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 مقدمة  
 جملددد  قدددرار مبوجددد  املنشددد  الشدددام   الددددور  ابالسدددتعرا  املعدددي العامددد  الفريدددق عقدددد -١

 .٢٠١٩ مددددايو أاير/ ١٧ إىل 6 مددددن الفدددد ة يف الثالثددددنو  الثالثددددة دورتدددد   5/١ اإلنسددددان حقددددو 
 وفدددد وتدددرأ   .٢٠١٩ أاير/مدددايو 6 يف املعقدددودة األوىل اجللسدددة يف الندددروي  يف احلالدددة واسُتعرضددد 

 الندروي  عن التقرير هذا العام  الفريق واعتمد سوريد. إريكسن إيي اخلارجية  وزير معايل النروي 
  .٢٠١٩ أاير/مايو ١٠ يف املعقودة العاشرة  جلست  يف
 التددايل املقددررين فريددق اإلنسددان حقددو  جملدد  اختددار  ٢٠١٩ الثاين/يندداير كددانون  ١5 ويف -٢

  واهلند. وكواب الصومال النروي : يف احلالة استعرا  لتيسري الثالثية( )اجملموعة
 مددن 5 والفقدرة  5/١ اإلنسدان حقددو  جملد  قدرار مرفدق مددن ١5 الفقدرة أبحكدام وعمدالا  -٣

 النروي : يف احلالة استعرا  ألغرا  التالية الواثئق صدرت  ١6/٢١ قراره مرفق
 ؛(A/HRC/WG.6/33/NOR/1) )أ(١5 للفقرة وفقاا  مقدم كتايب  وطي/عر  تقرير )أ( 
 اإلنسددددان حلقددددو  السددددامية املتحدددددة األمدددم مفوضددددية أعدتدددد  للمعلومددددات جتميددد  )ب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/33/NOR/2) )ب(١5 للفقرة وفقاا  اإلنسان( حقو  )مفوضية
 )ج(١5 للفقددددددددددددددددرة وفقدددددددددددددددداا  اإلنسددددددددددددددددان حقددددددددددددددددو  مفوضددددددددددددددددية أعدتدددددددددددددددد  مددددددددددددددددوج  )ج( 

(A/HRC/WG.6/33/NOR/3).  
 أملانيدددا سدددلفاا  أعدددد ا أسددد لة قائمدددة الثالثيدددة  اجملموعدددة طريدددق عدددن الندددروي   إىل وُأحيلددد  -٤

 الدوطي( املسدتو  علد  واملتابعدة التقدارير وإعداد ابلتنفيذ املعنية األصدقاء جمموعة )ابسم والربتغال
 علدد  االطددال  وميكددن الشددمالية. وأيرلندددا العظمدد  لربيطانيددا املتحدددة واململكددة والسددويد وسددلوفينيا

 الشام . الدور  لالستعرا  اخلارجي الشبكي املوق  يف األس لة هذه

 االستعراض عملية مداوالت موجز -أوالا  
 االستعراض موضوع الدولة جانب من احلالة عرض -ألف 

 خدالل اإلنسدان حلقدو  الدوليدة اآلليدات مد  وثيقداا  تعداو ا  تعاوند  الندروي  أن الوفدد ذكر -5
 إطدار يف بدوالايت واملكلفدن املعاهددات هي ات م  التعاون ذلك ويشم  ابلتقرير  املشمولة الف ة

 اإلنسان. حقو  جملل  اخلاصة اإلجراءات
 الصدددعيدين علددد  اإلنسدددان حقدددو  محايدددة بشددد ن قدددو  موقددد  اختددداذ الندددروي  وستواصددد  -6

 اخلاص. والقطا  األخر  والدول املدين  اجملتم  م  الوثيق ابلتعاون والدويل  الوطي
 ١5٠ قبلد و   ٢٠١٤ عدام يف حالتها استعرا  خالل توصيات ٢٠٣ النروي  وتلق  -٧

 الددددوطي التقريددددر دادإعدددد تنسدددديق علدددد  اخلارجيددددة وزارة وعملدددد  ج ئيدددداا. توصددددية ٢٣و كليدددداا   توصددددية
 املؤسسددة مدد  والتشدداور األخددر  الددوزارات مدد  وثيددق بشددك  العمدد  خددالل مددن احلددايل لالسددتعرا 

 األخر . املعنية واجلهات الصامي والربملان النروي   يف اإلنسان حلقو  النروجيية الوطنية



A/HRC/42/3 

3 GE.19-11008 

 جديدددد فصددد  وأُدرج اإلنسدددان. حقدددو  حلمايدددة قدددو  قدددانوين إطدددار الندددروي  لدددد  ويوجدددد -٨
 مددددن عديدددددة أحكددددام وأدرجدددد  .٢٠١٤ عددددام يف النروجيددددي الدسددددتور يف اإلنسددددان حقددددو  بشدددد ن

 اإلنسان. حقو  قانون خالل من الداخلية التشريعات يف اإلنسان حلقو  الرئيسية االتفاقيات
 حلقددددو  األساسددددية الدوليددددة الصددددكو  مددددن صددددكو  سددددبعة يف طرفدددداا  النددددروي  وأصددددبح  -٩

 الدوليدة االتفاقيدة عل  التصديق قريباا  وسيستكم  .البالغات لتقدمي آليات أرب  وقبل  اإلنسان 
 يف احلكومددددة اق حدددد  مت نيددددة  دراسددددة وبعددددد القسددددر . االختفدددداء مددددن األشدددد اص مجيدددد  حلمايددددة

 حقددو  واتفاقيددة الطفدد   حقددو  التفاقيددة الفرديددة البالغددات تقدددمي آليددات قبددول عدددم ٢٠١6 عدام
 والثقافيددددة. واالجتماعيددددة االقتصددددادية ابحلقددددو  اخلدددداص الدددددويل والعهددددد اإلعاقددددة ذو  األشدددد اص

 احلكومة. مق ح الربملان من الواسعة األغلبية وأيدت
 ومنحتهددا اإلنسددان  حلقددو  النروجييددة الوطنيددة املؤسسددة ٢٠١5 عددام يف النددروي  وأنشدد ت -١٠
 املركدد  مددن اعتمدداد علدد  املؤسسددة وحصددل  اإلنسددان. حقددو  ومحايددة لتع يدد  النطددا  واسددعة واليددة
 .٢٠١٧ عام يف أل 
 النسداء عمالدة ومعددل اجلنسدن. بدن املساواة من عالية درجة النروجيي اجملتم  يف وتسود -١١

 بصددورة يددؤثر زال مددا العمدد  سددو  ويف التعلدديم جمددال يف اجلنسددن بددن التددوازن عدددم أن بيددد مرتفدد .
 لتحقيدددق اسددد اتي ية وضددد  علددد  احلكومدددة وتعمددد  األقليدددات. إىل املنتميدددات النسددداء علددد  خاصدددة
 القطاعن. هذين يف اجلنسن بن التوازن
 السدددلطات ويلددد م التمييددد   حظدددر علددد  اجلديدددد التمييددد  ومكافحدددة املسددداواة قدددانون ويدددن  -١٢

 للتميي . املناهضة التشريعات إنفاذ النروي  وع زت التميي . ومن  املساواة بتع ي  العم  وأرابب
 لإلمهددال معرضدداا  كددان  إذا إال الرعايددة مؤسسددات يف يُددود  ال الطفدد  أن إىل الوفددد وأشددار -١٣
 تدبرياا  ي ال ال الوالدين فقةموا دون الرعاية مؤسسات يف الطف  إيدا  وأن االعتداء  أو العن  أو
 الفضل . الطف  مصاحل إىل ويستند أخري كمالذ  إال يست دم ال

 مشددد  ل   إمكانيدددة وعلددد  الرعايدددة ألمدددر املؤقددد  الطددداب  علددد  الطفددد  رعايدددة قدددانون ويدددن  -١٤
 بضدمان يتعلدق مدا ذلدك يف مبدا التحسدينات  من امل يد احلايل النظام ويقتضي الطف . م  الوالدين
 الثقافية. والنه  لالختالفات الواج  االعتبار إيالء
 املن يل والعن  النساء ضد العن  من للوقاية أورواب جمل  اتفاقية عل  النروي  وصد ق  -١5

 للعنددد  التصدددد  أجددد  مدددن أحكامهدددا لتنفيدددذ تددددابري واختدددذت اسدددطنبول( )اتفاقيدددة ومكافحتهمدددا
 الصامين. جمتمعات بعض يف حيدث ما ذلك يف مبا النساء  عل  واالعتداء العائلي
 تع يدد  أجدد  مددن  ٢٠٣٠ إىل ٢٠٢٠ مددن لألعددوام اسدد اتي ية خطددة احلكومددة وأطلقدد  -١6

 إزاء وتكددامالا  تنسدديقاا  أكثددر هندد  اتبددا  كفالددة  خددالل مددن اإلعاقددة ذو  لألشدد اص الفددرص تكددافؤ
 األعدوام تغطدي الديت العام للتصميم العم  خطة وتتضمن اإلعاقة. ذو  األش اص حقو  إعمال
 النقدد  ووسددائ  املبدداين مددن جديددد لُكدد  ِّ  شددرطاا  العددام التصددميم جيعدد  بنددداا  ٢٠١٩ إىل ٢٠١5 مددن

 الذاتية. اخلدمة وحمطات الشبكية واملواق  األساسية البنية وعناصر
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 يف الطوعيددة غدري التددابري اسددت دام مدن حدد أدىن إىل للتقليدد  خطدوات احلكومدة واختدذت -١٧
 ضدما ت لتدوفري التشدريعات علد  جديددة تعدديالت الندروي  وستدخ  والرعاية. الصحة خدمات
 طوعي. غري أسا  عل  والرعاية العالج من إضافية
 مدن عددداا  ٢٠٢٠ إىل ٢٠١6 مدن لألعدوام السدامية معداداة ملكافحة العم  خطة وحتدد -١٨

 عمدد  خطددة وضد  علدد  احلكومددة وتعكد  السددامية. معداداة ظدداهرة مددن التقليد  إىل الراميددة التددابري
 التمييد  مكافحدة أجد  مدن والددين اإلثدي االنتمداء أسدا  علد  والتمييد  العنصرية ملكافحة جديدة

 واإلسكان. العمالة جمال يف
 إطددددار يف االسددددت واب إىل االعدددد ا  علدددد  القددددائم االسددددت واب مددددن الشددددرطة وحتولدددد  -١٩

 يف االسددت واب وسدديكون جيدددة. ممارسددة أهنددا علدد  أورواب جملدد  حددددها الدديت التحقيددق مقددابالت
 التنميددة أهدددا  مددن ١6 اهلددد  حتقيددق إىل الراميددة اجلهددود يف هامددة أداة التحقيددق مقددابالت إطددار

 املستدامة.
 ملسداعد م الددعم آليدات مدن عددد إىل للوصدول العائلي العن  لضحااي اإلمكانية وتتاح -٢٠
 العددائلي  العندد  قضددااي مدد  التعامدد  يف خددربة الشددرطة اكتسددب  وقددد العندد . مددن امل يددد جتندد  يف

 اجلناة. م  والتعام  الضحااي حلماية أدوات عدة لديها وتتوافر
 عددددم لكفالددة التدددابري خمتلددد  احلكومددة واختددذت متدددنياا. القصدددر السدد ناء عدددد واليدد ال -٢١

 الندددروي  فرضددد   ٢٠١٤ عدددام ويف ممكندددة. زمنيدددة فددد ة وألقصدددر أخدددري  كمدددالذ  إال القصدددر سددد ن
 وتوجددددد التصدددداحلية. العدالددددة مبدددداد  إىل تسددددتندان للقصددددر احت ددددازيتن غددددري جديدددددتن عقددددوبتن
 عدددن منفصددد  بشدددك  القصدددر وحيت ددد  اخلطدددرية  اجلدددرائم علددد  القصدددر لسددد ن منفصدددلتان وحدددد ن
 الوحدتن. هاتن يف البالغن الس ناء

 مددن الل ددوء مبلتمسددي اخلاصددة االسددتقبال مراكدد  يف إقامددة أمدداكن احلكومددة أ حدد  وقددد -٢٢
 السددلطات مسددؤولية حتد  ووضددعتهم عامدداا  ١5 عدن أعمددارهم تقدد  الدذين املصددحوبن غددري القصدر
 تت داوز الدذين املصدحوبن غدري القصدر عدن املسدؤولية اهل درة سلطات وتتوىل الطف . برعاية املعنية

 مددا أعمدارهم تد اوح الدذين املصددحوبن غدري للقصدر املتاحدة االسددتقبال ومرافدق عامداا. ١5 أعمدارهم
 خمتلدد  احلكومددة ونفددذت الف ددة. تلددك احتياجددات لتلبيددة خصيصدداا  مصددممة عامدداا  ١٨و ١5 بددن

 مراكددددد  يف وديناملوجددددد املصدددددحوبن غدددددري القصدددددر جلميددددد  الكافيدددددة الرعايدددددة تدددددوفري لكفالدددددة التددددددابري
 أعمددددارهم تقدددد  الدددذين املصددددحوبن  غددددري القصدددر علدددد  الطفدددد  رعايدددة قددددانون وينطبددددق االسدددتقبال.

  فو . وما عاماا  ١5 عن
 يف االسددددتقبال مراكدددد  مددددن املصددددحوبن غددددري القصددددر اختفدددداء حدددداالت يف زايدة ووثقدددد  -٢٣

 منهدددا بطدددر   املشدددكلة  هلدددذه للتصدددد  تددددابري عددددة احلكومدددة واختدددذت .٢٠١٧و ٢٠١6 عدددامي
 عددهم. وزايدة موظفيها نوعية لتع ي  القصر استقبال ملراك  امل ص  التموي  زايدة
 وركدد ت ابألشدد اص  االجتددار ملكافحددة عمدد  خطددة احلكومددة وضددع   ٢٠١6 عددام ويف -٢٤
 لالجتدددار اجلذريدددة األسدددباب وبيدددان الشدددراكات وإقامدددة والوقايدددة واحلمايدددة القضدددائية املالحقدددة علددد 

 الضحااي. ومساعدة االجتار ملكافحة إضافية موارد ختصي  عل  الربملان توصو  ابلبشر.
 اللدذان الوالددان ويسدتفيد اجلنسدن. بدن املسداواة كفالدة  جمدال يف رائدداا  بلداا  النروي  وتظ  -٢5

 يعملن اللوايت النساء عدد تناق يو  املرنة. العم  وترتيبات الوالدية استحقاقات نظام من يعمالن
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 يف الف دوة اخنفدا  واسدتمر العدام. القطدا  يف اإلداريدة املناصد  يف عدددهن ويد داد الوق  لبعض
 اخلاص. القطا  يف اجلنسن بن املساواة لتع ي  اجلهود احلكومة وتبذل اجلنسن. بن األجور
 بي دة وجدود كفالدة  أج  من  ٢٠٢٠ إىل ٢٠١٧ من لألعوام عم  خطة احلكومة وتنفذ -٢6
 اهلويددة وأحددرار اجلنسددانية اهلويددة ومغدداير  اجلنسددي امليدد  وم دوجددي واملثليددن للمثليددات وشدداملة آمنددة

 ضدهم. التميي  ومكافحة حقوقهم إعمال وتع ي  اجلنسن  صفات وحاملي اجلنسية وامليول
 وتركددددد  الكراهيدددددة. خطددددداب ملكافحدددددة اسددددد اتي ية احلكومدددددة أطلقددددد   ٢٠١6 عدددددام ويف -٢٧

 ووسدددائط القدددانوين والنظدددام العمددد   سدددو  علددد  وكدددذلك والشدددباب  األطفدددال علددد  االسددد اتي ية
 اإلعالم.

 االستعراض موضوع الدولة وردود التحاور جلسة -ابء 
 جلسددددة أثندددداء املقدمددددة التوصدددديات وتددددرد التحدددداور. جلسددددة أثندددداء ببيددددا ت وفددددداا  ٩٣ أدىل -٢٨

 التقرير. هذا من الثاين الفر  يف التحاور
 مدن السدابقة االسدتعرا  جولة منذ اختذت اليت لل طوات تقديرها عن البحرين وأعرب  -٢٩
  .ومحايتها اإلنسان حقو  تع ي  زايدة أج 
 يكددددن ل السددددابق االسدددتعرا  يف قدددددم  الددديت التوصدددديات تنفيدددذ أن بددددنغالدي  وذكدددرت -٣٠

 السياسين. عن الصادر الكراهية خطاب يف زايدة إىل وأشارت اآلن  حىت مرضياا 
 اإلعدددا ت طريدددق عدددن الصدددح  إىل احلكومدددة مدددن املقددددم الددددعم إىل بدددرابدو  وأشدددارت -٣١

 اإلثي. االنتماء أسا  عل  التميي  بش ن منتد  وإنشاء احلكومية
 وارتفددا  الكراهيددة  وخطدداب الكراهيددة جددرائم عددن تتحدددث تقددارير إىل بدديالرو  وأشددارت -٣٢

 األطفال. عل  اجلنسي واالعتداء املرأة ضد العائلي العن  معدل
 حلمايدة واملؤسسدي القدانوين اإلطدار لتحسدن املنفدذة التددابري إىل التقدير م  بنن وأشارت -٣٣

 اإلنسان. حقو 
 التمييد  ملكافحدة قدانون واعتمداد اإلنسدان حلقدو  الوطنيدة املؤسسة إبنشاء  يلند ورحب  -٣٤

 اإلنسان. وحقو  الت ارية األعمال بش ن عم  وخطة
 القددائم والتمييدد  العنصددرية ملكافحددة العمدد  خبطددة القوميددات املتعددددة ليفيددابو  دولددة ورحبدد  -٣5
 والدين. اإلثي االنتماء أسا  عل 
 فصدد  إدخددال أجدد  مددن الدسددتور علدد  أدخلدد  الدديت التعددديالت إىل بوتسددوا  وأشددارت -٣6

 اإلنسان. حقو  بش ن
 وخباصددددة لل ميدددد   التعليميددددة الفددددرص تكددددافؤ ضددددمان علدددد  النددددروي  الربازيدددد  وشدددد ع  -٣٧

 تعمدد  الدديت النروجييددة الشددركات رصددد وتع يدد  واألقليددات  األصددلية الشددعوب إىل املنتمددن لألطفددال
 ابخلارج.

 اإلنسدان  حقدو  بشد ن الدسدتور يف منفدرد فصد  إدراج إىل التقددير مد  بلغداراي وأشارت -٣٨
 اإلنسان. حلقو  النروجيي املعهد إنشاء وإىل
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 االسدد اتي ية واخلطددط التمييدد  ومكافحددة املسدداواة قددانون ابعتمدداد فاسددو بوركينددا ورحبدد  -٣٩
 الكراهية. خطاب ومكافحة اإلعاقة ذو  لألش اص الفرص تكافؤ لتع ي 
 املتعلقددة املبدداد  مدد  يتماشدد  مبددا اإلنسددان حلقددو  مسددتقلة مؤسسددة إبنشدداء كندددا  ورحبد  -٤٠
  قددمتها الديت للتوصية وفقاا  ابري ( )مباد  اإلنسان حقو  ومحاية لتع ي  الوطنية املؤسسات مبرك 
 السابق. االستعرا  أثناء كندا
 اجلنسدددن بدددن املسددداواة ضدددمان يف حتققددد  الددديت اإلجندددازات علددد  الندددروي  شددديلي وهنددد ت -٤١

 اإلنسان. وحقو  الت ارية األعمال بش ن وطنية عم  خطة واعتماد
 علددد  الصددحة يف ابحلدددق التمتدد  لضدددمان احلكومددة تبدددذهلا الدديت ابجلهدددود كولومبيددا  ورحبدد  -٤٢
 ابألش اص. االجتار ومن  املستوايت أعل 
 املسددددداعدة يف الندددددروي  بددددد  اضدددددطلع  الدددددذ  القيددددداد  الددددددور إىل كوسدددددتاريكا  وأشدددددارت -٤٣

 اجملال. هذا يف اإلنسان حقو  عل  قائم هن  بتطبيق احلكومة والت ام اإلمنائية 
 الف ددات حالددة حتسددن إىل الراميددة جهودهددا مواصددلة علدد  النددروي  ديفددوار كددوت  وشد ع  -٤٤

 األصلية. والشعوب واألقليات املهاجرون سيما وال الضعيفة 
 واجلهدود اجلنسدن بدن املسداواة كفالدة  يف الندروي  حققتهدا اليت ابإلجنازات كرواتيا  ورحب  -٤5
 العائلي. العن  ملن  الدولة تبذهلا اليت
 والتحددايت اإلنسدان  حقدو  جمدال يف الدوطي التقريدر يف ناملبد التقدم إىل كواب  وأشارت -٤6

 األقليات. ضد والتميي  األجان  وكره العنصرية مكافحة جمال يف القائمة
 اجلنسن. بن املساواة ضمان جمال يف إجنازات من حققت  ملا النروي  عل  قربص وأثن  -٤٧

 إيددا  حلداالت املتناسد  غدري االسدت دام عن تتحدث اليت التقارير إزاء قلقها عن قربص وأعرب 
 الوالدين. حقو  من وحرمان  األسرة خارج الطف 
 اتفاقيدددة علددد  والتصدددديق اإلنسدددان حلقدددو  وطنيدددة مؤسسدددة إنشددداء علددد  الددددامنر  وأثنددد  -٤٨

 مشكلة. يطرح ي ال ال العائلي العن  أن إىل وأشارت اسطنبول.
 إىل أيضداا  وأشدارت التعلديم. يف احلدق تع يد  علد  تعم  احلكومة أن إىل إكوادور وأشارت -٤٩
 اإلنسان. حلقو  وطنية مؤسسة وإنشاء الدستور  يف اإلنسان حقو  بش ن فص  إدراج
 ولكنهدا الندروي  حلالة السابق االستعرا  منذ احلكومة تبذهلا اليت ابجلهود مصر ونو ه  -5٠

 الدديت الكراهيددة وخطدداب العنصددرية ظدداهرة بوجددود يتعلددق فيمددا سدديما وال القصددور  أوجدد  إىل أشددارت
 املتطر . اليمن يع زها
 علددد  واالعتدددداء العدددائلي العنددد  ملنددد  الندددروي  تبدددذهلا الددديت اجلهدددود إىل إسدددتونيا وأشدددارت -5١

 الصامي. الربملان م  الفعال التعاون مواصلة عل  النروي  وش ع  األطفال.
 يف املندا  تغري وإدماج الفقر من احلد يف النامية البلدان لدعم النروي  عل  في ي وأثن  -5٢

 اإلمنائية. الربام  يف امل اطر بتقييم اخلاصة عمليا ا
 الدددوطي املسدددتوين علددد  اإلنسدددان حقدددو  حبمايدددة اللت امهدددا الندددروي  علددد  فنلنددددا وأثنددد  -5٣

 والدويل.
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 اسددتعرا  منددذ احملددرز والتقدددم النددروي  يف املمتددازة اإلنسددان حقددو  حبالددة فرنسددا ورحبدد  -5٤
 السابق. حالتها
 علدد  والتصددديق اإلنسددان حلقددو  النروجييددة الوطنيددة املؤسسددة إنشدداء إىل جورجيددا وأشددارت -55

 األطفال. عل  واالعتداء املرأة ضد العن  ملكافحة أورواب جمل  اتفاقيات
 مؤسسة وإنشاء اإلنسان حقو  تع ي  أج  من الدستورية التعديالت إىل أملانيا وأشارت -56

 ابري . ملباد  قاا وف اإلنسان حلقو  وطنية
 والت مددد   اجلمعيدددات وتكدددوين التعبدددري  حريدددة تع يددد  يف احملدددرز التقددددم إىل غدددا  وأشدددارت -5٧

 اإلعاقة. ذو  األش اص وحقو 
 وأعربد  اإلنسدان. حبقدو  املتعلقدة الدستورية األحكام لتع ي  النروي  عل  اليو ن وأثن  -5٨
 أسرهم. خارج األطفال إيدا  إىل الل وء يف اإلفراط عن تتحدث اليت رالتقاري إزاء قلقها عن
 الشدددع  ألبنددداء الفرصدددة إ حدددة لضدددمان جهدددوداا  بدددذل  احلكومدددة أن الندددروي  وفدددد وذكدددر -5٩

 حدددق إعمدددال التشدددريعات وتكفددد  وحفظهدددا. ومحايتهدددا التقليديدددة عيشدددهم أسدددباب لتطدددوير الصدددامي
 الصدامية اللغة جلنة اق حتها اليت التدابري متابعة عل  احلكومة وتعم  الثقافة. يف الصامي الشع 

 وضد  احلكومدة وتعتد م التعليمدي. النظام ويف العام القطا  يف الصامية ابللغة اإلملام زايدة أج  من
 األقليات. منظمات م  حوار فتح خالل من القومية لألقليات متماسكة سياسة
 االسد قا  إلهنداء العداملي للصدندو  يدورو ماليدن ١٠ يت داوز متدويالا  الندروي  وخصص  -6٠

 املسدداعدة سدديا  يف احلكومددة وتعكدد  الصددندو . بددرام  لدددعم ٢٠٢٢ إىل ٢٠١٨ مددن لألعددوام
 املعاصر. الر  ملكافحة األهدا  حمدد بر م  وض  عل  تقدمها  اليت الدولية اإلمنائية

 وزارة كد   عل  أن النروي  تر  واملتابعة  واإلبالغ للتنفيذ وطنية آلية إبنشاء يتعلق وفيما -6١
 النروجييدة الوطنيدة املؤسسدة ومجع  اليومي. عملها يف الصلة ذات التوصيات تنفيذ تتاب  أن معنية

 ٢٠١٧ عددامي بددن اإلنسددان  حقددو  هي ددات خمتلدد  مددن الددواردة التوصدديات كدد   اإلنسددان حلقددو 
 التوصيات. متابعة أثناء للوزارات أداة مبثابة سيكون أمر وهو ٢٠١٩و

 أقليددات علدد  املطبقددة املاضددية الدددم  ممارسددات معاجلددة إىل الراميددة اجلهددود إىل وابإلضددافة -6٢
 علددد  وحصدددوهلم للرومدددا املعيشدددية الظدددرو  لتحسدددن تددددابري عددددة احلكومدددة اختدددذت والرومدددا  التددد 

 أطفدددال مواظبدددة زايدة أجددد  مددن الرومدددا مدددن اآلابء مددد  الفعددال احلدددوار السدددلطات وأكددددت التعلدديم.
 الدراسة. عل  الروما
 الصدحية الرعايدة مدن يكفدي مدا تدوفري الصدحية الرعايدة تقددم اليت البلدية اجلهات وتضمن -6٣

 إىل ابلنظدر السد ناء  هدؤالء ع ل خفض عل  احلكومة وتعم  عقلية. أبمرا  املصابن للس ناء
 للع ل. السليب األثر
 علدديهن واالعتددداء والفتيددات النسدداء ضددد العندد  ملكافحددة عمدد  خطددط احلكومددة وتنفددذ -6٤

 مدن العند  ضدحااي إىل املقدمدة اخلددمات وحتسدن دعدم مراك  إنشاء الوفد وذكر قسراا. وت وجيهن
 معاهدددة علدد  ٢٠١٨ عددام يف النددروي  وصددد ق  الصدددد. هددذا يف املت ددذة األخددر  التدددابري بددن

 جنسياا. عليهم واالعتداء استغالهلم من األطفال محاية بش ن أورواب جمل 
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 العقدوابت. قدانون يف لالغتصداب القدانوين التعريد  مسد لة بشد ن إيضداحات الوفد وقدم -65
 الدديت الظددرو  يصدد  احلكددم لكددن املوافقددة"  "عدددم عبددارة يتضددمن ال االغتصدداب تعريدد  أن بددن  و 

 لألحكددام إضددافية مراجعددة إجددراء الضدرور  مددن يكددون لددن ولدذلك  املوافقددة  عدددم إىل ضددمناا  تشدري
 القانونية.

 مشدددرو  احلكومددة واق حددد  اجلنسددي. التحدددر  ملكافحددة جديدددة تدددابري الندددروي  واختددذت -66
 اجلنسدددي التحدددر  حددداالت مددد  للتعامددد  من فضدددة عتبدددة ذ  نظدددام إلدخدددال الربملدددان علددد  قدددانون
 بطي ددة كاندد   احملدداكم ألن التحددر   حدداالت مد  بفعاليددة ابلتعامدد  التمييدد  مناهضددة حملكمدة واإلذن
 القضااي. هذه معاجلة يف ومكلفة

 إىل وأشددارت اإلمنائيددة. واملسدداعدة اإلنسددان حقددو  بتع يدد  النددروي  ابلتدد ام هدداييت ورحبدد  -6٧
 اإلنسان. حقو  آليات م  املمتاز احلكومة تعاون
 وأقدر ت السدابقة  االستعراضدات مندذ تقددم مدن أحرزتد  ملدا الندروي  علد  هنددورا  وأثن  -6٨

 اجلنساين. التميي  مكافحة جمال يف حتقق  اليت ابإلجنازات
 يف واملسداواة اجلنسدن بدن املسداواة لضدمان الندروي  تبدذهلا الديت ابجلهدود آيسدلندا ورحبد  -6٩

 حبقدددو  املتعلقدددة الدسدددتورية األحكدددام وتع يددد  التمييددد  ومكافحدددة املسددداواة قدددانون واعتمددداد األجدددر 
 اإلنسان.

 اإلنسددان  حقددو  بشدد ن منفددرد فصدد  اعتمدداد خددالل مددن الدسددتور بتع يدد  اهلنددد ورحبدد  -٧٠
 اإلنسان. حلقو  وطنية مؤسسة وإنشاء
 اإلنسدان حقدو  اتفاقيدات أحكدام إلدماج النروي  تبذهلا اليت ابجلهود إندونيسيا ورحب  -٧١

 التميي . ومكافحة املساواة قانون اعتماد إىل وأشارت قوانينها  يف األساسية
 املعاديدددة املشددداعر زايدة منهدددا أمدددور  إزاء قلقهدددا عدددن اإلسدددالمية إيدددران مجهوريدددة بددد وأعر  -٧٢

 اإلثنية. األقليات بعض ضد والوصم التميي  أفعال واستمرار لألجان  
 واعتمددداد اإلنسدددان  حلقدددو  وطنيدددة مؤسسدددة وإنشددداء الدسدددتور  تع يددد  إىل العدددرا  وأشدددار -٧٣

 اإلنسان. حقو  مب تل  تتعلق واس اتي يات خطط
 وإبنشددداء الدسدددتور  يف اإلنسدددان حقدددو  بشددد ن جديدددد فصددد  ابعتمددداد أيرلنددددا ورحبددد  -٧٤

 ابري . ملباد  قاا وف اإلنسان حلقو  وطنية مؤسسة
 واألخددر  العندد  مددن املددرأة حلمايددة األوىل اتفدداقيتن علدد  التصددديق إىل إيطاليددا وأشددارت -٧5

 الفددرص تكددافؤ لتع يدد  اسدد اتي ية خطددة اعتمدداد وإىل جنسددياا  علدديهم االعتددداء مددن األطفددال حلمايددة
 اإلعاقة. ذو  لألش اص

 مدد  ابلتشدداور أُعددد التقريددر أبن ونددو ه الددوطي  تقريرهددا عددر  علدد  النددروي  األردن وشددكر -٧6
 اإلنسان. حبقو  املتعلقة االس اتي يات اعتماد وعل  املصلحة  أصحاب

 بشددد ن فصددد  إلدراج ٢٠١٤ عدددام يف دسدددتورية تعدددديالت إبدخدددال كازاخسدددتان  ورحبددد  -٧٧
 أل . املرك  من اعتماد عل  حصل  اإلنسان  حلقو  وطنية مؤسسة وإبنشاء اإلنسان  حقو 
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 مكافحددة قددانون واعتمدداد اإلنسددان حلقددو  وطنيددة مؤسسددة إنشدداء إىل مدغشددقر وأشددارت -٧٨
 الكراهية. بداف  املرتكبة اجلرائم زايدة إزاء قلقها استمرار عن وأعرب  التميي  

 بكفالة املتعلقة اإلجنازات وإىل اإلنسان حلقو  وطنية مؤسسة إنشاء إىل مالي اي وأشارت -٧٩
 اجلنسن. بن املساواة

 ذو  لألشد اص املتاحدة الفدرص تكدافؤ لتع يد  االسد اتي ية اخلطة إىل ملدي  وأشارت -٨٠
 اإلمنائية. املساعدة تقدمي جمال يف رائداا  بلداا  تظ  النروي  أن إىل أيضاا  وأشارت اإلعاقة 

 وأثنددد   ٢٠١٧ عدددام يف التمييددد  ومكافحدددة املسددداواة قدددانون ابعتمددداد املكسددديك ورحبددد  -٨١
 الدبلوماسية. اخلدمة يف اجلنسن بن املساواة حتقيق عل 
 السدابقة  االستعراضدات عدن املنبثقدة التوصديات لتنفيدذ تقدديره عدن األسدود اجلبد  وأعرب -٨٢

 اإلثدددي االنتمددداء أسدددا  علددد  الكراهيدددة وخطددداب التمييددد  مكافحدددة إىل الراميدددة ابخلطدددوات ورحددد 
 والدين.

 علددد  وأثنددد  اإلنسدددان  حلقدددو  اإلقليميدددة الصدددكو  علددد  ابلتصدددديق موزامبيدددق ورحبددد  -٨٣
 االجتماعية. والربام  اجلنسن بن املساواة جمال يف ب  حيتذ  منوذجاا  لكوهنا النروي 
 الندروي . يف حتققد  الديت اجلنسدن بدن املسداواة درجة تفا ار  إىل ابرتياح ميامنار وأشارت -٨٤

 اإلنسان. حقو  صكو  من بعدد النروي  ابلت ام ونوه 
 وابعتمددداد ابريدد   ملبدداد  قدداا وف اإلنسددان حلقدددو  وطنيددة مؤسسددة إبنشدداء نيبددال ورحبدد  -٨5

 التميي . ومكافحة املساواة قانون
 املتعلقدة التقدارير إىل أشدارت ولكنهدا املدرأة  حقو  جمال يف احملرز ابلتقدم هولندا ورحب  -٨6

 تعريدددد  صددددل  يف مدددددرج غددددري املوافقددددة عدددددم ركددددن أن إىل أيضدددداا  وأشددددارت االغتصدددداب. حبدددداالت
 العقوابت. قانون يف الوارد االغتصاب

 الراميدة ٢٠١6 عدام خطدة وإىل للمهداجرين املتكاملدة العمد  فدرص إىل نيوزيلنددا وأشارت -٨٧
 للعندددد  املعرضددددن األطفددددال إىل املقدمددددة الرعايددددة وحتسددددن الشدددد ن هددددذا يف اجلهددددود مضدددداعفة إىل

 واالعتداء.
 توصيات. نيكاراغوا وقدم  -٨٨
 الندددددروي  علددددد  وأثنددددد  ابلبشدددددر. االجتدددددار ملكافحدددددة العمددددد  خطدددددة إىل ني دددددرياي وأشدددددارت -٨٩

 املهاجرين. إدماج جمال يف تنته ها اليت للسياسات
 خطداب يف والد ايدة املهداجرون مند  يعداين الدذ  التميي  إزاء قلقها عن ابكستان وأعرب  -٩٠

 أفريقي. أص  من املنحدرين واألش اص املسلمن ضد الكراهية
 املاليدة وابملسدامهات الدسدتور يف اإلنسدان حقدو  بشد ن فصد  ابعتماد ابراغوا  ورحب  -٩١
 الشام . الدور  االستعرا  لتنفيذ والتقنية املالية ابملساعدة اخلاص التربعات صندو  يف

 الضدوء وسدلط  البلدد  يف اإلنسدان حقدو  ومحايدة لتع يد  الفعالة ابلسياسة بريو ورحب  -٩٢
 التنمية. ألغرا  النروي  تقدمها اليت الكبرية الرمسية املساعدة عل 
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 وقدددانون الدسدددتور يف اإلنسدددان حبقدددو  يتعلدددق جديدددد فصددد  اعتمددداد إىل الفلبدددن وأشدددارت -٩٣
 اإلنسان. حلقو  نروجيية وطنية مؤسسة وإنشاء التميي   ومكافحة املساواة

 يف املهدددداجرين وإدمدددداج اإلثددددي التمييدددد  مكافحددددة إىل الراميددددة اجلهددددود إىل بولندددددا وأشددددارت -٩٤
 األطفددددال سدددديما وال األسددددرة  خددددارج األطفددددال إيدددددا  إزاء قلقهددددا عددددن الل نددددة وأعربدددد  اجملتمدددد .

 مهاجرة. أصول من املنحدرون
 ابري . ملباد  قاا وف اإلنسان حلقو  مستقلة وطنية مؤسسة إبنشاء الربتغال ورح  -٩5
 األقليددددددات  صدددددفو  يف البطالدددددة معدددددددالت يف الددددد ايدة إزاء قلقهدددددا عددددددن قطدددددر وأعربددددد  -٩6

 الل وء. وملتمسي مهاجرة أصول من املنحدرين واألش اص
 بشد ن عمد  وخطدة التمييد  ومكافحدة املسداواة قدانون اعتمداد إىل كدوراي  مجهورية وأشارت -٩٧

 اإلنسان. وحقو  الت ارية األعمال
 اعتمداد وإىل اإلنسان حلقو  نروجيية وطنية مؤسسة إنشاء إىل مولدوفا مجهورية وأشارت -٩٨

 التميي . مكافحة قانون
 ذلك يف مبا السابق  االستعرا  منذ نفذت اليت اإلجيابية التطورات إىل رومانيا وأشارت -٩٩

 ابري . ملباد  قاا وف اإلنسان حلقو  وطنية مؤسسة إنشاء
 عدددد وزايدة األسددرة خددارج األطفددال إيدددا  نظددام إزاء القلددق عددن الروسددي االحتدداد وأعددرب -١٠٠

 أسرهم. عن املنفصلن األطفال
 املهددداجرين حصدددول ضدددمان إىل الراميدددة اجلهدددود  بعددد  احلكومدددة أن الندددروي  وفدددد وذكدددر -١٠١
 توظيدد  معدددل وأن اللغددو   والتدددري  العمدد  علدد  النددروي  يف اإلقامددة يف قددانوين حددق هلددم الددذين

 .٢٠١٨ عام يف مرتفعاا  كان  الالزمة للواثئق احلاملن املهاجرين
 امل تصددة احلكوميددة اهلي دات قيددام لضددمان تعليمدات احلكومددة أصدددرت  ٢٠١6 عدام ويف -١٠٢
 الصدلة  ذات لالتفاقيدات وفقداا  اجلنسدية عددميي مدن املقدمدة اجلنسدية علد  احلصول طلبات مبعاجلة
 لتحسددن تعددديالت النددروي  واعتمدددت اجلنسددية. عددمي النددروي  يف مولددود طفدد  أ  يظدد  ال حبيد 

 اجلنسية. النعدام القانوين التعري 
 واإلعداديدددة  االبتدائيدددة املدددرحلتن يف جمدددا ا  التعلددديم علددد  احلصدددول األطفدددال جلميددد  وحيدددق -١٠٣

 يف أدخلدددد  الدددديت القانونيددددة تالتعددددديال وتددددن  اإلقامددددة. وضدددد  أو اجلنسددددية عددددن النظددددر بصددددر 
 الندددروي . إىل الطفددد  وصدددول مدددن شدددهراا  يت ددداوز ال موعدددد يف الدراسدددة تبددددأ أن علددد  ٢٠١6 عدددام
 قانونية. إقامة لديهم الذين األطفال جلمي  الثانو  التعليم ويتاح
 املبددددداد  تنفيدددددذ إىل  دددددد  وطنيدددددة عمددددد  خطدددددة احلكومدددددة أطلقددددد   ٢٠١5 عدددددام ويف -١٠٤

 النروجييددة الوطنيدة االتصددال جلهدة ويسددمح اإلنسدان. وحقددو  الت اريدة ابألعمددال املتعلقدة التوجيهيدة
 ابملؤسسدددات املتعلقدددة االقتصددداد  امليددددان يف والتنميدددة التعددداون ملنظمدددة التوجيهيدددة ابملبددداد  املعنيدددة

 وحقدددددو  الت اريددددة ابألعمددددال املتعلقددددة املسددددائ  يف الفرديدددددة احلدددداالت بتلقددددي اجلنسدددديات املتعددددددة
 اإلنسان.
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 ولدددد  الكراهيدددة. جدددرائم تسددد ي  كيفيدددة  بشددد ن دلددديالا  الوطنيدددة الشدددرطة مديريدددة وطرحددد  -١٠5
 أحبدداث مركدد  أوسددلو جامعددة وأنشدد ت الكراهيددة. جبددرائم معنيددة مت صصددة وحدددة أوسددلو يف الشددرطة
 الناشد ة والعواقد  الكراهية وجرائم اليميي للتطر  اجلذرية األسباب فهم أج  من التطر  بش ن

 الكراهيددددة جددددرائم مندددد  بشدددد ن جديدددددة تعليميددددة بددددرام  النروجييددددة الشددددرطة كليددددة  ووضددددع  عنهمددددا.
 فيها. والتحقيق

 القددددانوين اإلطددددار تع يدددد  أجدددد  مددددن تبددددذهلا الدددديت لل هددددود النددددروي  علدددد  السددددنغال وأثندددد  -١٠6
 اإلنسان. حلقو  ةوطني مؤسسة إنشاء ذلك يف مبا اإلنسان  حقو  حلماية واملؤسسي

 ابريدد  مبدداد  مدد  يتفددق مبددا اإلنسددان حلقددو  وطنيددة مؤسسددة إنشدداء إىل صددربيا وأشددارت -١٠٧
 اجلنسن. بن املساواة درجة ارتفا  وإىل

 وإىل الدسددددتور  يف اإلنسدددان حقدددو  بشددد ن منفدددرد فصددد  اعتمددداد إىل سيشدددي  وأشدددارت -١٠٨
 احمللي. القانون يف اإلنسان حقو  اتفاقيات أحكام إدماج
 أن ميكدددن اخلددداص التعليمدددي نظامهدددا أبن سدددل م  لكوهندددا الندددروي  علددد  سدددنغافورة وأثنددد  -١٠٩
 اإلعاقة. ذو  األطفال خي  فيما التحسن من مل يد خيض 
 الت اريدددة األعمدددال بشددد ن الوطنيدددة العمددد  خطدددة العتمددداد الندددروي  علددد  سدددلوفينيا وأثنددد  -١١٠

 اإلنسان. حلقو  وطنية مؤسسة وإنشاء اإلنسان  وحقو 
 الصدحية اخلددمات وانعدام لالغتصاب  القانوين التعري  إزاء قلقها عن إسبانيا وأعرب  -١١١
 لعمليدددة خيضدددعون أو الطددديب مدددويناهلر  العدددالج يتلقدددون الدددذين اجلنسدددانية اهلويدددة مغددداير  خيددد  فيمدددا

 جراحية.
 اجلنسدددن بدددن املسددداواة لضدددمان احلكومدددة تبدددذهلا الددديت اجلهدددود إىل النكدددا سدددر  وأشدددارت -١١٢
 القيادية. املناص  يف املرأة لتمثي  مرتف  معدل وحتقيق
 واجلددرائم الكراهيددة خطدداب ملكافحددة احلكومددة تبددذهلا الدديت ابجلهددود فلسددطن دولددة ورحبدد  -١١٣
 اإلنسان. وحقو  الت ارية األعمال بش ن وطنية عم  خطة واعتماد الكراهية  بداف  املرتكبة
 إزاء قلقهددا عددن وأعربدد  التمييدد . ومكافحددة املسدداواة قددانون اعتمدداد إىل السددويد وأشددارت -١١٤
 الس ون. يف واألوضا  الكراهية  عل  والتحريض اجلنساين  العن 
 عدددم هلددا ينبغددي النددروي  أن وذكددرت اجلنسدداين. العندد  إزاء قلقهددا عددن سويسددرا وأعربدد  -١١5
 الدولية. ابملعايري يفي جلوء نظام متلك ال بلدان إىل الل وء ملتمسي ترحي 
 أجددد  مددن ٢٠١٤ عددام يف املعتمددددة الدسددتورية للتعددديالت تقدددديرها عددن بددو ن وأعربدد  -١١6
 الطف . حقو  حلماية أحكام إدراج سيما وال اإلنسان  حقو  محاية
 علددد  الضدددوء وسدددلط  الكراهيدددة. خلطددداب التصدددد  إىل الراميدددة ابلتددددابري تركيدددا ورحبددد  -١١٧
 مدن املنحددرين األشد اص ضدد والتمييد  الكراهيدة خطاب ملكافحة التدابري من امل يد اختاذ ضرورة
 مهاجرة. أصول
 العمدال عددد يف ال ايدة وخباصة الل وء  ملتمسي حقو  محاية بتحسن أوغندا ورحب  -١١٨
 االستقبال. مراك  يف املصحوبن غري للقصر املالئمة الرعاية توفري ضمان أج  من املهنين
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 وإنشددداء الدسددتور  يف اإلنسدددان حبقددو  يتعلدددق جديددد ميثدددا  وضدد  إىل أوكرانيدددا وأشددارت -١١٩
 التميي . مكافحة قانون واعتماد اإلنسان  حلقو  وطنية مؤسسة
 اجلنسداين  العن  ملكافحة اجلهود من م يد بذل عل  النروي  املتحدة اململكة وش ع  -١٢٠
 ة.الكراهي جرائم ومن  الصامي الشع  حقو  ومحاية
 اخلاصدة وحد ا إلنشاء أوسلو يف الشرطة قوات عل  األمريكية املتحدة الوالايت وأثن  -١٢١
 البلد. أحناء مجي  يف مماثلة وحدات إنشاء واق ح  الكراهية  جبرائم
 حلقددو  الوطنيددة املؤسسددة تع يدد  أجدد  مددن النددروي  تبددذهلا الدديت ابجلهددود أوروغددوا  ورحبدد  -١٢٢

 القسر . االختفاء من األش اص مجي  حلماية الدولية االتفاقية إىل وابالنضمام اإلنسان
 االجتددددار ومكافحددددة اجلنسددددن بددددن املسدددداواة تع يدددد  يف احملددددرز التقدددددم إىل الصددددن وأشددددارت -١٢٣

 اسددتمرار إىل الصددن وأشددارت اإلمنائيددة. املسدداعدة تقدددمي السددتمرار تقددديرها عددن وأعربدد  ابلبشددر 
 النروي . يف الشرطة ووحشية األجان  وكره العنصر  التميي 
 الصدحية والرعايدة اجلنسدن بدن املسداواة جمدال يف إلجنازا ا النروي  عل   م فيي  وأثن  -١٢٤
 وتع ي ها. الضعيفة الف ات حقو  ومحاية والتعليم
 التعدداون يف اإلنسددان حقددو  علدد  قددائم هندد  بتنفيددذ اللت امهددا النددروي  علدد  زامبيددا وأثندد  -١٢5

 اإلمنائي.
 علددد  الندددروي  وحثددد  التمييددد . ومكافحدددة املسددداواة قدددانون ابعتمددداد أفغانسدددتان وأشدددادت -١٢6
 .اإلنسان حقو  تع ي  إىل الرامية الدولية األنشطة إىل والتموي  الدعم تقدمي مواصلة
 وطنيدة مؤسسدة وإبنشداء الطفد  حبقدو  املتعلدق اجلديد الدستور  ابحلكم اجل ائر ورحب  -١٢٧
 اإلنسان. حلقو 
 املباشدددر غدددري التمييددد  منددد  إىل الراميدددة جهودهدددا مضددداعفة علددد  الندددروي  أنغدددوال وشددد ع  -١٢٨

 اإلعاقة. ذو  واألش اص اإلثنية األقليات ضد التميي  سيما وال ومكافحت  
 اجلنسددي امليدد  أسددا  علدد  التمييدد  مكافحددة إىل الراميددة العمدد  خبطددة األرجنتددن ورحبدد  -١٢٩
 اآلمنة. املدار  إبعالن يتعلق فيما احلكومة وبدور اجلنسانية  واهلوية
 القوميدددة األقليدددات ثقافدددة علددد  احلفدددا  يف الندددروي  جلهدددود تقدددديرها عدددن أرمينيدددا وأعربددد  -١٣٠

 واألقليات. املهاجرين إبدماج اخلاصة سياسا ا تطوير مواصلة عل  النروي  وش ع  ولغا ا.
 اجلنسدددي امليددد  أسدددا  علددد  التمييددد  مكافحدددة إىل الراميدددة العمددد  خبطدددة أسددد اليا ورحبددد  -١٣١
 اإلنسان. حلقو  وطنية مؤسسة وإنشاء اجلنساين  والتعبري اجلنسانية واهلوية
 واألشد اص املسلمن ضد الكراهية خطاب يف ال ايدة إزاء قلقها عن أذربي ان وأعرب  -١٣٢

 الف ات. من وغريهم والروما والصامين الل وء وملتمسي واليهود أفريقي أص  من املنحدرين
 حقدو  لتع يد  خطدة واعتمداد اإلنسدان حلقدو  وطنية مؤسسة إبنشاء البهاما ج ر وأقر ت -١٣٣

 اإلعاقة. ذو  األش اص
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 تنته هددا الدديت اإلدمدداج سياسددات ألن سددرورها عددن البوليفاريددة فندد ويال مجهوريددة وأعربدد  -١٣٤
 يف واملشداركة والدراسدة للعمد  للمهداجرين اإلمكانيدة إ حدة ضدمان إىل أمور مجلة يف ترمي النروي 
 االجتماعية. احلياة
 معلومدات أسدا  علد  الل دوء طلبدات بعنايدة تستعر  السلطات أن النروي  وفد وذكر -١٣5
 عددود م عنددد الطلبددات مقدددمو هلددا سدديتعر  الدديت احملتملددة التهديدددات بشدد ن حبددوث ونتددائ  موثوقددة

 احلكومدددة وتددددعم لالسدددت نا . الل دددوء بطلبدددات املتعلقدددة القدددرارات وختضددد  األصدددلية. بلدددداهنم إىل
 اجلهدود نفسد   الوقد  يف وتبدذل األسدرية. احلياة يف املهاجرين حق لضمان العائلية اهل رة سياسة
 ال وجات. وتعدد القسر  ال واج ممارسات لت ن  الالزمة
 إىل املوجهددددة املاضددددية الدددددم  سياسددددات لدراسددددة جلنددددة واليددددة بشدددد ن قددددراراا  الربملددددان واختددددذ -١٣6

 التددابري واقد اح االسدتيعاب سياسات آاثر يف التحقيق منها بطر   والكيفن  الصامين جمتمعات
 السكان. من واألغلبية األقلية بن املساواة لكفالة الالزمة
 تقددمها الديت اإلمنائيدة املساعدة يف هاماا  شامالا  موضوعاا  اإلنسان حقو  موضو  والي ال -١٣٧

 التنميددددة حتقيددددق إىل  ددددد  وهددددي اإلمجددددايل  القددددومي دخلهددددا مددددن املائددددة يف ١ متثدددد  الدددديت النددددروي 
 حقددددو  وإعمددددال الدميقراطيددددة أسدددد  وبندددداء الفقددددر  مددددن احلددددد يف املسددددامهة خددددالل مددددن املسددددتدامة
 اإلنسان.

 مفوضدية أعمدال ذلدك يف مبا املتحدة  ابألمم اإلنسان حقو  ركي ة تع ي  النروي  وأيد ت -١٣٨
 اإلنسان. حقو 
 ذات املصدددلحة صددداحبة واجلهدددات الثالثيدددة واجملموعدددة الوفدددود مجيددد  الندددروي  وفدددد وشدددكر -١٣٩
 مجيددددد  يف بعنايدددددة احلكومدددددة تنظدددددر وسدددددو  االسدددددتعرا . خدددددالل القي مدددددة إسدددددهاما ا علددددد  الصدددددلة

 التحاور. جلسة خالل املقدمة التوصيات

 التوصيات أو/و االستنتاجات -اثنياا  
 يتجتاو  ال مناستب وقت  يف عليها ردوداا  وستقدم التالية، التوصيات النرويج ستدرس -١٤٠
 اإلنسان: حقوق جمللس واألربعني الثانية الدورة موعد

 الطفتتتتل حقتتتتوق التفاقيتتتتة االختيتتتتاري الربوتوكتتتتو  علتتتت  التصتتتتديق ١-١٤٠
 )كرواتيا(؛ )أملانيا( البالغات تقدمي إبجراء املتعلق
 الطفتتتتل حقتتتتوق التفاقيتتتتة االختيتتتتاري الربوتوكتتتتو  علتتتت  التصتتتتديق ٢-١٤٠
 )الربتغا (؛ سابقاا  به املوص  النحو عل  البالغات، تقدمي إبجراء املتعلق
 حقتتتوق التفاقيتتتة االختيتتتاري الربوتوكتتتو  علتتت  التصتتتديق يف النظتتتر ٣-١٤٠
 )إيطاليا(؛ البالغات تقدمي إبجراء املتعلق الطفل
 ابلعهتتتد امللحتتتق االختيتتتاري  الربوتوكتتتو  علتتت  التصتتتديق يف النظتتتر ٤-١٤٠
 بوليفيتتا )دولتتة )إيطاليتتا( والثقافيتتة واالجتماعيتتة االقتصتتادية ابحلقتتوق اخلتتا  التتدوي
 القوميات(؛ املتعددة
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 التتتتدوي ابلعهتتتتد امللحتتتتق االختيتتتتاري الربوتوكتتتتو  علتتتت  التصتتتتديق 5-١٤٠
 ستتابقاا  بتته املوصتت  النحتتو علتت  والثقافيتتة، واالجتماعيتتة االقتصتتادية ابحلقتتوق اخلتتا 

 )الربتغا (؛
 حقتتتوق التفاقيتتتة االختيتتتاري الربوتوكتتتو  علتتت  التصتتتديق يف النظتتتر 6-١٤٠

 )إيطاليا(؛ اإلعاقة ذوي األشخا 
 األشتتخا  حقتتوق التفاقيتتة االختيتتاري الربوتوكتتو  علتت  التصتتديق ٧-١٤٠
 )إسبانيا(؛ سابقاا  به املوص  النحو عل  اإلعاقة، ذوي
 األشتتخا  حقتتوق التفاقيتتة االختيتتاري الربوتوكتتو  علتت  التصتتديق ٨-١٤٠
 )أملانيا(؛ )أوغندا( اإلعاقة ذوي
 مجيتتتتتت  حلمايتتتتتتة الدوليتتتتتتة االتفاقيتتتتتتة علتتتتتت  التصتتتتتتديق يف التعجيتتتتتتل ٩-١٤٠

 )العراق(؛ القسري االختفاء من األشخا 
 مجيتت  حلمايتتة الدوليتتة االتفاقيتتة علتت  التصتتديق يف النظتتر مواصتتلة ١٠-١٤٠

 )مو امبيق(؛ القسري االختفاء من األشخا 
 متتتتن األشتتتخا  مجيتتت  حلمايتتتة الدوليتتتتة االتفاقيتتتة علتتت  التصتتتديق ١١-١٤٠

 )سيشيل(؛ القسري االختفاء
 متن األشتخا  مجيت  حلمايتة الدوليتة االتفاقيتة عل  التصديق إمتام ١٢-١٤٠

 )أوكرانيا(؛ القسري االختفاء
 مجيتتتت  حقتتتتوق حلمايتتتتة الدوليتتتتة االتفاقيتتتتة علتتتت  التوقيتتتت  يف النظتتتتر ١٣-١٤٠
 )هندوراس(؛ عليها التصديق مث أسرهم وأفراد املهاجرين العما 
 مجيتتت  حقتتتوق حلمايتتتة الدوليتتتة االتفاقيتتتة علتتت  التصتتتديق يف النظتتتر ١٤-١٤٠
 )إندونيسيا(؛ أسرهم وأفراد املهاجرين العما 
 العمتتتتا  مجيتتتت  حقتتتتوق حلمايتتتتة الدوليتتتتة االتفاقيتتتتة علتتتت  التصتتتتديق ١5-١٤٠

 التتتدوي العهتتتد متتتن 10 املتتتادة علتتت  التتتتحف  وستتتحب أستتترهم، وأفتتتراد املهتتتاجرين
 )مصر(؛ والسياسية املدنية ابحلقوق اخلا 
 العمتتتتا  مجيتتتت  حقتتتتوق حلمايتتتتة الدوليتتتتة االتفاقيتتتتة علتتتت  التصتتتتديق ١6-١٤٠

 )أذربيجان(؛ )السنغا ( )بنغالديش( أسرهم وأفراد املهاجرين
 للمحكمتتة األساستت  رومتتا نظتتام علتت  التعتتديالت علتت  التصتتديق ١٧-١٤٠
 العدوان)إستونيا(؛ جرمية بشأن الدولية اجلنائية
 اخلا  الدوي العهد من 10 املادة عل  التحفظات مجي  سحب ١٨-١٤٠

 )األردن(؛ والسياسية املدنية ابحلقوق
 1٤و 1٢ املتتتتواد بشتتتتأن التفستتتت ية اإلعتتتتال ت يف النظتتتتر إعتتتتادة ١٩-١٤٠

 )ابراغواي(؛ اإلعاقة ذوي األشخا  حقوق اتفاقية من ٢٥و
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 ابألشتتتتكا  املعنيتتتتة اخلاصتتتتة املقتتتتررة متتتتن البلتتتتد إىل  ايرات تنظتتتتيم ٢٠-١٤٠
 تعصُّتب متن بتلل  يتصتل ومتا األجانتب وُكتر  العنصري والتمييز للعنصرية املعاصرة
 حبقتتوق املعنيتتة اخلاصتتة واملقتتررة للمهتتاجرين، اإلنستتان حبقتتوق املعتتين اخلتتا  واملقتترر

 )بيالروس(؛ األصلية الشعوب
 العهتتد إطتتار يف الفرديتتة البالغتتات آليتتات قبتتو  يف النظتتر مواصتتلة ٢١-١٤٠
 الطفتتل حقتتوق واتفاقيتتة والثقافيتتة واالجتماعيتتة االقتصتتادية ابحلقتتوق اخلتتا  التتدوي
 )مو امبيق(. اإلعاقة ذوي األشخا  حقوق واتفاقية
 اختيتتتتار عنتتتتد االستتتتتحقاق علتتتت  ومبنيتتتتة مفتوحتتتتة عمليتتتتة اعتمتتتتاد ٢٢-١٤٠

 املتحتتتتدة األمتتتتم معاهتتتتدات هيئتتتتات النتختتتتاابت التتتتوطين الصتتتتعيد علتتتت  املرشتتتتحني
 الشمالية(؛ وأيرلندا العظم  لربيطانيا املتحدة )اململكة

 البشتترية ابملتتوارد اإلنستتان حلقتتوق الوطنيتتة املؤسستتة دعتتم مواصتتلة ٢٣-١٤٠
 )أيرلندا(؛ بواليتها لالضطالع الال مة واملادية واملالية
 خيت  فيمتا واملتابعتة واإلبتال  والتنفيتل للتنستيق وطنيتة آلية إنشاء ٢٤-١٤٠
 فيمتا املعاهتدات، وهيئات الشامل الدوري االستعراض من املقبولة التوصيات مجي 
 )هاييت(؛ املقبولة التوصيات مجي  مبتابعة يتعلق
 التقتارير لتقتدمي الوطنيتة املؤسستات بتني مشتككة دائمتة آليتة إنشاء ٢5-١٤٠

 )ابراغواي(؛ اإلنسان حقوق آليات عن الصادرة التوصيات ومتابعة
 املتعلقتة وااللتزامتات التوصتيات لتنفيل وطنية آلية إنشاء يف النظر ٢6-١٤٠
 البهاما(؛ )جزر ومتابعتها عنها واإلبال  اإلنسان حبقوق
 املظتتتام أمتتتني إصتتتال  عتتتن النامجتتتة الشتتتكاو  آليتتتة تعزيتتتز مواصتتتلة ٢٧-١٤٠
 )مجهوريتتة التمويتتل متتن يكفتت  متتا تتتوف  منهتتا بطتترق، التمييتتز وعتتدم ابملستتاواة املعتتين

 مولدوفا(؛
 التمييتتتز، أشتتتكا  مجيتتت  وإهنتتتاء منتتت  إىل الراميتتتة جهودهتتتا تكثيتتتف ٢٨-١٤٠

 اجلنستت  وامليتتل اإلثتتين االنتمتتاء أستتاس علتت  الكراهيتتة وجتترائم الكراهيتتة، وخطتتاب
 )كندا(؛ اجلنسانية والتعب ات اجلنس ونوع
 يف مبا التمييز، أشكا  مجي  مكافحة إىل الرامية جهودها مضاعفة ٢٩-١٤٠
 )كتوت املهتاجرة األصتو  ذوو األشتخا  منهتا يعتاي التيت العنصتري، التمييتز ذل 

 ديفوار(؛
 كراهيتة  ستيما وال التمييتز، أشتكا  مجيت  ضتد جوهرية تداب  اختاذ ٣٠-١٤٠

 )بنغالديش(؛ األجانب  وكر  اإلسالم
 )اهلند(؛ مواطنيها مجي  بني واملساواة التمييز عدم كفالة ٣١-١٤٠
 والعنصتترية التمييتتز أفعتتا  منتت  إىل الراميتتة التتتداب  تنفيتتل مواصتتلة ٣٢-١٤٠

 )الفلبني(؛ هلا والتصدي
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 مبتدأ وإرستاء ومكافحتته املباشتر غ  التمييز من  أجل من التوعية ٣٣-١٤٠
 وملتمستو اإلعاقة، ذوو واألشخا  اإلثنية األقليات ذل  يف مبا للجمي ، املساواة
 )أنغوال(؛ والالجئون اللجوء
 ستتيما وال متستتق، حنتتو علتت  التمييتتز مناهضتتة قتتوانني تنفيتتل ضتتمان ٣٤-١٤٠
 علتت  القضتتاء أجتتل متتن اإلنستتان حلقتوق النروجييتتة الوطنيتتة املؤسستتة توصتتيات ابتبتاع
 والتعلتيم، العامتة الصتحة نظتام  يف ستيما وال الصتاميني، ضتد التمييتز أشتكا  مجي 

 )التتوالايت الستتامية معتتاداة ملكافحتتة ٢0٢0-٢01٦ للفتتكة العمتتل خطتتة وتنفيتتل
 األمريكية(؛ املتحدة
 مكافحتة جمتاالت يف القائمتة الثغترات بسد االلتزام، تعزيز مواصلة ٣5-١٤٠
 واختتتاذ اإلستتالم وكراهيتتة األجانتتب وكتتر  الكراهيتتة، وخطتتاب التمييتتز، أشتتكا  مجيتت 

 )أفغانستان(؛ ذل  لتحقيق حمددة إجراءات
 الستتتامية ومعتتتاداة العنصتتترية أفعتتتا  منتتت  إىل الراميتتتة التتتنظم زيتتتزتع ٣6-١٤٠
 )برابدوس(؛ عنها والنه 
 للتصتتتتتدي الال متتتتتة التتتتتتداب  متتتتتن وغ هتتتتتا تشتتتتتريعية تتتتتتداب  ستتتتتن   ٣٧-١٤٠

 املتطرفتة واليمينيتة االستتعالئية واملشاعر األجانب، كر   مشاعر يف الزايدة الجتاهات
 كراهيتتة  عتتن فضتتال األجانتتب، وكتتر  الكراهيتتة خطتتاب علتت  كافيتتة  عقتتوابت وفتترض
 اإلسالمية(؛ إيران )مجهورية اإلسالم
 وخطتتتتاب الكراهيتتتتة جتتتترائم ملكافحتتتتة التتتتتداب  متتتتن املزيتتتتد اختتتتتاذ ٣٨-١٤٠

 )األردن(؛ الكراهية
 القتتانون يف عليتته ويعاقتتب حمظتتور العنصتتري التمييتتز أن متتن التأكتتد ٣٩-١٤٠

 )مدغشقر(؛
 واجلتتتترائم الكراهيتتتتة خطتتتتاب ملكافحتتتتة التتتتتداب  متتتتن املزيتتتتد اختتتتتاذ ٤٠-١٤٠

 )مدغشقر(؛ الكراهية بداف  املرتكبة
 العنصتتري والتمييتتز العنصتترية مكافحتتة إىل الراميتتة التتتداب  تستتري  ٤١-١٤٠
 )ماليزاي(؛ األقليات ضد سيما وال األجانب، وكر 
 والتمييتتز الكراهيتتة علتت  التحتتري  تتتدعم جمموعتتات تنظتتيم حظتتر ٤٢-١٤٠

 )املكسي (؛ العنصري
 ويف العمتل ستوق يف العنصتري التمييتز ملكافحتة فعالتة تداب  اختاذ ٤٣-١٤٠
 )قطر(؛ التوظيف يف التمييز ملن  واضحة توجيهية مبادئ ووض  اإلسكان، قطاع
 أنشتتتتتطة إعتتتتتداد جتتتتتترمي لضتتتتتمان وتنفيليتتتتتة تشتتتتتريعية تتتتتتداب  اختتتتتتاذ ٤٤-١٤٠

 )قطر(؛ فيها واملشاركة وقيادهتا العنصرية تشج  اليت واملنظمات اجملموعات
 وعتتتتدم للمستتتتاواة الدستتتتتورية املبتتتتادئ يف العنصتتتتري البعتتتتد إدراج ٤5-١٤٠
 )السنغا (؛ التمييز
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 الكراهيتة خطاب يف والزايدة للعنصرية للتصدي فعالة تداب  اختاذ ٤6-١٤٠
 البشتترية املتتوارد التمييتتز مبناهضتتة املعتتين املظتتام أمتتني متتن  ختتال  متتن األجانتتب وكتتر 

 )بوتسوا (؛ بفعالية واليته لتنفيل الكافية واملالية
 التمييتتتز مكافحتتتة أجتتتل متتتن فعالتتتة وإداريتتتة تشتتتريعية تتتتداب  اختتتتاذ ٤٧-١٤٠

 )الصني(؛ اإلثنية األقليات حقوق ومحاية الكراهية وخطاب العنصري
 األقليتتتتتات ضتتتتتد العمتتتتتل ستتتتتوق يف العنصتتتتتري التمييتتتتتز مكافحتتتتتة ٤٨-١٤٠

 ) امبيا(؛ مهاجرة أصو  من املنحدرين واألشخا 
 لعتتام التمييتتز ومكافحتتة املستاواة قتتانون يف اإلثتتين" "االنتمتاء إدراج ٤٩-١٤٠

 البهاما(؛ )جزر احملظورة التمييز أسباب أحد بوصفه ٢01٧
 وكتتتر  العنصتتتري والتمييتتتز للعنصتتترية الفعاليتتتة متتتن مبزيتتتد التصتتتدي 5٠-١٤٠

 علت  القائمة املنظمات حل خال  من التعصب أشكا  من هبا يتصل وما األجانب
 فنزويال )مجهورية العنصرية تشج  جمموعات إنشاء وجترمي األجانب، وكر  العنصرية

 البوليفارية(؛
 التمييتتز مكافحتتة إىل الراميتتة اإلجتتراءات تنفيتتل يف العمتتل مواصتتلة 5١-١٤٠
 جمتاالت يف واملهتاجرين، والرومتا األصتلية الشتعوب إدمتاج سيما وال األقليات، ضد

 احليتتتتاة يف ومتثيلهتتتتا مشتتتتاركتها عتتتتن فضتتتتال واإلستتتتكان، العمتتتتلو  والصتتتتحة التعلتتتتيم
 )كواب(؛ واالجتماعية السياسية

 والتتديين، العنصتتري التمييتتز ضتتد جوهريتتة تتتداب  اعتمتتاد مواصتتلة 5٢-١٤٠
 )ملديف(؛ األجانب وكر  اإلسالم كراهية  سيما وال

 األقليتتتتتات ضتتتتتد للتمييتتتتز التصتتتتتدي إىل الراميتتتتة اجلهتتتتتود مواصتتتتلة 5٣-١٤٠
 )نيبا (؛ اجملتم  يف للجمي  املساواة حتقيق أجل من األصلية والشعوب

 الشتترطة جانتتب متتن اإلثتتين التنمتتي  بوضتتو  حتظتتر قتتوانني اعتمتتاد 5٤-١٤٠
 املنشتتتأ أو اللتتون أو اخلتتارج  املظهتتر أستتاس علتت  املعاملتتة يف املستتاواة عتتدم ومتنتت 
 )ابكستان(. القوم  أو اإلثين
 املتعلقتتتتة الشتتتتكاو  مبعاجلتتتتة القتتتتانون إنفتتتتاذ ستتتتلطات إىل اإليعتتتتا  55-١٤٠

 ختال  متن الشتبان، وخاصة والعرقية، اإلثنية األقليات أفراد من العنصري ابلتنمي 
 لإلبتتال  نظتتام ووضتت  وتفتيشتتهم، األفتتراد هتتؤالء بتوقيتتف املتعلقتتة الستتجالت حفت 
 األمريكية(؛ املتحدة )الوالايت احلوادث هل  عن السري
 األشتتخا  ضتتد التمييتتز عتتدم ضتتمان إىل الراميتتة اجلهتتود مضتتاعفة 56-١٤٠

 فاسو(؛ )بوركينا القطاعات مجي  يف مهاجرة أصو  من املنحدرين
 اللجتتوء ملتمستت  ضتتد للتمييتتز للتصتتدي وطنيتتة عمتتل خطتتة وضتت  5٧-١٤٠

 )مصر(؛ والالجئني
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 مهتتاجرة أصتو  متتن املنحتدرين األشتخا  ضتتد التمييتز بنتد إدراج 5٨-١٤٠
 والتديين اإلثتين املنشتأ أستاس عل  القائم والتمييز العنصرية ملكافحة العمل خطة يف

 )هندوراس(؛
 )نيكاراغوا(؛ املهاجرين ضد التمييز من  عل  العمل تعزيز 5٩-١٤٠
 األشتتخا  ضتتد التمييتتز عتتدم ضتتمان إىل الراميتتة جهودهتتا تكثيتتف 6٠-١٤٠

 )ابكستان(؛ والعمل اإلسكان قطاع  يف سيما وال مهاجرة، أصو  من املنحدرين
 التنمتتتي  متتتن املهتتتاجرين محايتتتة إىل الراميتتتة التتتتداب  يف االستتتتمرار 6١-١٤٠
 املظهتتر أستتاس علتت  املعاملتتة يف املستتاواة عتتدم وتفتتادي الشتترطة أيتتدي علتت  اإلثتتين

 )األرجنتني(؛ القوم  أو اإلثين املنشأ أو اللون، أو اخلارج ،
 التحري  أنواع من نوع أي وإدانة والتنوع، التسام  احكام تعزيز 6٢-١٤٠

 )كولومبيا(؛ الكراهية أو الوصم أو األجانب كر   عن العلين التعب  أو
 جتتترائم متتتن غتتت  و  الكراهيتتتة خطتتتاب لتحديتتتد فعالتتتة تتتتداب  اختتتتاذ 6٣-١٤٠

 عنصتترية، دوافتت  ذات تكتتون عنتتدما ذلتت  يف مبتتا األقليتتات، ضتتد املرتكبتتة الكراهيتتة
 تعزيتتتتز إىل ترمتتت  اجملتمتتتت  لصتتتاح توعيتتتتة سياستتتات واعتمتتتتاد ذلتتت ، علتتتت  واملعاقبتتتة
 )إكوادور(؛ التنوع واحكام التسام 

 علت  والتحتري  الكراهيتة خطاب ملكافحة اجلنائ  القانون تعديل 6٤-١٤٠
 )مصر(؛ االنتخابية احلمالت أثناء اإلعالم وسائ  يف والتمييز العنف
 املرتكبتة واجلترائم الكراهيتة خطاب ومكافحة الوع  تعزيز مواصلة 65-١٤٠
 )فرنسا(؛ الكراهية بداف 
 الكراهيتتة خطتتاب مكافحتتة إىل الراميتتة التتتداب  مجيتت  تنفيتتل كفالتتة 66-١٤٠
 العنصتترية بتتداف  الكراهيتتة خطتتاب إدانتتة منهتتا بطتترق، كتتامالا،  تنفيتتلاا  األقليتتات ضتتد
 )غا (؛ واإلعالميني السياسيني عن الصادر األجانب وكر 
 وجتتتترائم الكراهيتتتتة خطتتتتاب ملكافحتتتتة التتتتتداب  متتتتن املزيتتتتد اختتتتتاذ 6٧-١٤٠

 )آيسلندا(؛ الكراهية
 متتن كتتامالا   تطبيقتتاا  التمييتتز بعتتدم اخلاصتتة الدستتتورية مبادئهتتا تطبيتتق 6٨-١٤٠
 )إندونيسيا(؛ الكراهية وجرائم الكراهية خطاب ملن  والتعاون احلوار تعزيز خال 
 العنصتري، التمييتز أشتكا  مجيت  ملكافحتة التتداب  متن مزيد اختاذ 6٩-١٤٠

 )األردن(؛ متويلها وإلغاء العنصرية املنظمات حل وضمان
 وحتتتتدات إنشتتتتاء وضتتتتمان الكراهيتتتتة جتتتترائم أستتتتباب يف التحقيتتتتق ٧٠-١٤٠

 )املكسي (؛ البلد أحناء مجي  يف اجلرائم هل  بشأن التحقيق
 )نيكاراغوا(؛ الكراهية خطاب مكافحة إىل الرامية اجلهود مواصلة ٧١-١٤٠
 الكراهيتة خطتاب ملكافحتة جهتود متن يلزم ما بل  يف التواي عدم ٧٢-١٤٠
 )نيج اي(؛ الكراهية جرائم من وغ  
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 الكراهيتتة وخطتاب الكراهيتة جبترائم املتعلقتتة األفعتا  حتديتد ضتمان ٧٣-١٤٠
 اجلنتتتتتاة ومقاضتتتتاة احلتتتتاالت، مجيتتتت  يف والتحقيتتتتتق وتستتتتجيلها الستتتترعة وجتتتته علتتتت 

 )ابكستان(؛ ومعاقبتهم
 تتوف  يف والنظتر الكراهيتة، جترائم منت  إىل الرامية اجلهود مضاعفة ٧٤-١٤٠

 )شيل (؛ اجلرائم هل  يف للتحقيق الشرطة لضباط التدريب
  ستتيما وال الكراهيتتة، خطتتاب ملكافحتتة التتتداب  متتن مزيتتد اعتمتتاد ٧5-١٤٠

 وتعزيتتز بنتتاء منهتتا بطتترق، اجلتترائم، هتتل  ومكافحتتة األجانتتب، وكتتر  اإلستتالم كراهيتتة
 )قطر(؛ الصدد هلا يف بدورها االضطالع عل  الشرطة قدرة
 القتتانون إنفتتاذ هيئتتات متتن خاصتتة وحتتدات إنشتتاء مستتألة يف النظتتر ٧6-١٤٠
 بيتتا ت مجتت  عتتن فضتتال ومكافحتتته، للعمتتوم املتتتا  الكراهيتتة خطتتاب منتت  أجتتل متتن
 الروس (؛ )االحتاد الكراهية خبطاب املتعلقة اإلحصاءات عن

 عتتتتن الصتتتتادر األجانتتتتب وكتتتتر  الكراهيتتتتة خطتتتتاب مكافحتتتتة تعزيتتتتز ٧٧-١٤٠
 اإلنكن /ووستتتتائ  عتتتترب وخاصتتتتة عمومتتتتاا، واجملتمتتتت  اإلعتتتتالم ووستتتتائ  السياستتتتيني
 واألقليتتتتتات املهتتتتتاجرين اخلطتتتتتاب هتتتتتلا يستتتتتتهد  حيتتتتت  االجتمتتتتتاع ، التواصتتتتتل
 األصلية)صربيا(؛ والشعوب

 األجانتتب وكتتر  الكراهيتتة خطتتاب مكافحتتة إىل ترمتت  تتتداب  تنفيتتل ٧٨-١٤٠
 القوميات(؛ املتعددة - )دولة بوليفيا األصلية والشعوب واألقليات اجرينامله ضد
 الكراهيتتتتتة جلتتتتترائم التصتتتتتدي إىل الراميتتتتتة اجلهتتتتتود تعزيتتتتتز مواصتتتتتلة ٧٩-١٤٠

 متن وخارجهتا، اإلنكنت  شتبكة عل  الكراهية عل  التحري  عن فضال والتعصب،
 النكا(؛ )سري املعنيني املصلحة أصحاب مجي  مبشاركة شاملة تداب  خال 
 التعبتتتتت  وأشتتتتتكا  اجلنستتتتتانية، واهلويتتتتتة اجلنستتتتتاي، املنظتتتتتور إدراج ٨٠-١٤٠

 جتترائم متتن احلمايتتة تتتوفر التتيت العقتتوابت قتتانون متتواد يف للتمييتتز كأستتباب  اجلنستتاي
 )آيسلندا(؛ الكراهية
 التعبت  أشتكا  جتترمي علت  ين  اللي اجلنائ  القانون إنفاذ كفالة ٨١-١٤٠

 منته واحلماية الكراهية خطاب ملن  وفعاالا، متسقاا  إنفاذاا  الكراهية وخطاب التمييزية
 فلسطني(؛ )دولة
 علت  القتانون إنفتاذ متوظف  قتدرة تعزيز إىل الرامية اجلهود مواصلة ٨٢-١٤٠

 وضتتمان الكراهيتتة جتترائم ملنتت  األجانتتب  كتتر   وخطتتاب الكراهيتتة جتترائم يف التحقيتتق
 )البحرين(؛ البلد أحناء مجي  يف الكراهية جرمية مكافحة وحدات إنشاء
 الكراهيتة جرائم يف التحقيق عل  القانون إنفاذ موظف  قدرة تعزيز ٨٣-١٤٠

 )السويد(؛ اإلنكن  عل  ذل  يف مبا الكراهية، عل  والتحري 
 اجلتتترائم يف التحقيتتتق علتتت  القتتتانون إنفتتتاذ متتتوظف  قتتتدرات تعزيتتتز ٨٤-١٤٠

 اإلجرام ) امبيا(؛ الكراهية وخطاب الكراهية بداف  املرتكبة
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 علتتتت  التحتتتتري  أو الكراهيتتتتة خطتتتتاب حتتتتاالت تستتتتجيل ضتتتتمان ٨5-١٤٠
 فيها والتحقيق عنصرية بدواف  املرتكبة الكراهية وجرائم والعنف العنصرية الكراهية
 السياستتية الشخصتتيات ذلتت  يف مبتتا ومعتتاقبتهم، عنهتتا املستتؤولني ومقاضتتاة بفعاليتتة،
 االتصا )األرجنتني(؛ وسائ  وممثلو
 الكراهيتتة وخطتتاب الكراهيتتة جتترائم قضتتااي مجيتت  يف فتتوراا  التحقيتتق ٨6-١٤٠

 للضتحااي املناستب التعتوي  من  وضمان ومعاقبتهم، مرتكبيها ومقاضاة اإلجرام ،
 )أذربيجان(؛

 إىل التدعم وتقتدمي الكراهيتة جترائم ملن  الال مة التداب  مجي  اختاذ ٨٧-١٤٠
 القضتاء إىل جلوئهم إمكانية لتيس  الال مة التداب  ذل  يف مبا اجلرائم، هل  ضحااي

 )أوروغواي(؛
 منتتت  استتتكاتيجية وخاصتتتة الثقافتتتات، بتتتني واحلتتتوار التستتتام  تعزيتتز ٨٨-١٤٠

 )أذربيجان(؛ ومكافحته الكراهية خطاب
 منتت  بشتتأن العنصتتري التمييتتز علتت  القضتتاء جلنتتة توصتتيات تنفيتتل ٨٩-١٤٠
 )بيالروس(؛ الكراهية جرائم
 وبنتتاء التقتتين التعتتاون أنشتتطة تعزيتتز علتت  بنشتتاط العمتتل مواصتتلة ٩٠-١٤٠

 يف ذلت  يف مبتا والتدوي، التوطين الصتعيدين علت  اإلنستان حقوق جما  يف القدرات
 )اتيلند(؛ الصلة ذات األطرا  املتعددة املنتدايت

 ختتت  التيت واخلطتت  األولتوايت لتتدعم اهلامتة املبتتادئ إىل االنضتمام ٩١-١٤٠
 يف التعتاون أستس يف والتغيت ات للمرونتة اجملتا  إفستا  كفالتة  مت  الشريكة، البلدان
 الورقتتات يف املبتني النحتو علت  األختر ، البلتتدان إىل اإلمنائيتة املستاعدة تقتدمي جمتا 

 ٢01٨و ٢01٤ عتتتتام  يف اإلنستتتتان وحقتتتتوق اإلمنتتتتائ  التعتتتتاون بشتتتتأن البيضتتتتاء
 )سنغافورة(؛

 يف ستيما وال الناميتة، البلتدان إىل اإلمنائية املساعدة تقدمي مواصلة ٩٢-١٤٠
 )بواتن(؛ املناخ لتغ  والتصدي الفقر حدة من التخفيف جماالت
 طريتتتق عتتتن العتتتام أحنتتتاء مجيتتت  يف اإلنستتتان حقتتتوق تعزيتتتز مواصتتتلة ٩٣-١٤٠

 )أوكرانيا(؛ الصلة ذات اإلمنائية املساعدة تقدمي مواصلة
 األشتتخا  مشتتل لضتتمان املتختتلة اخلطتتوات عتتن معلومتتات تقتتدمي ٩٤-١٤٠
 املنتتاخ تغتت    أستتباب معاجلتتة إىل الراميتتة احملليتتة التتتداب  يف املنتتاخ بتغتت  أتثتتراا  األشتتد
 )فيج (؛ احملل  الصعيد عل  وآاثر 
 اإلعاقتتتتتة ذوي واألشتتتتتخا  واألطفتتتتتا  النستتتتتاء مشتتتتتاركة ضتتتتتمان ٩5-١٤٠

 التشتريعات وضت  يف جمديتة مشتاركة املهمشتة احملليتة واجملتمعتات األصلية والشعوب
 الصتتعد علت  الكتوارث خمتتاطر متن واحلتد املنتاخ بتغتت  املتعلقتة والتربامج والسياستات

 )فيج (؛ والدوي واإلقليم  والوطين احملل 
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 متن خاليتة النروجييتة الطبيعت  والغتا  النف  صناعة تكون أن كفالة ٩6-١٤٠
 علت  املنتاخ لتغت  التصتدي علت  للمساعدة القريب املستقبل يف السامة االنبعااثت
 )هاييت(؛ العامل  املستو 
 األنشتطة يف اإلنستان حقتوق منظور تطبيق عل  التشجي  مواصلة ٩٧-١٤٠

 التوطين الصتعيد علت  الداخل ويف اخلارج يف تعمل اليت النروجيية للشركات التجارية
 )شيل (؛

 الوطنيتة عترب الشتركات أنشتطة أن من للتأكد ملزمة تداب  اعتماد ٩٨-١٤٠
 الشتعوب حقتوق فيهتا مبتا اإلنستان، حقتوق تنتهت  ال هلتا مقتراا  البلتد متن تتختل اليت

 )إكوادور(؛ إقليمها يف املقيمة األخر  اإلثنية واألقليات األصلية
 أبي يتعلتق فيمتا اخلارج يف العاملة النروجيية الشركات مراقبة تعزيز ٩٩-١٤٠
 التيت النتزاع منتاطق يف ستيما وال اإلنستان، حبقتوق التمتت  عل  ألنشطتها سليب أتث 

 اإلنستتان حقتتوق انتهاكتتات خمتتاطر تتتزداد حيتت  األجنتتيب االحتتتال  حتتاالت تشتتمل
 فلسطني(؛ )دولة
 الصتتحية الرعايتتة ختتدمات يف القستترية التتتداب  استتتخدام مراجعتتة ١٠٠-١٤٠

 الصتتعيد علتت  القستتر إىل اللجتتوء حبتتاالت اإلخطتتار نظتتم مواءمتتة ختتال  متتن العقليتتة
 )فرنسا(؛ الوطين
 يرتكبهتا التيت اإلنستان حقتوق انتهاكات حاالت يف املساءلة تعزيز ١٠١-١٤٠
 للقتوة املفترط االستتخدام إىل جلتوئهم ممارستات علت  والقضتاء القتانون إنفتاذ موظفو

 )الصني(؛
 كبتتتتار  ضتتتتد واإليتتتتلاء للعنتتتف التصتتتتدي إىل الراميتتتتة اجلهتتتتود تعزيتتتز ١٠٢-١٤٠
 )أسكاليا(؛ املؤسسات يف الرعاية أوساط يف سيما وال السن،
 ستتتيما وال اجلنستتتاي، العنتتتف علتتت  القضتتتاء علتتت  العمتتتل مواصتتتلة ١٠٣-١٤٠
 )شيل (؛ واجلنس  العائل  العنف
 العتتتتتائل  العنتتتتتف مكافحتتتتة إىل الراميتتتتتة اجلهتتتتود تكثيتتتتتف مواصتتتتلة ١٠٤-١٤٠

 الضتحااي مجيت  جلتوء إمكانيتة اخلصتو ، وجته عل  تكفل، اليت اجلنس ، واالعتداء
 )كولومبيا(؛ القضاء إىل

 العنتتتتف وخباصتتتتة العتتتتائل ، العنتتتتف ملكافحتتتتة عمتتتتل خطتتتتة وضتتتت  ١٠5-١٤٠
 )الدامنرك(؛ اسطنبو  اتفاقية من ٨و ٧ للمادتني وفقاا  اجلنساي،

 ضتتد العتتائل  العنتتف مكافحتتة إىل الراميتتة جهودهتتا تقويتتة مواصتتلة ١٠6-١٤٠
 )جورجيا(؛ عليهم واالعتداء واألطفا  النساء
 اجلنستتاي للعنتتف التصتتدي أجتتل متتن خطتتوات اختتتاذ يف االستتتمرار ١٠٧-١٤٠

 )اليو ن(؛ واجلنس 
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 والتتتتتربامج التشتتتتتريعات يف اجلنستتتتتاي املنظتتتتتور يراعتتتتت  هنتتتتتج كفالتتتتة ١٠٨-١٤٠
 )آيسلندا(؛ العائل  ابلعنف املتعلقة والسياسات

 واجلنست  العائل  العنف مكافحة إىل الرامية اجلهود تعزيز مواصلة ١٠٩-١٤٠
 )نيو يلندا(؛

 اجلنستاي، العنتف ملنت  الوطنيتة الوقائية اسكاتيجيتها تنفيل تكثيف ١١٠-١٤٠
 )الفلبني(؛ اجلنس  واالعتداء العائل  العنف ذل  يف مبا

 العتتتتتتائل  العنتتتتتتف مكافحتتتتتتة إىل الراميتتتتتتة اجلهتتتتتتود تعزيتتتتتتز مواصتتتتتتلة ١١١-١٤٠
 استتغالهلم خطتر متن والقصتر األطفتا  محايتة أجل من سيما وال اجلنس ، واالعتداء
 كوراي(؛  )مجهورية وخارجها اإلنكن  شبكة عل  املتزايد جنسياا  عليهم واالعتداء

 ملنتت  ختتا  اهتمتتام إبيتتالء العتتائل  العنتتف ملنتت  عمتتل خطتتة وضتت  ١١٢-١٤٠
 عنهتتا املستتؤولني ومعاقبتتة فيهتتا والتحقيتتق الصتتامية األستتر يف العتتائل  العنتتف أفعتتا 
 الروس (؛ )االحتاد
 إىل الراميتة التتداب  وتنفيتل الوقايتة جمتا  يف اجلهتود متن املزيد بل  ١١٣-١٤٠

 )بواتن(؛ اجلنساي العنف عل  القضاء
 والعنتف العتائل  العنتف مكافحتة إىل الراميتة التتداب  نطاق توسي  ١١٤-١٤٠

  م(؛ )فيي  األطفا  حلماية خا  اهتمام إيالء م  اجلنس ،
 اجلنستتتت  العنتتتتف مكافحتتتتة إىل الراميتتتتة اجلهتتتتود تكثيتتتتف مواصتتتتلة ١١5-١٤٠

 البوليفارية(؛ فنزويال )مجهورية العائل  والعنف
 القتوة استتخدام شترط إللغتاء لالغتصتاب القتانوي التعريتف تعديل ١١6-١٤٠

 )كندا(؛ املوافقة تبليغ إىل يستند تعريف وتطبيق ابستخدامها، التهديد أو
 عتتدم يضتت  العقتتوابت قتانون يف لالغتصتتاب قتتانوي تعريتتف اعتمتاد ١١٧-١٤٠

 اللجنتتة ستتابقاا  بتته أوصتت  التتلي النحتتو علتت  أركانتته، متتن حمتتورايا  ركنتتاا  احلتترة املوافقتتة
 )أيرلندا(؛ املرأة ضد التمييز عل  ابلقضاء املعنية
 عتدم جيعتل العقتوابت، قتانون يف لالغتصتاب قانوي تعريف اعتماد ١١٨-١٤٠

 املستتتدامة التنميتتة أهتتدا  متتن ٥ اهلتتد  متت  متشتتياا  أركانتته، متتن حمتتورايا  ركنتتاا  املوافقتتة
 )هولندا(؛

 عتتدم يكتتون أن لضتتمان العقتتوابت قتتانون متتن ٢91 املتتادة تعتتديل ١١٩-١٤٠
 )ابراغواي(؛ االغتصاب تعريف عناصر من أساسياا  عنصراا  احلرة املوافقة
 عتتتدم علتت  يركتتتز العقتتوابت قتتتانون يف لالغتصتتاب تعريتتتف اعتمتتاد ١٢٠-١٤٠

 )إسبانيا(؛ احلرة املوافقة
 حبيتتت  العقتتتوابت قتتتانون يف لالغتصتتتاب القتتتانوي التعريتتتف تعتتتديل ١٢١-١٤٠
 العظمتتت  لربيطانيتتتا املتحتتتدة )اململكتتتة أركانتتته متتتن حمتتتورايا  ركنتتتاا  املوافقتتتة عتتتدم يكتتتون
 الشمالية(؛ وأيرلندا
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 عتدم جيعتل العقتوابت، قتانون يف لالغتصتاب قانوي تعريف اعتماد ١٢٢-١٤٠
 )أسكاليا(؛ أركانه من حمورايا  ركناا  املوافقة،
 واملتتتدعني للمحتتتامني اجلنستتتاي التتتتدريب تعزيتتتز مواصتتتلة يف النظتتتر ١٢٣-١٤٠

 العنتتتتف علتتتت  تنطتتتتوي التتتتيت اجلنائيتتتتة القضتتتتااي يف قتتتتدرهتم ودعتتتتم والقضتتتتاة العتتتتامني
 )فنلندا(؛ اجلنس  العنف أشكا  من وغ   االغتصاب ذل  يف مبا اجلنساي،

 العنف جما  يف واحملامني العامني واملدعني القضاة تدريب يف النظر ١٢٤-١٤٠
 )غا (؛ االغتصاب ذل  يف مبا اجلنساي،

 مجيت  يف التحقيتق جمتا  يف العتامني واملدعني الشرطة قدرات تعزيز ١٢5-١٤٠
 )آيسلندا(؛ اجلنساي العنف أشكا 
 العنتف جمتا  يف واحملتامني العتامني واملتدعني للقضتاة التدريب توف  ١٢6-١٤٠

 متت  متشتتياا  اجلنستت ، العنتتف أشتتكا  متتن وغتت   االغتصتتاب ذلتت  يف مبتتا اجلنستتاي،
 )هولندا(؛ املستدامة التنمية أهدا  من 1٦ اهلد 
 الشترطة قتدرات تعزيز أجل من اهلد  حمددة تدريبية برامج وض  ١٢٧-١٤٠

 )سيشيل(؛ اجلنساي العنف حاالت يف القضائية والسلطة العامني واملدعني
 مجيت  يف التحقيتق جمتا  يف العتامني واملدعني الشرطة قدرات تعزيز ١٢٨-١٤٠

 )أسكاليا(؛ اجلنساي العنف أشكا 
 غتت  الطويتتل التتتأخ  مراعتتاة متت  للمحتتاكم، الكتتايف التمويتتل كفالتتة ١٢٩-١٤٠

 البشترية املتوارد نقت  بستبب احملتاكم علت  املعروضتة القضتااي م  التعامل يف املقبو 
 الروس (؛ )االحتاد القضائية للسلطة املتاحة
 بشتتتأن للقضتتتاة التقديريتتتة الستتتلطة لتنظتتتيم القتتتانوي اإلطتتتار تعتتتديل ١٣٠-١٤٠

 )األردن(؛ ذل  ضرورة وتقييم فعالة، بصورة االنفرادي احلبس استخدام
 النفستية اإلعاقة ذوي السجناء ظرو  لتحسني فعالة تداب  اختاذ ١٣١-١٤٠

 إىل الكامتتل الوصتو  إمكانيتة تتتوف  منهتا بطترق، اخلطتت ة، العقليتة الصتحة ومشتاكل
 العز  استخدام من احلد أو السجون مرافق مجي  يف العقلية الصحة رعاية خدمات
 )أملانيا(؛
 أمتتتتتتاكن ويف االلتماستتتتتتات نظتتتتتتام يف االحتجتتتتتتا  ظتتتتتترو  حتستتتتتتني ١٣٢-١٤٠

 الروس (؛ )االحتاد اللجوء مللتمس  املؤق  االحتجا 
 إجتتتتراء متتتتن للحتتتتد ووضتتتتوحاا  تقييتتتتداا  أكثتتتتر قانونيتتتتة معتتتتاي  وضتتتت  ١٣٣-١٤٠

 حتتد أدىن إىل احملاكمتتة رهتتن االحتجتتا  أثنتتاء االنفتترادي احلتتبس يف األفتتراد احتجتتا 
 )إسبانيا(؛ ممكن
 واستتخدام منه احلد بغية السجون يف االنفرادي احلبس آاثر تقييم ١٣٤-١٤٠
 )السويد(؛ ذل  أمكن كلما  بديلة تداب 
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 أو والتدين الوجتدان أو الفكر حرية يف ابحلق االعكا  من التأكد ١٣5-١٤٠
 )بنغالديش(؛ الدستور يف الواجب، النحو عل  املعتقد،
 مبوجتتتب والعقائديتتتة الدينيتتتة اجملتمعتتتات محايتتتة يف املستتتاواة ضتتتمان ١٣6-١٤٠

 )برابدوس(؛ القانون
 التمييتتتز وحظتتتر املعتقتتتد حريتتتة لضتتتمان اخلطتتتوات متتتن املزيتتتد اختتتتاذ ١٣٧-١٤٠

 ر(؛)ميامنا والكراهية العنصري
 أجهتتزة ذلتت  يف مبتتا اإلنستتان، حقتتوق عتتن املتتدافعني محايتتة تعزيتتز ١٣٨-١٤٠

 اإلنستتان حقتتوق عتتن التتدفاع مبهمتتة االضتتطالع أثنتتاء ضتتحااي، وقعتتوا التتلين الدولتتة،
 )إندونيسيا(؛

 ومحايتتتتة ابألشتتتتخا ، االجتتتتتار مكافحتتتتة إىل الراميتتتتة اجلهتتتتود  ايدة ١٣٩-١٤٠
 )اليو ن(؛ اجلناة ومقاضاة الضحااي
 حقتوق ومحايتة ابلبشتر، االجتتار مكافحتة جما  يف جهودها مواصلة ١٤٠-١٤٠
 )نيج اي(؛ ابلبشر االجتار ضحااي
 التصتتتدي يف مشتتتوالا، أكثتتتر اإلنستتتان حقتتوق علتتت  قتتتائم هنتتتج اختتتاذ ١٤١-١٤٠
 إنشتاء طريتق عتن ابلبشتر االجتتار ضتحااي هويتة حتديتد حتستني و ايدة ابلبشر، لالجتار
 الشمالية(؛ وأيرلندا العظم  لربيطانيا املتحدة )اململكة رمسية وطنية إحالة آلية

 ومتابعتتتة االجتتتتار ضتتتحااي هويتتتة لتحديتتتد موحتتتد وطتتتين نظتتتام إنشتتتاء ١٤٢-١٤٠
 )البحرين(؛ حالتهم
 االجتار ضحااي إلحالة وطنية آلية إنشاء إىل الرامية اجلهود تكثيف ١٤٣-١٤٠
 )جورجيا(؛ ابلبشر
 اإلنستتان حقتتوق حتديتتد إىل ترمتت  رمسيتتة وطنيتتة إحالتتة آليتتة اعتمتتاد ١٤٤-١٤٠

 )أرمينيا(؛ ومحايتها ابلبشر االجتار لضحااي
 ختتتتتال  متتتتتن ابألطفتتتتتا  االجتتتتتتار ملكافحتتتتتة تتتتتتداب  اختتتتتتاذ مواصتتتتتلة ١٤5-١٤٠

 هويتتة لتحديتتد إضتتافية متتوارد وختصتتي  بتته، املتصتتلة اجلتترائم علتت  للطلتتب التصتتدي
 مولدوفا(؛ )مجهورية العدالة إىل وتقدميهم اجلرائم هل  مرتكيب
 عنتدما ستيما وال ابألطفتا ، االجتتار منت  إىل الراميتة جهودها تعزيز ١٤6-١٤٠
 )صربيا(؛ الالجئني استقبا  ومراكز الرعاية، مراكز من ابألطفا  األمر يتعلق
 اخلاصتة احليتاة احتكام يف واحلتق الوالتدين حقوق احكام من التأكد ١٤٧-١٤٠
 )بنغالديش(؛ اإلنسان حلقوق واإلقليمية الدولية للمعاي  وفقاا  األسرية، واحلياة
 واألساسية الطبيعية الوحدة ابعتبارها لألسرة والدعم احلماية توف  ١٤٨-١٤٠

 )مصر(؛ للمجتم 
 الواجتتتب النحتتتو علتتت  األستتترية احليتتتاة يف ابحلتتتق االعتتتكا  ضتتمان ١٤٩-١٤٠

 )تركيا(؛
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 كافيتة  لضما ت خيض  الوالدين حقوق من احلرمان أن من التأكد ١5٠-١٤٠
 وفقتتا الفضتتل ، ومصتتاحله الطفتتل احتياجتتات مراعتتاة متت  أختت ، كمتتالذ  إال يطبتتق وال

 )الربا يل(؛ الدوي للقانون
 الصتتحة يف احلتتق ومحايتتة تعزيتتز إىل الراميتتة التتتداب  متتن املزيتتد اختتاذ ١5١-١٤٠

 متتتتن املنحتتتتدرين لألشتتتتخا  اخلاصتتتتة االحتياجتتتتات تلبيتتتتة منهتتتتا بطتتتترق، للجميتتتت ،
 )اتيلند(؛ والشباب لألطفا  العقلية الصحة وحتسني األقليات

 الرعايتتة علتت  احلصتتو  يف املستتاواة كفالتتة  إىل الراميتتة اجلهتتود تعزيتتز ١5٢-١٤٠
 اإلثنيتتتتتة األقليتتتتتات فتتتتتيهم مبتتتتتن الضتتتتتعيفة، للفئتتتتتات املنتمتتتتتني لألشتتتتتخا  الصتتتتتحية

  م(؛ )فيي  اإلعاقة ذوو واألشخا 
 الرعايتتتة يف اجلنستتتانية اهلويتتتة مغتتتايري متتتن األشتتتخا  حتتتق ضتتتمان ١5٣-١٤٠

 )إسبانيا(؛ عليها وحصوهلم الصحية
 الثتانوي، التعلتيم ذلت  يف مبا التعليم، عل  اجلمي  حصو  ضمان ١5٤-١٤٠
 البهاما(؛ )جزر كان  أساس أي عل  متييز بدون
 التتتلين أولئتتت  يستتتتهد  التتتلي للجميتتت  الشتتتامل التعلتتتيم كفالتتتة ١55-١٤٠

 ذوي واألطفتتا  اإلثنيتتة األقليتتات متتن األطفتتا  مثتتل الضتتعيفة، الفئتتات إىل ينتمتتون
 )اهلند(؛ اإلعاقة
 املهتتاجرة األصتتو  متتن األطفتتا  متتتت  لضتتمان إضتتافية تتتداب  اختتتاذ ١56-١٤٠
 )الربتغا (؛ كامالا   متتعاا  التعليم يف ابحلق
 التتتلين األطفتتتا  خيتتت  فيمتتتا املتتتدارس متتتن التستتترب معتتتد  تقليتتتل ١5٧-١٤٠
 املتنخف  التعليمت  املستو  ذوي اآلابء وأطفا  مهاجرة أصو  من ؤهمآاب ينحدر

 )اجلزائر(؛
 الدراستتتتية املنتتتتاهج يف اإلنستتتتان حقتتتتوق جمتتتتا  يف التثقيتتتتف إدمتتتتاج ١5٨-١٤٠

 )الربتغا (؛ الوطنية
 التعلتيم يف اجلنستني بتني املستاواة حتقيق إىل الرامية اجلهود مواصلة ١5٩-١٤٠
 عتتدد و ايدة األقليتات، إىل املنتميتات النستاء إدمتتاج ذلت  يف مبتا العمتل، ستوق ويف

 متت  يتماشتت  مبتتا التجاريتتة األعمتتا  قطتتاع يف إداريتتة وظتتائف يشتتغلن اللتتواي النستتاء
 علت  القضتاء اتفاقيتة متن 11 واملتادة املستتدامة التنميتة أهتدا  من ٨و ٥ اهلدفني
 )هندوراس(؛ املرأة ضد التمييز أشكا  مجي 
 منتتت  أجتتتل متتتن التتتدوي للقتتتانون وفقتتتاا  الوطنيتتتة التشتتتريعات تعزيتتتز ١6٠-١٤٠
 )هندوراس(؛ له والتصدي املرأة ضد العنف
 واألطفتا ، النستاء ضتد اجلنس  العنف ملن  املناسبة التداب  اختاذ ١6١-١٤٠
 اإلسالمية(؛ إيران )مجهورية االقتضاء عند اجلنائ  قانوهنا إصال  منها بطرق،



A/HRC/42/3 

GE.19-11008 26 

 املتتتترأة ضتتتتد اجلنستتتت  العنتتتتف ملنتتتت  فعالتتتتة تتتتتداب  اختتتتتاذ مواصتتتتلة ١6٢-١٤٠
 )ماليزاي(؛

 النستاء ضتد العنتف علت  القضتاء إىل الرامية ابإلجراءات التعجيل ١6٣-١٤٠
 األسود(؛ )اجلبل والفتيات

 إىل تتدعو التيت العنصتري التمييتز علت  القضتاء جلنة توصية اعتماد ١6٤-١٤٠
 متتن العنتتف ضتتحااي ذلتت  يف مبتتا املتترأة، ضتتد العنتتف بشتتأن حمتتددة عمتتل خطتتة وضتت 

 )نيو يلندا(؛ الصاميني
 والعنتف العتائل  العنتف علت  القضتاء إىل الراميتة جهودها مواصلة ١65-١٤٠

 )رومانيا(؛ والفتيات النساء ضد اجلنساي
 النستتتتاء ضتتتتد اجلنستتتتاي العنتتتتف منتتتت  إىل الراميتتتتة اجلهتتتتود تكثيتتتتف ١66-١٤٠

 اجلنست ، العنتف أشتكا  متن وغت   االغتصتاب ستيما وال عليته، والقضاء والفتيات
 اجلنتائ  القانون يف االغتصاب تعريف يف احلرة املوافقة عدم ركن إدراج منها بطرق،

 )بوتسوا (؛
 النستتاء ضتتد اجلنستتاي العنتتف ملنتت  الضتترورية التتتداب  مجيتت  تنفيتتل ١6٧-١٤٠

 )السويد(؛ ومعاقبتهم اجلناة حماكمة وكفالة عليه والقضاء والفتيات
 العنتف أفعتا  يف الستليم التحقيتق لكفالة اخلطوات من مزيد اختاذ ١6٨-١٤٠
 متتت  والعمتتتل عليهتتتا واملعاقبتتتة  وجتتته، علتتت   وج اعتتتتداء ذلتتت  يف مبتتتا املتتترأة، ضتتتد

 معتدالت علت  ستلباا  تتؤثر قتد التيت الشتواغل ومعاجلتة لتحديد املتخصصة املنظمات
 األمريكية(؛ املتحدة )الوالايت اإلدانة
 النستتتاء ضتتتد جلنستتتايا العنتتتف ملنتتت  شتتتاملة تتتتداب  وتنفيتتتل وضتتت  ١6٩-١٤٠

 اجلنست  العنتف أشكا  من وغ   واالغتصاب العائل ، العنف سيما وال والفتيات،
 ) امبيا(؛

 ضتتتد اجلنستتتاي العنتتتف علتتت  القضتتتاء إىل الراميتتتة التتتتداب  تكثيتتتف ١٧٠-١٤٠
 )البحرين(؛ اجلنس  والعنف االغتصاب ذل  يف مبا املرأة،
 النساء ضد اجلنساي العنف أفعا  ملن  شاملة تداب  وتنفيل وض  ١٧١-١٤٠

 والقضتتاء اجلنستت  العنتتف أشتتكا  متتن وغتت   العتتائل ، العنتتف ستتيما وال والفتيتتات،
 )كوستاريكا(؛ عليها
 املتتترأة ضتتتد ابلعنتتتف يتعلتتتق فيمتتتا واحملتتتامني القضتتتاة تتتتدريب تعزيتتتز ١٧٢-١٤٠

 )سويسرا(؛
 مناصتب يف األقليتات متن املترأة متثيتل لتزايدة الال مة التداب  اختاذ ١٧٣-١٤٠
 األجتتور يف املستتاواة عتتدم علتت  والقضتتاء واخلتتا ، العتتام القطتتاعني يف القتترار صتتن 
 )كواب(؛ اجلنس نوع أساس عل 
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 والنستتاء، للرجتتا  املتستتاوي العمتتل لقتتاء املتستتاوي األجتتر ضتتمان ١٧٤-١٤٠
 )مصر(؛ واالغتصاب اجلنس  العنف جرائم يف والتحقيق

 املتاحتتة الفتتر  تعزيتتز أجتتل متتن التتتداب  متتن مزيتتد اختتتاذ يف النظتتر ١٧5-١٤٠
 )فنلندا(؛ العمل سوق لدخو  األقليات من املنحدرات للنساء
 اجلنستتتتني بتتتتني األجتتتور فجتتتتوة علتتت  للقضتتتتاء فعالتتتة تتتتتداب  تنفيتتتل ١٧6-١٤٠

 )اهلند(؛
 التعلتيم يف اجلنستني، بتني املستاواة حتقيق إىل الرامية جهودها تعزيز ١٧٧-١٤٠
 )العراق(؛ العمل سوق ويف

 والرجتل املترأة بتني األجتور يف الفجتوة علت  للقضتاء خطوات اختاذ ١٧٨-١٤٠
 احليتتاة أن متتن والتأكتتد املتستتاوي، العمتتل لقتتاء األجتتر يف الفتتوارق معاجلتتة طريتتق عتتن

 )اجلزائر(؛ املرأة أجور عل  سلباا  تؤثر ال األسرية
 لفقتتتتر التصتتتتدي إىل الراميتتتتة اجلاريتتتتة والتتتتربامج األنشتتتتطة مواصتتتتلة ١٧٩-١٤٠

 النكا(؛ )سري اهلد  حمددة مبادرات طريق عن األطفا ،
 قتتاا وف الفضتتل  الطفتتل مصتتاح بشتتأن واضتتحة معتتاي  وإرستتاء وضتت  ١٨٠-١٤٠

 علت  الطفل رعاية خدمات أن من والتأكد النرويج، عل  املنطبقة الدولية للصكوك
 يف البديلتتتة الرعايتتتة تقتتتدمي عنتتتد الطفتتتل خلفيتتتة االعتبتتتار يف أتختتتل البلديتتتة مستتتتو 
 )بلغاراي(؛ دولية مشاركة عل  تنطوي اليت احلاالت
 حقتتتوق جلنتتتة أاثرهتتتتا التتتيت الشتتتواغل معاجلتتتة يف قويتتتة تتتتداب  تنفيتتتل ١٨١-١٤٠
 اإلنكنتتت  علتتت  جنستتتياا  علتتتيهم واالعتتتتداء األطفتتتا  استتتتغال   ايدة بشتتتأن الطفتتتل

 )ماليزاي(؛
 متتن خاليتتة حيتتاة يف الطفتتل حتتق لضتتمان الكافيتتة املتتوارد ختصتتي  ١٨٢-١٤٠
 يف الرعايتتة مؤسستتات متتن الضتتروري غتت  التتتدخل جتنتتب نفستته الوقتت  ويف العنتتف
 الروس (؛ )االحتاد األسرية احلياة
 عتتن األطفتتا  بفصتتل املتعلقتتة احلاليتتة املمارستتات مراقبتتة يف النظتتر ١٨٣-١٤٠

 الوالتتتدين حقتتتوق متتتن واحلتتتد البيولتتتوجيني الوالتتتدين حقتتتوق متتتن وحرمتتتاهنم والتتتديهم،
 تلتت  تستتتخدم أال ضتتمان بغيتتة عتتنهم، املنفصتتلني أبطفتتاهلم االتصتتا  يف البيولتتوجيني

 )بلغاراي(؛ أخ  كمالذ  إال القاهرة التداب 
 شتتتتؤون مديريتتتتة بتتتتني االتصتتتتا  لتيستتتت  املناستتتتبة اخلطتتتتوات اختتتتتاذ ١٨٤-١٤٠

 التتيت للبلتتدان املختصتتة املركزيتتة والستتلطات النتترويج يف واألستترة والشتتباب األطفتتا 
 )بلغاراي(؛ النرويج يف الطفل برعاية املتصلة القضااي بشأن مشاكل رعاايها يواجه
 األستتترة ختتتارج األطفتتتا  إيتتتداع مثتتتل جلريتتتة، تتتتداب  اختتتتاذ عتتتدم ١٨5-١٤٠

 )قرب (؛ أخ  كمالذ  إال الوالدية حقوق من وحرماهنم
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 ختتتارج اإليتتتداع بعمليتتتات املتعلقتتتة احلاليتتتة املمارستتتات استتتتعراض ١٨6-١٤٠
 يف واألطفتتتتا  اآلابء حقتتتتوق متتتتن واحلتتتتد الوالديتتتتة حقتتتتوق متتتتن واحلرمتتتتان األستتتترة،
 وكتتتلل  أختتت ، كمتتتالذ  إال احلا متتة التتتتداب  تلتتت  تتختتل أال ضتتتمان بغيتتتة التواصتتل،

 اخلتا ، التدوي ابلقتانون يتعلتق فيمتا ستيما وال هلا، واالمتثا  الدولية املعاي  احكام
 )اليو ن(؛ الصلة ذات القضااي تثار عندما
 املتعلقتتتة النروجيتتت  الطفتتتل رعايتتتة مكتتتتب ممارستتتة يف النظتتتر إعتتتادة ١٨٧-١٤٠
 إىل املنتمتتتني لألطفتتتا  األساستتتية ابحلقتتتوق واالعتتتكا  أستتترهم عتتتن األطفتتتا  بفصتتتل

 اإلسالمية(؛ إيران )مجهورية الروما وجمتمعات املسلمون سيما وال اإلثنية، األقليات
 املمارستات مبراجعتة يتعلتق فيما الطفل حقوق جلنة توصيات تنفيل ١٨٨-١٤٠
 وتقييتد الوالديتة احلقوق من وحرماهنم األسرة، خارج األطفا  إبيداع املتعلقة احلالية
 )بيالروس(؛ االتصا  حقوق
 ختتتارج األطفتتتا  إيتتتداع بعمليتتتات املتصتتتلة املمارستتتات استتتتعراض ١٨٩-١٤٠
 هتل  أن متن لتأكتدوا االتصتا  حقوق أو الوالدية حقوق من آابئهم وحرمان األسرة

 للحفتتا  وخصوصتتا وحتتدها، الفضتتل  الطفتتل مصتتلحة إىل دائمتتاا  تستتتند املمارستتات
 )بولندا(؛ جنسيته أمور مجلة يف ذل ، يف مبا الطفل، هوية عل 
 النروجييتتة الستتلطات فيهتتا تقتترر التتيت احلتتاالت يف ابستتتمرار، العمتتل ١٩٠-١٤٠
 ضتمان علت  الفضتل ، الطفتل ملصلحة ضروري الطبيعية أسرته عن الطفل فصل أن

 حقتتوق اتفاقيتتة متتن 9 املتتادة ألحكتتام وفقتتاا  الستتليم النحتتو علتت  التتتداب  هتتل  تنفيتتل
 )رومانيا(؛ الطفل
 أستتتتتترهم عتتتتتن األطفتتتتتا  إببعتتتتتاد املتعلقتتتتتة املمارستتتتتات استتتتتتعراض ١٩١-١٤٠

 اخلاصتتتتة االحتياجتتتتات ضتتتتوء يف شتتتتامالا، استعراضتتتتاا  احلاضتتتتنة األستتتتر يف وإيتتتتداعهم
 )تركيا(؛ والدينية واإلثنية الثقافية ابهلوية تربطهم اليت والرواب  لألطفا 
 تتتتتتوف  إىل الراميتتتتتة املالئمتتتتتة والسياستتتتتات االستتتتتكاتيجيات وضتتتتت  ١٩٢-١٤٠

 علتت  احلصتتو  يف والتتتك الرومتتا جمتمعتتات تواجههتتا التتيت للصتتعوابت كافيتتة  استتتجابة
 )كوستاريكا(؛ والتعليم والسكن العمل
 األقليتات وحقتوق املستاواة ومحايتة لرصتد مؤشترات وضت  مواصلة ١٩٣-١٤٠
 )برابدوس(؛ اإلثنية
 األقليتتتتات حصتتتتو  ضتتتتمان إىل ترمتتتت  سياستتتتات وضتتتت  مواصتتتتلة ١٩٤-١٤٠
 )اهلند(؛ والتعليم الصحية الرعاية وخدمات والسكن العمل عل  القومية
 املمارستتتتتة ويف القتتتتتانون إطتتتتتار يف األقليتتتتتات، مجيتتتتت  متتتتتتت  ضتتتتتمان ١٩5-١٤٠

 فر  من يكف  ما عل  احلصو  يف احلق سيما وال كاملة،  اإلنسان حبقوق العملية،
 إيتتتتتران )مجهوريتتتتتة الثقافيتتتتتة واحلقتتتتتوق والصتتتتتحية الطبيتتتتتة والرعايتتتتتة والغتتتتتلاء العمتتتتتل

 اإلسالمية(؛
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 شتتتعوب ضتتتد التمييتتتز علتتت  القضتتتاء إىل الراميتتتة السياستتتات تعزيتتتز ١٩6-١٤٠
 )ب و(؛ والتك الروما
 فيما الثقافات بني واحلوار التسام  لتعزيز التداب  من املزيد اختاذ ١٩٧-١٤٠
 )كا اخستان(؛ والدينية اإلثنية اجملموعات بني

 وثقافتتتتتة لغتتتتتة استتتتتتخدام دعتتتتتم  ايدة إىل الراميتتتتتة اجلهتتتتتود تكثيتتتتتف ١٩٨-١٤٠
 )ميامنار(؛ رمسياا  هبا املعك  القومية األقليات

 األقليتات جلميت  شتاملة بيئة تعزيز أجل من اجلهود من املزيد بل  ١٩٩-١٤٠
 بفتتتر  فعتتتا  حنتتتو علتتت  تزويتتتدها الصتتتدد، هتتتلا ويف األصتتتلية، والشتتتعوب اإلثنيتتتة
 علت  اخلدمات من وغ ها الصحية والرعاية والعمالة والتعليم السكن عل  احلصو 

 كوراي(؛  )مجهورية اآلخرين م  املساواة قدم
 األقليات جلمي  اإلنسان حبقوق النهوض إىل الرامية التداب  تعزيز ٢٠٠-١٤٠
 علت  األصتلية، الشتعوب متن الصتاميني مثتل ومحايتهتا، الضتعيفة الفئتات متن وغ ها
 البوليفارية(؛ فنزويال )مجهورية قاا ساب به املوص  النحو
 الشتتتعوب محايتتتة إىل الراميتتتة واملبتتتادرات اإلجتتتراءات يف االستتتتمرار ٢٠١-١٤٠

 )بنن(؛ اللجوء وملتمس  والالجئني القومية واألقليات األصلية
 مبتا للصتاميني، التقليديتة العتيش سبل محاية تعز  تشريعات اعتماد ٢٠٢-١٤٠

 الصتتتامية الرنتتة قطعتتتان رعتت  وأنشتتطة الستتتاحلية الصتتامية األمستتتاك مصتتائد ذلتت  يف
 )كندا(؛ واملستن ة واملسبقة احلرة املوافقة مبدأ تعزيز و ايدة التقليدية،

 املتعلقتتتتة البحتتتتوث بشتتتتأن الصتتتتام  الربملتتتتان متتتت  العمتتتتل مواصتتتتلة ٢٠٣-١٤٠
 العنف)كرواتيا(؛ من  إىل الرامية والتداب  الصامية اجملتمعات يف ابلعنف
 الشتتتعب متتت  مشتتتاورات إلجتتتراء موحتتتدة إجتتتراءات وضتتت  ضتتتمان ٢٠٤-١٤٠

 والقبليتتتتة األصتتتتلية الشتتتتعوب يتتتتةاتفاق متتتتن ٦ املتتتتادة متتتتن 1 للفقتتتترة وفقتتتتاا  الصتتتتام 
 )الدامنرك(؛ الدولية العمل ملنظمة (1٦9 رقم )االتفاقية 19٨9 لعام

 )كا اخستان(؛ األصليني الصاميني السكان حقوق محاية تعزيز ٢٠5-١٤٠
 املشتاركة تطتوير أجتل متن األصتلية، الشتعوب حقتوق وتعزيز محاية ٢٠6-١٤٠
 )نيكاراغوا(؛ ملمثليها الفعالة
  بصتتورة األصتتليني الستتكان جمتمعتتات متت  مشتتاورات إجتتراء كفالتتة ٢٠٧-١٤٠
 األنشطة عل  واملستن ة، واملسبقة احلرة موافقتها عل  احلصو  بغية ،وجمدية كافية

 األصتلية الشتعوب وأقتاليم أراض  يف الصلة ذات املشاري  من وغ ها االستخراجية
 )الفلبني(؛

 الصتتتام  اجملتمتتت  يف والطفتتتل املتتترأة حقتتتوق محايتتتة تعزيتتتز يف النظتتتر ٢٠٨-١٤٠
 )غا (؛ السكان بقية من العائل  للعنف عرضة أكثر أهنم يدع  اللين
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 التتداب  ابختتاذ العنصتري التمييز عل  القضاء جلنة توصيات تنفيل ٢٠٩-١٤٠
 األمساك وصيد ابألراض  املتعلقة الصاميني حلقوق القانوي اإلطار حتسني إىل الرامية
 )نيو يلندا(؛ الرنة وتربية
 الكفينيتة اللغتة استتخدام نطتاق توستي  إىل الرامية اجلهود مضاعفة ٢١٠-١٤٠

 )ب و(؛
 أراضت  يف استتخراجية أنشتطة ممارستة جتيتز اليت اآلليات استعراض ٢١١-١٤٠

 الصتتامية احملليتتة اجملتمعتتات متت  مالئمتتة مشتتاورات إجتتراء ضتتمان أجتتل متتن الصتتاميني
 )سلوفينيا(؛ املناف  وتقاسم التعويضات، وتقدمي ختفيف، تداب  ووجود املتضررة،

 لتعزيتز املبلولتة اجلهتود تكثيتف إىل الراميتة التتداب  متن مزيتد اختاذ ٢١٢-١٤٠
 واألقليتتات األصتتليني الستتكان ثقافتتة ذلتت  يف مبتتا التقليتتدي، احليتتاة أستتلوب ومحايتتة
 النكا(؛ )سري اجملتمعات تل  م  ابلتشاور ولغتها النرويج يف القومية
 منهتتتتا بطتتتترق، اإلعاقتتتتة، ذوي األشتتتتخا  حقتتتتوق تعزيتتتتز مواصتتتتلة ٢١٣-١٤٠
 )ب و(؛ القانونية األهلية يف ابحلق املتعلقة التشريعات عل  تعديالت إدخا 
 اإلعاقة، ذوي لألشخا  ابلنسبة القرارات اختاذ لدعم نظم وض  ٢١٤-١٤٠

 اإلعاقتتتة ذوي األشتتتخا  حقتتتوق اتفاقيتتتة ملبتتتادئ وفقتتتاا  الفتتترد، موافقتتتة إىل استتتتناداا 
 )املكسي (؛

 العقليتتة، الصتتحة رعايتتة آليتتات حتستتني إىل الراميتتة اجلهتتود مواصتتلة ٢١5-١٤٠
 )ملديف(؛ واألطفا  اإلعاقة ذوو األشخا  فيهم مبن الضعيفة، للفئات سيما وال

 املعنيتتني، املصتتلحة أصتتحاب مجيتت  متت  واستت  نطتتاق علتت  التشتاور ٢١6-١٤٠
 املتعلقتتتتة البيضتتتتاء الورقتتتتة أن متتتتن للتأكتتتتد اإلعاقتتتتة، ذوي األطفتتتتا  أستتتتر ستتتتيما وال

 فعالتتتتة سياستتتتات إىل تتتتتؤدي أن ميكتتتتن اجلتتتتام  والتعلتتتتيم املبكتتتتر التتتتتدخل مببتتتتادرات
 )سنغافورة(؛ الكاملة إمكا هتم حتقيق عل  األطفا  مجي  ملساعدة
 األساستتتتية الصتتتتحية واخلتتتتدمات التعلتتتتيم علتتتت  احلصتتتتو  ضتتتتمان ٢١٧-١٤٠

 ولألشتتخا  اللجتتوء، حيتت  متتن وضتتعهم أو اهلجتترة عتتن النظتتر بصتتر  للجميتت ،
 )املكسي (؛ أقليات إىل املنتمني
 ورفتاههم املهتاجرين مجيت  حقتوق ضتمان إىل الراميتة التتداب  تعزيز ٢١٨-١٤٠

 )نيبا (؛
 اإلنستان حلقتوق أورواب جملتس مفتوض متن املقدمة التوصية اعتماد ٢١٩-١٤٠
 أهتدا  ذلت  يف مبتا االندماج، بشأن جديدة شاملة عمل خطة ابعتماد تقض  اليت
  )نيو يلندا(؛ احملر  التقدم لرصد للقياس قابلة
 ذلتت  يف مبتتا االنتتدماج، بشتتأن جديتتدة شتتاملة عمتتل خطتتة اعتمتتاد ٢٢٠-١٤٠
 )ابكستان(؛ التمييز ومن  املساواة تعزيز
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تعزيز سياسات اهلجرة استناداا  إىل احتكام حقتوق اإلنستان جلميت   ٢٢١-١٤٠
 املهاجرين )مجهورية فنزويال البوليفارية(؛

 ابإلدمتتاج النهتتوض إىل الراميتتة والتتربامج السياستتات تعزيتتز مواصتتلة ٢٢٢-١٤٠
 )الفلبني(؛ للمهاجرين االجتماع 

 فيمتتا ستتيما وال حبقتتوقهم، املهتتاجرين وعتت  لتتزايدة حبمتتالت القيتتام ٢٢٣-١٤٠
 )الربتغا (؛ الصحية اخلدمات عل  احلصو  يشمل اللي الصحة، يف حبقهم يتعلق
 املهتتتاجرين صتتفو  يف ضتتعفاا  الفئتتات ألشتتد ختتا  اهتمتتام إيتتالء ٢٢٤-١٤٠

 القانونيتتتتة الستتتتن دون واألطفتتتتا  النستتتتاء مثتتتتل الستتتتكان، متتتتن اللجتتتتوء وملتمستتتت 
 )أفغانستان(؛

 التعلتتتتيم يف ابحلتتتق املهتتتتاجرين متتتتت  لضتتتمان إضتتتتافية تتتتداب  اختتتتاذ ٢٢5-١٤٠
 )أنغوال(؛

 طلبتات مجيت  معاجلتة يف القسترية اإلعتادة عدم مبدأ تطبيق ضمان ٢٢6-١٤٠
 )كولومبيا(؛ الالجئ بصفة االعكا 

 القسترية" اإلعتادة "عتدم مبتدأ احتكام أجتل من اللجوء نظام تعزيز ٢٢٧-١٤٠
 قتتد بلتتدان إىل اللجتتوء ملتمستت  إعتتادة عتتدم تكفتتل ضتتما ت بوضتت  كتتامالا   احكامتتاا 

 )قرب (؛ املعاملة سوء أو للتعليب فيها يتعرضون
 القسترية اإلعادة عدم ملبدأ ا الفع التطبيق أجل من تداب  اعتماد ٢٢٨-١٤٠

 عرضتة حتريتهم أو حيتاهتم فيهتا تكتون التيت املنتاطق أو البلتدان إىل اللجوء مللتمس 
 فئتتتة إىل انتمتتتائهم أو ديتتتنهم، أو جنستتتيتهم، أو العرقتتت ، انتمتتتائهم بستتتبب للخطتتتر
 )أوروغواي(؛ السياسية آرائهم بسبب أو معينة اجتماعية

 فيهتا يواجهتون بلتدان إىل اللجتوء ملتمست  إعتادة عدم من التأكد ٢٢٩-١٤٠
 )سويسرا(؛ املعاملة سوء ضروب من غ   أو للتعليب التعرض خطر
 احليتتتاة يف الالجئتتتني حتتتق محايتتتة لضتتتمان الوطنيتتتة القواعتتتد تعتتتديل ٢٣٠-١٤٠

 )كوستاريكا(؛ اإلدارية الرسوم خف  طريق عن األسرية
 احليتتتاة يف جئتتتنيالال حتتتق محايتتتة لضتتتمان الوطنيتتتة القواعتتتد تعتتتديل ٢٣١-١٤٠

 طلبتات لتقتدمي النهتائ  املوعتد ومتديتد اإلداريتة الرسوم خف  منها بطرق، األسرية،
 ديفوار(؛ )كوت األسرة مشل لتم  

 ومعاجلتتة الالجئتتني، حقتتوق متتن حقتاا  األستترة مشتتل لتتتم   اعتبتتار كفالتة ٢٣٢-١٤٠
 )أفغانستان(؛ السرعة وجه عل  القضااي
 )العراق(؛ اللجوء ملتمس  حالة لتحسني التداب  من املزيد اختاذ ٢٣٣-١٤٠
 اإلعتتتادة عمليتتتة يف الطفتتتل حقتتتوق لتعزيتتتز الال متتتة التتتتداب  اختتتتاذ ٢٣٤-١٤٠

 )ميامنار(؛ القسرية
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 ملتمست  متن املصتحوبني غت  القصتر مجيت  عتن املسؤولية تفوي  ٢٣5-١٤٠
 )قرب (؛ الطفل رعاية لدوائر عاماا، 1٨ سن حىت والالجئني، اللجوء
 ملتمستتت  متتتن املصتتتحوبني غتتت  القصتتتر ملستتتألة عليتتتا أولويتتتة إيتتتالء ٢٣6-١٤٠
 ومتن االستتقبا  مراكز من االختفاء من ومحايتهم اللجوء مراكز يف املودعني اللجوء
 اجلتترائم متتن ذلتت  وغتت  واالستتتغال  ابلبشتتر لالجتتتار ضتتحااي الوقتتوع خلطتتر التعتترض
 )أملانيا(؛
 إبهنتاء املصتحوبني غت  القصتر متن اللجتوء ملتمس  معاملة حتسني ٢٣٧-١٤٠
 التتلين اللجتتوء ملتمستت  متتن املصتتحوبني غتت  القصتتر بتتني املعاملتتة يف التفرقتتة ممارستتة
 اإلنستان حقتوق وضتمان عامتاا، 1٥ فتوق هتم من وبني عاماا  1٥ عن أعمارهم تقل

 )فرنسا(؛ القصر هؤالء جلمي 
 يلتمستتتون التتتلين املصتتتحوبني غتتت  األطفتتتا  ومحايتتتة إدمتتتاج تعزيتتتز ٢٣٨-١٤٠
 األسود(؛ )اجلبل االستقبا  مراكز من هروهبم تفادي أجل من اللجوء
 اللجتتوء يلتمستتون التتلين القصتتر وأمتتن ستتالمة تكفتتل تتتداب  تنفيتتل ٢٣٩-١٤٠

 )ب و(؛
 متن املصتحوبني غت  القصتر محاية ضمان إىل الرامية التداب  تعزيز ٢٤٠-١٤٠

 )أوغندا(؛ األخر  االستغال  وأشكا  ابلبشر االجتار من اللجوء ملتمس 
 احمللتت  القتتانون يف اجلنستتية عتتدمي الشتتخ  تعريتتف إدراج يف النظتتر ٢٤١-١٤٠
 بشتأن 19٥٤ عام التفاقية وفقاا  اجلنسية، انعدام حاالت لتحديد إجراءات ووض 
 )الربا يل(. اجلنسية عدمي  األشخا  وض 

 الدولتة موقتف عن تعرب   التقرير هلا يف الواردة التوصيات و/أو االستنتاجات ومجي  -١٤١
 بتأييتتد حتظتت  أهنتتا يُفهتتم أال   وينبغتت  االستتتعراض. موضتتوع الدولتتة و/أو قتتدمتها التتيت )التتدو (
 بكامله. العامل الفريق
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