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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته التاسعة عـشرة يف الفتـرة        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
نرويج يف وأجري االسـتعراض املتعلـق بـال      . ٢٠١٤مايو  / أيار ٩أبريل إىل   / نيسان ٢٨ من

وترأس وفد النرويج وزير اخلارجيـة،      . ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٨األوىل املعقودة يف     اجللسة
واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بالنرويج يف جلـسته العاشـرة           . السيد بورجي بريندي  

  .٢٠١٤مايو / أيار٢املعقودة يف 
نسان فريق املقررين التايل    ، اختار جملس حقوق اإل    ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
الكونغو وإندونيسيا واململكـة املتحـدة      : لتيسري استعراض احلالة يف النرويج    ) جمموعة ثالثية (

  .لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
، ١٦/٢١ من مرفـق القـرار       ٥، والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :حالة حقوق اإلنسان يف النرويجصدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض 
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــوب مق ــان مكت ) أ(١٥بي

)A/HRC/WG.6/19/NOR/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/19/NOR/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
امية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً       موجز أعدته مفوضية األمم املتحدة الـس        )ج(  
  ).A/HRC/WG.6/19/NOR/3) (ج(١٥ للفقرة

وأحيلت إىل النرويج عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً البلـدان                -٤
إسبانيا وأملانيا والربتغال واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا وليختنـشتاين واملكـسيك          : التالية

وميكن االطالع علـى هـذه      .  العظمى وأيرلندا الشمالية وهولندا    واململكة املتحدة لربيطانيا  
  .األسئلة يف الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
لـس حقـوق   قال الوفد إن آلية االستعراض الدوري الشامل متثل ركيزة هامـة جمل            -٥

وأشار إىل أن حقوق اإلنسان حممية بشكل جيد يف النرويج وأن النرويج ملتزمة منذ          . اإلنسان
وأضاف الوفـد   . أمد طويل حبقوق اإلنسان على الصعيدين الدويل والوطين على حد سواء          

  .ملدين عند إعداد التقرير الوطينالنرويج استشارت اجملتمع ا أن
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شـعب   والشعب النروجيي: ية يف إقليم يضم شعبني، مها    وقد تأسست الدولة النروجي     -٦
وهناك مخس أقليات قومية يف النـرويج،       . السامي، املعترف به كشعب من الشعوب األصلية      

  . الكفينيون واليهود وفنلنديو الغابات والروما والروماين: هي
حالياً على  ومن أجل تعزيز وتبسيط اإلطار القانوين ملكافحة التمييز، تعمل احلكومة             -٧

وأكد الوفد من جديد أن النرويج      . إعداد قانون شامل جديد بشأن املساواة ومكافحة التمييز       
  .تشويه األعضاء التناسلية لإلناثختوض معركة مستمرة ضد الزواج القسري و

ورداً على أسئلة من هولندا والربتغال، قال الوفد إن احلكومة قررت إنشاء مؤسسة               -٨
قلة حلقوق اإلنسان متتثل للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز          وطنية جديدة ومست  

  ).مبادئ باريس(اإلنسان ومحايتها حقوق 
وأضاف أن العنـف    . وذكر الوفد أن مكافحة العنف املرتيل من أولويات احلكومة          -٩

ومـن  . هماملرتيل غري مقبول على اإلطالق وجيب أن يتوقع اجلناة مالحقتهم قضائياً ومعاقبت           
التدابري املهمة ملكافحة العنف املرتيل منعه والكشف املبكر عنه، ومساعدة الضحايا ومحايتهم،            

  .شرطة وهيئات الرعاية االجتماعيةوحماكمة اجلناة وعالجهم، ورفع كفاءة قوات ال
وفيما يتعلق بطاليب اللجوء القاصرين، ذكر الوفد أن احلكومة تويل أمهيـة كـبرية                -١٠

لية جلوء سريعة تشمل ضمانات قانونية هلؤالء األطفال، فضالً عن توفري ظـروف   لضمان عم 
  .معيشية جيدة خالل العملية

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
ل احلوار  وترد التوصيات املقدمة خال   .  وفداً ببيانات  ٨٩خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -١١

  .يف القسم الثاين أدناه
الحظت العراق أن النرويج انضمت إىل اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               -١٢

وصدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة            
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وبذلت جهوداً إلنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق               أو

  .ات لتحسني أوضاع حقوق اإلنسانصياإلنسان ميكن أن تقدم تو
والحظت أيرلندا الشواغل اليت أعربت عنها جلنة مناهضة التعذيب والفريق العامـل              -١٣

كمـا  . املعين باالحتجاز التعسفي إزاء عدم وجود إحصاءات عن استخدام احلبس االنفرادي          
تصنيف  خبفض   ٢٠١٢الحظت أن جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية أوصت يف عام           

  .املركز النروجيي حلقوق اإلنسان من الفئة ألف إىل الفئة باء
  .إزاء عدد من قضايا حقوق اإلنسانعن قلقها )  اإلسالمية-مجهورية (وأعربت إيران   -١٤
ووجهت إسرائيل االنتباه إىل أن دراسة استقصائية عن مواقف الشعب النروجيي جتاه              -١٥

وسـألت  . رار معاداة السامية واملضايقات ضد اليهود     الطائفة اليهودية، قد كشفت عن استم     
  . عما سيجري اختاذه من تدابري حمددة لتعزيز ودعم اجلهود الرامية إىل مكافحة معاداة السامية
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والحظت إيطاليا أنه على الرغم من اجلهود اليت بذلت، فإن اإلحصاءات عن حاالت   -١٦
  . االستعراض الدوري الشاملالعنف املرتيل مل تتحسن منذ الدورة األوىل من 

والحظت اليابان الوضع غري املتكافئ للمهاجرين يف سوق العمل واخنفـاض معـدل               -١٧
  . عمالة النساء املهاجرات، وشجعت النرويج على اختاذ مزيد من اخلطوات ملعاجلة هذه القضايا

نيـة  وأثنت األردن على توصية جلنة حقوق اإلنسان بإدراج عدد من احلقـوق املد              -١٨
  . والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدستور النروجيي

والحظت قريغيزستان التدابري الرامية إىل مكافحة العنف ضد األطفال اليت مت تضمينها              -١٩
  . يف خطة العمل اجلديدة ملكافحة العنف املرتيل

  .  األطفال ورفاههموأبرزت ليبيا اإلجراءات اليت تتخذها النرويج حلماية حقوق  -٢٠
واستفسرت ماليزيا عن خطة عمل احلكومة بشأن إنشاء مؤسسة وطنيـة جديـدة               -٢١

. حلقوق اإلنسان وسألت عما إذا كان قد وضع جدول زمين للمضي قدماً هبـذه العمليـة               
وشجعت احلكومة على تنفيذ األولويات الوطنية الرئيسية احملددة يف جدول أعماهلـا بـشأن       

   .حقوق اإلنسان
وقالت ملديف إن التشريع اجلديد ملكافحة التمييز، وال سيما قانون إمكانية وصول              -٢٢

األشخاص ذوي اإلعاقة، سيساعد على ضمان تكافؤ الفرص يف مكان العمل، وأشارت إىل             
  . ضرورة بذل املزيد من اجلهود لتعزيز التسامح واحترام التنوع

 التشريعي واملؤسسي منذ الدورة األوىل من       وأقرت املكسيك بإحراز تقدم يف اجملالني       -٢٣
االستعراض الدوري الشامل، مثل التصديق على صكوك دولية وإدخال تـشريع ملكافحـة             

وشجعت النرويج على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس يف            . التمييز
  . أقرب وقت ممكن

فيذ توصـيات الـدورة األوىل مـن       والحظت مجهورية مولدوفا التقدم احملرز يف تن        -٢٤
االستعراض الدوري الشامل واجلهود الدولية والوطنية ملكافحة االجتـار بالبـشر، ولكنـها             
أشارت إىل أن هناك حتديات ال تزال قائمة فيما يتعلق بإجراءات ومعايري حتديـد ضـحايا                

  . االجتار بالبشر
لتعزيز حقوق اإلنـسان وتنفيـذ   وأقر اجلبل األسود باخلطوات اليت اختذهتا احلكومة          -٢٥

  . آليات جديدة لتسوية خمتلف املشاكل، وال سيما التمييز والعنف املرتيل
والحظت هولندا االستعراض اخلارجي للمركز النروجيي حلقوق اإلنـسان، الـذي             -٢٦
يكن يف حالة امتثال ملبادئ باريس، وأبرزت الشواغل إزاء أوضاع احملتجـزين، وحتديـداً           مل

  .  االحتجاز لدى الشرطةطول مدة
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وشجعت نيوزيلندا النرويج على التحرك حنو التنفيذ الكامـل التفاقيـة حقـوق               -٢٧
األشخاص ذوي اإلعاقة، وخاصة فيما يتعلق باستخدام اإلكراه يف جمال الرعايـة الـصحية              

  . العقلية، والحظت رغبة احلكومة يف احلد من استخدام اإلكراه يف هذا السياق
نيكاراغوا العدد املتزايد من النساء ضحايا االجتار بالبشر وانتشار العنـف          والحظت    -٢٨

وشجعت النرويج على مواصلة دورها القيـادي يف جملـس حقـوق        . ضد املرأة يف النرويج   
  . اإلنسان وتعزيز احلوار والتعاون بني البلدان

ى أسـاس   والحظت النيجر التشريع اجلديد الذي ُسن ملكافحة التمييز، وخاصة عل           -٢٩
األصل اإلثين والدين واإلعاقة، والتدابري املعتمدة لتعزيز حقوق الشعوب األصلية واألقليـات            

  . والالجئني وطاليب اللجوء
ودعت نيجرييا النرويج إىل االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد              -٣٠

ا علـى مواصـلة حتـسني       الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحثته      
أوضاع املهاجرين، وإدانة التمييز العنصري بوسائل أكثر فعالية، وعلى اإلسـراع يف عمليـة       

  . إنشاء مؤسسة وطنية مكتملة الصالحيات حلقوق اإلنسان
وأشارت باكستان إىل أهنا تشجعت باجلهود اليت تبذهلا النرويج لتنفيذ التوصـيات              -٣١

ن االستعراض الدوري الشامل واخلطوات اليت اختذت على مدى         الصادرة عن الدورة األوىل م    
  . السنوات األربع املاضية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف البلد

وأبرزت باراغواي التقدم الذي حتقق من حيث احترام حقوق اإلنسان يف النرويج،              -٣٢
 يف املائة مـن     ٣٠ و ٢٠ولكنها أعربت عن قلقها من أن الضحايا واجلناة يف ما يتراوح بني             

  . جرائم القتل اليت ارتكبت يف العقد املاضي كانوا أزواجا
ورأت الفلبني أن النرويج لديها الكثري الذي ميكن تباُدله من أفضل املمارسـات يف                -٣٣

جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، ولكنها أعربت عن أسفها ألن النرويج مل تنضم حىت اآلن      
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، على الـرغم مـن            إىل االتفاقية الدولية    

  . مناصرهتا القوية للمساواة وعدم التمييز
وقال الوفد النروجيي، رداً على أسئلة بشأن حالة الروما، إن حتسني وضـعهم مـن                 -٣٤

 وأضاف أن النرويج تدعم التدابري الراميـة إىل كفالـة اإلدمـاج           . األولويات لدى احلكومة  
  .  بلدان أوروبية١٠ برناجماً يف ٨٠االجتماعي للروما من خالل 

ومل يتعـرض   . وُوضع نظام منح لتقدمي املساعدة اإلنسانية إىل املتسولني األجانـب           -٣٥
  . مهاجرو الروما إىل جرائم خطرية بسبب الكره

ورداً على سؤال من املكسيك، قال الوفد إن املشاورات بني احلكومـة املركزيـة                -٣٦
وستكفل آلية التشاور أن    . وبرملان شعب السامي سُتجرى حبسن نية هبدف التوصل إىل اتفاق         
  . يكون صناع القرار على دراية تامة بوجهات نظر برملان السامي
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ورداً على سؤال من املكسيك بشأن كيفية مشاركة الشعوب األصـلية يف اختـاذ                -٣٧
الطبيعية، أشار الوفد إىل قانون فينمارك، الذي       القرارات املتعلقة باستخدام األراضي واملوارد      

أنشأ هيئة ممتلكات فينمارك، وهي كيان مستقل ميتلك مجيع األراضي يف مقاطعة فينمـارك              
وعني الربملان الصامي نصف أعـضاء جملـس هيئـة         . واليت كانت مملوكة يف املاضي للدولة     

  . ممتلكات فينمارك
الشعوب األصلية وأنشطة التعدين، أكد الوفد أن       ورداً على سؤال من أملانيا يتعلق ب        -٣٨

ويتـضمن  . صناعة املعادن تؤدي دوراً هاماً يف تأمني فرص العمل والتنمية يف املناطق الريفية            
  . التشريع النروجيي عدداً من األحكام اليت حتمي مصاحل شعب السامي يف هذا السياق

اب جرمية خطرية وغري مقبولـة      ورداً على سؤال من هولندا، أكد الوفد أن االغتص          -٣٩
ويتضمن تعريف االغتصاب يف القانون اجلنائي قائمة عوامل تنفـي موافقـة            . على اإلطالق 

وأضاف الوفد أن احلكومة تأمل يف احلد من حاالت االغتصاب ومساعدة الضحايا            . الضحية
  . نائيةبأفضل طريقة ممكنة، وحتسني طريقة معاجلة قضايا االغتصاب يف نظام العدالة اجل

ورداً على سؤال من هولندا حول االحتجاز املطول يف زنازين االحتجـاز لـدى                 -٤٠
الشرطة، أفاد الوفد بأن اللوائح تقتضي ترحيل احملتجزين لدى الشرطة إىل سجن عـادي يف               

  .  ساعة من إلقاء القبض عليهم، ما مل حتل االعتبارات العملية دون ذلك٤٨غضون 
 أيرلندا وهولندا بشأن استخدام احلـبس االنفـرادي يف مرافـق            ورداً على أسئلة من     -٤١

وال جيوز  . االحتجاز، قال الوفد إن حتسينات كبرية أُدخلت يف هذا الصدد يف السنوات األخرية            
وهناك اخنفاض كبري   . أن توافق احملاكم على العزل إال إذا توافرت شروط وحدود زمنية صارمة           

خصص عادة ألخطر احلاالت وال يستمر إال لفترات قـصرية          يف استخدام احلبس االنفرادي، امل    
وفيما يتعلق باحلبس االنفرادي أثناء تنفيذ األحكام، أوضح الوفد التـدابري املـستخدمة             . فقط

  . لضمان تطبيق احلبس االنفرادي بطريقة تقديرية أفضل
طاليب ورداً على أسئلة وتوصيات من قريغيزستان واملكسيك بشأن تعليم القاصرين             -٤٢

اللجوء، أشار الوفد إىل أن مجيع األطفال يف النرويج تنطبق عليهم حقوق وواجبات قانونيـة              
  . موحدة فيما يتعلق بالدراسة االبتدائية واملتوسطة، بغض النظر عن أصوهلم

ورداً على سؤال من اململكة املتحدة بشأن مستوى مـآوى الطـوارئ والـسكن                -٤٣
لديها أطفال، ذكر الوفد أن البلديات النروجيية اضطرت إىل         االجتماعي، وخاصة لألسر اليت     

ويـتعني أن   . إجياد سكن مؤقت لألشخاص الذين مل يتمكنوا من العثور على سكن بأنفسهم           
  . يكون السكن ذا مستوى الئق لتلبية احتياجات األشخاص املعنيني

 الوفـد إن    ورداً على سؤال من املكسيك بشأن تصدير األسلحة أو الذخائر، قـال             -٤٤
النرويج تطبق منذ وقت طويل سياسة صارمة بشأن تصدير األسـلحة، وال تـسمح ببيـع                

  .  باحلربأو حروب أهلية أو تواجه هتديداتاألسلحة أو الذخائر إىل املناطق اليت هبا حروب 
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ورداً على سؤال من إسبانيا، أجاب الوفد بأن املبادئ التوجيهية بـشأن األعمـال                -٤٥
وق اإلنسان تتطابق مع النهج الذي تتبعه احلكومة فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان             التجارية وحق 

  . واألعمال التجارية
ورداً على سؤال من إسرائيل حول مكافحة معاداة السامية، أكـدت النـرويج أن                -٤٦

  . املعرفة تشكل عامالً رئيسياً فيها وأوضحت التدابري الرامية إىل منع معاداة السامية يف املدارس
 ليشيت ورواندا وماليزيا    - ورداً على أسئلة من عدة بلدان من بينها باراغواي وتيمور           -٤٧

واململكة العربية السعودية بشان الفجوة يف األجور بني اجلنسني، ذكر الوفـد أن الفجـوة               
تقلصت على مر الزمن، لكن متوسط أجر املرأة يف الساعة ال يزال أقل من متوسـط أجـر                  

.  يف املائة، ويرجع ذلك أساساً إىل احلواجز اجلنسانية يف سوق العمـل            ١٢,٧الرجل بنسبة   
  . وتأمل احلكومة يف مواصلة تقليص الفجوة يف األجور بني اجلنسني

واستجابة لتوصيات من إيطاليا ونيوزيلندا، أكد الوفد أن احلكومة ستواصل جهودها         -٤٨
وأضـاف أن اسـتخدام   .  العقليـة الرامية إىل احلد من استخدام اإلكراه يف خدمات الصحة  

اإلكراه خيضع لضوابط صارمة مبوجب القانون وجيوز اللجوء إليه كمالذ أخري فقط، من أجل 
  . توفري الرعاية للمرضى املصابني بأمراض عقلية خطرية

واستجابة للتوصيات بأن تنضم النرويج إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع               -٤٩
فراد أسرهم، قال الوفد إن النرويج قد صدقت على مجيـع االتفاقيـات             العمال املهاجرين وأ  

األساسية ملنظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمال، اليت تطّبق أيضاً على املقيمني من الرعايا              
غري أن النرويج قررت عدم االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع              . األجانب

  . سرهمالعمال املهاجرين وأفراد أ
والحظ الوفد أن بعض الدول أوصت بأن تنضم النرويج إىل الربوتوكول االختياري              -٥٠

التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، والربوتوكول االختياري للعهد الدويل           
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق          

وتدرس احلكومة بتمعن اآلثار القانونية املترتبة على ذلك قبل اختاذ          . شخاص ذوي اإلعاقة  األ
وأجريت مبوجب تكليف دراستان قانونيتان وعممتا الستعراضهما بشكل عـام،          . أي قرار 

  . تزال تلك املسائل قيد النظر وال
ماية مجيع األشخاص وتنظر النرويج حالياً يف مسألة التصديق على االتفاقية الدولية حل     -٥١

  . من االختفاء القسري
ورداً على أسئلة من املكسيك وآخرين بشأن جرائم الكراهية، شدد الوفـد علـى                -٥٢

خطورة هذه اجلرائم وأكد من جديد أن احملاكم تعترب الكراهية جتاه مجاعات معينـة ظرفـاً                
 لتوسـيع نطـاق     ٢٠١٣وأضاف أنه جرى تعديل القانون اجلنائي يف عام         . مشدداً للعقوبة 

املسؤولية اجلنائية حبيث تشمل أنواعاً معينة من التصرحيات اليت يديل هبا البعض علنـاً وعـرب        
  . شبكة اإلنترنت
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والحظت بولندا اجلهود اليت تبذهلا النرويج لالمتثال لتوصيات االسـتعراض األول،             -٥٣
جمال حقـوق اإلنـسان     لكنها سلمت بأنه على الرغم من العديد من التطورات اإلجيابية يف            

  . تزال هناك حتديات معينة ال
والحظت الربتغال أن نسبة التسرب يف املدارس الثانوية العليا يف النرويج أعلى وسط               -٥٤

وطلبت املزيد من املعلومات عن األنشطة احلكوميـة اجلاريـة إلعـادة            . الطالب املهاجرين 
  . تأسيس وكالتها الوطنية حلقوق اإلنسان

والحظ أيضاً أن   .  االحتاد الروسي االنتباه إىل املشاكل املتعلقة حبرية املعتقد        واسترعى  -٥٥
األطفال حينما ينتزعون من رعاية الوالدين ويوضعون يف كنف أسر جديدة، ال حيصلون على             

وعالوة على ذلك، تفيـد     . اهتمام كاف يف بعض احلاالت هبويتهم الثقافية واللغوية والدينية        
  . األطفال املكفولني يتعرضون للعنفبعض التقارير بأن 

والحظت رواندا اجلهود اليت بذلتها النرويج من أجل الوفاء بالتزاماهتـا يف جمـال                -٥٦
حقوق اإلنسان منذ آخر استعراض دوري شامل، مبا يف ذلك تعزيز املساواة بـني اجلنـسني       

ضاء التناسلية  وحتسني وصول األشخاص ذوي اإلعاقة ومكافحة الزواج القسري وتشويه األع         
كما أشادت بالنرويج على طريقة تناوهلا لقضايا املشتبه يف ارتكاهبم          . لإلناث والعنف املرتيل  

  . جرائم إبادة مجاعية من خالل املالحقة والتسليم
وأعربت اململكة العربية السعودية عن قلقها إزاء استمرار حاالت العنـف املـرتيل               -٥٧

.  تستهدف مجاعات وأقليات إثنية معينة، وخاصة املسلمني       واالغتصاب وجرائم الكراهية اليت   
وحثت احلكومة على اختاذ إجراءات صارمة ملكافحة جرائم الكراهية وتعزيز املـساواة بـني       

  . مجيع املواطنني
. وأشادت صربيا بالتطورات اإلجيابية يف جمال تعزيز حقـوق اإلنـسان يف البلـد               -٥٨

تصدي للتمييز ضد الفئـات الـضعيفة يف سـياق          واقترحت أن تكثف النرويج جهودها لل     
  . سياستها الوطنية بشأن حتقيق التكامل

. وأثنت سرياليون على النرويج ومساعدهتا السخية يف جمال التنمية فيما وراء البحار             -٥٩
وشددت على أمهية وضع استراتيجيات لتشجيع التسامح والتنوع وتعزيز التدابري الراميـة إىل         

وأعربت عن قلقها إزاء التقارير الـيت تفيـد   . ن املساواة للمرأة واألقليات ضمان قدر أكرب م   
  . بوجود خطاب كراهية وجرائم كراهية ضد األقليات وطاليب اللجوء واملهاجرين

وأقرت سلوفينيا بأن النرويج منوذج حيتذى به من حيث صون الدميقراطية وضـمان               -٦٠
لتغلب على التحديات الرئيسية اليت تواجهها حاليـاً  سيادة القانون وتعزيز اجلهود الرامية إىل ا    

  . الدول على الصعيد العاملي يف جمال حقوق اإلنسان يف عامل مضطرب
وأعربت جنوب أفريقيا عن تقديرها ملسامهة النرويج املستمرة واملنتظمة يف مشاريع             -٦١

ض السابق، وشـجعتها    والحظت اجلهود اليت بذلتها النرويج منذ االستعرا      . التنمية يف أفريقيا  
  . على مواصلة جهودها لتعزيز ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان يف البلد
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والحظت إسبانيا أن حكومة النرويج قررت إنشاء مؤسسة دولية مستقلة جديـدة              -٦٢
  . حلقوق اإلنسان وأنه جيري اختاذ تدابري للتغلب على مشكلة العنف القائم على نوع اجلنس

لقها إزاء استمرار التمييز ضد شـعب الرومـاين واجملتمعـات           وأعربت كوبا عن ق     -٦٣
األصلية وطوائف املهاجرين، وبشأن التحريض على الكراهية وكره األجانب والتـصرحيات           

  . املعادية للسامية وكراهية اإلسالم
والحظت دولة فلسطني أن النرويج اختذت تدابري لتأكيد طبيعة التمييـز ونطاقـه               -٦٤

  .  أرجاء اجملتمعوأسبابه يف خمتلف
واستفسر السودان عن اإلجنازات الرئيسية والدروس املستفادة من تنفيذ خطة العمل             -٦٥

  . الرامية إىل تعزيز املساواة ومنع التمييز اإلثين
وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء مدة االحتجاز لدى الشرطة واحلبس االنفرادي أثناء            -٦٦

وأعربت عن قلقهـا أيـضاً إزاء       . سابق للمحاكمة معا  االحتجاز لدى الشرطة واالحتجاز ال    
االدعاءات اليت تفيد باحلرمان التعسفي من احلرية وتدابري القيد التعسفي يف مراكـز رعايـة               

  . الصحة العقلية
والحظت تايلند باهتمام إنشاء بيوت لألطفال، تقدم فيها املـساعدة إىل األطفـال               -٦٧

  . ضحايا االستغالل واإليذاء
 إىل شواغل هيئات املعاهـدات إزاء       سابقاًشارت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية     وأ  -٦٨

. عدم املساواة بني اجلنسني وعدم كفاية متثيل نساء األقليات يف األدوار االجتماعية البـارزة             
 وطلبت  KOMpaktواستفسرت عن نتائج العمل الذي اضطلعت به اهليئة االستشارية الرمسية           

  .  اخلاص بالعنف املرتيل٢٠١٣ألبيض لعام تفاصيل عن الكتاب ا
 ليشيت أن هناك جماالت حتتاج إىل مزيد من التحـسينات مثـل             - والحظت تيمور   -٦٩

املساواة بني اجلنسني، واملساواة يف األجور بني الرجال والنساء، واحلق يف التعليم للـشعوب              
  . األصلية
اجرين من السكان، وخاصـة يف      وأعربت توغو عن قلقها إزاء التمييز ضد فئة امله          -٧٠

  . سوق العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية
وشجعت تونس النرويج على التصديق على اتفاقية محاية مجيع األشـخاص مـن               -٧١

  . االختفاء القسري واإلسراع يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل ملبادئ باريس
إلسالم ومعاداة السامية وجرائم الكراهيـة ذات       والحظت تركيا الزيادة يف كراهية ا       -٧٢

  . الدوافع العرقية
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وأعربت تركمانستان عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بزيادة مواقف كره األجانب              -٧٣
والحظت مع األسف أن االجتار باألشخاص، وال سيما الفتيات، ال يزال ميثل . جتاه املهاجرين

  .ير اليت تفيد بأن عدد الضحايا يتزايد باطرادمشكلة، والحظت أيضاً بقلق التقار
والحظت أوكرانيا إنشاء فريق تنسيق مشترك بني الوزارات لتعزيز تنفيذ التوصيات             -٧٤

اليت قبلتها النرويج وحتسني تقاريرها املقدمة إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات حقـوق              
  . اإلنسان

ف جهودها لـضمان أن تـوفر مـآوي         وحثت اململكة املتحدة النرويج على تكثي       -٧٥
الطوارئ ووحدات السكن االجتماعي مستوى معيشيا الئقا، وخباصة لألسر الـيت لـديها             
أطفال، وعلى تعزيز استراتيجيات منع التمييز ضد املهاجرين مـن طائفـة الرومـا وتلبيـة              

  . احتياجاهتم األساسية
التدابري الوقائيـة مل تـؤد إىل       وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها من أن           -٧٦

تقليل حاالت العنف املرتيل واالغتصاب، وعن قلقها إزاء ارتفاع معـدل أحكـام الـرباءة               
والعقوبات املخففة، وبشأن التعريف القانوين لالغتصاب الذي يشترط اسـتخدام القـوة أو          

شـخاص عـدميي   ويساورها القلق أيضاً إزاء معاملة طاليب اللجوء واأل    . التهديد باستخدامها 
  . اجلنسية، خاصة القاصرين

وشجعت أوروغواي النرويج على إكمال عمليـة التـصديق علـى الربوتوكـول         -٧٧
االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة والربوتوكـول           

  . االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات
 أوزبكستان الشواغل إزاء التمييز ضد املهاجرين، وال سـيما يف سـوق             والحظت  -٧٨

العمل والتعليم والرعاية الصحية واإلسكان، ومظاهر الكراهية العنصرية والتعصب، وخاصة          
  . ضد شعب السامي، فضالً عن ارتفاع معدالت العنف ضد املرأة واالجتار بالبشر

عن قلقها إزاء استمرار اجلـرائم بـدافع        )  البوليفارية -مجهورية  (وأعربت فرتويال     -٧٩
  . التحيز والتحريض على الكراهية ضد أقليات حمددة، مثل الروما

والحظت فييت نام أن اإلطار القانوين املعزز يف النرويج يـضمن بـشكل أفـضل              -٨٠
وأضـافت أن   . املساواة بني اجلنسني وحيسن مستويات املعيشة للشعوب األصلية واألقليات        

شاركت يف التعليم والتدريب والتعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان وهي ملتزمة            النرويج  
  . حبماية الفئات الضعيفة

. وقالت ألبانيا إن املواطنني النروجييني يتمتعون بأعلى مستويات الدميقراطية واحلريـة    -٨١
سني وحقوق وأضافت أن النرويج وضعت معايري حلقوق اإلنسان فيما يتعلق باملساواة بني اجلن

  . األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق األقليات
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ورداً على أسئلة من ليختنشتاين وإسبانيا وتوصيات من الواليات املتحـدة بـشأن               -٨٢
اللجوء واهلجرة، ذكر الوفد النروجيي أن احلكومة ستواصل الوفـاء بالتزاماهتـا الدوليـة يف               

  . جماالت سياسات اهلجرة واللجوء
ن نظام اللجوء أداة رئيسية يف توفري احلماية ملن همً  يف حاجـة              وأكدت احلكومة أ    -٨٣

وُيمنح مركز الالجئ على أساس البت يف احلاالت . حقيقية إليها وجيب عدم إساءة استخدامه
  . بصفة فردية وإجراء تقييم شامل لكل طلب

ورداً على املسائل اليت طرحتها مجهورية إيران اإلسـالمية ومجهوريـة مولـدوفا               -٨٤
 ٢٠١٠ونيكاراغوا بشأن االجتار بالبشر، أوضح الوفد، ضمن مجلة أمور، خطة العمل لعـام              

بشأن التدابري الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال االجتار بالبشر، واخلطوات املتخـذة لتـوفري              
سكن آمن وإجراء متابعة مالئمة للضحايا، واألحكام الواردة يف قانون اهلجرة اليت تعزز محاية     

وأضاف الوفد أنه جيري تقييم مسألة إنشاء آلية وطنية لإلحالة لتحديـد ضـحايا              . االضحاي
  . االجتار ومساعدهتم بشكل أفضل

ورداً على أسئلة من االحتاد الروسي وتركيا واهلند، قال الوفد إن الغرض من قانون   - ٨٥
ال ينبغـي  وأضاف أن صدور األمر بتوفري الرعايـة       . رعاية الطفل يتمثل يف محاية األطفال     

إذا كانت حالة الطفل خطرية وال ميكن ختفيفها من خالل تطبيـق تـدابري املـساعدة                 إال
ويتمثل املبدأ األساسي للقانون يف وجوب أن يترعرع الطفل يف كنـف والديـه       . الطوعية

وال جيوز إصدار أمر الرعاية إال إذا شابت رعاية الطفل أوجه قصور خطـرية          . البيولوجيني
  .  ضحية لإليذاءكان الطفل  أو
ورداً على أسئلة حول التمييز اإلثين طرحتها عدة بلدان من بينها بولندا ومجهوريـة                -٨٦

إيران اإلسالمية والسودان واملكسيك ونيجرييا، أشارت النرويج إىل خطة العمل الراميـة إىل             
  . تعزيز املساواة ومنع التمييز اإلثين

يف عملية إنشاء مؤسسة وطنية جديدة حلقوق       وشجعت اجلزائر النرويج على اإلسراع        -٨٧
  . اإلنسان والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ويف حني الحظت أنغوال التقدم الذي أحرزته النرويج يف جمال حقـوق اإلنـسان،                -٨٨
ه إىل اسـتمرار مـشكلة انـدماج    يف ذلك قضايا املساواة بني اجلنسني، فقد لفتت االنتبا       مبا

  . املهاجرين، حيث تعاين تلك الفئة أعلى مستويات البطالة
والحظت األرجنتني أن النرويج أشارت إىل أهنا ستمنح األولوية للتـصديق علـى               -٨٩

وأضافت أهنا تشاطر النرويج    . االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       
  .  على التمييز والتزامها بذلكقلقها إزاء القضاء
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وأعربت أرمينيا عن تقديرها للمساعدة اليت قدمتها النرويج إىل الناجني من اإلبـادة               -٩٠
اجلماعية لألرمن، ولسياستها بشأن إدماج املهاجرين واألقليات، والتزامها بالقـضاء علـى            

  . خطاب الكراهية وجرائم الكراهية
ستعراض الدوري الشامل سلط الضوء على تعزيـز        والحظت أستراليا أن تقرير اال      -٩١

وقالت إن النرويج سنت أربعة قـوانني       . النرويج املستمر حلقوق اإلنسان ومبادئ الدميقراطية     
، تغطي امليول اجلنسية، واملساواة بـني       ٢٠١٤يناير  /جديدة ملكافحة التمييز يف كانون الثاين     

  . عاقةاجلنسني، واالعتبارات اإلثنية، واألشخاص ذوي اإل
وأقرت النمسا باملستويات العالية اليت حققتها النرويج يف جمال تعزيز ومحاية حقوق              -٩٢

اإلنسان، ومسامهاهتا يف نظام احلماية الدولية حلقوق اإلنسان والتزامها بالنـهوض حبقـوق             
  . اإلنسان على الصعيد العاملي

هاجرين واألشخاص من   وسلطت أذربيجان الضوء على الشواغل إزاء التمييز ضد امل          -٩٣
أصول مهاجرة وطاليب اللجوء والالجئني، فيما يتعلق باحلصول علـى اخلـدمات العامـة              
واخلدمات الصحية وفرص العمل، وبشأن االدعاءات اليت تفيد بـسوء معاملـة األقليـات              

  . والفئات الضعيفة األخرى وخطاب الكراهية املوجه إليها
التقارير اليت تفيد بالتمييز ضد األقليات والـشعوب  وأعربت البحرين عن قلقها إزاء    -٩٤

ويساورها القلق أيضاً إزاء استمرار خطاب الكراهيـة        . األصلية، وال سيما النساء واألطفال    
  . والتحريض على كره األجانب والكراهية الدينية

والحظت بنغالديش أن النرويج مل تصدق حىت اآلن على االتفاقية الدولية حلمايـة               -٩٥
ق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وأنه ال يزال هناك جمال ملزيد من االهتمام مبنع               حقو

  . التمييز ضد املهاجرين
وأعربت بيالروس عن قلقها إزاء مسائل اندماج املهاجرين وعمالتهم، واملشاكل اليت             -٩٦

اء التقـارير بـشأن     ويساورها أيضاً القلق إز   . تصادفها طائفة الروما، وخباصة يف نظام التعليم      
  . التحريض على الكراهية وأشكال التعصب األخرى، مبا يف ذلك ممارسات األحزاب السياسية

والحظت بنن أن النرويج صدقت على عدد من االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقـوق               -٩٧
ة اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقي           

  . ٢٠٠٩مناهضة التعذيب، استجابة للتوصيات اليت تلقتها يف عام 
والحظت بوتسوانا اجلهود املبذولة للتصدي للتمييز ضد املهاجرين وطاليب اللجوء،            -٩٨

كما الحظت أن التحـديات  . ولكنها شجعت النرويج على بذل املزيد من اجلهد ملنع العنف  
 املنظور اجلنساين ومكافحة تعاطي األطفال والشباب       ال تزال قائمة فيما يتعلق بتعميم مراعاة      

  .للمخدرات
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وأشارت الربازيل إىل السياسات اليت أدخلت لتشجيع املساواة بني اجلنسني والتسامح             -٩٩
وأشارت إىل أنه ينبغي إيالء اهتمام      . الديين وحصول املقيمني األجانب على الضمان االجتماعي      

  .داً يف مجيع املسائل املتصلة باهلجرة، ولوضع املهاجرينفوري ملصاحل الطفل الفضلى، وحتدي
 يف جمال توليد بيانات     ٢٠٠٩وسألت كندا عن التقدم الذي حققته النرويج منذ عام            -١٠٠

بشأن مظاهر التمييز العنصري وحالة األقليات، من أجل حتديد أمناط التمييز املباشـر وغـري            
  . املباشر
 نسان من خالل التعديالت اليت أدخلـت مـؤخراً   والحظت شيلي تعزيز حقوق اإل      -١٠١

على الدستور النروجيي، وأن البلد لديه القدرة على مضاعفة جهوده للتصدي للعنف املـرتيل              
  . وتعزيز املساواة يف الفرص ومكافحة مجيع أشكال التمييز

والحظت الصني التقدم احملرز يف محاية حقوق الطفل ومكافحـة العنـف املـرتيل                -١٠٢
ومع ذلك، استمرت أعمال العنف ضد النساء، وعانـت طائفـة الرومـا             . جتار بالبشر واال

  . واملهاجرون من التمييز، وال يوجد ضمان لبقاء لغة شعب السامي وثقافته
وأشارت مجهورية الكونغو إىل ضرورة املزيد من العمل ملكافحة التمييز ضد املـرأة               -١٠٣

وأضافت أن احتجاز القـصر     .  أصول أجنبية  واألقليات والشعوب األصلية واألشخاص من    
  . البالغني يدعو للقلق مع

والحظت كوستاريكا أن النرويج صدقت على العديد من الصكوك الدولية حلقوق             -١٠٤
اإلنسان، واختذت تدابري ملكافحة التمييز ضد األقليات، والتزمت بتحسني أوضـاع طـاليب             

  . اللجوء والالجئني
اإلصالحات املؤسسية والتشريعية الـيت نفـذهتا النـرويج        والحظت كوت ديفوار      -١٠٥
يتعلق حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املساواة بني اجلنـسني وحقـوق األشـخاص ذوي            فيما

  . اإلعاقة، واألقليات القومية، واملهاجرين، وطاليب اللجوء
والحظت سري النكا التقدم احملرز يف جمال حقوق الطفـل، لكنـها ذكـرت أن                 -١٠٦
اواة بني اجلنسني ال تزال تشكل حتدياً؛ وأن برامج التعليم العايل كانت مقسمة حـسب               املس

وأقرت بأن هناك تدابري حمـددة  . نوع اجلنس؛ وأن النساء حيصلن على أجور أقل من الرجال       
  . األهداف اختذت ملعاجلة ارتفاع معدل البطالة بني املهاجرين

بذولة يف النرويج لتحسني فرص حصول الروما       والحظت اجلمهورية التشيكية اجلهود امل      -١٠٧
وأضافت أن خفض معدالت التغيب عن الدراسـة يتطلـب معاجلـة األسـباب              . على التعليم 

  . االجتماعية األساسية والتعاون الكامل من قبل مجيع اجلهات املعنية، مبا يف ذلك اآلباء واألمهات
غ عن حالة حقـوق اإلنـسان يف        وأشارت الدامنرك إىل أن استمرار الرصد واإلبال        -١٠٨

ورحبت بالعمل على إعـداد مـشروع       . النرويج شيء ضروريً  لتتبع نتائج اجلهود املبذولة       
اتفاقية خاصة بشعب السامي يف بلدان الشمال، سيكون من شأهنا تعزيز حقوق ذلك الشعب             

  .عرب حدود البلدان
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وال سـيما الرومـا، وإزاء      وأعربت إكوادور عن قلقها إزاء وضع األقليات اإلثنية،           -١٠٩
العدد الكبري من الشكاوى املقدمة من املهاجرين بشأن سوء املعاملة على أيدي ضباط الشرطة    

  .وغريهم من ممثلي الدولة
وحثت مصر النرويج على تبديد الشواغل إزاء معاملة املهاجرين والتحقيق يف مزاعم              -١١٠

اذ القانون، واإلعادة القسرية لطاليب اللجوء،      التنميط العنصري من قبل املوظفني املكلفني بإنف      
  . واختفاء القصر غري املصحوبني من مراكز اللجوء

وقالت إستونيا إن النرويج اختذت خطوات إجيابية يف سبيل التصديق على الصكوك              -١١١
الدولية حلقوق اإلنسان ومحاية حقوق الشعوب األصلية واألقليات، ويشمل ذلك املثليـات            

  . ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناثينيواملثليني 
وسألت فنلندا عن ماهية التدابري املستهدفة املتخذة لضمان حصول عدد أكرب مـن               -١١٢

وأشارت إىل اختفاء األطفال من مراكز االستقبال، مستفسرة        . النساء املهاجرات على عمل   
  . لذين يطلبون اللجوء من الوقوع ضحايا لالجتارعما تعمله النرويج من أجل محاية األطفال ا

وسألت فرنسا عن الكيفية اليت ستجعل هبا النرويج مكافحة العنف ضـد النـساء                -١١٣
واألطفال أولوية، والكيفية اليت ستضمن هبا املساواة لألطفال املرضى يف احلصول على الرعاية             

  . الصحية يف خمتلف أجزاء البلد
لتزام النرويج حبقوق اإلنسان وتصديقها على صـكوك حقـوق          وأشادت غابون با    -١١٤

وأضافت أن النرويج تكافح أوجه عدم املساواة يف اجملتمع وأهنا تعاجل علـى وجـه        . اإلنسان
وتساءلت غابون عن النتائج اليت حتققـت مـن         . اخلصوص الفجوة يف األجور بني اجلنسني     

  . يزخالل خطة العمل املتعلقة باملساواة ومكافحة التمي
وأعربت أملانيا عن تقديرها للجهود اليت بذلتها النرويج استجابة للتوصيات املقدمـة              -١١٥

  . يف الدورة السابقة وأشادت بسجلها الوطين والدويل اجليد جداً يف جمال حقوق اإلنسان
والحظت غانا التزام النرويج بتأييد حقوق اإلنسان، ولكنها أعربت عن قلقها مـن               -١١٦

وأضافت أنه ينبغي تكثيف اجلهود . قليات كانت هدفاً جلرائم الكراهية والعنصريةأن بعض األ  
  . ملعاجلة الفجوة يف األجور بني اجلنسني

وأعربت اليونان عن قلقها إزاء استمرار خطاب الكراهية، حسبما الحظت اللجنـة              -١١٧
 اليونان عن قلقها    وأعربت. املعنية حبقوق اإلنسان، وسألت عن اإلجراءات املتخذة ملكافحته       

  . أيضاً من خفض تصنيف املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
والحظت غواتيماال التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان يف النرويج ولكنها تقامست      -١١٨

شواغلها إزاء التقارير اليت تفيد بأن أكثر من نصف السكان املهاجرين يعانون من التمييز يف               
  . لسكن والتعليم والرعاية الصحيةاحلصول على العمل وا



A/HRC/27/3 

GE.14-07534 16 

طريق  وأقرت هندوراس باجلهود اليت بذلتها النرويج لتحسني فرص العمل للمهاجرين عن        -١١٩
  . والحظت كذلك جهود البلد يف مكافحة العنف واالغتصاب. توفري التدريب على اللغة

حاً بـشأن   ورأت هنغاريا أن تعديل الدستور خطوة إجيابية، لكنها التمست توضـي            -١٢٠
وأشارت إىل أن األطفـال ملتمـسي       . اإلشارة إىل كنيسة النرويج بوصفها الكنيسة الوطنية      
  .  سنة يعانون من التمييز١٨ و١٥اللجوء غري املصحوبني الذين تتراوح أعمارهم بني 

والحظت آيسلندا التزام النرويج بتحقيق املساواة بني اجلنسني، ومكافحـة العنـف       -١٢١
وسألت عما إذا كانت النـرويج      . نف واالعتداء اجلنسي ضد األطفال والشباب     املرتيل، والع 

  . تعتزم تعزيز مساعدهتا لضحايا االجتار بالبشر
والحظت اهلند التمييز الذي يعاين منه املهاجرون وطالبو اللجـوء يف احلـصول علـى                 -١٢٢

الت االغتصاب، وكان   وأفادت بأنه مت اإلبالغ عن عدد كبري من حا        . اخلدمات العامة والتوظيف  
  . وأشارت إىل استمرار العنف وخطاب الكراهية.  سنة١٨نصف الضحايا ممن تقل أعمارهم عن 

وطلبـت أن تـضمن     . والحظت إندونيسيا التزام النرويج الراسخ حبقوق اإلنسان        -١٢٣
  . النرويج محاية مجيع القاصرين املخالفني للقانون، مع مراعاة مبدأ مصاحل الطفل الفضلى

وسلطت رومانيا الضوء على التطورات اليت طرأت يف جمال حقـوق اإلنـسان يف                -١٢٤
. النرويج منذ االستعراض الدوري الشامل السابق، وعلى إعداد تقرير شامل ملنتصف املـدة            

  . والتمست املزيد من املعلومات عن تعليم حقوق اإلنسان يف البلد
 النروجيي إن النـرويج والـسويد وفنلنـدا    ورداً على تعليق من الدامنرك، قال الوفد      -١٢٥

، مفاوضات بشأن إعداد اتفاقية خاصة بشعب الـسامي يف بلـدان            ٢٠١١بدأت، يف عام    
  . ٢٠١٦ومن املقرر أن تكتمل املفاوضات يف عام . الشمال
ورداً على أسئلة أخرى، قدم الوفد معلومات عن خطة العمل املتعلقة بالعنف املرتيل،               -١٢٦

عنف املرتيل يف احلصول على مساعدة قانونية جمانية، وواجب السلطات احمللية           وحق ضحايا ال  
يف توفري املأوى واملساعدة بصورة منسقة لضحايا العنف املرتيل، مشريا إىل التعديالت الـيت              

  . أدخلت مؤخرا على القانون اجلنائي لتشديد العقوبة على اإليذاء يف إطار العالقات الوثيقة
 أسئلة من ليبيا وتايلند بشأن التحقيقات يف اجلرائم املرتبكة ضد األطفال،            ورداً على   -١٢٧

قدم الوفد معلومات عن الفحص القضائي لألطفال، الذي جيريه يف بيوت خاصة باألطفـال              
أفراد شرطة مدربني تدريباً خاصاً، ومعلومات عن التدابري الرامية إىل اختصار فترة االنتظـار              

  . قبل إجراء ذلك الفحص
ورداً على سؤال من الربازيل بشأن قضايا اهلجرة، أكد الوفد أمهية مصاحل الطفـل                -١٢٨

ورداً على سؤال من النمسا، أوضح      . الفضلى، اليت حتظى دائماً باألولوية من بني االعتبارات       
  . الوفد التحديات واملعضالت املتصلة بطاليب اللجوء غري املصحوبني القاصرين
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ة من أنغوال وأرمينيا بشأن اندماج املهاجرين، قالـت النـرويج إن            ورداً على أسئل    -١٢٩
. املشاركة يف احلياة العملية وإجادة اللغة النروجيية مها مفتاح االندماج يف اجملتمع النروجيـي             

وسوف تعمل احلكومة على حتسني ما توفره من تدريب على اللغة وكفالة تكييف الربنـامج      
  . ديةبشكل أفضل مع االحتياجات الفر

  .ويف اخلتام، الحظت النرويج مع التقدير مشاركة مجيع الوفود يف االستعراض  -١٣٠

  **استنتاجات وتوصيات  -ثانياً  
يتجاوز  ستدرس النرويج التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف وقت مناسب ال            -١٣١

  :٢٠١٤ سبتمرب/ موعد الدورة السابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف أيلول
 فيهـا،    طرفـاً  حـىت اآلن  التصديق على االتفاقيات اليت مل تصبح         ١-١٣١  

يف نظامها القانوين ها إدماج أحكام االتفاقيات اليت هي بالفعل طرف في       والتعجيل ب 
  ؛ )النيجر(الداخلي 

العنف ضـد املـرأة      التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع        ٢-١٣١  
  ؛ )إيطاليا (حتهومكافوالعنف املرتيل 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           ٣-١٣١  
  ؛ )اليابان(القسري يف الوقت املناسب 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           ٤-١٣١  
  ؛ )فرنسا(القسري 

 حقوق مجيع العمال    النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية        ٥-١٣١  
  ؛ )باراغواي(املهاجرين وأفراد أسرهم 

التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين     ٦-١٣١  
  ؛ )كوادورإ ( عليهاالتصديقمث وأفراد أسرهم 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           ٧-١٣١  
  ؛ )النكاسري (وأفراد أسرهم 

االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           ٨-١٣١  
  ؛ )أذربيجان(وأفراد أسرهم 

 من اتفاقية حقوق األشـخاص      ١٤ و ١٢ من املادتني    اسحب إعالهن   ٩-١٣١  
  ؛ )باكستان(ذوي اإلعاقة 

__________ 

  .مل ُتحرَّر االستنتاجات والتوصيات  **  



A/HRC/27/3 

GE.14-07534 18 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشـخاص          ١٠-١٣١  
  ؛ )إسبانيا(ذوي اإلعاقة 

التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص          ١١-١٣١  
 اللجنة وظائفوسيلة رئيسية لتعزيز كباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   

  ؛)إسبانيا(وحتسني محاية ومصداقية هذه احلقوق 
الدويل اخلاص بـاحلقوق     هدالتصديق على الربوتوكول االختياري للع      ١٢-١٣١  

  ؛ )الربتغال(االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على النحو املوصى به من قبل 
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق           ١٣-١٣١  

  ؛ )الربتغال(الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
ياري التفاقيـة حقـوق     التوقيع والتصديق على الربوتوكول االخت      ١٤-١٣١  

  ؛ )الربتغال(األشخاص ذوي اإلعاقة 
 يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص           جدياً النظر  ١٥-١٣١  

لعهد الـدويل اخلـاص     لمن االختفاء القسري، فضالً عن الربوتوكوالت االختيارية        
  ؛ )سرياليون(ل اتفاقية حقوق الطفوباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

املادة  من   ٣ و )ب(٢ تنيالفقربحتفظاهتا فيما يتعلق    سحب  النظر يف     ١٦-١٣١  
توصية جنوب   مع   ، متشياً الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     من العهد    ١٠

  ؛ )جنوب أفريقيا(أفريقيا السابقة 
فـاء  التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االخت           ١٧-١٣١  

  ؛ )أوروغواي (التابعة لالتفاقية باختصاص اللجنة اإلقرارالقسري، وكذلك 
مواصلة النظر يف التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة            ١٨-١٣١  

  ؛ )ألبانيا(حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
مايـة  مواصلة اجلهود الرامية إىل التصديق على االتفاقية الدولية حل          ١٩-١٣١  

  ؛ )األرجنتني(مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
 عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق        تعجيل  ٢٠-١٣١  

  ؛ )الكونغو(الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
 حتفظاهتا على بعض مواد العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق           استعراض  ٢١-١٣١  

 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       املدنية والسياسية والعهد  
  ؛ )النمسا(هبدف سحبها 
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التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بـشأن محايـة األطفـال مـن               ٢٢-١٣١  
تشرين  ٢٥ها النرويج يف     علي االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، اليت وقعت     

  ؛ )فرنسا (٢٠٠٧أكتوبر /األول
بـشأن  ى الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     التصديق عل   ٢٣-١٣١  

  ؛ )أملانيا(بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية 
 يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق   النظر يف أن تصبح طرفاً      ٢٤-١٣١  

م إجراءات التظل بتصل  ياألشخاص ذوي اإلعاقة، وكالمها     واتفاقية حقوق   الطفل  
  ؛ )غانا(الفردية 

 مبادئ املساواة بني املرأة والرجل يف الدستور والتـشريعات      تضمني  ٢٥-١٣١  
  ؛ )األردن(املناسبة األخرى 

مجيع أسباب التمييز   تكون   قانون مكافحة التمييز لضمان أن       تعديل  ٢٦-١٣١  
  ؛ )األردن (حمظورة

 التمييـز مجيـع أسـباب     تكون   لكي قانون مكافحة التمييز     تعديل  ٢٧-١٣١  
  ؛ )تونس (حمظورة

ضمان احلماية ضد مجيع أشكال التمييز من خـالل دمـج مبـدأ               ٢٨-١٣١  
االتفاقيـة  وتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة          ال وفقاًاملساواة  

حقوق األشـخاص   واتفاقية  الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        
  ؛ )تانباكس (يف قوانينهاذوي اإلعاقة 

 للقانون الدويل ملنع العنف ضد النساء       وفقاًتعزيز التشريعات احمللية      ٢٩-١٣١  
  ؛ )ملديف(والتصدي له والفتيات 

سن تشريعات حمددة لوضع تدابري شاملة ملنع العنف ضد النـساء             ٣٠-١٣١  
  ؛ )بولندا(لضحايا إىل ا، وتقدمي املساعدة واحلماية الكافية والتصدي له والفتيات

سن تشريعات شاملة حمددة بشأن العنف املرتيل ووضع تدابري عامة            ٣١-١٣١  
ملنع العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجـي، وضـمان             

  ؛ )هندوراس( خلطورة اجلرائم املرتكبة وفقاًاجلناة ومعاقبتهم مالحقة 
مناهضة تفاقية   ال وفقاً احمللية املتعلقة مبنع التعذيب      التشريعاتتعزيز    ٣٢-١٣١  

 املهينـة  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو          
  ؛ )ملديف(
 والضمري والـدين    املعتقدحرية  كامل   التشريعات لضمان    استعراض  ٣٣-١٣١  

  ؛ )االحتاد الروسي(
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تعديل التشريعات يف جمال تبين األطفال من أجل ضمان محاية حقوق      ٣٤-١٣١  
  ؛ )االحتاد الروسي(أفضل بشكل فال األط

عـدم املوافقـة،    ليكون أساسه   تعزيز التعريف القانوين لالغتصاب       ٣٥-١٣١  
القـانون محايـة    لضمان أن يوفر    ،  باستخدامهااستخدام القوة أو التهديد     وليس  

  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(أفضل للناجني 
ـ املحقـوق   محايـة   مواصلة اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان        ٣٦-١٣١    اتثلي
النساء، واألقليات  و ،اهلوية اجلنسانية ي  ومغاير امليل اجلنسي ي  ومزدوجني  يثلاملو

ديـدة  اجل القوانني األربعتنفيذ بوسائل تشمل ، واألشخاص ذوي اإلعاقة،    اإلثنية
  ؛ )أستراليا (٢٠١٤يناير /كانون الثاين يف النفاذ حيز ت دخلاليت ،ملكافحة التمييز

وبـني  االنتخابـات   املتعلقة ب  التشريعات الوطنية    قيق التوافق بني  حت  ٣٧-١٣١  
إىل احملاكم يف   باللجوء   السماح للمواطنني    عن طريق املعايري وااللتزامات الدولية    

الوقت املناسب يف املسائل املتعلقة مبمارسة احلق يف اختيار حكومتـهم احملليـة             
  ؛ )بيالروس( الوطين موبرملاهن

 وفقاً لتوصية اللجنة فاقية مناهضة التعذيب يف القانون احمللي  اتإدراج    ٣٨-١٣١  
  ؛ )مصر(
طاب الكراهية والتحريض علـى     للتصدي خل تعديل القانون اجلنائي      ٣٩-١٣١  

  ؛ )مصر( والدعاية االنتخابية وسائل اإلعالمالعنف والتمييز يف سياق 
محكمة  نظام روما األساسي لل    علىالتصديق على تعديالت كمباال       ٤٠-١٣١  

  ؛ )إستونيا(اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان 
 األنبياء واألديان من خالل مجيـع أنـواع         إهانةسن قوانني لتجرمي      ٤١-١٣١  

، وسن قـوانني لتحديـد عقوبـة        ) واملطبوعة والسمعيةاملرئية   (وسائل اإلعالم 
  ؛ )اململكة العربية السعودية (هااالغتصاب يف القانون ومتابعة تطبيق

سن قوانني لضمان املساواة بني اجلنسني يف األجور واحلد من العنف             ٤٢-١٣١  
  ؛ )اململكة العربية السعودية (ها ومتابعة تطبيقاملرتيل

 ةجديدكجهة خمتصة   إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      ب التعجيل  ٤٣-١٣١  
سـن  و ملبادئ بـاريس،     وفقاً تشارك يف رصد وتعزيز حقوق اإلنسان        ةمستقلو
 الروماأقليات  واع التمييز ضد الشعوب األصلية و      أي نوع من أن    ملكافحةنني  قوا

يف جماالت التعليم والـصحة والعمـل   ذي حيدث يف الغالب األعم     ال واألجانب،
  ؛ )اململكة العربية السعودية(
يف امتثال كامل ملبادئ    تكون   مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      إنشاء  ٤٤-١٣١  

  ؛ )أيرلندا(باريس 
  ؛ )سرياليون(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس   ٤٥-١٣١  
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 ملبادئ بـاريس    وفقاً  حلقوق اإلنسان   جديدة مؤسسة وطنية إنشاء    ٤٦-١٣١  
  ؛ )هنغاريا(
فرتويـال  (  ملبادئ باريس  وفقاًإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        ٤٧-١٣١  

  ؛ )) البوليفارية- مجهورية(
  ؛ )مصر( ملبادئ باريس وفقاًسة وطنية حلقوق اإلنسان إنشاء مؤس  ٤٨-١٣١  
تسريع اخلطوات املتخذة إلنشاء مؤسسة وطنية مـستقلة حلقـوق            ٤٩-١٣١  

  ؛ )غانا(اإلنسان 
جنـوب  (ألمم املتحدة   ل ملبادئ باريس    وفقاًإنشاء مؤسسة مستقلة      ٥٠-١٣١  

  ؛ )أفريقيا
ـ  مـستقلة متامـاً   جديدة و  مؤسسة وطنية    إنشاء  ٥١-١٣١   وق اإلنـسان   حلق

  ؛ )كندا(مع مبادئ باريس يتماشى  مبا
اإلنـسان  حلقوق   مستقلة متاماً جديدة و مؤسسة وطنية   إعادة إنشاء     ٥٢-١٣١  

  ؛ )الدامنرك( ملبادئ باريس وفقاً
 املركز النروجيي حلقـوق     تصنيفمواصلة اجلهود الرامية إىل إعادة        ٥٣-١٣١  

  ؛ )شيلي(مل  الكاه وضمان استقالل إىل الدرجة ألف،اإلنسان
ديدة حلقوق اإلنسان يف اجلوطنية تها التحرك بسرعة إلنشاء مؤسسال  ٥٤-١٣١  

  ؛ )أستراليا(امتثال كامل ملبادئ باريس 
ملؤسـسة  تمتثـل ا  اختاذ مجيع التدابري الالزمة على الصعيد الوطين ل         ٥٥-١٣١  

ـ   ملبادئ باريس،    كامالً الوطنية حلقوق اإلنسان امتثاالً    د املاليـة   املواروتزويدها ب
  ؛ )أوروغواي(كامل  بوظائفها بشكلللقيام الالزمة والبشرية 

حلقوق جديدة   عملية إنشاء مؤسسة وطنية      تعجيلالنظر يف إمكانية      ٥٦-١٣١  
  ؛ )أوكرانيا(اإلنسان يف امتثال كامل ملبادئ باريس 

حلقوق اإلنـسان    الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية       هاجهود تعجيل  ٥٧-١٣١  
  ؛ )ماليزيا(ادئ باريس، وتوفري موارد كافية من أجل أن تكون فعالة  ملبوفقاً

تسمح هلـا   طريقة  بديدة حلقوق اإلنسان    اجلوطنية  الؤسسة  املإنشاء    ٥٨-١٣١  
  ؛ )هولندا( باريس يف امتثال كامل ملبادئ تعمل على حنو فعال ومستقل، بأن

 حيويـة   مؤسـسة حلقوق اإلنسان ك   الوطنية   ة املؤسس إنشاءإعادة    ٥٩-١٣١  
والية قوية وقدرات وموارد كافية لتعزيـز إعمـال         ومزودة ب مستقلة بوضوح   و

  ؛ )اليونان (البلدحقوق اإلنسان يف 
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ومزودة  املؤسسة الوطنية اجلديدة حلقوق اإلنسان مستقلة،       أن تكون   ٦٠-١٣١  
على حنو فعال علـى     حقوق اإلنسان   إلعمال   كافيةوقدرات وموارد   قوية  والية  ب

  ؛ )إسبانيا(ين الصعيد الوط
 املؤسسة الوطنية اجلديدة حلقوق اإلنسان على       إنشاء عملية   إكمال  ٦١-١٣١  

  ؛ )النيجر(أساس مبادئ باريس 
تتسق والية  بحلقوق اإلنسان   اجلديدة  إنشاء املؤسسة الوطنية    تعجيل    ٦٢-١٣١  

  ؛ )تايلند(مبادئ باريس كمسألة ذات أولوية مع 
 "ألف"على مستوى التصنيف      اإلنسان إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق     ٦٣-١٣١  

  ؛ )غواتيماال( مع مبادئ باريس الكامل هاتوافقوكفالة 
حلقـوق  جديـدة   مواصلة جهودها للنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية          ٦٤-١٣١  

  ؛ )إندونيسيا(اإلنسان تسترشد مببادئ باريس 
أمني املظامل املعـين    مكتب  يكون لدى   مواصلة جهودها لضمان أن       ٦٥-١٣١  
  ؛ )اجلبل األسود( التمييز موارد كافية لتعزيز عمله ومكافحةساواة املب
 ومكافحـة املـساواة   أمني املظامل املعين ب   توفري موارد إضافية ملكتب       ٦٦-١٣١  

 الرومـا مـن   من أجل مكافحة التمييز وجرائم الكراهية ضد املهاجرين         التمييز  
   ؛) الشماليةأيرلنداملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وامل(
جمـال   الـدويل يف     اتعاوهنة  كامل، يف أنشط  الإعطاء االعتبار الالزم      ٦٧-١٣١  

 األخرى، ملواءمة جهودها ومسامهاهتا مع األولويـات     البلدانحقوق اإلنسان مع    
 الـصادق  بـروح مـن احلـوار        ،والسياسات واخلطط الوطنية للبلدان املعنية    

  ؛)السودان(
 من  تتألفال حقوق اإلنسان    وضع خطة عمل وطنية للتثقيف يف جم        ٦٨-١٣١  

تقييم شامل لالحتياجات وبرامج للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان علـى مجيـع             
  ؛ )تركمانستان(املستويات 

، اإلثـين اعتماد خطة عمل جديدة لتعزيز املساواة ومنع التمييـز            ٦٩-١٣١  
 من أصـول مهـاجرة      املنحدرين وكذلك منع ومكافحة التمييز ضد األشخاص     

   ؛)هندوراس(
 مع  مبا يتماشى بذل املزيد من اجلهد لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين           ٧٠-١٣١  

  ؛ )بوتسوانا(سياسة املساواة 
 ممكن من احلماية والدعم لألسرة، باعتبارها الوحدة        أكرب قدر  توفري  ٧١-١٣١  

 اللتزاماهتا مبوجب القـانون الـدويل       وفقاًوذلك  لمجتمع،  لالطبيعية واألساسية   
  ؛ )مصر(سان حلقوق اإلن
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 واملواقفالنمطية اجلنسانية   التصدي للصور   مواصلة اجلهود الرامية إىل       ٧٢-١٣١  
  ؛ )أوكرانيا(تعزيز املساواة بني اجلنسني مواصلة إىل الرامية التمييزية، وكذلك 

لنساء ل ياجلنسالتصوير  اختاذ إجراءات فعالة للحد من اإلفراط يف          ٧٣-١٣١  
  ؛ )شبنغالدي (وسائل اإلعالميف 

 مـع   جتارهبـا ، وتبادل   البلدمواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني يف         ٧٤-١٣١  
  ؛ )كوبا( األخرى األمم

 املكاتب واملـدارس     كل من  ضمان احترام املساواة بني اجلنسني يف       ٧٥-١٣١  
  ؛ )ليشيت -تيمور (
 ومكافحة التمييز   اإلثنيةتكثيف اجلهود ملنع التمييز ضد اجلماعات         ٧٦-١٣١  

  ؛ )اليونان (من أصول مهاجرةاملنحدرين ألشخاص اضد 
اعتماد التدابري الالزمة ملكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املهاجرين           ٧٧-١٣١  

  ؛ )غواتيماال(
 العلين عن التعصب العنـصري    فصاح  وضع استراتيجية ملكافحة اإل     ٧٨-١٣١  

  ؛ )االحتاد الروسي (على حنو فعال
لتمييـز والعنـصرية وكـره      مظاهر ل  ةافحة أي اختاذ تدابري فعالة ملك     ٧٩-١٣١  

اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنيـة      بطرائق تشمل   األجانب والتعصب يف اجملتمع،     
  ؛ )أوزبكستان(شاملة 

 العنـصرية   ملكافحـة وضوعية  تتسم بقدر أكرب من امل    اعتماد تدابري     ٨٠-١٣١  
  ؛ )الصني(وضمان املساءلة للرصد  آليات مقابلة وضع األجانب ووكره

سيما  الومواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز،           ٨١-١٣١  
  ؛ )اجلزائر(كراهية اإلسالم 

 مثل العنصرية والتمييز    الصور النمطية  مكافحة زيادة فعالية وحسم    ٨٢-١٣١  
فرتويـال  ( األجانب وأشكال التعصب األخـرى ذات الـصلة          وكرهالعنصري  

  ؛ ))البوليفارية -مجهورية (
 العنصرية والتمييز العنـصري     من مواصلة جهودها يف جمال الوقاية      ٨٣-١٣١  

  ؛)تركمانستان(ومكافحتها وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
منع مجيع أشكال التمييز حبكم     الرامية إىل   مواصلة وتكثيف جهودها      ٨٤-١٣١  

قضاء  وال من أصول مهاجرة  املنحدرين  األشخاص   و اإلثنيةالواقع ضد اجلماعات    
  ؛ )كندا (يهاعل
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،  األخـرى  اختاذ تدابري أقوى ملكافحة التمييز وأشكال التعـصب         ٨٥-١٣١  
املسؤولني عـن هـذه     مالحقة  عن  فضالً  تعزيز التسامح والتنوع،    وسائل منها   ب

  ؛ )كوبا(األفعال 
العنصرية، وال سـيما ضـد      مظاهر  اختاذ مزيد من التدابري ملكافحة        ٨٦-١٣١  

  ؛ )تركيا(شعب الروما 
دولـة  ( البناء لتعزيز املـساواة وعـدم التمييـز          هاسارمواصلة م   ٨٧-١٣١  

  ؛ )فلسطني
 اإلثنيـة وضع وتنفيذ استراتيجيات ملكافحة التمييز ضد األقليـات     ٨٨-١٣١  
  ؛ )فييت نام(على حنو فعال  واملهاجرين الشعوب األصليةو
تمييز ضد  مجيع أشكال ال    لوقف صارمةاعتماد تدابري قانونية وعملية       ٨٩-١٣١  

إيـران  (، وخاصة املسلمني    تهاومكافح من أصول مهاجرة  املنحدرين  األشخاص  
  ؛ )) اإلسالمية-مجهورية (
 األشـخاص مجيع أشكال التمييز ضـد        تدابري ملموسة ملنع   اعتماد  ٩٠-١٣١  

  ؛ )رواندا (تها ومكافح من أصول مهاجرةاملنحدرين
يع أشكال التمييز الـيت     مج  منع الرامية إىل مواصلة وتعزيز جهودها      ٩١-١٣١  

، وال سيما يف سوق      ومكافحتها  من أصول مهاجرة    املنحدرين األشخاصيواجهها  
  ؛ )النمسا(العمل، وقطاع اإلسكان، والتعليم والرعاية الصحية 

مواصلة اختاذ تدابري ملموسة من أجل القضاء على التمييز يف سوق             ٩٢-١٣١  
  ؛)فنلندا(أصول مهاجرة  املنحدرون من األشخاص هواجهيي ذالعمل ال

اعتماد تدابري تشريعية وإدارية ملنع أي شكل من أشكال التمييز ضد        ٩٣-١٣١  
 اجملاالتالتعليم والصحة والعمل والسكن وغريها من       جماالت   يف   اإلثنيةاألقليات  

  ؛ )الصني(
 التدابري املتخذة للحد من التمييز ضد املهاجرين واألقليات         مواصلة  ٩٤-١٣١  

  ؛ )األرجنتني( اإلثنية
 وتعزيز  اجملموعات اإلثنية منع التمييز ضد     الرامية إىل    تكثيف اجلهود   ٩٥-١٣١  

من أصـول   املنحدرين  األشخاص  املساواة، وكذلك منع ومكافحة التمييز ضد       
  ؛ )بولندا (مهاجرة

 الرومـا مـن   اختاذ تدابري فعالـة لتحـسني أوضـاع األقليـات             ٩٦-١٣١  
 مجيع أشكال التمييز ضدهم يف توفري راض حبزم علىاالعت وضمان التتر/ينالروماو

  ؛ )) اإلسالمية-مجهورية (إيران  (ة على ذلك مناسبوفرض عقوباتاخلدمات 
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 الروماشعب  التمييز ضد األقليات، مبا يف ذلك       الشواغل إزاء    تبديد  ٩٧-١٣١  
ووضع استراتيجية شاملة ملكافحة خطاب الكراهية، مبا يف ذلك تدابري إلجـراء            

  ؛ )باكستان(مرتكبيها مثل هذه اجلرائم ومالحقة يف يقات فعالة حتق
اختاذ تدابري ملموسة لتعزيز التسامح والتنوع يف اجملتمع وتـدريب            ٩٨-١٣١  

نترنـت   الكراهية على اإل   على اكتشاف خطاب  املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون     
  ؛ )اهلند (اإلنترنت ومالحقة مرتكيب هذه األفعالوغري 

 اختاذ تدابري فورية للتصدي للتمييز ضد املهـاجرين، واألشـخاص           ٩٩-١٣١  
 احلصول على  جماالت من أصول مهاجرة، وطاليب اللجوء والالجئني يف  املنحدرين

والتصدي للشواغل الـيت  اخلدمات العامة، واإلسكان، وسوق العمل، والصحة،   
ئل تـشمل   وسـا  جلنة القضاء على التمييز العنصري، وتكثيف اجلهود، ب        أبدهتا

اعتماد خطة عمل جديدة، ملنع ومكافحة مجيع أشكال التمييز وتعزيز املـساواة            
  ؛)أذربيجان(
 السلبية ضد املهاجرين    واملواقفاختاذ تدابري فعالة للحد من التمييز        ١٠٠-١٣١  

  ؛ )بنغالديش(يف النرويج 
تـه،   ومكافح هوحظرخطاب الكراهية   وضع استراتيجية شاملة ملنع      ١٠١-١٣١  

اجلـرائم ذات   يف  تدابري إلجراء حتقيقات    اختاذ  ألة ذات أولوية، مبا يف ذلك       كمس
  ؛ )) اإلسالمية-مجهورية (إيران (ومالحقة مرتكبيها على حنو فعال الصلة 

وتـدريب   الوعي وتعزيز التسامح والتنوع يف اجملتمـع،          درجة رفع ١٠٢-١٣١  
مالحقة مرتكيب  وراهية   الك خطابكتشاف  على ا املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون     

  ؛ )إسرائيل (هذه األفعال
ـ           ١٠٣-١٣١    اتتكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز التسامح والتنـوع يف اجملتمع

 الكراهيـة   خطـاب كتـشاف   على ا وتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون      
  ؛ )البحرين (مالحقة مرتكيب هذه األفعالو
وتـدريب  حة خطـاب الكراهيـة      مكاف الرامية إىل    تكثيف اجلهود  ١٠٤-١٣١  

  ؛ )اليونان( يف هذا الصدد املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون
املرتكبـة  الكراهية  وخطب   جرائم   ملكافحةاختاذ تدابري أكثر فعالية      ١٠٥-١٣١  

علـى  نـع و  املعلى  والتركيز  ،  يهاضد األقليات يف النرويج، أو حىت القضاء عل       
   ؛)كوت ديفوار (اإلجراءات متابعة هذه

 وضـمان   مهاالتسامح والتنوع يف اجملتمع وتعزيز    ب الوعي    درجة رفع ١٠٦-١٣١  
 اجلنـاة   ومالحقـة يف أعمال العنف والتمييز وخطاب الكراهية       بانتظام  التحقيق  

  ؛ )أذربيجان(املزعومني 
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 تدابري  وخاصةوضع تدابري فعالة ملكافحة التحريض على الكراهية،         ١٠٧-١٣١  
اكمة مرتكبيه على حنو فعال     التعصب وحم  من مظاهر    يف مثل هذا النوع   التحقيق  

  ؛ )بيالروس(
  ؛ )أرمينيا(كافحة جرائم الكراهية ومتجيد اجملرمني ملمواصلة جهودها  ١٠٨-١٣١  
علـى  حتسني مجع البيانات عن جرائم وحوادث الكراهية، والعمل          ١٠٩-١٣١  

الضحايا علـى   األسباب الكامنة وراء احلاالت غري املبلغ عنها، وتشجيع         معرفة  
  ؛ )تركيا(تدابري حلمايتهم لزم األمر اختاذ  وإذا ها،اإلبالغ عن

دعم املبادرات القائمة اليت هتدف إىل مجع وتوليد بيانـات           مواصلة ١١٠-١٣١  
  ؛ )الربازيل( عن العنصرية والتمييز مصنفة

 األشخاص املنحدرين اختاذ تدابري لوضع حد للتمييز ضد املهاجرين أو           ١١١-١٣١  
يتعلـق    فضالً عن طاليب اللجوء والالجئني، وخاصـة فيمـا         أصول مهاجرة ن  م

  ؛ )تونس(ة يالصحاخلدمات لى اخلدمات العامة والسكن والعمل وعصول باحل
اختاذ التدابري املناسبة للتصدي للتمييز ضد املهاجرين وطاليب اللجوء          ١١٢-١٣١  

 وفقـاً  والعمـل،    ةيالـصح الرعاية  لى اخلدمات العامة والسكن و    عصول  احل يف
  ؛ )اهلند( اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري ا أعربت عنهيت الللشواغل

  ؛ )السودان(تكثيف اجلهود ملكافحة جرائم الكراهية والعنف املرتيل  ١١٣-١٣١  
 واألطفال ذوي  ضد األطفال من جمموعات األقلياتمكافحة التمييز ١١٤-١٣١  

  ؛ )األردن(اإلعاقة 
والـشعوب  مكافحة التمييز ضد األطفال املنـتمني إىل األقليـات           ١١٥-١٣١  

  ؛ )البحرين(واألطفال ذوي اإلعاقة األصلية 
 الرومـا ضمان املساواة يف احلقوق والفرص ألبنـاء املهـاجرين و          ١١٦-١٣١  

 يف  اإلثنيةأطفال األقليات   ضد  ، والتحقيق يف مزاعم البلطجة      والشعوب األصلية 
 ة العـار  وصمو  والعنف الصور النمطية بري فعالة حلمايتهم من     املدارس واختاذ تدا  

  ؛ )أوزبكستان(
 جهودها ملكافحة التنميط العنصري يف مجيـع القطاعـات،          تكثيف ١١٧-١٣١  

  ؛ )توغو (ة على حد سواء واخلاصةالعام
 وخاصـة  والعنصري،   اإلثين التنميط   ملكافحةبذل املزيد من اجلهود      ١١٨-١٣١  

ـ   أفراد   جيريهاوالتفتيش اليت   يف عمليات اإليقاف      اجلمـارك   والـشرطة وموظف
  ؛ )ماليزيا(واهلجرة 
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مواصلة العمل إلنشاء آلية وقائيـة وطنيـة ملناهـضة التعـذيب             ١١٩-١٣١  
  ؛ )غواتيماال(
، مثـل    بالبـشر  ضحايا االجتار إىل  تعزيز جهودها لتقدمي املساعدة      ١٢٠-١٣١  

إيـران  (سـوق العمـل    إىل الوصـول احلصول على التعليم والتدريب املهين و     
  ؛ )) اإلسالمية-مجهورية (
ـ طار  اإلمتابعة مكافحة االجتار بالبشر والتعاون يف        ١٢١-١٣١   دويل يف هـذا    ال

  ؛ )رومانيا(الصدد 
د أدوار وإجـراءات مجيـع      يحتدوإلحالة  وطنية رمسية ل  اعتماد آلية    ١٢٢-١٣١  

  ؛ )مجهورية مولدوفا (ضحايا االجتار بالبشرما يتعلق بالتعرف على املؤسسات في
 وتطبيـق   بالبشر ضحايا االجتار إىل  تكثيف اجلهود لتقدمي املساعدة      ١٢٣-١٣١  

التفاقية جملس أوروبا بـشأن إجـراءات   وفقاً ه،  املتعلقة ب  اجلنائيقانون  الأحكام  
مكافحة االجتار بالبشر وتوصيات فريق اخلرباء املعين مبكافحة االجتـار بالبـشر            

  ؛ )بيالروس(
القصر عن طريق ختصيص موارد كافيـة     بتعزيز جهودها ملنع االجتار      ١٢٤-١٣١  

  ؛ )تركمانستان(حاالت القصر املفقودين   مجيعلسلطات اهلجرة للتحقيق يف
  توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عنـد        مراعاة ١٢٥-١٣١  

 العنف ضد   أفعالانتشار  عن  فضالً   الزيادة يف عدد النساء ضحايا االجتار،        تناوهلا
  ؛ )نيكاراغوا (النساء

قليميني وفيما بني األقـاليم     اإلشركاء  ال يف املنطقة مع     العملتعزيز   ١٢٦-١٣١  
للمساعدة يف بناء قدرات مكافحة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال          

  ؛)الفلبني(
على العنـف   املعاملة والتحرش والتحريض    إساءة   يف أفعال التحقيق   ١٢٧-١٣١  

ومعاقبة مرتكبيها  عرض هلا األقليات والفئات الضعيفة األخرى       تتوالكراهية، اليت   
  ؛ )املكسيك(
تعـرض األطفـال    ملكافحة  مالئمة  مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج      ١٢٨-١٣١  
  ؛ )دولة فلسطني(الجتماعي تعايف الضحايا وإدماجهم ا، وضمان واإليذاءلعنف ل
الرامية إىل إعمال حقوق الطفل ومنع العنف ضـد         تكثيف التدابري    ١٢٩-١٣١  

  ؛ )اجلزائر(األطفال 
 ، مبا يف ذلـك     ومنعه العنف املرتيل  تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة     ١٣٠-١٣١  

  ؛ )أذربيجان( األطفال علىأشكال العنف واالعتداء اجلنسي خمتلف 
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على نوع  مواصلة تشجيع زيادة التركيز على مكافحة العنف القائم          ١٣١-١٣١  
  ؛ )اجلبل األسود(اجلنس 

ـ ضـمن    العنف املرتيل    مواصلة مكافحة بقاء   ١٣٢-١٣١   حلكومـة  ات ا أولوي
  ؛ )باراغواي(
 األخرى شكالاأل ملنع العنف املرتيل وسائر   كفاءةاعتماد تدابري أكثر     ١٣٣-١٣١  

  ؛ )فييت نام(واالعتداء عليهم العنف ضد النساء واألطفال من 
ود يف سياق مكافحة العنف املرتيل واالغتصاب والعنـف         تعزيز اجله  ١٣٤-١٣١  

التزمـت بـذلك    النرويج قد   نظراً ألن   ،  عليهم األطفال واالعتداء اجلنسي     ضد
  ؛ )النيجر (بالفعل

  ؛ )اهلند( العنف ضد النساء والفتيات ملكافحةاختاذ تدابري فعالة  ١٣٥-١٣١  
وحماكمة ت العنف املرتيل    حااليف  تحقيق  التعزيز التدابري الرامية إىل      ١٣٦-١٣١  

 إعـادة  وخاصـة نساء واألطفال ضحايا العنف، إىل الوتقدمي املساعدة  مرتكبيها  
  ؛ )سري النكا(التأهيل االجتماعي 

وطنية ملكافحة العنف الوقائية تها التكثيف اجلهود يف تنفيذ استراتيجي   ١٣٧-١٣١  
  ؛ )الفلبني(القائم على نوع اجلنس 

 التدابري املتخذة ملكافحة آفة العنف القائم على نـوع      مواصلة تعزيز  ١٣٨-١٣١  
  ؛ )إسبانيا(اجلنس، وحتسني فعاليتها وزيادة محاية الضحايا 

حتجاز االحتسني ظروف االحتجاز يف املؤسسات اإلصالحية ومراكز  ١٣٩-١٣١  
  ؛ )االحتاد الروسي(ؤقت لطاليب اللجوء امل
ام احلـبس االنفـرادي     ضمان جتميع إحصاءات مفصلة عن استخد      ١٤٠-١٣١  

  ؛ )أيرلندا(
 للحاجة إىل   مالئماعتماد تدابري فورية هتدف إىل ضمان إجراء تقييم          ١٤١-١٣١  

عـن  فضالً  لشرطة،  لدى ا احلبس االنفرادي يف كل حالة من حاالت االحتجاز         
علـى   سـاعة   ٤٨ البالغ القانوين   القيد الزمين  تنفيذاملزيد من التشدد يف     ضمان  
   ؛)إيطاليا( ة األجللنظام العام قصريا برياتدوع من نهذا ال استخدام

أثنـاء    ساعة ٤٨لاللتزام بالقيد الزمين البالغ     الظروف الالزمة   هتيئة   ١٤٢-١٣١  
  ؛ )هولندا(القانون النروجيي على النحو الذي يقتضيه  االحتجاز يف زنازين الشرطة

للمحاكمـة،   واالحتجاز السابق    االحتجاز لدى الشرطة  تقليل مدة    ١٤٣-١٣١  
  ؛)سويسرا( يف حاالت احلبس االنفرادي وخاصة
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  ؛ )فرنسا (احملتجزيناحلد من استخدام احلبس االحتياطي وعزل  ١٤٤-١٣١  
 فيما يتعلق باألحداث واعتمـاد      احلبس االحتياطي  نظام   استعراض ١٤٥-١٣١  

  ؛ )أوزبكستان(معاهدات األمم املتحدة  هيئات توصياتوفقا لتدابري بديلة 
االحتجاز للحد من استخدام االحتجاز لدى      اخلاص ب تنقيح نظامها    ١٤٦-١٣١  

 لدى الـشرطة    يكون احتجاز األطفال  ألطفال، والتأكد من أن     يف حالة ا  الشرطة  
  ؛ )كندا(هو املالذ األخري وألقصر فترة ممكنة 

تنفيذ سياسات وبرامج للوقاية وإعادة التأهيل واإلدماج االجتمـاعي           ١٤٧-١٣١  
  ؛ )كوستاريكا(، وال سيما القاصرين ينياجلنسواإليذاء ستغالل لضحايا اال

علـى  شهود  الأو  / و السعي إىل ضمان محاية مجيع األطفال الضحايا       ١٤٨-١٣١  
اجلرائم واالمتثال ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة           

  ؛ )ليبيا(باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها 
االحتجاز السابق بتنفيذ معايري قضاء األحداث، وال سيما فيما يتعلق  ١٤٩-١٣١  

  ؛ )النمسا(وفصل األحداث عن السجناء البالغني  للمحاكمة
لقانون املخالفني ل  محاية مجيع القاصرين     الرامية إىل مواصلة جهودها    ١٥٠-١٣١  

بدأ العدالـة   لطفل الفضلى، مبا يف ذلك إمكانية دمج م       امع مراعاة مبادئ مصاحل     
  ؛ )إندونيسيا(التصاحلية يف نظام قضاء األحداث 

، ال سيما عن طريق     إىل العدالة  تيسري وصول ضحايا العنف اجلنسي     ١٥١-١٣١  
 الـيت تقـدم هلـم       لضحايا وحتسني الرعاية  لاحلد من تأخري جلسات االستماع      

  ؛ )فرنسا(
األعمـال الـيت     ل لقاء ا والرج النساءضمان املساواة يف األجر بني       ١٥٢-١٣١  

  ؛ ) ليشيت- تيمور(يؤدوهنا 
 عن  الرجال والنساء مواصلة جهودها لضمان املساواة يف األجر بني         ١٥٣-١٣١  

  ؛ )بنن(العمل املتساوي 
تعزيز التـدابري لـضمان     مواصلة   الفجوة يف األجور من خالل       سد ١٥٤-١٣١  

  ؛ )ماليزيا(حصول النساء والرجال على أجر متساو عن العمل املتساوي القيمة 
علـى عـدم    القائمة   الفجوة يف األجور     لسداختاذ تدابري ملموسة     ١٥٥-١٣١  

املساواة بني اجلنسني من أجل ضمان حصول النساء والرجال على أجر متـساو             
  ؛ )رواندا(عن العمل املتساوي القيمة 
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 تعزيز التدابري الرامية إىل تشجيع مشاركة املرأة يف سوق العمل دون           ١٥٦-١٣١  
اجلنسني تقليل الفجوة يف األجور بني      وسائل منها   ، ب س اجلن على أساس نوع  ييز  مت
  ؛ )سري النكا(
املنحدرات من  زيادة مشاركة النساء    اليت تيسر   ياسات  مضاعفة الس  ١٥٧-١٣١  

 الفجوة  سد كن من عن السياسات اليت مت   فضالً   يف سوق العمل،     أصول مهاجرة 
  ؛ )باراغواي(نسني يف األجور بني اجل

طرائق تشمل  ، ب  األطفال بيوتحتسني اخلدمات يف    مواصلة  النظر يف    ١٥٨-١٣١  
وتعزيز الربامج التدريبية للمهنـيني     ،   سنة ١٨توفري املأوى جلميع األطفال دون      

املهلـة  يف حدود   احلاالت  البت يف   محايتهم، وتعجيل   على  العاملني مع األطفال و   
  ؛ )تايلند ( يوما١٤ً البالغة القانونية

 األطفال من أسرهم من قبـل       بانتزاع املمارسات املتعلقة    استعراض ١٥٩-١٣١  
 واختاذ التـدابري الالزمـة      ،لطفل الفضلى ا مصاحلدائرة رعاية الطفل، يف ضوء      

 من  انتزاعه والدينية بعد    واإلثنيةويته الثقافية   اخلاصة هب لطفل  ا صلة للحفاظ على 
  ؛ )تركيا (أسرته

  االجتمـاعي  الـسكن ارئ ووحـدات    الطوتوفر مآوي    أن   ضمان ١٦٠-١٣١  
ملكة املتحدة لربيطانيا   امل(لألسر اليت لديها أطفال      اصةخب، و  الئقاً اًمستوى معيشي 

  ؛ ) الشماليةأيرلنداالعظمى و
ميع األطفال حـىت    وإتاحتها جل  األطفال   بيوتخدمات  توافر  كفالة   ١٦١-١٣١  

ـ ألطفال  فيما يتعلق با  القانونية    مراعاة األصول  تعزيزو،  سنة ١٨سن    ،ضحاياال
  يوما١٤ً البالغة املهلة القانونية يف غضونهم ت معقابالإجراء املعن طريق ضمان 

  ؛ )يسلنداآ(
  وتنفيـذها   فقـر األطفـال    ملكافحةاستراتيجية أكثر فعالية     وضع ١٦٢-١٣١  

  ؛ )قريغيزستان(
فقر من خالل   للمكافحتها  مواصلة جهودها لدعم البلدان النامية يف        ١٦٣-١٣١  

  ؛ )بنغالديش( اإلمنائية ااعداهتمس
أي عـالج طـيب     تقـدمي   من أجل ضـمان     من اجلهد   زيد  بذل امل  ١٦٤-١٣١  

 كامل لكرامة  احتراميف  العقلية  لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية أو االضطرابات       
  ؛ )إيطاليا(ملرضى املعنيني ا
يف زيد من اخلطوات امللموسة للحد من استخدام اإلكـراه          املاختاذ   ١٦٥-١٣١  

عقليـة أو إعاقـة     الذين يعانون من مشاكل صحية      عالج واحتجاز األشخاص    
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 بدائل  ووضع العقليةحتسني رصد مؤسسات الرعاية الصحية      وسائل منها   ذهنية، ب 
  ؛ )نيوزيلندا (اليت تنطوي على إكراهلتدخالت لطوعية 

 يف مؤسـسات   اليت تنطوي على إكـراه     التدابري   ضمان عدم تطبيق   ١٦٦-١٣١  
  ؛)سويسرا( عند الضرورة وبطريقة متناسبة إالالعقلية الصحة 

من التمييز    القسري لعالج اإلجباري واالحتجاز  امعايري  ختلو   أن   ضمان  ١٦٧-١٣١  
ـ     أن  ويف النصوص القانونية واملمارسات العملية معا،         ةتركز على السالمة، وإزالة أي

  ؛ )نيوزيلندا ("ةطرياخل ةعقليال اتضطراباال"ىل العجز أو تصنيفات تشري إ
يف جمال   األخصائيون الصحيون مواصلة حتسني التدريب الذي يتلقاه       ١٦٨-١٣١  

  ؛ )الربتغال(الثقافات التواصل بني 
اخلـدمات الـصحية    املتعلقـة ب  اللوائح اجلديدة    تنفيذ كفالة فعالية  ١٦٩-١٣١  

طبيـة  العناية  ال تلقي   البلد جلميع األشخاص يف     حيق مبوجبها والرعاية الطبية اليت    
  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (تخصصة  الطيب املفحصخدمات العاجلة وال
هود للحد من تعاطي املخدرات واملـؤثرات العقليـة         اجلمضاعفة   ١٧٠-١٣١  

  ؛ )كوستاريكا(األخرى، وال سيما من قبل األطفال واملراهقني والشباب 
لنحو املوصى به من    لحد من تعاطي املخدرات، على ا     لتعزيز اجلهود    ١٧١-١٣١  

  ؛)بوتسوانا(قبل جلنة حقوق الطفل 
 وتكثيف التـدابري املتخـذة      الروماضمان احلق يف التعليم ألطفال       ١٧٢-١٣١  

 يف نظام التعلـيم؛     التتر/ينالروماو الروما  يواجهها أطفال  ملعاجلة الصعوبات اليت  
  ؛ ))إلسالمية ا-مجهورية (إيران (روما  بالاصاخلمنط احلياة تناسب وإجياد حلول 

 أصـول مـن   املنحدرين  اختاذ تدابري إضافية لضمان متتع األطفال        ١٧٣-١٣١  
 علـى   م، والقضاء على التمييز يف حـصوهل      تعليمباحلق يف ال  ة متتعاً كامالً    مهاجر

  ؛ )قريغيزستان(التعليم 
ضمان حصول مجيع األطفال على التعليم االبتدائي والثانوي، مبـن           ١٧٤-١٣١  

  ؛ )املكسيك( اللجوء ون وطالبواملهاجرفيهم األطفال 
ـ     املنحدرين اختاذ تدابري إضافية لضمان متتع األطفال      ١٧٥-١٣١   ل و مـن أص

  ؛ )الربتغال(التعليم باحلق يف ة متتعاً كامالً مهاجر
 الشعوب األصلية حبقهم يف التعلـيم       متتع جهودها لضمان    مواصلة ١٧٦-١٣١  

  ؛ )ليشيت -تيمور (
دها الرامية إىل ختصيص موارد تربوية كافية لدعم حق         مواصلة جهو  ١٧٧-١٣١  
  ؛ )بنن( يف التعليم يةلشعوب األصلية النروجيا
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ثقافـات األشـخاص املنـتمني إىل         لـدعم  املالئمةاختاذ التدابري    ١٧٨-١٣١  
إيـران  ( احلفاظ على لغـاهتم      عن طريق فعال، وال سيما    على حنو    قومية أقليات

  ؛ )) اإلسالمية-مجهورية (
محاية األشخاص ذوي   بشأن  خاص، يف سياستها العامة     بوجه  تركيز  ال ١٧٩-١٣١  

هم أكثـر عرضـة للتمييـز       بوصـف  اإلعاقة، على محاية األطفال ذوي اإلعاقة،     
  ؛ )إسبانيا(
تكفل حقـوق اإلنـسان لألشـخاص        اليت   حكاماألمواصلة تعزيز    ١٨٠-١٣١  

  ؛ )سابقاًية مجهورية مقدونيا اليوغوسالف(املنتمني إىل أقليات إثنية 
 استخدام لغـات الـشعوب األصـلية       تيسرياعتماد تدبري لتعزيز و    ١٨١-١٣١  

  ؛ )املكسيك(
ضمان  يف النرويج و   الشعوب األصلية محاية  الرامية إىل   تعزيز التدابري    ١٨٢-١٣١  
  ؛ )كوت ديفوار(لى املوارد الطبيعية ع الكامل مصوهلح
والتصديق  الشمال   يف بلدان ي  شعب السام اصة ب اخلتفاقية  االاعتماد   ١٨٣-١٣١  

  ؛ )الدامنرك (٢٠١٦ عام عليها حبلول
زيد من اخلطوات للحفاظ على الوسائل التقليديـة لكـسب          اختاذ امل   ١٨٤-١٣١  

  ؛ )سلوفينيا(األمساك ، مثل رعي الرنة وصيد السامي وتعزيزهاشعب دى العيش ل
ة الدولـة    من أنشط  ة املتضرر مواصلة حوارها مع الشعوب األصلية     ١٨٥-١٣١  

 لكـال    اتفاق يكـون مقبـوالً     إىللتوصل  ا التعدين يف الشمال و    الكثيفة يف جمال  
  ؛ )أملانيا(اجلانبني 

نشطة الشركات عرب الوطنيـة وغريهـا مـن         ضمان أال يكون أل    ١٨٦-١٣١  
 اإلثنيـة واجملموعـات    مؤسسات األعمال أثر سليب على متتع الشعوب األصلية       

  ؛)١()جنوب أفريقيا(حبقوقها األخرى 
تـدريس   مبا يف ذلـك     السامي وتعزيزها،  حقوق شعب  تعزيز محاية  ١٨٧-١٣١  

  ؛ )أوزبكستان (هم وتقاليدتهملغتهم واحلفاظ على ثقاف
لشعب السامي وثقافتـه    اللغوية  احلقوق  اعتماد تدابري فعالة حلماية      ١٨٨-١٣١  

  ؛ )الصني(

__________ 

نية وغريها من مؤسسات األعمال     نشطة الشركات عرب الوط   ال يكون أل   أ ضمان"التوصية كانت يف األصل      )١(
 )".جنوب أفريقيا(أثر سليب على التمتع حبقوق الشعوب األصلية 
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ألقليات مثـل   خلاصة با اتعزيز حقوق اإلنسان    إىل  تعزيز التدابري الرامية      ١٨٩-١٣١  
  ؛ )) البوليفارية-مجهورية (فرتويال  ( ومحايتهاالروما وغريهم من اجملموعات الضعيفة

سـبل   وفعالة هتدف إىل زيادة حتسني  مالئمةمواصلة اتباع سياسات     ١٩٠-١٣١  
الـذي  تدابري إضافية، على النحو     اعتماد   التعليم والنظر يف     علىالروما  صول  ح

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(الوطنية حلقوق اإلنسان املؤسسات أوصت به 
طائفة تحسني الظروف املعيشية ل   املتعلقة ب  عملال صياغة خطة    إعادة ١٩١-١٣١  

 من أجل ضمان أن تشمل قضايا أساسية مثـل        ٢٠٠٩اليت بدأت يف عام     الروما  
  ؛ )إكوادور (الرومااجلودة ألطفال عايل تعليم شامل ووفري حمو األمية وت

املهاجرين واألقليات القومية يف اجملتمع     إدماج  مواصلة تطوير سياسة     ١٩٢-١٣١  
  ؛ )أرمينيا(
إعادة النظر يف التشريعات والربامج القائمة هبدف تعزيـز احلمايـة        ١٩٣-١٣١  

 نظرة اجلمهـور   األجانب، وحتسني    هاالجتماعية جلميع املهاجرين، واحلد من كر     
  ؛ )الفلبني(للمهاجرين العامة 

احترام حقوق اإلنسان جلميـع     استناداً إىل   تعزيز سياسات اهلجرة،     ١٩٤-١٣١  
  ؛ )) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (املهاجرين 

قوقهم، وال سيما فيمـا يتعلـق       حبإعداد محالت لتوعية املهاجرين      ١٩٥-١٣١  
  ؛ )الربتغال(حبقوقهم يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية 

ـ  اإلعادة  ت  إعادة تقييم ممارسا   ١٩٦-١٣١    وعمليـات اللجـوء،   ةغري الطوعي
احلماية الكاملـة   بالالجئني  متتع  لقاصرين، من أجل ضمان      فيما يتعلق با   سيما وال

  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(القانون املكفولة هلم مبوجب 
يف مجيـع   الفـضلى   اختاذ املزيد من اخلطوات لدمج مصاحل الطفل         ١٩٧-١٣١  

قـوق اإلنـسان    املتعلقة حب تزامات  ل مع اال  شياًامت هلجرة،مراحل عملية اللجوء وا   
محاية خاصة لألطفـال ملتمـسي      توفري  مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، وضمان      

  ؛)النمسا(اللجوء غري املصحوبني 
مـصاحل الطفـل    مواصلة وتعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان احترام         ١٩٨-١٣١  

  ؛ )الربازيل(املهاجرين  السياسات العامة بشأن حقوق إنفاذ عند الفضلى
يف مجيع املـسائل املتـصلة بـاهلجرة       الفضلى   الطفل   مصاحلضمان   ١٩٩-١٣١  

  ؛ )شيلي(
من مراكز االستقبال من خـالل       القاصريناختفاء  اختاذ تدابري ملنع     ٢٠٠-١٣١  

  ؛ )فنلندا(تهم وضمان محايالجتار هبم احتديد األطفال املعرضني خلطر 



A/HRC/27/3 

GE.14-07534 34 

 طاليب اللجوء غري    ينصراقصوى ملسألة الق  الولوية  األمواصلة إعطاء    ٢٠١-١٣١  
مراكز اللجوء ومحايتهم من االختفاء، مبا يف ذلك تـوفري          املودعني يف   املصحوبني  

بسرعة وتعزيز اجلهود   عليهم  املوارد الالزمة، وتعزيز التدابري الرامية إىل التعرف        
  ؛ )أملانيا(السابقة يف هذا الصدد 

مجيع طـاليب اللجـوء     عن  املسؤولية  بية الطفولة    رعا تكليف دائرة  ٢٠٢-١٣١  
  ؛ )هنغاريا( سنة ١٨ غري املصحوبني حىت سن ينصراالق

 ةفعالال كفال املعاجلة  إىل   هتدف استراتيجيات أخرى     وضع النظر يف  ٢٠٣-١٣١  
دول  األجانـب إىل     مسألة إعادة  و الذين ليس لديهم وثائق،   الة طاليب اللجوء    حل

  ).سرياليون(إنسانية ماً، العتبارات اً أو عا مسلحاًعنفتشهد 
ر عن موقف الدولة    يف هذا التقرير تعبّ   الواردة  أو التوصيات   /مجيع االستنتاجات و    -١٣٢

وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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