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 مقدمة  
قدا  لقدرار سلدس ققدو  عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور  الادامل، املنادف وف -1

وُأجددددر   .2017أاير/مددددايو  12إىل  1يف الفددددنة مددددن  السدددداوعة والعاددددرين، دورتدددد  5/1اإلنسددددان 
وفددد  توترأسدد .2017أاير/مددايو  3املعقددودة يف  السادسددةيف اجللسددة  وفنلندددااالسددتعراض املتعلددق 

 واعتمددد الفريددق العامددل .السدديدة وو ددو مدداتير، وليددرة الاددعون االجتماعيددة والةددحة الفنلنديددة فنلنددا
 .2017أاير/مايو  5يوم املعقودة  العاشرةيف جلست   فنلنداهذا التقرير عن 

، اختدددار سلدددس ققدددو  اإلنسدددان سموعدددة املقدددررين التاليدددة 2017شدددبارب/فرباير  13ويف  -2
  .الربتغال وتونس واململكة العروية السعودية :وفنلندا)اجملموعة الثرثية( لتيسو االستعراض املتعلق 

 مددن مرفددق قددرار 5والفقددرة  5/1 سلددس ققددو  اإلنسددان مددن مرفددق قددرار 15ووفقددا  للفقددرة  -3
 :وفنلنداالستعراض املتعلق غراض األ، صدرت الواثئق التالية 16/21اجمللس 
 ؛(A/HRC/WG.6/27/FIN/1))أ( 15تقرير وطين/عرض مكتوب مقدم وفقا  للفقرة  )أ( 
السدامية ققدو  اإلنسدان وفقدا   األمدم املتحددة جتميع للمعلومات أعدت  مفوضية )ب( 
 (؛Corr.1و A/HRC/WG.6/27/FIN/2))ب( 15للفقرة 

 .(A/HRC/WG.6/27/FIN/3))ج( 15موجز أعدت  املفوضية وفقا  للفقرة  )ج( 
أعددددسا سدددلفا   سددد لةمدددن األ، عدددن طريدددق اجملموعدددة الثرثيدددة، قائمدددة إ دددوادوروأقيلدددت إىل  -4

يرلندددددا الاددددمالية آإسددددبانيا وسددددلوفينيا والسددددويد واملكسددددي  واململكددددة املتحدددددة لربيطانيددددا الع مدددد  و 
  .لرستعراض الدور  الااملمتاقة عل  الابكة اخلارجية  األس لةوهذه  .وهولنداوالنرويج 

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

شددت رئيسة وفد فنلندا عل  أمهية االستعراض الدور  الاامل والددور الفعدال الدذ  يقدوم  -5
دين يف عملية االستعراض. وقد أجرت اقكومة يف اآلونة األخوة تغيدوات  بدوة يف سدال و  اجملتمع امل

رصدددد ققدددو  اإلنسدددان وإعماصدددا علددد  الةدددعيد الدددوطين، ادددا يف قلددد  إنادددا  املر دددز املسدددتقل ققدددو  
اإلنسددان والاددبكة اقكوميددة لاشددنامي الددذين  كددن االتةددال هبددم يةددومي اققددو  األساسددية 

فهدددذا املر دددز ووفدددده ققدددو  اإلنسدددان ومكتددد  أمددد  امل دددا  الربملددداين يادددكلون  وققدددو  اإلنسدددان.
 .2015ستمع  املعسسة الوطنية ققو  اإلنسان اليت اعُتمدت ضمن الف ة "ألف" يف عام 

وقددد صدديت التقريددر املوّجدد  لرسددتعراض الدددور  الاددامل ابلتددزامن مددع خطددة العمددل الوطنيددة  -6
ية وققددو  اإلنسدان. ويف معددرض اإلشددارة إىل تقريدر ققددو  اإلنسددان الثانيدة واددفن اققدو  األساسدد

، اسددنعت االهتمددام إىل أولددوايت سياسددة البلددد يف سددال ققددو  اإلنسددان 2014الةددادر يف عددام 
احملددة منذ أمدد وعيدد، وهدي علد  وجد  التحديدد أمهيدة مادار ة اجملتمدع املددين مادار ة قدرة وفعالدة 

تمييددز، واالنفتدداى علدد  مجيددع الندداجل وإدمدداج اجلميددع، مددع الن يددز يف مجيددع مندداقي اقيدداة، وعدددم ال
ووجدددد  خددددامي علدددد  ققددددو  النسددددا  والفتيددددات والسددددكان األصددددلي  واألقليددددات واألشددددنامي قو  
اإلعاقددددة. وتسددددتمر فنلندددددا يف تعزيددددز اققددددو  االقتةددددادية واالجتماعيددددة والثقافيددددة وةددددورة منه يددددة. 
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لدددا النشددض لع ددوية سلددس ققددو  اإلنسددان يف  وتاددكل هددذه األولددوايت قاعدددة صددلبة لفنلندددا
. وأ دت سددا دعم وردها القو  قرية اخلطاب وقرية التعبدو، مرق دة  أن فنلنددا 2021 عام

ابلذ را امل ويدة السدتقرصا. ويدر  التنطديط إلدخدال إصدرقات هيكليدة   2017حتتفل يف عام 
يف اقكددم احمللددي واإلقليمددي. وأ دددت سددددا   بددوة يف سددال الرفدداه االجتمدداعي والرعايددة الةددحية، و 

التددزام اقكومددة ابلتادد يع علدد  اص ددرة املرتبطددة ابلعمددل واددنض اقمايددة الدوليددة ملددن هددم يف قاجددة 
إليهددا، و ددذل  وعدددم التسدددامض مطلقددا مددع اخلطددداب العنةددر  وغددوه مدددن خطدداب الكراهيددة. وقدددد 

ة االجتدددار ابألشدددنامي وسدددو  تواصدددل أنادددفت فنلنددددا هددديكر  تنسددديقيا  قكوميدددا  جديددددا  ملكافحددد
العمددل هبمددة علدد  تعزيددز ويايددة اقريددة الدينيددة أو قريددة االعتقدداد جلميددع األفددراد وعلدد  دعددم عمددل 

 املدافع  عن ققو  اإلنسان. 
، فدد ن فنلندددا ملتزمددة وددنهج قددائم علدد  2030وفيمددا يتعلددق يطددة التنميددة املسددتدامة لعددام  -7

عددن  يف سددال التنميددة وترّ ددز علدد  ققددو  النسددا  والفتيددات، ف ددر  ققددو  اإلنسددان إلا  االلتزامددات 
تعزيددددز اقتةددددادات البلدددددان الناميددددة وستمعاسددددا الد قراطيددددة. ويت ددددمن تقريددددر االسددددتعراض الدددددور  

عدن االلتدزام  ، ف در  الاامل التزامدات طوعيدة فيمدا يتعلدق ابمليزانيدة اإل ائيدة وقويدل أقدل البلددان  دوا  
توصدية  71. ويف جولدة االسدتعراض الثانيدة، قبلدت فنلنددا 2019عي معقت يف عدام وتقدمي تقرير طو 

. وعدددروة علددد  قلددد ، الددديت قُدددّدمت صدددا وقبلدددت أرودددع توصددديات أخدددر جزئيدددا   78 مدددن التوصددديات الدددد
  عن قالة تنفيذ تل  التوصيات. معقتا   طوعيا   تقريرا   2014قدمت فنلندا إىل اجمللس يف عام 

ت رئيسة وفد فنلندا النتدائج الديت ل ، أور   األس لة اخلطية املقدمة سلفا  ويف معرض الرد عل -8
حتققت من خطة العمل الوطنيدة األوىل ملندع العندف ضدد النسدا ، وعددد أمدا ن اإليدوا  واخلددمات 

املتاقدددة ل دددحااي العندددف وقويدددل هدددذه اخلددددمات، مثدددل اخلدددط اصددداتفي لطلددد  املسددداعدة  ااألخدددر 
عل  مدار أايم األسبوع، واملاورة القانونية، ودعدم الادهود واخلددمات املفتوى عل  مدار الساعة و 

املتاقة عرب اإلنننت، وتاكيلة من اخلدمات االجتماعية، وإجدرا ات الادرطة لالودرو. وحتددثت 
وادفن إنادا  سرسدل العدرج احملليدة ملسداعدة ضدحااي العندف اجلنسدي  2016عن إرشادات عام 

املمولة من اقكومة. ومثة تداوو أخدرا سدتتناوصا خطدة رابعيدة عدن  وماروع جترييب ملرا ز األلمات
)اتفاقيددددة  لوقايددددة مددددن العنددددف ضددددد النسددددا  والعنددددف املنددددز  ومكافحتهمددددااتفاقيددددة واددددفن تنفيددددذ اال

اسدددطنبول(. وزدددا لاد مدددن تعزيدددز إجدددرا ات الوقايدددة مدددن العندددف ضدددد النسدددا  إطدددر  خطدددة العمدددل 
  اقكومية للمساواة و  اجلنس .

وتسدددع  اقكومدددة إىل تعزيدددز مادددار ة السدددامي  وغدددوهم مدددن اجلهدددات الفاعلدددة احملليدددة يف  -9
اسدددتعمال وإدارة املدددوارد الطبيعيدددة املت دددددة يف مدددوطن السدددامي . ويت دددمن القدددانون اجلديدددد وادددفن 
شدددر ة الغددداابت التاوعدددة للدولدددة تدددداوو ل دددمان ققدددو  السدددامي  يف املادددار ة يف التنطددديط إلدارة 

تقرر اقكومدددة يف وقدددت القدددق مدددن م األراضدددي اململو دددة للدولدددة يف مدددوطن السدددامي . وسددداسدددتندا
الادعوب من مدة العمدل الدوليدة وادفن اتفاقيدة إن  اندت ستسدع  إىل التةدديق علد   2017 عام

  .(169)رقم  1989األصلية والقبلية، 
هبددا أقكددام خطددة أمددا عددن اقددق يف تقريددر املةددو يف رعايددة املسددن  والكيفيددة الدديت تعمددل  -10

العمدددل الوطنيدددة وادددفن اققدددو  األساسدددية وققدددو  اإلنسدددان لتعزيدددز ققدددو  هدددعال ، فرق  دددت أن 
علد  إعددداد تادريع مسددتفيع عدن تعزيدز اقددق يف تقريدر املةددو لدزابئن الرعايددة  فنلنددا تعكدف قاليددا  

. ويف معددرض االجتماعيددة والرعايددة الةددحية وعددن تقلدديىل الل ددو  إىل التددداوو الدديت تقيّددد هددذا اقددق
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الرد عل  سعال عن تعريف االغتةاب، قالت إن التادريعات يف اجملمدل تبدّ  أن األقكدام مطّبقدة 
  يف اقاالت اليت   تعط فيها ال حية موافقتها.

وفيما يتعلق ااار ة األشنامي قو  اإلعاقدة يف اقيداة السياسدية والعامدة، فقدد صددقت  -11
ت آليدددة تنسددديقية يف وأنادددف 2016و  اإلعاقدددة يف عدددام فنلنددددا علددد  اتفاقيدددة ققدددو  األشدددنامي ق

 18. ويتفلف اجمللس االستاار  اجلديد املعدين ققدو  األشدنامي قو  اإلعاقدة مدن 2017 عام
عددن قلدد ، أنادد ت جلنددة ققددو   أع ددا  مددن األشددنامي قو  اإلعاقددة. وف ددر   8، مددنهم ع ددوا  

ضددددمن وفددددد ققددددو  اإلنسددددان. وقددددّدمت  دائمددددا   اإلنسددددان لاشددددنامي قو  اإلعاقددددة لتكددددون فرعددددا  
تفاصيل عن قق األشنامي قو  اإلعاقة يف التةويت ويف النّشض. ويف معرض الرد علد  سدعال 

االتفاقيدددة الدوليدددة قمايدددة ققدددو  مجيدددع آخدددر، قالدددت إن اقكومدددة قدددد قدددررت عددددم التةدددديق علددد  
  .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ةرية و ره األجان ، ال سيما علد  اإلننندت، قدررت ويف مسع  لتقييد عدد م اهر العن -12
ختةدديىل مزيددد مددن املددوارد ألناددطة الاددرطة ملنددع خطدداب الكراهيددة علدد  اإلنننددت  اقكومددة مددعخرا  

والتحقيدددق يف اجلدددرائم قات الةدددلة. وابالنتقدددال إىل مسدددفلة أخدددرا، قالدددت إن دراسدددة  عدددن ققدددو  
، وسدددتقرر 2017إعددددادها يف عدددام  وجتدددارب األطفدددال قددداملي صدددفات اجلنسددد  سدددو  ُيادددرع يف

اقكومة عل  إثرها يف طبيعة التداوو اليت ستتنذها. ويف معرض الرد عل  سعال آخر، قالت إند  
فددددد ن املددددددة القةدددددوا لالوقدددددا  علددددد  احملت دددددزين يف اقدددددبس  تبعدددددا القدددددناى قدمتددددد  اقكومدددددة مدددددعخرا  

اددد د ال ددرو  الدديت تسددمض االقتيدداطي يف مرافددق الاددرطة سددو  تُقل ددىل إىل سددبعة أايم وسددو  ت
إبيداع الانىل اقبس االقتياطي. أما عن احملكمة الوطنية للمسداواة ومندع التمييدز وقددرسا علد  

يدددنىل علددد  عقدددوابت  2015تقددددمي التعدددويع لل دددحااي، فرق دددت أن قدددانون مندددع التمييدددز لعدددام 
اهيددددة والتةددددد  وسدددبل انتةددددا  وةددددورة شددداملة. وابالنتقددددال إىل مسددددفلة التددددداوو ملندددع جر ددددة الكر 

علدد  عدداتق السددلطات  قانونيددا   لرست سداد، اسددنعت االهتمددام إىل أن قددانون منددع التمييددز وضدع التزامددا  
  واملدارجل وأرابب العمل ابلنهوض ابملساواة وابختاق خطوات فعالة ملنع التمييز والتحّرش.

ابألخدددىل ويف معدددرض الدددرد علددد  أسددد لة عدددن املهددداجرين وملتمسدددي الل دددو  والرج ددد ، و  -13
عدن التغيدوات التادريعية  مفةدر   الُقة در غدو املةدحوو ، وسدبل انددماجهم، قددمت الدوليرة عرضدا  

إىل التددداوو الددواردة  أي ددا  الدديت أدخلددت لكفالددة إدارة العدددد املتزايددد مددن ملتمسددي الل ددو . وأشددارت 
ةددول علدد  لدددعم قدددرة املهدداجرين علدد  اق 2019-2016يف وددرجمج االندددماج اقكددومي للفددنة 

الددددخل، وهدددو الادددررب الدددذ  يتددديض ألفدددراد األسدددرة اآلخدددرين اقةدددول علددد  رخةدددة لالقامدددة. وهدددذا 
الاررب قد حيد من اقتماالت   مشل األسرة وهو ما حيد ابلتا  من إمكانيدة انددماج القاصدر غدو 
ة املةحوب. لكن مثة استثنا ات من هذا الاررب  كدن املوافقدة عليهدا إقا ات دض أن قلد  ملةدلح

 الطفل الف ل .

 االستعراضموضوع احلوار التفاعلي وردود الدولة  -ابء 
اقدوار التفداعلي. ويدرد ندىل التوصديات املقدمدة أثندا  اقددوار  أثندا وبيداجت  وفددا   70أدىل  -14

  التفاعلي يف اجلز  الثاين من هذا التقرير.
وعددددرض التقريددددر الددددوطين. وأعددددرب عددددن تقددددديره لل هددددود الدددديت وددددذلتها  أقددددارب لبنددددان علمددددا   -15

  اقكومة ملكافحة التمييز والعنةرية و ره األجان  وقل  ابعتماد تاريعات وسياسات.
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وأعروددت ليبيددا عددن تقددديرها الشددتمال التقريددر الددوطين علدد  رصددد التقدددم احملددرل منددذ جولددة  -16
 قاالت العنف ضد النسا  واألطفال، املذ ورة يف التقرير. االستعراض الثانية. وأعروت عن القلق إلا 

وهّنفت ليتوانيا فنلندا عل  جهودها اليت تناولت طائفة عري ة من مسائل ققدو  اإلنسدان.  -17
وأشدددادت وفنلنددددا علددد  اعتمادهدددا خطدددة العمدددل الوطنيدددة الثانيدددة وادددفن اققدددو  األساسدددية وققدددو  

 لل هود الرامية إىل مكافحة العنف ضد النسا .وأعروت عن أتييدها  2019-2017اإلنسان 
وأشددادت ملددديف وفنلندددا السددتحداثها منةدد  أمدد  م ددا  معددين انددع التمييددز واحملكمددة  -18

 الوطنية للمساواة ومنع التمييز ابعتبارمها إجرا ين لكفالة عدم انتهاك ققو  املواطن .
وادفن اققدو  األساسدية وققدو   ورقبت املكسي  ابعتماد خطة العمل الوطنيدة الثانيدة -19

، وال سدددددديما ت ددددددمينها مادددددداريع عددددددن التثقيددددددف يف ققددددددو  اإلنسددددددان. 2019-2017اإلنسددددددان 
وشددكرت فنلندددا علدد  اإلطىددرع علدد  الدددروجل املسددتفادة يف سددال الوقايددة مددن العنددف املنددز  ضددد 

  النسا  واألطفال.
ة صدددا يف جولدددة االسدددتعراض وهنّدددفت منغوليدددا فنلنددددا علددد  تنفيدددذ مع دددم التوصددديات املقدمددد -20

الثانية وافن التةديق عل  معاهدات ققو  اإلنسان. وأعروت عن تقديرها لل هدود الديت ودذلتها 
فنلندا لزايدة ياية ققو  األطفال واألشنامي قو  اإلعاقة. عل  أهنا الق دت أن العندف ضدد 

 النسا  يبق  الق ية الرئيسية يف سال ققو  اإلنسان.
ألسددددود عدددن السياسددددات الدددديت وضددددعت للتةدددد  جلميددددع أشددددكال التمييددددز وسدددفل اجلبددددل ا -21

تقددمي معلومدات  أي دا  والعنف ضد املرأة، اا يف قلد  العندف املندز  واجلنسدي. وطلد  مدن فنلنددا 
عددن النتددائج الدديت حتققددت يف سددال تنفيددذ خطددة العمددل ملنددع خطدداب الكراهيددة والعنةددرية، و ددذل  

 لتعزيز االندماج االجتماعي.
مبيدددق وفنلنددددا علددد  تنفيدددذها التوصددديات املقدمدددة صدددا يف جولدددة االسدددتعراض اأشدددادت مول و  -22

الثانيدددة، والدددذ  اسُنشدددد ابلددددروجل املستنلةدددة منددد  يف إعدددداد خطدددة العمدددل الوطنيدددة الثانيدددة وادددفن 
. وأعرودت عدن تقدديرها لتةدديق فنلنددا علد  2019-2017اققو  األساسية وققو  اإلنسدان 

 ملتحدة واالحتاد األورويب ققو  اإلنسان تقريبا.مجيع معاهدات األمم ا
والق ت جميبيا أن فنلندا مثال للممارسة اجليدة يف مسائل مثل اقةول علد  املعلومدات  -23

وقرية الةحافة، وألهنا مةّنفة من قبل من مة مراسدلون ودر قددود علد  أهندا إقددا الددول املتميّدزة 
 و  الرجال والنسا . ةلات يف سال تعزيز املساوايف العا . وأشادت ابملبادرات واإلجنا

وأشددادت هولندددا وفنلندددا علدد  تةددديقها علددد  اتفاقيددة اسددطنبول وإناددائها جلنددة إلعدددداد  -24
خطددة لتنفيددذها. وأعروددت عددن تقددديرها للنطددوات الدديت اختددذت لاددرعنة الددزواج ودد  أشددنامي مددن 

  .2017من آقار/مارجل  نفس اجلنس اعتبارا  
رويج فنلندا عل  التزامها ابالمتثال لرلتزامدات الدوليدة وتعزيدز ققدو  اإلنسدان وهنفت الن -25

والادددفافية. وفيمدددا يتعلدددق ققدددو  السدددكان األصدددلي ، أشدددادت وفنلنددددا علددد  الدراسدددة الددديت طلبدددت 
 للمناقاات وافن ققو  السامي . دعما   2017اقكومة إجرا ها وُنارت يف عام 

لل هددود الدديت وددذلتها فنلندددا لتنفيددذ التوصدديات الدديت تلقتهددا  وأعروددت اب سددتان عددن تقددديرها -26
أثنددا  جولددة االسددتعراض السدداوقة. وقالددت اب سددتان إهنددا تعتددرب أن خطددة العمددل الوطنيددة الثانيددة واددفن 



A/HRC/36/8 

GE.17-11951 6 

اققددو  األساسددية وققددو  اإلنسددان ر يددزة أساسددية. وأثنددت علدد  اصددد  الددذ  قددتدد  فنلندددا لددزايدة 
 يف املائة من دخلها القومي اإلمجا . 0.7دا الطويل للبلوو هبا إىل نسبة ميزانيتها اإل ائية عل  امل

وأعروددت وددوو عددن تقددديرها للتقدددم احملددرل، ال سدديما فيمددا سددىل ققددو  الاددع  السددامي،  -27
 واللتزام فنلندا الراسخ ابلتعاون الدو  يف سال دعم التنمية.

فاقيدددات ققدددو  اإلنسدددان، ادددا فيهدددا ورقبدددت الفلبددد  وتةدددديق فنلنددددا علددد  العديدددد مدددن ات -28
أعروددت عددن  ا(، لكنهدد189)رقددم  2011اتفاقيددة من مددة العمددل الدوليددة واددفن العمددال املنددزلي ، 

االتفاقيددة الدوليددة قمايددة ققددو  مجيددع العمددال املهدداجرين األسددف لقددرار فنلندددا عدددم التةددديق علدد  
ملوا مدة اإلطدار القدانوين احمللدي مدع التزاماسدا يف . وتقدر الفلب  اجلهود اليت وذلتها فنلندا وأفراد أسرهم

سددال ققددو  اإلنسددان، ونّوهددت ابجلهددود الدديت وددذلتها ملكافحددة خطدداب الكراهيددة واقر ددات املتطرفددة 
 والتطر  العنيف.

وأشددددادت الربتغددددال وفنلندددددا علدددد  اجلهددددود الدددديت وددددذلتها لتعزيددددز ققددددو  املددددرأة، ومددددن قلدددد   -29
 للمساواة و  اجلنس . اعتمادها خطة العمل اقكومية

خطددة العمددل الوطنيددة الثانيددة واددفن اققددو  األساسددية ابعتمدداد  اورقبددت مجهوريددة مولدددوف -30
، اليت تت من توصيات قددمتها آليدات ققدو  اإلنسدان ونتدائج 2019-2017وققو  اإلنسان 

ان تقيديم خطددة العمدل السدداوقة. والق دت الاددواغل الديت أعروددت عنهدا وعددع آليدات ققددو  اإلنسدد
 فيما سىل العنف ضد النسا .

وأعروت رومانيا عن تقديرها ملاار ة فنلندا يف االستعراض الددور  الادامل وأشدادت هبدا  -31
 عل  التداوو اليت اختذسا المتثال التوصيات اليت قبلتها يف جولة االستعراض اقالية.

 فنلندددددا واقت ددددال وأعددددرب االحتدددداد الروسددددي عددددن القلددددق إلا  معشددددرات االجتددددار ابلباددددر يف -32
 األقداث اجلاحن  مع البالغ  يف املرافق اإلصرقية.

ورقبددت رواندددا اواصددلة فنلندددا وددذل اجلهددود لتعزيددز ويايددة ققددو  اإلنسددان، اددا يف قلدد   -33
وتنفيذ خطة عملها الوطنية الثانية وادفن اققدو  األساسدية وققدو  اإلنسدان، واهودهدا ملكافحدة 

 ية وما يتةل وذل  من تعة .التمييز وخطاب الكراه
ورقبت صرويا أبقددث التطدورات املعسسدية فيمدا سدىل تعزيدز املسداواة ومكافحدة التمييدز  -34

وشددّ عت فنلندددا علدد   فالددة املسددا لة علدد  مجيددع أشددكال التعبددو الددذ  يددنم علدد  العنةددرية و ددره 
 األجان  وخطاب الكراهية وعل  اخلطاابت املتطرفة يف اجملال العام.

وأشددددادت سددددواليون وفنلندددددا علدددد  وضددددع خطددددة عملهددددا الوطنيددددة الثانيددددة واددددفن اققددددو   -35
األساسية وققو  اإلنسان وعل  سن قانون وطين أيخذ أبقكام االتفاقية الدولية املتعلقدة ققدو  

يف تنفيدذ خطددة  2016األشدنامي قو  اإلعاقدة وورتو وصددا االختيدار . ونّوهدت ابلاددروع يف عدام 
 كافحة االجتار ابلبار.العمل اقكومية مل

ورقبت سلوفينيا يطة العمدل الوطنيدة اجلديددة وادفن اققدو  األساسدية وققدو  اإلنسدان،  -36
 وابلتةديق عل  الةكوك الدولية ققو  اإلنسان، وإباتقة اخلدمات للمسن  يف فنلندا.
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والق ت جنوب أفريقيا مع التقدير اجلهود اليت وذلتها فنلندا لتنفيذ التوصديات الديت قبلتهدا  -37
أثنا  جوالت االستعراض الساوقة، وال سيما جهودها الراميدة إىل مكافحدة العنةدرية و دره األجاند . 

 لكنها أعروت عن القلق إلا  استمرار الفرو  يف األجور و  الرجال والنسا  يف فنلندا.
وهنّددفت إسددبانيا فنلندددا علدد  تةددديقها علدد  االتفاقيددة الدوليددة املتعلقددة ققددو  األشددنامي  -38

قو  اإلعاقدددة وورتو وصدددا االختيدددار . وأعرودددت عدددن القلدددق السدددتمرار مادددكلة العندددف اجلنسددداين يف 
  البلد رغم التةديق عل  اتفاقية اسطنبول.

ماددار ة املددرأة يف اصي ددة التاددريعية  وأشددادت سددر  النكددا وفنلندددا لتحقيقهددا نسددبة عاليددة يف -39
الوطنية ونّوهت ابجلهود الراميدة إىل تعزيدز املسداواة ود  اجلنسد ، ادا يف قلد  اعتمداد خطدة العمدل 

 للمساواة و  اجلنس  وقانون املساواة و  النسا  والرجال.
ض السداوق ورقبت دولة فلسط  ابخلطوات اليت اختذسا فنلندا لتنفيذ توصيات االسدتعرا -40

ابجلهدددود الددديت ودددذلتها فنلنددددا ملكافحدددة  أي دددا  وابلتزامهدددا وتعزيدددز ققدددو  اإلنسدددان ويايتهدددا. ورقبدددت 
 التمييز، اا يف قل  اعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز والنهوض ابملساواة.

وأعروددت السددويد عددن القلددق إق رغددم تةددنيف فنلندددا واقدددة مددن أف ددل ولدددان العددا  مددن  -41
علدد   ث املسدداواة ودد  اجلنسدد ، ال يددزال العنددف األسددر  واإليددذا  اجلنسددي ضددد النسددا  منتاددرا  قيدد

واألطفدال قداملي صدفات اجلنسد   ألن املتحدول  جنسديا   أي دا  نطا  واسدع. وأعرودت عدن القلدق 
 ال يزالون يعانون التمييز.

العمدل اقكوميدة ليايت إبناا  معسسات وطنية ققو  اإلنسان، ويطة  - ورقبت تيمور -42
إهندا  لياديت - للمساواة و  اجلنس  ويطة العمل اقكومية ملكافحة االجتدار ابلبادر. وقالدت تيمدور

  تسليط ال و  عل  املاروع اجلديد الذ  أطلقت  فنلندا جلمع املعلومات عن الزواج القسر . أي ا  تود 
واعتمداد خطدة العمدل الوطنيدة ورقبت تر يا ابعتماد خطدة العمدل للمسداواة ود  اجلنسد   -43

للحددد مددن العنددف ضددد النسددا  وصددياغة خطددة العمددل اقكوميددة ملكافحددة االجتددار ابلباددر. وأعروددت 
  .تر يا عن القلق ألن التعليقات اليت تنطو  عل  قييز و ره األجان  أصبحت أ ثر شيوعا  

ريعي الددوطين وقلدد  وأشددادت أو رانيددا أبوجدد  التحسددن الكبددوة الدديت حتققددت يف اإلطددار التادد -44
ابعتمددداد قدددوان  وودددرامج قمايدددة ققدددو  األطفدددال واألشدددنامي ال دددعفا  واألشدددنامي قو  اإلعاقدددة. 

 ابلتعديرت التاريعية وافن منع االجتار ابلبار ووافن مكافحة العنف ضد النسا . أي ا  ورقبت 
عاقددة، ورقبدت اململكددة املتحدددة وتةددديق فنلندددا علدد  اتفاقيددة ققددو  األشددنامي قو  اإل -45

 ،1930امللحق ابتفاقية من مة العمل الدولية وافن العمل اجلرب  لعدام  2014وعل  وروتو ول عام 
  .2017-2016وابعتماد خطة العمل اقكومية ملكافحة االجتار ابلبار للفنة 

وهنّددددفت الددددوالايت املتحدددددة األمريكيددددة فنلندددددا علدددد  جهودهددددا ملكافحددددة التمييددددز واالجتددددار  -46
شّ عتها عل  اختاق خطوات لتقلديىل عددد جدرائم الكراهيدة الديت حتر هدا دوافدع دينيدة ابألشنامي و 

 و فالة فرمي متكاف ة لاشنامي قو  اإلعاقة.
ونّوهت أوروغوا  ابلتقددم احملدرل فيمدا سدىل التزامدات فنلنددا وبحدث وددائل عدن اقت دال  -47

  ملتمسي الل و  واملهاجرين الن امي .
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مددع االرتيدداى ابلتددداوو التاددريعية واإلداريددة الدديت اختددذسا فنلندددا  ا  كسددتان علمددوأقاطددت أولو -48
 عل  مدا السنوات القليلة املاضية قماية ققو  اإلنسان وتعزيزها.

وأعرودددت مجهوريدددة فندددزوير البوليفاريدددة عدددن القلدددق إلا  الةدددعوابت املتعلقدددة ودددزايدة وانتادددار  -49
ن  اليت تتندذ شدكر متطرفدا أ ثدر فدف ثر، ال سديما أعمال العنةرية والتمييز العنةرية و ره األجا

لددزايدة خطدداب الكراهيددة إلا   أي ددا  ضددد الرومددا والةددومالي  وعلدد  اإلنننددت. وأعروددت عددن القلددق 
 املهاجرين وملتمسي الل و .

ورقبدددت ألبانيدددا ابلتقددددم احملدددرل يف يايدددة ققدددو  اإلنسدددان، ال سددديما وضدددع خطدددة العمدددل  -50
 ققدو  األساسدية وققدو  اإلنسدان، مدع الن يدز علد  التعلديم واملسداواة ومندعالوطنية الثانية وادفن ا
 ابإلصرقات اصيكلية الكربا يف سال الرعاية االجتماعية والرعاية الةحية. التمييز. ورقبت أي ا  

وهنّدددددفت اجلزائدددددر فنلنددددددا علددددد  اعتمادهدددددا خطدددددة العمدددددل الوطنيدددددة ملندددددع التطدددددر  والتاددددددد  -51
ووضدع  أي دا  العنيف ، واليت سد  إىل مكافحة خطداب الكراهيدة ومندع جدرائم الكراهيدة. ورقبدت 

 خطة العمل اقكومية لةاحل األشنامي قو  اإلعاقة.
اددريع املتعلددق ابقمايددة االجتماعيددة ونّوهددت أنغددوال مددع التقدددير ابلتقدددم الددذ  حتقددق يف الت -52

لاشددنامي قو  اإلعاقددة. لكنهددا أشددارت مددع قلدد  وقلددق إىل العدددد الكبددو مددن قدداالت العنددف 
  ضد النسا  واألطفال، ال سيما املنتمون منهم إىل أقليات.

وهنّدددفت األرجنتدددد  فنلندددددا علدددد  اعتمادهددددا خطدددة عملهددددا الوطنيددددة الثانيددددة واددددفن اققددددو   -53
  .2019-2017و  اإلنسان األساسية وقق

ورقبت أرمينيا ابستحداث مكت  أم  امل ا  املعين انع التمييز. وش عت فنلندا علد   -54
اختدددداق املزيددددد مددددن اخلطددددوات لتعزيددددز الكرامددددة اإلنسددددانية لاطفددددال واالقددددنام املتبددددادل ودددد  األطفددددال 

 وآابئهم من أجل منع العنف ضد األطفال.
دم احملددددرل يف سددددال مكافحددددة التمييددددز القددددائم علدددد  أسدددداجل امليددددل وأشددددادت أسددددناليا ابلتقدددد -55

اجلنسدي واصويددة اجلنسددية. لكنهدا أعروددت عددن القلدق ألن القددانون املتعلددق ابالعدنا  القددانوين اددنس 
قبددل  امدديعقيق ددي و ددرورة تعقدديم الاددنىل أو أن يكددون  احملددول  جنسدديا ال يددزال يت ددمن شددرطا  

 .نساالعنا  القانوين وتغيو نوع اجل
وشددددددت رئيسددددة وفددددد فنلندددددا علدددد  أن خطددددة العمددددل الوطنيددددة واددددفن اققددددو  األساسددددية  -56

وققو  اإلنسان ترّ ز عل  التثقيدف يف اققدو  األساسدية وققدو  اإلنسدان، وعلد  املسداواة ومندع 
التمييددز، وعلدد  قددق األفددراد واجلماعددات يف تقريددر املةددو، وعلدد  اققددو  األساسددية والرقمنددة. ويف 

رال التداوو اليت يدر  اختاقهدا للوقايدة مدن العندف ضدد النسدا  ومكافحتد ، شدددت علد  معرض إو
القدددول أبن الغدددرض مدددن هدددذه التدددداوو هدددو  فالدددة تنفيدددذ اتفاقيدددة اسدددطنبول و فالدددة تقددددمي خددددمات 

 اجتماعية وصحية حمددة ل حااي العنف.
مدن التمييدز علد  أسداجل وأوضض الوفد أن قانون منع التمييز اجلديدد وّسدع نطدا  اقمايدة  -57

، ا  ياحملايدد جنسدامليل اجلنسي ليامل اقماية من التمييز يف مجيع مناقي اقياة. ووعد إقرار الزواج 
يف فنلنددددا، جدددرا تعدددديل القدددانون املتعلدددق ابالعدددنا   نو مواطندددأطلقهدددا بدددادرة و دددان قلددد  نتاجدددا مل

لحكومددة اقاليددة إلغددا  شددررب العقددم. القددانوين اددنس احملددّول  جنسدديا. و  تاددمل اخلطددة التاددريعية ل
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؛ وشددددت علدد  امي يف ولدددان الاددمالوجددرا التوصددل إىل تفدداهم أو  واددفن اتفاقيددة شددع  السدد
عدددن قلددد ، مدددا فت دددت اقكومدددة تتندددذ تدددداوو جلعدددل  مادددار ة السدددامي  وتقريدددر مةدددوهم. وف دددر  

ار املنفددتض، اددا يف قلدد  اجملتمعددات احملليددة خاليددة مددن العنةددرية والتمييددز وقلدد  ابلتاددديد علدد  اقددو 
عدددن طريدددق اجمللدددس االستادددار  للعرقدددات اإلثنيدددة. وإضدددافة إىل قلددد ، يدددر  قاليدددا تنفيدددذ مدوندددة 

املدونددة الدديت ُناددرت  السددلوك واددفن التةددد  خلطدداب الكراهيددة غددو القددانوين علدد  اإلنننددت، وهددي
 روسوفت واملفوضية األورووية.كيسبوك وتوين ويوتيوب ومايعرب مواقع ف

وق دددددر الوفدددددد أن تعريدددددف االغتةددددداب الدددددوارد يف التادددددريع الدددددوطين منسددددد م مدددددع اتفاقيدددددة  -58
اسددطنبول وال ياددنرب اسددتعمال العنددف أو القددوة. وتتمتددع فنلندددا إبطددار قددانوين شددامل واددفن جر ددة 

لقدددانون  وفقدددا  الكراهيدددة وخطددداب الكراهيدددة، اللدددذان حيكمهمدددا القدددانون اجلندددائي وادددكل رئيسدددي. و 
 عدددن البدددالغ ، منفةدددر   عامدددا   18 نبغدددي أن يكدددون اقت دددال األقدددداث دون الددددالسددد ون اقدددا ، ي

اةددداقتهم. وخت دددع األقكدددام املتعلقدددة ابلعندددف اجلنسددداين والعندددف ضدددد    يكدددن قلددد  ضدددارا   مدددا
 األطفال للمراجعة ابستمرار. وقد جّرمت فنلندا التحّرش والتعق  اجلنسي وقّسنت ياية ال حااي.

الوطنيددددة املتعلقدددة ابلرومددددا، والقدددل الوفددددد أنددد  يف سدددديا  الدددربجمج األول لتنفيددددذ السياسدددة  -59
سدددتعدادات للدددربجمج اجلديدددد يف تقددددم، ال سددديما يف سدددال تعلددديم الرومدددا. وسدددو  جتدددر  اال ُأقدددرل
. ويددر  قاليددا إعددداد استقةددا  واددفن صددحة الرومددا ورفدداههم ومددا يتةددل وددذل  مددن 2017 عددام

ميزانيدددددة قكومدددددة حمدددددددة لتقددددددمي خددددددمات اجتماعيدددددة وصدددددحية مراعيدددددة  خددددددمات. وقدددددد ُرصددددددت
لرعتبددددارات الثقافيددددة ابللغددددة السددددامية يف مددددوطن السددددامي . وفيمددددا يتعلددددق ابملادددداريع الرئيسددددية الدددديت 

 30مليددون يددورو لاطفددال واألسددر، يف قدد  ُرصددد مبلددت  40تنفددذها اقكومددة، فقددد ُرصددد مبلددت 
   .مليون يورو لتنمية اخلدمات للمسن

وشدددرى الوفدددد التدددداوو الددديت يدددر  اختاقهدددا ق دددر العقددداب البددددين وغدددوه مدددن العندددف ضدددد  -60
األطفدددال واقددددد مددددن هددددذه األعمدددال. وفيمددددا يتعلددددق ابملةدددداحل الف دددل  لاطفددددال قدددداملي صددددفات 
اجلنسدد ، في ددر  إيددر  اهتمددام متزايددد للمعلومددات الدديت تقدددم لددواب  واددفن  ددو الطفددل واقددق يف 

ةدديد. وال تددزال املناقاددات يف املوضدوع جاريددة. أمددا عددن تدداوو اقمايددة، فادددد قددانون رفدداه تقريدر امل
األطفددددددال الفنلنددددددد  علدددددد  ضددددددرورة مراعدددددداة املةدددددداحل الف ددددددل  للطفددددددل يف مجيددددددع أعمددددددال الرعايددددددة 

 االجتماعية. وإدخال الطفل الس ن إجرا  ال يكون إال يف املرق األخو.
سدددددىل مكافحدددددة العندددددف ضدددددد النسدددددا  رطة فيمدددددا وشدددددرى الوفدددددد إبسدددددهاب أنادددددطة الاددددد -61
ال حااي. أمدا عدن التةدد  جلدرائم الكراهيدة والعنةدرية و دره األجاند ، فقدد رصددت اقكومدة  ودعم
خطدة  2016. وعدروة علد  قلد ، أُعددت يف عدام 2016مري  يدورو للادرطة يف عدام  10مبلت 

أبناددددطة مكافحددددة االجتددددار  عمددددل وطنيددددة جديدددددة ملنددددع التطددددر  والتادددددد العنيفدددد . وفيمددددا يتعلددددق
. وشددددد 2017-2016ابلباددر، فقددد اعتمددددت اقكومددة خطدددة عمددل ملكافحددة االجتدددار ابلباددر 

الوفددد علدد  أمهيددة اسددتحداث آليددة وطنيددة لتحديددد ضددحااي االجتددار وتقدددمي الدددعم صددم والتدددري  يف 
 سال مكافحة االجتار ولايدة تطويرمها.

ن سياسددة الل ددو  والتغيددوات التاددريعية وغوهددا وشددرى الوفددد خطددة العمددل اقكوميددة واددف -62
من التغيوات اإلجرائية يف سدال الل دو . ويقدي م  دل طلد  جلدو  علد  قددة وتعخدذ مجيدع اجلواند  

ابقالددة واملعلومددات املتعلقددة وبلددد املةدددر يف االعتبددار. ويت ددمن القددانون املتعلددق ابقت ددال  ةاملتعلقدد
مسبقة صارمة القت ال الُقة ر: فر حيت ز الطفدل  وطا  ملتمسي الل و  وغوهم من األجان  شر 
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عامدا مدن العمدر وصددر يف ققد  قدرار إوعداد قاودل لالنفداق. ومندذ  15غو املةدحوب إال إقا جتداول 
، أصددبض القددانون يددنىل علدد  إجددرا  حتددّوطي جديددد، وهددو إلددزام األجندديب ابملكددوث يف 2017عددام 

  تقليىل اقاجة إىل اقت ال الُقة ر.مر ز استقبال حمدد، األمر الذ  مسض وزايدة 
وق ددر الوفدددد أن ققددو  اإلنسدددان أُدرجدددت يف املقددررات املدرسدددية االوتدائيددة اجلديددددة مندددذ  -63
، هبدددد  تعلددديم ققدددو  اإلنسدددان واقنامهدددا ويايتهدددا ورصددددها وإعماصدددا علددد  مجيدددع 2014عدددام 

وادددفن  2014يف عدددام املسدددتوايت. وعدددروة علددد  قلددد ، نُدّفدددذت توصددديات الدراسدددة الددديت أجريدددت 
الد قراطية وققدو  اإلنسدان يف التعلديم اخلدامي ابملعلمد . ووددأ التددري  ق  الةدلة أثندا  اخلدمدة 

  .2017، وسين ع للتقييم يف عام 2016يف عام 
ملراجعددة ن ددام زثلددي الُقة ددر غددو املةددحوو ، وجتددر   2017وأُناددف فريددق عمددل يف عددام  -64

دمددداج يف ضدددو  اإلصدددرى اإلقليمدددي. ويف هدددذا السددديا ، سدددناجع قاليدددا إعدددادة صدددياغة قدددانون اإل
اقكومددة تسدديو مسددفليت السددكن والدددعم املمنددوق   للُقة ددر غددو املةددحوو  اقددائزين علدد  رخةددة 
اإلقامددة، مددع مراعدداة املةدداحل الف ددل  للطفددل وإمكانيددة وقددا  القاصددر يف نفددس املنطقددة قبددل ووعددد 

لدد ، يددر  اختدداق تددداوو لددزايدة الاددفافية واددفن الفددرو  يف عددن ق اسددترم رخةددة اإلقامددة. وف ددر  
توجيهيدة وادفن األعمدال البداد  األجور و  اجلنس . وعروة علد  قلد ، صدّدقت فنلنددا علد  امل

علددد  الدراسدددات وونددا  القددددرات واقدددوار  وترّ دددز قاليددا   2014يف عدددام  الت اريددة وققدددو  اإلنسددان
  وسبل االنتةا  فيما سىل املوضوع.

االتفاقيدددة الدوليدددة وتعكدددف اقكومدددة علددد  صدددياغة اقدددناى لتقد ددد  للربملدددان لرن دددمام إىل  -65
وأن تعددن  ابختةددامي الل نددة املعنيددة ابالختفددا   قمايددة مجيددع األشددنامي مددن االختفددا  القسددر 

. وتدقق فنلندا عدن  ثد  يف التحف دات الديت تقددم علد  املعاهددات الدوليدة  امر    القسر  اعنافا  
اإلنسددان وتبددد  اعناضددها علدد  التحف ددات الدديت تراهددا منافيددة ملوضددوع املعاهدددة وغرضددها.  ققددو 

ولفنلندددا حتف ددات مددربرة علدد  العهددد الدددو  اخلددامي ابققددو  املدنيددة والسياسددية. وعلدد  أيددة قددال، 
  جتر  وةورة دورية عملية مراجعة مدا ضرورة اقفاظ عل  التحف ات وإمكانية سحبها.

أقروي دددان ابلتدددداوو التادددريعية واملعسسدددية اخلاصدددة الددديت اختدددذسا اقكومدددة تلبيدددة وأشدددادت  -66
  لتوصيات االستعراض الدور  الاامل وافن تعزيز إجرا ات منع التمييز.

وأعروت ونغرديش عن تقديرها ملا لقيميت وهديف املساواة ومنع التمييز من مكانة مر زيدة  -67
الددذ  عمددل الُقّةددر غددو املةددحوو  وأصددحاب املةددلحة  TRUSTيف اجملتمددع الفنلنددد  وملاددروع 

وأخةائيو الرعاية معا يف إطاره إليداد قلدول مدن أجدل ستمدع شدامل لل ميدع. وأثندت ودنغرديش 
علدد  فنلندددا إلجرائهددا تعددديرت تاددريعية ووضددعها خطددط عمددل وإطرقهددا مادداريع شدد  مددن أجددل 

 مكافحة العنف ضد النسا .
سددداجل املتددد  قمايدددة طدددوات الددديت اختدددذت لدددزايدة تعزيدددز األسددد  ابخلورقبدددت البوسدددنة واصر  -68

ققددو  اإلنسددان، ال سدديما التةددديق علدد  الربوتو ددول االختيددار  للعهددد الدددو  اخلددامي ابققددو  
 االقتةاد  واالجتماعية والثقافية.

ورقبت ووتسواج يطة العمدل مدن أجدل املسداواة ود  اجلنسد  والتعدديرت علد  القدانون  -69
تعلدددددق ابجلدددددرائم اجلنسدددددية. علددددد  أهندددددا أعرودددددت عدددددن القلدددددق إلا   ثدددددرة قددددداالت العندددددف األسدددددر ، امل
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والةددددددعوابت يف مكافحددددددة االجتددددددار ابلباددددددر، واسددددددتمرار التمييددددددز ضددددددد األشددددددنامي قو  اإلعاقددددددة 
  واملهاجرين واألقليات.

ملاين ليكدون وأشادت الرباليل وفنلندا عل  قانوهنا ملنع التمييز وعل  تعي  أم  امل ا  الرب  -70
اثاوة اآللية الوقائية الوطنية ملكافحة التعدذي . لكنهدا الق دت أن القدانون اجلندائي لدديها ال يدزال 

  لدرجة العنف الذ  مورجل عل  ال حية. وفقا  يعّر  االغتةاب 
الربوتو ددددول االختيددددار  امللحددددق ابتفاقيددددة وأشددددادت ولغدددداراي وفنلندددددا علدددد  تةددددديقها علدددد   -71

اتفاقيدة وعلد   ن ويدع األطفدال واسدتغرل األطفدال يف البغدا  ويف املدواد اإلابقيدةققو  الطفدل وادف
  .سلس أورواب وافن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف العائلي

وأشادت  ندا وفنلندا عل  استمرارها يف االلتزام وتحسد  اقدنام ققدو  اإلنسدان وعلد   -72
  وتكافع الفرمي والافافية. جهودها  فاقا يف سبيل مباد  عدم التمييز

للسددل  الدولوماسددي  2013وأعروددت شدديلي عددن تقددديرها السددناتي ية ققددو  اإلنسددان  -73
من مددة العمددل الدوليددة اتفاقيددة الفنلنددد . وأعروددت عددن القلددق لعدددم إقددرال تقدددم يف التةددديق علدد  

مدا إقا  اندت ، وقالت إهنا ترغ  يف معرفة (169)رقم  1989الاعوب األصلية والقبلية، وافن 
فنلندددددا تنددددو  االن ددددمام إىل هددددذا الةدددد ، وإقا  ددددان األمددددر  ددددذل  فكيددددف تددددرا ماددددار ة شددددع  

 السامي يف عملية االن مام هذه.
ورقبت الة  ابلتزام فنلندا وبلدوو أهددافها يف سدال املسداعدة اإل ائيدة. والق دت وقلدق  -74

يف التعلددديم والعمدددل والسدددكن وسدددب  أن الرومدددا وأقليدددات شدددع  السدددامي ال يزالدددون يعدددانون التمييدددز 
 مااعر العنةرية و ره األجان  ومعاداة املهاجرين، اآلخذة يف االلدايد.

وسلطت  ولومبيا ال و  عل  ارتفاع نسبة النسا  يف الربملدان ويف اقكومدة وود  املمثلد   -75
أثددر علدد  الُقة ددر غددو اراجعددة قددانون األجاندد ، اددا  أي ددا  الفنلندددي  يف الربملددان األورويب. ونّوهددت 

 املةحوو  و  مشل األسر.
ابألقكددام التاددريعية الدديت اعُتمدددت يف فنلندددا فيمددا يتعلددق  وأقاطددت  ددوت ديفددوار علمددا   -76

ابملسدداواة ودد  اجلنسدد  ورعايددة األشددنامي قو  اإلعاقددة. وشدد عت  ددوت ديفددوار اقكومددة علدد  
بلدددد، ال سددديما األقليدددات واملهددداجرون تعزيدددز جهودهدددا ل دددمان قتدددع اجلميدددع ققدددو  اإلنسدددان يف ال

 وملتمسو الل و .
وسددلطت  ددواب ال ددو  علدد  اإلجددرا ات الدديت اختددذت لرمتثددال للتوصدديات املقدمددة يف جولددة  -77

االستعراض الساوقة فيما يتعلق اعاهدات ققو  اإلنسان، مثل تةدديق فنلنددا علد  اتفاقيدة ققدو  
تزامها ورفع ميزانيتها للمساعدة اإل ائيدة، ادا يف قلد  األشنامي قو  اإلعاقة. وهّنفت فنلندا عل  ال

  .يف املائة من الدخل القومي اإلمجا  لتمويل التنمية يف أقل البلدان  وا   0.2ولوو هد  
وأعروت مةر عن القلق إلا  ما تاهده فنلندا من تزايد خطاب الكراهية و ره األجاند   -78

لعدائيددددة، ال سدددديما ضددددد املهدددداجرين وملتمسددددي الل ددددو . و راهيددددة اإلسددددرم والعنةددددرية واألعمددددال ا
 أن لايدة عدد جرائم الكراهية قد يعّرض العرقات االجتماعية للنطر. أي ا  والق ت 

بت إستونيا وتةديق فنلندا عل  العديد مدن صدكوك األمدم املتحددة ققدو  اإلنسدان ورقّ  -79
 دذل  اهودهدا الراميدة إىل التةددد    وعلد  اتفاقيدة اسدطنبول املتعلقددة ابلعندف ضدد املدرأة، ورقبددت
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للتمييدددز وخطددداب الكراهيدددة وجدددرائم الكراهيدددة. ونّوهدددت ابملسدددامهة الددديت تقددددمها فنلنددددا يف السياسدددة 
 اإل ائية الدولية.

بت فرنسا اا توليد  فنلنددا مدن اهتمدام ققدو  اإلنسدان واقدرايت األساسدية، و دذل  ورقّ  -80
ألساسدددية وققدددو  اإلنسدددان، قاشددديا مدددع التوصددديات ووضدددعها خطدددة عمدددل وطنيدددة وادددفن اققدددو  ا

 املنبثقة عن االستعراض الساوق.
والق دددت جورجيدددا ابرتيددداى أن فنلنددددا وّقعدددت علددد  مع دددم االتفاقيدددات الدوليدددة. ورقبدددت  -81

وتةديق فنلندا عل  العديدد مدن صدكوك ققدو  اإلنسدان مندذ جولدة االسدتعراض الددور  الادامل 
 ل الوطنية الثانية وافن اققو  األساسية وققو  اإلنسان.الساوقة، وابعتمادها خطة العم

ورقبت أملانيا ابخلطوات اإلياوية اليت اختذسا فنلندا فيما يتعلق ابلتوصيات املقدمة أثنا   -82
االسدددددتعراض السددددداوق، وابلتزامهدددددا قمايدددددة ققدددددو  اإلنسدددددان علددددد  الةدددددعيدين الوطنيدددددة والددددددو ، 

 يات.ووتةديقها عل  العديد من االتفاق
وهنّددفت اليددوجن فنلندددا علدد  التقدددم الكبددو الددذ  أقرلتدد  يف سددال ققددو  اإلنسددان منددذ  -83

االسدددتعراض الثددداين اخلدددامي هبدددا، وشدددّ عتها علددد  مواصدددلة جهودهدددا للتةدددد  للعندددف ضدددد النسدددا  
 ومساعدة النسا  ضحااي العنف.

هدا أعرودت عدن القلدق ابلتقددم الكبدو الدذ  قققتد  فنلنددا. لكن علمدا   وأقاطت غواتيمداال -84
إلا  املعلومات اليت تتحدث عن إلغا  قانون الغاابت الفنلند  اجلديد عددة أقكدام تتعلدق قمايدة 

 ققو  الاع  السامي.
ورقبدددددت هنددددددوراجل ابإلجدددددرا ات الددددديت اختدددددذسا فنلنددددددا لتنفيدددددذ التوصددددديات املنبثقدددددة عدددددن  -85

االتفاقيدددة الدوليدددة نددددا وعدددُد إىل االسدددتعراض السددداوق. لكنهدددا أعرودددت عدددن القلدددق لعددددم ان دددمام فنل
 .قماية ققو  مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

وأثنت هنغاراي عل  فنلندا إلعدادها خطة العمل الوطنية الثانية وافن اققو  األساسدية  -86
وققو  اإلنسان. وأعروت عن القلق الستمرار تعرض األشنامي املنتم  إىل أقليات إثنية ودينية 

 واألشنامي قو  اإلعاقة للتمييز. معّينة
وهنّدددفت آيسدددلندا فنلنددددا علددد  عمليدددة إعدددداد التقريدددر الدددوطين الددديت  اندددت شددداملة لل ميدددع  -87

لقانون املساواة و  النسدا  والرجدال. والق دت  2015ورقبت ابلةيغة املنّقحة الةادرة يف عام 
 أن يف فنلندا نسبة عالية من النسا  ضحااي العنف.

نددد يطددة العمددل الوطنيددة واددفن اققددو  األساسددية وققددو  اإلنسددان وأعروددت ورقبددت اص -88
االستقطاب االجتماعي السياسي لدديها. وشد عت اصندد فنلنددا  إلقرار فنلندا وتنامي عن تقديرها

 عل  معاجلة مسفلة التمييز ضد األشنامي قو  اإلعاقة، ال سيما النسا  والفتيات.
العمل الوطنية الثانيدة وادفن اققدو  األساسدية وققدو  ورقبت إندونيسيا إبطر  خطة  -89

اإلنسان وأثنت عل  فنلندا عل  تةدديقها علد  اتفاقيدة ققدو  األشدنامي قو  اإلعاقدة وإقرارهدا 
 قانون منع التمييز اجلديد.
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وأعروت مجهورية إيران اإلسرمية عن أسفها لعدم اختاق فنلندا تداوو فعالة للق دا  علد   -90
والعندددددف ضدددددد النسدددددا  واألطفدددددال، ال سددددديما أول ددددد  املنتمددددد  إىل أقليدددددات إثنيدددددة ودينيدددددة؛ التمييدددددز 

 والق ت وقلق التعديرت التاريعية اليت تعثر عل  الرج   واملهاجرين.
وأثددا العددرا  علدد  فنلندددا لتحقيقهددا نسددبة عاليددة مددن قثيددل املددرأة يف الربملددان ويف اقكومددة،  -91

علد  فنلنددا علدد  إنادائها جلندة وطنيددة  أي ددا  ملددان األورويب. وأثدا العدرا  و دذل  ود  زثليهدا يف الرب 
 ققو  اإلنسان.

يرلندا عل  فنلندا للتقدم الذ  أقرلت  يف سال ققو  اإلنسان مندذ االسدتعراض آوأثنت  -92
السدداوق اخلددامي هبددا ولدددعمها الثاوددت للمعسسددات الدوليددة ققددو  اإلنسددان، اددا يف قلدد  وتقدددمي 

يرلندددا وتعددديل التاددريع اخلددامي ابجلددرائم اجلنسددية منددذ جولددة االسددتعراض آ بددو. ورقبددت   دعددم مددا 
 الساوقة.

وأثندددددت إيطاليدددددا علددددد  فنلنددددددا العتمادهدددددا خطدددددة عملهدددددا الوطنيدددددة الثانيدددددة وادددددفن اققدددددو   -93
مددددع خطدددداب الكراهيددددة وجددددرائم  األساسددددية وققددددو  اإلنسددددان، واللتزامهددددا وعدددددم التسددددامض مطلقددددا  

 تداوو اليت اختذسا للوقاية من العنف ضد النسا  واألطفال ومكافحت .الكراهية، ولل
وأثندددت  الاخسدددتان علددد  فنلنددددا اللتزامهدددا ققدددو  اإلنسدددان وأشدددارت إىل تةدددديق فنلنددددا  -94

علددد  عددددد مدددن صدددكوك ققدددو  اإلنسدددان، واعتمادهدددا خطدددة العمدددل الوطنيدددة الثانيدددة وادددفن  مدددعخرا  
 جلهود اليت وذلتها لتعزيز إجرا اسا ملنع التمييز.اققو  األساسية وققو  اإلنسان، وا

وقدددم وفددد فنلندددا تفاصدديل إضددافية واددفن اخلطددوات الدديت تعكددف علدد  اختاقهددا للتةددد   -95
اددددفت وقدددددة متنةةددددة جديدددددة نخلطدددداب الكراهيددددة وجددددرائم الكراهيددددة، والق ددددت أن الاددددرطة أ

 نننت وغوها من الابكات.لتحقيق يف جرائم الكراهية عل  اإلل
    وشدددددت فنلنددددا علددد  أن قدددانون املسددداواة وددد  النسدددا  والرجدددال حي دددر التمييدددز اجلنسددداين،  -96

يف  عدامر   اا يف قل  التمييز وسب  اقمل أو اإلجالة األسرية. وأضا  أن اقكومة عّينت فريقا  
واددفن ملعاجلددة مسددائل عدددم املسدداواة. وقُددّدم املزيددد مددن املعلومددات عددن جتروددة اقكومددة  2017عددام 

ضدددمان دخدددل أساسدددي وإصدددرى الرعايدددة الةدددحية واالجتماعيدددة، ومهدددا مادددروعان رئيسددديان، وعدددن 
 طار تعليمي أو تدرييب.إب ملتحق وال هو كومة لةاحل الاباب الذ  ال يعملورجمج اق

وأوضض الوفد أن فنلندا تراعي مبدأ عدم اإلوعداد القسدر  وتقددم اقمايدة الدوليدة ملدن هدم  -97
إليهددا. أمددا عددن عمليددة الل ددو ، فقددد تلقدد  املوافددون املعنيددون قدداالت الل ددو  تدددريبا يف  يف قاجددة 

 يفية إجرا  االسدت واب وةدورة تراعدي ماداعر الطفدل واتبعدت يف قلد  مبداد  توجيهيدة حمدددة. 
 يف تقييم املةلحة الف ل  للطفل. متنةةا   موافا   وعّينت سلطات الل و  أي ا  

يةدددومي األقكدددام املتعلقدددة وتيسدددو الوصدددول إىل املبددداين العامدددة  يدددا  واف م الوفدددد شدددرقا  وقددددّ  -98
واخلاصددددة ابلنسددددبة لاشددددنامي قو  اإلعاقددددة، و ددددذل  يةددددومي مرسددددوم اقكومددددة واددددفن تيسددددو 
الوصددول إىل املبدداين. ويددنىل القددانون املتعلددق ابسددتندام األراضددي وابملبدداين علدد  وجددوب جعددل البنايددة 

للذين يعانون من حمدوديدة القددرة علد  اقر دة أو أدا  أعمدال. وحميطها، م  تطل  األمر، مناسب  
 وأقد أهدا  سياسة النقل الفنلندية هو اقفاظ عل  يسر الوصول إىل خمتلف سبل النقل.
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واختتمددت رئيسددة الوفددد ابإلعددراب عددن تقددديرها للحددوار الةددريض واملنفددتض وأوضددحت أن  -99
قدددو  األساسدددية وققدددو  اإلنسدددان سيستعرضدددون الادددبكة اقكوميدددة ملدددوافي االتةدددال املعنيددد  ابق

التوصيات اليت تلقتها فنلندا وسودون عليها ويتاوعون تنفيدذها. وسدُيدع  اجملتمدع املددين الفنلندد  
للماددددار ة يف العمليددددة، ادددددا يف قلدددد  وتحديدددددد التوصدددديات قات األولويددددة وفيمدددددا يتعلددددق ابملتاوعدددددة. 

 دور  الاامل والتزامها هبا.وجددت دعم وردها القو  لعملية االستعراض ال

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
التالية وستتقد  ردوداتا علي تا ل الواتن املناستب  علت  التوصيات ستبحث فنلندا  -100

 :أال يتجاوز ذلك موعد الدورة السادسة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان
املدنية والسياسية سحب حتفظ ا عل  الع د الدويل اخلاص ابحلقوق  100-1

 )الربتغال(؛ )جنوب أفريقيا(
حلمايتتتتتة حقتتتتتوق  يتتتتت  العمتتتتتال  ةالتصتتتتتديق علتتتتت  االتفاايتتتتتة الدوليتتتتت 100-2

 )اندوراس(؛ )مصر( امل اجرين وأفراد أسرام )الفلبني(
حلمايتتة حقتتوق  يتت  العمتتال  ةعلتت  االتفاايتتة الدوليتت التصتتديق فتتوراا  100-3

الشتتعوب الصتتلية متتة العمتتل الدوليتتة  شتت ن امل تتاجرين وأفتتراد أستترام واتفاايتتة منظ
 )غواتيماال(؛ (169)رام  1989والقبلية  

حلمايتتتة حقتتتوق  ةالنظتتتر ل اميانيتتتة التصتتتديق علتتت  االتفاايتتتة الدوليتتت 100-4
 )شيلي(؛ مبيق(ا ي  العمال امل اجرين وأفراد أسرام )موز 

حلمايتتة  ةللتصتديق علت  االتفاايتة الدوليت النظتر ل ستبل امل تي اتدماا  100-5
 حقوق  ي  العمال امل اجرين وأفراد أسرام )اندونيسيا(؛

حلمايتتة حقتتوق  ةمواصتتلة  تتث اميانيتتة االن تتما  اي االتفاايتتة الدوليتت 100-6
  ي  العمال امل اجرين وأفراد أسرام واإلارار  صالحية جلنت ا )أوروغواي(؛

حلمايتتة حقتتوق  يتت  العمتتال امل تتاجرين  ةالتصتتديق علتت  االتفاايتتة الدوليتت 100-7
 )أوروغواي(؛ كامالا   وأفراد أسرام  واالعرتاف  صالحية اللجنة املتصلة هبا اعرتافاا 

 االتفاايتة الدوليتة حلمايتة  يت  الشت اصتسري  عملية االن تما  اي  100-8
 مبيق(؛ا)موز  من االختفاء القسري

الدوليتتتتة حلمايتتتتة  يتتتت  االتفاايتتتتة مواصتتتتلة اجل تتتتود للتصتتتتديق علتتتت   100-9
 )الرجنتني(؛ من االختفاء القسري الش اص

االتفاايتتتتتة الدوليتتتتتة حلمايتتتتتة  يتتتتت  الشتتتتت اص متتتتتن لتصتتتتتديق علتتتتت  ا 100-10
 )ايطاليا(؛( )اجلبل السود( )فرنسا )البوسنة واهلرسك( االختفاء القسري

ة االتفاايتتتتة الدوليتتتتاالنت تتتاء متتتتن املستتتتاعي الراميتتتتة اي االن تتتتما  اي  100-11
ومتتن ا االعتترتاف  صتتالحية اللجنتتة  حلمايتتة  يتت  الشتت اص متتن االختفتتاء القستتري

 )أوكرانيا(؛ كامالا   املعنية ابالختفاء القسري اعرتافاا 
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الدوليتتتتتتتة حلمايتتتتتتتة  يتتتتتتت  الشتتتتتتت اص  االتفاايتتتتتتتةلتصتتتتتتتديق علتتتتتتت  ا 100-12
الشتتتعوب الصتتتلية واتفاايتتتة منظمتتتة العمتتتل الدوليتتتة  شتتت ن   االختفتتتاء القستتتري متتتن

االتفاايتتتة التتتدويل حلمايتتتة حقتتتوق  يتتت  العمتتتال   و (169)راتتتم  1989والقبليتتتة  
اباللتتزا  املقتد  علت  اثتر االستتعراض التدوري  امل اجرين وأفراد أسرام وذلك عمالا 

 )  ورية فنزويال البوليفارية(؛ 2012الشامل ل عا  
تيبتتة اتفاايتتة عتتد  تقتتاد  جتتراوم احلتترب واجلتتراوم املر التصتتديق علتت   100-13

 )أرمينيا(؛ ضد اإلنسانية
الشعوب الصتلية لتصديق عل  اتفااية منظمة العمل الدولية  ش ن ا 100-14

 )امليسيك(؛ (169)رام  1989والقبلية  
لتصديق عل  اتفااية منظمتة العمتل ااشراك شعب السامي ل عملية  100-15

 )النرويج(؛ (169)رام  1989الشعوب الصلية والقبلية  الدولية  ش ن 
لتصديق عل  اتفااية منظمتة العمتل الدوليتة  شت ن االنظر ل اميانية  100-16

 ) ريو(؛ (169)رام  1989الشعوب الصلية والقبلية  
اعتماد عملية اختيار عل  أساس اجلدارة ل اختيار مرشحني وطنيني  100-17

ة لربيطانيتتتا النت تتتاهبم لع تتتوية اياتتتات معااتتتدات حقتتتوق اإلنستتتان )اململيتتتة املتحتتتد
 الشمالية(؛ وآيرلنداالعظم  
 تتتود لتنفيتتت  التوصتتتيات املقبولتتتة املقدمتتتة ل جولتتتة اجلمواصتتتلة  تتت ل  100-18

االستتتتتعراض الثانيتتتتة والنظتتتتر ل اميانيتتتتة تبتتتتادل أف تتتتل املمارستتتتات ل اتتتت ا الصتتتتدد 
 (؛يرلنداآ)

 مواصتتلة اجل تتود الراميتتة اي زنيدة حتستتني أطراتتا وسياستتا ا القانونيتتة 100-19
 ابلتزاما ا الدولية )انغارني(؛ واإلدارية ذات الصلة  عمالا 

النظتتتر ل اميانيتتتة تعريتتتف االغتصتتتاب ل القتتتانوه اجلنتتتاوي ابعتبتتتار   100-20
   غتتتتن النظتتتتر عتتتتن درجتتتتة العنتتتتف التتتت ي استتتتت دم  اجلتتتتاه أو اتتتتدد جنستتتتياا  عنفتتتتاا 

 ابست دام  )انميبيا(؛
تعريتتتف االغتصتتتاب متتتن تعتتتديل القتتتانون اجلنتتتاوي  يتتتث يت لتتت  عتتتن  100-21

 حيث درجة العنف املست د  وامنا من حيث عد  موافقة ال حية )الربتغال(؛
 اصتتتتالق القتتتتانون اجلنتتتتاوي  غيتتتتة تعريتتتتف االغتصتتتتاب ابعتبتتتتار  عنفتتتتاا  100-22
   غتن النظتر عتن درجتة العنتف الت ي استت دم  اجلتاه أو اتدد ابستت دام  جنستياا 

 )أسرتاليا(؛
ز القتتتوانني الوطنيتتتة املتعلقتتتة ابجلتتتراوم املتصتتتتلة ل تعزيتتت امل تتتي اتتتدماا  100-23

 ابلعنف ضد النساء والفتيات ) وتسواان(؛
تعتتديل التشتتري  ذي الصتتلة ل تتمان فتتول تعريتتف االغتصتتاب  يتت   100-24

 احلاالت اليت ال ييون في ا العمل اجلنسي ااوما عل  الرتاضي )الربازيل(؛
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واجلديدة املعنية ابلن توض ابملترأة  تزويد مؤسسا ا واياا ا القاومة من ا 100-25
 ليشيت(؛ - )تيمور وابملساواة  ني اجلنسني ابملوارد البشرية والفنية ومالية اليافية

انشاء مؤسسة وطنية للن وض ابملترأة اتا يتماشت  مت  أحيتا   ترانمج  100-26
 عمل  يجني )اندوراس(؛

اإلنستان  ال ستيما  ت صتي  زنيدة تعزيز مؤسستا ا الوطنيتة حلقتوق  100-27
 )ابكستان(؛ ادر أكرب من املوارد

تزويتتد املؤسستتة الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان اتتوارد كافيتتة لداء م مت تتا  100-28
 فعاليتتتة واستتتتقاللية  اتتتا ل ذلتتتك تعزيتتتز وصايتتتة احلقتتتوق االاتصتتتادية واالجتماعيتتتة 

 )غواتيماال(؛ والثقافية
 انتتت  التمييتتتز علتتت  املعلومتتتات ضتتتمان حصتتتول أمتتتني املظتتتا  املعتتتين 100-29

واملوارد الالزمة  يث يتسىن ل  اختاذ ارارات فيما يتعلتق ابلرتحيتل اإللزامتي  وهينت   
 )امليسيك(؛ كفالة مراعاة عمليات الرتحيل ا   حقوق املعنيني

امل تتي ل دعتتم اجل تتود التتيت يبتت هلا أمتتني املظتتا  اجلديتتد املعتتين انتت   100-30
حلمايتتتة القانونيتتتة وستتتبل االنتصتتتاف ازاء  يتتت  أشتتتيال التمييتتتز التمييتتتز ل تتتتوفري ا

 )اندونيسيا(؛
 تا لية و شرية كافيتة لتنفيت  خطتة عملاالستمرار ل ختصي  موارد ما 100-31

 )الفلبني(؛ فعاالا  الوطنية  ش ن حقوق اإلنسان تنفي اا 
ن تعباتة متتا ييفتي متتن املتتوارد إلعتاء خطتتة عمل تتا الوطنيتة الثانيتتة  شتت  100-32

 احلقوق الساسية وحقوق اإلنسان )كندا(؛
وستتتنة باجيتتتاد منتتترب جديتتتد للتثقيتتتف ل حقتتتوق اإلنستتتان وتع تتتد  )ال 100-33

 واهلرسك(؛
ااتحة موارد كافية للم تي ابستتمرار ل تقتدل التثقيتف والتتدريب ل  100-34

 حقوق اإلنسان للمعلمني ل  ي  مستونيت التعليم الوطين )سلوفينيا(؛
زيتتتتز وحتستتتتني القتتتتوانني القاومتتتتة املتعلقتتتتة ايافحتتتتة  يتتتت  أشتتتتيال تع 100-35

 التمييز والعنصرية وكر  الجانب )لبنان(؛
تعزيتتز اجل تتود الراميتتة اي الق تتاء علتت  العنصتترية والتمييتتز العنصتتري  100-36

وكر  الجانب وما يتصل   لك من تعصب وذلك ابعتماد استجا ة من جيتة طويلتة 
 )جنوب أفريقيا(؛المد ازاء ا   اآلفات 

مواصتتلة اجل تتود مليافحتتة  يتت  أشتتيال التمييتتز وللن تتوض ابملستتاواة  100-37
 )أذر يجان(؛

مواصتتتلة اجل تتتود وحتستتتني أطراتتتا القانونيتتتة واملؤسستتتية للحمايتتتة متتتن  100-38
 كان سبب التمييز )دولة فلسطني(؛  التمييز وذلك  يفالة نفس مستوى احلماية أنيا 
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حتسني أطراا القانونيتة واملؤسستية للحمايتة متن التمييتز  ث اميانية  100-39
 كان سبب التمييز )ألبانيا(؛  وذلك  يفالة نفس مستوى احلماية أنيا 

لتحستتتني أطراتتتا القانونيتتتة واملؤسستتتية للحمايتتتة متتتن اجل تتتود  تيثيتتتف 100-40
 التمييز ) لغارني(؛

يتتتتز  تتتت ل مزيتتتتد متتتتن اجل تتتتد ليفالتتتتة املستتتتاواة ل احلمايتتتتة متتتتن التمي 100-41
 )انغارني(؛

اعتماد اطار طويتل المتد وشتامل للتصتدي للتمييتز والعنصترية وكتر   100-42
 الجانب  م  الرتكيز عل  احلماية وميافحة انت اكات حقوق اإلنسان )الربازيل(؛

حتستتتتتني اميانيتتتتتة استتتتتتفادة ضتتتتتحاني التمييتتتتتز متتتتتن ستتتتتبل االنتصتتتتتاف  100-43
 )سلوفينيا(؛

ريعي الشامل الت ي ييفتل نفتس مستتوى كفالة تنفي  اإلصالق التش 100-44
احلمايتتة متتن التمييتتز أني كتتان ستتبب   ال ستتيما التمييتتز  ستتبب امليتتل اجلنستتي واهلويتتة 

 اجلنسانية )اجلبل السود(؛
مواصتتلة  تت ل اجل تتد ل جمتتال ميافحتتة التمييتتز  ستتبب امليتتل اجلنستتي  100-45

  شتتامل ييفتتل واهلويتتة اجلنستتانية والق تتاء عليتت    ستتبل من تتا تنفيتت  اصتتالق تشتتري
 املساواة ل احلماية من التمييز أني كان سبب  )ألبانيا(؛

ازالتتتة شتتترق التعقتتتيم والعتتتالح الطتتتا وتشتتتري  الصتتتحة النفستتتية  ل  100-46
  متتتن أجتتتل اعتتتاء عمليتتتة االعتتترتاف القتتتانوه ابهلويتتتة اجلنستتتية حالتتتة انيتتتولني جنستتتياا 

 )امليسيك(؛
ابالعتتترتاف القتتتانوه ابهلويتتتة اجلنستتتية تعتتتديل القتتتانون احلتتتايل املتعلتتتق  100-47

وذلتك الغتاء شترق التعقتيم أو العقتم املطلتوب لالعترتاف القتانوه  للمحولني جنسياا 
 ابهلوية اجلنسية للش   )اولندا(؛

الغتتتاء شتتترق التعقتتتيم ال تتتروري لالعتتترتاف  تتتنس الشتتت   انيتتتو ل  100-48
 )الربتغال(؛ جنسياا 
لزاميتتة التعقتتيم ليتستتىن تستتجيل اجلتتنس ازالتتة املعيتتار احلتتايل القاضتتي ا 100-49

 )اسبانيا(؛ رمسياا  تسجيالا  اجلديد للمحو ل جنسياا 
مراجعة اانون التحو ل اجلنسي )فيما خي  االعترتاف القتانوه  تنس  100-50

( وذلك الغاء احلاجة اي التعقيم وغري ذلك من شروق العتالح الطتا انيو ل جنسياا 
 قانوه ابهلوية اجلنسية للشت   انيتو ل جنستياا وتشري  الصحة النفسية لالعرتاف ال

وضتتمان أختت  اإلجتتراءات الطبيتتة التتيت خي تت  هلتتا الرض تت  والطفتتال حتتاملو صتتفات 
 اجلنسني  عني االعتبار مصاحل الطفل الف ل  )السويد(؛

اصتتالق التشتتري   غيتتة ازالتتة شتترق العقتتم أو التعقتتيم املطلتتوب تتتوفر   100-51
 اليا(؛لالعرتاف  تغيري اجلنس )أسرت 
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ازالة شترق العقتم أو التعقتيم ابتل ايتن الفترد متن تغيتري جنست  علت   100-52
 الواثوق القانونية )كندا(؛

تعتتديل اوانين تتا إلزالتتة شتترق العقتتم أو التعقتتيم ابتتل االعتترتاف  تتنس  100-53
وكتتت لك  تتتث اميانيتتتة االنتقتتتال اي عمليتتتة ي ستتتم  في تتتا  الشتتت   انيتتتو ل جنستتتياا 
 (؛آيرلنداجلنسية  نفس  )للش   اعالن اويت  ا

جانتتتب والتطتتترف تعزيتتتز  تتترامج الواايتتتة والتوعيتتتة للتصتتتدي ليتتتر  ال 100-54
 اإلاليمي )الفلبني(؛ و دويلالالوطين و  العنيف عل  الصعد

اختاذ تدا ري مليافحة كر  الجانتب وكراايتة اإلستال حت وحتستني تنفيت   100-55
 ا(؛اإلطار القانوه احلايل مليافحة العنصرية )تركي

رية وكتتتر  اختتتتاذ املزيتتتد متتتن اخلطتتتوات للق تتتاء علتتت  التمييتتتز والعنصتتت 100-56
 ستان(؛الجانب ل البلد )أوز ي

مواصتتتلة تعزيتتتز تتتتدا ري ميافحتتتة العنصتتترية وكتتتر  الجانتتتب وكراايتتتة  100-57
 عن التمييز ضد امل اجرين )شيلي(؛ اإلسال   ف الا 

جانتب  وتقلتي  عتدد امل ي ل ميافحة التمييتز العنصتري وكتر  ال 100-58
 )الصني(؛ فعلياا  حاالت جراوم اليرااية تقليصاا 

اختاذ خطوات فعالة وسريعة عن طريق ستن تشتري  مليافحتة خطتاب  100-59
اليرااية وكرااية اإلسال  والعمتال العنصترية العداويتة  املنتشترة  صتورة متزايتدة ل 

 اجملتم   وكفالة معاجلة آثراا عل  املدى الطويل )مصر(؛
 النظر ل حتسني تنفي  اإلطار القانوه مليافحة العنصرية )انميبيا(؛ 100-60
اعتمتتتتاد التتتتتدا ري التشتتتتريعية والسياستتتتاتية املناستتتتبة لتيييتتتتف نظام تتتتا  100-61

القتتتانوه وميافحتتتة  يتتت  أشتتتيال التمييتتتز والعنصتتترية وكتتتر  الجانتتتب واستاصتتتاهلا 
 )اندوراس(؛

فعالتتتة مليافحتتتة  يتتت  أشتتتيال التمييتتتز االستتتتمرار ل الختتت   تتتتدا ري  100-62
وخطاب اليرااية وجراوم اليرااية  عل  اإلنرتنن وخارج  علت  حتد ستواء  وكفالتة 

 التحقيق ل ا   اجلراوم عل  النحو الفعال )استونيا(؛
تعزيتتز اجل تتود الراميتتة اي احلتتد متتن جتتراوم اليراايتتة ضتتد جمموعتتات  100-63

ن الاليتتات  اتتا ل ذلتتك الستتيان الصتتليون دينيتتة و اعتتات اثنيتتة معينتتة وغرياتتا متت
 )اهلند(؛
تعزيتتتتز التتتتتدا ري الراميتتتتة اي منتتتت  خطتتتتاب اليراايتتتتة والتحتتتتر  علتتتت   100-64

مت  خطتة العمتل الوطنيتة ملنت   جمموعات الاليات والش اص ذوي اإلعااة  ااشياا 
 التطرف والتشدد العنيفني )اندونيسيا(؛

والق تاوية الت كد من ات  سلطات انفاذ القتانون والستلطات المنيتة  100-65
ابملعرفتتة وامل تتارات الالزمتتة ملواج تتة جتتراوم اليراايتتة ضتتد امل تتاجرين وملتمستتي اللجتتوء 
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والالجاتتتني وذلتتتك  تزويتتتدام اتتتا يلتتتز  متتتن تتتتدريب ومبتتتاد  توجي يتتتة وتعتتتديل القتتتوانني 
 رية ايران اإلسالمية(؛اخلاصة  راوم اليرااية وخطاب اليرااية )  و 

          تيثيتتتتف اجل تتتتود ملنتتتت  التمييتتتتز ضتتتتد الشتتتت اص التتتت ين اتتتتدموا اتتتتم 100-66
 أو آابؤام ل اطار اهلجرة وميافحت  )تركيا(؛

كتتتتر  الجانتتتتب   االستتتتتمرار ل تعزيتتتتز التتتتتدا ري الراميتتتتة اي ميافحتتتتة 100-67
 ازاء امل اجرين وملتمسي اللجوء )أنغوال(؛والعنصرية والتعصب 

وكتر  الجانتب تعزيز التدا ري الراميتة اي ميافحتة التمييتز والعنصترية  100-68
 ازاء امل اجرين وملتمسي اللجوء )كوت ديفوار(؛ل البلد  ال سيما 

تفشتتي العنصتترية وكتتر  الجانتتب   احلتتد متتنتعزيتتز اجل تتود الراميتتة اي  100-69
 )ايطاليا(؛ سيما مظاار العنصرية عل  اإلنرتنن ال

اي ميافحتتتتة كتتتتر  الجانتتتتب علتتتت  وستتتتاول  ةتعزيتتتتز املستتتتاعي الراميتتتت 100-70
 التواصل االجتماعي وعل  اإلنرتنن )اجلزاور(؛

اختتتتاذ املزيتتتد متتتن التتتتدا ري الفعالتتتة مليافحتتتة   تتتل الستاصتتتال  جتتتراوم  100-71
وخطتتاب اليراايتتة ل حتتق الاليتتات  متت  الرتكيتتز علتت  الواايتتة متتن اتت   العمتتال 

  تت   )كوت ديفوار(؛ومتا عة التدا ري اليت
وتيثيتف صلتة ميافحتة جتراوم  من  خطتاب اليراايتة علت  اإلنرتنتن 100-72

اليرااية وذلك  تنفي  خطة العمل الوطنية  ش ن احلقوق الساسية حقتوق اإلنستان 
 )كواب(؛
اختاذ مواف فعلي مناان خلطاب اليرااية واملوااف العدوانية التيت  100-73

 ثر )  ورية ايران اإلسالمية(؛يزداد انتشاراا أكثر ف ك
الت كتتتد متتتن أن سياستتتا ا وتشتتتريعا ا وأنظمت تتتا وتتتتدا رياا التنفي يتتتة  100-74

ملنتت  ومعاجلتتة متتا لتتتدخل مؤسستتات العمتتال متتن خطتتر كبتتري يتمثتتل ل  مفيتتدة فعليتتاا 
ارتياب جتاوزات ل أوضاع النزاعات  اا ل ذلك أوضاع االحتتالل االجنتا )دولتة 

 فلسطني(؛
النظر ل اميانية ت مني تقريراا املقبل اخلاص ابالستتعراض التدوري  100-75

الشامل معلومتات عتن التتدا ري التيت اختت  ا لتحليتل عوامتل اخلطتر املمينتة للجتراوم 
البشتتعة  اتتا ل ذلتتك عتتن طريتتق استتت دا  اطتتار التحليتتل اخلتتاص ابجلتتراوم البشتتعة 

 )رواندا(؛
ايتتتواء ضتتتحاني العنتتتف وال ستتتتيما  زنيدة التمويتتتل احليتتتومي خلتتتدمات 100-76

 الاليات واجملموعات ال عيفة )  ورية ايران اإلسالمية(؛
وض   رانمج شامل ومنس ق مليافحة االجتار ابلبشر  واعتماد تتدا ري  100-77

فعالتتة ملنتت  االجتتتار ابلبشتتر واستاصتتال   وتنظتتيم حلقتتات تدريبيتتة مت صصتتة ملتتو في 
دولة الت ين يتعتاملون مت  ضتحاني االجتتار ابلبشتر انفاذ القانون وغريام من مو في ال
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ل مستتاول تتعلتتق ابلتعتترف علتت  ال تتحاني واجتتراء التحقيقتتات واملالحقتتات اجلناويتتة 
 ومعاابة اجلناة )االحتاد الروسي(؛

االجتتتتار ابلبشتتتر واختتتتاذ تتتتدا ري فعالتتتة ملنتتت   مواصتتتلة اجل تتتود مليافحتتتة 100-78
ات لتقريتتتر املصتتتاحل الف تتتل  ل طفتتتال االجتتتتار ابلبشتتتر واستاصتتتال  واعتمتتتاد اجتتتراء

 ضحاني االجتار )تركيا(؛
وضتت  مبتتاد  توجي يتتة واضتتحة  شتت ن كيفيتتة حتديتتد ضتتحاني االجتتتار  100-79

 ابلش اص وصايت م )الوالنيت املتحدة المرييية(؛
              رصتتتتتتد وتقيتتتتتتيم خطتتتتتتة العمتتتتتتل الوطنيتتتتتتة  شتتتتتت ن ميافحتتتتتتة االجتتتتتتتار 100-80

فعالني وتقدل متا استتجد متن معلومتات ل  وتقييماا  رصداا  2017-2016ابلبشر 
ا ا الصدد ل تقرير االستعراض الدوري الشامل املقبتل )اململيتة املتحتدة لربيطانيتا 

 الشمالية(؛ وآيرلنداالعظم  
كفالتتتة تنفيتتت  خطتتتة العمتتتل الوطنيتتتة  شتتت ن ميافحتتتة االجتتتتار ابلبشتتتر  100-81

 (؛ وتسواان)جتار وصايت م تنفي ا فعاال ابعتباراا وسيلة لدعم ضحاني اال
مواصلة تعزيز تدا ري ميافحة العنف السري واالجتار ابلبشر  اا ل  100-82

ذلتتتك  تتتزنيدة عتتتدد مراكتتتز استتتتقبال الستتتر وال تتتحاني ذات تغطيتتتة جغرافيتتتة أوستتت  
 )شيلي(؛
الستتعي الختتتاذ اجتتراءات لتقريتتر املصتتاحل الف تتل  ل طفتتال ضتتحاني  100-83

بل التعتترف علتت  ضتتحاني االجتتتار  اني  اتتا ل ذلتتك لتعزيتتز ستتاالجتتتار وأطفتتال ال تتح
 سيما النساء والطفال ) لغارني(؛ ال

اإلفتتتراح عتتتن انيتجتتتزين املستتتتنيفني ضتتتمرينيا عتتتن اخلدمتتتة العستتتيرية  100-84
والت كتتتد متتتن أن البتتتداول املدنيتتتة عتتتن اخلدمتتتة العستتتيرية ليستتتن  ديبيتتتة وال اييزيتتتة 

 ه )أوروغواي(؛واحلرص أبن تبقي حتن اشراف مد
مواصتتتتتلة اجل تتتتتود ليفالتتتتتة اثيتتتتتل النستتتتتاء املنتميتتتتتات اي جمموعتتتتتات  100-85

الستتتيان ال تتتعفاء  كالنستتتاء ذوات اإلعااتتتة ونستتتاء الاليتتتات اإلثنيتتتة وفاتتتة الرومتتتا 
 وامل اجرين  ل احلياة السياسية والعامة )كولومبيا(؛

ساستية التيت يقتو  توفري احلماية ل سرة  وصف ا الوحتدة الطبيعيتة وال 100-86
 علي ا اجملتم  )مصر(؛

امل تتي ل اصتتالحا ا اهلييليتتة ل جمتتايل الرعايتتة االجتماعيتتة والرعايتتة  100-87
الصتتتحية متتت  الرتكيتتتز علتتت  صايتتتة حقتتتوق النستتتاء والطفتتتال واجملموعتتتات ال تتتعيفة 

 )ابكستان(؛
م تتتتتاعفة ج وداتتتتتا لتنفيتتتتت  مبتتتتتدأ املستتتتتاواة ل الجتتتتتر عتتتتتن العمتتتتتل  100-88

 القيمة )جنوب أفريقيا(؛ املتساوي
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الت ل   من الفروق املستمرة ل أجتور العمتال  تني النستاء والرجتال  100-89
 وذلك ابلق اء عل  التفراة اليبرية  ني اجلنسني ل سوق العمل )االحتاد الروسي(؛

مت   مواصلة ت ييق الفروق ل الجور  ني النستاء والرجتال انستجاماا  100-90
    البلد )سري النيا(؛ال ي ينف   2019-2016جور للفرتة  رانمج املساواة ل ال

 تطبيق القوانني اليت حتظر التمييز ل الجر عن العمتل  التيفل فعلياا  100-91
 ستان(؛)أوز ياملتساوي القيمة  ني الرجال والنساء 

اعتماد تشري  مناسب مليافحة التمييز عل  أساس احلمتل واإلجتازة  100-92
مل واملعاابة عل  ا ا التمييتز  وأن يتن  علت  تقتدل التعتوين السرية ل سوق الع

 لل حاني )  ورية فنزويال البوليفارية(؛
اختتتتاذ املزيتتتد متتتن التتتتدا ري للتصتتتدي للتمييتتتز ل جمتتتال العمالتتتة ضتتتد  100-93

املتتتتتواطنني الفنلنتتتتتديني غتتتتتري العتتتتتاملني  ال ستتتتتيما  تقلتتتتتي  الفتتتتتروق ل الجتتتتتور  تتتتتني 
 صليني )صر يا(؛امل اجرين والفنلنديني ال

  ل ج تود لتعزيتز النظتا  التعليمتي وذلتك  تقتدل التتدريب اإللزامتي  100-94
  ش ن التثقيف ل جمال حقوق اإلنسان )ملديف(؛

مواصتتلة العمتتل الرامتتي اي الن تتوض ابملستتاواة  تتني اجلنستتني ل  يتت   100-95
 النشطة العامة واخلاصة )أنغوال(؛

             نستتتتتتتتاء والطفتتتتتتتتال وتعزيتتتتتتتتز حقتتتتتتتتوا م مواصتتتتتتتتلة حتستتتتتتتتني صايتتتتتتتتة ال 100-96
 )البوسنة واهلرسك(؛

للتوعيتتة العامتتة ل وستتاوم اإلعتتال  مليافحتتة تعتتاطي  اطتتالق صتتالت 100-97
 امل درات واإلدمان عل  اليحول واالنتحار ل أوساق الشاابت والفتيات )اجلزاور(؛

 تتت ل املزيتتتد متتتن اجل تتتود للق تتتاء علتتت   يتتت  أشتتتيال التمييتتتز ضتتتد  100-98
 ال سيما ل سوق العمل )ليبيا(؛ النساء 
العمتتل اجلتتاري ملنتت  التمييتتز اجلنستتاه وتعزيتتز املستتاواة  تتني  ةمواصتتل 100-99

 النساء والرجال ومن ا حتسني وض  املرأة  ال سيما ل دنيا العمل )كواب(؛
 مواصلة ج وداا انيمودة للتصدي للعنف ضد املرأة )ليتوانيا(؛ 100-100
 السياستتات املوج تتة مليافحتتة العنتتف ضتتد املتترأة تنفيتت اا كفالتتة تنفيتت   100-101

  اتتا ل ذلتتك التوصتتيات التتيت اتتدمت ا اللجنتتة املعنيتتة ابلق تتاء علتت  التمييتتز صتتحيحاا 
 ضد املرأة فيما يتعلق ابلعنف اجلنسي )  ورية مولدوفا(؛

 نظتتتا   وضتتت  خطتتتة عمتتتل حتتتددة مليافحتتتة العنتتتف اجلنستتتاه متتتزوداا  100-102
 ا النتتوع متتن العنتتف وكتت لك توستتي  شتتبية املستتاعدة ل تتحاني ختتاص للواايتتة متتن اتت

 العنف اجلنسي والعنف اجلنساه )اسبانيا(؛
 تعزيز املساواة  ني اجلنسني وميافحة العنف ضد املرأة )الصني(؛ 100-103
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 اختتتاذ املزيتتد متتن التتتدا ري الراميتتة اي الق تتاء علتت  العنتتف ضتتد املتترأة 100-104
 )جورجيا(؛

 نفي  التدا ري الرامية اي ميافحة العنف ضد املرأة )آيسلندا(؛كفالة ت 100-105
 تعزيز اجل ود ملن  العنف ضد املرأة )العراق(؛ 100-106
منتت  العنتتف ضتتد مواصتتلة اجل تتود الراميتتة اي الق تتاء علتت  التمييتتز و  100-107

عتتن اختتتاذ مزيتتد متتن التتتدا ري  ل اطتتار استترتاتيجية  عيتتدة  النستتاء والطفتتال  ف تتالا 
 مد  هبدف صاية حقوق النساء )آيسلندا(؛ال

حددة مليافحة العنف والتمييتز  اعداد خطة وطنية وت مين ا أادافاا  100-108
ضتتتد املتتترأة وتقتتتدل املستتتاعدة املاليتتتة ختتتدمات التتتدعم وتعزيتتتز التعتتتاون  تتتني  تلتتتف 

 الوكاالت احليومية )  ورية ايران اإلسالمية(؛
ل ميافحتتة تقدمتت  اي الطتتراف العاملتتة ل جمتتازنيدة التمويتتل التت ي  100-109

 تتعرض ل  النساء من عنف واي اء جنسي )السويد(؛ ما
تنفيتت  تتتدا ري جديتتدة اتتا ييفتتل ل تتحاني االغتصتتاب احلصتتول علتت   100-110

 اجلرب  وتعديل القانون  يث يصب  العقاب عل  االغتصاب أكثر صرامة )سرياليون(؛
مراجعتتة معتتايري املقاضتتاة ل ا تتاني االغتصتتاب واالعتتتداء اجلنستتي   100-111

عتترض   يتث يتتوي االعتبتتار املناستتب لعتد  الرتاضتتي ولتتيس فقتتم الستت دا  القتتوة عنتتد
 الشمالية(؛ وآيرلنداحاالت االغتصاب للمحاكمة )اململية املتحدة لربيطانيا العظم  

  ورية مولدوفا(؛) تدعيم خدمات الدعم للنساء ضحاني العنف  100-112
 ضحاني العنف املنتزيل واجلنستيماية حلاملناسبة خدمات الدعم  تقدل 100-113

 )تركيا(؛
مواصلة اجل ود الرامية اي تنفي  اتفااية اسطنبول وذلك ابلت كد متن  100-114

رصد ميزانية كافية وزنيدة عدد أماكن ايواء ال تحاني متن النستاء والطفتال وتشتديد 
حتتتتاالت االغتصتتتتاب وحتستتتتني التتتتتدريب املقتتتتد  للم نيتتتتني لتحستتتتني العقتتتتوابت ل 

 استقبال ال حاني وحتسني معاجلة شياواام )فرنسا(؛
 شتت ن منتت  وميافحتتة العنتتف ضتتد املتترأة تنفيتت  اتفاايتتة جملتتس أورواب  100-115

املنتتزيل متتن أجتتل تقتتدل صايتتة ومستتاعدة أف تتل للنستتاء والطفتتال ضتتحاني والعنتتف 
 )أملانيا(؛ العنف
تعزيتتتز تتتتدا ري ميافحتتتة العنتتتف ضتتتد النستتتاء وكتتت لك دعتتتم ال تتتحاني  100-116

 والناجني من ا ا العنف )اهلند(؛
مواصلة اجل ود اليت تبت هلا مليافحتة العنتف املنتزيل وتيثيتف مستاعي  100-117

 )منغوليا(؛ تنفي  خطة العمل احليومية للمساواة  ني اجلنسني
 شت ن منت  فاايتة جملتس أورواب ختصي  متوارد كافيتة ل تمان تنفيت  ات 100-118

 )اولندا(؛ املنزيل تنفي ا كامالوميافحة العنف ضد املرأة والعنف 



A/HRC/36/8 

23 GE.17-11951 

تقتتدل مزيتتد متتن ختتدمات التتدعم واملستتاعدة لتحستتني صايتتة ضتتحاني  100-119
 العنف املنزيل )سرياليون(؛

 وض  خطة عمل وطنية للتصدي للعنف املنزيل والسري )أسرتاليا(؛ 100-120
 اء وحدة تنسيق وطنية وااتحة موارد كافية وغري ذلك من التدعمانش 100-121

 )كندا(؛ املنزيل ش ن من  وميافحة العنف ضد املرأة والعنف لتنفي  اتفااية جملس أورواب 
للتصتتدي للعنتتف ضتتد النستتاء  اتتا ل ذلتتك  اختتتاذ مزيتتد متتن التتتدا ري 100-122

 )استونيا(؛العنف املنزيل واجلنسي  ال سيما ل جمال الوااية 
اختتتاذ  يتت  التتتدا ري الالزمتتة لوضتت  حتتد للعنتتف التت ي هتتارس ضتتد  100-123

 النساء والطفال )ليبيا(؛
 تعزيز التدا ري الرامية اي صاية حقوق الطفل )جورجيا(؛ 100-124
تقتتدل التتتدريب  شتت ن حقتتوق الطفتتل للمتتو فني العمتتوميني ومتتو في  100-125

 ؛ليشيت( - اخلدمة املدنية )تيمور
جعتتتل تشتتتريعا ا املتعلقتتتة  قتتتوق الطفتتتال أثنتتتاء اجتتتراءات اللجتتتوء  100-126

 )فرنسا(؛ منسجمة م  اتفااية حقوق الطفل
اجياد معايري اضافية اا ييفل سترعة تعيتني اليفيتل املناستب للقاصتر  100-127

 غري املصحوب )الربتغال(؛
يتتة أن فصتتتل التتتيت تقتترر في تتا الستتتلطات الفنلند العمتتل  ل احلتتاالت 100-128

الطفتتل عتتن أستترت  الطبيعيتتة ضتتروري ملصتتلحة الطفتتل الف تتل   علتت  اختتتاذ التتتدا ري 
متن اتفاايتة  9املوافقة لقرار تت    ستلطة ا تاوية علت  النحتو الت ي تقت تي  املتادة 

 حقوق الطفل )رومانيا(؛
فتتتتل الطفتتتتال  تستتتتري  اإلصتتتتالحات التشتتتتريعية الالزمتتتتة لتستتتت يل     100-129

 ا(؛أبسرام )كولومبي
تقتتتدل التتتتدريب ل جمتتتال حقتتتوق الطفتتتل ملستتتؤويل الدولتتتة ومتتتو في  100-130

اخلدمتتة املدنيتتة علتت   يتت  املستتتونيت  وابلختت  ملنتت  حتتاالت انتتتزاع الطفتتال متتن 
 أسرام دون مربر )االحتاد الروسي(؛

  ضتتمان تنفيتت  اتتوانني حظتتر العقتتاب البتتده ل  يتت  المتتاكن تنفيتت اا  100-131
ذلك عن طريق اطالق صالت للتوعيتة تستت دف البتالغني والطفتال    اا ل كامالا 
عن التشجي  عل  أشيال الت ديب اإلجيا ية واخلالية متن العنتف التيت ال تتؤثر  ف الا 

 ل تنشاة الطفال )أوروغواي(؛
 مراجعة القوانني الوطنية حلظر احتجاز الق صَّر )الربتغال(؛ 100-132
 حتجاز الحداث عن البالغني )االحتاد الروسي(؛اعتماد تدا ري لفصل ا 100-133
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ل  يتت  أمتتاكن  لفصتتل احتجتتاز الحتتداث عتتن البتتالغنياختتتاد تتتدا ري  100-134
 االحتجاز )اجلزاور(؛

ارفتتاق عمليتتة تنفيتت  اتفاايتتة حقتتوق الشتت اص ذوي اإلعااتتة اتتوارد   100-135
ت ل السياستة كافية ومؤشرات ملموسة من ختالل سياستة وطنيتة جديتدة لةعااتة تيم  

 )اسبانيا(؛ 2015-2010اليت كانن  صصة للفرتة 
تعزيتتتتز اتتتتانون ميافحتتتتة التمييتتتتز ل تتتتمان وصتتتتول الشتتتت اص ذوي  100-136

اإلعااة اي السين العمومي واملرافق التجارية ووساول النقل عل  اد  املستاواة مت  
 اآلخرين )الوالنيت املتحدة المرييية(؛

فترص حصتول الشت اص ذوي اإلعااتة علت   مواصلة اجل ود لتعزيز 100-137
 العمل املنتج واملدفوع الجر )كولومبيا(؛

 شتتتت ن حقتتتتوق الشتتتت اص ذوي اإلعااتتتتة  غيتتتتة  مواصتتتلة املشتتتتاورات 100-138
 لديف(؛متنفي  السياسات والتشريعات املتعلقة ايافحة التمييز)

دل اخلتدمات اجياد وتعزيز املبادرات املراعيتة لالعتبتارات الثقافيتة لتقت 100-139
 لديف(؛مجملموعات الاليات مثل الروما والساميني وللم اجرين والالجاني )

النظتتتر ل اميانيتتتة استتتتحداث حتتتوافز لتحستتتني املشتتتاركة السياستتتية  100-140
 ل اليات وامل اجرين ل سبيل  كيد اندماج م ل اجملتم  )صر يا(؛

 السيان الروما ) ريو(؛موصلة العمل ابلسياسات الرامية اي ادماح  100-141
 ليشيت(؛ - ما )تيمورو مواصلة اجل ود اليت تب هلا ملن  التمييز ضد الر  100-142
صاية احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية لشتعب الستامي متن  100-143

اآلاثر السلبية اليت اد تنجم عن نشاق اط  الشجار والنشطة الخرى التيت يقتو  
 )غواتيماال(؛هبا وكالء خواص 

 تعزيز اجل ود الوطنية الرامية اي صاية امل اجرين والالجاني )العراق(؛ 100-144
 تعزيز سياسات االندماح االجتماعي  ال سيما لصاحل امل اجرين )لبنان(؛ 100-145
 تعزيز السياسات املتعلقة ابستقبال وادماح امل اجرين والالجاني ) ريو(؛ 100-146
شتتريعات وتتتدا ري علتت  مستتتوى السياستتات لتعزيتتز احلقتتوق اعتمتتاد ت 100-147

 اإلنسانية لالجاني وامل اجرين والاليات اإلثنية وصايت ا عل  حنو فعال )الصني(؛
مواصتتتلة اجل تتتود مليافحتتتة التمييتتتز  ال ستتتيما التمييتتتز ضتتتد العمتتتال  100-148

 امل اجرين ) نغالديش(؛
اليراايتتتتة والتمييتتتتز ازاء  تتتتتدا ري عاجلتتتتة للتحقيتتتتق ل أعمتتتتالاختتتتتاذ  100-149

امل اجرين والالجاني والاليات واملعاابة علي ا  وتعزيز  راجم ا التوعوية لعامة الناس 
 رجنتني(؛)ال وللمو فني العموميني



A/HRC/36/8 

25 GE.17-11951 

ضمان فعالية احلمايتة متن التمييتز التيت تقتدم ا للم تاجرين  ال ستيما  100-150
 للنساء امل اجرات )الفلبني(؛

مللتمستتتي اللجتتتوء وصتتتون كتتترامت م  وضتتتمان  ايتتتة الالزمتتتةتقتتتدل احلم 100-151
حصتتتتتوهلم علتتتتت  املستتتتتاعدة القانونيتتتتتة  وتستتتتت يل اجتتتتتراءات   فتتتتتل الستتتتتر لصتتتتتاحل 

 امل اجرين  وااتحة ال مان االجتماعي هلم )مصر(؛
علتتتتتت  السياستتتتتتات  التغيتتتتتتريات التتتتتتيت أ دخلتتتتتتن متتتتتتؤخراا  تقيتتتتتتيم أثتتتتتتر 100-152

احلمايتتتتة الدوليتتتتة مللتمستتتتي اللجتتتتوء  والتشتتتتريعات  والتتتتيت يبتتتتدو أعتتتتا ت تتتتي ق نظتتتتا 
والالجاتتني  وضتتمان حصتتول  يتت  الشتت اص التت ين اتتم ل حاجتتة اي صايتتة دوليتتة 

 الشمل )كازاخستان(؛ عل  معاملة عادلة  واحرتا  حقوق الالجاني ل    
اجراء مراجعة دايقة وشاملة لتشريعا ا املتعلقة ان  اللجوء واهلجترة  100-153

 اندوراس(حت )   االلتزامات واملعايري الدوليةمن أجل مواءمت ا م
مواتف الدولتة تعرب عتن  ي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ل ا ا التقرير و  -101

وال ينبغتتي  ويل تتا علتت  أعتتا حتتتتظ    ع االستتتعراضو )التتدول( التتيت اتتدمت ا و/أو الدولتتة موضتت
  العامل كيلحت ت ييد الفريق 
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