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مقدمة
عقددد اليريددق العام د املعددا ابالددتعرال الدددورن المبددام  ،املنمبددح ووج د ق درار ل د حقددو
-1
اإلنا ددان  ،1/5دورت دده اةاما ددة والعمبد درين اليد د ة م ددن  20إىل  31ك ددانون الياا/ين دداير  .2020وج ددر
االتعرال املتعلق ابلاويد اجللاة العاشرة ،املعقودة  27كانون الياا/يناير  .2020وترألت وفد
الاددويد وزيددرة شددنون املادداواة ددن اجلناددن ،املعنيددة وناهضددة التمييددز واليآد  ،نلددا ليندددها ن .واعتمددد
اليريق العام التقرير املتعلق ابلاويد جلاته الاادلة عمبرة ،املعقودة  30كانون الياا/يناير .2020
و  14كانون الياا/يناير  ،2020اختار ل حقو اإلناان فريق املقدررين التدا( جملاوموعدة
-2
اليالثية) لتياري التعرال احلالة الاويد :الكامريون ،واملكايك ،والياابن.
وعمالً ابليقرة  15من مرفق قرار ل حقدو اإلنادان  ،1/5واليقدرة  5مدن مرفدق قدرار ،21/16
-3
صدرت الواثئق التالية أل رال التعرال احلالة الاويد:
جملأ)

تقرير وطا/عرل كتايب مقدم وفقاً لليقرة 15جملأ) جمل)A/HRC/WG.6/35/SWE/1؛

جملب) جتميع للمعلومات أعدته ميوضية األمم املتحدة الاامية حلقو اإلناان وفقاً لليقرة 15جملب)
جمل)A/HRC/WG.6/35/SWE/2؛
جملج) مددوجز أعدتدده ميوضددية األمددم املتحدددة الاددامية حلقددو اإلناددان وفق داً لليقددرة 15جملج)
جمل A/HRC/WG.6/35/SWE/3و.)A/HRC/WG.6/35/SWE/3/Corr.1
وأحيل ددت إىل الا ددويد ع ددن طري ددق اوموع ددة اليالثي ددة قائم ددة ألد د لة أع ددد ا ل ددلياً إيد دران جمليةوري ددة -
-4
اإلل ددالمية) ،والاتغ ددال ،ابل ددم موع ددة األص دددقا املعني ددة ابلتنيي ددال واإل ددالة واملتا ع ددة علد د الآ ددعيد ال ددوطا،
و لجيكدا ،ولدلوفينيا ،وليختنمبدتاين ،واململكدة املتحددة لاييانيدا العومد وأيرلنددا المبدمالية ،والدواةت املتحددة
األمريكية .وميكن ااطالع عل هال األل لة املوقع المببكي اةارجي لاللتعرال الدورن المبام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
ذكددرت رئياددة الوفددد أن العددام اتدداج إىل تمعددات تاددودها املادداواة وميتوحددة ونوددم متعددددة
-5
األطراف تعم مبك جيد مدن أجد التآددن للتحددةت الراهندة .ويود االدتعرال الددورن المبدام
عل قدر كبري من األمهية لدعم حقو اإلناان والدميقراطية وليادة القانون ييع أحنا العام.
-6
وقددد أجددرت احلكومددة ممبدداورات قبد االددتعرال مددع منومددات اوتمددع املدددا ،وذلددك انيالقداً
من تقديرها الكبدري ررا هدال املنومدات .واذدالت احلكومدة خيدوات جدادة للوفدا ابلتزاما دا الدوليدة
د دال حق د ددو اإلنا د ددان من د ددال اال د ددتعرال الا د ددا ق ،وتو د د متيقو د ددة إزا التح د دددةت املتبقي د ددة .وك د ددررت
اال د اتيجية الوطنيددة حلقددو اإلناددان لعددام  2016أتكيددد هدددف احلكومددة املتمي د ضددمان ااح د ام
الكام التزامات البلد الدولية ال حقو اإلناان.

وأطلع الوفد اليريق العام عل اةيوات اليت اذال ا احلكومة لالمتيال للتوصيات الداعية إىل
-7
إنمبددا منلاددة وطنيددة حلقددو اإلناددان وفق داً للمبددادا املتعلقددة وركددز املنلاددات الوطنيددة لتعزيددز حقددو
اإلناان ومحايتةا جملمبادا ابري ) .واق حت الوزارة مدالكرة صددرت عدام  2018إنمبدا هدال املنلادة
عام .2021
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وحققددت الاددويد تقدددماً كيالددة حقددو اليي د  ،حددن ا ت دزال هنددا ع د التحدددةت،
-8
وا لدديما فيمددا يتعلددق ابألطيددال الضددعيا  .ولتواصد احلكومددة جةودهددا ملكافحددة ييددع أشددكال العند
ضد األطيال وتوفري الدعم الكا لألطيال الضعيا .
وأ لد ددف الوفد ددد اليريد ددق العام د د ن اتياقيد ددة حقد ددو اليي د د أصد ددبحت ،مند ددال  1كد ددانون اليد دداا/
-9
يناير  ، 2020ويا ة قدانون وطدا ،دا يادتتبع وقدوع التدزام أوضدحمل علد اعداكم والعداملن دال القدانون
للنوددر احلقددو الناش د ة عددن ااتياقيددة احلدداات املتعلقددة ابألطيددال .وتيددري إمكانيددة التآددديق عل د
الاوتوكول ااختيارن املتعلق إبجرا تقدمي البال ات عدداً من األل لة اليت يتعن حتليلةا قب أن تتوص
احلكومة إىل رأن مبحن هال املاحلة.
 -10وعددززت الاددويد تمب دريعا ا املتعلقددة وكافحددة التمييددز وزادت املخآآددات املرصددودة امليزانيددة
لتدددا ري مكافحددة التمييددز .وأألةددرت األرقددام الآددادرة عددام  2018عددن دائددرة األمددن الاددويدن زةدة
التعبددري عددن األفكددار القائمددة علد كراهيددة األجاند والقوميددة املتيرفددة ،وذلددك ألالداً مددن خددالل ولددائ
التواص ااجتماعي .واعتمدت احلكومة خية وطنية شاملة عام  2016من أج مكافحة العنآدرية
وأشددكال العدددا املماثلددة ،واجلرميددة القائمددة علد الكراهيددة ،متمبددياً مددع التوصدديات املنبيقددة عددن االددتعرال
الاا ق اليت قبلتةا الاويد .و إطدار اةيدة الوطنيدة ،نيدالت احلكومدة عددة تددا ري ،ودا ذلدك تددري
املوألين العمومين العاملن املدارس وأفراد المبرطة وااختآاصدين ااجتمداعين ،واذدالت مبدادرات
لزةدة توعية األطيال والمبباب فيما يتعلق ابلعنآرية.
 -11وعين ددت احلكوم ددة مبع ددواثً خاصد داً للحد دوار ددن اليقاف ددات واألدةن م ددن أجد د تنا دديق ممب دداركة
احلكوم ددة املب ددادرات الدولي ددة الرامي ددة إىل اهب ددة التح دددةت ال دديت تيرحة ددا العنآ درية ،ومحاي ددة األقلي ددات
الدينية .وكرر الوفد أتكيد التزام احلكومة وكافحة ييع أشكال العنآرية.
 -12ومددن خددالل التحكيددد دددداً علد التدزام الاددويد كيالددة املادداواة احلقددو واليددر للميليددات
وامليليددن ومزدوجددي املي د اجلناددي ومغددايرن انويددة اجلناددانية وحدداملي صدديات اجلناددن ،أفدداد الوفددد ن
احلكومددة تعك د عل د صدديا ة قددانون جديددد ياددمحمل تغيددري نددوع اجلددن عل د ألدداس حتديددد المبددخ
نويته ،تعزيزاً حلقو مغايرن انوية اجلناانية.
 -13واذالت وكالة انجرة الاويدية تدا ري لتعزيز إجرا ات تقييم طلبات اللجو من أج التحديدد
اليعددال ملخدداطر تع ددرل مقدددمي اليلب دات لالض دديةاد لدددان املنمبددح ا ددب املي د اجلناددي أو انوي دة
اجلناانية أو التعبري اجلنااا .وتعك احلكومة عل إعداد خية عملةدا الوطنيدة األوىل مبدحن امليليدات
وامليلين ومزدوجي املي اجلناي ومغايرن انوية اجلناانية وحاملي صيات اجلنان.
 -14ولددد الاددويد حكومددة وليالدة خارجيددة تتاددمان وناصددرة قضدداة الناددا  .وكددان تعمدديم مراعدداة
املنوددور اجلنادداا مددن خددالل رصددد ميزانيددة مراعيددة نددالا املنوددور ويا ددة أداة هامددة لتنييددال الايالددة املناصددرة
لقضاة الناا .
-15
والرج

وأدخلددت احلكومددة إصددالحات عل د نوددام اإلجددازة الوالديددة ،ددا ألددةم
توزيع العالوة الوالدية.

املادداواة ددن امل درأة

 -16واعتمدددت احلكومددة الد اتيجية شدداملة لعدددة قياعدات ملنددع ومكافحددة عند الرجد ضددد املدرأة
ولتوفري احلماية والدعم للناا واألطيال ضحاة العن .
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 -17وتواص د احلكومددة التمبدداور مددع المبددع الآددامي مبددحن ن د ااتياقيددة املتعلقددة ابلآددامين
لدددان المبددمال األورويب ،واحليدداا عل د اللغددات الآددامية ،وطلبددات إنمبددا جلددان لتقآددي احلقددائق .و
عام  ،2019صرح رئي الوزرا ابلتزام احلكومة تعزيز حق الاكان الآامين األصلين تقرير املآري.
 -18وعددززت احلكومددة تمب دريعا ا لدددعم ييددع األقليددات القوميددة وطلبددت إىل البلدددةت و ريهددا مددن
اجلةات املعنية ااضيالع وةمة تعزيز احلياا عل لغات وثقافات األقليات القومية.
 -19وكانددت اتياقي ددة حق ددو األش ددخا ذون اإلعاق ددة نقيددة ااني ددال لايال ددة احلكوم ددة املتعلق ددة
ابإلعاقة ،وطُل إىل الوكالة الاويدية املعنيدة ابملمبداركة كيالدة أن يكدون لايالدة اإلعاقدة أثدر اوتمدع،
وذلك من خالل الرصد والبحث واملمبورة وتدا ري التوعية.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -20أدىل  117وفداً بياانت أثنا جلاة التحاور .وترد التوصيات املقدمة أثنا جلادة التحداور
اليرع الياا من هالا التقرير.
-21

ورحبت إيياليا إبدراج اتياقية حقو اليي

التمبريعات اعلية.

 -22وأشددادت اليدداابن ابجلةددود املبالولددة ملكافحددة العنآ درية وجرميددة الكراهيددة ،ومحايددة حق دو امل درأة،
وتعزيز املااواة ن اجلنان.
-23

وأشار األردن إىل التيورات اليت حدثت

ال حقو اإلناان.

 -24وأثنت كينيدا علد الادويد لددعمةا محايدة حقدو اإلنادان مدن خدالل مادامها ا املاليدة املقدمدة
إىل لدان أخر وإىل امليوضية الاامية حلقو اإلناان.
 -25وأثددل لبنددان عل د الاددويد ملددا تباللدده مددن جةددود اح د ام حقددو اإلناددان ،وددا
املةاجرين.

ذلددك حقددو

 -26وهنحت ليتوانيا الاويد عل ليالدتةا اةارجيدة املناصدرة للمدرأة وعلد التقددم اعدرز
املتعلق حبقو اإلناان.
-27

وهنحت لكاماة الاويد عل ارتياع نابة الناا

ران ةدا

احلياة العامة والايالية.

 -28وأعر ددت مدداليزة عددن قلقةددا إزا تدددا معدددات التحقيقددات واملالحقددات القضددائية واإلداانت
املتعلقة خبياب وجرائم الكراهية.
 -29ورحب د ددت مل د دددي ابالد د د اتيجية اجلدي د دددة للتع د دداون اإلن د ددائي دعمد د داً حلق د ددو اإلنا د ددان و ن د ددا
الدميقراطية وليادة القانون.
-30

ورحبت نيكارا وا وفد الاويد.

 -31ورحبت املكايك إبدراج اتياقية حقو اليي التمبريعات الوطنية ،والتآديق عل اتياقية
منومة العم الدولية لعام  2011مبحن العمال املنزلين جملااتياقية رقم .)189
 -32وأش ددارت منغولي ددا إىل أن الا ددويد تكي د املا دداواة احلآ ددول عل د التعل دديم والرعاي ددة الآ ددحية
جلميع األطيال ،وأشارت إىل الايالة املتعلقة ابألشخا ذون اإلعاقة.
 -33واحظ اجلب األلود ارتياع نابة متيي املرأة
عدم كياية التمبريعات املتعلقة وكافحة التمييز.
4
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-34
-35
-36

وأشارت موزامبيق إىل اجلةود املبالولة لتنييال التوصيات املنبيقة عن االتعرال الاا ق.
واحوت ميانار التدا ري اليعالة املتخالة لآاحل األشخا
وأعر ت نيبال عن تقديرها ملاامهة الاويد

ذون اإلعاقة.

اح ام حقو اإلناان

ييع أحنا العام.

 -37وشجعت هولندا الاويد عل ضمان أن تكون املنلاة وطنية اجلديدة حلقو اإلناان تيلة
ملبادا ابري .
-38

ولليت نيوزيلندا الضو عل أمهية محاية حقو المبع الآامي.

-39

وأشارت النيجر إىل اعتماد ال اتيجية عمبرية مبحن حقو اإلناان،

-40

واحوت نيجرية التدا ري املتخالة ملكافحة التمييز ،وا ليما ضد املةاجرين.

عام .2016

 -41وأش ددادت مق دددونيا المب ددمالية ابلت دددا ري املتخ ددالة ملكافح ددة العن د ض ددد امل درأة وجرمي ددة الكراهي ددة،
وحلماية حقو األطيال.
-42
حقوقه.

وأش ددارت الن ددرويو إىل اةي د دوات املتخ ددالة لض ددمان أن ي ددتمكن المب ددع الآ ددامي م ددن ارل ددة

 -43وأشادت ابكاتان ابرتياع نابة الناا
كياية متيي ناا األقليات.

احلياة الايالية ،لكنةا أعر ت عن قلقةا إزا عدم

 -44ورحبددت نمددا ابال د اتيجية املتعلقددة حبقددو اإلناددان والتآددديق عل د اتياقيددة منومددة العم د
الدولية مبحن العمال املنزلين لعام  2011جملرقم .)189
-45

ورحبت ابرا وان إبدراج اتياقية حقو اليي

التمبريعات الوطنية.

 -46وشددكرت ددريو الاددويد عل د املادداعدة اإلنائيددة الرمسيددة الدديت تقدددمةا مددع ال كيددز عل د حقددو
اإلناان والدميقراطية وليادة القانون.
 -47وأشددارت اليلبددن إىل اجلةددود املبالولددة ملكافحددة ج درائم الكراهيددة ،لكنةددا أعر ددت عددن قلقةددا إزا
تدا عدد القضاة اليت مت اليآ فيةا.
-48

ورحبت ولندا تعين مبعوث خا

للحوار ن الدةانت واليقافات.

 -49وأشادت الاتغال ابرتياع نابة ممباركة املرأة
لتياري التوفيق ن احلياة األلرية واحلياة العملية.

القوة العاملة ،وأشادت أيضاً ابلتدا ري املتخالة
التمبريعات الوطنية.

-50

ورحبت قير إبدراج اتياقية حقو اليي

-51

وأشادت كندا ابةيوات املتخالة لتعزيز املااواة ن اجلنان ومكافحة العن ضد املرأة.

 -52واحوددت يةوريددة مولدددوفا تنييددال اال د اتيجية املتعلقددة حبقددو اإلناددان واجلةددود الراميددة إىل
كيالة املااواة ن اجلنان.
 -53ورحبددت رومانيددا ابجلةددود الراميددة إىل إنمبددا منلاددة وطنيددة حلقددو اإلناددان ،وزةدة التعري د
واحلة العنآرية وخياب الكراهية.
-54
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-55
اجلةود.
-56
لتنييالها.

وأشارت رواندا إىل اجلةود املبالولة ملكافحة التمييز واليآ وشجعت الاويد عل تعزيز هال
ورحبددت الاددنغال ابال د اتيجية الدديت وضددعت ملنددع العن د ضددد امل درأة ومددا خآ د

مددن م دوارد

التمبريعات اعلية.

-57

ورحبت صر يا إبدراج اتياقية حقو اليي

-58
والدينية.

وأقددرت لددنغافورة ابجلةددود املبالولددة هبدددف التآدددن للتةمددي والتمييددز ضددد األقليددات اإلثنيددة
التمبريعات اعلية.

-59

ورحبت للوفاكيا إبدراج اتياقية حقو اليي

-60

وأشادت للوفينيا ابلدعم املقدم من الاويد إىل ارليات الدولية حلقو اإلناان.

 -61وذكددر وفددد الاددويد أن الدلددتور يددن عل د ضددماانت تكي د الددتقالل القضددا  .وفيمددا يتعلددق
ابلمبوا اليت أُعرب عنةا مبحن عدم وجود حدود زمنية قانونية لالحتجاز الاا ق للمحاكمدة ،أوضدحمل
الوفد أن هالا ااحتجاز ا يُاتخدم إا عند الضرورة و آورة متنالبة .ولوحظ أن احلكومة تعم علد
تقدددمي مق حددات للحددد مددن الددتخدام ااحتجدداز الاددا ق للمحاكمددة .وابإلضددافة إىل ذلددك ،يتميد أحددد
اجلوان انامة اذداذ التددا ري الالزمدة لضدمان أن تراعدي الادليات املختآدة مراعداة امدة قواعدد األمدم
املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة الاجنا .
 -62وفيما يتعلق وكافحة العنآرية ،أنمبحت احلكومة جلنة للنودر فدرل مادنولية جنائيدة دددة
حالددة املمبدداركة منومددة ذات دوافددع عنآ درية وحوددر مي د هددال املنومددات .وأنمبددحت دائددرة المبددرطة
الاويدية جةة تنايق وطنية معنية واحلة جرائم الكراهية ،فضالً عن إنمبا وحدات شرطة معنية جبرائم
الكراهيددة املندداطق احلضدرية الدديالث .كمددا اذددالت احلكومددة عدددة تدددا ري ملكافحددة جدرائم الكراهيددة علد
شبكة اإلن نت وملنع هال اجلرائم.
 -63وفيمددا يتعلددق حب ريددة الدددين ،زادت احلكومددة الدددعم املقدددم مددن الدولددة لتعزيددز األمددن
التا عة لليوائ الدينية وتعزيز أمن منومات اوتمع املدا واملدارس.

املرافددق

 -64وكددرر الوفددد التحكيددد علد التدزام احلكومددة وكافحددة العند ضددد املدرأة .وقددد دددأ عددام
نيداذ تمبدريع جديددد يتعلددق ابجلدرائم اجلناددية  -ياددتند إىل مبدددأ املوافقددة  -عندددما مت إدراج جدرائم جديدددة
هددي قوقددوع جرميددة اا تآدداب حالددة عدددم رضددا الضددحيةق وقااعتدددا اجلناددي الندداتو عددن عدددم رضددا
الضحيةق.
2018

 -65وجددر م ددنخراً تعزيددز اإلط ددار التمب دريعي ملكافح ددة ااجتددار ابلبمب ددر .ومت توضدديحمل وتول دديع ني ددا
العديددد مددن جواند األحكددام اجلنائيددة املتعلقددة اباجتددار ابلبمبددر ،وأدخلددت جرميددة جديدددة هددي قالددتغالل
البمبرق.
 -66ومندال عدام ُ ،2015منحدت تآداريحمل إقامددة ألكيدر مدن  260 000شدخ
محاية دولية.

اتداجون وألددرهم إىل

 -67وميي مبدأ عدم اإلعادة القارية ألالاً لنوام اللجو الاويدن .و عام ُ ،2019عيندت جلندة
حتقي ددق ممبد د كة ددن األحد دزاب لدرال ددة ليال ددة البل ددد املا ددتقب جت ددا انج ددرة وللنو ددر وض ددع ه ددال
الايالة ،هبدف إنمبا نوام ماتدام عل املد اليوي وليالة هجرة تكون إناانية ونمنة وفعالة من
الناحية القانونية.
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 -68وعالوة عل ذلكُ ،منحت اجلناية الاويدية خالل الادنوات اةمد املاضدية ألكيدر مدن
شدخ عدددمي اجلنادية .ومت هددالا الاديا إجدرا درالددة مبدحن مددنحمل اجلنادية .ومددن التددا ري الدديت ددرن
حبيةا ،ما إذا كان ميكن لبع األطيال املولودين الادويد راب عددميي اجلنادية أن يكتادبوا اجلنادية
الاويدية تلقائياً عند الوادة.
22 000

 -69وذكدر الوفددد أن علد الاددويد إجدرا حتليد شددام قبد التآددديق علد ااتياقيددة الدوليددة حلمايددة
ييع األشخا من ااختيا القارن .ومع ذلك ،فإن الاويد تيي ألالداً ابلمبدرو املنآدو عليةدا
ااتياقية.
-70

وأثنت جزر لليمان عل الاويد ملا تبالله من جةود للوفا ابلتزاما ا

-71

التمبريعات اعلية.

ورح الآومال إبدراج اتياقية حقو اليي

ال حقو اإلناان.

 -72وأعرب جنوب الاودان عن تقدير للجةود املبالولة لتعزيدز حقدو اإلنادان ومحايتةدا
أحنا العام.
-73

ورحبت إلبانيا وفد الاويد.

-74

وأشادت لرن انكا ابلاويد عل إدماجةا اتياقية حقو اليي

ييدع

التمبريعات اعلية.

 -75وأشارت دولة فلاين إىل اجلةود اليت تبالنا الاويد ملكافحة جرائم الكراهية ،واةيوات اليت
اذال ا فيما يتعلق حبقو اإلناان واألعمال التجارية.
-76

ورح الاودان ابلوفد الاويدن وأعرب عن تقدير لتقدمي التقرير الوطا.

 -77وأقرت لويارا ابحلالة اإل ا ية حلقو اإلناان
إزا ماحلة احلياا عل اللغات الآامية.

البلد ،وأعر ت

 -78وأش ددادت ايلن ددد وناص ددرة البل ددد حلق ددو اإلنا ددان ،و ددا
املناصرة للمرأة.

الوقدت نياده عدن قلقةدا

ذل ددك م ددن خ ددالل ليال ددته اةارجي ددة

 -79وأشددارت تيمددور  -ليمبدديت إىل خيددة العم د الوطنيددة ملكافحددة العنآ درية وجرميددة الكراهيددة ،وإىل
اال اتيجية اجلديدة مبحن التعاون اإلنائي.
 -80ولددليت تو ددو الضددو عل د احلاجددة إىل إح دراز مزيددد مددن التقدددم حنددو التمتددع الكام د حبقددو
اإلناان الاويد.
-81

وأشارت تون إىل اجلةود املبالولة لتنييال التوصيات املنبيقة عن االتعرال الاا ق.

دال حقدو اإلنادان ،وأعر دت
 -82وأثنت تركيا علد لدج البلدد
إزا تزايد جرائم الكراهية ونمبا املنومات العنآرية.

الوقدت نياده عدن قلقةدا

 -83ورحب ددت أوكراني ددا خبي ددط العمد د الرامي ددة إىل ض ددمان املا دداواة ددن اجلنا ددن وحق ددو األطي ددال
واألشخا ذون اإلعاقة ،ومكافحة جرائم الكراهية.
-84

ورحبت اململكة املتحدة ابعتماد خية وطنية ملكافحة العنآرية وجرمية الكراهية.

-85
والدينية.

وأعر ددت ال ددواةت املتح دددة ع ددن قلقة ددا إزا التعآد د اوتمع ددي جت ددا أفد دراد األقلي ددات اإلثني ددة

-86
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 -87وأعر ددت يةوريددة فنددزويال البوليياريددة عددن قلقةددا إزا حدداات ج درائم الكراهيددة ضددد املةدداجرين
واملالمن واملنحدرين من أص أفريقي والروما.
 -88ورحبددت فييددت انم ابلتدددا ري الراميددة إىل تعزيددز املادداواة ددن اجلناددن وحقددو الناددا واألطيددال
واألشخا ذون اإلعاقة ،ومكافحة العنآرية.
-89

وأثل اليمن عل املااعدة اليت يقدمةا البلد إلحالل الاالم اليمن وتقدمي الدعم اإلنااا.
التمبريعات اعلية.

-90

وأشادت زامبيا ابلاويد عل إدماجةا اتياقية حقو اليي

-91
الكراهية.

وأعر ددت أفغانا ددتان ع ددن تق ددديرها اعتم دداد خي ددط وطني ددة ملكافح ددة كراهي ددة األجان د وج درائم

-92

ورحبت ألبانيا ابعتماد خية وطنية ملكافحة العنآرية وجرمية الكراهية.

-93

وأعر ت اجلزائر عن تقديرها لتقدمي التقرير الوطا.
مب ددحن تغ ددري املن ددا واعتمادهد ددا

 -94وأثن ددت أنغ ددوا عل د د الا ددويد انض ددمامةا إىل اتي ددا ابري د د
ال اتيجية حلقو اإلناان.

احلياة الايالية والعامة.

-95

وهنحت األرجنتن الاويد عل ارتياع نابة ممباركة املرأة

-96

وأعر ت أرمينيا عن تقديرها للخيوات املتخالة ملكافحة العنآرية وجرائم الكراهية.

 -97وأثنت أل اليا علد الادويد التزامةدا حبقدو اإلنادان وشدجعت علد إحدراز مزيدد مدن التقددم
هالا اوال.
-98

وأثنت النماا عل الاويد ملا اذالته من إجرا ات ملكافحة العنآرية وجرمية الكراهية.

-99

وأعر ت أذر يجان عن تقديرها لتقدمي وعرل التقرير الوطا.

 -100ورحبت جزر البةاما إبنمبا الوكالة الاويدية للمااواة ن اجلنان.
 -101وأثنت البحرين عل الاويد ملكافحتةا التمييز ضد األقليات الدينية.
 -102ورحبددت ددنغالدي ابال د اتيجية الوطنيددة العمب درية الدديت وضددعةا البلددد هبدددف منددع ومكافحددة
العن ضد املرأة.
 -103وأشارت رابدوس إىل إدراج اتياقية حقو اليي

القانون اعلي

عام .2020

 -104وأشارت يالروس إىل االد اتيجية املتعلقدة حبقدو اإلنادان وإدمداج اتياقيدة حقدو الييد
التمبريعات اعلية.
 -105وهنحت لجيكا الاويد عل إجنازا ا ،وأشارت
من التقدم.

الوقت نياه إىل وجود دال إلحدراز املزيدد

 -106ورحبت نن ابجلةود الرامية إىل حتان اإلطار املعيارن واملنلاي حلماية حقو اإلناان.
 -107ورحبت وان إبنمبا الوكالة الاويدية للمااواة ن اجلنان.
 -108ورحبددت البولددنة وانرلددك ابلتدزام البلددد حبمايددة حقددو اإلناددان مددن خددالل التعدداون مددع ييددع
اجلةات املعنية.
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 -109ورحب ددت وتاد دواان ابالد د اتيجية الوطني ددة حلق ددو اإلنا ددان وإدراج التيقيد د
اإلناان املناهو الدرالية.

ددال حق ددو

 -110وشدد وفد الاويد عل أن محايدة حقدو اإلنادان تمبدك حجدر الزاويدة الايالدة اةارجيدة
الاددويدية .والددتجا ة لددبع التةديدددات املاددتمرة للمبددادا الدميقراطيددة ييددع أحنددا العددام ،أطلقددت
احلكومددة مبددادرة قمحلددة مددن أج د الدميقراطيددةق غيددة تقدددمي الدددعم لتعزيددز الدميقراطيددة وحقددو اإلناددان
وليادة القانون .وابإلضافة إىل ذلك ،أطلقت الاويد محلة وطنية لتعزيدز الدميقراطيدة وقيمةدا مدع ال كيدز
عل عام  ،2021وهو العام الالن لتحتي فيه الاويد ابلالكر امل وية لتحونا إىل الدميقراطية.
 -111ومددن أج د تعزيددز اليددر املتاحددة للمبددع الآددامي للتددحثري واملمبدداركة صددنع الق درار ،صددا ت
احلكوم ددة م ددالكرة تمب دداور مب ددحن املا ددائ املتعلق ددة ابلمب ددع الآ ددامي وعممتة ددا للتعلي ددق علية ددا ،وأع دددت
ممبددروع قددانون هب دالا المبددحن .وعددززت احلكومددة فرصددة إج درا ممبدداورات مددع أصددحاب املآددلحة ووج د
القانون املتعلق ابملعادن.
 -112و ع د دام  ، 2017اختتمد ددت ثد ددالث دول ،مد ددن ينة د ددا الاد ددويد ،والاملد دداانت الآد ددامية اليالث د ددة،
املياوضددات املتعلقددة إب درام اتياقيددة مبددحن المبددعوب الآددامية لدددان المبددمال األورويب .وأحيد ممبددروع
الن إىل الاملاانت الآامية للنودر فيده آدورة يائيدة .وقدد نودرت الددول طلبدات التعدديالت الدواردة
مددن الاملدداانت الآددامية ،وم تعد ل الاددويد علد وجددود وايددة تياوضدية دددودة للتمكددن مددن التيدداول
مبددحن إدخددال تعددديالت عل د املمبددروع األول .ولددتندن ااتياقيددة دوراً هام داً تعزيددز حقددو المبددع
الآامي احلياا عل لغاته وثقافته ولب عيمبه .وتعتزم الاويد التآديق عل اتياقية منومة العمد
الدولية مبحن المبعوب األصلية والقبلية لعام  1989جملرقم .)169
 -113واعتمدددت الاددويد تعددديالت علد القددانون املتعلددق ابألقليددات القوميددة ولغددات األقليددات وعلد
اإلعددالن املعنددون ق دايددة جديدددة لايالددة أقددو مبددحن األقليدداتق ،مددن أج د تمبددجيع الددتخدام لغددات
األقليددات وال تمبدداور معةددا علد ييددع ماددتوةت صددنع القدرار .وتعتددزم احلكومددة اعتمدداد دران ن للحيدداا
عل لغات األقليات .وشدد الوفد عل ضرورة تكيي اجلةود وزةدة التموي وضمان إجرا ممبداورات
شاملة حقاً مع األقليات من أج ضمان إحراز املزيد من التقددم .وشدددت أيضداً علد ضدرورة مواصدلة
اجلةود الرامية إىل تعزيز تعري اجلمةور العام ابألقليات القومية.
 -114وأكد الوفد من جديد التزام البلد وكافحة التمييدز ضدد الرومدا .واعتمددت الادويد الد اتيجية
طويلة األج إلدماج الروما .وقد اذالت احلكومة خيوات لتعزيز قدرة املةنين املعنين ابملاائ املتآلة
ابلروما.
 -115وأ لددف الوفددد اليريددق العام د ابلتدددا ري املتخددالة لتحاددن حالددة األشددخا ذون اإلعاقددة ،وددا
ذل ددك ممب دداركة األش ددخا ذون اإلعاق ددة والت دددا ري التيا ددريية املتاح ددة ن ددم .وكان ددت التي ددورات معو ددم
د دداات اليقافد ددة وولد ددائط اإلعد ددالم
د دداات الايالد ددة العامد ددة يي د ددة ،ولكد ددن لد ددة تيد ددورات إ ا يد ددة
وتكنولوجيا املعلومات وولائ النق .
 -116وأشار الوفد إىل ضرورة أن تناق ماحلة التآديق عل ااتياقية الدوليدة حلمايدة حقدو ييدع
العمال املةاجرين وأفراد ألرهم وأن يُتخال قرار هبالا المبحن عل ماتو ااحتاد األورويب.
 -117وأصدرت الاويد مبادا توجيةية حتددد الدوزارة املادنولة عدن كد توصدية مدن توصديات هي دات
األمم املتحدة املعنية حبقو اإلناان ،من أج تنايق تنييال هال التوصيات واإل الة مبحيا.
 -118وشجعت الاازي الاويد عل إعادة النور
GE.20-04191
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 -119وأشددارت لغددارة إىل الت دزام الاددويد ابملادداواة ددن امل درأة والرج د  ،وأثنددت عل د الاددويد لقيامةددا
تعزيز وضع المبع الآامي.
 -120ورحبدت وركيندا فالدو ابلد اتيجية التعداون اإلندائي .وشدجعت الادويد علد زةدة التوعيدة مدن
أج مكافحة خياب الكراهية.
 -121ورحبت كمبودة ابعتماد خية وطنية ملكافحة العنآرية وجرمية الكراهية.
 -122ورحبد ددت كند دددا ابلت د دزام الاد ددويد إبنمبد ددا منلاد ددة ماد ددتقلة حلقد ددو اإلناد ددان ،وابلتقد دددم اعد ددرز
فيما يتعلق ابلمبع الآامي.
 -123وأقدرت شديلي ابلتقددم اعدرز
مبحن األعمال التجارية وحقو اإلناان.

دال حقدو اإلناددان ،ودا

ذلدك اعتمداد خيدة عمد وطنيددة

 -124وأعر ت الآن عن قلقةا إزا التمييز والكراهية ضد املالمن والروما والاكان املنحدرين من
أص أفريقي.
 -125ورحبت كولومبيا ابلوكالة الاويدية للمااواة ن اجلنان وابلتددا ري القانونيدة ملكافحدة ااجتدار
ابلبمبر.
 -126وأثددل الكونغددو عل د اةيددط الوطنيددة املتعلقددة حبقددو اإلناددان واألعمددال التجاريددة ،ومكافحددة
العنآرية وجرمية الكراهية ،والتعاون اإلنائي.
 -127وأش ددارت كول ددتاريكا إىل موا م ددة التمب دريعات املتعلق ددة حبق ددو اليي د  .ول ددليت الض ددو عل د
ضرورة اذاذ تدا ري ملكافحة العنآرية.
 -128والتياددرت كرواتيددا عددن التدددا ري املتخددالة إلنمبددا منلاددة وطنيددة حلقددو اإلناددان ومكافحددة
ااجتار ابلبمبر.
 -129ورحبت كواب ابلوفد وشكرته عل تقدمي التقرير الوطا.
 -130وأثنت قا
والايالات احلكومية.

عل الاويد لقيامةا تعميم وتنييدال أهدداف التنميدة املادتدامة

ييدع القدرارات

 -131وأعر ت تمبيكيا عن تقديرها للجةود اليت تبالنا الاويد لتعزيز الدميقراطية وحقو اإلناان
ييع أحنا العام.
 -132ولليت الدانر الضو عل أمهية أن توفر الاويد احلماية حلقو الاكان األصلين.
 -133ورحبد ددت جيبد ددو تعزيد ددز الاد ددويد إطارهد ددا القد ددانوا واملنلاد ددي املتعلد ددق حبقد ددو اإلناد ددان مند ددال
االتعرال الاا ق املتعلق هبا.
 -134وأقرت اجلمةورية الدومي نيكية ابلتقدم اعرز

موا مة التمبريعات مع ع

الآكو الدولية.

 -135وأش ددادت إكد دوادور ابإلجد درا ات ال دديت مت ددت لض ددمان اذ دداذ ت دددا ري فيم ددا يتعل ددق ابملا دداواة ددن
اجلنان ،وا ذلك اعتماد ليالة خارجية مناصرة للمرأة.
 -136واحوددت مآددر التقدددم اعددرز ،لكنةددا تمبددعر ابلقلددق إزا الددزةدة
ومنومات اليمن املتيرف.

10

جدرائم وخيدداب الكراهيددة،

GE.20-04191

A/HRC/44/12

 -137وأشارت إلتونيا إىل ارتياع نابة متيي املرأة
من الي ات اعرومة متيي هالا اوال.

صنع القرار ،وشجعت علد أن يكدون للنادا

 -138ورحبددت إثيو يددا ابل د اتيجية حقددو اإلناددان واجلةددود املبالولددة لضددمان املادداواة ددن اجلناددن
وتعزيز حقو األطيال واألشخا ذون اإلعاقة.
 -139وأثنت فيجي عل الدور القيادن للاويد
املنا .

ال تغري املندا  ،وا لديما اعتمداد قدانون مبدحن

 -140وأعر د ددت فنلن د دددا ع د ددن تق د ددديرها للمب د دديافية وإش د درا اجلمي د ددع أثن د ددا حتض د ددري البل د ددد إلج د درا ه د ددالا
االتعرال.
 -141وأش ددادت فرنا ددا ابةي دوات املتخ ددالة إل دداد دددائ لالحتج دداز ولتعزي ددز املا دداواة ددن اجلنا ددن
ومكافحة ااجتار ابلبمبر.
 -142وأشادت جورجيا تعين ليري حلقو اإلناان و قرار إنمبا منلاة وطنية حلقو اإلناان.
 -143ورحبت ألبانيا ابعتماد خية وطنية ملكافحة العنآرية وجرمية الكراهية.
 -144وأشادت اان ابلتدا ري املتخالة ملكافحة العنآرية وجرمية الكراهية وإدماج املةاجرين.
 -145وأشادت اليوانن ابال اتيجية الوطنية ملنع ومكافحة عن الرج ضد املرأة.
 -146وأشارت هاييت إىل التزام الاويد اليوي األج تكري
للمااعدة اإلنائية الرمسية.
 -147واحوت هندوراس إدراج اتياقية حقو اليي
 -148ورحبت أيالندا ابجلةود املبينة

1

املائة من انجتةا اعلدي اإليدا(

التمبريعات الوطنية.

التقرير الوطا.

 -149ورحبددت اننددد ابلتدددا ري الراميددة إىل مكافحددة عدددم املادداواة ددن اجلناددن ،والعن د ضددد امل درأة،
وااجتار ابلبمبر ،والتمييز.
 -150وأثنددت إندونيادديا عل د الددروح القياديددة للبلددد ددال حقددو اإلناددان عل د الآددعيد الدددو(،
وا ليما فيما يتعلق ابجلةود الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املاتدامة.
 -151وأعر ددت يةوري ددة إيد دران اإلل ددالمية ع ددن قلقة ددا إزا ح دداات العنآد درية وجد درائم الكراهي ددة ال دديت
تاتةدف األقليات.
 -152وأش ددار الع د درا إىل اال د د اتيجية املتعلق ددة حبق ددو اإلنا ددان ،واجلة ددود املبالول ددة لتعزي ددز حق ددو
األشخا ذون اإلعاقة.
 -153وأشادت أيرلندا واامهة الاويد تعزيز حقو اإلناان عل ماتو اعاف املتعددة األطراف.
 -154وأعر ددت إلدرائي عدن تقددديرها للجةددود املبالولددة ملكافحددة معدداداة الاددامية ،وأشددارت إىل اعتدزام
الاويد التضافة منمتر هام تمبرين األول/أكتو ر  2020مبحن مكافحة معاداة الاامية.
 -155و اةتددام ،شددكرت رئياددة وفددد الاددويد الدددول عل د ممبدداركتةا النمبددية جلاددة التحدداور،
وأكدددت أن احلكومددة تعتددا التوصدديات ال دواردة مددن الدددول جددز ا هامددا مددن عملةددا املنةجددي الرامددي إىل
ضمان اح ام حقو اإلناان.

GE.20-04191

11

A/HRC/44/12

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -156ستتتن ر الستتويد و التوصتتيات التاليتتةد وستتتقدا ردودا علينتتا و الو ت املناستتبد عل ت
أال يتجاوز ذلك موعد الدورة الرابعة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
التص تتديق علت ت االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة الي تتء األ ت ت ا
1-156
القسري (إيطاليا) (هندوراس) (النورية فنزويال البوليفارية)؛

م تتن اال تف تتاء

التص تتديق علت ت االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة الي تتء األ ت ت ا
2-156
القسريد اليت جرى التو يء علينا و عاا 2007؛

م تتن اال تف تتاء

االنضتتتماا إت االتفا يتتتة الدوليت تتة حلماي تتة اليت تتء األ ت ت ا
3-156
القسري (العراق)؛

مت تتن اال تفت تتاء

الن ر و إمكانيتة التصتديق علت االتفا يتة الدوليتة حلمايتة اليتء األ ت ا
4-156
من اال تفاء القسري (النيجر)؛
الن ر جمدد ا و التصديق عل االتفا ية الدولية حلماية اليء األ
5-156
اال تفاء القسري (أوروغواي)؛

ا

من

الن تتر و التص تتديق علت ت االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة الي تتء األ ت ت ا
6-156
اال تفاء القسري (ليتوانيا) (أرمينيا)؛

م تتن

اختاذ التدابري الدا لية الالزمة لتمكيننا من التصديق عل االتفا ية الدولية
7-156
حلماية اليء األ ا من اال تفاء القسري (األرجنتني)؛
التص تتديق علت ت االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة الي تتء األ ت ت ا م تتن اال تف تتاء
8-156
القسريد واالعرتاف اب تصا اللجنة املعنية حباالت اال تفاء القسري بتلقي البالغات
من أفراد أو دول أطراف أ رى (تشيكيا)؛
التصديق دون حتف ات عل االتفا ية الدوليتة حلمايتة اليتء األ ت ا
9-156
اال تفاء القسري (الربتغال)؛

متن

 10-156اإلس تراع و التصتتديق عل ت االتفا يتتة الدوليتتة حلمايتتة اليتتء األ ت ا
اال تفاء القسري (أوكرانيا)؛

متتن

 11-156الن تتر و التص تتديق علت ت االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة الي تتء األ ت ت ا
اال تفاء القسري (غاان)؛

م تتن

 12-156التصتتديق عل ت االتفا يتتة الدوليتتة حلماي تتة حقتتوق اليتتء العمتتال املن تتاجرين
وأفراد أسرهمد و إطار أهداف التنمية املستدامةد  8و 10و 11و16د (ابراغواي)؛
 13-156التصديق عل االتفا ية املتعلقة ابلعمال املناجرين (هندوراس) (سري النكا)
(مصر) (النورية فنزويال البوليفارية)؛
14-156

(كولومبيا)؛

15-156

12

الن تتر و التصتتديق علت االتفا يتتة املتعلقتتة ابلعمتتال املنتتاجرين (إندونيستتيا)
الن ر و التصديق عل االتفا ية املتعلقة ابلعمال املناجرين (الفلبني)؛
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16-156

(النيجر)؛

استكشتتاف إمكانيتتة التصتتديق عل ت االتفا يتتة املتعلقتتة ابلعمتتال املنتتاجرين

 17-156التص تتديق علت ت اتفا ي تتة من مت تة العم تتل الدولي تتة بشت ت ن الش تتعوأل األص تتلية
والقبلي تتة لع تتاا ( 1989ر تتم  )169د و إط تتار أه تتداف التنمي تتة املس تتتدامة  8و 10و 11و16
(ابراغواي)؛
 18-156التص تتديق علت ت اتفا ي تتة من م تتة العم تتل الدولي تتة بشت ت ن الش تتعوأل األص تتلية
والقبليةد ( 1989ر م ( )169هندوراس) (الدامنرك) (النورية فنزويال البوليفارية)؛
 19-156مواصلة العمل من أجل التصديق عل اتفا ية من مة العمل الدوليتة بشت ن
الشتتعوأل األصتتلية والقبليتتة لعتتاا ( 1989ر تتم  )169متتء الن تتر و اختتتاذ مزيتتد متتن التتتدابري
لتعزيز درة الشعب الصامي عل الت ثري واملشاركة والوصول إت سبل العيش (النرويج)؛
 20-156التو يتءد دون حتف تتاتد علت الربوتوكتتول اال تيتتاري للعنتتد التتدو ا تتا
ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (الربتغال)؛
 21-156التصت تتديق عل ت ت الربوتوكت تتول اال تيت تتاري للعنت تتد الت تتدو ا ت تتا
اال تصادية واالجتماعية والثقافية (هندوراس) (النورية فنزويال البوليفارية)؛

ابحلقت تتوق

 22-156التصديق دون حتف ات عل الربوتوكتول اال تيتاري التفا يتة حقتوق الطفتل
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (الربتغال)؛
 23-156التصديق عل الربوتوكول اال تياري التفا ية حقوق الطفتل املتعلتق إبجتراء
تقدمي البالغات (سلوفاكيا) (أملانيا) (بنن) (أيرلندا) (إسبانيا) ( رب )؛
 24-156التعجي تتل ابلتص تتديق علت ت الربوتوك تتول اال تي تتاري التفا ي تتة حق تتوق الطف تتل
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (أوكرانيا)؛
 25-156الشتتروع و عملي تة التصتتديق عل ت الربوتوكتتول اال تيتتاري التفا يتتة حقتتوق
الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (إيطاليا)؛
 26-156الن تتر و التص تتديق علت ت الربوتوك تتول اال تي تتاري التفا ي تتة حق تتوق الطف تتل
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (منغوليا)؛
 27-156االنتنتتاء متتن عمليتتة التصتتديق علت الربوتوكتتول اال تيتتاري الثالتتق التفا يتتة
حقوق الطفل (الصومال)؛
 28-156القي تتااد و ض تتوء ال تتدعوات الدا م تتةد بب تتدء زررات طري تتة للمق تترر ا تتا
املعين ابأل كال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك
من تعصبد واملقرر ا ا املعين حبقوق اإلنسان للمناجرين (بيالروس)؛
 29-156اعتماد عملية واضحة تقوا عل أساس اجلدارة ال تيار املر حني الوطنيني
النت اابت هيئات معاهتدات األمتم املتحتدة (اململكتة املتحتدة لربيطانيتا الع مت وأيرلنتدا
الشمالية)؛
30-156
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 31-156إنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة حلق تتوق اإلنس تتاند وفقت ت ا ملب تتادئ ابري تتس (أيرلن تتدا)
(النورية فنزويال البوليفارية)؛
 32-156إنشت تتاء مؤسست تتة وطنيت تتة مست تتتقلة حلقت تتوق اإلنست تتان وفق ت تا ملبت تتادئ ابريت تتس
(السنغال) (سلوفينيا)؛
33-156
34-156

(جورجيا)؛

إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفق ا ملبادئ ابريس (ابكستان)؛
التعجيل إبنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفق ا ملبادئ ابريس

35-156

التعجيل إبنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان (العراق)؛

36-156

التعجيل إبنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان (كوستاريكا)؛

 37-156إنشاء مؤسستة وطنيتة مستتقلة حلقتوق اإلنستان ذات واليتة واستعة النطتاقد
وفق ا ملبادئ ابريسد وتزويدها ابملوارد الكافية (اليوانن)؛

 38-156إنشاء مؤسسة وطنيتة مستتقلة حلقتوق اإلنستاند علت ستبيل األولويتةد وفقت ا
ملبادئ ابريس (نيوزيلندا)؛
 39-156إنشتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتقلة حلقتتوق اإلنستتان وفقتا ملبتتادئ ابريتتسد تتا و
ذلك التعاون مء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان و دول أ رى (إندونيسيا)؛
40-156

االنتناء من إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان (اجلبل األسود)؛

 41-156الن تتر و التعجي تتل ابلعملي تتات الرامي تتة إت إنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة مس تتتقلة
حلقوق اإلنساند متشيا مء مبادئ ابريس (موزامبيق)؛

 42-156استتتكمال جنودهتتا الراميتتة إت إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان وفقتا
ملبادئ ابريس (ميامنار)؛
43-156

(نيبال)؛

الن ر و إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفق ا ملبتادئ ابريتس

 44-156الن تتر و إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان وتكليفنتتا بواليتتة
واسعة وفق ا ملبادئ ابريس ومعايري حقوق اإلنسان و هذا الصدد (النيجر)؛
 45-156إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان ذات واليتتة واستتعة و جمتتال
حقوق اإلنسان وفقا ملبادئ ابريس (مقدونيا الشمالية)؛
 46-156مواص تتلة اخت تتاذ ط تتوات ملموس تتة لكفال تتة إنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة حلق تتوق
اإلنسان وفق ا ملبادئ ابريس (الفلبني)؛

 47-156تكثيتتف جنودهتتا الراميتتة إت إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان متتثتتل
امتثاالا اتما ملبادئ ابريس (بولندا)؛
 48-156مواصلة اجلنود الرامية إت إنشاء مؤسستة وطنيتة حلقتوق اإلنستان وتزويتدها
ابلدعم الالزا لتمكيننا من الوفاء بواليتنا وفق ا ملبادئ ابريس ( طر)؛
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 49-156مواصتتلة اجلنتتود الراميتتة إت إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان
وفقا ملبادئ ابريس (النورية كورر)؛

 50-156تعزيز اجلنود الرامية إت إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقا
ملبادئ ابريس (رواندا)؛
 51-156مواص تتلة اجلن تتود الرامي تتة إت إنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة حلق تتوق اإلنس تتان وفقت ت ا
ملبادئ ابريس (السودان)؛
 52-156التعجيل بعملية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنستان وفقتا ملبتادئ
ابريس (اتيلند)؛
53-156

(تونس)؛

مواصلة الن ر و إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق ا ملبتادئ ابريتس

 54-156إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان متتثتتل امتثتتاالا اتم تا ملبتتادئ
ابريس (أوكرانيا)؛
55-156

(أوروغواي)؛

التعجيل إبنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفق ا ملبادئ ابريس

56-156

التعجيل بعملية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان (ليتوانيا)؛

57-156

مواصتتلة جنودهتتا متتن أجتتل إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان

(اليمن)؛

 58-156إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان ذات واليتتة واستتعة و جمتتال
حقوق اإلنسان وتوفري املوارد الكافية هلاد وفقا ملبادئ ابريس (زامبيا)؛
 59-156بذل جنود إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقتوق اإلنستان متن أجتل تعزيتز
املبادرات املتعلقة حبقوق اإلنساند ا و ذلك اإلدماج الفعال مللتمسي اللجتوء و البلتد
(أنغوال)؛

 60-156إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان ذات واليتتة واستتعة و جمتال
حقوق اإلنسان وتوفري املوارد الكافية هلاد وفق ا ملبادئ ابريس (لكسمربغ)؛

 61-156مواص تتلة اجلن تتود الرامي تتة إت إنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة حلق تتوق اإلنس تتان وفقت ت ا
ملبادئ ابريس (بيالروس)؛

 62-156التعجيل إبنشتاء مؤسستة وطنيتة مستتقلة حلقتوق اإلنستان وتزويتدها ابملتوارد
الكافيةد وفق ا ملبادئ ابريس (بنغالديش)؛

 63-156تستتريء اجلنتتود الراميتتة إت إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان
طبقا ملبادئ ابريس (ماليزر)؛
64-156

االنتناء من عملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان (الكونغو)؛

65-156

التعجيل ابجلنود الرامية إت إنشاء مؤسسة مستقلة حلمايتة حقتوق اإلنستان

(ملديف)؛
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66-156

(جيبويت)؛

الن ر و إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفق ا ملبتادئ ابريتس

 67-156الن تتر و توستتيء نطتتاق واليتتة أمتتني امل تتاا املعتتين ابملستتاواة وختصتتي
كافية (الفلبني)؛

متتوارد

 68-156مواصتتلة متتنني أمتتني امل تتاا املعتتين ابألطفتتال الواليتتة الالزمتتة واملتتوارد املناستتبة
لضمان حقوق الطفل (كينيا)؛
 69-156اختاذ التدابري الرامية إت ضمان توفري آليات وكياانت فعالة وميكن لألطفال
الوصول إلينا من أجل تقدمي الشكاوى واحلصول عل املعلومات والدعم عندما تتعترض
حقو نم النتناكات (بلجيكا)؛
 70-156إنشاء آلية وطنية دا مة لتنفيذ التوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان واإلبالغ
واملتابعةد مء مراعاة اهلدفني  16و 17من أهداف التنمية املستدامة (ابراغواي)؛
71-156

ضمان حقوق النساء واألطفال من الفئات احملرومة واملنمشة (اهلند)؛

 72-156الكف عن فرض العقتوابت الالإنستانية وغتري القانونيتة التيت ال تتزال تنتنتك
حقوق اإلنسان األساسية للسكان و البلدان املستندفة (النورية إيران اإلسالمية)؛
 73-156مواصت تتلة تعزيت تتز التت تتدابري الراميت تتة إت زردة اإلدمت تتاج االجتمت تتاعي لألطفت تتال
وحتستتني فتتر حصتتول األ ت ا ذوي اإلعا تتة عل ت فتتر العمتتل والتعلتتيم والرعايتتة
الصحيةد دون أي متييز (أنغوال)؛
 74-156االستتتمرار و اإلج تراءات واملبتتادرات الراميتتة إت اايتتة الشتتعوأل األصتتلية
واأل ليات القومية والالجئني وملتمسي اللجوء (بنن)؛
 75-156مواصلة التشاور واحلوار مء من مات اجملتمتء املتدا العاملتة و جمتال اايتة
حقوق اإلنسان (البوسنة واهلرسك)؛
 76-156ضتتمان أن تكتتون التفا يتتة حقتتوق الطفتتل وبروتوكواليتتا اال تياريتتة األستتبقية
عل التشريعات الوطنية و حاالت تضارأل القواننيد وتعزيز استقالل أمتني امل تاا املعتين
ابألطفال (مقدونيا الشمالية)؛
 77-156االلتزاا ابتفا ية حقوق الطفل وبروتوكواليا اال تيارية وتعزيز استقالل أمني
امل اا املعين ابألطفال (مقدونيا الشمالية)؛
78-156

توسيء نطاق احلماية من التمييز وجب انوهنا احمللي (األردن)؛

79-156

تعزيز التدابري الرامية إت مكافحة التمييز (ألبانيا)؛

 80-156تسريء التتدابري الراميتة إت مكافحتة اليتء أ تكال التمييتزد و اصتة التمييتز
العنصتريد متتء الرتكيتتز بشتتكل تتا علت مكافحتتة طتتاأل الكراهيتتة و طتتاأل العنصتترية
وكراهية األجانب (جيبويت)؛
 81-156زردة جنودها الرامية إت مكافحة أوجه عدا املساواة التيت تواجته األطفتال
واألسر (فنلندا)؛

16

GE.20-04191

A/HRC/44/12

 82-156توستيء نطتتاق احلمايتتة متن التمييتتز وزردة فتتر الوصتول إت ستتبل انتصتتاف
فعالة فيما يتعلق أبي كل من أ كال التمييز (االحتاد الروسي)؛
 83-156تعزيتتز اجلنتتود الراميتتة إت مكافحتتة التمييتتزد تتا و ذلتتك عتتن طريتتق تعزيتتز
الق تتدرة املؤسس تتية م تتن أج تتل التوثي تتق والتحقي تتق واملقاض تتاة بص تتورة مننجي تتة و ح تتواد
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب (رواندا)؛
 84-156تعزي ت تتز اجلن ت تتود الرامي ت تتة إت مكافح ت تتة التميي ت تتزد ت تتا و ذل ت تتك م ت تتن ت تتالل
اإلصالحات القانونية املناسبة وغري ذلك من التد الت (سري النكا)؛
85-156

(اليمن)؛

وضتتء تتتدابري فعالتتة لتحقيتتق االمتثتتال احلقيقتتي لقتتانون احلمايتتة متتن التمييتتز

 86-156تعزيتتز إنفتتاذ تتانون التمييتتزد تتا و ذلتتك متتن تتالل الر ابتتة الكافيتتة وفتترض
اجلزاءات املناسبة عل عدا االمتثالد وتعزيز الوعي العاا أبحكاا القانون (جزر البناما)؛
 87-156حتسني إمكانيتة الوصتول إت ستبل االنتصتاف الفعالتة لتدى و توع أي تكل
من أ كال التمييزد واختاذ التدابري الالزمة حلماية الفئتات الضتعيفة متن طتاأل الكراهيتة
وغريه من جرا م الكراهية (البحرين)؛
 88-156مواصتتلة تنفيتتذ ا طتتة الوطنيتتة ملكافحتتة العنصتترية واأل تتكال املماثلتتة متتن
العداء وجرمية الكراهية (لبنان)؛
 89-156حتسني إمكانيتة الوصتول إت ستبل االنتصتاف الفعالتة لتدى و توع أي تكل
من أ كال التمييزد ا و ذلك جرا م الكراهية (الفلبني)؛
 90-156تعزيتتز تتتدابري املكافحتتة الفعالتتة للتمييتتز وزردة تيستتري إدمتتاج املنتتاجرين و
اجملتمء (فيي انا)؛
 91-156املشاركة و العمل الالزا لوضء تشريعات فعالة و املة متن أجتل مكافحتة
التمييزد وتنفيذها وصوهنا (برابدوس)؛
92-156

(كمبودر)؛

تكثيف اجلنود الرامية إت اإلنفاذ الشامل لقتوانني وأن متة مكافحتة التمييتز

93-156

اعتماد انون حي ر املن مات اليت حترض عل الكراهية العنصرية (فرنسا)؛

94-156

توفري احلماية للمناجرين من اليء أ كال التمييز العنصري (العراق)؛

95-156

مضتتاعفة اجلنتتود الراميتتة إت مكافحتتة العنصتترية والتمييتتز ميتتء أ تتكاهلما

(نيجرير)؛

 96-156تعزي تتز اجلن تتود الراميتتتة إت مكافح تتة العنص تترية وكراهي تتة األجان تتب وج ت ترا م
الكراهيةد وال سيما تلك اليت تستندف املناجرين وملتمسي اللجوء (إندونيسيا)؛
 97-156مكافح ت تتة كراهي ت تتة األجان ت تتب بتج ت تترمي اليت ت تء األفع ت تتال العنص ت تترية واملعادي ت تتة
للمسلمني (النورية إيران اإلسالمية)؛
 98-156مواصت تتلة اجلنت تتود الراميت تتة إت مكافحت تتة التمييت تتز العنصت تتري ميت تتء أ ت تتكاله
وم اهره (تونس)؛
GE.20-04191
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 99-156تعزي تتز الت تتدابري الرامي تتة إت ااي تتة الفئ تتات الست تكانية الض تتعيفة م تتن ط تتاأل
الكراهيتتة العنصتترية والعنتتف العنصتتري وغتتري ذلتتك متتن أ تتكال ج ترا م الكراهيتتة (االحتتتاد
الروسي)؛
 100-156استثمار موارد كافية لضمان التنفيذ الكامتل والفعتال للتشتريعات متن أجتل
التصدي للعنصرية والتمييز العنصري والتمييز القا م عل أساس الدين وكراهية األجانب
(سنغافورة)؛
101-156

التنفيذ الكامل لل طة الوطنية ملكافحة العنصرية (جزر البناما)؛

 102-156زردة املعارف والتثقيف والبحتو املتعلقتة ابلعنصترية وجترا م الكراهيتةد و
اليء املؤسسات و السويد (الصومال)؛
 103-156اعتماد تشريعات جتترا إنشتاء أو تتزعم الاعتة حتتق علت العنصترية أو دعتم
الاعة من هذا القبيل أو املشاركة و أنشطتنا (مقدونيا الشمالية)؛
 104-156تعديل تشريعايا وح ر تشكيل الاعات تروج للكراهية العنصرية أو حترض
علينا (األردن)؛
 105-156تع تتديل التش تتريعات ا تتدف ح تتر املن م تتات ال تتيت حت تترض علت ت الكراهي تتة
العنصرية وتروج هلا (تركيا)؛
 106-156وض تتء إط تتار تش تتريعي حل تتر تش تتكيل الاع تتات ت تتروج للكراهي تتة العنص تترية
وحترض علينا (اجلزا ر)؛
107-156

(إكوادور)؛

108-156

(سنغافورة)؛

جت ت تترمي تش ت تتكيل الاع ت تتات ت ت تتروج للكراهي ت تتة العنص ت تترية أو املش ت تتاركة فين ت تتا
س تتن تش تتريعات متن تتء املن م تتات م تتن ال تترتويج للكراهي تتة العنص تترية والديني تتة

 109-156مضاعفة اجلنود ملكافحة التمييز واجلرا م املرتكبة بدافء التحامل العنصري
أو كراهيتتة األجانتتبد وال ستتيما عل ت أستتاس امليتتل اجلنستتي أو اهلويتتة اجلنستتانية أو التتدين
(إسبانيا)؛
 110-156مواصتلة اجلنتود الراميتتة إت القضتاء علت العنصتترية واليتء أ تكال التمييتتزد
وال ست تتيما عل ت ت أست تتاس الت تتديند والقضت تتاء عل ت ت طت تتاأل الكراهيت تتة وكراهيت تتة األجانت تتب
(السودان)؛
 111-156اخت تتاذ ت تتدابري فعال تتة ملن تتء العنص تترية والتعص تتب ال تتديين وكراهي تتة األجان تتب
والقضاء علينا و السويد (أذربيجان)؛
 112-156اختتتاذ التتتدابري املناستتبة ملكافحتتة العنصتترية و طتتاأل الكراهيتتةد تتا و ذلتتك
جرا م الكراهية ذات الدوافء املعادية للديند وأ كال العداء املماثلة (بنغالديش)؛
113-156

(برابدوس)؛
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 114-156فعاليتتة تطبيتتق وإنفتتاذ التشتتريعات القا متتة ومواصتتلة اختتتاذ التتتدابري الالزمتتة
حلماية الفئات الضعيفة من طتاأل الكراهيتة العنصتريةد وأعمتال العنتف العنصتريةد وغتري
ذلك من جرا م الكراهية (بلجيكا)؛
 115-156تعزيتتز اجلنتتود الراميتتة إت مكافحتتة العنصتترية وجترا م الكراهيتتةد تتا و ذلتتك
التنميط العر يد والتنفيذ الكامل لل طة الوطنية ذات الصلة (تشيكيا)؛
 116-156إضافة نقتا فعليتة و ابلتة للتنفيتذ إت طتنتا الوطنيتة ملكافحتة ومنتء اليتء
أ كال العنصرية والتمييز والتعصب الديين والعنف ضد األ ليات (ابكستان)؛
 117-156مواصلة تعزيز جنودهتا الراميتة إت مكافحتة اليتء أ تكال معتاداة الستاميةد
ا و ذلك متن تالل التطبيتق الكامتلد و السياستة واملمارستةد لتعريتف معتاداة الستامية
الذي حدده التحالف الدو إلحياء ذكرى حمر ة الينود (إسرا يل)؛
 118-156تعزي تتز اجلن تتود علت ت الي تتء مس تتتورت احلكوم تتة ملكافح تتة مع تتاداة الس تتاميةد
وذل تتك ع تتن طري تتق التع تتاون م تتء من م تتات اجملتم تتء امل تتداد وع تتن طري تتق ت تتوفري الت تتدريب
للمكلفني إبنفاذ القانون واملدعني العامني (الوالرت املتحدة األمريكية)؛
 119-156اختتتاذ تتتدابري لتتزردة معتتارف و تربات املتتونفني املكلفتتني إبنفتتاذ القتتانون متتن
أجل التصدي بفعالية ألعمال التحريض ضد األ ليات الدينية (هولندا)؛
 120-156اخت تتاذ ت تتدابري ملكافح تتة التميي تتز واجلت ترا م املرتكب تتة ب تتدافء التحام تتل ال تتديين
أو العنصري أو القا م عل كراهية األجانب (النورية فنزويال البوليفارية)؛
 121-156اختاذ املزيد من التدابري ملكافحة العنصرية واليء أ كال التعصب والتمييز
العنصري ضد األجانب واملناجرين والالجئتني واأل ليتات الدينيتة واإلثنيتةد ومنتء طتاأل
الكراهيةد وال سيما ضد املسلمني ( طر)؛
122-156

(البحرين)؛

اختتتاذ تتتدابري أكثتتر فعاليتتة للحتتد متن التمييتتز ضتتد األ ليتتات اإلثنيتتة والدينيتتة

 123-156اختاذ تدابري تشتريعية وإداريتة فعالتة لو تف التمييتز ضتد الستكان املنحتدرين
م تتن أص تتل أفريق تتي واملس تتلمني والروم تتاد ومكافح تتة التميي تتز العنص تتري وكراهي تتة األجان تتب
وجرا م الكراهية (الصني)؛
 124-156تكثيف اجلنود الرامية إت مكافحة التمييز ضتد األ ليتات والفئتات الضتعيفةد
ا و ذلك الشعوأل األصلية واملناجروند وتعزيز التسامني و اجملتمء (النورية كورر)؛
 125-156تعزي تتز اإلط تتار الق تتانوا املتعل تتق ابملس تتاواة وع تتدا التميي تتز م تتن أج تتل ااي تتة
األ ليات من اليء أ كال التمييز (النورية مولدوفا)؛
 126-156مواص ت تتلة اخت ت تتاذ الت ت تتدابري الالزم ت تتة حلماي ت تتة الفئ ت تتات الض ت تتعيفة واأل لي ت تتات
واملناجرين من اليء أ كال األعمال العنصرية (دولة فلسطني)؛
 127-156تعزي تتز تش تتريعايا الرامي تتة إت ااي تتة الفئ تتات الض تتعيفة م تتن العن تتف و ط تتاأل
الكراهيتتة العنصتترية وغتتري ذلتتك متتن اجل ترا م املرتكبتتة بتتدافء التحامتتلد وتعزيتتز التستتامني
واحلوار بني الثقافات واحرتاا التنوع (بنما)؛
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 128-156تن يم االت توعية من أجل تعزيز التسامني واحلوار بني الثقافتات واحترتاا
التنوع (إسبانيا)؛
 129-156مواصتتلة اختتتاذ إج تراءات فعالتتة ملكافحتتة طتتاأل الكراهيتتة واليتتء أ تتكال
التمييز والتعصب القا مة عل أسس إثنية ودينية (كواب)؛
 130-156اختاذ طوات للتغلب عل العقبات اليت حتتول دون املالحقتة الفعالتة علت
ط تتاأل الكراهي تتةد وتعزي تتز اجلن تتود الرامي تتة إت اإلنف تتاذ الس تتليم للتش تتريعات ال تتيت حت تتر
التحريض ضد األ ليات العر ية والدينية واإلثنية (أملانيا)؛
 131-156الن تتر و اجلن تتود الرامي تتة إت القض تتاء علت ت جتترا م الكراهي تتةد تتا و ذل تتك
العنصرية وجرا م كراهية األجانبد وحماسبة اجلناة (غاان)؛
 132-156تعزيز السياسات اليت حتول دون انتشار طاأل كراهية األجانب والقضاء علت
سياستات وصتم األ ليتات واملنتاجرين والالجئتتنيد مثتل التنمتيط العنصتريد وح تر التستتولد
وسياسات مكافحة اإلرهاأل اليت تفتقر إت هنج مراعاة حقوق اإلنسان (املكسيك)؛
 133-156توست تتيء نطت تتاق ال ت تربامج القا مت تتة لتت تتدريب أف ت تراد الشت تترطة و جمت تتال ج ت ترا م
الكراهيتتةد وجعتتل التتتدريب املتعلتتق ابلتشتتريعات ا اصتتة ترا م الكراهيتتة وإنفاذهتتا إلزامي ت ا
جلميء املعنيني إبنفاذ القانون (أيسلندا)؛
 134-156التحقي تتق و ح تتاالت ط تتاأل الكراهي تتة وف تترض اجلت تزاءات علتت املس تتؤولني
عنناد وال سيما من يشغلون مناصب يادية (ابكستان)؛
 135-156التصتتدي طتتاأل الكراهيتتةد تتا و ذلتتك عل ت تتبكة اإلنرتن ت د والعنتتف
القا م عل العنصرية وكراهية األجانب ضد املسلمني وغريهم (األردن)؛
 136-156مواصتتلة مبتتادرات التوعيتتة واحلمتتالت الراميتتة إت مكافحتتة ا طتتاأل القتتا م
عل التمييز و الفضاء العاا (رومانيا)؛
 137-156السعي إت التحقيق و طاابت الكراهية اليت تصدر عن سياسيني وعاملني
و وسا ط اإلعالا وتطبيق عقوابت مناسبة علت مطلقينتاد واختتاذ التتدابري الالزمتة لتعزيتز
التسامني واحلوار بني الثقافات واحرتاا التنوعد وال سيما من جانب الصحفيني (صربيا)؛
 138-156وضتتء اس ترتاتيجية تتضتتمن أهتتداف ا ومؤ ترات واضتتحةد ابلتشتتاور متتء اليتتء
أصحاأل املصلحة املعنينيد من أجل التصدي طاأل الكراهيتة وجترا م الكراهيتة القا متة
عل هذه األ كال من التمييز (سنغافورة)؛
 139-156اختاذ اإلجراءات الالزمة وامللموسة حلماية الفئتات واأل ليتات الضتعيفة متن
ط تتاأل الكراهي تتة العنص تترية والعن تتف وغ تتري ذل تتك م تتن جتترا م الكراهي تتةد تتا و ذل تتك و
الفضاء اإللكرتوا (اتيلند)؛
 140-156مواصلة اختاذ التدابري الالزمة حلماية الفئات الضعيفة من طتاأل الكراهيتة
العنصرية والعنف العنصري وجرا م الكراهية األ رى (تيمور  -ليشيت)؛
 141-156مواصلة اختاذ التدابري الالزمة حلماية الفئات الضعيفة من طتاأل الكراهيتة
العنصرية وغريه من اجلرا م املرتكبة بدافء الكراهية (توغو)؛
142-156
20
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 143-156التحقيق الفعال و جرا م الكراهية ذات التدوافء اإلثنيتة والدينيتة ومقاضتاة
مرتكبينتتاد تتا و ذلتتك طتتاأل الكراهيتتة واالعتتتداءات البدنيتتة ضتتد املستتلمني والينتتودد
وتنفيذ التشريعات احلالية تنفيذ ا امالا وحتديق طتنا الوطنية بتحديد أهتداف واضتحة
(تركيا)؛
 144-156مواصتلة جنودهتا لتنفيتذ التشتريعات القا متتة واختتاذ التتدابري الالزمتة حلمايتتة
الفئات الضعيفة من اليء أ كال جرا م الكراهية (أفغانستان)؛
 145-156تعزي تتز الت تتدابري القانوني تتة واإلداري تتة الالزم تتة لض تتمان فعالي تتة التحقيق تتات و
احملتتاكم والعقتتوابت املفروضتتة عل ت التح تريض عل ت طتتاأل الكراهيتتة وغتتريه متتن أعمتتال
التمييز والعنف ضد األ ليات (األرجنتني)؛
 146-156اختاذ مزيد من ا طوات ملكافحة طاأل الكراهيةد ا و ذلك عل بكة
اإلنرتن د والعنف القا م عل العنصرية وكراهية األجانب ضد الفئات الضعيفة (أرمينيا)؛
 147-156تنفيتتذ توصتتيات جلنتتة القضتتاء علت التمييتتز العنصتتري ملنتتء جترا م الكراهيتتةد
والتحقيتتق و طتتاابت الكراهيتتة التتيت تصتتدر عتتن سياستتيني وعتتاملني و وستتا ط اإلعتتالا
وتطبيق عقوابت مناسبة عل مطلقيناد واختاذ التدابري الالزمة لتعزيز التسامني واحلوار بني
الثقافات (بيالروس)؛
 148-156تكثيتتف جنودهتتا الراميتتة إت منتتء وإهنتتاء اليتتء أ تتكال التمييتتزد و طتتاأل
الكراهيتتةد وج ترا م الكراهيتتة عل ت أستتاس االنتمتتاء اإلثتتين واملعتقتتد التتديين وامليتتل اجلنستتي
والتعبريات اجلنسانية (كندا)؛
 149-156تعزي تتز الت تتدابري الفعال تتة ملكافح تتة ط تتاأل الكراهي تتة والتميي تتز العنص تتري و
وسا ط اإلعالا وعل بكة اإلنرتن ( يلي)؛
 150-156تكثيف التدابري ذات الصتلة ملكافحتة كراهيتة األجانتب و طتاأل الكراهيتةد
من الل اعتماد سياسات املة (كولومبيا)؛
 151-156مضت تتاعفة اجلنت تتود ملكافحت تتة طت تتاأل الكراهيت تتة وأعمت تتال العنت تتف وكراهيت تتة
األجانتتب التتيت تستتتندف األ ليتتاتد تتا و ذلتتك األ لي تات املنح تدرة متتن أصتتول أفريقيتتة
(الكونغو)؛
 152-156مواصتلة تنفيتتذ التتتدابري الراميتة إت القضتتاء علت القوالتب النمطيتتة و طتتاأل
الكراهيتتةد املتو تتاة و ا طتتة الوطنيتتة ملكافحتتة العنصتترية واأل تتكال املماثلتتة متتن العتتداء
وجرمية الكراهية (اجلمنورية الدومينيكية)؛
 153-156وضء تشريعات جديدة وتنفيذ التشريعات القا مة من أجل مكافحة جرا م
و طاأل الكراهية (مصر)؛
 154-156اختتتاذ التتتدابري الالزمتتة لعتتدا جلتتوء ستتلطات إنفتتاذ القتتانون إت تنمتتيط بعتتض
اجلماعاتد عل حنو ما أ ارت إليه أيض ا جلنة القضاء عل التمييز العنصري (تركيا)؛
 155-156إعطتتاء األولويتتة وختصتتي متتوارد إض تتافيةد مثتتل إنشتتاء وحتتدات و الي تتء
إدارات الشترطة ملكافحتتة جترا م الكراهيتتةد متن أجتتل ردع مترتكئ هتتذه اجلترا م والتحقيتتق
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فينا ومقاضاة اجلناةد ا و ذلك اجلرا م القا مة عل أستاس العترق أو التدين أو العقيتدة
أو األصل القومي (الوالرت املتحدة األمريكية)؛
 156-156حتديد جترا م الكراهيتة وتستجيلنا والتحقيتق فينتا علت حنتو فعتال ومقاضتاة
املسؤولني عننا ومعا بتنم لسد الفجوة بني عدد احلواد املبلغ عننا واإلداانت (النمسا)؛
 157-156تعزيتتز التشتتريعات احلاليتتة واختتتاذ اليتتء التتتدابري الالزمتتة ملكافحتتة طتتاأل
الكراهية وخمتلف أ كال التعبري عن التعصب الديين والعنف العنصري وكراهية األجانب
والتحقيق فينا واملعا بة عليناد وال سيما ضد املسلمني والروما والينود والسويديني املنحتدرين
من أصول أفريقيةد مء إيالء اهتماا ا لت ثري اجلماعات السياسية ووسا ط اإلعالا و
إجياد أوجه التحامل والوصم القا مة عل العنصرية وكراهية األجانب (كوستاريكا)؛
 158-156اايتتة حتتق الطفتتل و الستتالمة اجلستتدية واالستتتقالل التتذايت وتقريتتر مصتتريه
بنفسهد لكي تكفلد عن طريق التشريعات أو غريهتا متن التتدابريد عتدا إ ضتاع األطفتال
حتاملي صتفات اجلنستتني جلراحتات غتتري ضترورية أو غريهتتا متن اإلجتراءات الطبيتة بتتل أن
يتمكنوا من تقدمي موافقتنم عن علم (مالطة)؛
 159-156اعتمتتاد تتانون جديتتد لالع ترتاف بنتتوع اجلتتنس لضتتمان وجتتود آليتتة ستتريعة
و فافة وميسرة تقوا عل التحديد الذايت للنويتةد وفصتل اإلجتراءات الطبيتة عتن مست لة
االعرتاف القانوا بنوع اجلنسد متشيا مء مبادئ جوغجاكرات (مالطة)؛

 160-156صتتدور تكليتتف متتن الدولتتة إبعتتداد تقريتتر عتتاا يتتدرس إمكانيتتة اعتمتتاد نتتوع
جنس اثلق وجب القتانوند متن أجتل زردة إمكانيتة االعترتاف ابهلويتة اجلنستانية احملتددة
(مالطة)؛
ذاتيا لكل
 161-156اعتمتتاد تتانون جديتتد لالع ترتاف بنتتوع اجلتتنس يستتتند إت التحديتتد التتذايت
للنويةد ويفصل اإلجراءات الطبية عن االعرتاف القانوا بنوع اجلنس (أيسلندا)؛

 162-156تيسري ياا مغايري اهلوية اجلنسانية انوانا بتسجيل اهلويتة اجلنستانية احملتددة
ذاتي تاد عتتن طريتتق فصتتل االع ترتاف تتانوانا بتغيتتري نتتوع اجلتتنس عتتن ا ترتا إج تراء تقيتتيم
أو إجراءات طبية إلزامية (هولندا)؛
 163-156اعتماد انون جديد لالعرتاف بنوع اجلنسد عل النحتو املقترتيف و التقريتر
( )SOU 2014:91الذي جعل االعرتاف القانوا بنتوع اجلتنس يستتند إت التحديتد التذايت
للنوية ويفصله عن اإلجراءات الطبية (الدامنرك)؛
 164-156كفالة أن ينعكس هنج حقوق اإلنسان و تقريتر احلكومتة لعتاا  2020بشت ن
املسامهات املنقحة احملددة وطنيا (فيجي)؛
 165-156مواصتتلة التعتتاون التتدو و جمتتال التنميتتة متتء الرتكيتتز عل ت حتقيتتق أهتتداف
التنمية املستدامة (فيي انا)؛
166-156

مواصلة تقدمي املساعدة اإلمنا ية من أجل حتقيق طة عاا ( 2030بواتن)؛

167-156

مواصلة التعاون اإلمنا ي من من ور الفقراء (البوسنة واهلرسك)؛

 168-156مواصلة جنودها الرامية إت تعزيز حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني و
اليء أحناء العااد من الل التعاون الدو (بوركينا فاسو)؛
22

GE.20-04191

A/HRC/44/12

 169-156مواصلة الت كد من تنفيذ انون املنتا وإطتار السياستات املنا يتة علت حنتو
يراعي االعتبارات اجلنسانية ويشمل املسا ل املتعلقة ابإلعا ةد ا يتسق مء اتفا ية األمم
ا ملتحدة اإلطارية بش ن تغري املنا د وإطار سنداي للحد من خماطر الكوار (فيجي)؛
 170-156تعزيتتز مرا بتتة الشتتركات الستتويدية العاملتتة و ا تتارج فيمتتا يتعلتتق أبي ثتتري
ستتلئ ألنشتتطتنا عل ت التمتتتء حبقتتوق اإلنستتاند وال ستتيما و منتتاطق الن تزاع التتيت تشتتمل
حاالت االحتالل األجنئ حيق تزداد خماطر انتناكات حقوق اإلنسان (دولة فلسطني)؛
 171-156اعتماد تعريف للتعذيب وفق ا للمادة  1من اتفا ية مناهضة التعتذيب وغتريه
من ضروأل املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املنينة (هندوراس)؛
172-156

إدراج جرمية التعذيب كجرمية حمددة و القانون اجلنا ي (إسبانيا)؛

 173-156تعريتتف وجتتترمي التعتتذيب و انوهنتتا احمللتتي تتا يتستتق متتء املتتادتني  1و 4متتن
اتفا ية مناهضة التعذيب (أسرتاليا)؛
 174-156تعريتتف وجتتترمي التعتتذيب و انوهنتتا احمللتتي تتا يتستتق متتء املتتادتني  1و 4متتن
اتفا ية مناهضة التعذيب ( يلي)؛
 175-156اعتماد تشريء حيد من الو الذي ميكن فيه وضء
السابق للمحاكمة (اململكة املتحدة لربيطانيا الع م وأيرلندا الشمالية)؛

رهن االحتجاز

 176-156تقليتتل متوستتط متتدة االحتجتتاز الستتابق للمحاكمتتة ووضتتء حتتد لالحتجتتاز
السابق للمحاكمة ملدة تزيد عل ستة أ نر (الوالرت املتحدة األمريكية)؛
 177-156ضمان حصول اليء الناجني من العنف اجلنسي علت دعتم تامل وميستور
التكلفة ومتايفد ن فينم أولئك الذين ال يبلغون الشرطة ابجلرمية (أيسلندا)؛
 178-156تعزيتتز تتدرة املتتونفني املكلفتتني إبنفتتاذ القتتوانني واملستتؤولني القضتتا يني عل ت
التصدي بفعالية حلاالت العنفد ابلتعاون مء اليء اجلنات املعنية (أذربيجان)؛
 179-156ح تتر االجت تتار ابألس تتلحة ومروره تتا الع تتابر إت أم تتاكن ميك تتن فين تتا اس تتت داا
األطفال كجنود (املكسيك)؛
 180-156ضتتمان امتثتتال اليتتء عمليتتات نقتتل األستتلحة وتصتتديرها اللتزامتتات الستتويد
وجب معاهدة جتارة األسلحة (أيسلندا)؛
 181-156و تتف بيتتء األستتلحة إت البلتتدان التتيت لتتدينا ستتجل طويتتل متتن االنتناكتتات
اجلسيمة حلقوق اإلنسان الدولية والقانون الدو اإلنساا (النورية إيران اإلسالمية)؛
 182-156االمتنت تتاع عت تتن نقت تتل األست تتلحة عنت تتدما يكت تتون هنت تتاك احتمت تتال است تتت دامنا
الرتكاأل انتناكات جسيمة حلقوق اإلنسان أو القانون الدو اإلنساا (بنما)؛
 183-156مراعت تتاة من ت تتور حقت تتوق اإلنست تتان و إج ت تراءات تصت تتدير األست تتلحةد ح ت ت
ال تست دا هذه األسلحة لتيسري أو ارتكاأل انتناكات حلقوق اإلنسان والقتانون التدو
اإلنساا (بريو)؛
 184-156توس تتيء نط تتاق ط تتة العم تتل الوطني تتة ملكافح تتة العنص تترية وجتترا م الكراهي تتة
لضمان حرية الدين للجميء (كينيا)؛
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 185-156احرتاا احلقوق املكفولة للوالديند وجب القتانون التدو د و تربيتة وتعلتيم
أطفاهلم وفقا ملعتقدايم األ ال ية والدينية (جزر سليمان)؛
 186-156احرتاا احلقوق املكفولة للوالديند وجب القتانون التدو د و تربيتة وتعلتيم
أطفاهلم وفق ا ملعتقدايم األ ال ية والدينية (بنغالديش)؛
 187-156اختاذ مزيتد متن ا طتوات لتعزيتز التستامني التديين واايتة األ ليتات الدينيتةد
فضالا عن مكافحة اليء أ كال العنف والتمييز القا مني عل أستاس التدين أو املعتقتدد
ا و ذلك عن طريق التنفيذ الفعال للتشريعات القا مة وإنفاذها (الربازيل)؛
 188-156مواصتتلة اختتتاذ ا طتتوات الالزمتتة لتعزي تتز االح ترتاا والتفتتاهم املتبتتادلني ب تتني
خمتلف الطوا ف الدينية (كمبودر)؛
189-156

(نيجرير)؛

مواصلة جنودها الرامية إت مكافحة االجتار ابلبشر وااية حقوق الضحار

 190-156مواصلة اجلنود الرامية إت مكافحة االجتار ابلبشرد وكفالة حقتوق الضتحار
وتوفري احلماية واجلرب هلم ( طر)؛
 191-156ختصتي متوارد كافيتة لتنفيتذ طتة العمتل الوطنيتة املعتمتدة ملكافحتة البغتاء
واالجتار ابلبشر (بوتسواان)؛
 192-156ضتتمان إج تراء حتقيتتق فتتوري و تتامل و حتتاالت االجتتتارد وتقتتدمي اجلنتتاة إت
العدالةد وحصول الضحار عل وسا ل فعالة للحماية واملساعدة (اليوانن)؛
 193-156ضتتمان إج تراء حتقيتتق تتامل و حتتاالت االجتتتار ابلبشتترد وضتتمان أن تكتتون
العقوبة عل االستغالل اجلنسي لألطفال متناسبة مء فداحة اجلرمية (االحتاد الروسي)؛
 194-156ضتتمان إجتراء حتقيتتق فعتتال و تتامل و حتتاالت االجتتتار ابلبشتترد تتا و ذلتتك
االس تتتغالل اجلنس تتي لألطف تتالد وض تتمان حص تتول الض تتحار علت ت وس تتا ل فعال تتة للحماي تتة
واملساعدةد وعل أ ص در ممكن من التعويضد تا و ذلتك إعتادة الت هيتل واملستاعدة
االجتماعية الكافية (صربيا)؛
 195-156إس تتداء املش تتورة إت الس تتلطات الخت تتاذ مزي تتد م تتن الت تتدابري لض تتمان فعالي تتة
التحقيق مء املتورطني و االجتار ابلبشر ومقاضايمد ا و ذلك من الل توفري التمويل
الكاو للوحدات اليت حتقق و االجتار (اململكة املتحدة لربيطانيا الع م وأيرلندا الشمالية)؛
 196-156تت تتوفري احلمايت تتة والت تتدعم لألست تترة ابعتبارهت تتا الوحت تتدة الطبيعيت تتة واألساست تتية
للمجتمء (مصر)؛
 197-156اختتتاذ مزيتتد متتن ا طتتوات لضتتمان املستتاواة و األجتتر عتتن العمتتل املتستتاوي
القيمة (اهلند)؛
198-156

القضاء عل التفاوت و األجور بني املرأة والرجل (العراق)؛

 199-156الن ر و مضاعفة اجلنود الرامية إت معاجلة الفجوة و األجتور علت أستاس
نوع اجلنس و القطاعني العاا وا ا عل السواء (موزامبيق)؛
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 200-156القيتتااد ابلتشتتاور الوثيتتق متتء أصتتحاأل املصتتلحةد بدراستتة إمكانيتتة اعتمتتاد
د ل أساسي للجميء (هاييت)؛
 201-156ض تتمان حص تتول الي تتء اجملتمع تتات احمللي تتة علت ت التعل تتيم والعم تتل والس تتكن
وا دمات الصحية (السنغال)؛
202-156

حتسني تقدمي ا دمات الصحية إت الفئات واجملتمعات الضعيفة (سري النكا)؛

 203-156تكثيف جنودها لتحسني احلالة الصحية ألطفال الفئات احملرومة واملنمشتة
(تيمور  -ليشيت)؛
 204-156مواصلة جنودها الراميتة إت حتستني صتحة األطفتال متن الفئتات احملرومتة أو
املنمشةد وتوفري املوارد الالزمة لضمان حقنم و الصحة دون متييز (اجلزا ر)؛
205-156

مواصلة اجلنود الرامية إت دعم الصحة العقلية وتعزيزها (تونس)؛

 206-156ض تتمان املس تتاواة و احلص تتول علت ت تتدمات الص تتحة اجلنس تتية واإل ابي تتةد
وال ست تتيما مللتمست تتي اللجت تتوءد واأل ت ت ا غت تتري احلت تتاملني للواث ت تتق الالزمت تتةد والروم ت تتاد
واأل ا املنتمني إت فئات ضعيفة أ رى (بريو)؛
 207-156ض تتمان حص تتول الي تتء النس تتاء والفتي تتاتد تتن ف تتينن املنتمي تتات إت فئ تتات
حمرومة ومنمشةد عل دمات الصحة اجلنسية واإل ابية املال مة (بلجيكا)؛
 208-156استتتعراض وتعتتديل الشتتر احملتتدد لتتنابء التتذين يعتزمتتون تعلتتيم أطفتتاهلم و
املنزل (جزر سليمان)؛
209-156

استعراض احل ر التشريعي املقرتيف عل املدارس الدينية ا اصة (جزر سليمان)؛

 210-156االعترتاف أبن الدولتتة ال متلتك ستتلطة ترعية وجتتب القتانون التتدو ختوهلتتا
جعتتل التعلتتيم التقليتتدي إلزامي تا عل ت اليتتء األطفتتالد وأبن متتن حتتق األف تراد البحتتق عتتن
أ كال تعليم بديلةد وأن ح ر وجترمي التعليم املنز يشكل انتناك ا للقانون الدو حلقوق
اإلنسان (جزر سليمان)؛
211-156

(ألبانيا)؛

مواصلة اجلنود عل الصعيد الوطين من أجتل حتقيتق املستاواة بتني اجلنستني

 212-156مواصتتلة اختتتاذ تتتدابري لتعزيتتز حقتتوق املترأةد وال ستتيما و تضتتييق الفجتتوة و
األجور بني اجلنسني (بواتن)؛
 213-156وض تتء اس ت ترتاتيجيات لتحقيت تتق املستتتاواة بت تتني اجلنست تتني و اليت تتء اجملت تتاالتد
وال سيما و جمال العمل وصنء القرارد وحتقيق املساواة الكاملة و األجور (كواب)؛
 214-156م واصتتلة اختتتاذ تتتدابري حمتتددة اهلتتدف متتن أجتتل احلفتتاا عل ت النستتبة العاليتتة
لتمثيل املرأة و احلياة العامة والسياسية (جورجيا)؛
 215-156مواصلة اختاذ تدابري حمددة للحفاا عل النتا ج اليت حتقق و متثيل املرأة
و احلياة السياسية والعامة وإيالء اهتماا ا لفئات النساء املمثلة متثيالا ان ص ا (توغو)؛
 216-156مواصتتلة اختتتاذ تتتدابري حمتتددة األهتتداف كتتي تصتتون متتا حققتتته متتن إ تتازات
تتمثل و ارتفاع نسبة متثيل النساء و احلياة السياسية واحلياة العامة (زامبيا)؛

GE.20-04191

25

A/HRC/44/12

 217-156وضء حد للفجوة و األجور بني اجلنسني والقضاء عل التمييتز ضتد املترأة
و سوق العمل (ابكستان)؛
 218-156تنفيذ تدابري إضافية لضمان در أكترب متن املستاواة بتني اجلنستني و العمتل
(اجلمنورية الدومينيكية)؛
 219-156ضمان املساواة و األجور بتني املترأة والرجتل عتن العمتل املتستاوي القيمتةد
وإنفاذ وتعزيز القوانني الرامية إت القضاء عل التمييز ضد املرأة و سوق العمل (مصر)؛
220-156

مواصلة اجلنود ملكافحة العنف ضد املرأة (فرنسا)؛

221-156

مواصلة اجلنود الرامية إت مكافحة العنف ضد املرأة (اجلبل األسود)؛

 222-156مواصلة جنودها ملكافحة العنف القا م عل نوع اجلتنسد تا و ذلتك عتن
طريق اعتماد توصية اللجنة املعنية ابلقضاء علت التمييتز ضتد املترأةد بغيتة حتستني اجلنتود
الرامية إت التغلب عل العقبات اليت حتول دون إبالغ املرأة عن العنف (نيوزيلندا)؛
 223-156مواصت تتلة مكافحت تتة العنت تتف اجلنست تتي ومعاجلت تتة أست تتباأل تت تتدا اإلبت تتالغ عت تتن
االغتصاألد عل النحو املبني و االسترتاتيجية الوطنيتة ملنتء ومكافحتة عنتف الرجتل ضتد
املرأة (أسرتاليا)؛
 224-156التحقيق و أسباأل تدا معدالت اإلبالغ واإلدانة فيما يتعلق ابلعنف ضد
املرأة وتعزيز املساعدة واحلماية املقدمة إت اليء النساء ضحار العنف (لكسمربغ)؛
 225-156مكافح تتة العن تتف ض تتد النس تتاء والفتي تتات ابخت تتاذ ت تتدابري فعال تتة للح تتد م تتن
اإلفالت من العقاأل و حاالت العنف العا لي (أذربيجان)؛
 226-156مواص تتلة اخت تتاذ ت تتدابري اس تتتبا يةد تتا و ذل تتك ع تتن طري تتق تعزي تتز املس تتاعدة
واحلماية املقدمة إت اليء النساء ضحار العنف (ماليزر)؛
 227-156تعزيز التدابري الرامية إت مكافحة العنف ضد النساء والفتياتد ا و ذلك
عنف العشريد لضمان التنفيذ الفعال لالسرتاتيجية الوطنية العشرية ملنتء ومكافحتة عنتف
الرجل ضد املرأة (بوتسواان)؛
 228-156إعطتتاء األولويتتة ملكافحتتة العنتتف اجلنستتي ضتتد امل ترأة ومعاجلتتة أستتباأل لتتة
اإلبالغ عن االنتناكاتد عل النحو املبني و االسرتاتيجية الوطنية ملنتء ومكافحتة عنتف
الرجل ضد املرأة ( يلي)؛
 229-156تعزيتتز تتدرة املتتونفني القضتتا يني و جمتتال املستتا ل اجلنستتانية ح ت تتتتمكن
الس تتلطة القض تتا ية م تتن معاجلتن تتا بكف تتاءة ودون تكت ترار تنع تترض ض تتحار العن تتف اجلنس تتاا
لإليذاء (كولومبيا)؛
 230-156التتء بيتتاانت عتتن أثتتر تقليتتل عتتدد املستشتتفيات واملراكتتز املعنيتتة بصتتحة األا
عل حق املرأة و الصحةد وال ستيما و املنتاطق الريفيتةد وفقتا هلتدو التنميتة املستتدامة 3
و( 6-5ابراغواي)؛
 231-156تنفيتتذ ا ترتايف احلكومتتة إبدراج اتفا يتتة حقتتوق الطفتتل و القتتانون الستتويدي
(جنوأل السودان)؛
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 232-156ضتتمان أن تكتتون العقتتوابت املقتتررة علت استتتغالل األطفتتال جنستتي اد تتا و
ذلك ابلوسا ل اإللكرتونيةد متناسبة مء طورة هذه اجلرا م؛
 233-156اختاذ مزيد من ا طتوات لتعزيتز واايتة حقتوق اليتء األطفتالد تا و ذلتك
القضاء عل االعتداء عل األطفال واستغالهلم جنسي ا (الياابن)؛
 234-156القضاء عل حاالت االعتداء واالستغالل ضد األطفالد ا و ذلتك علت
سبيل املثال ال احلصر االعتداء اجلنسي والعنف العا لي (بولندا)؛

 235-156زردة اجلنود الوطنية الرامية إت منء وااية األطفتال متن االعتتداء اجلنستي
واالستغالل واالجتار ابلبشر (النورية مولدوفا)؛
 236-156إدراج إستتاءة معاملتتة األطف تتال كجرميتتة حمتتددة و تتانون العقتتوابت تش تتمل
اليء أ كال العنف ضد األطفالد متشيا مء اتفا ية حقوق الطفل (سلوفينيا)؛
 237-156ضتتمان حصتتول األطفتتال ضتتحار اإليتتذاء واإلمهتتال عل ت
الت هيل والرعاية الصحية العقلية (لكسمربغ)؛

تتدمات إعتتادة

 238-156القض تتاء علت ت االس تتتغالل واالعت تتداء اجلنس تتيني ووض تتء بت ترامج وسياس تتات
للو اية وإعادة التكيف واإلدماج االجتماعي لألطفال الضحار (بنن)؛
 239-156جترمي اليء اجلرا م املشار إلينا و املواد  1و 2و 3من الربوتوكول اال تياري
التفا ية حقوق الطفل املتعلق ببيء األطفتال وبغتاء األطفتال واستتغالل األطفتال و املتواد
اإلابحيتتةد وضتتمان املعا بتتة علت االستتتغالل اجلنستتي لألطفتتال بعقتتوابت مناستتبة تتذ و
االعتبار الطابء ا طري هلذه اجلرا م (كرواتيا)؛
 240-156ضتتمان اختتتاذ تتتدابري حلمايتتة األطفتتال متتن اليتتء أ تتكال العنتتف و املنتتزل
واملدرسةد وجترمي االعتداء عل األطفال (النورية فنزويال البوليفارية)؛
241-156

القصر احملتجزين (السنغال)؛
وضء واعد رمسية ملعاملة ّ

 242-156اختاذ تدابري بديلة الحتجتاز األطفتال واحتجتازهم بتل احملاكمتةد فضتالا عتن
فرض ح ر كامل عل احلبس االنفرادي لألطفال و ستجون احلتبس االحتيتاطي و اليتء
ال روف (سلوفينيا)؛
القصرد والتشجيء عل اختتاذ تتدابري بديلتة لستجن
 243-156القضاء عل ن اا عزل ّ
القصر (إسبانيا)؛
ّ
244-156

(اهلند)؛

منتتء ستتلطات الرعايتتة االجتماعيتتة متتن إبعتتاد األطفتتال تعستتف ا عتتن أستترهم

 245-156ضمان عدا اللجوء إت إبعاد األطفال عن األسر املفككتة إال كتتدبري أ تري
(االحتاد الروسي)؛
 246-156تعزيت تتز اجلنت تتود الراميت تتة إت حتست تتني صت تتحة األطفت تتال مت تتن الفئت تتات احملرومت تتة
أو املنمشةد وتوفري املوارد الالزمة لضمان حقنم و الصحة دون متييز (ملديف)؛
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 247-156مواصتتلة تنفيتتذ السياستتات الراميتتة إت ضتتمان حصتتول الستتكان األصتتليني
واأل ليات وغريهم من الفئات الضعيفة عل التعليم والعمالة والرعاية الصحية واإلسكان
والعدالة (نيبال)؛
 248-156مواصتتلة اجلنتتود الراميتتة إت اايتتة الستتكان األصتتليني واأل ليتتات القوميتتةد
وتعزيز مشاركتنم و احلياة العامة (لبنان)؛
249-156

اختاذ طوات إضافية لتعزيز وااية حقوق األ ليات واملناجرين (الياابن)؛

 250-156فعاليتتة تطبيتتق وإ نفتتاذ التشتتريعات القا متتة ومواصتتلة اختتتاذ التتتدابري الالزمتتة
حلماية األ ليات من اليء أ كال التمييز والتعصب و طاأل الكراهية العنصرية وأعمتال
العنف العنصريةد وغري ذلك من جرا م الكراهية (ماليزر)؛
 251-156كفال تتة اس تتتمرار ت تتوفري التعل تتيم الفعل تتي ابللغ تتة األا و امل تتدارس لأل لي تتات
العر يةد والن ر و اختاذ مبادرات تعليمية جديدة حلماية هويتنا الثقافية واللغوية (كرواتيا)؛
 252-156تعزي تتز الت تتدابري الرامي تتة إت إدم تتاج الروم تتا واأل لي تتات األ تترىد وال س تتيما
لضمان مشاركتنم و احلياة السياسية واالجتماعية وو عملية صنء القرار (كواب)؛
 253-156تتتوفري املتتوارد الكافيتتة لتنفيتتذ االس ترتاتيجية املتعلقتتة إبدمتتاج الرومتتا وضتتمان
املساواة و احلصول عل التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية والعدالة (إكوادور)؛
 254-156ضتتمان التنفيتتذ الفعتتال لالس ترتاتيجية املتعلقتتة إبدمتتاج الرومتتا لتمكيتتننم متتن
احلصتتول علت تتدا املستتاواة متتء غتتريهم علت التعلتتيم والعمتتل والستتكن والرعايتتة الصتتحية
والعدالة (اهلند)؛
 255-156ض تتمان املس تتاواة و احلص تتول علت ت التعل تتيم والعم تتل والس تتكن وا تتدمات
الصحية للروما واأل ليات األ رىد وضمان حصول األفتراد التذين تعرضتوا للتمييتز علت
سبل االنتصاف بشكل كامل (فنلندا)؛
 256-156تعزيز اجلنتود الراميتة إت اايتة حقتوق اإلنستان للرومتا وغتريهم متن متواطين
االحتاد األورويب الضعفاء الذين يعيشون و السويد (أسرتاليا)؛
 257-156اختاذ مزيد من ا طوات لضمان ااية مواطين االحتاد األورويب الضعفاء من
ج ت ترا م الكراهيت تتة وم ت تتنحنم احلت تتق و الرعاي ت تتة الصت تتحية والتعل ت تتيم االبتت تتدا ي وا ت تتدمات
االجتماعية (بلغارر)؛
 258-156تكثيتتف اجلنتتود الراميتتة إت القضتتاء علت املعاملتتة غتتري املتستتقة أو التمييزيتتة
ضد األ لياتد متء إيتالء االهتمتاا ملتواطين االحتتاد األورويب الضتعفاء بشتكل تا د تن
فينم الروما (كندا)؛
 259-156مواصتتلة اختتتاذ طتتوات لضتتمان متتتتء الصتتاميني الكامتتل حبقتتو نم كشتتعب
أصتليد تا و ذلتتك الوصتول إت أراضتتي أستالفنم واحلفتاا علت ستتبل عيشتنم التقليديتتة
(إستونيا)؛
 260-156تعزيز جنودها الرامية إت جتسيد الوضء املتميز للصاميني كشعب أصلي و
التشريعات املتعلقة ابألراضي واملوارد (نيوزيلندا)؛
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 261-156اختاذ املزيتد متن ا طتوات لتعزيتز ودعتم لغتات الشتعوأل األصتلية الصتاميةد
ا و ذلك عن طريق تزويد مركز موارد بلتدان الشتمال األورويب حلمايتة اللغتات الصتامية
ا يكفي من موارد لالضطالع نمته (نيوزيلندا)؛
 262-156تعزيت تتز التشت تتريعات الراميت تتة إت ضت تتمان احلمايت تتة الكاملت تتة حلقت تتوق الست تتكان
األصلينيد وال سيما و أراضي األسالف واحلفاا عل اهلوية الثقافية (الفلبني)؛
 263-156مواص تتلة وض تتء ت تتدابري لض تتمان التش تتاور م تتء اجملتمع تتات الص تتامية املتت ت ثرة
ومتكيننتتا متتن املشتتاركة وفق ت ا ملبتتدأ املوافقتتة احلتترة واملستتبقة واملستتتنرية و املستتا ل املتصتتلة
ابحلقوق و األراضي واملياه واملوارد (النمسا)؛
 264-156االستفادة متن اجلنتود املتصتلة ابملصتاحلة متن تالل تعزيتز احلتوار متء اليتء
فئتتات الستتكان الصتتاميني متتن أجتتل تنفيتتذ إعتتالن األمتتم املتحتتدة بش ت ن حقتتوق الشتتعوأل
األصلية (كندا)؛
 265-156الن تتر و تنقتتيني تشتتريعايا لضتتمان ممارستتة الستتكان الصتتاميني حلتتق التشتتاور
املسبق معنم فيما يتعلق ابملشاريء اإلمنا ية واألنشطة االست راجية و أراضتينم التقليديتة
(إكوادور)؛
 266-156تكثيتتف اجلنتتود الراميتتة إت تعزيتتز املصتتاحلة والننتتوض ابحلقتتوق اال تصتتادية
واالجتماعية والثقافية للشعب الصامي ومصاحلهد ا بشتمل األرض واللغتة والتعلتيم واملشتاركة
و صنء القرارد والسعي إت تيسري إعادة رفات الصاميني إت الشعب الصامي (أسرتاليا)؛
 267-156تشتتتجيء تت تتدريب معلمت تتي اللغت تتات الصت تتاميةد وتزويت تتدهم ابملت تتواد التعليميت تتة
الكافيةد وتوفري فر تدريب كافية ابللغات الصامية (سويسرا)؛
 268-156ض تتمان إع تتادة الي تتء رف تتات الص تتاميني ال تتيت حتتجزه تتا الدول تتة الس تتويدية إت
الشعب الصامي (هاييت)؛
 269-156اخت تتاذ مزي تتد م تتن ا ط تتوات م تتن أج تتل اس تتتكمال وض تتء االتفا ي تتة املتعلق تتة
ابلصاميني و بلدان الشمال األورويب (النمسا)؛
 270-156تعزيز تنفيذ إعالن األمم املتحدة بش ن حقوق الشعوأل األصليةد وال سيما
املادة ( 12بريو)؛
 271-156ضت تتمان تت تتوفري املت تتوارد الالزمت تتة لتنفيت تتذ التت تتدابري الراميت تتة إت تعزيت تتز حقت تتوق
الشعوأل األصلية واأل ليات القومية عل حنو فعال (برابدوس)؛
272-156

مواصلة اجلنود الرامية إت تعزيز حقوق األ

ا

ذوي اإلعا ة (تونس)؛

 273-156تعزيز التدابري املت ذة لتيستري ستبل حصتول األ ت ا ذوي اإلعا تة علت
فر العمل والتعليم والرعاية الصتحية والعدالتة وا تدمات احلكوميتة علت تدا املستاواة
مء غريهم ودون أي متييز (األردن)؛
 274-156مواصتلة حتستني فتر حصتول األ ت ا ذوي اإلعا تة علت فتر العمتل
والتعليم والرعاية الصحيةد فضالا عن العدالة وا دمات احلكوميةد عل دا املساواة مء
اآل رين (بولندا)؛
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275-156

(ألبانيا)؛

اختتتاذ مزيتتد متتن اإلج تراءات لتعزيتتز التعلتتيم الشتتامل لألطفتتال ذوي اإلعا تتة

 276-156مواصلة اختاذ التدابري التشريعية والسياساتية ذات الصلة وختصتي املتوارد
الكافيتتة إلاتحتتة فتتر الوصتتول إت أعلت مستتتوى ممكتتن متتن التعلتتيم لكتتل األطفتتال ذوي
اإلعا ة (بلغارر)؛
 277-156مواصلة اجلنود الراميتة إت تتوفري فتر العمتل لأل ت ا
الوكاالت احلكومية والقطاع ا ا عل السواء (بواتن)؛

ذوي اإلعا تة و

 278-156مضاعفة اجلنود الراميتة إت حتقيتق اهلتدف املتعلتق بتشتييد حمطتات وموا تف
حافالت لأل ا ذوي اإلعا ة (إثيوبيا)؛
279-156

السودان)؛

زردة التمويل الالزا للرتتيبات التيستريية لأل ت ا

ذوي اإلعا تة (جنتوأل

 280-156مواص تتلة ب تتذل اجلن تتود لض تتمان االحت ترتاا الكام تتل حلق تتوق األ ت ت ا ذوي
اإلعا ةد ن فينم املرض و مؤسسات الطب النفسيد عن طريتق ضتمان تقتدمي العتالج
عل أساس املوافقتة احلترة واملستتنريةد متا ا توجتد نتروف استتثنا ية تتطلتب تالف ذلتك
(إيطاليا)؛
 281-156مواصلة التدابري الرامية إت اايتة حقتوق األ ت ا ذوي اإلعا تة النفستية
عت تتن طريت تتق تت تتوفري إمكاني ت تة الوصت تتول والت تتدعم املناست تتبني و جمت تتا ا ت تتدمات الص ت تتحية
واالجتماعية عل السواء (ميامنار)؛
282-156

و ف السياسات والتدابري اليت تنتنك حقوق املناجرين والالجئني (الصني)؛

 283-156تعزي تتز اجلن تتود الرامي تتة إت ض تتمان اإلدم تتاج الفع تتال للمن تتاجريند وال س تتيما
األطفال املناجرون (الربتغال)؛
 284-156مواص تتلة ودع تتم الت تتدابري الرامي تتة إت تعزي تتز إدم تتاج املن تتاجرين واأل ت ت ا
الضعفاء و العمل واحلياة االجتماعية (رومانيا)؛
 285-156مواص تتلة اخت تتاذ الت تتدابري الرامي تتة إت مكافح تتة التميي تتز والفص تتل والنن تتوض
إبدماج املناجرين الوافدين حديث ا (البوسنة واهلرسك)؛
286-156

الدومينيكية)؛

مواص تتلة العم تتل م تتن أج تتل تنفي تتذ سياس تتات إدم تتاج املن تتاجرين (اجلمنوري تتة

 287-156ح ر احتجاز األطفال ألسباأل تتعلق ابهلجرةد بصترف الن تر عتن وضتعنم
أو وضء اآلابءد والن ر و تطبيق تدابري بديلة لالحتجاز ( رب )؛
 288-156ضتتتمان االمتثت تتال التت تتاا لقت تتانون األجانت تتب الست تتويدي فيمت تتا يتعلت تتق إبعت تتادة
األطفال غري املصحوبني ( رب )؛
 289-156ضمان ااية األطفال ملتمسي اللجوءد ومواصلة هذه احلماية عند بلوغنم
ستتن الر تتدد وفقت ا ملبتتادئ اتفا يتتة حقتتوق الطفتتل والتوصتتيات الصتتادرة عتتن اللجنتتة املعنيتتة
حبقوق اإلنسان (أوروغواي)؛
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 290-156ااية مبدأ عدا اإلعتادة القسترية عتن طريتق اختتاذ تتدابري أكثتر فعاليتة تتوفر
احلماية املناستبة حلتق ملتمستي اللجتوء و الت لتي عتن درانيتم احلاليتة أو اعتنتاق درانت
أ تترىد والفترار متتن امل تتاطر الكبتترية املتمثلتتة و التعتترض لالضتتطناد و بلتتداهنم األصتتلية
(هاييت)؛
 291-156التطبيتتق الفعتتال ملبتتدأ عتتدا اإلعتتادة القستترية عنتتد وجتتود طتتر عل ت حيتتاة
ملتمس تتي اللج تتوء أو حت تريتنم أو س تتالمتنم الش ص تتيةد وال س تتيما و ح تتاالت األطف تتال
والفتيات واملراهقني واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغتايري اهلويتة اجلنستانية
وحاملي صفات اجلنسني (املكسيك)؛
 292-156اختتتاذ التتتدابري الالزمتتة لضتتمان أن السياستتات واملمارستتات الوطنيتتة املتعلقتتة
ابهلجرة واللجوء توفر الضماانت الكافية الحرتاا مبدأ عدا اإلعادة القسرية (أوروغواي)؛
 293-156الت كتتد متتن أن السياستتات واملمارستتات املتصتتلة إبعتتادة وترحيتتل ملتمستتي
اللجوء تراعي مبدأ عدا اإلعادة القسرية (أفغانستان)؛
 294-156الت كد من أن تشتريعايا وممارستايا الوطنيتة تتوفر احلمايتة الفعالتة ملبتدأ عتدا
اإلعادة القسرية (تشيكيا)؛
295-156

(أذربيجان)؛

ضتتمان حصتتول اليتتء ملتمستتي اللجتتوء علت إجتراءات جلتتوء عادلتتة وفعالتتة

 296-156الت كتتد متتن متتتتء ملتمستتي اللجتتوء والالجئتتني حبقتتوق اإلنستتاند تتا و ذلتتك
احلق و الء مشل األسرة (أفغانستان)؛
 297-156مواص تتلة تعزي تتز اجلن تتود ملس تتاعدة الالجئ تتني وملتمس تتي اللج تتوءد وال س تتيما
عدميو اجلنسيةد وخباصة األطفال (الصومال)؛
 298-156وضء إجراء خمص لتحديد حاالت انعداا اجلنسية بغية حتديد األ ا
عتتدميي اجلنستتية دا تتل إ لتتيم الدولتتة وتيستتري اتتايتنمد وال ستتيما فيمتتا يتعلتتق ابألطفتتال
عدميي اجلنسية (الربازيل)؛
 299-156الت كد من أن وانيننا وممارسايا ملكافحة اإلرهاأل متوافقة متام ا مء املعايري
الدولية حلقوق اإلنساند ا و ذلك احلق و احلرية واألمن (بنما)؛
 300-156ضتتمان أن تكتتون تتتدابري مكافحتتة اإلرهتتاأل مراعيتتة حلمايتتة حقتتوق اإلنستتان
األساسيةد ا و ذلك احلق و املساواة (توغو).
 -157اليء االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة و هذا التقرير تعرب عن مو ف الدولتة (التدول)
اليت دمتنا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وينبغي أالّ يُفنم أهنا حت بت ييد الفريق العامل ُككل.
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