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 مقدمة  
قاا  لقافرار سلاق ققاو  عقد الففري  العامل املعين باالستعفراض الدوري الشاامل، املنشاو وق -1

وُأجااافري  .2017أيار/ماااايو  12إىل  1يف الفااامة مااان  الساااابعة والعشااافرين، دورتااا  5/1اإلنساااان 
وقااد  توتفرأساا .2017أيار/مااايو  3املعقااودة يف  السادسااةيف اجللسااة  بفنلناادااالسااتعفراض املتعلاا  

 واعتماد الففريا  العامال .الساددة بكواو مااتدو، وةيافرة الشاالون االجتماعداة والفاحة الفنلندياة قنلندا
 .2017أيار/مايو  5يوم املعقودة  العاشفرةيف جلست   قنلنداهذا التقفريفر عن 

، اختاااار سلاااق ققاااو  اإلنساااان سموعاااة املقااافررين التالداااة 2017شااابارب/قربايفر  13ويف  -2
  .الربتغال وتونق واململكة العفربدة السعودية :بفنلندا)اجملموعة الثوثدة( لتدسك االستعفراض املتعل  

 ماان مفرقا  قاافرار 5والفقافرة  5/1 سلااق ققاو  اإلنسااان مان مفرقاا  قافرار 15ووققاا  للفقاافرة  -3
 :بفنلنداالستعفراض املتعل  رغفراض األ، صدرت الوثائ  التالدة 16/21اجمللق 
 ؛(A/HRC/WG.6/27/FIN/1))أ( 15تقفريفر وطين/عفرض مكتوب مقدم وققا  للفقفرة  )أ( 
الساامدة ققاو  اإلنساان وققاا   األمم املتحدة جتمدع للمعلومات أعدت  مفوضدة )ب( 
 (؛Corr.1و A/HRC/WG.6/27/FIN/2))ب( 15للفقفرة 

 .(A/HRC/WG.6/27/FIN/3))ج( 15موجز أعدت  املفوضدة وققا  للفقفرة  )ج( 
أعااادسا سااالفا   سااا لةمااان األ، عااان طفريااا  اجملموعاااة الثوثداااة، قائماااة إواااوادوروأقدلااات إىل  -4

يفرلناااادا الشاااامالدة آإسااااباندا وساااالوقدندا والسااااويد واملكسااااد  واململكااااة املتحاااادة لربي اندااااا الع ماااا  و 
  .لوستعفراض الدوري الشاملمتاقة عل  الشبكة اخلارجدة  األس لةوهذه  .وهولنداوالنفرويج 

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 ع االستعراضو عرض الحالة من جانب الدولة موض -ألف 

شددت رئدسة وقد قنلنادا علا  أةداة االساتعفراض الادوري الشاامل والادور الفعاال الاذي يقاوم  -5
دين يف عملدة االستعفراض. وقد أجافرت اقكوماة يف انوناة األخاكة تغداكات وباكة يف ساال ب  اجملتمع امل

رصاااد ققاااو  اإلنساااان وإعماصااااا علااا  الفاااعدد الااااوطين، ساااا يف قلااا  إنشااااا  املفرواااز املساااتقل ققااااو  
اإلنسااان والشاابكة اقكومدااة لاشاانامي الااذين  كاان االتفااال هباام يفااومي اققااو  األساساادة 

قهاااذا املفرواااز ووقاااده ققاااو  اإلنساااان ومكتااا  أمااا  امل اااا  الربملااااين يشاااكلون  وققاااو  اإلنساااان.
 .2015ستمع  املالسسة الوطندة ققو  اإلنسان اليت اعُتمدت ضمن الف ة "ألف" يف عام 

وقااد صاادت التقفرياافر املوّجاا  لوسااتعفراض الاادوري الشااامل بااالتزامن مااع خ ااة العماال الوطندااة  -6
دة وققاو  اإلنساان. ويف معافرض اإلشاارة إىل تقفريافر ققاو  اإلنساان الثاندة بشون اققاو  األساسا

، اسامعت االهتمااام إىل أولوياات سداسااة البلاد يف سااال ققاو  اإلنسااان 2014الفاادر يف عااام 
احملددة منذ أمد بعدد، وهاي علا  وجا  التحدياد أةداة مشااروة اجملتماع املادين مشااروة قافرة وقعالاة 

تمددااز، واالنفتاااى علاا  مجدااع الناااجل وإدماااج اجلمدااع، مااع المودااز يف مجدااع مناااقي اقداااة، وعاادم ال
بوجااا  خاااامي علااا  ققاااو  النساااا  والفتداااات والساااكان األصااالد  واألقلداااات واألشااانامي قوي 
اإلعاقاااة. وتساااتمفر قنلنااادا يف تعزياااز اققاااو  االقتفاااادية واالجتماعداااة والثقاقداااة بفاااورة منه داااة. 
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لاادا المشااض لع ااوية سلااق ققااو  اإلنسااان يف  وتشااكل هااذه األولويااات قاعاادة صاالبة لفنلناادا
. وأودت سددا دعم بودها القوي قفرية اخل اب وقفرية التعبك، موق ة  أن قنلنادا 2021 عام

بالذوفرا امل وية الساتقوصا. ورافري التن ادط إلدخاال إصاوقات هدكلداة   2017حتتفل يف عام 
يف اقكام احمللاي واإلقلدماي. وأوادت ساددا  وبكة يف سال الفرقااه االجتمااعي والفرعاياة الفاحدة، و 

التاازام اقكومااة بالتشاا دع علاا  اص اافرة املفرتب ااة بالعماال وساانض اقمايااة الدولدااة ملاان هاام يف قاجااة 
إلدهااا، ووااذل  بعاادم التسااامض م لقااا مااع اخل اااب العنفاافري ورغااكه ماان خ اااب الكفراهدااة. وقااد 

ة االجتاااار باألشااانامي وساااو  تواصااال أنشاااوت قنلنااادا هااادكو  تنسااادقدا  قكومداااا  جديااادا  ملكاقحااا
العماال هبمااة علاا  تعزيااز ويايااة اقفريااة الديندااة أو قفريااة االعتقاااد جلمدااع األقاافراد وعلاا  دعاام عماال 

 املداقع  عن ققو  اإلنسان. 
، قاا ن قنلناادا ملتزمااة باانهج قااائم علاا  2030وقدمااا يتعلاا  ي ااة التنمدااة املسااتدامة لعااام  -7

عان  يف ساال التنمداة وتفرّواز علا  ققاو  النساا  والفتداات، ق او  ققو  اإلنساان إةا  االلتزاماات 
تعزيااااز اقتفااااادات البلاااادان النامدااااة وستمعاسااااا الد قفراطدااااة. ويت اااامن تقفرياااافر االسااااتعفراض الاااادوري 

عان االلتازام  ، ق او  الشامل التزامات طوعدة قدماا يتعلا  باملدزانداة اإليائداة و ويال أقال البلادان ياوا  
توصادة  71. ويف جولة االساتعفراض الثانداة، قبلات قنلنادا 2019عي مالقت يف عام بتقدمي تقفريفر طو 

. وعااووة علاا  قلاا ، الاايت قُااّدمت صااا وقبلاات أربااع توصاادات أخاافر جزئدااا   78 ماان التوصاادات الااا
  عن قالة تنفدذ تل  التوصدات. مالقتا   طوعدا   تقفريفرا   2014قدمت قنلندا إىل اجمللق يف عام 

ت رئدسة وقد قنلندا النتاائج الايت ة ، أبفر   األس لة اخل دة املقدمة سلفا  ويف معفرض الفرد عل -8
حتققت من خ ة العمل الوطندة األوىل ملناع العناف ضاد النساا ، وعادد أمااون اإلياوا  واخلادمات 

املتاقاااة ل اااحايا العناااف و ويااال هاااذه اخلااادمات، مثااال اخلاااط اصااااتفي ل لااا  املسااااعدة  ااألخااافر 
عل  مدار أيام األسبوع، واملشورة القانوندة، ودعم الشهود واخلادمات املفتوى عل  مدار الساعة و 

املتاقة عرب اإلنمنت، وتشكدلة من اخلدمات االجتماعدة، وإجفرا ات الشافرطة لبباو . وحتادثت 
بشون إنشاا  سوسال العاوج احمللداة ملسااعدة ضاحايا العناف اجلنساي  2016عن إرشادات عام 

املمولة من اقكومة. ومثة تدابك أخفرا ساتتناوصا خ اة رباعداة عان  ومشفروع جتفرييب ملفراوز األةمات
)اتفاقدااااة  لوقايااااة ماااان العنااااف ضااااد النسااااا  والعنااااف املنااااز  ومكاقحتهمااااااتفاقدااااة بشااااون تنفدااااذ اال

اسااا نبول(. وزاااا ةاد مااان تعزياااز إجااافرا ات الوقاياااة مااان العناااف ضاااد النساااا  إطاااو  خ اااة العمااال 
  اقكومدة للمساواة ب  اجلنس .

وتساااع  اقكوماااة إىل تعزياااز مشااااروة الساااامد  ورغاااكهم مااان اجلهاااات الفاعلاااة احمللداااة يف  -9
اساااتعمال وإدارة املاااوارد ال بدعداااة املت اااددة يف ماااوطن الساااامد . ويت ااامن القاااانون اجلدياااد بشاااون 
شااافروة الغاباااات التابعاااة للدولاااة تااادابك ل ااامان ققاااو  الساااامد  يف املشااااروة يف التن ااادط إلدارة 

تقفرر اقكوماااة يف وقااات القااا  مااان م األراضاااي اململوواااة للدولاااة يف ماااوطن الساااامد . وسااااساااتندا
الشاعوب من ماة العمال الدولداة بشاون اتفاقداة إن وانت ستسع  إىل التفادي  علا   2017 عام

  .(169)رقم  1989األصلدة والقبلدة، 
هبااا أقكااام خ ااة أمااا عاان اقاا  يف تقفرياافر املفااك يف رعايااة املساان  والكدفدااة الاايت تعماال  -10

العمااال الوطنداااة بشاااون اققاااو  األساسااادة وققاااو  اإلنساااان لتعزياااز ققاااو  هاااالال ، قوق  ااات أن 
علا  إعاداد تشافريع مساتفد  عان تعزياز اقا  يف تقفريافر املفاك لزباائن الفرعاياة  قنلندا تعكف قالداا  

. ويف معاافرض االجتماعدااة والفرعايااة الفااحدة وعاان تقلاادىل الل ااو  إىل التاادابك الاايت تقدّااد هااذا اقاا 
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الفرد عل  سالال عن تعفريف االرغتفاب، قالت إن التشفريعات يف اجململ تباّ  أن األقكاام م ّبقاة 
  يف اقاالت اليت   تعط قدها ال حدة مواققتها.

وقدما يتعل  سشاروة األشنامي قوي اإلعاقة يف اقداة السداسادة والعاماة، ققاد صادقت  -11
ت آلدااة تنسااادقدة يف وأنشااو 2016وي اإلعاقااة يف عااام قنلناادا علاا  اتفاقدااة ققااو  األشااانامي ق

 18. ويتولف اجمللق االستشاري اجلديد املعين حبقاو  األشانامي قوي اإلعاقاة مان 2017 عام
عاان قلاا ، أنشاا ت جلنااة ققااو   أع ااا  ماان األشاانامي قوي اإلعاقااة. وق ااو   8، ماانهم ع ااوا  

ضااامن وقاااد ققاااو  اإلنساااان. وقااااّدمت  دائماااا   اإلنساااان لاشااانامي قوي اإلعاقاااة لتكاااون قفرعاااا  
تفاصدل عن ق  األشنامي قوي اإلعاقة يف التفويت ويف المّشض. ويف معفرض الفرد عل  ساالال 

االتفاقدااة الدولدااة قمايااة ققااو  مجدااع آخاافر، قالاات إن اقكومااة قااد قاافررت عاادم التفاادي  علاا  
  .العمال املهاجفرين وأقفراد أسفرهم

ففرية ووفره األجان ، ال سدما عل  اإلنمنات، قافررت ويف مسع  لتقددد عدد م اهفر العن -12
ختفاادىل مزيااد ماان املااوارد ألنشاا ة الشاافرطة ملنااع خ اااب الكفراهدااة علاا  اإلنمناات  اقكومااة مااالخفرا  

والتحقدااا  يف اجلااافرائم قات الفااالة. وباالنتقاااال إىل مساااولة أخااافرا، قالااات إن دراساااة  عااان ققاااو  
، وسااتقفرر 2017إعاادادها يف عااام  وجتااارب األطفااال قاااملي صاافات اجلنساا  سااو  ُيشاافرع يف

اقكومة عل  إثفرها يف طبدعة التدابك اليت ستتنذها. ويف معفرض الفرد عل  سالال آخفر، قالت إن  
قاااا ن املاااادة القفاااااوا لببقااااا  علااااا  احملت اااازين يف اقااااابق  تبعااااا القااااماى قدمتااااا  اقكومااااة ماااااالخفرا  

شااد د ال اافرو  الاايت تساامض االقتداااطي يف مفراقاا  الشاافرطة سااو  تُقل ااىل إىل ساابعة أيااام وسااو  ت
ب يداع الشنىل اقبق االقتداطي. أما عن احملكمة الوطندة للمساواة ومناع التمدداز وقادرسا علا  

يااانىل علاا  عقوباااات  2015تقاادمي التعااوي  لل اااحايا، قوق اات أن قاااانون منااع التمدداااز لعااام 
اهداااة والتفااادي وسااابل انتفاااا  بفاااورة شااااملة. وباالنتقاااال إىل مساااولة التااادابك ملناااع جفر اااة الكفر 

علا  عاات  السال ات  قانونداا   لوست ساد، اسمعت االهتماام إىل أن قاانون مناع التمدداز وضاع التزاماا  
  واملدارجل وأرباب العمل بالنهوض باملساواة وباختاق خ وات قعالة ملنع التمددز والتحفّرش.

بااااألخىل ويف معااافرض الااافرد علااا  أسااا لة عااان املهااااجفرين وملتمساااي الل اااو  والوج ااا ، و  -13
عان التغداكات التشافريعدة  مففاو   الُقف فر رغك املفحوب ، وسابل انادماجهم، قادمت الاوةيفرة عفرضاا  

إىل التادابك الاواردة  أي اا  اليت أدخلات لكفالاة إدارة العادد املتزاياد مان ملتمساي الل او . وأشاارت 
فاول علا  لادعم قادرة املهااجفرين علا  اق 2019-2016يف بفرنامج االنادماج اقكاومي للفامة 

الااادخل، وهاااو الشااافررب الاااذي يتااادض ألقااافراد األسااافرة انخااافرين اقفاااول علااا  رخفاااة لبقاماااة. وهاااذا 
الشفررب قد حيد من اقتماالت   مشل األسفرة وهو ما حيد بالتا  من إمكاندة اندماج القاصفر رغك 
ة املفحوب. لكن مثة استثنا ات من هذا الشفررب  كان املواققاة علدهاا إقا ات اض أن قلا  ملفالح

 ال فل الف ل .

 االستعراضموضوع الحوار التفاعلي وردود الدولة  -باء 
اقاوار التفااعلي. ويافرد ناىل التوصادات املقدماة أثناا  اقاوار  أثناا ببدانات  وقدا   70أدىل  -14

  التفاعلي يف اجلز  الثاين من هذا التقفريفر.
بعاااافرض التقفرياااافر الااااوطين. وأعااافرب عاااان تقااااديفره لل هااااود الاااايت بااااذلتها  أقاااارب لبنااااان علمااااا   -15

  اقكومة ملكاقحة التمددز والعنففرية ووفره األجان  وقل  باعتماد تشفريعات وسداسات.
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وأعفرباات لدبدااا عاان تقااديفرها الشااتمال التقفرياافر الااوطين علاا  رصااد التقاادم احملاافرة منااذ جولااة  -16
 قاالت العنف ضد النسا  واألطفال، املذوورة يف التقفريفر. االستعفراض الثاندة. وأعفربت عن القل  إةا 

وهنّوت لدتواندا قنلندا عل  جهودها اليت تناولات طائفاة عفري اة مان مساائل ققاو  اإلنساان.  -17
وأشااادت بفنلناادا علااا  اعتمادهااا خ اااة العماال الوطندااة الثانداااة بشااون اققاااو  األساساادة وققاااو  

 لل هود الفرامدة إىل مكاقحة العنف ضد النسا .وأعفربت عن تويددها  2019-2017اإلنسان 
وأشااادت ملااديف بفنلناادا السااتحداثها منفاا  أماا  م ااا  معااين سنااع التمددااز واحملكمااة  -18

 الوطندة للمساواة ومنع التمددز باعتبارةا إجفرا ين لكفالة عدم انتهاك ققو  املواطن .
بشاون اققاو  األساسادة وققاو   ورقبت املكسد  باعتماد خ ة العمل الوطندة الثانداة -19

، وال سااااادما ت ااااامدنها مشااااااريع عااااان التثقداااااف يف ققاااااو  اإلنساااااان. 2019-2017اإلنساااااان 
وشااكفرت قنلناادا علاا  اإلطىااوع علاا  الاادروجل املسااتفادة يف سااال الوقايااة ماان العنااف املنااز  ضااد 

  النسا  واألطفال.
ة صاااا يف جولاااة االساااتعفراض وهنّاااوت منغولداااا قنلنااادا علااا  تنفداااذ مع ااام التوصااادات املقدمااا -20

الثاندة بشون التفدي  عل  معاهدات ققو  اإلنسان. وأعفربت عن تقديفرها لل هود الايت باذلتها 
قنلندا لزيادة ياية ققو  األطفال واألشنامي قوي اإلعاقة. عل  أهنا الق ت أن العناف ضاد 

 النسا  يبق  الق دة الفرئدسدة يف سال ققو  اإلنسان.
ألساااود عااان السداساااات الااايت وضاااعت للتفااادي جلمداااع أشاااكال التمدداااز وساااول اجلبااال ا -21

تقادمي معلوماات  أي اا  والعنف ضد املفرأة، سا يف قل  العناف املناز  واجلنساي. وطلا  مان قنلنادا 
عاان النتااائج الاايت حتققاات يف سااال تنفدااذ خ ااة العماال ملنااع خ اااب الكفراهدااة والعنفاافرية، ووااذل  

 لتعزيز االندماج االجتماعي.
مبدااا  بفنلنااادا علااا  تنفداااذها التوصااادات املقدماااة صاااا يف جولاااة االساااتعفراض اأشاااادت موة و  -22

الثاندااة، والااذي اسُمشااد بالاادروجل املستنلفااة مناا  يف إعااداد خ ااة العماال الوطندااة الثاندااة بشااون 
. وأعفربت عان تقاديفرها لتفادي  قنلنادا علا  2019-2017اققو  األساسدة وققو  اإلنسان 

 ملتحدة واالحتاد األورويب ققو  اإلنسان تقفريبا.مجدع معاهدات األمم ا
والق ت نامدبدا أن قنلندا مثال للممارسة اجلددة يف مسائل مثل اقفول عل  املعلوماات  -23

وقفرية الفحاقة، وألهنا مفّنفة من قبل من مة مفراسلون باو قادود علا  أهناا إقادا الادول املتمدّازة 
 ب  الفرجال والنسا . ةةات يف سال تعزيز املساوايف العا . وأشادت باملبادرات واإلجنا

وأشااادت هولناادا بفنلناادا علاا  تفااديقها علاا  اتفاقدااة اساا نبول وإنشااائها جلنااة إلعااداد  -24
خ ااة لتنفدااذها. وأعفرباات عاان تقااديفرها للن ااوات الاايت اختااذت لشاافرعنة الاازواج باا  أشاانامي ماان 

  .2017من آقار/مارجل  نفق اجلنق اعتبارا  
فرويج قنلندا عل  التزامها باالمتثال لولتزاماات الدولداة وتعزياز ققاو  اإلنساان وهنوت الن -25

والشاافاقدة. وقدمااا يتعلاا  حبقااو  السااكان األصاالد ، أشااادت بفنلناادا علاا  الدراسااة الاايت طلباات 
 للمناقشات بشون ققو  السامد . دعما   2017اقكومة إجفرا ها وُنشفرت يف عام 

لل هااود الاايت بااذلتها قنلناادا لتنفدااذ التوصاادات الاايت تلقتهااا  وأعفرباات باوسااتان عاان تقااديفرها -26
أثنااا  جولااة االسااتعفراض السااابقة. وقالاات باوسااتان إهنااا تعتاارب أن خ ااة العماال الوطندااة الثاندااة بشااون 
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اققااو  األساساادة وققااو  اإلنسااان روداازة أساساادة. وأثناات علاا  اصااد  الااذي قددتاا  قنلناادا لزيااادة 
 يف املائة من دخلها القومي اإلمجا . 0.7دا ال ويل للبلو  هبا إىل نسبة مدزاندتها اإليائدة عل  امل

وأعفربت باكو عان تقاديفرها للتقادم احملافرة، ال سادما قدماا  اىل ققاو  الشاع  الساامي،  -27
 واللتزام قنلندا الفراسخ بالتعاون الدو  يف سال دعم التنمدة.

فاقدااات ققااو  اإلنسااان، سااا قدهااا ورقباات الفلباا  بتفاادي  قنلناادا علاا  العديااد ماان ات -28
أعفرباات عاان  ا(، لكنهاا189)رقاام  2011اتفاقدااة من مااة العماال الدولدااة بشااون العمااال املناازلد ، 

االتفاقدااة الدولدااة قمايااة ققااو  مجدااع العمااال املهاااجفرين األسااف لقاافرار قنلناادا عاادم التفاادي  علاا  
ملوا مة اإلطار القاانوين احمللاي ماع التزاماساا يف . وتقدر الفلب  اجلهود اليت بذلتها قنلندا وأقفراد أسفرهم

سااال ققااو  اإلنسااان، ونّوهاات باااجلهود الاايت بااذلتها ملكاقحااة خ اااب الكفراهدااة واقفروااات املت فرقااة 
 والت فر  العندف.

وأشاااادت الربتغاااال بفنلنااادا علااا  اجلهاااود الااايت باااذلتها لتعزياااز ققاااو  املااافرأة، ومااان قلااا   -29
 للمساواة ب  اجلنس . اعتمادها خ ة العمل اقكومدة

خ ااة العماال الوطندااة الثاندااة بشااون اققااو  األساساادة باعتماااد  اورقباات مجهوريااة مولاادوق -30
، اليت تت من توصدات قدمتها آلدات ققو  اإلنساان ونتاائج 2019-2017وققو  اإلنسان 

ان تقددم خ ة العمل الساابقة. والق ات الشاوارغل الايت أعفربات عنهاا بعا  آلداات ققاو  اإلنسا
 قدما  ىل العنف ضد النسا .

وأعفربت روماندا عن تقديفرها ملشاروة قنلندا يف االستعفراض الدوري الشاامل وأشاادت هباا  -31
 عل  التدابك اليت اختذسا المتثال التوصدات اليت قبلتها يف جولة االستعفراض اقالدة.

 قنلنااادا واقت ااااة وأعااافرب االحتااااد الفروساااي عااان القلااا  إةا  مالشااافرات االجتاااار بالبشااافر يف -32
 األقداث اجلاحن  مع البالغ  يف املفراق  اإلصوقدة.

ورقباات رواناادا سواصاالة قنلناادا بااذل اجلهااود لتعزيااز ويايااة ققااو  اإلنسااان، سااا يف قلاا   -33
بتنفدذ خ ة عملها الوطندة الثاندة بشون اققو  األساسادة وققاو  اإلنساان، ودهودهاا ملكاقحاة 

 دة وما يتفل بذل  من تعف .التمددز وخ اب الكفراه
ورقبت صفربدا بوقدث الت ورات املالسسادة قدماا  اىل تعزياز املسااواة ومكاقحاة التمدداز  -34

وشااّ عت قنلناادا علاا  وفالااة املسااا لة علاا  مجدااع أشااكال التعبااك الااذي ياانم علاا  العنفاافرية وواافره 
 األجان  وخ اب الكفراهدة وعل  اخل ابات املت فرقة يف اجملال العام.

وأشااااادت سااااكالدون بفنلناااادا علاااا  وضااااع خ ااااة عملهااااا الوطندااااة الثاندااااة بشااااون اققااااو   -35
األساسدة وققو  اإلنسان وعل  سن قانون وطين يوخذ بوقكام االتفاقدة الدولدة املتعلقة حبقو  

يف تنفداذ خ اة  2016األشنامي قوي اإلعاقة وبفرتوووصاا االختدااري. ونّوهات بالشافروع يف عاام 
 كاقحة االجتار بالبشفر.العمل اقكومدة مل

ورقبت سلوقدندا ي ة العمل الوطندة اجلديادة بشاون اققاو  األساسادة وققاو  اإلنساان،  -36
 وبالتفدي  عل  الفكوك الدولدة ققو  اإلنسان، وب تاقة اخلدمات للمسن  يف قنلندا.
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والق ت جنوب أقفريقدا مع التقديفر اجلهود اليت بذلتها قنلندا لتنفدذ التوصادات الايت قبلتهاا  -37
أثنا  جوالت االستعفراض السابقة، وال سدما جهودها الفرامدة إىل مكاقحة العنفافرية ووافره األجانا . 

 لكنها أعفربت عن القل  إةا  استمفرار الففرو  يف األجور ب  الفرجال والنسا  يف قنلندا.
وهنّاوت إسااباندا قنلناادا علاا  تفااديقها علا  االتفاقدااة الدولدااة املتعلقااة حبقااو  األشاانامي  -38

قوي اإلعاقاااة وبفرتوووصاااا االختدااااري. وأعفربااات عااان القلااا  الساااتمفرار مشاااكلة العناااف اجلنسااااين يف 
  البلد ررغم التفدي  عل  اتفاقدة اس نبول.

مشااروة املافرأة يف اصد اة التشافريعدة  وأشادت سفري النكاا بفنلنادا لتحقدقهاا نسابة عالداة يف -39
الوطندة ونّوهت باجلهود الفرامدة إىل تعزياز املسااواة با  اجلنسا ، ساا يف قلا  اعتمااد خ اة العمال 

 للمساواة ب  اجلنس  وقانون املساواة ب  النسا  والفرجال.
ض السااب  ورقبت دولة قلس   باخل وات اليت اختذسا قنلندا لتنفدذ توصدات االساتعفرا -40

باااجلهود الاايت بااذلتها قنلناادا ملكاقحااة  أي ااا  وبالتزامهااا بتعزيااز ققااو  اإلنسااان ويايتهااا. ورقباات 
 التمددز، سا يف قل  اعتماد خ ة العمل الوطندة ملكاقحة التمددز والنهوض باملساواة.

وأعفرباات السااويد عاان القلاا  إق ررغاام تفااندف قنلناادا واقاادة ماان أق اال بلاادان العااا  ماان  -41
علاا   ث املساااواة باا  اجلنساا ، ال ياازال العنااف األساافري واإليااذا  اجلنسااي ضااد النسااا  منتشاافرا  قداا

واألطفاال قااملي صافات اجلنسا   ألن املتحاول  جنسادا   أي اا  ن ا  واسع. وأعفربات عان القلا  
 ال يزالون يعانون التمددز.

العمل اقكومداة لدشيت ب نشا  مالسسات وطندة ققو  اإلنسان، وي ة  - ورقبت تدمور -42
إهناا  لدشايت - للمساواة ب  اجلنس  وي ة العمل اقكومدة ملكاقحة االجتار بالبشفر. وقالات تدماور

   تسلدط ال و  عل  املشفروع اجلديد الذي أطلقت  قنلندا جلمع املعلومات عن الزواج القسفري. أي ا  تود 
واعتمااد خ اة العمال الوطنداة ورقبت تفرودا باعتماد خ ة العمل للمسااواة با  اجلنسا   -43

للحاد ماان العناف ضااد النساا  وصاادارغة خ اة العماال اقكومداة ملكاقحااة االجتاار بالبشاافر. وأعفرباات 
  .تفرودا عن القل  ألن التعلدقات اليت تن وي عل   ددز ووفره األجان  أصبحت أوثفر شدوعا  

فريعي الااوطين وقلاا  وأشااادت أووفراندااا بووجاا  التحساان الكبااكة الاايت حتققاات يف اإلطااار التشاا -44
باعتماااد قااوان  وباافرامج قمايااة ققااو  األطفااال واألشاانامي ال ااعفا  واألشاانامي قوي اإلعاقااة. 

 بالتعديوت التشفريعدة بشون منع االجتار بالبشفر وبشون مكاقحة العنف ضد النسا . أي ا  ورقبت 
عاقاة، ورقبت اململكاة املتحادة بتفادي  قنلنادا علا  اتفاقداة ققاو  األشانامي قوي اإل -45

 ،1930امللح  باتفاقدة من مة العمال الدولداة بشاون العمال اجلاربي لعاام  2014وعل  بفروتووول عام 
  .2017-2016وباعتماد خ ة العمل اقكومدة ملكاقحة االجتار بالبشفر للفمة 

وهنّاااوت الواليااااات املتحاااادة األمفريكدااااة قنلناااادا علاااا  جهودهااااا ملكاقحااااة التمددااااز واالجتااااار  -46
شّ عتها عل  اختاق خ وات لتقلدىل عدد جافرائم الكفراهداة الايت حتفروهاا دواقاع دينداة باألشنامي و 

 ووفالة قفرمي متكاق ة لاشنامي قوي اإلعاقة.
ونّوهت أورورغواي بالتقادم احملافرة قدماا  اىل التزاماات قنلنادا ببحاث بادائل عان اقت ااة  -47

  ملتمسي الل و  واملهاجفرين الن امد .
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مااع االرتدااى بالتادابك التشافريعدة واإلداريااة الايت اختاذسا قنلناادا  ا  كساتان علماوأقاطات أوةب -48
 عل  مدا السنوات القلدلة املاضدة قماية ققو  اإلنسان وتعزيزها.

وأعفرباات مجهوريااة قنااازويو البولدفاريااة عااان القلاا  إةا  الفااعوبات املتعلقاااة بزيااادة وانتشاااار  -49
ن  اليت تتنذ شكو مت فرقاا أوثافر قاووثفر، ال سادما أعمال العنففرية والتمددز العنففرية ووفره األجا

لزيااادة خ اااب الكفراهدااة إةا   أي ااا  ضااد الفرومااا والفااومالد  وعلاا  اإلنمناات. وأعفرباات عاان القلاا  
 املهاجفرين وملتمسي الل و .

ورقبااات ألبانداااا بالتقااادم احملااافرة يف ياياااة ققاااو  اإلنساااان، ال سااادما وضاااع خ اااة العمااال  -50
 ققو  األساسدة وققاو  اإلنساان، ماع الموداز علا  التعلادم واملسااواة ومناعالوطندة الثاندة بشون ا
 باإلصوقات اصدكلدة الكربا يف سال الفرعاية االجتماعدة والفرعاية الفحدة. التمددز. ورقبت أي ا  

وهنّااااوت اجلزائاااافر قنلناااادا علاااا  اعتمادهااااا خ ااااة العماااال الوطندااااة ملنااااع الت اااافر  والتشاااادد  -51
بوضاع  أي اا  العندف ، واليت سد  إىل مكاقحة خ اب الكفراهدة ومناع جافرائم الكفراهداة. ورقبات 

 خ ة العمل اقكومدة لفاحل األشنامي قوي اإلعاقة.
شاافريع املتعلا  باقمايااة االجتماعدااة ونّوهات أنغااوال ماع التقااديفر بالتقاادم الاذي حتقاا  يف الت -52

لاشاانامي قوي اإلعاقااة. لكنهااا أشااارت مااع قلاا  بقلاا  إىل العاادد الكبااك ماان قاااالت العنااف 
  ضد النسا  واألطفال، ال سدما املنتمون منهم إىل أقلدات.

وهنّاااوت األرجنتااا  قنلنااادا علااا  اعتمادهاااا خ اااة عملهاااا الوطنداااة الثانداااة بشاااون اققاااو   -53
  .2019-2017و  اإلنسان األساسدة وقق

ورقباات أرمدندااا باسااتحداث مكتاا  أماا  امل ااا  املعااين سنااع التمددااز. وشاا عت قنلناادا  -54
عل  اختااق املزياد مان اخل اوات لتعزياز الكفراماة اإلنسااندة لاطفاال واالقامام املتباادل با  األطفاال 

 وآبائهم من أجل منع العنف ضد األطفال.
دم احملاااافرة يف سااااال مكاقحاااة التمددااااز القااااائم علاااا  أساااااجل املداااال وأشاااادت أساااامالدا بالتقاااا -55

اجلنسي واصوياة اجلنسادة. لكنهاا أعفربات عان القلا  ألن القاانون املتعلا  بااالعما  القاانوين دانق 
قباال  اماادعقيق ااي ب اافرورة تعقاادم الشاانىل أو أن يكااون  احملااول  جنساادا ال ياازال يت اامن شاافرطا  

 .نقاالعما  القانوين بتغدك نوع اجل
وشاااددت رئدساااة وقاااد قنلنااادا علااا  أن خ اااة العمااال الوطنداااة بشاااون اققاااو  األساسااادة  -56

وققو  اإلنسان تفرّوز عل  التثقدف يف اققو  األساسادة وققاو  اإلنساان، وعلا  املسااواة ومناع 
التمددااز، وعلاا  قاا  األقاافراد واجلماعااات يف تقفرياافر املفااك، وعلاا  اققااو  األساساادة والفرقمنااة. ويف 

فراة التدابك اليت رفري اختاقهاا للوقاياة مان العناف ضاد النساا  ومكاقحتا ، شاددت علا  معفرض إب
القااول باااون الغاافرض مااان هااذه التااادابك هااو وفالاااة تنفدااذ اتفاقداااة اساا نبول ووفالاااة تقاادمي خااادمات 

 اجتماعدة وصحدة حمددة ل حايا العنف.
مان التمدداز علا  أسااجل وأوضض الوقد أن قانون منع التمددز اجلديد وّساع ن اا  اقماياة  -57

، ا  داحملايد جنساملدل اجلنسي لدشمل اقماية من التمددز يف مجدع مناقي اقداة. وبعد إقفرار الزواج 
يف قنلنااادا، جااافرا تعاااديل القاااانون املتعلااا  بااااالعما   نو مواطناااأطلقهاااا باااادرة وواااان قلااا  نتاجاااا مل

لحكومااة اقالدااة إلغااا  شاافررب العقاام. القااانوين داانق احملااّول  جنساادا. و  تشاامل اخل ااة التشاافريعدة ل
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؛ وشااددت علاا  امي يف بلاادان الشاامالوجاافرا التوصاال إىل تفاااهم أو  بشااون اتفاقدااة شااع  الساا
عااان قلااا ، ماااا قت ااات اقكوماااة تتناااذ تااادابك جلعااال  مشااااروة الساااامد  وتقفريااافر مفاااكهم. وق اااو  

ار املنفااتض، سااا يف قلاا  اجملتمعااات احمللدااة خالدااة ماان العنفاافرية والتمددااز وقلاا  بالتشااديد علاا  اقااو 
عاان طفريااا  اجمللاااق االستشااااري للعوقااات اإلثنداااة. وإضااااقة إىل قلااا ، راافري قالداااا تنفداااذ مدوناااة 

املدونااة الاايت ُنشاافرت  السالوك بشااون التفاادي خل اااب الكفراهداة رغااك القااانوين علاا  اإلنمنات، وهااي
 فروسوقت واملفوضدة األوروبدة.كدسبوك وتويم ويوتدوب ومايعرب مواقع ق

وقواااافر الوقاااااد أن تعفرياااااف االرغتفاااااب الاااااوارد يف التشااااافريع الااااوطين منسااااا م ماااااع اتفاقداااااة  -58
اساا نبول وال يشاامرب اسااتعمال العنااف أو القااوة. وتتمتااع قنلناادا ب طااار قااانوين شااامل بشااون جفر ااة 

لقاااانون  وققاااا  الكفراهداااة وخ ااااب الكفراهداااة، اللاااذان حيكمهماااا القاااانون اجلناااائي بشاااكل رئدساااي. و 
عاان البااالغ ،  منففااو   عامااا   18 نبغااي أن يكااون اقت اااة األقااداث دون الاااالساا ون اقااا ، ي

سفااااقتهم. وخت اااع األقكاااام املتعلقاااة باااالعنف اجلنسااااين والعناااف ضاااد    يكااان قلااا  ضاااارا   ماااا
 األطفال للمفراجعة باستمفرار. وقد جفرّمت قنلندا التحفّرش والتعق  اجلنسي وقّسنت ياية ال حايا.

الوطنداااة املتعلقاااة بالفروماااا، والقااال الوقاااد أنااا  يف سااادا  الربناااامج األول لتنفداااذ السداساااة  -59
ساااتعدادات للربناااامج اجلدياااد يف تقااادم، ال سااادما يف ساااال تعلااادم الفروماااا. وساااو  جتااافري اال ُأقااافرة
. وراافري قالدااا إعااداد استقفااا  بشااون صااحة الفرومااا ورقاااههم ومااا يتفاال بااذل  ماان 2017 عااام

مدزاندااااة قكومااااة حمااااددة لتقاااادمي خاااادمات اجتماعدااااة وصااااحدة مفراعدااااة  خاااادمات. وقااااد ُرصاااادت
لوعتباااارات الثقاقداااة باللغاااة الساااامدة يف ماااوطن الساااامد . وقدماااا يتعلااا  باملشااااريع الفرئدسااادة الااايت 

 30ملدااون يااورو لاطفااال واألساافر، يف قاا  ُرصااد مبلاات  40تنفااذها اقكومااة، ققااد ُرصااد مبلاات 
   .ملدون يورو لتنمدة اخلدمات للمسن

وشااافرى الوقاااد التااادابك الااايت رااافري اختاقهاااا ق ااافر العقااااب البااادين ورغاااكه مااان العناااف ضاااد  -60
األطفاااال واقاااد مااان هاااذه األعماااال. وقدماااا يتعلااا  باملفااااحل الف ااال  لاطفاااال قااااملي صااافات 
اجلنساا ، قد اافري إيااو  اهتمااام متزايااد للمعلومااات الاايت تقاادم لفبااا  بشااون يااو ال فاال واقاا  يف 

فدد. وال تازال املناقشاات يف املوضاوع جارياة. أماا عان تادابك اقماياة، قشادد قاانون رقااه تقفريفر امل
األطفاااااال الفنلنااااادي علااااا  ضااااافرورة مفراعااااااة املفااااااحل الف ااااال  لل فااااال يف مجداااااع أعماااااال الفرعاياااااة 

 االجتماعدة. وإدخال ال فل الس ن إجفرا  ال يكون إال يف املوق األخك.
 اااااىل مكاقحاااااة العناااااف ضاااااد النساااااا  فرطة قدماااااا وشااااافرى الوقاااااد ب ساااااهاب أنشااااا ة الشااااا -61
ال حايا. أما عن التفدي جلفرائم الكفراهداة والعنفافرية ووافره األجانا ، ققاد رصادت اقكوماة  ودعم
خ اة  2016. وعاووة علا  قلا ، أُعادت يف عاام 2016موي  يورو للشفرطة يف عاام  10مبلت 

بونشااا ة مكاقحاااة االجتاااار  عمااال وطنداااة جديااادة ملناااع الت ااافر  والتشااادد العندفااا . وقدماااا يتعلااا 
. وشاادد 2017-2016بالبشاافر، ققااد اعتماادت اقكومااة خ ااة عماال ملكاقحااة االجتااار بالبشاافر 

الوقاد علا  أةدااة اساتحداث آلدااة وطنداة لتحديااد ضاحايا االجتااار وتقادمي الاادعم صام والتاادري  يف 
 سال مكاقحة االجتار وةيادة ت ويفرةا.

ن سداسااة الل ااو  والتغدااكات التشاافريعدة ورغكهااا وشاافرى الوقااد خ ااة العماال اقكومدااة بشااو -62
من التغدكات اإلجفرائدة يف سال الل و . ويقاد م وال طلا  جلاو  علا  قادة وتالخاذ مجداع اجلوانا  

باقالااة واملعلومااات املتعلقااة ببلااد املفاادر يف االعتبااار. ويت اامن القااانون املتعلاا  باقت اااة  ةاملتعلقاا
مسبقة صارمة القت اة الُقف فر: قو حيت ز ال فل  وطا  ملتمسي الل و  ورغكهم من األجان  شفر 
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عاما مان العمافر وصادر يف ققا  قافرار إبعااد قابال لبنفااق. ومناذ  15رغك املفحوب إال إقا جتاوة 
، أصاابض القااانون ياانىل علاا  إجاافرا  حتااّوطي جديااد، وهااو إلاازام األجناايب باااملكوث يف 2017عااام 

  قلدىل اقاجة إىل اقت اة الُقف فر.مفروز استقبال حمدد، األمفر الذي مسض بزيادة ت
وقواافر الوقااد أن ققااو  اإلنسااان أُدرجاات يف املقاافررات املدرساادة االبتدائدااة اجلدياادة منااذ  -63
، هباااد  تعلااادم ققاااو  اإلنساااان واقمامهاااا ويايتهاااا ورصااادها وإعماصاااا علااا  مجداااع 2014عاااام 

بشااون  2014عااام  املسااتويات. وعااووة علاا  قلاا ، نُاّفااذت توصاادات الدراسااة الاايت أجفرياات يف
الد قفراطدة وققو  اإلنسان يف التعلادم اخلاامي بااملعلم . وبادأ التادري  قي الفالة أثناا  اخلدماة 

  .2017، وسدن ع للتقددم يف عام 2016يف عام 
ملفراجعااة ن ااام زثلااي الُقف اافر رغااك املفااحوب ، وجتاافري  2017وأُنشااف قفرياا  عماال يف عااام  -64

اج يف ضاااو  اإلصاااوى اإلقلدماااي. ويف هاااذا السااادا ، ساااماجع قالداااا إعاااادة صااادارغة قاااانون اإلدمااا
اقكومااة تساادك مسااوليت السااكن والاادعم املمنااوق   للُقف اافر رغااك املفااحوب  اقااائزين علاا  رخفااة 
اإلقامااة، مااع مفراعاااة املفاااحل الف اال  لل فاال وإمكاندااة بقااا  القاصاافر يف نفااق املن قااة قباال وبعااد 

، راافري اختاااق تاادابك لزيااادة الشاافاقدة بشااون الفاافرو  يف عاان قلاا  اسااتوم رخفااة اإلقامااة. وق ااو  
توجدهداة بشاون األعماال البااد  األجور ب  اجلنس . وعووة عل  قلا ، صاّدقت قنلنادا علا  امل

علاا  الدراسااات وبنااا  القاادرات واقااوار  وتفرّوااز قالدااا   2014يف عااام  الت اريااة وققااو  اإلنسااان
  وسبل االنتفا  قدما  ىل املوضوع.

االتفاقداااة الدولداااة وتعكاااف اقكوماااة علااا  صااادارغة اقاااماى لتقد ااا  للربملاااان لون ااامام إىل  -65
وأن تعاام  باختفااامي الل نااة املعندااة باالختفااا   قمايااة مجدااع األشاانامي ماان االختفااا  القساافري

. وتدق  قنلندا عن وثا  يف التحف اات الايت تقادم علا  املعاهادات الدولداة وامو    القسفري اعماقا  
إلنسااان وتباادي اعماضااها علاا  التحف ااات الاايت تفراهااا مناقدااة ملوضااوع املعاهاادة ورغفرضااها. ققااو  ا

ولفنلنادا حتف اات ماربرة علا  العهاد الادو  اخلاامي بااققو  املدنداة والسداسادة. وعلا  أياة قااال، 
  جتفري بفورة دورية عملدة مفراجعة مدا ضفرورة اقفاظ عل  التحف ات وإمكاندة سحبها.

 اااان بالتااادابك التشااافريعدة واملالسسااادة اخلاصاااة الااايت اختاااذسا اقكوماااة تلبداااة وأشاااادت أقربد -66
  لتوصدات االستعفراض الدوري الشامل بشون تعزيز إجفرا ات منع التمددز.

وأعفربت بنغوديش عن تقديفرها ملا لقدميت وهديف املساواة ومنع التمددز من مكانة مفروزية  -67
الااذي عماال الُقّفاافر رغااك املفااحوب  وأصااحاب املفاالحة  TRUSTيف اجملتمااع الفنلناادي وملشاافروع 

وأخفائدو الفرعاية معا يف إطاره إلراد قلول مان أجال ستماع شاامل لل مداع. وأثنات بانغوديش 
علا  قنلناادا إلجفرائهااا تعااديوت تشاافريعدة ووضااعها خ ااط عماال وإطوقهااا مشاااريع شاا  ماان أجاال 

 مكاقحة العنف ضد النسا .
سااااجل املتااا  قماياااة  وات الااايت اختاااذت لزياااادة تعزياااز األ  بااااخلورقبااات البوسااانة واصفرسااا -68

ققااو  اإلنسااان، ال ساادما التفاادي  علاا  الربوتووااول االختداااري للعهااد الاادو  اخلااامي باااققو  
 االقتفادي واالجتماعدة والثقاقدة.

ورقبت بوتسوانا ي ة العمل مان أجال املسااواة با  اجلنسا  والتعاديوت علا  القاانون  -69
علاااا  باااااجلفرائم اجلنساااادة. علاااا  أهنااااا أعفرباااات عاااان القلاااا  إةا  وثاااافرة قاااااالت العنااااف األسااااافري، املت
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والفاااااعوبات يف مكاقحاااااة االجتاااااار بالبشااااافر، واساااااتمفرار التمدداااااز ضاااااد األشااااانامي قوي اإلعاقاااااة 
  واملهاجفرين واألقلدات.

ملااااين وأشاااادت الرباةيااال بفنلنااادا علااا  قانوهناااا ملناااع التمدداااز وعلااا  تعدااا  أمااا  امل اااا  الرب  -70
لدكون سثابة انلدة الوقائدة الوطنداة ملكاقحاة التعاذي . لكنهاا الق ات أن القاانون اجلناائي لاديها 

  لدرجة العنف الذي مورجل عل  ال حدة. وققا  ال يزال يعفّر  االرغتفاب 
الربوتوواااول االختدااااري امللحااا  باتفاقداااة وأشاااادت بلغارياااا بفنلنااادا علااا  تفاااديقها علااا   -71

اتفاقداة وعلا   بداع األطفاال واساتغول األطفاال يف البغاا  ويف املاواد اإلباقداة ققو  ال فل بشاون
  .سلق أوروبا بشون منع ومكاقحة العنف ضد املفرأة والعنف العائلي

وأشادت وندا بفنلندا عل  استمفرارها يف االلتزام بتحس  اقامام ققاو  اإلنساان وعلا   -72
  وتكاقال الففرمي والشفاقدة.جهودها وفاقا يف سبدل مباد  عدم التمددز 

للساال  الدبلوماسااي  2013وأعفرباات شاادلي عاان تقااديفرها السااماتد دة ققااو  اإلنسااان  -73
من ماة العماال الدولدااة اتفاقدااة الفنلنادي. وأعفرباات عان القلاا  لعادم إقاافراة تقادم يف التفاادي  علا  

ا إقا وانت ، وقالت إهنا تفررغ  يف معفرقة م(169)رقم  1989الشعوب األصلدة والقبلدة، بشون 
قنلنااادا تناااوي االن ااامام إىل هاااذا الفااا ، وإقا واااان األمااافر واااذل  قكداااف تااافرا مشااااروة شاااع  

 السامي يف عملدة االن مام هذه.
ورقبت الف  بالتزام قنلندا ببلو  أهاداقها يف ساال املسااعدة اإليائداة. والق ات بقلا   -74

 التعلاادم والعماال والسااكن بسااب  أن الفرومااا وأقلدااات شااع  السااامي ال يزالااون يعااانون التمددااز يف
 مشاعفر العنففرية ووفره األجان  ومعاداة املهاجفرين، انخذة يف االةدياد.

وسل ت وولومبدا ال و  عل  ارتفاع نسبة النسا  يف الربملان ويف اقكوماة وبا  املمثلا   -75
ثاافر علاا  الُقف اافر رغااك سفراجعااة قااانون األجاناا ، سااا أ أي ااا  الفنلناادي  يف الربملااان األورويب. ونّوهاات 

 املفحوب  و  مشل األسفر.
باألقكااام التشاافريعدة الاايت اعُتماادت يف قنلناادا قدمااا يتعلاا   وأقاطاات وااوت ديفااوار علمااا   -76

باملساااواة باا  اجلنساا  ورعايااة األشاانامي قوي اإلعاقااة. وشاا عت وااوت ديفااوار اقكومااة علاا  
لاااد، ال سااادما األقلداااات واملهااااجفرون تعزياااز جهودهاااا ل ااامان  تاااع اجلمداااع حبقاااو  اإلنساااان يف الب

 وملتمسو الل و .
وساال ت ووبااا ال ااو  علاا  اإلجاافرا ات الاايت اختااذت لومتثااال للتوصاادات املقدمااة يف جولااة  -77

االستعفراض السابقة قدما يتعل  سعاهدات ققو  اإلنسان، مثل تفدي  قنلنادا علا  اتفاقداة ققاو  
زامها بفرقع مدزاندتها للمساعدة اإليائدة، سا يف قلا  األشنامي قوي اإلعاقة. وهنّوت قنلندا عل  الت

  .يف املائة من الدخل القومي اإلمجا  لتمويل التنمدة يف أقل البلدان يوا   0.2بلو  هد  
وأعفربت مففر عن القل  إةا  ما تشهده قنلندا من تزايد خ اب الكفراهدة ووفره األجان   -78

عدائدااااة، ال ساااادما ضااااد املهاااااجفرين وملتمسااااي الل ااااو . ووفراهدااااة اإلسااااوم والعنفاااافرية واألعمااااال ال
 أن ةيادة عدد جفرائم الكفراهدة قد يعفّرض العوقات االجتماعدة للن فر. أي ا  والق ت 

بت إستوندا بتفدي  قنلندا عل  العديد من صكوك األمام املتحادة ققاو  اإلنساان ورقّ  -79
ذل  دهودهاا الفرامداة إىل التفادي وعل  اتفاقداة اسا نبول املتعلقاة باالعنف ضاد املافرأة، ورقبات وا
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للتمددااز وخ اااب الكفراهدااة وجااافرائم الكفراهدااة. ونّوهاات باملساااةة الااايت تقاادمها قنلناادا يف السداساااة 
 اإليائدة الدولدة.

بت قفرنسا سا تولد  قنلنادا مان اهتماام حبقاو  اإلنساان واقفرياات األساسادة، وواذل  ورقّ  -80
اسااادة وققاااو  اإلنساااان،  اشااادا ماااع التوصااادات بوضاااعها خ اااة عمااال وطنداااة بشاااون اققاااو  األس

 املنبثقة عن االستعفراض الساب .
والق اات جورجدااا بارتداااى أن قنلناادا وقّعاات علاا  مع اام االتفاقدااات الدولدااة. ورقباات  -81

بتفدي  قنلندا عل  العديد مان صاكوك ققاو  اإلنساان مناذ جولاة االساتعفراض الادوري الشاامل 
 الوطندة الثاندة بشون اققو  األساسدة وققو  اإلنسان.السابقة، وباعتمادها خ ة العمل 

ورقبت أملاندا باخل وات اإلرابدة اليت اختذسا قنلندا قدما يتعل  بالتوصدات املقدمة أثنا   -82
االساااااتعفراض السااااااب ، وبالتزامهاااااا حبماياااااة ققاااااو  اإلنساااااان علااااا  الفاااااعددين الوطنداااااة والااااادو ، 

 ت.وبتفديقها عل  العديد من االتفاقدا
وهنّااوت الدونااان قنلناادا علاا  التقاادم الكبااك الااذي أقفرةتاا  يف سااال ققااو  اإلنسااان منااذ  -83

االسااتعفراض الثاااين اخلااامي هبااا، وشااّ عتها علاا  مواصاالة جهودهااا للتفاادي للعنااف ضااد النسااا  
 ومساعدة النسا  ضحايا العنف.

أعفربات عان القلا   بالتقادم الكباك الاذي قققتا  قنلنادا. لكنهاا علماا   وأقاطت رغواتدماال -84
إةا  املعلومات اليت تتحدث عن إلغا  قانون الغابات الفنلندي اجلديد عادة أقكاام تتعلا  حبماياة 

 ققو  الشع  السامي.
ورقبااااات هنااااادوراجل بااااااإلجفرا ات الااااايت اختاااااذسا قنلنااااادا لتنفداااااذ التوصااااادات املنبثقاااااة عااااان  -85

االتفاقداااة الدولداااة ا بعاااُد إىل االساااتعفراض السااااب . لكنهاااا أعفربااات عااان القلااا  لعااادم ان ااامام قنلناااد
 .قماية ققو  مجدع العمال املهاجفرين وأقفراد أسفرهم

وأثنت هنغاريا عل  قنلندا إلعدادها خ ة العمل الوطندة الثاندة بشون اققو  األساسادة  -86
وققاااو  اإلنساااان. وأعفربااات عااان القلااا  الساااتمفرار تعااافرض األشااانامي املنتمااا  إىل أقلداااات إثنداااة 

 األشنامي قوي اإلعاقة للتمددز.وديندة معّدنة و 
وهنّاااوت آيسااالندا قنلنااادا علااا  عملداااة إعاااداد التقفريااافر الاااوطين الااايت وانااات شااااملة لل مداااع  -87

لقانون املساواة ب  النسا  والفرجال. والق ات  2015ورقبت بالفدغة املنّقحة الفادرة يف عام 
 أن يف قنلندا نسبة عالدة من النسا  ضحايا العنف.

د ي ااة العماال الوطندااة بشااون اققااو  األساساادة وققااو  اإلنسااان وأعفرباات ورقباات اصناا -88
االستق اب االجتماعي السداسي لديها. وشا عت اصناد قنلنادا  إلقفرار قنلندا بتنامي عن تقديفرها

 عل  معاجلة مسولة التمددز ضد األشنامي قوي اإلعاقة، ال سدما النسا  والفتدات.
عمل الوطندة الثانداة بشاون اققاو  األساسادة وققاو  ورقبت إندوندسدا ب طو  خ ة ال -89

اإلنسان وأثنت عل  قنلندا عل  تفديقها علا  اتفاقداة ققاو  األشانامي قوي اإلعاقاة وإقفرارهاا 
 قانون منع التمددز اجلديد.
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وأعفربت مجهورية إيفران اإلسومدة عن أسفها لعدم اختاق قنلندا تدابك قعالة للق ا  علا   -90
التمددااااز والعنااااف ضااااد النسااااا  واألطفااااال، ال ساااادما أول اااا  املنتماااا  إىل أقلدااااات إثندااااة ودينداااااة؛ 

 والق ت بقل  التعديوت التشفريعدة اليت تالثفر عل  الوج   واملهاجفرين.
نادا لتحقدقهاا نساابة عالداة مان  ثداال املافرأة يف الربملاان ويف اقكومااة، وأثا  العافرا  علاا  قنل -91

علا  قنلنادا علا  إنشاائها جلناة وطنداة  أي اا  ووذل  ب  زثلدهاا يف الربملاان األورويب. وأثا  العافرا  
 ققو  اإلنسان.

يفرلندا عل  قنلندا للتقدم الذي أقفرةت  يف سال ققو  اإلنسان منذ االساتعفراض آوأثنت  -92
الساااب  اخلااامي هبااا ولاادعمها الثاباات للمالسسااات الدولدااة ققااو  اإلنسااان، سااا يف قلاا  بتقاادمي 

يفرلنادا بتعاديل التشاافريع اخلاامي بااجلفرائم اجلنساادة مناذ جولاة االسااتعفراض أدعام ماا  وباك. ورقباات 
 السابقة.

وأثناااات إي الدااااا علاااا  قنلناااادا العتمادهااااا خ ااااة عملهااااا الوطندااااة الثاندااااة بشااااون اققااااو   -93
مااااع خ اااااب الكفراهدااااة وجاااافرائم  ساساااادة وققااااو  اإلنسااااان، واللتزامهااااا بعاااادم التسااااامض م لقااااا  األ

 الكفراهدة، وللتدابك اليت اختذسا للوقاية من العنف ضد النسا  واألطفال ومكاقحت .
وأثناات واةاخسااتان علااا  قنلناادا اللتزامهاااا حبقااو  اإلنسااان وأشاااارت إىل تفاادي  قنلنااادا  -94

ك ققاااو  اإلنساااان، واعتمادهاااا خ اااة العمااال الوطنداااة الثانداااة بشاااون علااا  عااادد مااان صاااكو  ماااالخفرا  
 اققو  األساسدة وققو  اإلنسان، واجلهود اليت بذلتها لتعزيز إجفرا اسا ملنع التمددز.

وقاادم وقااد قنلناادا تفاصاادل إضاااقدة بشااون اخل ااوات الاايت تعكااف علاا  اختاقهااا للتفاادي  -95
شاااوت وقااادة متنففاااة جدياااادة نالشااافرطة أ خل ااااب الكفراهداااة وجااافرائم الكفراهداااة، والق اااات أن

 نمنت ورغكها من الشبكات.لتحقد  يف جفرائم الكفراهدة عل  اإلل
    وشااددت قنلنااادا علااا  أن قااانون املسااااواة بااا  النساااا  والفرجااال حي ااافر التمدداااز اجلنسااااين،  -96

يف  امو  ع سا يف قل  التمددز بسب  اقمل أو اإلجاةة األسفرية. وأضا  أن اقكومة عّدنت قفريقا  
ملعاجلااة مسااائل عاادم املساااواة. وقُااّدم املزيااد ماان املعلومااات عاان جتفربااة اقكومااة بشااون  2017عااام 

ضااامان دخااال أساساااي وإصاااوى الفرعاياااة الفاااحدة واالجتماعداااة، وةاااا مشااافروعان رئدسااادان، وعااان 
  طار تعلدمي أو تدرييب.ب ملتح  وال هو كومة لفاحل الشباب الذي ال يعملبفرنامج اق

ضض الوقد أن قنلندا تفراعي مبدأ عدم اإلبعاد القسفري وتقادم اقماياة الدولداة ملان هام وأو  -97
يف قاجااة إلدهااا. أمااا عاان عملدااة الل ااو ، ققااد تلقاا  املوتفااون املعندااون حباااالت الل ااو  تاادريبا يف  
ودفدة إجفرا  االست واب بفاورة تفراعاي مشااعفر ال فال واتبعات يف قلا  مبااد  توجدهداة حماددة. 

 يف تقددم املفلحة الف ل  لل فل. متنففا   موتفا   ات الل و  أي ا  وعّدنت سل 
يفاااومي األقكااام املتعلقاااة بتدساااك الوصاااول إىل املبااااين العاماااة  واقداااا   وقاادم الوقاااد شااافرقا   -98

واخلاصاااة بالنسااابة لاشااانامي قوي اإلعاقاااة، وواااذل  يفاااومي مفرساااوم اقكوماااة بشاااون تدساااك 
الوصااول إىل املباااين. وياانىل القااانون املتعلاا  باسااتندام األراضااي وباملباااين علاا  وجااوب جعاال البنايااة 

ين يعانون من حمدودية القدرة علا  اقفرواة أو أدا  أعماال. وحمد ها، م  ت ل  األمفر، مناسب  للذ
 وأقد أهدا  سداسة النقل الفنلندية هو اقفاظ عل  يسفر الوصول إىل خمتلف سبل النقل.



A/HRC/36/8 

GE.17-11951 14 

واختتماات رئدسااة الوقااد باااإلعفراب عاان تقااديفرها للحااوار الفاافريض واملنفااتض وأوضااحت أن  -99
  األساساادة وققااو  اإلنسااان سدستعفرضااون الشاابكة اقكومدااة ملااوتفي االتفااال املعنداا  باااققو 

التوصدات اليت تلقتها قنلندا وسكدون علدها ويتابعون تنفدذها. وساُددع  اجملتماع املادين الفنلنادي 
للمشاااااروة يف العملدااااة، سااااا يف قلاااا  بتحديااااد التوصاااادات قات األولويااااة وقدمااااا يتعلاااا  باملتابعااااة. 

 ي الشامل والتزامها هبا.وجددت دعم بودها القوي لعملدة االستعفراض الدور 

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
التاليتتة وستتتقدو ردودلتتا علياتتا فتتي الو،تت  المناستتب  التوصتتيات ستتتثحف فنلنتتدا  -100

 :على أال يتجاوز ذلك موعد الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان
 ستتتحب تحف اتتتتا علتتتتى العاتتتتد التتتتدولي ال تتتتا  بتتتتالحقوق المدنيتتتتة 100-1

 )الثرتغال(؛ والسياسية )جنوب أفريقيا(
لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتت  العمتتتتال  ةالتصتتتتديق علتتتتى االتفا،يتتتتة الدوليتتتت 100-2

 )لندوراس(؛ )مصر( المااجرين وأفراد أسرلم )الفلثين(
لحمايتة حقتتوق جميت  العمتتال  ةعلتتى االتفا،يتة الدوليتت التصتديق فتوراا  100-3

الشتتعوب الصتتلية الماتتاجرين وأفتتراد أستترلم واتفا،يتتة من متتة العمتتل الدوليتتة بشتت ن 
 )غواتيماال(؛ (169)ر،م  1989والقثلية  

لحمايتتة حقتتوق  ةالن تتر فتتي نمةانيتتة التصتتديق علتتى االتفا،يتتة الدوليتت 100-4
 )شيلي(؛ مثيق(اجمي  العمال المااجرين وأفراد أسرلم )موز 

 ةللتصتتتديق علتتتى االتفا،يتتتة الدوليتتتت الن تتتر فتتتي ستتتثل الم تتتي ،تتتدماا  100-5
 لحماية حقوق جمي  العمال المااجرين وأفراد أسرلم )نندونيسيا(؛

لحمايتة حقتوق  ةمواصلة بحف نمةانية االن ماو نلى االتفا،يتة الدوليت 100-6
 جمي  العمال المااجرين وأفراد أسرلم واإل،رار بصالحية لجنتاا )أوروغواي(؛

لحمايتة حقتوق جميت  العمتال الماتاجرين  ةالتصديق على االتفا،ية الدوليت 100-7
 )أوروغواي(؛ كامالا   وأفراد أسرلم  واالعتراف بصالحية اللجنة المتصلة باا اعترافاا 

االتفا،يتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة جميتتتتت  تستتتتتري  عمليتتتتتة االن تتتتتماو نلتتتتتى  100-8
 مثيق(؛ا)موز  من االختفاء القسري الش ا 

االتفا،يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتت  مواصتتتلة الجاتتتود للتصتتتديق علتتتى  100-9
 )الرجنتين(؛ من االختفاء القسري الش ا 

االتفا،يتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتت  الشتتتت ا  متتتتن لتصتتتتديق علتتتتى ا 100-10
 )نيطاليا(؛( )الجثل السود( )فرنسا )الثوسنة والارسك( االختفاء القسري

االتفا،يتتة الدوليتتة االنتاتتاء متتن المستتاعي الراميتتة نلتتى االن تتماو نلتتى  100-11
ومن ثم االعتراف بصالحية اللجنة  لحماية جمي  الش ا  من االختفاء القسري

 )أوكرانيا(؛المعنية باالختفاء القسري اعترافا كامال 



A/HRC/36/8 

15 GE.17-11951 

الدوليتتتتتتة لحمايتتتتتتة جميتتتتتت  الشتتتتتت ا   االتفا،يتتتتتتةلتصتتتتتتديق علتتتتتتى ا 100-12
الشتتتعوب الصتتتلية واتفا،يتتتة من متتتة العمتتتل الدوليتتتة بشتتت ن   االختفتتتاء القستتتري متتتن

االتفا،يتتة التتدولي لحمايتتة حقتتوق جميتت  العمتتال   و (169)ر،تتم  1989والقثليتتة  
بتتتااللتزاو المقتتتدو علتتتى نثتتتر االستتتتعراض  الماتتتاجرين وأفتتتراد أستتترلم وذلتتتك عمتتتالا 

 )جماورية فنزويال الثوليفارية(؛ 2012الدوري الشامل في عاو 
اتفا،ية عدو تقادو جترامم الحترب والجترامم المرتةثتة التصديق على  100-13

 )أرمينيا(؛ ضد اإلنسانية
الشعوب الصلية لتصديق على اتفا،ية من مة العمل الدولية بش ن ا 100-14
 )المةسيك(؛ (169)ر،م  1989لية  والقث
لتصتتتديق علتتتى اتفا،يتتتة من متتتة انشتتتراع شتتتعب الستتتامي فتتتي عمليتتتة  100-15

 )النرويج(؛ (169)ر،م  1989الشعوب الصلية والقثلية  العمل الدولية بش ن 
لتصديق على اتفا،ية من مة العمل الدولية بشت ن االن ر في نمةانية  100-16

 )بيرو(؛ (169)ر،م  1989الشعوب الصلية والقثلية  
اعتمتتتاد عمليتتتة اختيتتتار علتتتى أستتتاس الجتتتدارة فتتتي اختيتتتار مرشتتتحين  100-17

وطنيتتين النت تتابام لع تتوية لياتتات معالتتدات حقتتوق اإلنستتان )المملةتتة المتحتتدة 
 يرلندا الشمالية(؛ألثريطانيا الع مى و 

جاود لتنفيذ التوصتيات المقثولتة المقدمتة فتي جولتة المواصلة بذل  100-18
االستتتتعراض الثانيتتتة والن تتتر فتتتي نمةانيتتتة تثتتتادل أف تتتل الممارستتتات فتتتي لتتتذا الصتتتدد 

 (؛يرلنداآ)
مواصتتتتلة الجاتتتتود الراميتتتتة نلتتتتى زيتتتتادة تحستتتتين أطرلتتتتا وسياستتتتاتاا  100-19

 بالتزاماتاا الدولية )لنغاريا(؛ القانونية واإلدارية ذات الصلة  عمالا 
نوني الجنتامي باعتثتار  الن ر في نمةانية تعريتف االغتصتاب فتي القتا 100-20

عنفتتتا جنستتتيا  بغتتتن الن تتتر عتتتن درجتتتة العنتتتف التتتذي استتتت دم  الجتتتاني أو لتتتدد 
 باست دام  )ناميثيا(؛

تعتتديل القتتانون الجنتتامي بحيتتف يت لتتى عتتن تعريتتف االغتصتتاب متتن  100-21
 حيف درجة العنف المست دو وننما من حيف عدو موافقة ال حية )الثرتغال(؛

 لجنتتتامي بغيتتتة تعريتتتف االغتصتتتاب باعتثتتتار  عنفتتتاا نصتتتالل القتتتانون ا 100-22
  بغن الن ر عن درجة العنف الذي استت دم  الجتاني أو لتدد باستت دام  جنسياا 

 )أستراليا(؛
في تعزيز القوانين الوطنيتة المتعلقتة بتالجرامم المتصتلة  الم ي ،دماا  100-23

 بالعنف ضد النساء والفتيات )بوتسوانا(؛
الصلة ل مان شمول تعريف االغتصاب جميت  تعديل التشري  ذي  100-24

 الحاالت التي ال يةون فياا العمل الجنسي ،امما على التراضي )الثرازيل(؛
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تزويتتد مسسستتاتاا وليااتاتتا القاممتتة مناتتا والجديتتدة المعنيتتة بتتالناوض  100-25
           وبالمستتتتتاواة بتتتتتين الجنستتتتتين بتتتتتالموارد الثشتتتتترية والفنيتتتتتة وماليتتتتتة الةافيتتتتتةبتتتتتالمرأة 
 ليشتي(؛ - )تيمور
ننشتتتاء مسسستتتة وطنيتتتة للناتتتوض بتتتالمرأة بمتتتا يتماشتتتى متتت  أحةتتتاو  100-26

 برنامج عمل بيجين )لندوراس(؛
زيادة تعزيز مسسساتاا الوطنية لحقوق اإلنسان  ال سيما بت صيص  100-27

 )باكستان(؛ ،در أكثر من الموارد
ية لداء مامتاا تزويد المسسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بموارد كاف 100-28

بفعاليتتة واستتتقاللية  بمتتا فتتي ذلتتك تعزيتتز وحمايتتة الحقتتوق اال،تصتتادية واالجتماعيتتة 
 )غواتيماال(؛ والثقافية
ضمان حصول أمين الم الم المعني بمنت  التمييتز علتى المعلومتات  100-29

والمتتوارد الالزمتتة بحيتتف يتستتنى لتت  ات تتاذ ،تترارات فيمتتا يتعلتتق بالترحيتتل اإللزامتتي  
 )المةسيك(؛   كفالة مراعاة عمليات الترحيل لذ  حقوق المعنيينويمةن
الم ي في دعم الجاود التي يثذلاا أمتين الم تالم الجديتد المعنتي  100-30

بمنتت  التمييتتز فتتي تتتوفير الحمايتتة القانونيتتة وستتثل االنتصتتاف بتت زاء جميتت  أشتتةال 
 التمييز )نندونيسيا(؛

بشتتترية كافيتتتة لتنفيتتتذ خطتتتة االستتتتمرار فتتتي ت صتتتيص متتتوارد ماليتتتة و  100-31
 عملياا الوطنية بش ن حقوق اإلنسان تنفيذا فعاال )الفلثين(؛

تعثاة ما يةفي من الموارد إلنااء خطة عملاتا الوطنيتة الثانيتة بشت ن  100-32
 الحقوق الساسية وحقوق اإلنسان )كندا(؛

وستتنة ثنيجتتاد منثتتر جديتتد للتثقيتتف فتتي حقتتوق اإلنستتان وتعاتتد  )ال 100-33
 سك(؛والار 
نتاحتتة متتوارد كافيتتة للم تتي باستتتمرار فتتي تقتتديم التثقيتتف والتتتدريب  100-34

 في حقوق اإلنسان للمعلمين في جمي  مستويات التعليم الوطني )سلوفينيا(؛
تعزيتتز وتحستتين القتتوانين القاممتتة المتعلقتتة بمةافحتتة جميتت  أشتتةال  100-35

 التمييز والعنصرية وكر  الجانب )لثنان(؛
الجاود الرامية نلى الق تاء علتى العنصترية والتمييتز العنصتري  تعزيز 100-36

وكر  الجانب وما يتصل بذلك من تعصب وذلك باعتماد استجابة مناجيتة طويلتة 
 المد نزاء لذ  اآلفات )جنوب أفريقيا(؛

مواصتتتتتلة الجاتتتتتود لمةافحتتتتتة جميتتتتت  أشتتتتتةال التمييتتتتتز وللناتتتتتوض  100-37
 بالمساواة )أذربيجان(؛
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الجاتود وتحستين أطرلتا القانونيتة والمسسستية للحمايتة متن مواصلة  100-38
كتتتتان ستتتتثب التمييتتتتز )دولتتتتة   التمييتتتتز وذلتتتتك بةفالتتتتة نفتتتتس مستتتتتو  الحمايتتتتة أيتتتتاا 

 فلسطين(؛
بحتتتف نمةانيتتتة تحستتتين أطرلتتتا القانونيتتتة والمسسستتتية للحمايتتتة متتتن  100-39

 كان سثب التمييز )ألثانيا(؛  التمييز وذلك بةفالة نفس مستو  الحماية أياا 
لتحستتين أطرلتتا القانونيتتة والمسسستتية للحمايتتة متتن الجاتتود  تةثيتتف 100-40

 التمييز )بلغاريا(؛
بتتتذل مزيتتتد متتتن الجاتتتد لةفالتتتة المستتتاواة فتتتي الحمايتتتة متتتن التمييتتتز  100-41

 )لنغاريا(؛
اعتماد نطار طويتل المتد وشتامل للتصتدي للتمييتز والعنصترية وكتر   100-42

 ومةافحة انتااكات حقوق اإلنسان )الثرازيل(؛الجانب  م  التركيز على الحماية 
تحستتتتين نمةانيتتتتة استتتتتفادة ضتتتتحايا التمييتتتتز متتتتن ستتتتثل االنتصتتتتاف  100-43

 )سلوفينيا(؛
كفالة تنفيذ اإلصالل التشريعي الشامل الذي يةفتل نفتس مستتو   100-44

الحماية من التمييز أيا كان ستثث   ال ستيما التمييتز بستثب الميتل الجنستي والاويتة 
 انية )الجثل السود(؛الجنس
مواصتتتلة بتتتذل الجاتتتد فتتتي مجتتتال مةافحتتتة التمييتتتز بستتتثب الميتتتل  100-45

الجنسي والاوية الجنسانية والق اء علي   بسثل مناا تنفيذ نصتالل تشتري  شتامل 
 يةفل المساواة في الحماية من التمييز أيا كان سثث  )ألثانيا(؛

الصتتحة النفستتية  فتتي  نزالتتة شتترت التعقتتيم والعتتالو الطثتتي وتشتتري  100-46
حالة المحولين جنسيا  من أجل نناتاء عمليتة االعتتراف القتانوني بالاويتة الجنستية 

 )المةسيك(؛
تعديل القانون الحالي المتعلق باالعتراف القانوني بالاويتة الجنستية  100-47

للمحتتتتولين جنستتتتيا وذلتتتتك ب لغتتتتاء شتتتترت التعقتتتتيم أو العقتتتتم المطلتتتتوب لالعتتتتتراف 
 الجنسية للش ص )لولندا(؛ القانوني بالاوية

نلغتاء شتترت التعقتيم ال تتروري لالعتتراف بجتتنس الشت ص المحتتو ل  100-48
 جنسيا )الثرتغال(؛

نزالتتتتة المعيتتتتار الحتتتتالي القاضتتتتي ب لزاميتتتتة التعقتتتتيم ليتستتتتنى تستتتتجيل  100-49
 الجنس الجديد للمحو ل جنسيا تسجيال رسميا )نسثانيا(؛

فيمتتا ي تتتص االعتتتراف القتتتانوني مراجعتتة ،تتتانون التحتتو ل الجنستتتي ) 100-50
بجنس المحو ل جنستيا( وذلتك ب لغتاء الحاجتة نلتى التعقتيم وغيتر ذلتك متن شتروت 
العتتتتالو الطثتتتتي وتشتتتتري  الصتتتتحة النفستتتتية لالعتتتتتراف القتتتتانوني بالاويتتتتة الجنستتتتية 
للش ص المحو ل جنسيا وضمان أخذ اإلجراءات الطثيتة التتي ي  ت  لاتا الرض ت  
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ين بعتتتتتين االعتثتتتتتار مصتتتتتال  الطفتتتتتل الف تتتتتلى والطفتتتتتال حتتتتتاملو صتتتتتفات الجنستتتتت
 )السويد(؛

نصالل التشتري  بغيتة نزالتة شترت العقتم أو التعقتيم المطلتوب تتوفر   100-51
 لالعتراف بتغيير الجنس )أستراليا(؛

نزالة شرت العقم أو التعقيم ،ثل تمةن الفرد متن تغييتر جنست  علتى  100-52
 الوثامق القانونية )كندا(؛

نيناا إلزالة شرت العقتم أو التعقتيم ،ثتل االعتتراف بجتنس تعديل ،وا 100-53
الش ص المحتو ل جنستيا وكتذلك بحتف نمةانيتة االنتقتال نلتى عمليتة ياستم  فياتا 

 (؛أيرلنداللش ص ب عالن لويت  الجنسية بنفس  )
جانتتتب والتطتتترف تعزيتتتز بتتترامج الو،ايتتتة والتوعيتتتة للتصتتتدي لةتتتر  ال 100-54

 اإل،ليمي )الفلثين(؛ي و دولالالوطني و  دالعنيف على الصع
ات تتاذ تتتدابير لمةافحتتة كتتر  الجانتتب وكراليتتة اإلستتالو  وتحستتين  100-55

 تنفيذ اإلطار القانوني الحالي لمةافحة العنصرية )تركيا(؛
رية وكتتر  ات تتاذ المزيتتد متتن ال طتتوات للق تتاء علتتى التمييتتز والعنصتت 118-56

 ستان(؛ةالجانب في الثلد )أوزب
تعزيتتتز تتتتدابير مةافحتتتة العنصتتترية وكتتتر  الجانتتتب وكراليتتتة مواصتتتلة  100-57

 عن التمييز ضد المااجرين )شيلي(؛ اإلسالو  ف الا 
الم تتتي فتتتي مةافحتتتة التمييتتتز العنصتتتري وكتتتر  الجانتتتب  وتقلتتتيص  100-58

 عدد حاالت جرامم الةرالية تقليصا فعليا )الصين(؛
افحتتتة ات تتتاذ خطتتتوات فعالتتتة وستتتريعة عتتتن طريتتتق ستتتن تشتتتري  لمة 100-59

خطتتاب الةراليتتة وكراليتتة اإلستتالو والعمتتال العنصتترية العداميتتة  المنتشتترة بصتتورة 
 متزايدة في المجتم   وكفالة معالجة آثرلا على المد  الطويل )مصر(؛

الن تتتتر فتتتتي تحستتتتين تنفيتتتتذ اإلطتتتتار القتتتتانوني لمةافحتتتتة العنصتتتترية  100-60
 )ناميثيا(؛

ية المناستتتثة لتةييتتتف ن اماتتتا اعتمتتتاد التتتتدابير التشتتتريعية والسياستتتات 100-61
القتتانوني ومةافحتتة جميتت  أشتتةال التمييتتز والعنصتترية وكتتر  الجانتتب واستاصتتالاا 

 )لندوراس(؛
االستمرار في الخذ بتدابير فعالتة لمةافحتة جميت  أشتةال التمييتز  100-62

وخطاب الةرالية وجرامم الةرالية  على اإلنترن  وخارج  على حد سواء  وكفالتة 
 لذ  الجرامم على النحو الفعال )نستونيا(؛ التحقيق في

تعزيز الجاود الرامية نلى الحد من جرامم الةرالية ضد مجموعتات  100-63
دينية وجماعات نثنية معينة وغيرلا من ال،ليات  بما في ذلك الستةان الصتليون 

 )الاند(؛
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تعزيتتتز التتتتدابير الراميتتتة نلتتتى منتتت  خطتتتاب الةراليتتتة والتحتتتر  علتتتى  100-64
مجموعتتات ال،ليتتات والشتت ا  ذوي اإلعا،تتة  تماشتتيا متت  خطتتة العمتتل الوطنيتتة 

 لمن  التطرف والتشدد العنيفين )نندونيسيا(؛
والق امية الت كد من تمت  سلطات ننفاذ القانون والسلطات المنية  100-65

بالمعرفتتتتة والماتتتتارات الالزمتتتتة لمواجاتتتتة جتتتترامم الةراليتتتتة ضتتتتد الماتتتتاجرين وملتمستتتتي 
والالجاتتتين وذلتتتك بتزويتتتدلم بمتتتا يلتتتزو متتتن تتتتدريب ومثتتتاد  توجيايتتتة وتعتتتديل اللجتتتوء 

 القوانين ال اصة بجرامم الةرالية وخطاب الةرالية )جماورية نيران اإلسالمية(؛
          تةثيتتتف الجاتتتود لمنتتت  التمييتتتز ضتتتد الشتتت ا  التتتذين ،تتتدموا لتتتم 100-66

 أو آباؤلم في نطار الاجرة ومةافحت  )تركيا(؛
كتتتر  الجانتتتب   فتتتي تعزيتتتز التتتتدابير الراميتتتة نلتتتى مةافحتتتة االستتتتمرار 100-67

 نزاء المااجرين وملتمسي اللجوء )أنغوال(؛والعنصرية والتعصب 
وكتر  الجانتب تعزيز التدابير الرامية نلى مةافحة التمييز والعنصترية  100-68

 نزاء المااجرين وملتمسي اللجوء )كوت ديفوار(؛في الثلد  ال سيما 
تفشي العنصرية وكتر  الجانتب   الحد منالجاود الرامية نلى  تعزيز 100-69
 )نيطاليا(؛ سيما م الر العنصرية على اإلنترن  ال

نلتتتى مةافحتتتة كتتتر  الجانتتتب علتتتى وستتتامل  ةتعزيتتتز المستتتاعي الراميتتت 100-70
 التواصل االجتماعي وعلى اإلنترن  )الجزامر(؛

بتل الستاصتال  جترامم ات اذ المزيد من التدابير الفعالتة لمةافحتة   100-71
وخطتتاب الةراليتتة فتتي حتتق ال،ليتتات  متت  التركيتتز علتتى الو،ايتتة متتن لتتذ  العمتتال 

 ومتابعة التدابير التي تت ذ )كوت ديفوار(؛
وتةثيف حملة مةافحتة جترامم  من  خطاب الةرالية على اإلنترن  100-72

 الةراليتتتة وذلتتتك بتنفيتتتذ خطتتتة العمتتتل الوطنيتتتة بشتتت ن الحقتتتوق الساستتتية حقتتتوق
 اإلنسان )كوبا(؛

ات اذ مو،تف فعلتي منتالن ل طتاب الةراليتة والموا،تف العدوانيتة  100-73
 التي يزداد انتشارلا أكثر ف كثر )جماورية نيران اإلسالمية(؛

الت كتتد متتن أن سياستتاتاا وتشتتتريعاتاا وأن متاتتا وتتتدابيرلا التنفيذيتتتة  100-74
من خطتر كثيتر يتمثتل فتي لمن  ومعالجة ما لتدخل مسسسات العمال  مفيدة فعلياا 

ارتةاب تجتاوزات فتي أوضتاع النزاعتات  بمتا فتي ذلتك أوضتاع االحتتالل االجنثتي 
 )دولة فلسطين(؛

الن تتتر فتتتي نمةانيتتتة ت تتتمين تقريرلتتتا المقثتتتل ال تتتا  باالستتتتعراض  100-75
التتتدوري الشتتتامل معلومتتتات عتتتن التتتتدابير التتتتي ات تتتذتاا لتحليتتتل عوامتتتل ال طتتتر 

بما في ذلك عن طريق استت داو نطتار التحليتل ال تا  الممةنة للجرامم الثشعة  
 بالجرامم الثشعة )رواندا(؛
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زيتتادة التمويتتل الحةتتومي ل تتدمات نيتتواء ضتتحايا العنتتف وال ستتيما  100-76
 ال،ليات والمجموعات ال عيفة )جماورية نيران اإلسالمية(؛

تتتق لمةافحتتتة االتجتتتار بالثشتتتر  واعتمتتتاد  100-77 وضتتت  برنتتتامج شتتتامل ومنس 
ير فعالتة لمنت  االتجتتار بالثشتر واستاصتال   وتن تتيم حلقتات تدريثيتة مت صصتتة تتداب

لمتتتو في ننفتتتاذ القتتتانون وغيتتترلم متتتن متتتو في الدولتتتة التتتذين يتعتتتاملون متتت  ضتتتحايا 
االتجتتتار بالثشتتتر فتتتي مستتتامل تتعلتتتق بتتتالتعرف علتتتى ال تتتحايا ونجتتتراء التحقيقتتتات 

 والمالحقات الجنامية ومعا،ثة الجناة )االتحاد الروسي(؛
االتجار بالثشر وات اذ تدابير فعالة لمن   مواصلة الجاود لمةافحة 100-78

االتجتتار بالثشتتر واستاصتتال  واعتمتتاد نجتتراءات لتقريتتر المصتتال  الف تتلى ل طفتتال 
 ضحايا االتجار )تركيا(؛

وض  مثتاد  توجيايتة واضتحة بشت ن كيفيتة تحديتد ضتحايا االتجتار  100-79
 تحدة المريةية(؛بالش ا  وحمايتام )الواليات الم

              رصتتتتتتد وتقيتتتتتتيم خطتتتتتتة العمتتتتتتل الوطنيتتتتتتة بشتتتتتت ن مةافحتتتتتتة االتجتتتتتتار 100-80
رصتتدا وتقييمتتا فعتتالين وتقتتديم متتا استتتجد متتن معلومتتات  2017-2016بالثشتتر 
الصدد في تقرير االستتعراض التدوري الشتامل المقثتل )المملةتة المتحتدة  في لذا

 يرلندا الشمالية(؛ألثريطانيا الع مى و 
تنفيتتذ خطتتة العمتتل الوطنيتتة بشتت ن مةافحتتة االتجتتار بالثشتتر  كفالتتة 100-81

 (؛بوتسوانا)تنفيذا فعاال باعتثارلا وسيلة لدعم ضحايا االتجار وحمايتام 
مواصلة تعزيز تدابير مةافحة العنف السري واالتجار بالثشتر  بمتا  100-82

ست  في ذلتك بزيتادة عتدد مراكتز استتقثال الستر وال تحايا ذات تغطيتة جغرافيتة أو 
 )شيلي(؛
السعي الت اذ نجراءات لتقريتر المصتال  الف تلى ل طفتال ضتحايا  100-83

ثل التعرف علتى ضتحايا االتجتار  االتجار وأطفال ال حايا  بما في ذلك لتعزيز س
 سيما النساء والطفال )بلغاريا(؛ ال

اإلفتتتتتتراو عتتتتتتن المحتجتتتتتتزين المستتتتتتتنةفين ضتتتتتتميرياا عتتتتتتن ال دمتتتتتتة  100-84
من أن الثدامل المدنية عن ال دمة العسةرية ليس  ت ديثيتة وال العسةرية والت كد 

 تمييزية والحر  ب ن تثقي تح  نشراف مدني )أوروغواي(؛
مواصتتلة الجاتتود لةفالتتة تمثيتتل النستتاء المنتميتتات نلتتى مجموعتتات  100-85

الستتتةان ال تتتعفاء  كالنستتتاء ذوات اإلعا،تتتة ونستتتاء ال،ليتتتات اإلثنيتتتة وفاتتتة الرومتتتا 
 في الحياة السياسية والعامة )كولومثيا(؛والمااجرين  

تتتتوفير الحمايتتتة ل ستتترة بوصتتتفاا الوحتتتدة الطثيعيتتتة والساستتتية التتتتي  100-86
 يقوو علياا المجتم  )مصر(؛
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الم تتتي فتتتي نصتتتالحاتاا الايةليتتتة فتتتي مجتتتالي الرعايتتتة االجتماعيتتتة  100-87
جموعتتات الصتتحية متت  التركيتتز علتتى حمايتتة حقتتوق النستتاء والطفتتال والموالرعايتتة 

 ال عيفة )باكستان(؛
م تتتاعفة جاودلتتتا لتنفيتتتذ مثتتتدأ المستتتاواة فتتتي الجتتتر عتتتن العمتتتل  100-88

 المتساوي القيمة )جنوب أفريقيا(؛
التتتتت ل ص متتتتن الفتتتتروق المستتتتتمرة فتتتتي أجتتتتور العمتتتتال بتتتتين النستتتتاء  100-89

والرجتتتال وذلتتتك بالق تتتاء علتتتى التفر،تتتة الةثيتتترة بتتتين الجنستتتين فتتتي ستتتوق العمتتتل 
 الروسي(؛)االتحاد 

مواصتتلة ت تتييق الفتتروق فتتي الجتتور بتتين النستتاء والرجتتال انستتجاما  100-90
التذي ينفتذ  الثلتد )ستري  2019-2016برنتامج المستاواة فتي الجتور للفتترة م  

 النةا(؛
التةفتتل فعليتتا بتطثيتتق القتتوانين التتتي تح تتر التمييتتز فتتي الجتتر عتتن  100-91

 ستان(؛ة)أوزبالعمل المتساوي القيمة بين الرجال والنساء 
اعتمتتتتاد تشتتتتري  مناستتتتب لمةافحتتتتة التمييتتتتز علتتتتى أستتتتاس الحمتتتتل  100-92

واإلجتتازة الستترية فتتي ستتوق العمتتل والمعا،ثتتة علتتى لتتذا التمييتتز  وأن يتتنص علتتى 
 تقديم التعوين لل حايا )جماورية فنزويال الثوليفارية(؛

ضتد ات اذ المزيد من التتدابير للتصتدي للتمييتز فتي مجتال العمالتة  100-93
المتتتواطنين الفنلنتتتديين غيتتتر العتتتاملين  ال ستتتيما بتقلتتتيص الفتتتروق فتتتي الجتتتور بتتتين 

 المااجرين والفنلنديين الصليين )صربيا(؛
بذل جاود لتعزيز الن او التعليمتي وذلتك بتقتديم التتدريب اإللزامتي  100-94

 بش ن التثقيف في مجال حقوق اإلنسان )ملديف(؛
الناتتوض بالمستتاواة بتتين الجنستتين فتتي مواصتتلة العمتتل الرامتتي نلتتى  100-95

 جمي  النشطة العامة وال اصة )أنغوال(؛
مواصلة تحستين حمايتة النستاء والطفتال وتعزيتز حقتو،ام )الثوستنة  100-96

 والارسك(؛
للتوعية العامة في وسامط اإلعالو لمةافحة تعتاطي  نطالق حمالت 100-97

ت الشتتتتتابات والفتيتتتتتات الم تتتتتدرات واإلدمتتتتتان علتتتتتى الةحتتتتتول واالنتحتتتتتار فتتتتتي أوستتتتتا
 )الجزامر(؛

بتتذل المزيتتد متتن الجاتتود للق تتاء علتتى جميتت  أشتتةال التمييتتز ضتتد  100-98
 النساء  ال سيما في سوق العمل )ليثيا(؛

العمل الجاري لمن  التمييز الجنساني وتعزيز المساواة بين  ةمواصل 100-99
 مل )كوبا(؛النساء والرجال ومن ثم تحسين وض  المرأة  ال سيما في دنيا الع

 مواصلة جاودلا المحمودة للتصدي للعنف ضد المرأة )ليتوانيا(؛ 100-100
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 كفالة تنفيذ السياسات الموجاة لمةافحة العنف ضد المرأة تنفيذاا  100-101
  بما في ذلك التوصيات التي ،دمتاا اللجنة المعنية بالق اء على التمييز صحيحاا 

 ماورية مولدوفا(؛ضد المرأة فيما يتعلق بالعنف الجنسي )ج
بن تتاو  وضت  خطتة عمتل محتددة لمةافحتتة العنتف الجنستاني متزوداا  100-102

خا  للو،اية متن لتذا النتوع متن العنتف وكتذلك توستي  شتثةة المستاعدة ل تحايا 
 العنف الجنسي والعنف الجنساني )نسثانيا(؛

تعزيتتتتتز المستتتتتاواة بتتتتتين الجنستتتتتين ومةافحتتتتتة العنتتتتتف ضتتتتتد المتتتتترأة  100-103
 )الصين(؛

ات تتتاذ المزيتتتد متتتن التتتتدابير الراميتتتة نلتتتى الق تتتاء علتتتى العنتتتف ضتتتد  100-104
 )جورجيا(؛ المرأة
كفالتتتتتة تنفيتتتتتذ التتتتتتدابير الراميتتتتتة نلتتتتتى مةافحتتتتتة العنتتتتتف ضتتتتتد المتتتتترأة  100-105

 )آيسلندا(؛
 تعزيز الجاود لمن  العنف ضد المرأة )العراق(؛ 100-106
منت  العنتف ضتد تمييتز و مواصلة الجاود الرامية نلتى الق تاء علتى ال 100-107

عن ات تاذ مزيتد متن التتدابير  فتي نطتار استتراتيجية بعيتدة  النساء والطفال  ف الا 
 المد  بادف حماية حقوق النساء )آيسلندا(؛

محتتتددة لمةافحتتتة العنتتتتف  نعتتتداد خطتتتة وطنيتتتة وت تتتتميناا ألتتتدافاا  100-108
ز التعتاون بتين والتمييز ضد المرأة وتقتديم المستاعدة الماليتة ختدمات التدعم وتعزيت

 م تلف الوكاالت الحةومية )جماورية نيران اإلسالمية(؛
ل مةافحتة زيادة التمويل الذي تقدم  نلى الطراف العاملة في مجا 100-109
 تتعرض ل  النساء من عنف ونيذاء جنسي )السويد(؛ ما

تنفيذ تتدابير جديتدة بمتا يةفتل ل تحايا االغتصتاب الحصتول علتى  100-110
ل القتتتتتانون بحيتتتتتف يصتتتتتث  العقتتتتتاب علتتتتتى االغتصتتتتتاب أكثتتتتتر صتتتتترامة الجثتتتتتر  وتعتتتتتدي
 )سيراليون(؛

مراجعة معايير المقاضاة في ، ايا االغتصاب واالعتتداء الجنستي   100-111
عترض  بحيف يولى االعتثار المناسب لعدو التراضي وليس فقتط الستت داو القتوة عنتد

 يرلندا الشمالية(؛أ مى و حاالت االغتصاب للمحاكمة )المملةة المتحدة لثريطانيا الع
 )جماورية مولدوفا(؛تدعيم خدمات الدعم للنساء ضحايا العنف  100-112
ضتتتحايا العنتتتف المنزلتتتي حمايتتتة لالمناستتتثة ختتتدمات التتتدعم  تقتتتديم 100-113

 )تركيا(؛ والجنسي
مواصلة الجاتود الراميتة نلتى تنفيتذ اتفا،يتة استطنثول وذلتك بالت كتد  100-114

متتن رصتتد ميزانيتتة كافيتتة وزيتتادة عتتدد أمتتاكن نيتتواء ال تتحايا متتن النستتاء والطفتتال 
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وتشتتديد العقوبتتات فتتتي حتتاالت االغتصتتاب وتحستتتين التتتدريب المقتتدو للمانيتتتين 
 لتحسين استقثال ال حايا وتحسين معالجة شةاوالم )فرنسا(؛

بش ن من  ومةافحتة العنتف ضتد المترأة تنفيذ اتفا،ية مجلس أوروبا  100-115
المنزلي من أجل تقتديم حمايتة ومستاعدة أف تل للنستاء والطفتال ضتحايا والعنف 
 )ألمانيا(؛ العنف
تعزيتتز تتتدابير مةافحتتة العنتتف ضتتد النستتاء وكتتذلك دعتتم ال تتحايا  100-116

 والناجين من لذا العنف )الاند(؛
الجاتتتود التتتتي تثتتتذلاا لمةافحتتتة العنتتتف المنزلتتتي وتةثيتتتف مواصتتتلة  100-117

 )منغوليا(؛ مساعي تنفيذ خطة العمل الحةومية للمساواة بين الجنسين
بشتت ن ت صتتيص متتوارد كافيتتة ل تتمان تنفيتتذ اتفا،يتتة مجلتتس أوروبتتا  100-118

 )لولندا(؛ المنزلي تنفيذا كامالمن  ومةافحة العنف ضد المرأة والعنف 
يد من خدمات الدعم والمساعدة لتحسين حمايتة ضتحايا تقديم مز  100-119

 العنف المنزلي )سيراليون(؛
وضتتتتت  خطتتتتتة عمتتتتتل وطنيتتتتتة للتصتتتتتدي للعنتتتتتف المنزلتتتتتي والستتتتتري  100-120

 )أستراليا(؛
 ننشاء وحدة تنسيق وطنية ونتاحة موارد كافية وغير ذلك من الدعم 100-121

 المنزلتتيبشتت ن منتت  ومةافحتتة العنتتف ضتتد المتترأة والعنتتف لتنفيتتذ اتفا،يتتة مجلتتس أوروبتتا 
 )كندا(؛
للتصدي للعنف ضد النساء  بما فتي ذلتك  ات اذ مزيد من التدابير 100-122

 العنف المنزلي والجنسي  ال سيما في مجال الو،اية )نستونيا(؛
ات اذ جمي  التدابير الالزمتة لوضت  حتد للعنتف التذي يمتارس ضتد  100-123

 فال )ليثيا(؛النساء والط
 تعزيز التدابير الرامية نلى حماية حقوق الطفل )جورجيا(؛ 100-124
تقديم التدريب بشت ن حقتوق الطفتل للمتو فين العمتوميين ومتو في  100-125

 ليشتي(؛ - ال دمة المدنية )تيمور
جعتتل تشتتريعاتاا المتعلقتتة بحقتتوق الطفتتال أثنتتاء نجتتراءات اللجتتوء  100-126

 )فرنسا(؛ ق الطفلمنسجمة م  اتفا،ية حقو 
نيجتتتاد معتتتايير نضتتتافية بمتتتا يةفتتتل ستتترعة تعيتتتين الةفيتتتل المناستتتب  100-127

 للقاصر غير المصحوب )الثرتغال(؛
التتي تقترر فياتا الستلطات الفنلنديتة أن فصتل  العمل  فتي الحتاالت 100-128

الطفل عن أسرت  الطثيعيتة ضتروري لمصتلحة الطفتل الف تلى  علتى ات تاذ التتدابير 
من اتفا،ية  9لقرار تت ذ  سلطة ، امية على النحو الذي تقت ي  المادة الموافقة 

 حقوق الطفل )رومانيا(؛
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تستتري  اإلصتتالحات التشتتريعية الالزمتتة لتستتايل لتتم شتتمل الطفتتال  100-129
 ب سرلم )كولومثيا(؛

تقديم التدريب في مجتال حقتوق الطفتل لمستسولي الدولتة ومتو في  100-130
  المستتويات  وبتالخص لمنت  حتاالت انتتزاع الطفتال ال دمة المدنيتة علتى جميت

 من أسرلم دون مثرر )االتحاد الروسي(؛
  ضمان تنفيذ ،وانين ح ر العقاب الثدني في جميت  المتاكن تنفيتذاا  100-131
  بمتتتا فتتتي ذلتتتك عتتتن طريتتتق نطتتتالق حمتتتالت للتوعيتتتة تستتتتادف الثتتتالغين كتتتامالا 

عن التشجي  على أشةال الت ديب اإليجابية وال الية من العنتف  والطفال  ف الا 
 التي ال تسثر في تنشاة الطفال )أوروغواي(؛

 مراجعة القوانين الوطنية لح ر احتجاز القاصَّر )الثرتغال(؛ 100-132
اعتمتتتتتاد تتتتتتدابير لفصتتتتتل احتجتتتتتاز الحتتتتتدا  عتتتتتن الثتتتتتالغين )االتحتتتتتاد  100-133

 الروسي(؛
فتتتي جميتتت   لفصتتتل احتجتتتاز الحتتتدا  عتتتن الثتتتالغينر ات تتتاد تتتتدابي 100-134

 أماكن االحتجاز )الجزامر(؛
نرفتتاق عمليتتة تنفيتتذ اتفا،يتتة حقتتوق الشتت ا  ذوي اإلعا،تتة بمتتوارد   100-135

كافية ومسشرات ملموسة من خالل سياستة وطنيتة جديتدة لقعا،تة تةملتل السياستة 
 )نسثانيا(؛ 2015-2010التي كان  م صصة للفترة 

تعزيتتتتز ،تتتتانون مةافحتتتتة التمييتتتتز ل تتتتمان وصتتتتول الشتتتت ا  ذوي  100-136
اإلعا،ة نلى السةن العمومي والمرافق التجاريتة ووستامل النقتل علتى ،تدو المستاواة 

 م  اآلخرين )الواليات المتحدة المريةية(؛
مواصلة الجاود لتعزيز فر  حصول الش ا  ذوي اإلعا،ة علتى  100-137

 كولومثيا(؛العمل المنتج والمدفوع الجر )
بشتتت ن حقتتتوق الشتتت ا  ذوي اإلعا،تتتة بغيتتتة  مواصتتتلة المشتتتاورات 100-138

 لديف(؛متنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بمةافحة التمييز)
نيجتتتتاد وتعزيتتتتز المثتتتتادرات المراعيتتتتة لالعتثتتتتارات الثقافيتتتتة لتقتتتتديم  100-139

الالجاتتتين ال تتتدمات لمجموعتتتات ال،ليتتتات مثتتتل الرومتتتا والستتتاميين وللماتتتاجرين و 
 لديف(؛م)

الن تتر فتتي نمةانيتتة استتتحدا  حتتوافز لتحستتين المشتتاركة السياستتية  100-140
 ل ،ليات والمااجرين في سثيل ت كيد اندماجام في المجتم  )صربيا(؛

 موصلة العمل بالسياسات الرامية نلى ندماو السةان الروما )بيرو(؛ 100-141
 ليشتي(؛ - مواصلة الجاود التي تثذلاا لمن  التمييز ضد الرما )تيمور 100-142
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حمايتتة الحقتتوق اال،تصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة لشتتعب الستتامي  100-143
من اآلثار السلثية التي ،د تنجم عن نشات ،ط  الشجار والنشتطة الختر  التتي 

 يقوو باا وكالء خوا  )غواتيماال(؛
الوطنيتتتتة الراميتتتتة نلتتتتى حمايتتتتة الماتتتتاجرين والالجاتتتتين  تعزيتتتتز الجاتتتتود 100-144

 )العراق(؛
تعزيتتتتز سياستتتتات االنتتتتدماو االجتمتتتتتاعي  ال ستتتتيما لصتتتتال  الماتتتتتاجرين  100-145

 )لثنان(؛
تعزيتتتز السياستتتات المتعلقتتتتة باستتتتقثال وندمتتتتاو الماتتتاجرين والالجاتتتتين  100-146
 )بيرو(؛
لتعزيتز الحقتوق  اعتماد تشتريعات وتتدابير علتى مستتو  السياستات 100-147

اإلنستتتتانية لالجاتتتتين والماتتتتاجرين وال،ليتتتتات اإلثنيتتتتة وحمايتاتتتتا علتتتتى نحتتتتو فعتتتتال 
 )الصين(؛

مواصتتلة الجاتتود لمةافحتتة التمييتتز  ال ستتيما التمييتتز ضتتد العمتتال  100-148
 المااجرين )بنغالديش(؛

تتتتدابير عاجلتتتة للتحقيتتتق فتتتي أعمتتتال الةراليتتتة والتمييتتتز نزاء ات تتتاذ  100-149
والالجاتتين وال،ليتتات والمعا،ثتتة علياتتا  وتعزيتتز برامجاتتا التوعويتتة لعامتتة  الماتتاجرين

 رجنتين(؛)ال الناس وللمو فين العموميين
ضمان فعالية الحماية من التمييز التي تقدماا للماتاجرين  ال ستيما  100-150

 للنساء المااجرات )الفلثين(؛
كترامتام  وضتمان لملتمستي اللجتوء وصتون   تقديم الحمايتة الالزمتة 100-151

حصتتولام علتتى المستتاعدة القانونيتتة  وتستتايل نجتتراءات لتتم شتتمل الستتر لصتتال  
 المااجرين  ونتاحة ال مان االجتماعي لام )مصر(؛

علتتتتتتى السياستتتتتتات  التغييتتتتتترات التتتتتتتي أادخلتتتتتت  متتتتتتسخراا  تقيتتتتتتيم أثتتتتتتر 100-152
والتشتتتريعات  والتتتتي يثتتتدو أناتتتا ت تتتي ق ن تتتاو الحمايتتتة الدوليتتتة لملتمستتتي اللجتتتوء 
والالجاتتين  وضتتمان حصتتول جميتت  الشتت ا  التتذين لتتم فتتي حاجتتة نلتتى حمايتتة 
 دولية على معاملة عادلة  واحتراو حقوق الالجاين في لم الشمل )كازاخستان(؛

نجتتتراء مراجعتتتة د،يقتتتة وشتتتاملة لتشتتتريعاتاا المتعلقتتتة بمتتتن  اللجتتتوء  100-153
   لندوراس() والاجرة من أجل مواءمتاا م  االلتزامات والمعايير الدولية

مو،تتتف تعثتتتر عتتن جميتت  االستتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتواردة فتتتي لتتذا التقريتتر و  -101
وال ينثغتي ت ويلاتا علتى أناتا   ع االستتعراضو الدولة )الدول( التي ،دمتاا و/أو الدولتة موضت

  العامل كةل بت ييد الفريق تحت ى 
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