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 مقدمة   

عقددد اليريددق العامدد  املعددا ابالددتعرال الدددورن المبددام ، املنمبددح ووجدد  قددرار  لدد  حقددو   -1
وجددددر   اإلناددددان 1/5، دورتدددده اةاماددددة والعمبددددرين   اليدددد ة مددددن 20 إىل 31  كددددانون الياا/يندددداير 2020.

االتعرال املتعلق ابلاويد   اجللاة العاشرة، املعقودة   27  كانون الياا/يناير 2020. وترألت وفد 
الاددويد وزيددرة شددنون املادداواة  ددن اجلناددن، املعنيددة وناهضددة التمييددز واليآدد ، نلددا ليندددها ن. واعتمددد 
 اليريق العام  التقرير املتعلق ابلاويد   جلاته الاادلة عمبرة، املعقودة   30  كانون الياا/يناير 2020.

، اختار  ل  حقو  اإلناان فريق املقدررين التدا) جملاوموعدة 2020كانون الياا/يناير   14و   -2
 اليالثية( لتياري التعرال احلالة   الاويد: الكامريون، واملكايك، والياابن.

، 16/21مدن مرفدق قدرار   5، واليقدرة 5/1من مرفق قرار  ل  حقدو  اإلنادان  15وعماًل ابليقرة  -3
 صدرت الواثئق التالية أل رال التعرال احلالة   الاويد:

 ؛(A/HRC/WG.6/35/SWE/1جمل (أجمل15تقرير وطا/عرل كتايب مقدم وفقاً لليقرة  جملأ( 

 (بجمل15اإلناان وفقاً لليقرة  جتميع للمعلومات أعدته ميوضية األمم املتحدة الاامية حلقو  جملب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/35/SWE/2جمل

 (ججمل15ميوضددية األمددم املتحدددة الاددامية حلقددو  اإلناددان وفقدداً لليقددرة  أعدتددهمددوجز  جملج( 
 .(A/HRC/WG.6/35/SWE/3/Corr.1و A/HRC/WG.6/35/SWE/3جمل

 -إيددددران جمليةوريددددة وأحيلددددت إىل الاددددويد عددددن طريددددق اوموعددددة اليالثيددددة قائمددددة ألدددد لة أعددددد ا لددددلياً  -4
نيدددة ابلتنييدددال واإل دددالة واملتا عدددة علددد  الآدددعيد الدددوطا، اإللدددالمية(، والاتغدددال، ابلدددم  موعدددة األصددددقا  املع

ينيا، وليختنمبدتاين، واململكدة املتحددة لاييانيدا العومد  وأيرلنددا المبدمالية، والدواةت املتحددة و لجيكدا، ولدلوف
  ل لة   املوقع المببكي اةارجي لاللتعرال الدورن المبام .األمريكية. وميكن ااطالع عل  هال  األ

 مداوالت عملية االستعراض وجزم -أوالا  

 من جانب الدولة موضوع االستعراض عرض احلالة -ألف 

ذكدددرت رئيادددة الوفدددد أن العدددام اتددداج إىل  تمعدددات تادددودها املاددداواة وميتوحدددة ونودددم متعدددددة  -5
تآددن للتحددةت الراهندة. ويود  االدتعرال الددورن المبدام  األطراف تعم   مبك  جيد مدن أجد  ال

 أحنا  العام.من األمهية لدعم حقو  اإلناان والدميقراطية وليادة القانون   ييع عل  قدر كبري 

 وقددد أجددرت احلكومددة ممبدداورات قبدد  االددتعرال مددع منومددات اوتمددع املدددا، وذلددك انيالقدداً  -6
نومدات. واذدالت احلكومدة خيدوات جدادة للوفدا  ابلتزاما دا الدوليدة   من تقديرها الكبدري ررا  هدال  امل

املتبقيدددددة. وكدددددررت ال حقدددددو  اإلنادددددان مندددددال االدددددتعرال الادددددا ق، وتوددددد  متيقودددددة إزا  التحددددددةت  ددددد
أتكيدددد هددددف احلكومدددة املتميددد    ضدددمان ااحددد ام  2016االددد اتيجية الوطنيدددة حلقدددو  اإلنادددان لعدددام 

 الدولية    ال حقو  اإلناان.  الكام  التزامات البلد

متيال للتوصيات الداعية إىل اةيوات اليت اذال ا احلكومة لالوأطلع الوفد اليريق العام  عل   -7
للمبددادا املتعلقددة وركددز املنلاددات الوطنيددة لتعزيددز حقددو   وفقدداً إنمبددا  منلاددة وطنيددة حلقددو  اإلناددان 

إنمبدا  هدال  املنلادة  2018وزارة   مدالكرة صددرت عدام اإلناان ومحايتةا جملمبادا ابري (. واق حت ال
 .2021  عام 
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الاددويد تقدددماً   كيالددة حقددو  الييدد ،   حددن ا تددزال هنددا   عدد  التحدددةت،  ققددتوح -8
لدديما فيمددا يتعلددق ابألطيددال الضددعيا . ولتواصدد  احلكومددة جةودهددا ملكافحددة ييددع أشددكال العندد   وا

 الكا  لألطيال الضعيا .ضد األطيال وتوفري الدعم 

 كدددددانون اليددددداا/  1يددددد  أصدددددبحت، مندددددال وأ لدددددف الوفدددددد اليريدددددق العامددددد   ن اتياقيدددددة حقدددددو  الي -9
، ويا ة قدانون وطدا،  دا يادتتبع وقدوع التدزام أوضدحمل علد  اعداكم والعداملن    دال القدانون 2020 يناير

ابألطيدددال. وتيدددري إمكانيدددة التآدددديق علددد   للنودددر   احلقدددو  الناشددد ة عدددن ااتياقيدددة   احلددداات املتعلقدددة
تقدمي البال ات عدداً من األل لة اليت يتعن حتليلةا قب  أن تتوص  الاوتوكول ااختيارن املتعلق إبجرا  

 ىل رأن  مبحن هال  املاحلة.احلكومة إ

نيددة وعددززت الاددويد تمبددريعا ا املتعلقددة وكافحددة التمييددز وزادت املخآآددات املرصددودة   امليزا -10
ن زةدة   ألمددن الاددويدعددن دائددرة ا 2018لتدددا ري مكافحددة التمييددز. وأألةددرت األرقددام الآددادرة   عددام 

األجاندد  والقوميددة املتيرفددة، وذلددك ألالدداً مددن خددالل ولددائ   كراهيددةالتعبددري عددن األفكددار القائمددة علدد   
مكافحة العنآدرية من أج   2016التواص  ااجتماعي. واعتمدت احلكومة خية وطنية شاملة   عام 

مددع التوصدديات املنبيقددة عددن االددتعرال  مبددياً وأشددكال العدددا  املماثلددة، واجلرميددة القائمددة علدد  الكراهيددة، مت
الاا ق اليت قبلتةا الاويد. و  إطدار اةيدة الوطنيدة، نيدالت احلكومدة عددة تددا ري، ودا   ذلدك تددري  

ة وااختآاصدين ااجتمداعين، واذدالت مبدادرات املدارس وأفراد المبرط العاملن  املوألين العمومين 
 يما يتعلق ابلعنآرية.لزةدة توعية األطيال والمبباب ف

للحددددوار  ددددن اليقافددددات واألدةن مددددن أجدددد  تنادددديق ممبدددداركة  خاصدددداً  وعينددددت احلكومددددة مبعددددواثً  -11
ايدددة األقليدددات ومح ،احلكومدددة   املبدددادرات الدوليدددة الراميدددة إىل  اهبدددة التحددددةت الددديت تيرحةدددا العنآدددرية

 العنآرية. الدينية. وكرر الوفد أتكيد التزام احلكومة وكافحة ييع أشكال

علدد  التددزام الاددويد  كيالددة املادداواة   احلقددو  واليددر  للميليددات داً ومددن خددالل التحكيددد  ددد -12
أفدداد الوفددد  ن وامليليددن ومزدوجددي امليدد  اجلناددي ومغددايرن انويددة اجلناددانية وحدداملي صدديات اجلناددن، 
حتديدددد المبدددخ  احلكومدددة تعكددد  علددد  صددديا ة قدددانون جديدددد يادددمحمل  تغيدددري ندددوع اجلدددن  علددد  ألددداس 

 قو  مغايرن انوية اجلناانية.حلزاً نويته، تعزي

واذالت وكالة انجرة الاويدية تدا ري لتعزيز إجرا ات تقييم طلبات اللجو  من أج  التحديدد  -13
 ةويدددانلالضددديةاد    لددددان املنمبدددح  ادددب  امليددد  اجلنادددي أو  اتلبدددالي ياليعدددال ملخددداطر تعدددرل مقددددم

. وتعك  احلكومة عل  إعداد خية عملةدا الوطنيدة األوىل  مبدحن امليليدات جلناااتعبري االاجلناانية أو 
 وامليلين ومزدوجي املي  اجلناي ومغايرن انوية اجلناانية وحاملي صيات اجلنان.

ة خارجيددة تتاددمان وناصددرة قضدداة الناددا . وكددان تعمدديم مراعدداة ولددد  الاددويد حكومددة وليالدد -14
رصددد ميزانيددة مراعيددة نددالا املنوددور ويا ددة أداة هامددة لتنييددال الايالددة املناصددرة  املنوددور اجلنادداا مددن خددالل

  الناا . لقضاة

املدددرأة وأدخلددت احلكومددة إصدددالحات علدد  نودددام اإلجددازة الوالديددة،  دددا ألددةم   املاددداواة  ددن  -15
 والرج    توزيع العالوة الوالدية.

ات ملنددع ومكافحددة عندد  الرجدد  ضددد املددرأة واعتمدددت احلكومددة الدد اتيجية شدداملة لعدددة قياعدد -16
 احلماية والدعم للناا  واألطيال ضحاة العن . ولتوفري
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 وتواصدد  احلكومددة التمبددداور مددع المبددع  الآدددامي  مبددحن ندد  ااتياقيدددة املتعلقددة ابلآدددامين   -17
   لدددان المبددمال األورويب، واحليدداا علدد  اللغددات الآددامية، وطلبددات إنمبددا  جلددان لتقآددي احلقددائق. و 

 لتزام احلكومة  تعزيز حق الاكان الآامين األصلين   تقرير املآري.ابرئي  الوزرا   صرح، 2019 عام

ت و ريهددا مدددن وعددززت احلكومددة تمبدددريعا ا لدددعم ييدددع األقليددات القوميدددة وطلبددت إىل البلددددة -18
 ية.ااضيالع وةمة تعزيز احلياا عل  لغات وثقافات األقليات القوم ةاجلةات املعني

وكاندددت اتياقيدددة حقدددو  األشدددخا  ذون اإلعاقدددة نقيدددة اانيدددال  لايالدددة احلكومدددة املتعلقدددة  -19
أثدر   اوتمدع، أن يكدون لايالدة اإلعاقدة  كيالدةل  إىل الوكالة الاويدية املعنيدة ابملمبداركة  ابإلعاقة، وطُ 

 وذلك من خالل الرصد والبحث واملمبورة وتدا ري التوعية.

 االستعراضوردود الدولة موضوع جلسة التحاور  -ابء 

وفداً  بياانت أثنا  جلاة التحاور. وترد التوصيات املقدمة أثنا  جلادة التحداور    117أدىل  -20
 اليرع الياا من هالا التقرير.

 رحبت إيياليا إبدراج اتياقية حقو  اليي    التمبريعات اعلية.و  -21

املددرأة، و  حددة العنآددرية وجرميددة الكراهيددة، ومحايددة حقددوأشددادت اليدداابن ابجلةددود املبالولددة ملكاف -22
 وتعزيز املااواة  ن اجلنان.

 وأشار األردن إىل التيورات اليت حدثت    ال حقو  اإلناان. -23

وأثنت كينيدا علد  الادويد لددعمةا محايدة حقدو  اإلنادان مدن خدالل مادامها ا املاليدة املقدمدة  -24
 الاامية حلقو  اإلناان.إىل  لدان أخر  وإىل امليوضية 

  الاددويد ملددا تباللدده مددن جةددود احدد ام حقددو  اإلناددان، وددا   ذلددك حقددو  وأثددل لبنددان علدد -25
 املةاجرين.

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

 ة والايالية.الناا    احلياة العاميد عل  ارتياع نابة وهنحت لكاماة الاو  -27

معددددات التحقيقدددات واملالحقدددات القضدددائية واإلداانت  تدددداوأعر ددت مددداليزة عدددن قلقةدددا إزا   -28
 املتعلقة خبياب وجرائم الكراهية.

ورحبدددددت ملددددددي  ابالددددد اتيجية اجلديددددددة للتعددددداون اإلندددددائي دعمددددداً حلقدددددو  اإلنادددددان و ندددددا   -29
 قراطية وليادة القانون.الدمي

 وا  وفد الاويد.ورحبت نيكارا  -30

ورحبت املكايك إبدراج اتياقية حقو  اليي    التمبريعات الوطنية، والتآديق عل  اتياقية  -31
 .(189 مبحن العمال املنزلين جملااتياقية رقم  2011منومة العم  الدولية لعام 

آدددحية يدددة الملاددداواة   احلآدددول علددد  التعلددديم والرعاوأشدددارت منغوليدددا إىل أن الادددويد تكيددد  ا -32
 جلميع األطيال، وأشارت إىل الايالة املتعلقة ابألشخا  ذون اإلعاقة.

متيي  املرأة   احلياة الايالية والعامة. وأعرب عن قلقه إزا   نابةواحظ اجلب  األلود ارتياع  -33
 عدم كياية التمبريعات املتعلقة وكافحة التمييز.
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 ال التوصيات املنبيقة عن االتعرال الاا ق.وأشارت موزامبيق إىل اجلةود املبالولة لتنيي -34

 واحوت ميانار التدا ري اليعالة املتخالة لآاحل األشخا  ذون اإلعاقة. -35

 وأعر ت نيبال عن تقديرها ملاامهة الاويد   اح ام حقو  اإلناان   ييع أحنا  العام. -36

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

 ولليت نيوزيلندا الضو  عل  أمهية محاية حقو  المبع  الآامي. -38

 .2016 مبحن حقو  اإلناان،   عام  عمبريةوأشارت النيجر إىل اعتماد ال اتيجية  -39

 املةاجرين.ة ملكافحة التمييز، وا ليما ضد واحوت نيجرية التدا ري املتخال -40

وأشدددادت مقددددونيا المبدددمالية ابلتددددا ري املتخدددالة ملكافحدددة العنددد  ضدددد املدددرأة وجرميدددة الكراهيدددة،  -41
 وحلماية حقو  األطيال.

وأشددددارت النددددرويو إىل اةيددددوات املتخددددالة لضددددمان أن يددددتمكن المبددددع  الآددددامي مددددن  ارلددددة  -42
 حقوقه.

يالية، لكنةا أعر ت عن قلقةا إزا  عدم    احلياة الارتياع نابة الناا  وأشادت ابكاتان اب -43
 كياية متيي  ناا  األقليات.

ورحبدددت  نمدددا ابالددد اتيجية املتعلقدددة حبقدددو  اإلنادددان والتآدددديق علددد  اتياقيدددة منومدددة العمددد   -44
 .(189رقم جمل 2011الدولية  مبحن العمال املنزلين لعام 

 ت الوطنية.التمبريعا اتياقية حقو  اليي    ورحبت ابرا وان إبدراج -45

ا مدددع ال كيدددز علددد  حقدددو  ةوشدددكرت  دددريو الادددويد علددد  املاددداعدة اإلنائيدددة الرمسيدددة الددديت تقددددم -46
 اإلناان والدميقراطية وليادة القانون.

وأشددارت اليلبددن إىل اجلةددود املبالولددة ملكافحددة جددرائم الكراهيددة، لكنةددا أعر ددت عددن قلقةددا إزا   -47
 .عدد القضاة اليت مت اليآ  فيةا تدا
 ورحبت  ولندا  تعين مبعوث خا  للحوار  ن الدةانت واليقافات.   -48

وأشادت الاتغال ابرتياع نابة ممباركة املرأة   القوة العاملة، وأشادت أيضاً ابلتدا ري املتخالة  -49
 لتياري التوفيق  ن احلياة األلرية واحلياة العملية.

   التمبريعات الوطنية.إبدراج اتياقية حقو  اليي   ت قيرورحب -50

 وأشادت كندا ابةيوات املتخالة لتعزيز املااواة  ن اجلنان ومكافحة العن  ضد املرأة. -51

قدددو  اإلنادددان واجلةدددود الراميدددة إىل  املتعلقدددة حبلددد اتيجية ااواحودددت يةوريدددة مولددددوفا تنييدددال  -52
 .املااواة  ن اجلنان كيالة

ابجلةدددود الراميدددة إىل إنمبدددا  منلادددة وطنيدددة حلقدددو  اإلنادددان، وزةدة التعريددد  ورحبدددت رومانيدددا  -53
 واحلة العنآرية وخياب الكراهية.

 تقرير الالن قدمته.الوشكر ااحتاد الرولي الاويد عل   -54
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يز هال  وأشارت رواندا إىل اجلةود املبالولة ملكافحة التمييز واليآ  وشجعت الاويد عل  تعز  -55
 اجلةود.

رحبددت الاددنغال ابالدد اتيجية الدديت وضددعت ملنددع العندد  ضددد املددرأة ومددا خآدد  مددن مددوارد و  -56
 لتنييالها.

 ورحبت صر يا إبدراج اتياقية حقو  اليي    التمبريعات اعلية. -57

وأقدددرت لدددنغافورة ابجلةدددود املبالولدددة هبددددف التآددددن للتةمدددي  والتمييدددز ضدددد األقليدددات اإلثنيدددة  -58
 لدينية.وا

 وفاكيا إبدراج اتياقية حقو  اليي    التمبريعات اعلية.ورحبت لل -59

 وأشادت للوفينيا ابلدعم املقدم من الاويد إىل ارليات الدولية حلقو  اإلناان. -60

وذكددر وفددد الاددويد أن الدلددتور يددن  علدد  ضددماانت تكيدد  الددتقالل القضددا . وفيمددا يتعلددق  -61
زمنية قانونية لالحتجاز الاا ق للمحاكمدة، أوضدحمل  ا  مبحن عدم وجود حدودابلمبوا   اليت أُعرب عنة

ا ُياتخدم إا عند الضرورة و آورة متنالبة. ولوحظ أن احلكومة تعم  علد   الا ااحتجازه الوفد أن
تقدددمي مق حددات للحددد مددن الددتخدام ااحتجدداز الاددا ق للمحاكمددة. وابإلضددافة إىل ذلددك، يتميدد  أحددد 

لالزمدة لضدمان أن تراعدي الادليات املختآدة مراعداة امدة قواعدد األمدم   اذداذ التددا ري ا اجلوان  انامة
 املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة الاجنا .

وفيما يتعلق وكافحة العنآرية، أنمبحت احلكومة جلنة للنودر   فدرل مادنولية جنائيدة  دددة  -62
وأنمبددحت دائددرة المبددرطة  وددر ميدد  هددال  املنومددات.الددة املمبدداركة   منومددة ذات دوافددع عنآددرية وحح  

جرائم الكراهية، فضاًل عن إنمبا  وحدات شرطة معنية جبرائم احلة وطنية معنية و تنايقالاويدية جةة 
الكراهيددة   املندداطق احلضددرية الدديالث. كمددا اذددالت احلكومددة عدددة تدددا ري ملكافحددة جددرائم الكراهيددة علدد  

 م.شبكة اإلن نت وملنع هال  اجلرائ

ريدددة الددددين، زادت احلكومدددة الددددعم املقددددم مدددن الدولدددة لتعزيدددز األمدددن   املرافدددق وفيمدددا يتعلدددق حب -63
 التا عة لليوائ  الدينية وتعزيز أمن منومات اوتمع املدا واملدارس.

 2018 دددأ   عددام قددد التددزام احلكومددة وكافحددة العندد  ضددد املددرأة. و التحكيددد علدد  الوفددد  وكددرر -64
جددرائم جديدددة  ما مت إدراجعنددد -ياددتند إىل مبدددأ املوافقددة  -ابجلددرائم اجلناددية  جديددد يتعلددق نيداذ تمبددريع
اا تآدداب   حالددة عدددم رضددا الضددحيةق وقااعتدددا  اجلناددي الندداتو عددن عدددم رضددا جرميددة هددي قوقددوع 
 الضحيةق.

نيدددا  ضددديحمل وتولددديع تعزيدددز اإلطدددار التمبدددريعي ملكافحدددة ااجتدددار ابلبمبدددر. ومت تو راً مدددنخ جدددر و  -65
مددن جواندد  األحكددام اجلنائيددة املتعلقددة اباجتددار ابلبمبددر، وأدخلددت جرميددة جديدددة هددي قالددتغالل  العديددد
 البمبرق.

شدخ  اتداجون وألددرهم إىل  260 000، ُمنحدت تآداريحمل إقامددة ألكيدر مدن 2015ومندال عدام  -66
 محاية دولية.

، ُعيندت جلندة 2019. و  عام جو  الاويدنلنوام الللاً وميي  مبدأ عدم اإلعادة القارية ألا -67
حتقيددددق ممبدددد كة  ددددن األحددددزاب لدرالددددة ليالددددة البلددددد   املاددددتقب  جتددددا  انجددددرة وللنوددددر   وضددددع هددددال  
الايالة، هبدف إنمبا  نوام ماتدام عل  املد  اليوي  وليالة هجرة تكون إناانية ونمنة وفعالة من 

  الناحية القانونية.
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 22 000الل الادنوات اةمد  املاضدية ألكيدر مدن الاويدية خ نحت اجلنايةوعالوة عل  ذلك، مُ  -68
إجددرا  درالددة  مبدحن مددنحمل اجلنادية. ومددن التددا ري الدديت  ددرن مت   هددالا الاديا  شدخ  عدددمي اجلنادية. و 

ما إذا كان ميكن لبع  األطيال املولودين   الادويد راب  عددميي اجلنادية أن يكتادبوا اجلنادية  ،حبيةا
 الوادة. ندع تلقائياً  الاويدية

وذكدر الوفددد أن علدد  الاددويد إجددرا  حتليدد  شددام  قبدد  التآددديق علدد  ااتياقيددة الدوليددة حلمايددة  -69
ابلمبدرو  املنآدو  عليةدا لداً ييع األشخا  من ااختيا  القارن. ومع ذلك، فإن الاويد تيي ألا

   ااتياقية.

    ال حقو  اإلناان.ابلتزاما ا جةود للوفا  وأثنت جزر لليمان عل  الاويد ملا تبالله من  -70

 ورح  الآومال إبدراج اتياقية حقو  اليي    التمبريعات اعلية. -71

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

 ورحبت إلبانيا  وفد الاويد. -73

 ةا اتياقية حقو  اليي    التمبريعات اعلية.يد عل  إدماجانكا ابلاو  وأشادت لرن -74

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

 طا.تقرير الو لتقدمي الر  تقديورح  الاودان ابلوفد الاويدن وأعرب عن  -76

وأقرت لويارا ابحلالة اإل ا ية حلقو  اإلناان   البلد، وأعر ت   الوقدت نياده عدن قلقةدا  -77
 إزا  ماحلة احلياا عل  اللغات الآامية.

وأشدددادت ايلندددد وناصدددرة البلدددد حلقدددو  اإلنادددان، ودددا   ذلدددك مدددن خدددالل ليالدددته اةارجيدددة  -78
 املناصرة للمرأة.

ليمبدديت إىل خيددة العمدد  الوطنيددة ملكافحددة العنآددرية وجرميددة الكراهيددة، وإىل  - وأشددارت تيمددور -79
 اال اتيجية اجلديدة  مبحن التعاون اإلنائي.

ولدددليت تو دددو الضدددو  علددد  احلاجدددة إىل إحدددراز مزيدددد مدددن التقددددم حندددو التمتدددع الكامددد  حبقدددو   -80
 اإلناان   الاويد.

 نبيقة عن االتعرال الاا ق.التوصيات امل بالولة لتنييالوأشارت تون  إىل اجلةود امل -81

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

اجلناددددن وحقددددو  األطيددددال ورحبددددت أوكرانيددددا خبيددددط العمدددد  الراميددددة إىل ضددددمان املادددداواة  ددددن  -83
 كافحة جرائم الكراهية.األشخا  ذون اإلعاقة، ومو 

 ورحبت اململكة املتحدة ابعتماد خية وطنية ملكافحة العنآرية وجرمية الكراهية. -84

وأعر ددددت الددددواةت املتحدددددة عددددن قلقةددددا إزا  التعآدددد  اوتمعددددي جتددددا  أفددددراد األقليددددات اإلثنيددددة  -85
 والدينية.

 لية.  اليي    التمبريعات اعو وان إدراج اتياقية حقو واحوت أور  -86
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وأعر دددت يةوريدددة فندددزويال البوليياريدددة عدددن قلقةدددا إزا  حددداات جدددرائم الكراهيدددة ضدددد املةددداجرين  -87
 واملالمن واملنحدرين من أص  أفريقي والروما.

  الناددا  واألطيددال ورحبددت فييددت انم ابلتدددا ري الراميددة إىل تعزيددز املادداواة  ددن اجلناددن وحقددو  -88
 ة العنآرية.خا  ذون اإلعاقة، ومكافحواألش

 وأثل اليمن عل  املااعدة اليت يقدمةا البلد إلحالل الاالم   اليمن وتقدمي الدعم اإلنااا. -89

 وأشادت زامبيا ابلاويد عل  إدماجةا اتياقية حقو  اليي    التمبريعات اعلية. -90

ملكافحدددة كراهيدددة األجانددد  وجدددرائم  أفغانادددتان عدددن تقدددديرها اعتمددداد خيدددط وطنيدددةوأعر دددت  -91
 ة.الكراهي

 ورحبت ألبانيا ابعتماد خية وطنية ملكافحة العنآرية وجرمية الكراهية. -92

 لتقدمي التقرير الوطا. تقديرهاوأعر ت اجلزائر عن  -93

 مبددددحن تغددددري املنددددا  واعتمادهددددا وأثنددددت أنغددددوا علدددد  الاددددويد انضددددمامةا إىل اتيددددا  ابريدددد   -94
 حلقو  اإلناان. ال اتيجية

 وهنحت األرجنتن الاويد عل  ارتياع نابة ممباركة املرأة   احلياة الايالية والعامة. -95

 وأعر ت أرمينيا عن تقديرها للخيوات املتخالة ملكافحة العنآرية وجرائم الكراهية. -96

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

 وأثنت النماا عل  الاويد ملا اذالته من إجرا ات ملكافحة العنآرية وجرمية الكراهية. -98

 وأعر ت أذر يجان عن تقديرها لتقدمي وعرل التقرير الوطا. -99

 دية للمااواة  ن اجلنان.ورحبت جزر البةاما إبنمبا  الوكالة الاوي -100

 فحتةا التمييز ضد األقليات الدينية.عل  الاويد ملكاوأثنت البحرين  -101

ورحبددت  دددنغالدي  ابالددد اتيجية الوطنيدددة العمبدددرية الددديت وضدددعةا البلدددد هبددددف مندددع ومكافحدددة  -102
 العن  ضد املرأة. 

 .2020اعلي   عام  وأشارت  رابدوس إىل إدراج اتياقية حقو  اليي    القانون -103

ة حبقدو  اإلنادان وإدمداج اتياقيدة حقدو  الييد    االد اتيجية املتعلقدوأشارت  يالروس إىل  -104
 التمبريعات اعلية.

وهنحت  لجيكا الاويد عل  إجنازا ا، وأشارت   الوقت نياه إىل وجود  دال إلحدراز املزيدد  -105
 من التقدم.

 حقو  اإلناان. مية إىل حتان اإلطار املعيارن واملنلاي حلمايةورحبت  نن ابجلةود الرا -106

 ورحبت  وان إبنمبا  الوكالة الاويدية للمااواة  ن اجلنان. -107

ورحبددت البولددنة وانرلددك ابلتددزام البلددد حبمايددة حقددو  اإلناددان مددن خددالل التعدداون مددع ييددع  -108
 اجلةات املعنية.
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ل حقددددو  ة الوطنيددددة حلقددددو  اإلناددددان وإدراج التيقيدددد     دددداورحبددددت  وتاددددواان ابالدددد اتيجي -109
 اإلناان   املناهو الدرالية.

وشدد وفد الاويد عل  أن محايدة حقدو  اإلنادان تمبدك  حجدر الزاويدة   الايالدة اةارجيدة  -110
الادددويدية. والدددتجا ة لدددبع  التةديددددات املادددتمرة للمبدددادا الدميقراطيدددة   ييدددع أحندددا  العدددام، أطلقدددت 

 تقددددمي الددددعم لتعزيدددز الدميقراطيدددة وحقدددو  اإلنادددان احلكومدددة مبدددادرة قمحلدددة مدددن أجددد  الدميقراطيدددةق  غيدددة
وليادة القانون. وابإلضافة إىل ذلك، أطلقت الاويد محلة وطنية لتعزيدز الدميقراطيدة وقيمةدا مدع ال كيدز 

 ا إىل الدميقراطية.، وهو العام الالن لتحتي  فيه الاويد ابلالكر  امل وية لتحون2021عل  عام 

 صددا تتددحثري واملمبدداركة   صددنع القددرار، ملتاحددة للمبددع  الآددامي للومددن أجدد  تعزيددز اليددر  ا -111
احلكومدددة مدددالكرة تمبددداور  مبدددحن املادددائ  املتعلقدددة ابلمبدددع  الآدددامي وعممتةدددا للتعليدددق عليةدددا، وأعددددت 

آدددلحة ووجددد  وعدددززت احلكومدددة فرصدددة إجدددرا  ممبددداورات مدددع أصدددحاب امل .مبدددحنالا الممبدددروع قدددانون هبددد
 القانون املتعلق ابملعادن.

، اختتمدددددت ثدددددالث دول، مدددددن  ينةدددددا الادددددويد، والاملددددداانت الآدددددامية اليالثدددددة، 2017ام  عدددددو  -112
   لدددان المبددمال األورويب. وأحيدد  ممبددروع  ةمبددعوب الآدداميالاملياوضددات املتعلقددة إب ددرام اتياقيددة  مبددحن 

اردة الن  إىل الاملاانت الآامية للنودر فيده  آدورة يائيدة. وقدد نودرت الددول   طلبدات التعدديالت الدو 
التيدداول للتمكددن مددن  ة دددودية تياوضددوجددود وايددة مددن الاملدداانت الآددامية، وم تعدد ل الاددويد علدد  

  تعزيدددز حقدددو  المبدددع   هامددداً  ول. ولدددتندن ااتياقيدددة دوراً تعدددديالت علددد  املمبدددروع األ مبددحن إدخدددال 
اقية منومة العمد  الآامي   احلياا عل  لغاته وثقافته ولب  عيمبه. وتعتزم الاويد التآديق عل  اتي

 .(169رقم جمل 1989 لعام الدولية  مبحن المبعوب األصلية والقبلية

ليددات القوميددة ولغددات األقليددات وعلدد  واعتمدددت الاددويد تعددديالت علدد  القددانون املتعلددق ابألق -113
اإلعدددالن املعندددون ق دايدددة جديددددة لايالدددة أقدددو   مبدددحن األقليددداتق، مدددن أجددد  تمبدددجيع الدددتخدام لغدددات 

تمبدداور معةددا علدد  ييددع ماددتوةت صددنع القددرار. وتعتددزم احلكومددة اعتمدداد  ددران ن للحيدداا األقليددات وال
ود وزةدة التموي  وضمان إجرا  ممبداورات عل  لغات األقليات. وشدد الوفد عل  ضرورة تكيي  اجلة

شاملة حقاً مع األقليات من أج  ضمان إحراز املزيد من التقددم. وشدددت أيضداً علد  ضدرورة مواصدلة 
 ةود الرامية إىل تعزيز تعري  اجلمةور العام ابألقليات القومية.اجل

عتمددت الادويد الد اتيجية وأكد الوفد من جديد التزام البلد وكافحة التمييدز ضدد الرومدا. وا -114
طويلة األج  إلدماج الروما. وقد اذالت احلكومة خيوات لتعزيز قدرة املةنين املعنين ابملاائ  املتآلة 

 ا.ابلروم

وأ لددف الوفددد اليريددق العامدد  ابلتدددا ري املتخددالة لتحاددن حالددة األشددخا  ذون اإلعاقددة، وددا    -115
ا ري التياددددريية املتاحددددة ندددم. وكانددددت التيددددورات   معوددددم ذلدددك ممبدددداركة األشددددخا  ذون اإلعاقدددة والتددددد

اإلعدددددالم   ددددداات الايالدددددة العامدددددة  يي دددددة، ولكدددددن لدددددة تيدددددورات إ ا يدددددة    ددددداات اليقافدددددة وولدددددائط
 النق .ولائ  وتكنولوجيا املعلومات و 

ييدع التآديق عل  ااتياقية الدوليدة حلمايدة حقدو  ماحلة ناق  تأن ضرورة وأشار الوفد إىل  -116
 مبحن عل  ماتو  ااحتاد األورويب.الا التخال قرار هبوأن يُ العمال املةاجرين وأفراد ألرهم 

كد  توصدية مدن توصديات هي دات   املادنولة عدنالدوزارة وأصدرت الاويد مبادا توجيةية حتددد  -117
 من أج  تنايق تنييال هال  التوصيات واإل الة  مبحيا. ،األمم املتحدة املعنية حبقو  اإلناان

 العر .  اب وشجعت الاازي  الاويد عل  إعادة النور   تمبريعا ا إلنياذ حور التمييز  -118
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ة والرجدد ، وأثنددت علدد  الاددويد لقيامةددا ابملادداواة  ددن املددرأوأشددارت  لغددارة إىل التددزام الاددويد  -119
 المبع  الآامي. وضع تعزيز 

ورحبدت  وركيندا فالدو ابلد اتيجية التعداون اإلندائي. وشدجعت الادويد علد  زةدة التوعيدة مدن  -120
 أج  مكافحة خياب الكراهية.

 كراهية.ورحبت كمبودة ابعتماد خية وطنية ملكافحة العنآرية وجرمية ال -121

ورحبدددددت كنددددددا ابلتدددددزام الادددددويد إبنمبدددددا  منلادددددة مادددددتقلة حلقدددددو  اإلنادددددان، وابلتقددددددم اعدددددرز  -122
 يتعلق ابلمبع  الآامي. فيما

وأقدرت شديلي ابلتقددم اعدرز    دال حقدو  اإلناددان، ودا   ذلدك اعتمداد خيدة عمد  وطنيددة  -123
  مبحن األعمال التجارية وحقو  اإلناان.

التمييز والكراهية ضد املالمن والروما والاكان املنحدرين من  عن قلقةا إزا وأعر ت الآن  -124
 أص  أفريقي.

ورحبت كولومبيا ابلوكالة الاويدية للمااواة  ن اجلنان وابلتددا ري القانونيدة ملكافحدة ااجتدار  -125
 ابلبمبر.

مكافحدددة ل التجاريددة، و الكونغددو علدد  اةيددط الوطنيددة املتعلقددة حبقددو  اإلناددان واألعمددا وأثددل -126
 العنآرية وجرمية الكراهية، والتعاون اإلنائي.

وأشدددارت كولدددتاريكا إىل موا مدددة التمبدددريعات املتعلقدددة حبقدددو  الييددد . ولدددليت الضدددو  علددد   -127
 ضرورة اذاذ تدا ري ملكافحة العنآرية.

ن ومكافحدددة والتيادددرت كرواتيدددا عدددن التددددا ري املتخدددالة إلنمبدددا  منلادددة وطنيدددة حلقدددو  اإلنادددا -128
 جتار ابلبمبر.اا

 ورحبت كواب ابلوفد وشكرته عل  تقدمي التقرير الوطا. -129

وأثنت قا  عل  الاويد لقيامةا  تعميم وتنييدال أهدداف التنميدة املادتدامة   ييدع القدرارات  -130
 والايالات احلكومية.

قو  اإلناان   لدميقراطية وحوأعر ت تمبيكيا عن تقديرها للجةود اليت تبالنا الاويد لتعزيز ا -131
 ييع أحنا  العام.

 ولليت الدانر  الضو  عل  أمهية أن توفر الاويد احلماية حلقو  الاكان األصلين. -132

ورحبددددت جيبددددو   تعزيددددز الاددددويد إطارهددددا القددددانوا واملنلاددددي املتعلددددق حبقددددو  اإلناددددان مندددددال  -133
 االتعرال الاا ق املتعلق هبا.

 نيكية ابلتقدم اعرز   موا مة التمبريعات مع  ع  الآكو  الدولية.وميمةورية الدوأقرت اجل -134

وأشددددادت إكددددوادور ابإلجددددرا ات الدددديت متددددت لضددددمان اذدددداذ تدددددا ري فيمددددا يتعلددددق ابملادددداواة  ددددن  -135
 اجلنان، وا   ذلك اعتماد ليالة خارجية مناصرة للمرأة.

الددزةدة   جددرائم وخيدداب الكراهيددة،  ر ابلقلددق إزا واحوددت مآددر التقدددم اعددرز، لكنةددا تمبددع -136
 ومنومات اليمن املتيرف.
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وأشارت إلتونيا إىل ارتياع نابة متيي  املرأة   صنع القرار، وشجعت علد  أن يكدون للنادا   -137
 من الي ات اعرومة متيي    هالا اوال.

اددداواة  ددن اجلنادددن الولددة لضددمان املورحبددت إثيو يددا ابلددد اتيجية حقددو  اإلناددان واجلةدددود املب -138
 وتعزيز حقو  األطيال واألشخا  ذون اإلعاقة.

وأثنت فيجي عل  الدور القيادن للاويد    ال تغري املندا ، وا لديما اعتمداد قدانون  مبدحن  -139
 املنا .

وأعر دددددت فنلنددددددا عدددددن تقدددددديرها للمبددددديافية وإشدددددرا  اجلميدددددع أثندددددا  حتضدددددري البلدددددد إلجدددددرا  هدددددالا  -140
 رال.لتعاا

وأشدددادت فرنادددا ابةيدددوات املتخدددالة إل ددداد  ددددائ  لالحتجددداز ولتعزيدددز املاددداواة  دددن اجلنادددن  -141
 ومكافحة ااجتار ابلبمبر.

 وأشادت جورجيا  تعين ليري حلقو  اإلناان و قرار إنمبا  منلاة وطنية حلقو  اإلناان. -142

 .وجرمية الكراهية ملكافحة العنآريةورحبت ألبانيا ابعتماد خية وطنية  -143

 وأشادت  اان ابلتدا ري املتخالة ملكافحة العنآرية وجرمية الكراهية وإدماج املةاجرين. -144

 وأشادت اليوانن ابال اتيجية الوطنية ملنع ومكافحة عن  الرج  ضد املرأة. -145

 ا اعلدي اإليدا)املائة من انجتة   1وأشارت هاييت إىل التزام الاويد اليوي  األج   تكري   -146
 للمااعدة اإلنائية الرمسية.

 واحوت هندوراس إدراج اتياقية حقو  اليي    التمبريعات الوطنية. -147

 ابجلةود املبي نة   التقرير الوطا. أيالنداورحبت  -148

، والعندد  ضددد املددرأةورحبددت اننددد ابلتدددا ري الراميددة إىل مكافحددة عدددم املادداواة  ددن اجلناددن،  -149
 ر، والتمييز.وااجتار ابلبمب

وأثنددت إندونيادديا علدد  الددروح القياديددة للبلددد    ددال حقددو  اإلناددان علدد  الآددعيد الدددو)،  -150
 ليما فيما يتعلق ابجلةود الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املاتدامة. وا

م الكراهيددددة الدددديت ت العنآددددرية وجددددرائوأعر ددددت يةوريددددة إيددددران اإللددددالمية عددددن قلقةددددا إزا  حدددداا -151
 تاتةدف األقليات.

وأشددددار العددددرا  إىل االدددد اتيجية املتعلقددددة حبقددددو  اإلناددددان، واجلةددددود املبالولددددة لتعزيددددز حقددددو   -152
 األشخا  ذون اإلعاقة.

 األطراف.يرلندا واامهة الاويد   تعزيز حقو  اإلناان عل  ماتو  اعاف  املتعددة أوأشادت  -153

املبالولددة ملكافحددة معدداداة الاددامية، وأشددارت إىل اعتددزام ن تقددديرها للجةددود وأعر ددت إلددرائي  عدد -154
  مبحن مكافحة معاداة الاامية. 2020الاويد التضافة منمتر هام   تمبرين األول/أكتو ر 

ور، و  اةتدددام، شدددكرت رئيادددة وفدددد الادددويد الددددول علددد  ممبددداركتةا النمبدددية   جلادددة التحدددا -155
مدددا مدددن عملةدددا املنةجدددي الرامدددي إىل وصددديات الدددواردة مدددن الددددول جدددز ا هاوأكددددت أن احلكومدددة تعتدددا الت
 ضمان اح ام حقو  اإلناان.
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  

ستتتن ر الستتتويد و التوصتتتيات التاليتتةد وستتتتقدا ردوداا علينتتتا و الو تت  املناستتتبد علتتت   -156
 وق اإلنسان:ورة الرابعة واألربعني جمللس حقيتجاوز ذلك موعد الد أال

التصتتتديق علتتت  االتفا يتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة اليتتتء األ تتت ا  متتتن اال تفتتتاء  1-156
 القسري )إيطاليا( )هندوراس( )النورية فنزويال البوليفارية(؛

التصتتتديق علتتت  االتفا يتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة اليتتتء األ تتت ا  متتتن اال تفتتتاء  2-156
 ؛2007القسريد اليت جرى التو يء علينا و عاا 

االنضتتتتماا إت االتفا يتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتة اليتتتتء األ تتتت ا  متتتتن اال تفتتتتاء  3-156
 القسري )العراق(؛

األ ت ا   الن ر و إمكانيتة التصتديق علت  االتفا يتة الدوليتة حلمايتة اليتء 4-156
 من اال تفاء القسري )النيجر(؛

 و التصديق عل  االتفا ية الدولية حلماية اليء األ  ا  منداا الن ر جمد 5-156
 اال تفاء القسري )أوروغواي(؛

الن تتتر و التصتتتديق علتتت  االتفا يتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة اليتتتء األ تتت ا  متتتن  6-156
 اال تفاء القسري )ليتوانيا( )أرمينيا(؛

اذ التدابري الدا لية الالزمة لتمكيننا من التصديق عل  االتفا ية الدولية اخت 7-156
 ألرجنتني(؛حلماية اليء األ  ا  من اال تفاء القسري )ا

التصتتتديق علتتت  االتفا يتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة اليتتتء األ تتت ا  متتتن اال تفتتتاء  8-156
القسري بتلقي البالغات القسريد واالعرتاف اب تصا  اللجنة املعنية حباالت اال تفاء 

 من أفراد أو دول أطراف أ رى )تشيكيا(؛

أل ت ا  متن التصديق دون حتف ات عل  االتفا ية الدوليتة حلمايتة اليتء ا 9-156
 اال تفاء القسري )الربتغال(؛

اإلستتراع و التصتتديق علتت  االتفا يتتة الدوليتتة حلمايتتة اليتتء األ تت ا  متتن  10-156
 اال تفاء القسري )أوكرانيا(؛

الن تتتر و التصتتتديق علتتت  االتفا يتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة اليتتتء األ تتت ا  متتتن  11-156
 اال تفاء القسري )غاان(؛

قتتتوق اليتتتء العمتتتال املنتتتاجرين يتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة حالتصتتتديق علتتت  االتفا  12-156
 د )ابراغواي(؛16و 11و 10و 8وأفراد أسرهمد و إطار أهداف التنمية املستدامةد 

 التصديق عل  االتفا ية املتعلقة ابلعمال املناجرين )هندوراس( )سري النكا( 13-156
 )مصر( )النورية فنزويال البوليفارية(؛

املتعلقتتة ابلعمتتال املنتتاجرين )إندونيستتيا( ق علتت  االتفا يتتة الن تتر و التصتتدي 14-156
 )كولومبيا(؛

 الن ر و التصديق عل  االتفا ية املتعلقة ابلعمال املناجرين )الفلبني(؛ 15-156



A/HRC/44/12 

13 GE.20-04191 

استكشتتتاف إمكانيتتتة التصتتتديق علتتت  االتفا يتتتة املتعلقتتتة ابلعمتتتال املنتتتاجرين  16-156
 )النيجر(؛

ن الشتتتعوأل األصتتتلية ة العمتتتل الدوليتتتة بشتتت يق علتتت  اتفا يتتتة من متتتالتصتتتد 17-156
 16و 11و 10و 8د و إطتتتار أهتتتداف التنميتتتة املستتتتدامة (169ر تتتم ) 1989والقبليتتتة لعتتتاا 

 ؛(ابراغواي)

التصتتتديق علتتت  اتفا يتتتة من متتتة العمتتتل الدوليتتتة بشتتت ن الشتتتعوأل األصتتتلية  18-156
 فارية(؛يبول)الدامنرك( )النورية فنزويال ال (هندوراس( )169ر م ) 1989والقبليةد 

مواصلة العمل من أجل التصديق عل  اتفا ية من مة العمل الدوليتة بشت ن  19-156
الن تتر و اختتتاذ مزيتتد متتن التتتدابري متتء  (169ر تتم ) 1989الشتتعوأل األصتتلية والقبليتتة لعتتاا 

 لتعزيز  درة الشعب الصامي عل  الت ثري واملشاركة والوصول إت سبل العيش )النرويج(؛

حتف تتاتد علتت  الربوتوكتتول اال تيتتاري للعنتتد التتدو  ا تتا  ءد دون التو يتت 20-156
 ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية )الربتغال(؛

الربوتوكتتتتول اال تيتتتتاري للعنتتتتد التتتتدو  ا تتتتا  ابحلقتتتتوق التصتتتتديق علتتتت   21-156
 اال تصادية واالجتماعية والثقافية )هندوراس( )النورية فنزويال البوليفارية(؛

التصديق دون حتف ات عل  الربوتوكتول اال تيتاري التفا يتة حقتوق الطفتل  22-156
 املتعلق إبجراء تقدمي البالغات )الربتغال(؛

ربوتوكول اال تياري التفا ية حقوق الطفتل املتعلتق إبجتراء التصديق عل  ال 23-156
 تقدمي البالغات )سلوفاكيا( )أملانيا( )بنن( )أيرلندا( )إسبانيا( ) رب (؛

التعجيتتتل ابلتصتتتديق علتتت  الربوتوكتتتول اال تيتتتاري التفا يتتتة حقتتتوق الطفتتتل  24-156
 املتعلق إبجراء تقدمي البالغات )أوكرانيا(؛

ة التصتتتديق علتتت  الربوتوكتتتول اال تيتتتاري التفا يتتتة حقتتتوق الشتتتروع و عمليتتت 25-156
 الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات )إيطاليا(؛

فا يتتتة حقتتتتوق الطفتتتتل لربوتوكتتتتول اال تيتتتتاري التالن تتتر و التصتتتتديق علتتت  ا 26-156
 املتعلق إبجراء تقدمي البالغات )منغوليا(؛

الربوتوكتتول اال تيتتاري الثالتتق التفا يتتة االنتنتتاء متتن عمليتتة التصتتديق علتت   27-156
 حقوق الطفل )الصومال(؛

القيتتتااد و ضتتتوء التتتدعوات الدا متتتةد ببتتتدء زررات  طريتتتة للمقتتترر ا تتتا   28-156
أل كال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك املعين اب

 مناجرين )بيالروس(؛ن تعصبد واملقرر ا ا  املعين حبقوق اإلنسان للم

اعتماد عملية واضحة تقوا عل  أساس اجلدارة ال تيار املر حني الوطنيني  29-156
ة املتحتدة لربيطانيتا الع مت  وأيرلنتدا النت اابت هيئات معاهتدات األمتم املتحتدة )اململكت

 الشمالية(؛

 إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاا ملبادئ ابريس )منغوليا(؛ 30-156
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ملبتتتتادئ ابريتتتتس )أيرلنتتتتدا(  إنشتتتتاء مؤسستتتتة وطنيتتتتة حلقتتتتوق اإلنستتتتاند وفقتتتتاا  31-156
 )النورية فنزويال البوليفارية(؛

ملبتتتتتادئ ابريتتتتتس  نستتتتتان وفقتتتتتاا إنشتتتتتاء مؤسستتتتتة وطنيتتتتتة مستتتتتتقلة حلقتتتتتوق اإل 32-156
 )السنغال( )سلوفينيا(؛

 ملبادئ ابريس )ابكستان(؛ إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاا  33-156

التعجيل إبنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاا ملبادئ ابريس  34-156
 )جورجيا(؛

 العراق(؛التعجيل إبنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ) 35-156

 التعجيل إبنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان )كوستاريكا(؛ 36-156

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

 ولويتةد وفقتاا إنشاء مؤسسة وطنيتة مستتقلة حلقتوق اإلنستاند علت  ستبيل األ 38-156
 ملبادئ ابريس )نيوزيلندا(؛

 ملبتتادئ ابريتتسد  تتا و إنشتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتقلة حلقتتوق اإلنستتان وفقتاا  39-156
 ذلك التعاون مء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان و دول أ رى )إندونيسيا(؛

 االنتناء من إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان )اجلبل األسود(؛ 40-156

الن تتتر و التعجيتتتل ابلعمليتتتات الراميتتتة إت إنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة مستتتتقلة  41-156
 مبادئ ابريس )موزامبيق(؛ حلقوق اإلنساند متشياا مء

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

ملبتادئ ابريتس  اإلنسان وفقاا  الن ر و إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق 43-156
 )نيبال(؛

اإلنستتان وتكليفنتتا بواليتتة الن تتر و إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق  44-156
 واسعة وفقاا ملبادئ ابريس ومعايري حقوق اإلنسان و هذا الصدد )النيجر(؛

إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان ذات واليتتة واستتعة و جمتتال  45-156
 سان وفقاا ملبادئ ابريس )مقدونيا الشمالية(؛حقوق اإلن

نشتتتتاء مؤسستتتتة وطنيتتتتة حلقتتتتوق مواصتتتتلة اختتتتتاذ  طتتتتوات ملموستتتتة لكفالتتتتة إ 46-156
 ملبادئ ابريس )الفلبني(؛ اإلنسان وفقاا 

تكثيتتف جنودهتتا الراميتتة إت إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان متتثتتل  47-156
 ملبادئ ابريس )بولندا(؛ اتماا  امتثاالا 

مواصلة اجلنود الرامية إت إنشاء مؤسستة وطنيتة حلقتوق اإلنستان وتزويتدها  48-156
 لتمكيننا من الوفاء بواليتنا وفقاا ملبادئ ابريس ) طر(؛ ابلدعم الالزا
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مواصتتلة اجلنتتود الراميتتة إت إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان  49-156
 ملبادئ ابريس )النورية كورر(؛ وفقاا 

 اجلنود الرامية إت إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاا  زيزتع 50-156
 اندا(؛ملبادئ ابريس )رو 

 مواصتتتلة اجلنتتتود الراميتتتة إت إنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان وفقتتتاا  51-156
 ملبادئ ابريس )السودان(؛

ادئ ملبت التعجيل بعملية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنستان وفقتاا  52-156
 ابريس )اتيلند(؛

ملبتادئ ابريتس  وفقاا مواصلة الن ر و إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  53-156
 )تونس(؛

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

ادئ ابريس بمل التعجيل إبنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاا  55-156
 )أوروغواي(؛

 نسان )ليتوانيا(؛التعجيل بعملية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإل 56-156

مواصتتلة جنودهتتا متتن أجتتل إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان  57-156
 )اليمن(؛

إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان ذات واليتتة واستتعة و جمتتال  58-156
 ملبادئ ابريس )زامبيا(؛ وتوفري املوارد الكافية هلاد وفقاا حقوق اإلنسان 

مؤسسة وطنية مستقلة حلقتوق اإلنستان متن أجتل تعزيتز بذل جنود إلنشاء  59-156
املبادرات املتعلقة حبقوق اإلنساند  ا و ذلك اإلدماج الفعال مللتمسي اللجتوء و البلتد 

 )أنغوال(؛

ال ق اإلنستتان ذات واليتتة واستتعة و جمتتإنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتو  60-156
 ملبادئ ابريس )لكسمربغ(؛ حقوق اإلنسان وتوفري املوارد الكافية هلاد وفقاا 

 مواصتتتلة اجلنتتتود الراميتتتة إت إنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان وفقتتتاا  61-156
 ملبادئ ابريس )بيالروس(؛

تزويتدها ابملتوارد التعجيل إبنشتاء مؤسستة وطنيتة مستتقلة حلقتوق اإلنستان و  62-156
 ملبادئ ابريس )بنغالديش(؛ الكافيةد وفقاا 

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

 االنتناء من عملية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان )الكونغو(؛ 64-156

حلمايتة حقتوق اإلنستان إت إنشاء مؤسسة مستقلة  التعجيل ابجلنود الرامية 65-156
 )ملديف(؛
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ملبتادئ ابريتس  الن ر و إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاا  66-156
 )جيبويت(؛

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

اليتتة الالزمتتة واملتتوارد املناستتبة الو   تتاا املعتتين ابألطفتتالمواصتتلة متتنني أمتتني امل 68-156
 لضمان حقوق الطفل )كينيا(؛

اختاذ التدابري الرامية إت ضمان توفري آليات وكياانت فعالة وميكن لألطفال  69-156
الوصول إلينا من أجل تقدمي الشكاوى واحلصول عل  املعلومات والدعم عندما تتعترض 

 يكا(؛حقو نم النتناكات )بلج

وطنية دا مة لتنفيذ التوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان واإلبالغ  إنشاء آلية 70-156
 من أهداف التنمية املستدامة )ابراغواي(؛ 17و 16واملتابعةد مء مراعاة اهلدفني 

 ضمان حقوق النساء واألطفال من الفئات احملرومة واملنمشة )اهلند(؛ 71-156

ونيتة التيت ال تتزال تنتنتك انالالإنستانية وغتري الق الكف عن فرض العقتوابت 72-156
 حقوق اإلنسان األساسية للسكان و البلدان املستندفة )النورية إيران اإلسالمية(؛

مواصتتتتلة تعزيتتتتز التتتتتدابري الراميتتتتة إت زردة اإلدمتتتتاج االجتمتتتتاعي لألطفتتتتال  73-156
والرعايتتتة وحتستتتني فتتتر  حصتتتول األ تتت ا  ذوي اإلعا تتتة علتتت  فتتتر  العمتتتل والتعلتتتيم 

 متييز )أنغوال(؛ الصحيةد دون أي

االستتتتمرار و اإلجتتتراءات واملبتتتادرات الراميتتتة إت اايتتتة الشتتتعوأل األصتتتلية  74-156
 واأل ليات القومية والالجئني وملتمسي اللجوء )بنن(؛

مواصلة التشاور واحلوار مء من مات اجملتمتء املتدا العاملتة و جمتال اايتة  75-156
 واهلرسك(؛لبوسنة حقوق اإلنسان )ا

ضتتمان أن تكتتون التفا يتتة حقتتوق الطفتتل وبروتوكواليتتا اال تياريتتة األستتبقية  76-156
عل  التشريعات الوطنية و حاالت تضارأل القواننيد وتعزيز استقالل أمتني امل تاا املعتين 

 ابألطفال )مقدونيا الشمالية(؛

وتعزيز استقالل أمني تيارية االلتزاا ابتفا ية حقوق الطفل وبروتوكواليا اال  77-156
 امل اا املعين ابألطفال )مقدونيا الشمالية(؛

 توسيء نطاق احلماية من التمييز  وجب  انوهنا احمللي )األردن(؛ 78-156

 تعزيز التدابري الرامية إت مكافحة التمييز )ألبانيا(؛ 79-156

صتة التمييتز يتزد و اتسريء التتدابري الراميتة إت مكافحتة اليتء أ تكال التمي 80-156
العنصتريد متتء الرتكيتتز بشتتكل  تتا  علتت  مكافحتتة  طتتاأل الكراهيتتة و طتتاأل العنصتترية 

 وكراهية األجانب )جيبويت(؛

زردة جنودها الرامية إت مكافحة أوجه عدا املساواة التيت تواجته األطفتال  81-156
 واألسر )فنلندا(؛
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 ستتبل انتصتتاف وصتول إتتوستيء نطتتاق احلمايتتة متن التمييتتز وزردة فتتر  ال 82-156
 فعالة فيما يتعلق أبي  كل من أ كال التمييز )االحتاد الروسي(؛

تعزيتتز اجلنتتتود الراميتتتة إت مكافحتتتة التمييتتتزد  تتتا و ذلتتتك عتتتن طريتتتق تعزيتتتز  83-156
القتتتدرة املؤسستتتية متتتن أجتتتل التوثيتتتتق والتحقيتتتق واملقاضتتتاة بصتتتورة مننجيتتتة و حتتتتواد  

 انب وما يتصل بذلك من تعصب )رواندا(؛ية األجالعنصرية والتمييز العنصري وكراه

تعزيتتتتتز اجلنتتتتتود الراميتتتتتة إت مكافحتتتتتة التمييتتتتتزد  تتتتتا و ذلتتتتتك متتتتتن  تتتتتالل  84-156
 اإلصالحات القانونية املناسبة وغري ذلك من التد الت )سري النكا(؛

وضتتء تتتدابري فعالتتة لتحقيتتق االمتثتتال احلقيقتتي لقتتانون احلمايتتة متتن التمييتتز  85-156
 )اليمن(؛

تعزيتتز إنفتتاذ  تتانون التمييتتزد  تتا و ذلتتك متتن  تتالل الر ابتتة الكافيتتة وفتترض  86-156
 اجلزاءات املناسبة عل  عدا االمتثالد وتعزيز الوعي العاا أبحكاا القانون )جزر البناما(؛

حتسني إمكانيتة الوصتول إت ستبل االنتصتاف الفعالتة لتدى و توع أي  تكل  87-156
لالزمة حلماية الفئتات الضتعيفة متن  طتاأل الكراهيتة دابري امن أ كال التمييزد واختاذ الت

 وغريه من جرا م الكراهية )البحرين(؛

مواصتتتلة تنفيتتتذ ا طتتتة الوطنيتتتة ملكافحتتتة العنصتتترية واأل تتتكال املماثلتتتة متتتن  88-156
 العداء وجرمية الكراهية )لبنان(؛

حتسني إمكانيتة الوصتول إت ستبل االنتصتاف الفعالتة لتدى و توع أي  تكل  89-156
 من أ كال التمييزد  ا و ذلك جرا م الكراهية )الفلبني(؛

تعزيتتز تتتدابري املكافحتتتة الفعالتتة للتمييتتز وزردة تيستتتري إدمتتاج املنتتتاجرين و  90-156
 اجملتمء )فيي  انا(؛

عات فعالة و املة متن أجتل مكافحتة املشاركة و العمل الالزا لوضء تشري 91-156
 )برابدوس(؛التمييزد وتنفيذها وصوهنا 

تكثيف اجلنود الرامية إت اإلنفاذ الشامل لقتوانني وأن متة مكافحتة التمييتز  92-156
 )كمبودر(؛

 اعتماد  انون حي ر املن مات اليت حترض عل  الكراهية العنصرية )فرنسا(؛ 93-156

 جرين من اليء أ كال التمييز العنصري )العراق(؛توفري احلماية للمنا 94-156

فة اجلنتتتود الراميتتتة إت مكافحتتتة العنصتتترية والتمييتتتز  ميتتتء أ تتتكاهلما مضتتاع 95-156
 )نيجرير(؛

تعزيتتتتز اجلنتتتتود الراميتتتتة إت مكافحتتتتة العنصتتتترية وكراهيتتتتة األجانتتتتب وجتتتترا م  96-156
 جوء )إندونيسيا(؛الكراهيةد وال سيما تلك اليت تستندف املناجرين وملتمسي الل

ء األفعتتتتتال العنصتتتتترية واملعاديتتتتتة مكافحتتتتتة كراهيتتتتتة األجانتتتتتب بتجتتتتترمي اليتتتتت 97-156
 للمسلمني )النورية إيران اإلسالمية(؛

مواصتتتتلة اجلنتتتتود الراميتتتتة إت مكافحتتتتة التمييتتتتز العنصتتتتري  ميتتتتء أ تتتتكاله  98-156
 وم اهره )تونس(؛
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كانية الضتتتعيفة متتتن  طتتتاأل تعزيتتتز التتتتدابري الراميتتتة إت اايتتتة الفئتتتات الستتت 99-156
غتتري ذلتتك متتن أ تتكال جتترا م الكراهيتتة )االحتتتاد الكراهيتتة العنصتترية والعنتتف العنصتتري و 

 الروسي(؛

استثمار موارد كافية لضمان التنفيذ الكامتل والفعتال للتشتريعات متن أجتل  100-156
انب التصدي للعنصرية والتمييز العنصري والتمييز القا م عل  أساس الدين وكراهية األج

 )سنغافورة(؛

 الوطنية ملكافحة العنصرية )جزر البناما(؛التنفيذ الكامل لل طة  101-156

زردة املعارف والتثقيف والبحتو  املتعلقتة ابلعنصترية وجترا م الكراهيتةد و  102-156
 اليء املؤسسات و السويد )الصومال(؛

عنصترية أو دعتم اعتماد تشريعات جتترا إنشتاء أو تتزعم الاعتة حتتق علت  ال 103-156
 و أنشطتنا )مقدونيا الشمالية(؛ الاعة من هذا القبيل أو املشاركة

تعديل تشريعايا وح ر تشكيل الاعات تروج للكراهية العنصرية أو حترض  104-156
 علينا )األردن(؛

تعتتتتديل التشتتتتريعات اتتتتدف ح تتتتر املن متتتتات التتتتيت حتتتتترض علتتتت  الكراهيتتتتة  105-156
 (؛العنصرية وتروج هلا )تركيا

تتتتتروج للكراهيتتتتة العنصتتتترية وضتتتتء إطتتتتار تشتتتتريعي حل تتتتر تشتتتتكيل الاعتتتتات  106-156
 وحترض علينا )اجلزا ر(؛

جتتتتتتترمي تشتتتتتتكيل الاعتتتتتتات تتتتتتتروج للكراهيتتتتتتة العنصتتتتتترية أو املشتتتتتتاركة فينتتتتتتا  107-156
 )إكوادور(؛

ستتتن تشتتتريعات متنتتتء املن متتتات متتتن التتترتويج للكراهيتتتة العنصتتترية والدينيتتتة  108-156
 )سنغافورة(؛

رتكبة بدافء التحامل العنصري مضاعفة اجلنود ملكافحة التمييز واجلرا م امل 109-156
أو كراهيتتة األجانتتبد وال ستتيما علتت  أستتاس امليتتل اجلنستتي أو اهلويتتة اجلنستتانية أو التتدين 

 )إسبانيا(؛

مواصتلة اجلنتود الراميتتة إت القضتاء علت  العنصتترية واليتء أ تكال التمييتتزد  110-156
جانتتتتتب التتتتتديند والقضتتتتاء علتتتتت   طتتتتاأل الكراهيتتتتتة وكراهيتتتتة األ وال ستتتتيما علتتتتت  أستتتتاس

 )السودان(؛

اختتتتتاذ تتتتتدابري فعالتتتتة ملنتتتتء العنصتتتترية والتعصتتتتب التتتتديين وكراهيتتتتة األجانتتتتب  111-156
 والقضاء علينا و السويد )أذربيجان(؛

اختتتاذ التتتدابري املناستتبة ملكافحتتة العنصتترية و طتتاأل الكراهيتتةد  تتا و ذلتتك  112-156
 املماثلة )بنغالديش(؛ هية ذات الدوافء املعادية للديند وأ كال العداءجرا م الكرا

مواصتتتتلة مكافحتتتتة العنصتتتترية وأ تتتتكال العتتتتداء املماثلتتتتة وجتتتترا م الكراهيتتتتة  113-156
 )برابدوس(؛
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فعاليتتة تطبيتتق وإنفتتاذ التشتتريعات القا متتتة ومواصتتلة اختتتاذ التتتدابري الالزمتتتة  114-156
 لكراهيتة العنصتريةد وأعمتال العنتف العنصتريةد وغتريحلماية الفئات الضعيفة من  طتاأل ا
 ذلك من جرا م الكراهية )بلجيكا(؛

تعزيتتز اجلنتتود الراميتتة إت مكافحتتة العنصتترية وجتترا م الكراهيتتةد  تتا و ذلتتك  115-156
 التنميط العر يد والتنفيذ الكامل لل طة الوطنية ذات الصلة )تشيكيا(؛

نفيتذ إت  طتنتا الوطنيتة ملكافحتة ومنتء اليتء إضافة نقتا  فعليتة و ابلتة للت 116-156
 أ كال العنصرية والتمييز والتعصب الديين والعنف ضد األ ليات )ابكستان(؛

مواصلة تعزيز جنودهتا الراميتة إت مكافحتة اليتء أ تكال معتاداة الستاميةد  117-156
لستامية  ا و ذلك متن  تالل التطبيتق الكامتلد و السياستة واملمارستةد لتعريتف معتاداة ا

 إلحياء ذكرى حمر ة الينود )إسرا يل(؛الذي حدده التحالف الدو  

تعزيتتتز اجلنتتتود علتتت  اليتتتء مستتتتورت احلكومتتتة ملكافحتتتة معتتتاداة الستتتاميةد  118-156
وذلتتتك عتتتن طريتتتق التعتتتاون متتتء من متتتات اجملتمتتتء املتتتداد وعتتتن طريتتتق تتتتوفري التتتتدريب 

 ت املتحدة األمريكية(؛للمكلفني إبنفاذ القانون واملدعني العامني )الوالر

ختتتاذ تتتدابري لتتزردة معتتارف و تتربات املتتونفني املكلفتتني إبنفتتاذ القتتانون متتن ا 119-156
 أجل التصدي بفعالية ألعمال التحريض ضد األ ليات الدينية )هولندا(؛

اختتتتاذ تتتتدابري ملكافحتتتة التمييتتتز واجلتتترا م املرتكبتتتة بتتتدافء التحامتتتل التتتتديين  120-156
 فنزويال البوليفارية(؛ قا م عل  كراهية األجانب )النوريةلعنصري أو الا أو

اختاذ املزيد من التدابري ملكافحة العنصرية واليء أ كال التعصب والتمييز  121-156
العنصري ضد األجانب واملناجرين والالجئتني واأل ليتات الدينيتة واإلثنيتةد ومنتء  طتاأل 

 الكراهيةد وال سيما ضد املسلمني ) طر(؛

ن التمييتتز ضتتد األ ليتتات اإلثنيتتة والدينيتتة اختتتاذ تتتدابري أكثتتر فعاليتتة للحتتد متت 122-156
 )البحرين(؛

اختاذ تدابري تشتريعية وإداريتة فعالتة لو تف التمييتز ضتد الستكان املنحتدرين  123-156
متتتن أصتتتل أفريقتتتي واملستتتلمني والرومتتتاد ومكافحتتتة التمييتتتز العنصتتتري وكراهيتتتة األجانتتتب 

 وجرا م الكراهية )الصني(؛

مكافحة التمييز ضتد األ ليتات والفئتات الضتعيفةد  تكثيف اجلنود الرامية إت 124-156
  ا و ذلك الشعوأل األصلية واملناجروند وتعزيز التسامني و اجملتمء )النورية كورر(؛

تعزيتتتز اإلطتتتار القتتتانوا املتعلتتتق ابملستتتاواة وعتتتدا التمييتتتز متتتن أجتتتل اايتتتة  125-156
 لتمييز )النورية مولدوفا(؛األ ليات من اليء أ كال ا

مواصتتتتتتلة اختتتتتتتاذ التتتتتتتدابري الالزمتتتتتتة حلمايتتتتتتة الفئتتتتتتات الضتتتتتتعيفة واأل ليتتتتتتات  126-156
 واملناجرين من اليء أ كال األعمال العنصرية )دولة فلسطني(؛

تعزيتتتز تشتتتريعايا الراميتتتة إت اايتتتة الفئتتتات الضتتتعيفة متتتن العنتتتف و طتتتاأل  127-156
تعزيتتتز التستتتامني جلتتترا م املرتكبتتتة بتتتدافء التحامتتتلد و الكراهيتتتة العنصتتترية وغتتتري ذلتتتك متتتن ا

 واحلوار بني الثقافات واحرتاا التنوع )بنما(؛
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تن يم االت توعية من أجل تعزيز التسامني واحلوار بني الثقافتات واحترتاا  128-156
 التنوع )إسبانيا(؛

مواصتتلة اختتتاذ إجتتتراءات فعالتتة ملكافحتتتة  طتتاأل الكراهيتتتة واليتتء أ تتتكال  129-156
 إثنية ودينية )كواب(؛مييز والتعصب القا مة عل  أسس الت

اختاذ  طوات للتغلب عل  العقبات اليت حتتول دون املالحقتة الفعالتة علت   130-156
 طتتتتاأل الكراهيتتتتةد وتعزيتتتتز اجلنتتتتود الراميتتتتة إت اإلنفتتتتاذ الستتتتليم للتشتتتتريعات التتتتيت حت تتتتر 

 التحريض ضد األ ليات العر ية والدينية واإلثنية )أملانيا(؛

ميتتتة إت القضتتتاء علتتت  جتتترا م الكراهيتتتةد  تتتا و ذلتتتك الن تتتر و اجلنتتتود الرا 131-156
 العنصرية وجرا م كراهية األجانبد وحماسبة اجلناة )غاان(؛

تعزيز السياسات اليت حتول دون انتشار  طاأل كراهية األجانب والقضاء علت   132-156
متيط العنصتريد وح تر التستتولد سياستات وصتم األ ليتات واملنتاجرين والالجئتتنيد مثتل التن

 اسات مكافحة اإلرهاأل اليت تفتقر إت هنج مراعاة حقوق اإلنسان )املكسيك(؛وسي

توستتتتيء نطتتتتاق التتتتربامج القا متتتتة لتتتتتدريب أفتتتتراد الشتتتترطة و جمتتتتال جتتتترا م  133-156
الكراهيتتةد وجعتتل التتتدريب املتعلتتق ابلتشتتريعات ا اصتتة  تترا م الكراهيتتة وإنفاذهتتا إلزاميتتاا 

 (؛لنداأيساملعنيني إبنفاذ القانون ) جلميء

التحقيتتتق و حتتتاالت  طتتتاأل الكراهيتتتة وفتتترض اجلتتتزاءات علتتت  املستتتؤولني  134-156
 عنناد وال سيما من يشغلون مناصب  يادية )ابكستان(؛

التصتتتدي  طتتتاأل الكراهيتتتةد  تتتا و ذلتتتك علتتت   تتتبكة اإلنرتنتتت د والعنتتتف  135-156
 )األردن(؛ضد املسلمني وغريهم القا م عل  العنصرية وكراهية األجانب 

مواصتتلة مبتتادرات التوعيتتة واحلمتتالت الراميتتة إت مكافحتتة ا طتتاأل القتتا م  136-156
 عل  التمييز و الفضاء العاا )رومانيا(؛

السعي إت التحقيق و  طاابت الكراهية اليت تصدر عن سياسيني وعاملني  137-156
تتدابري الالزمتة لتعزيتز مطلقينتاد واختتاذ ال و وسا ط اإلعالا وتطبيق عقوابت مناسبة علت 

 التسامني واحلوار بني الثقافات واحرتاا التنوعد وال سيما من جانب الصحفيني )صربيا(؛

وضتتء استترتاتيجية تتضتتمن أهتتدافاا ومؤ تترات واضتتحةد ابلتشتتاور متتء اليتتء  138-156
يتة القا متة أصحاأل املصلحة املعنينيد من أجل التصدي  طاأل الكراهيتة وجترا م الكراه

 األ كال من التمييز )سنغافورة(؛عل  هذه 

اختاذ اإلجراءات الالزمة وامللموسة حلماية الفئتات واأل ليتات الضتعيفة متن  139-156
 طتتتاأل الكراهيتتتة العنصتتترية والعنتتتف وغتتتري ذلتتتك متتتن جتتترا م الكراهيتتتةد  تتتا و ذلتتتك و 

 الفضاء اإللكرتوا )اتيلند(؛

ئات الضعيفة من  طتاأل الكراهيتة الالزمة حلماية الف مواصلة اختاذ التدابري 140-156
 ليشيت(؛ - العنصرية والعنف العنصري وجرا م الكراهية األ رى )تيمور

مواصلة اختاذ التدابري الالزمة حلماية الفئات الضعيفة من  طتاأل الكراهيتة  141-156
 العنصرية وغريه من اجلرا م املرتكبة بدافء الكراهية )توغو(؛

 ة  طاأل الكراهية )تونس(؛واصلة اجلنود ملكافحم 142-156
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التحقيق الفعال و جرا م الكراهية ذات التدوافء اإلثنيتة والدينيتة ومقاضتاة  143-156
مرتكبينتتاد  تتا و ذلتتك  طتتاأل الكراهيتتة واالعتتتداءات البدنيتتة ضتتد املستتلمني والينتتودد 

واضتحة ة بتحديد أهتداف وتنفيذ التشريعات احلالية تنفيذاا  امالا وحتديق  طتنا الوطني
 )تركيا(؛

مواصتلة جنودهتا لتنفيتذ التشتريعات القا متتة واختتاذ التتدابري الالزمتة حلمايتتة  144-156
 الفئات الضعيفة من اليء أ كال جرا م الكراهية )أفغانستان(؛

تعزيتتتز التتتتدابري القانونيتتتة واإلداريتتتة الالزمتتتة لضتتتمان فعاليتتتة التحقيقتتتات و  145-156
  التحتتتريض علتت   طتتتاأل الكراهيتتتة وغتتريه متتتن أعمتتتال ابت املفروضتتة علتتتاحملتتاكم والعقتتتو 

 التمييز والعنف ضد األ ليات )األرجنتني(؛

اختاذ مزيد من ا طوات ملكافحة  طاأل الكراهيةد  ا و ذلك عل   بكة  146-156
 اإلنرتن د والعنف القا م عل  العنصرية وكراهية األجانب ضد الفئات الضعيفة )أرمينيا(؛

ات جلنتتة القضتتاء علتت  التمييتتز العنصتتري ملنتتء جتترا م الكراهيتتةد تنفيتتذ توصتتي 147-156
والتحقيتتق و  طتتاابت الكراهيتتة التتيت تصتتدر عتتن سياستتيني وعتتاملني و وستتا ط اإلعتتالا 
وتطبيق عقوابت مناسبة عل  مطلقيناد واختاذ التدابري الالزمة لتعزيز التسامني واحلوار بني 

 الثقافات )بيالروس(؛

جنودهتتتا الراميتتتة إت منتتتء وإهنتتتاء اليتتتء أ تتتكال التمييتتتزد و طتتتاأل تكثيتتتف  148-156
الكراهيتتةد وجتترا م الكراهيتتة علتت  أستتاس االنتمتتاء اإلثتتين واملعتقتتد التتديين وامليتتل اجلنستتي 

 والتعبريات اجلنسانية )كندا(؛

تعزيتتتز التتتتدابري الفعالتتتة ملكافحتتتة  طتتتاأل الكراهيتتتة والتمييتتتز العنصتتتري و  149-156
    بكة اإلنرتن  ) يلي(؛عالا وعلوسا ط اإل

تكثيف التدابري ذات الصتلة ملكافحتة كراهيتة األجانتب و طتاأل الكراهيتةد  150-156
 من  الل اعتماد سياسات  املة )كولومبيا(؛

مضتتتتتاعفة اجلنتتتتتود ملكافحتتتتتة  طتتتتتاأل الكراهيتتتتتة وأعمتتتتتال العنتتتتتف وكراهيتتتتتة  151-156
درة متتن أصتتول أفريقيتتة ات املنحتتاألجانتتب التتيت تستتتندف األ ليتتاتد  تتا و ذلتتك األ ليتت

 )الكونغو(؛

مواصتلة تنفيتتذ التتتدابري الراميتة إت القضتتاء علتت  القوالتب النمطيتتة و طتتاأل  152-156
الكراهيتتةد املتو تتاة و ا طتتة الوطنيتتة ملكافحتتة العنصتترية واأل تتكال املماثلتتة متتن العتتداء 

 وجرمية الكراهية )اجلمنورية الدومينيكية(؛

نفيذ التشريعات القا مة من أجل مكافحة جرا م جديدة وتوضء تشريعات  153-156
 و طاأل الكراهية )مصر(؛

اختتتاذ التتتدابري الالزمتتة لعتتدا جلتتوء ستتلطات إنفتتاذ القتتانون إت تنمتتيط بعتتض  154-156
 اجلماعاتد عل  حنو ما أ ارت إليه أيضاا جلنة القضاء عل  التمييز العنصري )تركيا(؛

ضتتتافيةد مثتتتل إنشتتتاء وحتتتدات و اليتتتء متتتوارد إ إعطتتتاء األولويتتتة وختصتتتي  155-156
إدارات الشترطة ملكافحتتة جترا م الكراهيتتةد متن أجتتل ردع مترتكئ هتتذه اجلترا م والتحقيتتق 
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فينا ومقاضاة اجلناةد  ا و ذلك اجلرا م القا مة عل  أستاس العترق أو التدين أو العقيتدة 
 أو األصل القومي )الوالرت املتحدة األمريكية(؛

الكراهيتة وتستجيلنا والتحقيتق فينتا علت  حنتو فعتال ومقاضتاة  يد جترا محتد 156-156
 املسؤولني عننا ومعا بتنم لسد الفجوة بني عدد احلواد  املبلغ عننا واإلداانت )النمسا(؛

تعزيتتتز التشتتتريعات احلاليتتتة واختتتتاذ اليتتتء التتتتدابري الالزمتتتة ملكافحتتتة  طتتتاأل  157-156
ين والعنف العنصري وكراهية األجانب عصب الديالكراهية وخمتلف أ كال التعبري عن الت

املنحتدرين والتحقيق فينا واملعا بة عليناد وال سيما ضد املسلمني والروما والينود والسويديني 
من أصول أفريقيةد مء إيالء اهتماا  ا  لت ثري اجلماعات السياسية ووسا ط اإلعالا و 

 ة وكراهية األجانب )كوستاريكا(؛العنصريإجياد أوجه التحامل والوصم القا مة عل  

اايتتة حتتق الطفتتل و الستتالمة اجلستتدية واالستتتقالل التتذايت وتقريتتر مصتتريه  158-156
بنفسهد لكي تكفلد عن طريق التشريعات أو غريهتا متن التتدابريد عتدا إ ضتاع األطفتال 

أن  حتاملي صتفات اجلنستتني جلراحتات غتتري ضترورية أو غريهتتا متن اإلجتتراءات الطبيتة  بتتل
 كنوا من تقدمي موافقتنم عن علم )مالطة(؛يتم

اعتمتتتاد  تتتانون جديتتتد لالعتتترتاف بنتتتوع اجلتتتنس لضتتتمان وجتتتود آليتتتة ستتتريعة  159-156
و فافة وميسرة تقوا عل  التحديد الذايت للنويتةد وفصتل اإلجتراءات الطبيتة عتن مست لة 

 مء مبادئ جوغجاكرات )مالطة(؛ االعرتاف القانوا بنوع اجلنسد متشياا 

صتتدور تكليتتف متتن الدولتتة إبعتتداد تقريتتر عتتاا يتتدرس إمكانيتتة اعتمتتاد نتتوع  160-156
جنس اثلق  وجب القتانوند متن أجتل زردة إمكانيتة االعترتاف ابهلويتة اجلنستانية احملتددة 

 ذاتياا لكل     )مالطة(؛

اعتمتتتاد  تتتانون جديتتتد لالعتتترتاف بنتتتوع اجلتتتنس يستتتتند إت التحديتتتد التتتذايت  161-156
 (؛أيسلنداراءات الطبية عن االعرتاف القانوا بنوع اجلنس )صل اإلجللنويةد ويف

بتسجيل اهلويتة اجلنستانية احملتددة انا تيسري  ياا مغايري اهلوية اجلنسانية  انو  162-156
بتغيتتتري نتتتوع اجلتتتنس عتتتن ا تتترتا  إجتتتراء تقيتتتيم انا ذاتيتتتااد عتتتن طريتتتق فصتتتل االعتتترتاف  تتتانو 

 إجراءات طبية إلزامية )هولندا(؛ أو

اعتماد  انون جديد لالعرتاف بنوع اجلنسد عل  النحتو املقترتيف و التقريتر  163-156
(SOU 2014:91)  الذي جعل االعرتاف القانوا بنتوع اجلتنس يستتند إت التحديتد التذايت

 للنوية ويفصله عن اإلجراءات الطبية )الدامنرك(؛

بشت ن  2020كفالة أن ينعكس هنج حقوق اإلنسان و تقريتر احلكومتة لعتاا  164-156
 املسامهات املنقحة احملددة وطنياا )فيجي(؛

جمتتال التنميتتة متتء الرتكيتتز علتت  حتقيتتق أهتتتداف مواصتتلة التعتتاون التتدو  و  165-156
 التنمية املستدامة )فيي  انا(؛

 ؛(بواتن) 2030مواصلة تقدمي املساعدة اإلمنا ية من أجل حتقيق  طة عاا  166-156

  ي من من ور الفقراء )البوسنة واهلرسك(؛مواصلة التعاون اإلمنا 167-156

ق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني و مواصلة جنودها الرامية إت تعزيز حقو  168-156
 اليء أحناء العااد من  الل التعاون الدو  )بوركينا فاسو(؛
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مواصلة الت كد من تنفيذ  انون املنتا  وإطتار السياستات املنا يتة علت  حنتو  169-156
االعتبارات اجلنسانية ويشمل املسا ل املتعلقة ابإلعا ةد  ا يتسق مء اتفا ية األمم  يراعي

 ملتحدة اإلطارية بش ن تغري املنا د وإطار سنداي للحد من خماطر الكوار  )فيجي(؛ا

تعزيتتز مرا بتتة الشتتركات الستتويدية العاملتتة و ا تتارج فيمتتا يتعلتتق أبي  ثتتري  170-156
متتتء حبقتتوق اإلنستتتاند وال ستتيما و منتتاطق النتتزاع التتيت تشتتتمل ستتلئ ألنشتتطتنا علتت  الت

 األجنئ حيق تزداد خماطر انتناكات حقوق اإلنسان )دولة فلسطني(؛حاالت االحتالل 

من اتفا ية مناهضة التعتذيب وغتريه  1للمادة  اعتماد تعريف للتعذيب وفقاا  171-156
 أو املنينة )هندوراس(؛ من ضروأل املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

 إدراج جرمية التعذيب كجرمية حمددة و القانون اجلنا ي )إسبانيا(؛ 172-156

متتن  4و 1تعريتتف وجتتترمي التعتتذيب و  انوهنتتا احمللتتي  تتا يتستتق متتء املتتادتني  173-156
 ا ية مناهضة التعذيب )أسرتاليا(؛اتف

متتن  4و 1يتستتق متتء املتتادتني تعريتتف وجتتترمي التعتتذيب و  انوهنتتا احمللتتي  تتا  174-156
 اتفا ية مناهضة التعذيب ) يلي(؛

اعتماد تشريء حيد من الو   الذي ميكن فيه وضء     رهن االحتجاز  175-156
 يرلندا الشمالية(؛أ  و السابق للمحاكمة )اململكة املتحدة لربيطانيا الع م

تجتتتاز تقليتتل متوستتتط متتتدة االحتجتتتاز الستتابق للمحاكمتتتة ووضتتتء حتتتد لالح 176-156
 السابق للمحاكمة ملدة تزيد عل  ستة أ نر )الوالرت املتحدة األمريكية(؛

ضمان حصول اليء الناجني من العنف اجلنسي علت  دعتم  تامل وميستور  177-156
 (؛أيسلنداذين ال يبلغون الشرطة ابجلرمية )التكلفة ومتايفد  ن فينم أولئك ال

ذ القتتوانني واملستتؤولني القضتتا يني علتت  تعزيتتز  تتدرة املتتونفني املكلفتتني إبنفتتا 178-156
 التصدي بفعالية حلاالت العنفد ابلتعاون مء اليء اجلنات املعنية )أذربيجان(؛

استتتت داا ح تتتر االجتتتتار ابألستتتلحة ومرورهتتتا العتتتابر إت أمتتتاكن ميكتتتن فينتتتا  179-156
 األطفال كجنود )املكسيك(؛

ها اللتزامتتات الستتويد ضتتمان امتثتتال اليتتء عمليتتات نقتتل األستتلحة وتصتتدير  180-156
 (؛أيسلندا وجب معاهدة جتارة األسلحة )

و تتف بيتتء األستتلحة إت البلتتدان التتيت لتتدينا ستتجل طويتتل متتن االنتناكتتات  181-156
 والقانون الدو  اإلنساا )النورية إيران اإلسالمية(؛اجلسيمة حلقوق اإلنسان الدولية 

ك احتمتتتتال استتتتت دامنا االمتنتتتتاع عتتتتن نقتتتتل األستتتتلحة عنتتتتدما يكتتتتون هنتتتتا 182-156
 الرتكاأل انتناكات جسيمة حلقوق اإلنسان أو القانون الدو  اإلنساا )بنما(؛

مراعتتتتتاة من تتتتتور حقتتتتتوق اإلنستتتتتان و إجتتتتتراءات تصتتتتتدير األستتتتتلحةد حتتتتت   183-156
تست دا هذه األسلحة لتيسري أو ارتكاأل انتناكات حلقوق اإلنسان والقتانون التدو   ال

 اإلنساا )بريو(؛

توستتتيء نطتتتاق  طتتتة العمتتتل الوطنيتتتة ملكافحتتتة العنصتتترية وجتتترا م الكراهيتتتة  184-156
 لضمان حرية الدين للجميء )كينيا(؛
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د و تربيتة وتعلتيم احرتاا احلقوق املكفولة للوالديند  وجب القتانون التدو  185-156
 أطفاهلم وفقاا ملعتقدايم األ ال ية والدينية )جزر سليمان(؛

املكفولة للوالديند  وجب القتانون التدو د و تربيتة وتعلتيم احرتاا احلقوق  186-156
 أطفاهلم وفقاا ملعتقدايم األ ال ية والدينية )بنغالديش(؛

التديين واايتة األ ليتات الدينيتةد اختاذ مزيتد متن ا طتوات لتعزيتز التستامني  187-156
أو املعتقتدد فضالا عن مكافحة اليء أ كال العنف والتمييز القا مني عل  أستاس التدين 
  ا و ذلك عن طريق التنفيذ الفعال للتشريعات القا مة وإنفاذها )الربازيل(؛

بتتتني مواصتتتلة اختتتتاذ ا طتتتوات الالزمتتتة لتعزيتتتز االحتتترتاا والتفتتتاهم املتبتتتادلني  188-156
 خمتلف الطوا ف الدينية )كمبودر(؛

ة حقوق الضحار مواصلة جنودها الرامية إت مكافحة االجتار ابلبشر وااي 189-156
 )نيجرير(؛

مواصلة اجلنود الرامية إت مكافحة االجتار ابلبشرد وكفالة حقتوق الضتحار  190-156
 وتوفري احلماية واجلرب هلم ) طر(؛

فيتة لتنفيتذ  طتة العمتل الوطنيتة املعتمتدة ملكافحتة البغتاء ختصتي  متوارد كا 191-156
 واالجتار ابلبشر )بوتسواان(؛

ء حتقيتتق فتتوري و تتامل و حتتاالت االجتتتارد وتقتتدمي اجلنتتاة إت ضتتمان إجتترا 192-156
 العدالةد وحصول الضحار عل  وسا ل فعالة للحماية واملساعدة )اليوانن(؛

الت االجتتتار ابلبشتترد وضتتمان أن تكتتون ضتتمان إجتتراء حتقيتتق  تتامل و حتتا 193-156
 الحتاد الروسي(؛العقوبة عل  االستغالل اجلنسي لألطفال متناسبة مء فداحة اجلرمية )ا

ضتتمان إجتتراء حتقيتتق فعتتال و تتامل و حتتاالت االجتتتار ابلبشتترد  تتا و ذلتتك  194-156
للحمايتتتة االستتتتغالل اجلنستتتي لألطفتتتالد وضتتتمان حصتتتول الضتتتحار علتتت  وستتتا ل فعالتتتة 

واملساعدةد وعل  أ ص   در ممكن من التعويضد  تا و ذلتك إعتادة الت هيتل واملستاعدة 
 بيا(؛االجتماعية الكافية )صر 

إستتتداء املشتتتورة إت الستتتلطات الختتتتاذ مزيتتتتد متتتن التتتتدابري لضتتتمان فعاليتتتتة  195-156
ري التمويل التحقيق مء املتورطني و االجتار ابلبشر ومقاضايمد  ا و ذلك من  الل توف

 الكاو للوحدات اليت حتقق و االجتار )اململكة املتحدة لربيطانيا الع م  وأيرلندا الشمالية(؛

تتتتتتوفري احلمايتتتتتة والتتتتتدعم لألستتتتترة ابعتبارهتتتتتا الوحتتتتتدة الطبيعيتتتتتة واألساستتتتتية  196-156
 للمجتمء )مصر(؛

املتستتاوي اختتتاذ مزيتتد متتن ا طتتوات لضتتمان املستتاواة و األجتتر عتتن العمتتل  197-156
 القيمة )اهلند(؛

 القضاء عل  التفاوت و األجور بني املرأة والرجل )العراق(؛ 198-156

ة اجلنود الرامية إت معاجلة الفجوة و األجتور علت  أستاس الن ر و مضاعف 199-156
 نوع اجلنس و القطاعني العاا وا ا  عل  السواء )موزامبيق(؛
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متتء أصتتحاأل املصتتلحةد بدراستتة إمكانيتتة اعتمتتاد القيتتااد ابلتشتتاور الوثيتتق  200-156
 د ل أساسي للجميء )هاييت(؛

لتعلتتتتيم والعمتتتتل والستتتتكن ضتتتتمان حصتتتتول اليتتتتء اجملتمعتتتتات احملليتتتتة علتتتت  ا 201-156
 وا دمات الصحية )السنغال(؛

 حتسني تقدمي ا دمات الصحية إت الفئات واجملتمعات الضعيفة )سري النكا(؛ 202-156

جنودها لتحسني احلالة الصحية ألطفال الفئات احملرومة واملنمشتة تكثيف  203-156
 ليشيت(؛ -)تيمور 

صتحة األطفتال متن الفئتات احملرومتة أو  مواصلة جنودها الراميتة إت حتستني 204-156
 املنمشةد وتوفري املوارد الالزمة لضمان حقنم و الصحة دون متييز )اجلزا ر(؛

  دعم الصحة العقلية وتعزيزها )تونس(؛مواصلة اجلنود الرامية إت 205-156

ضتتتمان املستتتاواة و احلصتتتول علتتت   تتتدمات الصتتتحة اجلنستتتية واإل ابيتتتةد  206-156
لتمستتتتتي اللجتتتتتوءد واأل تتتتت ا  غتتتتتري احلتتتتتاملني للواث تتتتتق الالزمتتتتتةد والرومتتتتتاد ستتتتتيما مل وال

 واأل  ا  املنتمني إت فئات ضعيفة أ رى )بريو(؛

لفتيتتتاتد  تتتن فتتتينن املنتميتتتات إت فئتتتات ضتتتمان حصتتتول اليتتتء النستتتاء وا 207-156
 حمرومة ومنمشةد عل   دمات الصحة اجلنسية واإل ابية املال مة )بلجيكا(؛

عراض وتعتتديل الشتتر  احملتتدد لتتنابء التتذين يعتزمتتون تعلتتيم أطفتتاهلم و استتت 208-156
 املنزل )جزر سليمان(؛

 ية ا اصة )جزر سليمان(؛استعراض احل ر التشريعي املقرتيف عل  املدارس الدين 209-156

االعترتاف أبن الدولتتة ال متلتك ستتلطة  ترعية  وجتتب القتانون التتدو  ختوهلتتا  210-156
يتتدي إلزاميتتاا علتت  اليتتء األطفتتالد وأبن متتن حتتق األفتتراد البحتتق عتتن جعتتل التعلتتيم التقل

للقانون الدو  حلقوق  أ كال تعليم بديلةد وأن ح ر وجترمي التعليم املنز  يشكل انتناكاا 
 اإلنسان )جزر سليمان(؛

مواصلة اجلنود عل  الصعيد الوطين من أجتل حتقيتق املستاواة بتني اجلنستني  211-156
 )ألبانيا(؛

مواصتتلة اختتتاذ تتتدابري لتعزيتتز حقتتوق املتترأةد وال ستتيما و تضتتييق الفجتتوة و  212-156
 األجور بني اجلنسني )بواتن(؛

لتحقيتتتتق املستتتتاواة بتتتتني اجلنستتتتني و اليتتتتء اجملتتتتاالتد  وضتتتتء استتتترتاتيجيات 213-156
 سيما و جمال العمل وصنء القرارد وحتقيق املساواة الكاملة و األجور )كواب(؛ وال

واصتتلة اختتتاذ تتتدابري حمتتددة اهلتتدف متتن أجتتل احلفتتاا علتت  النستتبة العاليتتة م 214-156
 لتمثيل املرأة و احلياة العامة والسياسية )جورجيا(؛

مواصلة اختاذ تدابري حمددة للحفاا عل  النتا ج اليت حتقق  و متثيل املرأة  215-156
 مثلة متثيالا ان صاا )توغو(؛و احلياة السياسية والعامة وإيالء اهتماا  ا  لفئات النساء امل

مواصتتلة اختتتاذ تتتدابري حمتتددة األهتتداف كتتي تصتتون متتا حققتتته متتن إ تتازات  216-156
 يل النساء و احلياة السياسية واحلياة العامة )زامبيا(؛تتمثل و ارتفاع نسبة متث
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وضء حد للفجوة و األجور بني اجلنسني والقضاء عل  التمييتز ضتد املترأة  217-156
 العمل )ابكستان(؛ و سوق

تنفيذ تدابري إضافية لضمان  در أكترب متن املستاواة بتني اجلنستني و العمتل  218-156
 الدومينيكية(؛)اجلمنورية 

ضمان املساواة و األجور بتني املترأة والرجتل عتن العمتل املتستاوي القيمتةد  219-156
 أة و سوق العمل )مصر(؛وإنفاذ وتعزيز القوانني الرامية إت القضاء عل  التمييز ضد املر 

 مواصلة اجلنود ملكافحة العنف ضد املرأة )فرنسا(؛ 220-156

 ية إت مكافحة العنف ضد املرأة )اجلبل األسود(؛مواصلة اجلنود الرام 221-156

مواصلة جنودها ملكافحة العنف القا م عل  نوع اجلتنسد  تا و ذلتك عتن  222-156
ابلقضاء علت  التمييتز ضتد املترأةد بغيتة حتستني اجلنتود طريق اعتماد توصية اللجنة املعنية 

 ة عن العنف )نيوزيلندا(؛الرامية إت التغلب عل  العقبات اليت حتول دون إبالغ املرأ

مواصتتتتلة مكافحتتتتة العنتتتتف اجلنستتتتي ومعاجلتتتتة أستتتتباأل تتتتتدا اإلبتتتتالغ عتتتتن  223-156
ة عنتف الرجتل ضتد االغتصاألد عل  النحو املبني و االسترتاتيجية الوطنيتة ملنتء ومكافحت

 املرأة )أسرتاليا(؛

ابلعنف ضد التحقيق و أسباأل تدا معدالت اإلبالغ واإلدانة فيما يتعلق  224-156
 املرأة وتعزيز املساعدة واحلماية املقدمة إت اليء النساء ضحار العنف )لكسمربغ(؛

مكافحتتتتة العنتتتتف ضتتتتد النستتتتاء والفتيتتتتات ابختتتتتاذ تتتتتدابري فعالتتتتة للحتتتتد متتتتن  225-156
 اإلفالت من العقاأل و حاالت العنف العا لي )أذربيجان(؛

لتتتك عتتتن طريتتتق تعزيتتتز املستتتاعدة مواصتتتلة اختتتتاذ تتتتدابري استتتتبا يةد  تتتا و ذ 226-156
 واحلماية املقدمة إت اليء النساء ضحار العنف )ماليزر(؛

ذلك تعزيز التدابري الرامية إت مكافحة العنف ضد النساء والفتياتد  ا و  227-156
عنف العشريد لضمان التنفيذ الفعال لالسرتاتيجية الوطنية العشرية ملنتء ومكافحتة عنتف 

 )بوتسواان(؛الرجل ضد املرأة 

إعطتتاء األولويتتة ملكافحتتة العنتتف اجلنستتي ضتتد املتترأة ومعاجلتتة أستتباأل  لتتة  228-156
فحتة عنتف اإلبالغ عن االنتناكاتد عل  النحو املبني و االسرتاتيجية الوطنية ملنتء ومكا

 الرجل ضد املرأة ) يلي(؛

تتتتتمكن  تعزيتتتز  تتتدرة املتتتونفني القضتتتا يني و جمتتتال املستتتا ل اجلنستتتانية حتتت  229-156
الستتتلطة القضتتتا ية متتتن معاجلتنتتتا بكفتتتاءة ودون تكتتترار تنعتتترض ضتتتحار العنتتتف اجلنستتتاا 

 لإليذاء )كولومبيا(؛

ملعنيتتة بصتتحة األا التتء بيتتاانت عتتن أثتتر تقليتتل عتتدد املستشتتفيات واملراكتتز ا 230-156
 3 عل  حق املرأة و الصحةد وال ستيما و املنتاطق الريفيتةد وفقتاا هلتدو التنميتة املستتدامة

 ؛(ابراغواي) 6-5و

تنفيتتذ ا تترتايف احلكومتتة إبدراج اتفا يتتة حقتتوق الطفتتل و القتتانون الستتويدي  231-156
 )جنوأل السودان(؛
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ل األطفتتال جنستتيااد  تتا و ضتتمان أن تكتتون العقتتوابت املقتتررة علتت  استتتغال 232-156
 ذلك ابلوسا ل اإللكرتونيةد متناسبة مء  طورة هذه اجلرا م؛

اختاذ مزيد من ا طتوات لتعزيتز واايتة حقتوق اليتء األطفتالد  تا و ذلتك  233-156
 القضاء عل  االعتداء عل  األطفال واستغالهلم جنسياا )الياابن(؛

ستغالل ضد األطفالد  ا و ذلتك علت  القضاء عل  حاالت االعتداء واال 234-156
 دا(؛سبيل املثال ال احلصر االعتداء اجلنسي والعنف العا لي )بولن

زردة اجلنود الوطنية الرامية إت منء وااية األطفتال متن االعتتداء اجلنستي  235-156
 واالستغالل واالجتار ابلبشر )النورية مولدوفا(؛

كجرميتتتة حمتتتددة و  تتتانون العقتتتوابت تشتتتمل إدراج إستتتاءة معاملتتتة األطفتتتال   236-156
 فل )سلوفينيا(؛اليء أ كال العنف ضد األطفالد متشياا مء اتفا ية حقوق الط

ضتتتمان حصتتتول األطفتتتال ضتتتحار اإليتتتذاء واإلمهتتتال علتتت   تتتدمات إعتتتادة  237-156
 الت هيل والرعاية الصحية العقلية )لكسمربغ(؛

نستتتيني ووضتتتتء بتتترامج وسياستتتتات القضتتتاء علتتت  االستتتتتغالل واالعتتتتداء اجل 238-156
 للو اية وإعادة التكيف واإلدماج االجتماعي لألطفال الضحار )بنن(؛

من الربوتوكول اال تياري  3و 2و 1جترمي اليء اجلرا م املشار إلينا و املواد  239-156
التفا ية حقوق الطفل املتعلق ببيء األطفتال وبغتاء األطفتال واستتغالل األطفتال و املتواد 

ابحيتتةد وضتتمان املعا بتتة علتت  االستتتغالل اجلنستتي لألطفتتال بعقتتوابت مناستتبة   تتذ و اإل
  طري هلذه اجلرا م )كرواتيا(؛االعتبار الطابء ا

ضتتتمان اختتتتاذ تتتتدابري حلمايتتتة األطفتتتال متتتن اليتتتء أ تتتكال العنتتتف و املنتتتزل  240-156
 ية(؛واملدرسةد وجترمي االعتداء عل  األطفال )النورية فنزويال البوليفار 

 وضء  واعد رمسية ملعاملة القّصر احملتجزين )السنغال(؛ 241-156

بديلة الحتجتاز األطفتال واحتجتازهم  بتل احملاكمتةد فضتالا عتن اختاذ تدابري  242-156
فرض ح ر كامل عل  احلبس االنفرادي لألطفال و ستجون احلتبس االحتيتاطي و اليتء 

 ال روف )سلوفينيا(؛

عزل القّصرد والتشجيء عل  اختتاذ تتدابري بديلتة لستجن  القضاء عل  ن اا 243-156
 القّصر )إسبانيا(؛

الرعايتتتة االجتماعيتتتة متتتن إبعتتتاد األطفتتتال تعستتتفاا عتتتن أستتترهم منتتتء ستتتلطات  244-156
 )اهلند(؛

ضمان عدا اللجوء إت إبعاد األطفال عن األسر املفككتة إال كتتدبري أ تري  245-156
 )االحتاد الروسي(؛

نتتتتود الراميتتتتة إت حتستتتتني صتتتتحة األطفتتتتال متتتتن الفئتتتتات احملرومتتتتة تعزيتتتتز اجل 246-156
 مة لضمان حقنم و الصحة دون متييز )ملديف(؛املنمشةد وتوفري املوارد الالز  أو
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مواصتتتلة تنفيتتتذ السياستتتات الراميتتتة إت ضتتتمان حصتتتول الستتتكان األصتتتليني  247-156
عاية الصحية واإلسكان واأل ليات وغريهم من الفئات الضعيفة عل  التعليم والعمالة والر 

 والعدالة )نيبال(؛

األصتتليني واأل ليتتات القوميتتةد مواصتتلة اجلنتتود الراميتتة إت اايتتة الستتكان  248-156
 وتعزيز مشاركتنم و احلياة العامة )لبنان(؛

 اختاذ  طوات إضافية لتعزيز وااية حقوق األ ليات واملناجرين )الياابن(؛ 249-156

نفتتاذ التشتتريعات القا متتتة ومواصتتلة اختتتاذ التتتدابري الالزمتتتة فعاليتتة تطبيتتق وإ 250-156
تمييز والتعصب و طاأل الكراهية العنصرية وأعمتال حلماية األ ليات من اليء أ كال ال

 العنف العنصريةد وغري ذلك من جرا م الكراهية )ماليزر(؛

يتتتتات كفالتتتة استتتتمرار تتتتتوفري التعلتتتيم الفعلتتتي ابللغتتتتة األا و املتتتدارس لأل ل 251-156
 واللغوية )كرواتيا(؛العر يةد والن ر و اختاذ مبادرات تعليمية جديدة حلماية هويتنا الثقافية 

تعزيتتتتز التتتتتدابري الراميتتتتة إت إدمتتتتاج الرومتتتتا واأل ليتتتتات األ تتتترىد وال ستتتتيما  252-156
 لضمان مشاركتنم و احلياة السياسية واالجتماعية وو عملية صنء القرار )كواب(؛

 املتتوارد الكافيتتة لتنفيتتذ االستترتاتيجية املتعلقتتة إبدمتتاج الرومتتا وضتتمان تتتوفري 253-156
 املساواة و احلصول عل  التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية والعدالة )إكوادور(؛

ضتتمان التنفيتتذ الفعتتال لالستترتاتيجية املتعلقتتة إبدمتتاج الرومتتا لتمكيتتننم متتن  254-156
علتت  التعلتتيم والعمتتل والستتكن والرعايتتة الصتتحية  احلصتتول علتت   تتدا املستتاواة متتء غتتريهم

 والعدالة )اهلند(؛

ضتتتمان املستتتتاواة و احلصتتتول علتتتت  التعلتتتتيم والعمتتتل والستتتتكن وا تتتتدمات  255-156
الصحية للروما واأل ليات األ رىد وضمان حصول األفتراد التذين تعرضتوا للتمييتز علت  

 سبل االنتصاف بشكل كامل )فنلندا(؛

د الراميتة إت اايتة حقتوق اإلنستان للرومتا وغتريهم متن متواطين تعزيز اجلنتو  256-156
 ورويب الضعفاء الذين يعيشون و السويد )أسرتاليا(؛االحتاد األ

اختاذ مزيد من ا طوات لضمان ااية مواطين االحتاد األورويب الضعفاء من  257-156
ي وا تتتتتدمات جتتتتترا م الكراهيتتتتتة ومتتتتتنحنم احلتتتتتق و الرعايتتتتتة الصتتتتتحية والتعلتتتتتيم االبتتتتتتدا 

 االجتماعية )بلغارر(؛

لقضتتاء علتت  املعاملتتة غتتري املتستتقة أو التمييزيتتة تكثيتتف اجلنتتود الراميتتة إت ا 258-156
ضد األ لياتد متء إيتالء االهتمتاا ملتواطين االحتتاد األورويب الضتعفاء بشتكل  تا د  تن 

 فينم الروما )كندا(؛

الكامتتل حبقتتتو نم كشتتتعب مواصتتلة اختتتتاذ  طتتتوات لضتتمان متتتتتء الصتتتاميني  259-156
اا علت  ستتبل عيشتنم التقليديتتة أصتليد  تا و ذلتتك الوصتول إت أراضتتي أستالفنم واحلفتت

 )إستونيا(؛

تعزيز جنودها الرامية إت جتسيد الوضء املتميز للصاميني كشعب أصلي و  260-156
 التشريعات املتعلقة ابألراضي واملوارد )نيوزيلندا(؛
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طتوات لتعزيتز ودعتم لغتات الشتعوأل األصتلية الصتاميةد اختاذ املزيتد متن ا  261-156
زويد مركز موارد بلتدان الشتمال األورويب حلمايتة اللغتات الصتامية  ا و ذلك عن طريق ت

  ا يكفي من موارد لالضطالع  نمته )نيوزيلندا(؛

تعزيتتتتز التشتتتتريعات الراميتتتتة إت ضتتتتمان احلمايتتتتة الكاملتتتتة حلقتتتتوق الستتتتكان  262-156
  سيما و أراضي األسالف واحلفاا عل  اهلوية الثقافية )الفلبني(؛األصلينيد وال

مواصتتتتلة وضتتتتء تتتتتدابري لضتتتتمان التشتتتتاور متتتتء اجملتمعتتتتات الصتتتتامية املتتتتت ثرة  263-156
ومتكيننتتا متتن املشتتاركة وفقتتاا ملبتتدأ املوافقتتة احلتترة واملستتبقة واملستتتنرية و املستتا ل املتصتتلة 

 )النمسا(؛ابحلقوق و األراضي واملياه واملوارد 

يتز احلتوار متء اليتء االستفادة متن اجلنتود املتصتلة ابملصتاحلة متن  تالل تعز  264-156
فئتتات الستتكان الصتتاميني متتن أجتتل تنفيتتذ إعتتالن األمتتم املتحتتدة بشتت ن حقتتوق الشتتعوأل 

 األصلية )كندا(؛

الن تتر و تنقتتيني تشتتريعايا لضتتمان ممارستتة الستتكان الصتتاميني حلتتق التشتتاور  265-156
تقليديتة م فيما يتعلق ابملشاريء اإلمنا ية واألنشطة االست راجية و أراضتينم الاملسبق معن
 )إكوادور(؛

 تكثيتتف اجلنتتود الراميتتة إت تعزيتتز املصتتاحلة والننتتوض ابحلقتتوق اال تصتتادية 266-156
واالجتماعية والثقافية للشعب الصامي ومصاحلهد  ا بشتمل األرض واللغتة والتعلتيم واملشتاركة 

 رارد والسعي إت تيسري إعادة رفات الصاميني إت الشعب الصامي )أسرتاليا(؛و صنء الق

تشتتتتجيء تتتتتدريب معلمتتتتي اللغتتتتات الصتتتتاميةد وتزويتتتتدهم ابملتتتتواد التعليميتتتتة  267-156
 تدريب كافية ابللغات الصامية )سويسرا(؛الكافيةد وتوفري فر  

الستتتويدية إت ضتتتمان إعتتتادة اليتتتء رفتتتات الصتتتاميني التتتيت حتتجزهتتتا الدولتتتة  268-156
 الشعب الصامي )هاييت(؛

اختتتتاذ مزيتتتد متتتتن ا طتتتوات متتتتن أجتتتل استتتتكمال وضتتتتء االتفا يتتتة املتعلقتتتتة  269-156
 ابلصاميني و بلدان الشمال األورويب )النمسا(؛

ز تنفيذ إعالن األمم املتحدة بش ن حقوق الشعوأل األصليةد وال سيما تعزي 270-156
 ؛(بريو) 12املادة 

فري املتتتتوارد الالزمتتتتة لتنفيتتتتذ التتتتتدابري الراميتتتتة إت تعزيتتتتز حقتتتتوق ضتتتتمان تتتتتو  271-156
 الشعوأل األصلية واأل ليات القومية عل  حنو فعال )برابدوس(؛

 األ  ا  ذوي اإلعا ة )تونس(؛ مواصلة اجلنود الرامية إت تعزيز حقوق 272-156

علت  تعزيز التدابري املت ذة لتيستري ستبل حصتول األ ت ا  ذوي اإلعا تة  273-156
فر  العمل والتعليم والرعاية الصتحية والعدالتة وا تدمات احلكوميتة علت   تدا املستاواة 

 )األردن(؛ مء غريهم ودون أي متييز

اإلعا تة علت  فتر  العمتل مواصتلة حتستني فتر  حصتول األ ت ا  ذوي  274-156
اة مء والتعليم والرعاية الصحيةد فضالا عن العدالة وا دمات احلكوميةد عل   دا املساو 

 اآل رين )بولندا(؛



A/HRC/44/12 

GE.20-04191 30 

اختتتاذ مزيتتد متتن اإلجتتراءات لتعزيتتز التعلتتيم الشتتامل لألطفتتال ذوي اإلعا تتة  275-156
 )ألبانيا(؛

ية ذات الصلة وختصتي  املتوارد مواصلة اختاذ التدابري التشريعية والسياسات 276-156
وي الكافيتتة إلاتحتتة فتتر  الوصتتول إت أعلتت  مستتتوى ممكتتن متتن التعلتتيم لكتتل األطفتتال ذ

 اإلعا ة )بلغارر(؛

مواصلة اجلنود الراميتة إت تتوفري فتر  العمتل لأل ت ا  ذوي اإلعا تة و  277-156
 الوكاالت احلكومية والقطاع ا ا  عل  السواء )بواتن(؛

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

زردة التمويل الالزا للرتتيبات التيستريية لأل ت ا  ذوي اإلعا تة )جنتوأل  279-156
 السودان(؛

مواصتتتلة بتتتذل اجلنتتتود لضتتتمان االحتتترتاا الكامتتتل حلقتتتوق األ تتت ا  ذوي  280-156
إلعا ةد  ن فينم املرض  و مؤسسات الطب النفسيد عن طريتق ضتمان تقتدمي العتالج ا

ستتنريةد متا ا توجتد نتروف استتثنا ية تتطلتب  تالف ذلتك عل  أساس املوافقتة احلترة وامل
 )إيطاليا(؛

مواصلة التدابري الرامية إت اايتة حقتوق األ ت ا  ذوي اإلعا تة النفستية  281-156
ة الوصتتتتتول والتتتتتدعم املناستتتتتبني و جمتتتتتا  ا تتتتتدمات الصتتتتتحية عتتتتتن طريتتتتتق تتتتتتوفري إمكانيتتتتت

 واالجتماعية عل  السواء )ميامنار(؛

 سات والتدابري اليت تنتنك حقوق املناجرين والالجئني )الصني(؛و ف السيا 282-156

تعزيتتتز اجلنتتتود الراميتتتة إت ضتتتمان اإلدمتتتاج الفعتتتال للمنتتتاجريند وال ستتتيما  283-156
 املناجرون )الربتغال(؛األطفال 

مواصتتتلة ودعتتتم التتتتدابري الراميتتتة إت تعزيتتتز إدمتتتاج املنتتتاجرين واأل تتت ا   284-156
 اة االجتماعية )رومانيا(؛الضعفاء و العمل واحلي

مواصتتتتلة اختتتتتاذ التتتتتدابري الراميتتتتة إت مكافحتتتتة التمييتتتتز والفصتتتتل والننتتتتوض  285-156
 اهلرسك(؛إبدماج املناجرين الوافدين حديثاا )البوسنة و 

مواصتتتلة العمتتتل متتتن أجتتتل تنفيتتتذ سياستتتات إدمتتتاج املنتتتاجرين )اجلمنوريتتتة  286-156
 الدومينيكية(؛

ل ألسباأل تتعلق ابهلجرةد بصترف الن تر عتن وضتعنم ح ر احتجاز األطفا 287-156
 أو وضء اآلابءد والن ر و تطبيق تدابري بديلة لالحتجاز ) رب (؛

األجانتتتتب الستتتتويدي فيمتتتتا يتعلتتتتق إبعتتتتادة ضتتتتمان االمتثتتتتال التتتتتاا لقتتتتانون  288-156
 األطفال غري املصحوبني ) رب (؛

ه احلماية عند بلوغنم ضمان ااية األطفال ملتمسي اللجوءد ومواصلة هذ 289-156
ملبتتادئ اتفا يتتة حقتتوق الطفتتل والتوصتتيات الصتتادرة عتتن اللجنتتة املعنيتتة  ستتن الر تتدد وفقتتاا 

 حبقوق اإلنسان )أوروغواي(؛



A/HRC/44/12 

31 GE.20-04191 

بدأ عدا اإلعتادة القسترية عتن طريتق اختتاذ تتدابري أكثتر فعاليتة تتوفر ااية م 290-156
م احلاليتة أو اعتنتاق درانت احلماية املناستبة حلتق ملتمستي اللجتوء و الت لتي عتن درانيت

أ تترىد والفتترار متتن امل تتاطر الكبتترية املتمثلتتة و التعتترض لالضتتطناد و بلتتداهنم األصتتلية 
 )هاييت(؛

ملبتتدأ عتتدا اإلعتتادة القستترية عنتتد وجتتود  طتتر علتت  حيتتاة التطبيتتق الفعتتال  291-156
ل ملتمستتتي اللجتتتتوء أو حتتتتريتنم أو ستتتتالمتنم الش صتتتتيةد وال ستتتتيما و حتتتتاالت األطفتتتتا

والفتيات واملراهقني واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغتايري اهلويتة اجلنستانية 
 وحاملي صفات اجلنسني )املكسيك(؛

اختتتاذ التتتدابري الالزمتتة لضتتمان أن السياستتات واملمارستتات الوطنيتتة املتعلقتتة  292-156
 دة القسرية )أوروغواي(؛ابهلجرة واللجوء توفر الضماانت الكافية الحرتاا مبدأ عدا اإلعا

الت كتتد متتن أن السياستتات واملمارستتات املتصتتلة إبعتتادة وترحيتتل ملتمستتي  293-156
 رية )أفغانستان(؛اللجوء تراعي مبدأ عدا اإلعادة القس

الت كد من أن تشتريعايا وممارستايا الوطنيتة تتوفر احلمايتة الفعالتة ملبتدأ عتدا  294-156
 اإلعادة القسرية )تشيكيا(؛

ضتتمان حصتتول اليتتء ملتمستتي اللجتتوء علتت  إجتتراءات جلتتوء عادلتتة وفعالتتة  295-156
 )أذربيجان(؛

اإلنستتاند  تتا و ذلتتك الت كتتد متتن متتتتء ملتمستتي اللجتتوء والالجئتتني حبقتتوق  296-156
 احلق و الء مشل األسرة )أفغانستان(؛

مواصتتتلة تعزيتتتز اجلنتتتود ملستتتاعدة الالجئتتتني وملتمستتتي اللجتتتوءد وال ستتتيما  297-156
 و اجلنسيةد وخباصة األطفال )الصومال(؛عدمي

وضء إجراء خمص  لتحديد حاالت انعداا اجلنسية بغية حتديد األ  ا   298-156
إ لتتتيم الدولتتتة وتيستتتري اتتتايتنمد وال ستتتيما فيمتتتا يتعلتتتق ابألطفتتتال عتتتدميي اجلنستتتية دا تتتل 

 عدميي اجلنسية )الربازيل(؛

مء املعايري  فحة اإلرهاأل متوافقة متاماا الت كد من أن  وانيننا وممارسايا ملكا 299-156
 الدولية حلقوق اإلنساند  ا و ذلك احلق و احلرية واألمن )بنما(؛

بري مكافحتتة اإلرهتتاأل مراعيتتة حلمايتتة حقتتوق اإلنستتان ضتتمان أن تكتتون تتتدا 300-156
 . األساسيةد  ا و ذلك احلق و املساواة )توغو(

الواردة و هذا التقرير تعرب عن مو ف الدولتة )التدول( اليء االستنتاجات و/أو التوصيات  -157
 بت ييد الفريق العامل ُككل.اليت  دمتنا و/أو الدولة موضوع االستعراض. وينبغي أالّ يُفنم أهنا حت   
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