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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددال املع ددا بارس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامال ،املنرد د وج د قد درار لد د
حق ددوإل اان ددان  ،1/5دورت ددل ال ددابعة والعرد درين القد د ة م ددن  1إىل  12أيار/م ددايو .2017
واستُعرضددحل اةالددة ولندددا ا ل ددة  ،15املعقددودة  10أيار/مددايو  .2017وت درأف وفددد
ولندا وزير الداخلية وعالقات اململكة رونالد بالس ك .و ا ل ة  ،18املعقدودة  12أيدار/
مايو  ،2017اعتمد القريق العامال التقرير املتعلق هبولندا.
 -2واخت ددار ل د د حق ددوإل اان ددان 13 ،ش ددباا/فرباير  ،2017فري ددق املق ددررين التد ددا
(اجملموعد ددة ال)الليد ددةس لتي د ددل ارسد ددتعرا ،املتعلد ددق هبولند دددا جورجيد ددا وم د ددر والوريد ددات املتحد دددة
األمريكية.
 -3ووفقاً للققرة  15من مرفق قرار لد حقدوإل اان دان  ،1/5والققدرة  5مدن مرفدق قدرار
اجملل  ،21/16صدرت الولائق التالية ألغرا ،ارستعرا ،املتعلق هبولندا
(أس

تقرير وطا/عر ،خطي ُمقدم وفقاً للققرة (15أس )(A/HRC/WG.6/27/NLD/1؛

(جس

موجز أعدتل املقوضية وفقاً للققرة (15جس ).(A/HRC/WG.6/27/NLD/3

(بس جتمي ددل للمعلوم ددات أعدت ددل مقوض ددية األم ددم املتح دددة ال ددامية ةق ددوإل اان ددان
(املقوضيةس وفقاً للققرة (15بس )(A/HRC/WG.6/27/NLD/2؛
 -4وأُحيل ددحل إىل ولن دددا ع ددن طري ددق اجملموع ددة ال)اللي ددة قائم ددة باألسد د لة ال دديت أع ددد ا م ددبقاً
إسبانيا ،وأملانيا ،وبلجيكا ،وسدلوفينيا ،وال دويد ،واملك ديو ،واململكدة املتحددة لربيطانيدا الع مد
وآيرلندا الرمالية ،والنرويج .و ذه األس لة متاحة املوقل الربكي اخلارجي لالستعرا ،الدورج
الرامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5شارك مم)لو مجيل البلدان األربعة املكونة ململكة ولندا ،أج ولندا وأروبا وسنحل مدارتن
وكوراساو ،اةوار التقاعلي باسدم حكومدا م حيد إن كدال بلدد مدن دذه البلددان م د ول عدن
تنقيذ التزاماتل النابعة من اتقاقيات حقوإل اان ان اليت دخلحل ولندا طرفاً فيها.
 -6وحتدد رئددي الوفددد عدن حالددة حقددوإل اان ددان ولنددا .وقددال إن الدسددتور والقدوان
وال ياسددات تددوفر وايددة قويددة ةقددوإل اان ددان .وقددد أدل ل د الدولددة ومعهددد ولندددا ةقددوإل
اان ان وأماندة امل داا الوطنيدة وأماندة امل داا املعنيدة باألطقدال دوراً مهمداً وفعدارً وايدة حقدوإل
اان ددان باسدددار املر ددورة القانونيددة ورص ددد امت)ددال ال ددلطات الوطنيددة وا لي ددة ارلتزامددات املتعلق ددة
صنف معهد ولندا ةقدوإل اان دان ضدمن الق دة "ألدف" عدام .2004
حبقوإل اان ان .وقد ُ
وإضددافة إىل ،لددو ،سددهرت م س ددات م)ددال ي ددة وايددة البيانددات واملقددرر الددوطا املعددا بارجتددار
بالبرر والعنف ا ن ي ضد األطقال عل واية حقوإل حمددة من حقوإل اان ان.
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 -7وعرض ددحل اةكوم ددة علد د الربمل ددان مر ددروه ق ددانون اق ح ددحل في ددل حت دددي امل ددادة  13م ددن
الدسددتور املتعلقددة حبمايددة سدرية ارت ددارت .ويوسددل مرددروه القددانون نطدداإل ارت ددارت ليرددمال،
إضافة إىل الرسائال والربقيات واملكاملات اهلاتقية ،مجيل أشكال ارت ارت ،ا فيها االك ونية.
 -8وقددد اختددذت عدددة تدددابل سياسدداتية ألنددار الق د ة املرددمولة بددالتقرير .واعتُمدددت خطددة
العم ددال الوطني ددة ةق ددوإل اان ددان ،ع ددام  ،2013عم د دالً بالتوص دديات املقدم ددة م ددن األرجنت د د
وأوزبك ددتان والربازيددال والقلب د خددالل اسددتعرا ،عددام  2012املتعلددق هبولندددا .و إطددار برنددامج
العمددال الددوطا ملكافحددة التمييددز ،نُ مددحل ولددة وطنيددة ملنددل التمييددز ،ومددن املتددوخ تدددعيم املكاتد
ا لية ملكافحة التمييز.
 -9وبُوشددر تنقيددذ خطددة عمددال ملكافحددة التمييددز سددوإل العمددال ،و ددي خطددة تت ددمن تدددابل
ملن ددل التميي ددز علد د مجي ددل األُسد د  .وع ددالوة علد د ،ل ددو ،باش ددرت ا لر ددرطة تنقي ددذ برن ددامج لالل ددي
ال ددنوات بعن دوان "قددوة ارخددتالم" بغيددة منددل الت ددنيف االددا وال كيددز عل د أمددور منهددا الت)قيددف
والتدري وعل إجرار حم ّ ن ايداه الركاول.

 -10وت ددال امل دداواة ب د ا ن د مددن أولويددات اةكومددة .وقددد أُطلقددحل عدددة مردداريل لزيددادة
الدوعي ب ييددة اسددتقالل الن دار ارقت ددادج .ورغددم أن الن دار يرددغلن قرابددة من د مددن كددال لاللددة
مناص عليا اةكومة املركزية ،ستواصال اةكومة جهود ا سبيال امل ي حت امل داواة
ب ا ن عمالً بالتوصيات الواردة املالح ات اخلتامية للجندة املعنيدة بالق دار علد التمييدز
ضد املرأة.
 -11ورداً علد د األسد د لة املقدم ددة س ددلقاً واملتعلق ددة حبق ددوإل الالج د د  ،أف دداد الوف ددد بد د ن ولن دددا
واجهددحل موجددة مددن ملتم ددي اللجددور عددام  .2015وتددو اةكومددة األولويددة الق ددول ل ددمان
.ددروم إن ددانية .وقددد بددذلحل ولندددا جهددوداً كبددلة لتحقيددق ددذا
إي دوار مجيددل األف دراد املعني د
ٍ
ور واحد من دون م ول خالل الق ة املرمولة بالتقرير.
اهلدم ،وا يبق ملتم
 -12وأكد الوفد مدن جديدد التدزام ولنددا القدوج بعمليدة ارسدتعرا ،الددورج الردامال؛ وأشدار
إىل تقدمي البلد ب دورة طوعيدة تقريدراً ملنت دف املددة وإىل م دايتل البندارة دورات القريدق العامدال
املعا بارستعرا ،الدورج الرامال .وست خذ ولندا التوصيات املقدمة خالل استعراضها ال)الد
جبدية كبلة ،إ ،يتوقف جناح عملية ارستعرا ،عل تنقيذ التوصيات.
 -13وسددلط مم)ددال أروبددا ال ددور عل د أن تنددوه سددكان أروبددا ددو نتدداج تدددفقات مهدداجرين مددن
بلدددان شددم .ومددا فت ددحل اةكومددة تعمددال جبد ٍدد عل د حتقيددق رزيتهددا لالسددتدامة وارزد ددار املر د ك،
وتنقذ اس اتيجيات للنهو ،عيرة مواطنيها وترجيل التنوه ال)قا وتعزيز التعايش ال لمي.
 -14وبدع ٍم من برنامج األمم املتحدة اامنائي ،أُنرئ أروبا عدام  2015مركدز ارمتيداز
املعا بالتنمية امل تدامة للددول الناميدة ا زريدة ال دغلة ،بارسدتناد إىل التجربدة ا ليدة ممارسدات
التنميددة امل ددتدامة .ويتددوخ املركددز تعزيددز اربتكددار والقدددرة عل د التكيددف الدددول الناميددة ا زريددة
ال دغلة ،وإتاحدة من ددة لتبدادل املعدارم والتجددارب فيمدا بد الددول الناميدة ددو م دائال مددن
قبيال الطاقة املتجددة وإدارة املياه وال ياحة وال حة العامة.
 -15وحتددد مم)ددال أروبددا عددن عدددة تدددابل اختددذت اصددالح التردريعات وفقداً للمعدايل الدوليددة
ةقدوإل اان دان .وقدد عدزز قدانون العقوبدات لعدام  2012اةمايدة مدن التمييدز أروبدا .وأتاحددحل
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التعديالت اليت أُدخلحل عل القانون املدين عام  2016ارع ام القانوين بدالقران املددين بد
شخ من ا ن ،اتل .وقد ح رت التعديالت القانونية ممارسة العقاب البدين داخال األسرة.
وشددت العقوبات علد ا درائم املتعلقدة بارجتدار بالبردر .وبُوشدر عدام  2017مردروه جديدد
ُ
يهدددم إىل مددنا ت دداريا إقامددة للرددباب غددل اةددائزين لولددائق رمسيددة .وت ددلم حكومددة أروبددا ب د ن
واية حقوإل اان ان تتطل تقدماً متواصالً.

 -16وأفاد مم)ال سنحل مارتن ب ن اةكومة ر تزال ملتزمة حبماية حقوإل اان ان وتعزيز ا وقد
بددذلحل عدددة جهددود سددبيال تنقيددذ التزاما ددا ددال حقددوإل اان ددان .واختددذت اةكومددة ،منددذ
اسددتعرا ،عددام  2012تدددابل مددن أجددال عكد مجيددل األطقددال امل اوحددة أعمددار م بد  4سددنوات
و 18س ددنة م ددن اة ددول عل د التعل دديم ب ددرم الن در ع ددن وض ددعهم الق ددانوين .وأُنر د حل م دددارف
إضافية وحت نحل ن بة املدرس إىل الطالب.
 -17وقددد اعتمدددت سددنحل مددارتن عددام  2015قددانون عقوبددات جديددداً هبدددم الت دددج
للتحددديات ا ديدددة والوفددار بالتزاما ددا الدوليددة .ويت ددمن قددانون العقوبددات أحكامداً أقددول ملالحقددة
مدرتكا ا درائم املت ددلة بارجتددار بالبرددر مالحق دةً فعالددة ،عم دالً بتوصدديات اللجنددة املعنيددة بالق ددار
صددنقحل سددنحل مددارتن ضددمن بلدددان
علد التمييددز ضددد املدرأة واللجنددة املعنيددة حبقددوإل اان ددان .وقددد ُ
امل تول األول تقرير ارجتار بالبرر لعام  2017ال ادر عن وزارة خارجية الوريات املتحدة.
وإ ،ي ددال حت د د  .ددروم مراف ددق اة ددب م ددن أولوي ددات البل ددد ،فق ددد ص دداغحل وزارة الع دددل ورق ددة
سياساتية لتنقيذ خطة عمال ذا ال دد.
 -18وأبلددمم مم)ددال كوراسدداو لد حقددوإل اان ددان بد ن اةكومددة أجددرت مردداورات واسددعة مددل
من مات حكومية وغل حكومية شم حت لاً لالستعرا .،ومن املقرر عقد اجتماه ملتابعة نتدائج
ارستعرا ،شهر حزيران/يونيل.
 -19وإض ددافة إىل ،ل ددو ،نُ م ددحل دورات لتقي دديم م دددل امت) ددال اةكوم ددة املعا دددات الدولي ددة
ةقددوإل اان ددان وإ،كددار الدوعي هبددا .ونُوقرددحل خددالل ددذه الدددورات م ددائال منهددا العنددف املنددز ،
والتمييز عل أساف نوه ا دن والعدرإل واهلويدة ا ن دانية وامليدال ا ن دي ،وإنردار م س دة وطنيدة
ةقدوإل اان دان .وكددان ،مدن بد نتائجهددا ،اختدا ،قدرار بانردار م س دة وطنيددة ةقدوإل اان ددان
كوراساو.
 -20وتو حكومة كوراساو أييدة كبدلة لق دايا الردباب .وقدد اعتُمدد برندامج عم ٍدال للنهدو،
بالرددباب .وبدددأ ل د الرددباب كوراسدداو ،املنر د عددام  ،2017العمددال مددل برملددان شددباب
اململكدة مددن أجددال ضدمان إيددالر ارعتبددار برار الرددباب وا تمامدا م .واختددذت اةكومددة تدددابل
س ددبيال ت ددوفل التعل دديم اربت دددائي وال) ددانوج اجمل دداين لفطق ددال الققد درار ،ومن ددل ت ددرب األطق ددال م ددن
املدددارف ،وم دداعدة الرددباب علد اة ددول علد و.يقددة .ومددا فت ددحل اةكومددة تعمددال علد إنرددار
أمانة م اا تُعىن باألطقال.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -21أدىل  89وفددداً ببيانددات خددالل جل ددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة خددالل جل ددة
التحاور القره ال)اين من ذا التقرير.
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 -22وقد أشارت تيمور  -ليريت إىل اعتماد خطة العمدال الوطنيدة ةقدوإل اان دان ومدا تبذلدل
ولندددا مددن جهددود سددبيال مكافحددة ارجتددار بالبرددر ،ددا ،لددو تدوافر مدددع عددام وحمققد
 ،ما أدل إىل زيادة عدد املالحقات.
متخ
 -23ورحبحل تون بالت ديق عل اتقاقية حقوإل األشخا
ملكافحة التمييز.

،وج ااعاقدة والربندامج الدوطا

 -24ورح دحل تركيددا حدددو تددد ور حالددة حقدوإل اان ددان ،واسددتخدام خطدداب الكرا يددة
ألنار اةملة ارنتخابية ،وحدو انتهاكدات للحدق اةريدة واةدق حريدة التنقدال  11آ،ار/
مارف  2017روتردام.
 -25وأشارت أوغندا إىل أن املهاجرين يتعرضدون للتمييدز دارت العمدال وال دكن والرعايدة
ال ددحية وأعرب ددحل ع ددن قلقه ددا إزار التق ددارير املتعلق ددة بتزاي ددد املواق ددف املعادي ددة لالج د د وملتم ددي
اللجور.
 -26وأفدادت أوكرانيددا بد ن الن دام الددوطا لرصددد حقددوإل اان دان متطددور .وأشددادت بالت ددديق
عل اتقاقية حقوإل األشخا ،وج ااعاقة.
 -27وأشارت اململكة املتحدة إىل أن معدرت بطالة األشخا ،وج ااعاقة قد اخنق دحل.
وشجعحل ولندا عل اختدا ،تددابل ل دمان أر تواجدل الن دار حدواجز عندد العدودة إىل العمدال بعدد
إجازة األمومة.
 -28وأعربحل الوريات املتحدة عدن قلقهدا إزار تزايدد التع د ارجتمداعي والتمييدز ضدد أفدراد
أقلي ددات معين ددة ،وإزار اخلط دداب التميي ددزج ال ددادر ع ددن زعم ددار سياس ددي  ،واةد دواد النامج ددة ع ددن
معاداة ال امية.
 -29ورحبددحل أوروغدواج جبهددود ولندددا سددبيال ضددمان امل دداواة ب د
املدرأة ،ور سدديما التقدددم ا ددرز اجتدداه ضددمان ع)يددال الن ددار بن ددبة كبددلة
العليا.

ن د ووايددة حقددوإل
مناصد صددنل القدرار

 -30وأعرب ددحل مجهوري ددة فن ددزويال البوليقاري ددة ع ددن قلقه ددا إزار تزاي ددد حد دواد العن د درية والتميي ددز
العن رج وكره األجان عل اان نحل ،وحواد كرا ية املهاجرين وملتم ي اللجور.
 -31وأعربددحل زامبيددا عددن قلقهددا إزار ت دداعد التمييددز ضددد أف دراد الطددائقت اليهوديددة وامل ددلمة،
وإزار العن رية اليت يواجهها املنحدرون من أصال أفريقي ،واختقار أطقال غل م دحوب بدذويهم
من مرافق ارستقبال.
 -32وأشددادت ألبانيددا هبولندددا ملددا أجرتددل مددن إصددالحات دسددتورية تركددز عل د اةددد مددن الققددر
وحتقيق التنمية ارقت ادية وتعزيز حقوإل الطقال واةوكمة الرشيدة.
 -33ورحب ددحل ا زائ ددر بد دربامج اة ددد م ددن القق ددر وحتقي ددق التنمي ددة ارقت ددادية وحق ددوإل الطق ددال.
ونو حل بت ديق ولنددا علد اتقاقيدة حقدوإل األشدخا ،وج ااعاقدة وباعتمداد خطدة عمدال ملندل
التمييز.
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 -34ورحبددحل أندددورا بالت ددديق عل د اتقاقيددة حقددوإل األشددخا
اختذ ا ولندا من أجال تعزيز حقوإل الطقال.

،وج ااعاقددة وبالتدددابل الدديت

 -35ورحبدحل أنغدور بالت دديق علد اتقاقيدة حقدوإل األشددخا ،وج ااعاقدة وباعتمداد خطددة
عمال وطنية تتناول م ائال م)ال عدم التمييز وامل اواة املعاملة واهلجرة.
 -36و ن ت األرجنت

ولندا عل تنقيذ خطة عملها الوطنية ةقوإل اان ان لعام .2013

 -37ورحبحل أرمينيا بالتددابل الراميدة إىل تعزيدز امل داواة وعددم التمييدز وحقدوإل املدرأة ومكافحدة
ارجتددار بالبرددر .وسددلطحل ال ددور عل د مردداركة ولندددا بنردداا منددل ارتكدداب ج درائم حددق
اان انية.
 -38وأشددارت أس د اليا إىل أن امل س ددة الوطنيددة ةقددوإل اان ددان متوافقددة مددل املبددادت املتعلقددة
رك ددز امل س ددات الوطني ددة لتعزي ددز وواي ددة حق ددوإل اان ددان (مب ددادت ب دداري س ،وإىل خط ددة العم ددال
الوطنيددة ةقددوإل اان ددان ،وجهددود ولندددا سددبيال زيددادة مردداركة امل درأة سددوإل العمددال وتعزيددز
حقوإل حاملي صقات ا ن .
 -39وأعربحل أ،ربيجان عن قلقها إزار خطاب الكرا ية ال ادر عن سياسي  ،وإزار خطداب
العن رية وسائط ااعالم ،وما أبلمم عنل من زيادة حواد امل ايقة والعنف الديت ت دتهدم
األقليات الدينية ،وإفراا الررطة استعمال القوة تعاملها مل املت ا رين ال لمي .
 -40ورحبددحل البحدرين جبهددود ولندددا سددبيال تعزيددز حقددوإل الطقددال .وأعربددحل عددن قلقهددا ألن
حواد التمييز اليت ت تهدم أفراد األقليات الدينية يقلتون من العقاب.
املتورط
 -41وأعربد ددحل بد ددنغالديش عد ددن قلقهد ددا إزار عمد ددال األطقد ددال وال ي د د العن د ددرج املد دددارف
واحتجاز األطقال ب ورة منهجية لددل الردرطة وإزار خطداب التمييدز والكرا يدة الدذج ي دتهدم
امل د ددلم مد ددن الن د ددار واملهد دداجرين وملتم د ددي اللجد ددور وإزار نقد ددم اخلد دددمات ال د ددحية املتاحد ددة
للمهاجرين غل اةائزين لولائق رمسية.
 -42ونو د ددحل ب د دديالروف بت د ددديق ولن د دددا عل د د اتقاقي د ددة حق د ددوإل األش د ددخا ،وج ااعاق د ددة
وباعتماد خطيت عمال وطنيت بر ن حقوإل اان دان ومكافحدة التمييدز .وأعربدحل عدن قلقهدا إزار
حواد التمييز وخطاب الكرا ية.
 -43ورحبحل بلجيكدا بالت دديق علد اتقاقيدة حقدوإل األشدخا ،وج ااعاقدة .وأشدارت إىل
اختا ،ولندا خطوات ك)لة سبيال تنقيذ التوصيات املقدمة خالل ارستعرا ،ال ابق.
 -44وأشادت البوسنة واهلرسو هبولندا ملا تبذلل من جهود من أجال تعزيز حقوإل املرأة ب بال
منه ددا مرد دداركتها تد ددو املناص د د العليد ددا .وأشد ددارت إىل ا ه ددود الراميد ددة إىل النهد ددو ،بد دداةقوإل
ارقت ادية وارجتماعية وال)قافية.
 -45وأشارت بوت وانا إىل اعتماد خطيت العمال الوطنيت ةقوإل اان ان ومكافحة التمييز،
وإىل جهدود ولندددا سددبيال مكافحددة ممارسددة العنددف ضدد الن ددار .وأعربددحل عددن قلقهددا إزار فددارإل
األجور ب ا ن وإزار احتجاز األطقال ف ات طويلة لدل الررطة.
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 -46وأشادت الربازيال هبولندا ملا تبذلل من جهدود سدبيال تعزيدز حريدة التعبدل وتقلديم فدارإل
األجددور بد ا ن د ومكافحددة التمييددز ضددد امل)ليددات وامل)لي د ومزدوجددي امليددال ا ن ددي ومغددايرج
اهلويددة ا ن ددانية وحدداملي صددقات ا ن د  .وأعربددحل عددن قلقهددا إزار الت ددنيف االددا واحتجدداز
املهاجرين وملتم ي اللجور.
 -47وأشددارت بلغاريددا إىل اعتمدداد خطدديت العمددال الددوطنيت ةقددوإل اان ددان وحقددوإل الطقددال
واعتماد قانون رعاية الرباب.
 -48ورح دحل بوركيندا فاسدو بارتيداح م دتول إعمدال حقدوإل اان دان ،واعتمداد خطدة العمددال
الوطنيد د ددة ةقد د ددوإل اان د د ددان عد د ددام  ،2013وإنرد د ددار امل س د د ددة الوطنيد د ددة ةقد د ددوإل اان د د ددان
عام .2012
 -49ورحبدحل كندددا بدداخلطوات اا ابيددة الدديت اختددذ ا ولندددا
ال عيد الدو  ،ور سيما حقوقها وصحتها ا ن ية وااجنابية.

سددبيال تعزيددز حقددوإل املدرأة علد

 -50ونو ددحل شدديلي باعتمدداد خطددة العمددال الوطنيددة ةقددوإل اان ددان والت ددديق عل د اتقاقيددة
حقوإل األشخا ،وج ااعاقة .وأعربحل عن قلقها إزار احتجاز املهاجرين وملتم ي اللجور.
 -51وأشددادت ال د هبولندددا رعتماد ددا خطددة عمددال وطنيددة ةقددوإل اان ددان .وأعربددحل عددن
قلقها إزار التمييز ضد امل لم وأفراد األقليات االنية واألشدخا املنحددرين مدن أصدال أفريقدي،
وإزار كره األجان .
 -52ورحب ددحل ك ددوت ديق دوار جبه ددود اةكوم ددة س ددبيال النه ددو ،حبال ددة حق ددوإل اان ددان م ددن
خ ددالل إنر ددار معه ددد ولن دددا ةق ددوإل اان ددان واعتم دداد خط ددط وطني ددة ةق ددوإل اان ددان وحق ددوإل
الطقال.
عززت امل اواة
 -53وسلّمحل كوبا ب ن ولندا قد ّ
سياسات وتدابل ترريعية شم.

املعاملة وعددم التمييدز عدن طريدق اعتمداد

 -54وأشددادت إك دوادور هبولندددا رعتماد ددا خطددة العمددال الوطنيددة ةقددوإل اان ددان والت ددديق
علد اتقاقيددة حقددوإل األشددخا ،وج ااعاقددة ،وملددا تبذلددل مددن جهددود ددال األعمددال التجاريددة
وحقوإل اان ان.
 -55ورحبددحل م ددر بت ددديق ولندددا علد اتقاقيددة حقددوإل األشددخا ،وج ااعاقددة .وأعربددحل
عددن قلقهددا إزار ح دواد العن درية وكددره األجان د والتمييددز الدديت ت ددتهدم املهدداجرين وملتم ددي
اللجور.
صددنّقحل ضددمن الق ددة ألددف،
 -56وأشددارت إسددتونيا إىل إنرددار م س ددة وطنيددة ةقددوإل اان ددان ُ
وإىل ا هود اليت تبدذهلا اةكومدة سدبيال وايدة حقدوإل األشدخا ،وج ااعاقدة ،ور سديما مدن
خالل الت ديق عل اتقاقية حقوإل األشخا ،وج ااعاقة.
 -57ورحبحل فرن ا بالت ديق عل اتقاقية األشخا
وطنية ةقوإل اان ان.
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 -58وأشددارت جورجيددا إىل اعتمدداد ولندددا خطددط عمددال برد ن حقددوإل اان ددان ومنددل التمييددز
وحقوإل األطقال .وشجعحل اةكومة عل إنرار آليات لرصد تنقيذ ذه اخلطط وتقييمل.
 -59ورحبددحل أملانيددا بت ددديق ولندددا عل د اتقاقيددة حقددوإل األشددخا
م س ة وطنية ةقوإل اان ان.

،وج ااعاقددة وإنرددار

 -60وح)حل غانا ولنددا علد التحقيدق اختقدار أطقدال غدل م دحوب بدذويهم مدن مراكدز
استقبال الالج وحتديد وية األطقال الذين ر ا وقعوا ضحية اختقار ق رج.
 -61ورحب ددحل اليون ددان ط ددة العم ددال الرامي ددة إىل واي ددة حق ددوإل الطق ددال س ددياإل  .دوا ر منه ددا
ارستغالل ا ن ي وارجتار بالبرر ،وإىل تعزيز مراركة الرباب مراركة نرطة اةياة العامة.
 -62وأعربددحل غواتيمددار عددن قلقهددا إزار ت دداعد خطدداب الكرا يددة
اان نحل ولدل ال ياسي .

وسددائط ااعددالم وعل د

 -63ورداً عل األس لة املتعلقة بالعنف املنز  ،أفاد رئي الوفد ب ن الردرطة أنرد ت مكاتد
متخ ددة الت دددج ةددارت إيددذار األطقددال .وقددال إن الرددرطة والنيابددة العامددة تنقددذان ب درامج
خاصة للت دج بقعالية للعنف املنز ا فيل إيذار األطقال.
 -64وقددد أحددرزت لددال حماف ددات ا ددزر الكدداريا مددن ولندددا تقدددماً مددن حي د ضددمان
اة ول علد الرعايدة ال دحية والتعلديم اربتددائي ا يدد .ومدن أجدال الت ددج للتحدديات املتبقيدة،
ركزت اةكومة جهود ا عل اةد من الققدر وحتقيدق التنميدة ارقت دادية والنهدو ،حبقدوإل الطقدال
واةوكمة الرشيدة.
 -65و ددو األسد لة املتعلقددة باسددتخدام مددو.قي إنقددا ،القددانون أسددالي الت ددنيف االددا،
أفاد الوفد بد ن دذا الت دنيف حم دور قانونداً .وقدد اعتمددت الردرطة مدوندة قواعدد سدلوك تت دمن
املعدايل املهنيدة واملبدادت التوجيهيدة ملدو.قي إنقدا ،القدانون .وباسدتطاعة األشدخا الدذين يتعرضددون
للت ددنيف اال ددا اس ددتعمال تطبي ددق دداتف جد دوال للتبلي ددمم حب ددار م وإي ددداه الر ددكاول ولت ددجيال
معلومات عن التوقيف من جان الررطة.
 -66وتدددين اةكومددة بردددة ج درائم الكرا يددة وخطدداب الكرا يددة .وقددد أطلقددحل ولددة واسددعة
ملكافحة التمييز مشلحل م لة خطاب الكرا ية ،وأقدرت خددمات خدط سداخن للت ددج خلطداب
الكرا ية عل اان ندحل ،ب دبال منهدا إزالدة أوجدل التعبدل عدن خطداب الكرا يدة علد الردبكة .ورداً
عل د األس د لة املتعلقددة حبريددة التجمددل ،أفدداد الوفددد ب د ن قددانون التجمعددات العامددة ي ددل لل ددلطات
تقييم أُجرج م خراً.
ا لية ضوابط مالئمة ل مان اةق حرية التجمل ،كما تب
 -67وقددد أبلددمم الوفددد ل د حقددوإل اان ددان ب د ن اةكومددة ر تعتددزم سددح حتق ا ددا عل د
اتقاقيدة حقددوإل الطقدال ب ددب خ وصديات ن امهددا القدانوين .كمددا أن اةكومدة لددن توقدل ارتقاقيددة
الدولية ةماية مجيل العمال املهاجرين وأفدراد أسدر م ،ألن ارتقاقيدة ر عيدز بد حقدوإل املهداجرين
الررعي وغل الررعي .
 -68وأفدداد الوفددد ب د ن أفددراد الرددرطة يتلقددون مددن التدددري مددا فددوهلم التعددرم عل د ممارسددات
العنف البدين والنق ي ضد الن ار .وسلط الوفد ال ور عل ا هود املرد كة الديت تبدذهلا الردرطة
والنياب ددة العام ددة واملن م ددات غ ددل اةكومي ددة م ددن أج ددال ت ددوفل امل دداعدة القانوني ددة وال دددعم النق ددي
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ل ددحايا العنددف املنددز  .و دو األسد لة املتعلقددة باحتجدداز املهدداجرين ،أوضددا الوفددد أن بدددائال
ارحتجاز م تخدمة عل نطاإل واسل ومتاحة للمهاجرين.
 -69وأفداد مم)ددال أروبددا بد ن اةكومددة أنرد ت فرقدة عمددال ملكافحددة ارجتددار صدداغحل خطددة عمددال
وطنية جديدة ملكافحة ارجتار بالبردر علد مددل القد ة  ،2019-2015وأضدقحل طابعداً رمسيداً
علد ااجدرارات الترددغيلية املوحدددة لتوجيددل مددو.قي اخلددط األمددامي للتعددرم بقعاليددة علد ضددحايا
ارجتددار وإحددالتهم إىل مرافددق الرعايددة ،وأنرد ت مركدزاً لتن دديق إجدرارات الت دددج لالجتددار .وخددالل
الق د ة  ،2016-2014بوشددرت عدددة حتقيقددات حددارت كددان يُرددتبل أ ددا حددارت اجتددار
بالبرددر ،وتلقد ددو  500مو.ددف حكددومي تدددريباً فددوهلم التعددرم بقعاليددة علد حددارت ارجتددار
بالبرر.
 -70وعر ،مم)ال سنحل مارتن ما اختذتل اةكومة من تدابل سبيال ضمان ح دول أطقدال
األسر املعدوزة علد التعلديم .وقدد اعتمددت وزارة التعلديم مقهدوم املددارف اجملتمعيدة الرامدي إىل تدوفل
بي ة تعلم آمنة لفطقال امل اوحة أعمار م ب  4سنوات و 12سنة بعد ساعات الدوام املدرسي
العادج .وعالوة عل ،لو ،تقدم اةكومة إعانات للربامج اخلاصة ألنرطة ما بعد املدرسة.
 -71وأفاد مم)ال سنحل مارتن ب ن اةكومة واصلحل رصد حقوإل اان ان وإعماهلا إقليمهدا
ون ددرت إمكانيددة إنرددار م س ددة ةقددوإل اان ددان .و ابن ،اتددل ،تعمددال امل س ددات القائمددة
عل الت دج لالنتهاكات ولق ايا حقوإل اان ان العادية.
 -72وأفدداد مم)ددال كوراسدداو ب د ن البلددد لددي طرف داً ارتقاقيددة اخلاصددة بوضددل الالج د  ،لكددن
اةكومة تتقيد باملادة  3من اتقاقية واية حقوإل اان ان واةريات األساسية (ارتقاقية األوروبية
ةقوإل اان انس و بدأ عدم الطرد .وحي ر دستور البلد وترريعاتل مجيل أشكال التمييز.
 -73وأشددارت دداييت إىل إنرددار امل س ددة الوطني ددة ةقددوإل اان ددان ،وتنقيددذ ب درامج للنه ددو،
حبق ددوإل الطق ددال والت دددج للتميي ددز ومكافح ددة ارجت ددار بالبر ددر ،والت ددديق علد د اتقاقي ددة حق ددوإل
األشخا ،وج ااعاقة.
 -74وأش ددارت ن دددوراف إىل اعتم دداد خط دديت العم ددال ال ددوطنيت ةق ددوإل اان ددان ولفعم ددال
التجارية وحقوإل اان ان.
 -75وأشد ددادت نغاريد ددا هبولند دددا لت د ددديقها عل د د اتقاقيد ددة حقد ددوإل األشد ددخا
وشروعها تنقيذ ا.

،وج ااعاقد ددة

 -76وأشادت آي لندا هبولندا رلتزامها بتعزيز حقدوإل اان دان الدداخال واخلدارج .وأشدارت
إىل أن ولندا ميكنها اختا ،خطوات إضافية من أجال الت ددج للعن درية وكدره األجاند وتقلديم
فارإل األجور ب ا ن .
 -77وأعربحل اهلند عن تقدير ا هدود ولنددا سدبيال مندل الت دنيف االدا وشدجعتها علد
مواص ددلة جهود ددا الرامي ددة إىل تعزي ددز اس ددتقالل الن ددار ارقت ددادج وتقل دديم ف ددارإل األج ددور ب د د
ا ن .
 -78وأش ددارت إندوني دديا إىل اعتم دداد خط ددة العم ددال املتعلق ددة كافح ددة التميي ددز وق ددانون رعاي ددة
الرباب ،وإىل جهود ولندا الرامية إىل مكافحة ال ياحة ألغرا ،ممارسة ا ن مل األطقال.
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 -79وأشددارت مجهوريددة إي دران ااسددالمية إىل تزايددد التقددارير املتعلقددة بددا رائم العن درية وج درائم
الكرا ية ،وقالحل إن عدد املالحقات واادانات منخقض.
 -80ون ّدوه العدراإل بت ددديق ولنددا علد مع ددم املعا ددات الدوليدة ةقددوإل اان دان ،وإنرددائها
م س ددة وطنيددة ةقددوإل اان ددان ،واعتماد ددا سياسددات ترددجل مردداركة الن ددار مناصد صددنل
القرار العليا.
 -81وح)ددحل آيرلندددا ولندددا عل د بددذل املزيددد مددن ا ه ددود سددبيال وايددة امل)ليددات وامل)لي د
ومزدوجددي امليددال ا ن ددي ومغددايرج اهلويددة ا ن ددانية وحدداملي صددقات ا ن د مددن العنددف والتمييددز
ب بال منها تعزيز وايتهم من جرائم الكرا ية ومالحقة املتورط فيها عل النحو املالئم.
 -82وأشارت إسرائيال إىل اعتماد ولنددا خطدة عمدال وطنيدة ةقدوإل اان دان ،ومبدادرة "مددن
قددوف قددزح" ،وال ياسددات الراميددة إىل مكافحددة ارجتددار بالبرددر ،وإنرددار املراكددز اخلاصددة ب ددحايا
العنف ا ن ي.
 -83ونو حل إيطاليا بت ديق ولندا عل اتقاقية حقوإل األشخا ،وج ااعاقدة واعتماد دا
تدابل لتنقيذ ا ،واعتماد خطة العمال الوطنية ملكافحة العن رية وقانون رعاية الرباب.
 -84ونو ددحل كازاخ ددتان بت ددديق ولن دددا علد د اتقاقي ددة حق ددوإل األش ددخا ،وج ااعاق ددة
واعتماد ددا خطدديت العمددال الددوطنيت ةقددوإل اان ددان ومكافحددة التمييددز .وأعربددحل عددن قلقهددا إزار
التمييز ضد األقليات االنية.
 -85ونو ددحل كينيددا بتعدداون ولندددا مددل آليددات حقددوإل اان ددان ،ور سدديما املقوضددية ال ددامية،
وتنقي ددذ ا التوص دديات املنب)ق ددة ع ددن ارس ددتعرا ،ال ددابق .وش ددجعحل ولن دددا علد د امل د دي ددذا
النهج.
 -86وأشد ددار لبند ددان إىل تزايد ددد اهلجد ددرة وشد ددجل ولند دددا عل د د ضد ددمان التند ددوه واح د د ام حقد ددوإل
اان ان .ورح جبهود ا الرامية إىل مكافحة التمييز وكره األجان .
 -87ورحبددحل ليختنرددتاين ب دا هود الدديت تبددذهلا ولندددا
حقوإل املرأة ومكافحة ممارسة العنف ضد األطقال وإيذائهم.

سددبيال حقددم ال ددلم واألمددن ووايددة

 -88وأشددارت ماليزيددا إىل جهددود ولندددا الراميددة إىل تعزيددز ابليددات الوطنيددة ملكافحددة التمييددز.
وأعربددحل عددن قلقهددا إزار بعددض بدرامج مكافحددة اار دداب الدديت تعددزز ربددط اار دداب بالدددين والعددرإل
وال)قافة واالنية وا ن ية.
 -89ونو ددحل ملددديف بددادرات اةكومددة الراميددة إىل مكافحددة ارسددتغالل ا ن ددي لفطقددال،
وبت ديقها عل اتقاقية حقوإل األشخا ،وج ااعاقة.
 -90وسلمحل املك يو بالتقدم ا رز

تنقيذ خطة العمال الوطنية ةقوإل اان ان.

 -91وأقددر ا بددال األسددود بددا هود الراميددة إىل حت د امل دداواة بد ا ن د  .وأعددرب عددن قلقددل
إزار التمييز ضد املرأة ال العمال ،ا ،لو ا واند املت دلة باةمدال واألمومدة ،وإزار فدارإل
األجور ب ا ن .
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 -92ونو حل موزامبيق بت ديق ولندا عل اتقاقية حقوإل األشخا ،وج ااعاقة .ورحبحل
باعتماد برنامج عمال عام  2016يهدم إىل مكافحة التمييز ويردمال تن ديم ودالت للوقايدة
والتوعية.
 -93ورحبددحل ميامنددار بت ددديق ولندددا عل د اتقاقيددة حقددوإل األشددخا ،وج ااعاقددة لكنهددا
أشدارت إىل حمدوديدة فددر العمدال املتاحددة هلد رر األشددخا  .وأشدارت أي داً إىل التددابل املتخددذة
ل مان امل اواة ب ا ن وإىل ضرورة حت فر ح ول الن ار عل و.ائف.
 -94ورحبددحل ناميبيددا طدديت العمددال الددوطنيت ةقددوإل اان ددان ومكافحددة التمييددز ،وبددااجرار
املتخذ فيما يت ال بالعقد الدو للمنحدرين من أصال أفريقي.
 -95ورحبددحل النددرويج بدداخلطوات الدديت اخت دذ ا ولندددا منددذ استعراضددها ال ددابق ،ددا
استخدامها م س ة حقوإل اان ان لتعزيز وواية حقوإل اان ان البلد ورصد حالتها.

،لددو

 -96وأشددارت باك ددتان إىل اعتمدداد سياسددات متنوعددة ،منهددا خطتددا العمددال الوطنيتددان ةقددوإل
اان ددان ومكافحددة التمييددز .وشددجعحل اةكومددة علد مكافحددة التمييددز والتع د جتدداه املهدداجرين
واألقليات.
 -97وأشادت بنما هبولنددا لت دديقها علد اتقاقيدة حقدوإل األشدخا
تدابل ملكافحة استغالل األطقال.
 -98ونو حل باراغواج با هود اليت تبذهلا ولندا
ومكافحة التمييز ال العمال ضد الن ار اةوامال.

،وج ااعاقدة واختا ،دا

سبيال زيادة استقالل الن دار ارقت دادج

 -99ونو حل بلو بالتزام ولندا بالعقد الدو للمنحددرين مدن أصدال أفريقدي وجبهود دا الراميدة
إىل ضمان امل اواة معاملة املهاجرين والالج .
 -100ورحبددحل القلبد بالتقدددم ا ددرز ددارت شددم ،لكنهددا أعربددحل عددن قلقهددا إزار خطدداب
الكرا يددة والتمييددز الددذج ي ددتهدم امل ددلم واملهدداجرين وملتم ددي اللجددور .وح)ددحل ولندددا علد
ا العمال والرعاية ال حية وال كن.
وضل حد للتمييز ضد املهاجرين
 -101وأعربحل بولنددا عدن قلقهدا إزار مدواطن الق دور ن دام وايدة الطقدال ،وشدجعحل ولنددا
عل إيالر العناية املناسبة رمت)ال سلطا ا أحكام اتقاقية حقوإل الطقال.
 -102ورحبحل الربتغال بالت ديق عل اتقاقية حقوإل األشخا
إىل حارت احتجاز الرعايا األجان املتكرر.

،وج ااعاقة .وأشارت بقلق

 -103ورحبحل مجهورية كوريا جبهود ولندا سبيال مكافحة التمييز وكره األجاند  .وأشدارت
إىل اعتماد خطة عمال وطنية بر ن األعمال التجارية وحقوإل اان ان.
 -104وأش ددارت مجهوري ددة مول دددوفا إىل إنر ددار معه ددد ولن دددا ةق ددوإل اان ددان والت ددديق عل د
اتقاقية حقوإل األشخا ،وج ااعاقة واخلطوات املتخذة ل مان تنقيذ ا.
 -105وأشددارت رومانيددا إىل التقدددم ا ددرز منددذ ارسددتعرا ،ال ددابق ورح ددحل بتقدددير اتبدداه ددج
شامال لتح اح ام حقوإل اان ان مجيل أ ار اململكة.
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 -106وأعددرب ارحتدداد الروسددي عددن قلقددل ألن ولندددا ا تنقددذ مع ددم التوصدديات املقدمددة خددالل
ارسددتعرا ،ال ددابق فيمددا يتعلددق بالعن درية والتمييددز ضددد األقليددات واملهدداجرين و.ددروم احتجدداز
ملتم ي اللجور.
 -107ونو دحل رواندددا بت دديق ولندددا علد اتقاقيدة حقددوإل األشدخا ،وج ااعاقددة وبالتدددابل
املتخ ددذة ملكافح ددة التميي ددز والت دددج للت ددنيف العرق ددي .وش ددجعحل ولن دددا عل د تعزي ددز جهود ددا
الرامية إىل مكافحة التمييز العن رج.
 -108وشجعحل صربيا ولندا عل مواصلة تقددمي الددعم لففدراد ال دعقار وضدمان امل داواة
املعامل ددة ،ور س دديما س ددوإل العم ددال و ددارت التعل دديم وال ددكن واةماي ددة ارجتماعي ددة .وينبغ ددي
للحكومة أن ت من امل ارلة عن م ا ر العن رية وكره األجان .
 -109وأشددارت سدلاليون إىل خطددة العمددال املتعلقددة حبقددوإل الطقددال وا هددود الراميددة إىل مكافحددة
ارجتد ددار باألطقد ددال وال د ددياحة ألغ د درا ،ممارسد ددة ا د ددن مد ددل األطقد ددال ،وإىل الت د دددج للتمييد ددز.
وشجعحل ولندا عل مواصلة ت ديها للتمييز ضد األقليات واملهاجرين.
 -110ورحبدحل سددلوفينيا باملعلومدات املقدمددة عددن وايدة حقددوإل اان ددان وتعزيز دا علد م ددتول
ا اف ات .وطلبحل معلومات عن اخلدمات املتاحة لكبار ال ن.
 -111ورحبدحل جندوب أفريقيدا باعتمداد برندامج عمدال وطدا ملكافحدة التمييدز ،دا فيدل التمييددز
سوإل العمال.
 -112وأعرب ددحل إس ددبانيا ع ددن قلقه ددا إزار ال د دوابط املقروض ددة علد د املن ددات الرقمي ددة س ددياإل
ديدات األمن الوطا .وأشارت إىل العملية ا ارية هبددم الت دديق علد الربوتوكدول ارختيدارج
رتقاقية حقوإل األشخا ،وج ااعاقة.
 -113وأشارت سرج رنكا إىل خطة العمال الوطنية ةقوإل اان دان وامل س دة الوطنيدة ةقدوإل
اان ان امل نقة ضمن الق ة "ألف" وجهود اةكومة سبيال تقليم فارإل األجور ب ا ن
وزيادة استقالل الن ار ارقت ادج وترجيل مراركتهن املناص العليا.
 -114وأشددارت دولددة فل ددط إىل خط دوات ولندددا سددبيال مكافحددة التمييددز وتعزيددز اح د ام
الر ددركات حق ددوإل اان ددان وفقد داً ملب ددادت األم ددم املتح دددة التوجيهي ددة املتعلق ددة باألعم ددال التجاري ددة
وحقوإل اان ان.
ونوه ال دودان بت دديق ولنددا علد اتقاقيدة حقدوإل األشدخا ،وج ااعاقدة واعتماد دا
ّ -115
خطدة عمدال وطنيدة برد ن األعمدال التجاريدة وحقددوإل اان دان .وشدجل ولنددا علد الق دار علد
التمييز ضد الن ار والبنات.
 -116وأشددارت ال ددويد إىل ترحيددال ملتم ددي اللجددور والتمييددز ضددد امل)ليددات وامل)ليد ومزدوجددي
امليددال ا ن ددي ومغددايرج اهلويددة ا ن ددانية وحدداملي صددقات ا ن د وكددذلو الن ددار األجنبيددات
سوإل العمال ،وفارإل األجور ب ا ن  ،والتمييدز العمدال ب دب اةمدال واألمومدة ،واخنقدا،
ج درائم الكرا يددة الدديت ت ددتهدم امل)ليددات وامل)لي د ومزدوجددي امليددال
عدددد مالحقددات املتددورط
ا ن ي ومغايرج اهلوية ا ن انية وحاملي صقات ا ن .
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 -117وأشددارت ا مهوريددة العربيددة ال ددورية بقلددق إىل ال ياسددات التمييزيددة القائمددة وإىل ضددعف
التدابل املتخذة من أجال الت دج هلا.
 -118ورح املغرب بت نيف امل س ة الوطنية ةقوإل اان ان ضمن الق دة "ألدف" ،وبربندامج
أعمدال القدذم أو التحدريض املق دود علد
العمال الدوطا ملكافحدة التمييدز ،وبتجدرمي املتدورط
الكرا ية أو التمييز أو العنف.
ددال حقددوإل اان ددان .وأشددارت إىل
 -119ورح ددحل أوزبك ددتان تقيددد ولندددا بالتزاما ددا
ما ألل مدن شدواغال برد ن ت داعد التمييدز ضدد أفدراد الطدائقت اليهوديدة وامل دلمة واملنحددرين مدن
أصال أفريقي.
 -120ورحب ددحل ليبي ددا جبه ددود ولن دددا س ددبيال مكافح ددة التميي ددز وك ددره األجاند د  ،ددا
اعتماد برنامج العمال الوطا ملكافحة التمييز ،وحت حالة الن ار ارقت ادية.

،ل ددو

 -121وأبلددمم مم)ددال أروبددا ل د حقددوإل اان ددان ب د ن اةكومددة اختددذت خط دوات ل ددياغة خطددة
عمددال وطنيددة ةقددوإل اان ددان ست ددتكمال عددام  .2017وقددد أجريددحل دراسددة استق ددائية أوليددة
لتحديد األولويدات .وإ ،ي دال إنردار م س دة وطنيدة ةقدوإل اان دان وتعيد أمد م داا ومددافل
عن األطقال من أولويات البلد ،تنك اةكومة عل دراسة جتربة معهدد ولنددا ةقدوإل اان دان
وجترج مراورات مل جهات معنية متنوعة.
 -122وأفاد مم)ال أروبا ب ن اةكومة اعتمدت سياسة وطنية للرباب وتعكف عل وضل خطة
عمدال وطنيدة لتنقيددذ تلدو ال ياسددة علد مددل القد ة  .2019-2017وقدد أنرد حل ندة خاصددة
لوضل سياسة جن انية بالتراور مل ا هات املعنية.
 -123وأفدداد مم)ددال س ددنحل مددارتن ب د ن لددال وزارات ت ددم جهود ددا مددن أج ددال ضددمان إعم ددال
حقددوإل الطقددال بوضددل ال ياسددات الالزمددة وتنقيددذ ال دربامج ودعددم األسددر تنر د ة األطقددال تنر د ة
سليمة .وقد ُكلقحل م س ات متنوعة بالت دج ةارت إيذار األطقال.
 -124وت ال حكومة سنحل مارتن ملتزمة حبماية حقوإل ا تجزين .وقد أنرئ أول مركز لرعايدة
املقدام
الرباب وإعادة ت يلهم عام  ،2014وي وج ذا املركز األطقدال ا دا  .ويتدوخ
األول إعادة إدماج أول و األطقال اجملتمل.
 -125وأفدداد مم)ددال كوراسدداو بد ن تن دديق ا هددود الراميددة إىل إعمددال حقددوإل اان ددان علد صددعيد
اململك ددة م ددا زال ير ددكال حت دددياً .ويعت ددرب تب ددادل التج ددارب واملع ددارم مهمد داً ملوارم ددة مع ددايل حق ددوإل
اان ان اململكة.
 -126وأفاد الوفد ب ن اةكومة قيّمحل تنقيذ خطة عملهدا الوطنيدة ةقدوإل اان دان ،وأن معهدد
ولندا ةقوإل اان ان طل تقييماً م تقالً لتنقيذ خطة العمال.

 -127وقد حددت اةكومة أ دافاً ل مان وصول األشخا ،وج ااعاقة إىل سوإل العمدال.
كمدا نقددذت تدددابل ،منهددا اةمددالت العامددة ملكافحددة التمييددز سددوإل العمددال ،بغيددة تقلدديم فددارإل
األجددور ب د الن ددار والرجددال .و ددرج وضددل خطددة عمددال جديدددة ملكافحددة التمييددز العمددال ضددد
الن ار اةوامال .وقد صاغحل ولندا خطة عمدال ملندل ومكافحدة ال دياحة ألغدرا ،ممارسدة ا دن
مل األطقال عل مدل الق ة .2018-2016
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 -128وأبلددمم الوفددد ل د حقددوإل اان ددان ب د ن اةكومددة اختددذت تدددابل ل ددمان تعلدديم ال)قافددة
ا ن ية املدارف ال)انوية .وحي ر القانون التمييز ضد مغايرج اهلوية ا ن دانية وحداملي صدقات
ا ن .
 -129و ع د ددام  ،2016باش د ددرت ولن د دددا إجد د درارات م د ددن أج د ددال الت د ددديق علد د د الربوتوك د ددول
ارختيارج امللحق بالعهد الدو اخلا باةقوإل ارقت ادية وارجتماعية وال)قافية.
 -130وختام داً ،أع ددرب الوف ددد ،باس ددم اململك ددة ،ع ددن امتنان ددل مي ددل ال دددول األع ددار األم ددم
املتحد دددة ملرد ددا ركتها النرد ددطة وم د ددايتها جل د ددة التحد دداور الد دديت أدار د ددا القريد ددق العامد ددال املعد ددا
بارستعرا ،الدورج الردامال .وست داعد املواضديل ا دددة اةكومدة علد امل دي حت د وايدة
حقددوإل اان ددان .وسددتن ر اةكومددة جبديددة مجيددل التوصدديات املقدمددة خددالل ارسددتعرا ،وتعددرب
عن موققها بر ن تلو التوصيات قبال انعقاد الدورة ال ادسة وال)الل جملل حقوإل اان ان.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -131ستنظر هولندا في التوصيات التالية ،وستقدم ردودها عليها فيي الوتيا المناسيب،
على أن يكون ذلك في أجل أتصاه موعد انعقاد الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقوق
اإلنسان:
التصييديق علييى االتفاتي يية الدولييية لحماييية حق ييوق جمي ي العم ييا
1-131
المه ي يياجرين وأفي ي يراد أس ي ييرهز ئأو ن ي ييدا) ئالجزا( ي يير) ئب ي يين الدي ) ئمص ي يير) ئ ان ي ييا)
ئالسودان) ئ واتيماال) ئالفلبين)؛
التصييديق علييى االتفاتي يية الدولييية لحماييية حق ييوق جمي ي العم ييا
2-131
المهاجرين وأفراد أسرهز ئالجمهورية العربية السورية)؛
النظيير فييي التصييديق علييى اتفاتييية حماييية حقييوق جمي ي العمييا
3-131
المهاجرين وأفراد أسرهز ئسري النكا) ئبوركينا فاسو)؛
النظيير فييي التصييديق علييى االتفاتييية الدولييية لحماييية حقييوق جميي
4-131
العما المهاجرين وأفراد أسرهز ئشيلي)؛
التص ييديق عل ييى البروتوك ييو االاتي يياري الملح ييق بالعه ييد ال ييدولي
5-131
الخ يياا ب ييالحقوق االتتص ييادية واالجتماعي يية والثقافي يية ئالجب ييل ا س ييود) ئالبوس يينة
والهرسك) ئأوكرانيا) ئبلجيكا) ئفرنسا) ئالفلبين)؛
اإلسراع في التصديق على البروتوكو االاتيياري الملحيق بالعهيد
6-131
الدولي الخاا بالحقوق االتتصادية واالجتماعية والثقافية ئالبرت ا )؛
حث عملية التصديق على البروتوكو االاتيياري الملحيق بالعهيد
7-131
الدولي الخاا بالحقوق االتتصادية واالجتماعية والثقافية ئأن وال)؛
التصي ييديق علي ييى العهي ييد الي ييدولي الخي يياا بي ييالحقوق االتتصي ييادية
8-131
واالجتماعية والثقافية ئالجمهورية العربية السورية)؛
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التص ييديق علي ييى البروتوكي ييو االاتيي يياري التفاتيي يية حقي ييوق ال في ييل
9-131
المتعلق بإجراء تقديز البال ات ئ انا) ئبنما)؛
التص ييديق عل ييى البروتوك ييو االاتي يياري الثال ييث التفاتي يية حق ييوق
10-131
ال فل المتعلق بإجراء تقديز البال ات ئالجبل ا سود)؛
النظيير فييي توتي ي البروتوكييو االاتييياري التفاتييية حقييوق ال فييل
11-131
المتعلق بإجراء تقديز البال ات والتصديق عليه ئأندورا)؛
النظيير فييي التصييديق علييى البروتوكييو االاتييياري التفاتييية حقييوق
12-131
ال فل المتعلق بإجراء تقديز البال ات ئبل اريا)؛
التص ييديق ف ييي أت ييرن وت ييا ممك يين عل ييى البروتوك ييو االاتي يياري
13-131
الثالث التفاتية حقوق ال فل المتعلق بإجراء تقديز البال ات ئألمانيا)؛
سعيا إلى المضي في تعزيز إعميا حقيوق ال فيل ،التصيديق عليى
14-131
البروتوك ييو االاتي يياري التفاتي يية حق ييوق ال ف ييل المتعل ييق ب ييإجراء تق ييديز البال ييات
ئليختنشتاين)؛
التصييديق علييى البروتوكييو االاتييياري التفاتييية حقييوق ا شييخاا
15-131
ذوي اإلعاتة ئألمانيا) ئ انا) ئإستونيا) ئبلجيكا) ئفرنسا) ئ واتيماال) ئالفلبين)؛
النظر في توتي البروتوكو االاتياري التفاتية حقيوق ا شيخاا
16-131
ذوي اإلعاتة والتصديق عليه ئأندورا) ئإي اليا)؛
ض ييمان التنفي ييا الفع ييا لعحك ييام المعروض يية ف ييي اتفاتي يية حق ييوق
17-131
ا شخاا ذوي اإلعاتة ئإستونيا)؛
التصي ييديق علي ييى اتفاتيي يية عي ييدم تقي ييادم ج ي يرا(ز الحي ييرن والج ي يرا(ز
18-131
المرتكبة ضد اإلنسانية ئأرمينيا)؛
19-131
ئبلجيكا)؛

التص ييديق علي ييى البروتوكي ييو االاتيي يياري التفاتيي يية حقي ييوق ال في ييل

20-131
ئفرنسا)؛

التص ييديق علي ييى البروتوكي ييو االاتيي يياري التفاتيي يية حقي ييوق ال في ييل

النظر في سحب تحفظاتها على المواد  26و37ئج) و 40من
21-131
اتفاتية حقوق ال فل ئألبانيا)؛
22-131
ئسيراليون)؛

سييحب تحفظاتهييا علييى مييواد متنوعيية ميين اتفاتييية حقييوق ال فييل

سييحب تحفظاتهييا علييى المييواد 26ئج) و 37و 40ميين اتفاتييية
23-131
حقوق ال فل والتصديق على البروتوكو االاتياري التفاتية حقوق ال فل المتعلق
بإجراء تقديز البال ات ئإسبانيا)؛
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احترام ا صو الدبلوماسية احترام ا كيامالا وامتثيا تواعيد اتفاتيية
24-131
فيينا للعالتات الدبلوماسية واتفاتية فيينا للعالتات القنصلية ئتركيا)؛
توس ييي ن يياق التص ييديق عل ييى االتفاتي يية الدولي يية لحماي يية جميي ي
25-131
ا ش ييخاا م يين االاتف يياء القس ييري بحي ييث يش ييمل أروب ييا وكوراس يياو وس يينا م ييارتن
ئاليونان)؛
انضمام كوراساو وسنا ميارتن إليى اتفاتيية عيام  1951الخاصية
26-131
بوض الالجئين وبروتوكولها لعام  1967ئاليونان)؛
تمكييين معهييد هولنييدا لحقييوق اإلنسييان ميين الوصييو ييير المقيييد
27-131
إلييى أميياكن االحتجييا ب ييية المضييي فييي تييدعيز دوره فييي تعزيييز حقييوق اإلنسييان فييي
البلد ئسري النكا)؛
28-131
ئكوبا)؛

تنفي ييا ا يية العم ييل الوحني يية لمكافح يية التميي ييز بجميي ي أش ييكاله

توسي ن اق ا ة العمل الوحنية لحقيوق اإلنسيان بحييث يشيمل
29-131
جمي ي تضييايا حقييوق اإلنسييان ذات الصييلة ،بمييا فيهييا مكافحيية اإلرهييان ومراتبيية
الحكومة والهجرة والتثقيف في مجا حقوق اإلنسان ئألمانيا)؛
توسييي ن يياق ا يية العمييل الوحنييية لحقييوق اإلنسييان الصييادرة فييي
30-131
عييام  2013بحيييث يشييمل جمي ي تضييايا حقييوق اإلنسييان ذات الصييلة ،بمييا فيهييا
احتيرام حقييوق اإلنسييان فييي سييياق مكافحيية اإلرهييان ،وضييمان رصييد ا يية العمييل
وتقييمها على نحو مستقل ئهن اريا)؛
وض ي ي اسي ييتراتيجية وحنيي يية تتصي ييدي تحديي ييدا للعنص ي يرية والتمييي ييز
31-131
العنصري ئهن اريا)؛
إص ييدار ا يية عم ييل وحني يية لمكافح يية التميي ييز وجي يرا(ز الكراهي يية
32-131
تتضمن مؤشرات لقياس النجاح ئالسويد)؛
إرساء ترتيب فعا للحوار م ممثلي ا تليات ب يية اإللميام عليى
33-131
نحيو مناسيب بمشياكلها واحتياجاتهيا ،ووضي سياسيات وبيرام لتحسيين أوضيياعها
ئهن اريا)؛
النظ يير في ييي إنشي يياء سليي يية وحنيي يية مسي ييؤولة عي يين التنسي يييق والتنفيي ييا
34-131
واإلبالغ والمتابعة ،أو تعزيز اآللية القا(مة ،وفقا للممارسات الجيدة التيي حيددتها
المفوضية في دراستها/دليلها بشأن اآلليات الوحنية لإلبالغ والمتابعة ئالبرت ا )؛
اتخيياذ جميي التييدابير التصييحيحية ،بمييا فيهييا التييدابير التشيريعية،
35-131
لضمان ان باق الحقوق المكفولة فيي العهيد اليدولي الخياا بيالحقوق االتتصيادية
واالجتماعية والثقافية وتابليتها للتقاضي ئجنون أفريقيا)؛
اعتماد سياسة للحوار م جمي الدو تقيوم عليى احتيرام مبياد
36-131
ميثاق ا مز المتحدة ،وال سيما االحترام المتباد والمساواة في السييادة واحتيرام
16
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حييق الشييعون فييي ااتيييار نظامهييا السياسييي واالتتصييادي واالجتميياعي ئالجمهورييية
العربية السورية)؛
التوعي يية بخ ي يير الت ييدال في ييي الشي ييؤون الداالي يية للي ييدو وا ي يير
37-131
الت اضي عن اإلرهان ،لما يشكله من تهديد للسلز وا مين اليدوليين ئالجمهوريية
العربية السورية)؛
مواصي ييلة اتخي يياذ إج ي يراءات مي يين أجي ييل وض ي ي اسي ييتراتيجية شي يياملة
38-131
للمساواة بين الجنسين ئالبوسنة والهرسك)؛
39-131
ئناميبيا)؛

مواص ييلة اتخ يياذ ت ييدابير ترم ييي إل ييى إ ال يية الفج ييوة ب ييين الجنس ييين

تنفيا سياسة تكافؤ الفرا تنفياا كيامالا بهيدض ضيمان المسياواة
40-131
بين الجنسين ئبوتسوانا)؛
المضي في تنفيا تدابير من أجل إ الة أي فوارق في ا جيور بيين
41-131
الرجا والنساء لقاء العمل المتساوي ئالبوسنة والهرسك)؛
مواص ييلة الجه ييود الرامي يية إل ييى ي ييادة المس يياواة ف ييي ا ج ييور ب ييين
42-131
الرجا والنساء ئليبيا)؛
اتخاذ المزيد من الخ وات من أجل التصدي لفيارق ا جيور بيين
43-131
الرجا والنساء وتنفيا تدابير لتقليصه ئسيسلندا)؛
مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين فيي مكيان العميل واإلسيراع
44-131
في العمل على تقليص فارق ا جور ئسري النكا)؛
45-131
ئلبنان)؛

ضمان تساوي الرجا والنسياء فيي ا جيور عنيد أداء العميل ذاتيه

46-131

تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز ئبل اريا)؛

47-131
ئبيالروس)؛

تكثييف جهودهييا الرامييية إليى القضيياء علييى جميي أشييكا التمييييز

اتخاذ تدابير فعالة لوض حد للتمييز على أسياس ا صيل العرتيي
48-131
أو اإلثني ،أو ليون البشيرة ،أو الحالية االجتماعيية  -االتتصيادية ،أو نيوع الجينس،
أو الدين ،أو ير ذلك من ا وضاع في مجالي العمل والتعليز ئألبانيا)؛
مكافحيية التمييييز الشييا( ضييد المسييلمين والمهيياجرين وملتمسييي
49-131
اللجييوء والالجئييين علييى أسيياس العييرق واإلثنييية والجنسييية والييدين ،وتعزيييز الجهييود
الرامي يية إل ييى مني ي م ييا يس ييتهدفهز م يين توال ييب نم ي يية تمييزي يية وا اب ييات الكراهي يية
ئجمهورية إيران اإلسالمية)؛
المضييي تييدما فييي تعزيييز سليييات رصييد حيياالت ممارسيية الكيانييات
50-131
الحكومية والخاصة للتمييز ضد ا فراد على أساس ا صل أو اإلثنية ئالبرا يل)؛
GE.17-12099
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تعزيز سليات مكافحة التمييز ضد ا تليات وا شخاا من نسل
51-131
المهاجرين ئصربيا)؛
اعتميياد تييدابير تش يريعية وإدارييية فعاليية ميين أجييل التصييدي بحييزم
52-131
للتمييز العنصري وكره ا جانب وضمان حقوق ا تليات اإلثنية ئالصين)؛
اعتميياد السياسييات الال ميية لحماييية ضييحايا التمييييز علييى أسيياس
53-131
الدين والل ة وا صل اإلثني ئأن وال)؛
مواصي ييلة تعزيي ييز السياسي ييات والتي ييدابير الراميي يية إلي ييى من ي ي مظي يياهر
54-131
العنصرية وكره ا جانب والتعصب في المجتم والقضاء عليها ئأورو واي)؛
تعزييز االسيتراتيجيات الراميية إلييى مكافحية مظياهر العنصيرية وكييره
55-131
ا جانييب والتعصييب ،بمييا فييي ذلييك التحيريي علييى الكراهييية ،مي مراعيياة المعييايير
الدولية لحقوق اإلنسان في هاا الصدد ئبنما)؛
اتخيياذ المزيييد ميين التييدابير الفعاليية لمن ي مظيياهر العنص يرية وكييره
56-131
ا جانب والتعصب والقضاء عليهيا وتشيجي تهيئية منياج إيجيابي للتحياور فيي هياا
الخصوا ئسيسلندا)؛
اتخي يياذ جمي ي ي التي ييدابير الال مي يية لمكافحي يية كي ييره ا جاني ييب وكي ييره
57-131
المس ييلمين والقض يياء عل ييى جميي ي أش ييكا التميي ييز والعن ييف الت ييي تس ييتهدض ك ييل
المهاجرين والمسلمين والمنحدرين من أصل أفريقي ئتركيا)؛
تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز ضد مجموعات معينية،
58-131
بمن فيها المنحدرون من أصل أفريقي والمهاجرون ئبوركينا فاسو)؛
اعتم يياد سياس ييات مح ييددة ا ه ييداض م يين أج ييل تعزي ييز المس يياواة
59-131
الفعلية لفا(دة المنحدرين من أصل أفريقي ئجنون أفريقيا)؛
مواصلة اتخياذ تيدابير لتعزييز المسياواة الفعليية لفا(يدة المنحيدرين
60-131
من أصل أفريقي ئناميبيا)؛
تعمي ي ييق ت ي ييدابير التحقي ي ييق ف ي ييي أفع ي ييا التميي ي ييز الت ي ييي تس ي ييتهدض
61-131
المنحدرين من أصل أفريقي والمعاتبة عليها ئا رجنتين)؛
اتخاذ تدابير للقضاء على الجرا(ز التي تستهدض المنحدرين من
62-131
أصل أفريقيي والمسيلمين واليهيود وا جانيب ،والتيي تيروج لهيا فيي وسيا(ا اإلعيالم
والشييبكات االجتماعييية ،حيييث يجييري التح يريي العلنييي علييى العنييف والعنص يرية
والتمييييز العنصييري وكييره ا جانييب و ييير ذلييك ميين أشييكا التعصييب ذات الصييلة
ئجمهورية فنزويال البوليفارية)؛
إج يراء تحقيقييات ش يياملة فييي القضييايا الت ييي يىييدعى فيهييا ممارس يية
63-131
التميي ييز ض ييد أفي يراد م يين ال ييا(فتين اليهودي يية والمس ييلمة ،والمنح ييدرين م يين أص ييل
أفريقي ،وتقديز مرتكبي هاه الجرا(ز إلى العدالة ئ امبيا)؛
18
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مواص ييلة تعزي ييز ت ييدابير مكافح يية مع يياداة الس ييامية وإنك ييار محرت يية
64-131
اليهود ،بما في ذلك في مجا التعليز ئإسرا(يل)؛
اتخيياذ التييدابير الال ميية لمن ي كييره ا جانييب وكييره المسييلمين فييي
65-131
هولن ي ييدا وض ي ييمان ع ي ييدم تع ي ييرض ال وا( ي ييف الديني ي يية المقيم ي يية ف ي ييي البل ي ييد للتميي ي ييز
ئإندونيسيا)؛
مواصييلة تعزيييز الجهييود الرامييية إلييى مكافحيية ممارسيية العنييف ضييد
66-131
ا تليات وكره المسلمين وكره ا جانب ئالعراق)؛
اتخيياذ تييدابير فعاليية ميين أجييل التصييدي لعسييبان الكامنيية للتمييييز
67-131
العنصري وإذكاء الوعي بالقوالب النم ية ئدولة فلس ين)؛
اتخيياذ تييدابير فعاليية للتصييدي لعسييبان الكامنيية لممارسيية التمييييز
68-131
على أساس العرق والدين والتمييز ضد ا تليات اإلثنية ،والنظر فيي إنشياء منتيدي
للحوار م ممثليي ا تلييات اإلثنيية ب يية اإللميام عليى نحيو مناسيب بمشياكل هياه
ا تليات واحتياجاتها ،وإشراكها في تحديد الخ وات المال(مة لتحسين أوضاعها
ئكا ااستان)؛
اتخ يياذ ت ييدابير م يين أج ييل القض يياء عل ييى التميي ييز وك ييره ا جان ييب
69-131
والتصدي لعسبان الكامنة لممارسة التمييز العنصري ئالبحرين)؛
إجراء بحيو بشيأن ا سيبان الكامنية ورفيي جميي االتجاهيات
70-131
التي يمكن أن تفضي إلى سلوك عنصري ومعاد لعجانب ئأذربيجان)؛
إدان يية جميي ي أش ييكا العنصي يرية ،بم ييا فيه ييا العنصي يرية ف ييي الخ ييان
71-131
السياسي على شبكة اإلنترنا ،ومالحقة المتورحين فيها ئالجمهورية العربية السورية)؛
إدانة جمي أشيكا التعصيب ،بميا فيي ذليك التعصيب فيي الخ يان
72-131
السياسي وعليى شيبكة اإلنترنيا ،ومعاتبية المتيورحين فيهيا ،مي إييالء االعتبيار الواجيب
لحري يية التعبي يير ،واعتم يياد ت ييدابير حا م يية م يين أج ييل تعزي ييز روح التس ييام والحي يوار ب ييين
الثقافات ومن وصز أي فئة من الفئات ئ واتيماال)؛
مواصلة الجهود الراميية إليى مكافحية جميي أشيكا التميييز ضيد
73-131
ا جانيب وا ييان الكراهييية فييي وسييا(ا اإلعيالم ،بتكثيييف حمييالت التوعييية ونشيير
ثقافة الحوار وتبو اآلار ئتونس)؛
مواصلة تنفييا حملية التوعيية العامية بشيأن ا يان الكراهيية عليى
74-131
شبكة اإلنترنا ئكوبا)؛
توسي ن اق الجهود المباولة حاليا ،حسب االتتضاء ،مين أجيل
75-131
مكافحة التعصب على شبكة اإلنترنا ئالواليات المتحدة ا مريكية)؛
اتخيياذ ا ييوات ميين أجييل التصييدي لخ ييان الكراهييية ،بمييا فييي
76-131
ذلك بثه على شبكة اإلنترنا ،بواس ة حمالت التوعية العامة ئالهند)؛
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77-131
ئمولدوفا)؛

مواص ييلة تنفي ييا سياس ييات لمكافح يية التميي ييز وا ييان الكراهي يية

78-131

مواصلة وض سياسات لمكافحة ا ان الكراهية ئإسرا(يل)؛

79-131

مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة ا ان الكراهية ئالم رن)؛

اتخيياذ تييدابير ميين أجييل التصييدي للخ ييان العنصييري فييي وسييا(ا
80-131
اإلعالم والبيانات والتهديدات العنصرية على شبكة اإلنترنا ئصربيا)؛
التحقي ييق ف ييي ح يياالت الخ ييان العنص ييري والمع ييادي لعجان ييب
81-131
والتح يريي علييى الكراهييية فييي وسييا(ا اإلعييالم وعلييى شييبكة اإلنترنييا ميين جانييب
السياسيين المت رفين ومالحقة المسؤولين عن تلك ا فعا ئسيراليون)؛
التصدي للدعوة إلى الكراهيية الدينيية التيي تشيكل تحريضيا عليى
82-131
التمييز أو العداء أو العنف في الخ ان السياسي وفي وسا(ا اإلعالم ئماليزيا)؛
اتخاذ تدابير أشد صرامة إلدانة جميي مظياهر التعصيب ،بميا فييه
83-131
التعصب في الخ ان السياسي وعلى شبكة اإلنترنيا ،وضيمان المحاسيبة عليهيا،
ومعاتبة المتورحين فيها ئمصر)؛
مض يياعفة الجه ييود الرامي يية إل ييى مكافح يية جميي ي أش ييكا التميي ييز
84-131
والعنصرية ،بما في ذلك ا ان الكراهية وكره ا جانب ئلبنان)؛
المض ييي ف ييي مكافح يية جي يرا(ز الكراهي يية الت ييي تس ييتهدض الفئ ييات
85-131
الضعيفة ومالحقة مرتكبيها ئباكستان)؛
النظر في جعل الداف العنصري ظرفيا ااصيا مشيددا للعقوبية فيي
86-131
نظام العقوبات ئالنروي )؛
إعداد حمالت للتوعية العامة بالقوالب النم يية والتميييز ،وتيوفير
87-131
تدريب إلزامي لموظفي الشرحة في مجا حقوق اإلنسان ئأذربيجان)؛
تعزيييز التييدابير الرامييية إلييى مكافحيية التصيينيف اإلثنييي ،ومواصييلة
88-131
فصله عن ا ان الكراهية الاي يسيتهدض أتلييات بعينهيا ،وحمايية ممارسية حريية
التعبير ئإندونيسيا)؛
اعتم يياد ت ييدابير فعال يية م يين أج ييل القض يياء عل ييى التص يينيف العرت ييي
89-131
والديني واإلبالغ عن تلك التدابير في تقريرها الوحني المقبل ئاالتحاد الروسي)؛
90-131
ئالم رن)؛

مواصييلة جهودهييا الرامييية إلييى مكافحيية التمييييز والتصيينيف اإلثنييي

االرتق ي يياء بسياس ي يياتها الرامي ي يية إل ي ييى التص ي ييدي للتميي ي ييز العنص ي ييري
91-131
والتصيينيف العرتييي وا ييان الكراهييية ،وال سيييما حيييا النسيياء المسييلمات ونسيياء
ا تليات وملتمسات اللجوء ئملديف)؛

20

GE.17-12099

A/HRC/36/15

إعداد وتنفيا تدابير محددة وسياسيات إيجابيية مين أجيل القضياء
92-131
على التصينيف العرتيي والتميييز العنصيري اللياين يسيتهدفان المنحيدرين مين أصيل
أفريقي ئأذربيجان)؛
مواصييلة اتخيياذ إج يراءات لكييب التصيينيف العرتييي اليياي تمارسييه
93-131
وكاالت إنفاذ القانون ئناميبيا)؛
اعتماد وتنفييا تشيريعات تمني ميوظفي إنفياذ القيانون مين ممارسية
94-131
التصنيف اإلثني ئبلجيكا)؛
مواصييلة تنفيييا التييدابير المعروضيية فييي ا يية عملهييا لعييام 2014
95-131
من أجل من التمييز في سوق العمل ئأستراليا)؛
تكثيييف الجهييود الرامييية إلييى من ي التمييييز فييي سييوق العمييل ضييد
96-131
العميا ييير المقيمييين فييي البلييد بصيفة رسييمية والنسيياء وا شييخاا ذوي اإلعاتيية،
بتحديييد وتحليييل ا سييبان الكامنيية لهيياا التمييييز والتخفيييف منهييا بواس ي ة ب يرام
الدعوة والتدريب ئكندا)؛
التصي ييدي لمشي يياكل التمييي ييز في ييي سي ييوق العمي ييل المقترني يية بي ييرفي
97-131
استخدام ا شخاا بسبب أصلهز أو عرتهز ئهندوراس)؛
مواصييلة جهودهييا الرامييية إلييى القضيياء علييى جمي ي أشييكا التمييييز،
98-131
وال سيييما التمييييز ضييد المثليييات والمثليييين ومزدوجييي الميييل الجنسييي وم ييايري الهوييية
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وضد النساء في سوق العمل ئفرنسا)؛
99-131
ئأستراليا)؛

تنفيي ييا تي ييدابير لحمايي يية حي يياملي صي ييفات الجنسي ييين مي يين التمييي ييز

 100-131ضييمان حصييو حيياملي صييفات الجنسييين وم يياير الهوييية الجنسييانية،
م يين جميي ي ا عم ييار ،عل ييى االعتي يراض الجنس يياني الق ييانوني ،م يين دون حي يواجز إداري يية
أو تانونية أو مالية ئإسرا(يل)؛
101-131

تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الضعفاء ئكوت ديفوار)؛

 102-131وض معايير واضحة الحتيرام حقيوق اإلنسيان مين جانيب ميوظفي
مراتبيية الهجييرة فييي نقيياق داييو إتليييز هولنييدا ،ضييمان ا لمعامليية جمي ي ا شييخاا
الاين يدالون اإلتليز معاملة تقوم على المساواة واالحترام وعيدم التميييز وحمايية
حقوق اإلنسان الخاصة بهز ئإكوادور)؛
 103-131اتخاذ التدابير الال مة إلتاحة ادمات مكافحة التمييز في جميي
المحافظات وتوعية عامة الناس على ن اق واس بتوافر تلك الخدمات ئجمهورية
مولدوفا)؛
 104-131تنقييي تييانون بوسييمان لضييمان عييدم اسييتبعاد المييواحنين جميع يا،
بصرض النظر عن مكان والدتهز ،من العي في هولندا والعمل فيها ئسيراليون)؛
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 105-131العمل على إ الية الفيوارق فيي مجيا حقيوق اإلنسيان بيين هولنيدا
ا وروبية وهولندا الكاريبية ئأستراليا)؛
 106-131تقاسي ي ييز الخب ي ي يرات المكتسي ي ييبة في ي ييي مجي ي ييا ا عمي ي ييا التجاريي ي يية
وحقوق اإلنسان ،وال سيما فيما يخص الجبر والتعويي ،بواس ة مشاركتها البناءة
والفعلية في الفريق العامل الحكيومي اليدولي المنشيأ بموجيب تيرار مجليس حقيوق
اإلنسان  9/26ئإكوادور)؛
 107-131التصدي لتجياو ات حقيوق اإلنسيان المرتبكية مين تبيل الشيركات
الهولندية في الخارج ئمصر)؛
 108-131االستجابة لدواعي تلق لجنة القضاء على التميييز العنصيري فيميا
يتعلييق بمشيياركة الشييركات الهولندييية فييي الصييناعة االسييتخراجية وفييي إنتيياج يييا
الصييويا والنخيييل فييي الخييارج ،ومييا لييالك ميين تييأثيرات سييلبية علييى التمتي بحقييوق
اإلنسان وعلى البيئة ئهندوراس)؛
 109-131النظيير فييي إرسيياء إحييار تنظيمييي واض ي لضييمان أال تييؤثر أنش ي ة
الشركات الخاضعة لواليتها تأثيرا سلبي ا في حقوق اإلنسان في الخارج ئبيرو)؛
 110-131ضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق اإلنسان وا ضرار البيئيية
الناجمية عيين العملييات التييي تنفيياها عليى الصييعيد العييالمي أو فيي الخييارج شييركات
مسجلة في هولندا أو يق مقرها فيها ئالفلبين)؛
 111-131ضييمان أال تنتهييك الش ييركات عبيير الوحني يية التييي يقي ي مقرهييا ف ييي
هولندا حقوق اإلنسان في سياق عملياتها في الخارج ئجنون أفريقيا)؛
 112-131تكثيف جهودها الرامية إلى إبقاء الشيركات الهولنديية العاملية فيي
الخييارج تحييا الرتابيية فيمييا يتصييل بييأي أثيير سييلبي علييى حقييوق اإلنسييان ميين جيراء
أنش تها ،وال سيما في مناحق النزاع ،بما يشمل حاالت االحيتال ا جنبيي حييث
يتفاتز ا ر تجاو ات حقوق اإلنسان ئدولة فلس ين)؛
 113-131مراجعيية أي تش يريعات أو سياسييات أو ب يرام معتمييدة أو مقترحيية
لمكافحة اإلرهان ب ية توفير ما يكفيي مين الضيمانات للحمايية مين انتهياك حقيوق
اإلنسييان والتقليييل إلييى أدنييى حييد ميين أي وصييز تييد تتعييرض لييه فئ يات معينيية ميين
السكان بفعل تلك التدابير ئكندا)؛
 114-131مراجع ي يية ت ي ييدابير مكافح ي يية اإلره ي ييان الت ي ييي تس ي ييتهدض ا ف ي ي يراد
والمجموعات ،بمن في ذلك المسيلمون وال ا(فية المسيلمة ،اسيتهداف ا تا(مي ا عليى
العرق واإلثنية والدين ،وضمان أال تربا تلك التدابير اإلرهان أو تساهز في رب ه
بأي دين أو عرق أو ثقافة أو إثنية أو جنسية ئماليزيا)؛
 115-131اعتماد تدابير من أجل القضياء عليى العنيف المنزليي واال تصيان
والتحرش الجنسيي ،وضيمان سيالمة الضيحايا واالسيتجابة السيريعة إليى الشيكاوي،
وكالك الحصو على المساعدة القانونية المجانية ئجمهورية فنزويال البوليفارية)؛
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 116-131ض ييمان ت ييدريب الم ييدعين الع ييامين وأفي يراد ت ييوات ا م يين بحي ييث
يتسنى لهز التعرض على حاالت العنف الجنساني والتحقيق فيهيا ومالحقية الجنياة
ئإسرا(يل)؛
 117-131ض ييمان أن تتص ييدي تشي يريعاتها لجميي ي أش ييكا العن ييف ،وتحظ يير
صي يراحة العق ييان الب ييدني ف ييي جميي ي الس ييياتات ،وتتض ييمن ت ييدابير إلذك يياء الي يوعي
بأساليب تربيية ا حفيا اإليجابيية و يير العنيفية والقا(مية عليى المشياركة فيي جميي
أنحاء المملكة ،وبخاصة في أروبا وهولندا الكاريبية ئليختنشتاين)؛
118-131
ئأورو واي)؛

ضي ييمان حمايي يية ضي ييحايا االسي ييت ال الجنسي ييي وإعي ييادة تي ييأهيلهز

 119-131العمل عليى ضيمان الوصيو إليى العدالية عليى تيدم المسياواة فيي
جمي ي أنحيياء المملكيية ،بسييبل منهييا فييت مكاتييب إلتاحيية الحصييو اليسييير علييى
المش ييورة واإلحال يية الق ييانونيتين ف ييي س ييابا وب ييونير وس يينا يوستاش يييوس ئالمملك يية
المتحدة لبري انيا العظمى وسيرلندا الشمالية)؛
 120-131النظيير فييي تضييمين تقريرهييا المقبييل المتعلييق باالسييتعراض الييدوري
الشامل معلومات عن التدابير التي اتخاتها لتحليل عوامل الخ ير المحتملية التيي
يمكيين أن تسييفر عيين أعمييا وحشييية ،وذلييك بسييبل منهييا اسييتخدام إحييار ا مييز
المتحدة التحليليي للتنبيؤ بيالجرا(ز الوحشيية :أداة وتا(يية ،وتضيمينه معلوميات عين
أي مساعدة تدمتها إلى دو أاري لمن حدو تلك الجرا(ز ئرواندا)؛
 121-131اتخياذ التيدابير الال مية لضيمان أال يقتيرن جمي البيانيات وحفظهييا
لع راض الجنا(ية بمراتبة مكثفة لعشخاا ا برياء ئإسبانيا)؛
 122-131ضييمان التنفيييا الكامييل لاللتزامييات الدولييية النابعيية ميين اتفاتيييات
ا مييز المتحييدة لحقييوق اإلنسييان التييي دالييا هولنييدا حرفي ا فيهييا ،كتلييك المتعلقيية
بحظيير التعييايب والمعامليية الالإنسييانية أو المهينيية وبييالحق فييي حرييية التنقييل وحرييية
التعبييير وحري يية التجم ي وتك ييوين الجمعي ييات ،بمييا ف ييي ذل ييك فيمييا يتص ييل بحق ييوق
ا جانب ،وال سيما كبار المسؤولين الحكوميين الموجودين في إتليمها ئتركيا)؛
 123-131العمييل تييدريجيا علييى تنمييية مييا لييديها ميين تييدرات علييى التصييدي
ياء بالتزاماتهيا الدوليية بموجيب المعاهيدات ،وعليى تنميية
بفعالية للرق المعاصير ،وف ا
القدرة على التكيف فيي جميي أنحياء مملكية هولنيدا ئالمملكية المتحيدة لبري انييا
العظمى وسيرلندا الشمالية)؛
124-131

تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة االتجار بالبشر ئالم رن)؛

 125-131من االتجار بالبشر والعمل بسرعة وشمو ونزاهية عليى التحقييق
في حاالت االتجار بالبشر ومالحقية المتيورحين فيهيا ومعياتبتهز ،وتيوفير ميا يكفيي
من الحماية وسبل الجبر للضحايا ئجمهورية إيران اإلسالمية)؛
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 126-131مواص ي ييلة تحس ي ييين اإلح ي ييار التشي ي يريعي لمكافح ي يية االتج ي ييار بالنس ي يياء
المهاجرات واست اللهن في الدعارة وفي المهن ير اإلنسانية و ير الشريفة ئالعراق)؛
 127-131مضاعفة الجهود الرامية إلى التعرض على ضحايا االتجيار بالبشير
في صفوض ملتمسي اللجوء ،وال سيما ا حفا ير المصحوبين باويهز ئبنما)؛
 128-131اعتميياد وتنفيييا تش يريعات محييددة بشييأن جم ي البيانييات الوصييفية
والمواصييفات الفردييية واسييتخدامها وتجميعهييا ،بمييا فييي ذلييك فييي سييياق ا نش ي ة
ا مني يية وأنشي ي ة مكافح يية اإلره ييان ،وض ييمان الح ييق ف ييي الخصوص ييية والش ييفافية
والمسيياءلة وحييق اتخيياذ الق يرار بشييأن اسييتخدام البيانييات الشخصييية وتصييحيحها
ومحوها ئالمكسيك)؛
 129-131ضي ييمان حمايي يية الحيي يياة الخاصي يية ومن ي ي الوكي يياالت الخاصي يية مي يين
الحصو بال إذن على معلومات المواحنين الشخصية على شبكة اإلنترنيا حيثميا
لز يكن ذلك مرتب ا بأي أنش ة ير تانونية ئاالتحاد الروسي)؛

 130-131تعزيييز المسيياواة بييين الجنسييين فيمييا يتصييل بإ اليية فييارق ا جييور،
وال سيما في حالة النساء المنتميات إلى أتليات دينية وإثنية ئالبحرين)؛
 131-131دراسة إمكانية ت بيق برنام لتوفير دايل أساسيي عيام فيي جميي
المن يياحق ب ي يية إنه يياء العم ييل ت ييدريجي ا بنظ ييام الحماي يية االجتماعي يية الق ييا(ز ،وذل ييك
بالتشاور م الجهات المعنية الر(يسية ئهايتي)؛
 132-131ضي ييمان الحصي ييو المسي ييتمر علي ييى الرعايي يية الصي ييحية ،وال سي يييما
لعشخاا الضعفاء ئفرنسا)؛
 133-131تعزيييز سياسييات إتاحيية الحصييو علييى اييدمات الرعاييية الصييحية،
وال سيما لفا(دة ا حفا ذوي الوض االتتصيادي واالجتمياعي المتيدني وا حفيا
ير الحا(زين لوثا(ق رسمية ئملديف)؛
 134-131مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة ودراسة حياالت فشيل أحفيا
البيئات المحرومة اجتماعية واتتصاديا في التعليز الثانوي ئالجزا(ر)؛

 135-131المضييي فييي تنفيييا تشيريعات وسياسييات ميين أجييل مكافحيية الترهيييب
في المدارس مكافحة فعالة ،في إحار الجهود الرامية إلى التصدي للت رض ئرومانيا)؛
 136-131ضمان دم التثقيف الجنسي الشامل في المقرر المدرسيي اليوحني،
وتضييمينه مواضييي منهييا التنييوع الجنسييي والحقييوق الجنسييية والمسيياواة بييين الجنسييين
ئبلجيكا)؛
 137-131مواصييلة تعزيييز ثقافيية حقييوق اإلنسييان بتركيييز ايياا علييى الحييوار
بين ا ديان والثقافات ئباكستان)؛
 138-131دم ي التثقيييف فييي مجييا حقييوق اإلنسييان فييي المقييرر المدرسييي
الييوحني ،وتييوفير ميوارد كافييية لتثقيييف المدرسييين وتييدريبهز فييي مجييا حقييوق اإلنسييان،
24

GE.17-12099

A/HRC/36/15

وضمان تلقيهز تدريبا في مواضي مثل التنوع الجنسي والحقوق الجنسية والقابلية
للتكيف والمساواة بين الجنسين والموافقة ئسلوفينيا)؛
139-131
ئالسودان)؛

دم ي التثقيييف فييي مجييا حقييوق اإلنسييان فييي المقييرر التعليمييي

140-131
المرأة ئجورجيا)؛

اتخيياذ المزيييد ميين الخ ييوات ميين أجييل القضيياء علييى التمييييز ضييد

141-131
تمييز ئميانمار)؛

مواصلة اتخاذ تدابير في سبيل تعزيز تمكين النسياء مين دون أي

 142-131مني ومكافحيية جميي أشييكا التمييييز والقضيياء علييى العنييف ضييد
المرأة ،بما في ذلك العنف المنزلي ئالفلبين)؛
 143-131اعتمياد تييوانين ومتابعية تنفييياها بهيدض القضيياء عليى التمييييز ضييد
النسيياء فييي ا جييور ،وبخاصيية التمييييز بسييبب ا موميية والحمييل ئالجمهورييية العربييية
السورية)؛
 144-131تمكين النساء والتصدي بفعالية للتمييز في مجا العميل ،بيإترار
أبوة مدفوعة ا جر ومال(مة المدة تكون ير تابلية للتحوييل وتعقيب مباشيرة
إجا ة ّ
إجا ة ا مومة ئسلوفينيا)؛
 145-131تعزيز المساواة بين الجنسين بتقليص فارق ا جور بينهما و ييادة
في ييرا عمي ييل النسي يياء مي يين اي ييال تنفيي ييا ا ي يية التنميي يية المسي ييتدامة لعي ييام 2030
ئملديف)؛
 146-131تكثيييف الجهييود الرامييية إلييى القضيياء فعلي يا علييى جمي ي أشييكا
التمييييز ضييد الم يرأة فييي مجييا العمييل ،وال سيييما تجنييب الفصييل الييوظيفي ا فقييي
والعمودي وعدم المساواة في ا جور ئشيلي)؛
 147-131تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز المتقاح ضد النساء
والبنات على أساس نوع الجنس أو االنتماء إلى أتلية إثنية ئبارا واي)؛
 148-131تكثي ييف الجه ييود الرامي يية إل ييى اف ييي الع ييدد الكبي يير للنس يياء م يين
ضحايا العنف المنزلي ئبارا واي)؛
 149-131مراجعة التشريعات والسياسات والبيرام القا(مية المتعلقية بإجيا ة
ا مومة وإجا ة ما تبل الوالدة ب ية ضمان إتاحة مدة كافية لرعايية الرضيي وال فيل
الص ير والتخفيف في اآلن ذاته من اآلثار السلبية على الت ور المهني ئكندا)؛
 150-131دعز الجهود التي تبالها النساء في سيبيل مني النزاعيات وتقيديز
المسيياعدة التقنييية فييي عمليييات تسييوية النزاعييات إلييى البلييدان الخارجيية ميين الن يزاع
ب ية تشجي مشاركة النساء الفعالة ئليختنشتاين)؛
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 151-131تكثيف الجهود الرامية إلى التصيدي للعواميل المسياهمة فيي تيأثر
النسيياء المفييرق بييالفقر ،وال سيييما ا مهييات العا بييات والنسيياء المسيينات ،وذلييك
بسييبل منهييا ضييمان تييوفير مييا يكفييي ميين الحماييية والضييمانات االجتماعييية ،وإتاحيية
فرا يادة الدال ،واالرتقاء بمرافق رعاية ا حفا ئماليزيا)؛
 152-131تكثيييف جهودهييا الرامييية إلييى تنفيييا اتفاتييية حقييوق ال فييل تنفييياا
كامالا ئبن الدي )؛
 153-131مواصلة اتخاذ تدابير من أجيل حمايية حقيوق ال فيل ،ب يرق منهيا
التصديق على البروتوكو االاتياري الثالث التفاتية حقوق ال فل ئجورجيا)؛
 154-131تكثيييف جهودهييا المتصييلة بحقييوق ال فييل ،بمييا يشييمل علييى وجييه
الخصييوا البلييدان الكاريبييية التييي تشييكل جييزءا ميين الدوليية ،بمييا فييي ذلييك حظيير
العقان البدني في جمي السياتات ،ووض وتنفيا بيرام للتوعيية العامية ،وافيي
معييد تسييرن ا حفييا ميين المييدارس ،وتكثيييف الجهيود الرامييية إلييى القضيياء علييى
عمل ا حفا  ،ورف سن التجنيد الدنيا إلى  18سنة ،والتصديق عليى البروتوكيو
االاتياري التفاتيية حقيوق ال فيل المتعليق بيإجراء تقيديز البال يات مين دون إبيداء
تحفظات ئسيرلندا)؛
 155-131مواصييلة جهودهييا الرامييية إلييى إتاحيية حصييو ا حفييا المعرضييين
للخ ر على الرعاية النفسية الال مة ئتيمور  -ليشتي)؛
 156-131توفير موارد كافية وإنشاء سليات لرصد وتقييز تنفييا ا ية عملهيا
المتعلقة بحقوق ال فل ئتيمور  -ليشتي)؛
 157-131مواص ييلة جهوده ييا الرامي يية إل ييى حماي يية ا حف ييا م يين االس ييت ال
الجنس ييي ،وحماي يية ا حف ييا الالجئ ييين ي يير المص ييحوبين ب يياويهز ،ووت ييايتهز م يين
االاتفاء القسري ئتونس)؛
 158-131مواصييلة جهودهييا القوييية الرامييية إلييى تعزيييز حماييية حقييوق ال فييل،
وال سيما فيما يتصل باالتجار با حفا والسياحة يراض ممارسية الجينس معهيز
ئإندونيسيا)؛
 159-131التحقيييق فييي حيياالت ااتفيياء أحفييا ييير مصييحوبين بيياويهز ميين
مراكز استقبا الالجئين والبحث عمين يحتميل أنهيز وتعيوا ضيحايا ااتفياء تسيري
والتعرض عليهز ئ امبيا)؛
 160-131توفير الرعاية الصحية المال(مة لعحفا ذوي الوض االتتصيادي
المتدني وكالك ا حفا ير الحا(زين لوثا(ق رسمية ئالبحرين)؛
 161-131وضي ي ح ييد لمب ييادرات عص ييندوق الرض ييي ع الت ييي تجي ييز التخل ييي
السري عن ا حفا من دون معرفة هويتهز ئلبنان)؛
 162-131مكافحة جمي أشكا التمييز ضيد ا حفيا الالجئيين وملتمسيي
اللجوء والمهاجرين ير الحا(زين لوثا(ق رسمية ئبارا واي)؛
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 163-131النظ يير ف ييي إجي يراء تع ييديل ت ييانوني يس ييم بفص ييل ا ح ييدا ع يين
الكبار في المراكز اإلصالحية ئ امبيا)؛
 164-131النظيير فييي تعييديل تييانون عداليية ا حييدا بحيييث يشييمل جمي ي
ا حفا دون سن الثامنة عشرة ئبوتسوانا)؛
 165-131تعديل القوانين المتعلقة بالسن الدنيا لتحمل المسؤولية الجنا(ية،
التي تسم بالتعامل م بعي ا حفا على أنهز مجرمون بال ون ئمصر)؛
166-131
ئبارا واي)؛

رف السن الدنيا للتجنييد ال يوعي فيي الجيي

إليى الثامنية عشيرة

 167-131تنفيييا اتفاتييية حقييوق ا شييخاا ذوي اإلعاتيية بسييبل منهييا تعييديل
مخ ي ييات الي ييدعز الي ييوظيفي ب يي يية تمكي ييين جمي ي ي ا شي ييخاا ذوي اإلعاتي يية مي يين
الحصو على فرا عمل على تدم المساواة م يرهز ئكينيا)؛
 168-131تنق ييي مخ ييات الوظ ييا(ف القا(م يية لض ييمان وص ييو ا ش ييخاا
ذوي اإلعات يية إل ييى مجموع يية أوسي ي م يين تل ييك المنص ييوا عليه ييا ف ييي التشي يريعات
الحالييية ،ميين أجييل االمتثييا التفاتييية حقييوق ا شييخاا ذوي اإلعاتيية امتثيياالا تام يا
ئالمملكة المتحدة لبري انيا العظمى وسيرلندا الشمالية)؛
 169-131مواص ييلة وضي ي سياس ييات مال(م يية إلتاح يية ف ييرا عم ييل متس يياوية
لفا(دة ا شخاا ذوي اإلعاتة ئميانمار)؛
 170-131اعتمياد تيدابير ملموسيية لضيمان حصييو ا شيخاا ذوي اإلعاتيية
على فرا العميل وتعزييز مبيدأ التعلييز الشيامل للجميي فيي كاميل النظيام التعليميي
الوحني ئإسبانيا)؛
 171-131استكش ي يياض س ي ييبل بديل ي يية لمعامل ي يية ا ش ي ييخاا ذوي اإلعات ي ييات
الاهنييية والنفسييية االجتماعييية والتحقيييق بنزاهيية فييي حيياالت اإلفيراق فييي اسييتخدام
التدابير التقييدية في مؤسسات الصحة العقلية ئبولندا)؛
 172-131اتخ ي يياذ المزي ي ييد م ي يين الت ي ييدابير لض ي ييمان تمتي ي ي ا تلي ي ييات اإلثني ي يية
والمهاجرين والمسلمين والمنحدرين من أصل أفريقي بحقوق اإلنسان تمتع ا كامالا
ئجمهورية كوريا)؛
 173-131اعتميياد سياسييات مال(ميية لتوسييي ن يياق الحماييية بحيييث يشييمل
جمي ي ا تليييات اإلثنييية والدينييية وضييمان تمتعهييا بالحماييية القانونييية الال ميية حيييا
التمييز المتفشي ئمصر)؛
 174-131وض ي إحييار فعييا إلتاميية حييوار م ي ممثلييي ا تليييات ،واس ييتقاء
معلوم ييات ش يياملة ع يين مش يياكلها واحتياجاته ييا ،ووضي ي وتنفي ييا سياس ييات وبي يرام
بالتع يياون معه ييا ب ي يية النه ييوض بأوض يياعها ،وك ييالك مني ي التميي ييز العنص ييري ض ييدها
والقضاء عليه ئأو بكستان)؛
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 175-131اتخيياذ المزيييد ميين الخ ييوات إلتاحيية فييرا عمييل أفضييل ف يراد
ا تليات ئتيمور  -ليشتي)؛
 176-131تييوفير المزي ييد ميين التموي ييل لحماييية ا تلي ييات الدينييية ئالوالي ييات
المتحدة ا مريكية)؛
 177-131إعي ييادة إت ي يرار الي ييدروس بل ي يية ا م التركيي يية ضي ييمن مقي ييرر التعلي يييز
االبتدا(ي والثانوي ئتركيا)؛
 178-131وض ي ي اسي ييتراتيجية عامي يية جديي ييدة تتي ييواى تقلي يييص حجي ييز حالي يية
الحرمان والتمييز التي تواجهها جماعات الروما والسينتي والرحل ئبيرو)؛
 179-131وضي ب يرام لتييدريب مييوظفي الشييرحة تكييون متوافقيية م ي مبيياد
حق ييوق اإلنسي ييان فيمي ييا يتعل ييق بكيفيي يية التعامي ييل مي ي ا تليي ييات والفئي ييات الضي ييعيفة
ئالبحرين)؛
 180-131اتخاذ التدابير الال مة مين أجيل التصيدي لحالية التميييز المسيتمر
ضييد المهيياجرين ،وال سيييما فييي مجيياالت العمييل والرعاييية الصييحية والسييكن ،ولمييا
أبلغ عنه من ييادة فيي العيداء تجياه الالجئيين وملتمسيي اللجيوء ،وكيالك معارضية
فت مراكز استقبا جديدة ،بما يتماشى والتزاماتها الدولية ئأو ندا)؛
 181-131تنفيييا اتفاتييية القضيياء علييى جميي أشييكا التمييييز العنصييري ب ييية
وض ي حييد للتهمييي والفقيير فييي صييفوض المهيياجرين ،اليياين يواجهييون مسييتويات
ب الة عالية مقارنة با شخاا المولودين في هولندا ئكينيا)؛
 182-131إتاحيية سييبل انتصيياض تضييا(ي بواس ي ة المؤسسيية الوحنييية لحقييوق
اإلنسان لفا(دة المهاجرين الياين تعرضيوا للتميييز فيي سيوق العميل بسيبب أصيلهز
أو دييينهز أو جنسيييتهز أو إثنيييتهز ،وتييدعيز التييدابير الهيكلييية لمكافحيية القوالييب
النم ية في سياق عمليتي االاتيار والتوظيف ئالمكسيك)؛
 183-131ضييمان حقييوق الالجئييين والمهيياجرين وإحيرا تقييدم كبييير فييي مني
ومكافحة العنف القا(ز على كره ا جانب ئالصين)؛
 184-131تعزي ي ييز الت ي ييدابير وتوحي ي ييدها م ي يين أج ي ييل ض ي ييمان حماي ي يية أفض ي ييل
للمهاجرين والالجئين وملتمسي اللجوء في جمي أنحاء إتليمها ئكوت ديفوار)؛
 185-131النظر في ت بيق تيدابير بديلية عين احتجيا المهياجرين والالجئيين
بضمان عدم بقاء الضعفاء وا حفا رهن االحتجا أبدا ئشيلي)؛
 186-131إع يياء ا ولوييية لت بيييق التييدابير البديليية عيين احتجييا المهيياجرين
وضمان تجنب احتجا الضعفاء ئ واتيماال)؛
 187-131الحيد مين احتجيا المهياجرين وتشيجي التيدابير البديلية عين هيياا
االحتجا ئكينيا)؛
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188-131
ئأورو واي)؛

إح يرا تقييدم فييي ت بيييق التييدابير البديليية عيين احتجييا المهيياجرين

 189-131تعميي ييق التي ييدابير المعتمي ييدة تجنب ي يا لسي ييلب حريي يية ا حفي ييا
المصحوبين باويهز وا سر التي تلتمس اللجوء ئا رجنتين)؛

يي يير

 190-131النظير فيي مراجعية السياسييات المتعلقية باحتجيا المهياجرين التييي
تييد يترتييب عليهييا تجيريمهز علييى أسيياس وضي هجيرتهز ،وتشييجي تييوفير مسييارات
عادية لقبو المهاجرين ير الحا(زين لوثا(ق وتسوية أوضاعهز ئالبرا يل)؛
 191-131ضي ييمان تي ييوافر مسي ييتوي عي ييا ف مي يين الشي ييفافية والخضي ييوع لرتابي يية
المجتمي ي الم ييدني فيم ييا يتص ييل بظ ييروض احتج ييا المه يياجرين وملتمس ييي اللج ييوء
وبمعاملتهز ئاالتحاد الروسي)؛
 192-131وض حد الحتجيا المهياجرين فيي نزانيات معزولية وفيي الحيبس
االنفرادي ئالجمهورية العربية السورية)؛
 193-131اعتميياد المزيييد ميين التييدابير للحييد ميين ممارسيية احتجييا ا ف يراد
راض الهجرة وحدها والنظر في ت بيق تدابير بديلة حيثما أمكن ئالسويد)؛
 194-131اتخاذ تدابير من أجل التصيدي لحياالت االحتجيا فتيرات أحيو
ميين الحييد ا تصييى المنصييوا عليييه فييي توجيييه االتحيياد ا وروبييي المتعلييق بييالعودة
ئالبرت ا )؛
 195-131اإلسراع في معالجة حلبات الالجئين من أجل جم شيمل ا سير
وضي ييمان تي ييدرة ا حي ييدا يي يير المصي ييحوبين بي يياويهز علي ييى العي ييودة إلي ييى أسي ييرهز
ئالمكسيك)؛
 196-131إتاح يية وص ييو المه يياجرين وملتمس ييي اللج ييوء والالجئ ييين ،عل ييى
النحييو الواجييب ،إلييى نظييام الرعاييية الصييحية و يييره ميين نظييز الحماييية ،كخييدمات
التعليز والعمل ئالبرت ا )؛
 197-131حث الجهود الرامية إلى إترار إجراء لبا حياالت انعيدام الجنسيية
وإت يرار وض ي تييانوني لميين يىعتييرض بييأنهز ع يديمو الجنسييية وإتاحيية تمييتعهز بحقييوق
اإلنسان ا ساسية ،وذلك بالتشاور الكامل م الجهات المعنية الر(يسية ئهايتي)؛
 198-131ضيمان وجيود مؤسسيية وحنيية لحقيوق اإلنسييان تكيون متوافقية مي
مباد باريس وت ي جمي أنحاء هولنيدا ،وذليك بتوسيي واليية المؤسسية الوحنيية
القا(مة أو بإنشاء مؤسسات مماثلة ومستقلة في ا تاليز الكاريبية ئسيرلندا)؛
 199-131السييعي إلييى تنسيييق معييايير حقييوق اإلنسييان فييي بلييدان المملكيية
ا ربعة وفقا للمعايير الدولية ئبيرو)؛
 200-131مواصلة حماية حقوق اإلنسان وتعزيزهيا فيي هولنيدا الكاريبيية مين
اييال الحييد ميين الفقيير وتييوفير حييد أدنييى ميين الضييمان االجتميياعي وإنشيياء مكاتييب
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تانوني يية لت ييوفير ا ييدمات المش ييورة واإلحال يية القانوني يية به ييدض ي ييادة الوص ييو إل ييى
العدالة ئكينيا)؛
 201-131تقييديز المسيياعدة التقنييية لتمكييين السييل ات فييي أروبييا وكوراسيياو
وسنا مارتن من تثقيف موظفي السيجون وتحسيين مرافقهيا وفقي ا للمعيايير الدوليية
لحقوق اإلنسان ئجمهورية كوريا)؛
 202-131مواصي ييلة عمليي يية القضي يياء علي ييى الفي ييوارق بي ييين ا ج ي يزاء الكاريبيي يية
وا وروبية لهولندا في أترن وتا ممكن ئرومانيا)؛
 203-131إ اليية الفييوارق الكبيييرة فييي إعمييا حقييوق اإلنسييان فييي ا ج يزاء
ا وروبية و ير ا وروبية من المملكة ئاالتحاد الروسي).
 -132وجمي ي االسييتنتاجات و/أو التوصيييات الييواردة فييي هيياا التقرييير تعبيير عيين موتييف
الدولة/الييدو التييي تييدمتها و/أو الدوليية موضييوع االسييتعراض .وينب ييي أال يفهييز أنهييا تحظييى
بتأييد الفريق العامل ككل.
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