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 مقدمـة  
  26واسُتعرضت حالة حقوق اإلنسان يف السويد يف اجللسة احلادية عشـرة  املعقـودة يف  -1

 وترأســت وفــد الســويد أنيكــا ســودر  كاتبــة الدولــة بــو ارة ا ارجيــة.. 2015كــانون اليناي/ينــاير 
كــانون   29واعتمـد الفريـق العامـل التقريـر املتعلـق بالسـويد يف جلسـتع السـابعة عشـرة  املعقـودة يف 

 .2015اليناي/يناير 
التــا    اختــار سلــو حقــوق اإلنســان فريــق املقــررين 2015كــانون اليناي/ينــاير   13ويف  -2

 )اجملموعة الينالثية( لتيسري استعراض احلالة يف السويد: األرجنتني ومجهورية كوريا ولتفيا.
  16/21مــن مرفـق القــرار  5والفقـرة  5/1مــن مرفـق القــرار  15وعمـالا بححكــال الفقـرة  -3

  صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف السويد:
 (؛A/HRC/WG.6/21/SWE/1)أ( )15رض كتايب مقدَّل وفقاا للفقرة عتقرير وطين/ )أ( 
جتميـــل للمعلومـــات أعدتـــع مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــوق اإلنســـان  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/21/SWE/2)ب( )15فوضية السامية( وفقاا للفقرة )امل
تـــــــع املفوضـــــــية الســـــــامي )ج(   )ج(15ة حلقـــــــوق اإلنســـــــان وفقـــــــاا للفقـــــــرة مـــــــوجز أعدو

A/HRC/WG.6/21/SWE/3).) 
  وُأحيلت إىل السويد  عن طريق اجملموعـة الينالثيـة  ئائمـة أسـألة أعـدفا سـلفاا أنربي ـان -4

واململكـــة املتحـــدة   وســـلوفينيا  واجلمهوريـــة التشـــيكية  وبل يكـــا  وإكـــوادور  وإســـرائيل  وإســـبانيا
ه األسـألة متاحـة يف املوئـل ا ــارج  وهـذوهولنـدا.   والنـروي   يرلنـدا الشـماليةألربيطانيـا العممـو و 

 لالستعراض الدوري الشامل.

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

ئال وفد السويد إن تعزيز واحرتال حقوق اإلنسـان لل ميـل ئيمـة أساسـية وأولويـة مركزيـة  -5
عـن تقـديرها ملسـااة اجملتمـل املـدي  ذـا يف نلـا املنممـات الـ   ينـل للحكومة. وأعربـت السـويد 

الشعوب األصلية واألئليات القومية  يف األعمال التحضريية هلذه الـدورة مـن السـتعراض الـدوري 
 الشامل.

ــــــان السياســــــة العامــــــة للحكومــــــة  يف تشــــــرين األول/ -6 ــــــو راء يف بي ــــــيو ال ــــــد يــــــدد رئ  وئ
  علو أن العنصرية والتحامل يف اجملتمل يقيودان حياة النـا.. وعـالوة علـو نلـا  2014 أكتوبر

يدد علو وجوب أل يكون هناك مكان يف السويد ملعاداة السامية  أو معاداة الغ ر  أو كراهية 
اإلسالل  أو كراهية األفارئة. وأوضح الوفد أن مكافحة العنصرية وكراهية األجانب تستتبل إنكـاء 
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ع   وتقــــدع تربعــــات حكوميــــة إىل املنممــــات غــــري احلكوميــــة  واحلــــوار املســــتمر مــــل الفأــــات الـــو 
علـو إاـا  تكليـف صـدر  املعرضة للعنصـرية وكراهيـة األجانـب. وتعكـف الشـرطة السـويدية حاليـاا 

 إليها بتعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة جرائم الكراهية.
ل احلـــر لـــوراء. وعلـــو الـــرغم مـــن أن حريـــة ونكـــر الوفـــد أن مـــن األساســـ  كفالـــة التبـــاد -٧

التعبري وحرية الصحافة منصوص عليهما يف دستور السويد  فإن القوانني الدستورية بـدورها تـنمم 
 بوضوح مضمون املنشورات يف حالت من ئبيل جرمية التحريض ضد سموعة ئومية أو إثنية.

يــف مشــكلة عامليــة تتطلــب ونكــر الوفــد أن مكافحــة التعصــب والكراهيــة والتطــر  العن -8
 ملكافحة التطر  العنيف. وطنياا  منسقاا  التعامل معها بصورة مجاعية. وئد عينت احلكومة مؤخراا 

ونكــر الوفــد أن الســويد لــديها حكومــة نســائية وأن املســاواة بــني اجلنســني تت لــل مجيــل  -9
ة املنمـور اجلنسـاي  السياسات احلكوميـة. واألداة الرئيسـية لتحقيـق هـذا اهلـد  هـ  تعمـيم مراعـا

 وكذا تعزيز امليزنة املراعية للمنمور اجلنساي والعمل علو مكافحة العنف ضد املرأة.
  صـــدئت الســـويد علـــو اتفائيـــة سلـــو أوروبـــا بشـــحن منـــل ومكافحـــة 2014ويف عـــال  -10

ســـطنبول( وأخـــذت بقــانون جديـــد يعـــز  احلمايـــة مـــن االعنــف ضـــد املـــرأة والعنـــف املنــز  )اتفائيـــة 
 زواج القسري و واج األطفال.ال

نقــــائ مائويــــة بــــني  3ومــــل أن إمجــــا  ف ــــوة األجــــور بــــني املــــرأة والرجــــل تراجــــل بنســــبة  -11
يف املائـة.  13  ل تزال هناك ف وة يف األجور يف السويد نسبتها حـوا  2013و 1994 عام 

ة المــرو  امل تلفــة وئــد عينــت احلكومــة مندوبيــة للمســاواة بــني اجلنســني يف احليــاة العمليــة لدراســ
 للمرأة والرجل وائرتاح إجراءات ترم  إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني وتقليص ف وة األجور.

وأكـــد الوفـــد أن مكافحـــة مجيـــل أيـــكال التمييـــز  ذـــا فيهـــا التمييـــز املتعـــدد األيــــكال   -12
 يزال أحد األهدا  الرئيسية للحكومة. ل
لكــ  يــدرج فيــع  2015كــانون اليناي/ينــاير   1يف  2009وئـد عــدل ئــانون التمييــز لعــال  -13

مــن أيـــكال  جديــداا  عــدل كفايــة تـــدابري تيســري وصــول األيـــ اص نوي اإلعائــة باعتبــاره يـــكالا 
 التمييز.
بغـــرض  ســـني وتعزيـــز وضـــل املينليـــات  2013وئـــد اعتمـــدت اســـرتاتي ية يـــاملة عـــال  -14

جلنـة  قيـق يف  اجلنسانية يف السويد  وتنمر حالياا واملينليني ومزدوج  امليل اجلنس  ومغايري اهلوية 
مســحلة مــا إنا كــان ينبغــ  يايــة مغــايري اهلويــة اجلنســانية بححكــال القــانون اجلنــائ  املتعلقــة  ــرائم 

 الكراهية بسبب امليل اجلنس . الكراهية وخطاب الكراهية  ال  تشمل سلفاا 
يف ياية حقوق األئليـات القوميـة  نصراا وئد يكل تعزيز ياية لغات األئليات القومية ع -15

 يف السويد.
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ونكر الوفد أن العمل الرام  إىل القضـاء علـو التمييـز ضـد الرومـا ومعـاداة الغ ـر أولويـة  -16
  2012مــن أولويــات احلكومــة. وئــد ركــزت الســرتاتي ية الوطنيــة إلدمــاج الرومــا  املعتمــدة عــال 

مشــاركة الرومــا ومســااتهم يف تنفيــذها. وئــد أنشــأت  علــو مبــدأ عــدل التمييــز وعلــو خاصــاا  تركيــزاا 
 جلنة خاصة ملناهضة معاداة الغ ر.

ســ الت الشــرطة املتعلقــة بــحكينر  2013ونكــر الوفــد أن وســائم اإلعــالل كشــفت عــال  -1٧
لوســائم اإلعـالل  فقــد كـان الغــرض الرئيسـ  مــن وضـل الســ الت  يــ ص. ووفقـاا  4 000مـن 

تهم إىل الروما. وخلص التحقيق الذي أجرتـع جلنـة يايـة األمـن هو  ديد األفراد علو أسا. نسب
والسالمة إىل أن معاجلة الشرطة للبيانات الش صية خمالفة للقانون من عـدة جوانـب. وئـد كلـف 

بشــــحن التــــدابري املت ــــذة  2015إىل احلكومــــة يف يــــبائ/فرباير  جهــــا  الشــــرطة بــــحن يرفــــل تقريــــراا 
وبشـحن وجـود املبـادل التوجيهيـة واملمارسـات اإلداريـة  دئيقاا  قاا لضمان تطبيق اإلطار القانوي تطبي

الال مــة ملنــل أي  ييــز. وفيمــا يتعلــق دقــوق األفــراد املتضــررين يف احلصــول علــو تعــويض  جــرت 
 طلب تعويض. 3 000علو حوا   املوافقة سلفاا 

  2011وأيــــــار الوفــــــد إىل أن الدســــــتور الســــــويدي ئــــــد اعــــــرت  صــــــراحة  منــــــذ عــــــال  -18
  بـــدأت الســـويد وفنلنـــدا والنـــروي  مفاوضـــات حـــول اتفائيـــة 2011الصـــاميني يـــعباا. ويف عـــال ب

 بشحن صامي  بلدان الشمال.
  مت توسيل حق برملان الصاميني يف املشاركة يف ختطـيم الشـؤون البلديـة 2010ويف عال  -19

ل األراضـــ  ورصـــد مراعـــاة احتياجـــات الشـــعب الصـــام   ذـــا فيهـــا مصـــا  مـــريب الرنـــة يف اســـت دا
 2014واملياه. وعالوة علو نلا  جرى تعـديل ئـانون املعـادن والالئحـة التنميميـة للمعـادن عـال 

 هبد   يادة إيراك الشعب الصام  يف عملية إصدار تراخيص التنقيب عن املعادن.
وفيمـــا يتعلـــق بتحـــديات الصـــحة العقليـــة الـــ  تواجـــع رعـــاة الرنـــة  ول ســـيما  يـــادة خطـــر  -20

لـو النتحـار  اعرتفـت احلكومـة بـحن هنـاك حاجـة إىل مزيـد مـن اجلهـود مـن أجـل احلـد إئدامهم ع
 من هذه امل اطر؛ وجيري النمر يف عدد من املقرتحات.

وتبحث السويد علو الدوال عن السبل الكفيلـة بتعزيـز حقـوق الطفـل  ذـا يف نلـا حـق  -21
  أعطــت 2014شــرين األول/أكتــوبر الطفــل يف التعبــري عــن يفرائــع يف املســائل املتعلقــة بــع. ومنــذ ت

احلكومة األولوية لألعمال التحضريية املتعلقة بإدراج أحكال اتفائية حقـوق الطفـل يف التشـريعات 
 السويدية.

طلـب  2014ئاصر غري مصحوب ئدموا عـال  ٧ 000وأوضح الوفد أن ما يقرب من  -22
. وئـد عمـل سلـو اهل ـرة ائمـاا الل وء يف السويد وأن مصا  الطفل الفضـلو تؤخـذ يف العتبـار د

 أو غريهم من األوصياء. قصورالسويدي بشكل فاعل علو تعقب يفباء ال
يــ ص دون ســن الينامنــة عشــرة   ــن لــديهم تصــريح إئامــة يف  6 000ويعــد أكينــر مــن  -23

السـويد  مــن عـدمي  اجلنســية. وأيـار الوفــد إىل أن مـن يــحن العـرتا  بدولــة فلسـطني أن يعطــ  
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تعـديالت علـو  2015نيسـان/أبريل  1طفـال جنسـية. وسـتدخل حيـز النفـان يف معمم هؤلء األ
 ئانون اجلنسية السويدي ترم  إىل احلد من حالت انعدال اجلنسية.

ونكـــر الوفـــد أنـــع ل يُل ـــح إىل احلـــبو الحتيـــاط  وفـــرض القيـــود يف الســـويد إل عنـــدما  -24
بانتمـــال. ومــن اهلـــال تقصـــري فـــرتة  تكــون ضـــرورية ومتناســـبة. وجيـــري اســتعراض أســـباب الحت ـــا 

احلبو الحتيـاط  إىل أئصـو حـد  كـن وأل تفـرض إل القيـود الضـرورية. وتت ـذ سـلطة الدعـاء 
 العال ودائرة الس ون واملرائبة كلتااا خطوات للحد من عزل احملت زين.

جيــاد كمـا تــدر. احلكومــة ســبل  ســني احلالــة العامـة لألحــداذ اجلــا ني  ذــا يف نلــا إ -25
 السبل الكفيلة بت فيف أي حبو انفرادي للمحت زين األحداذ.

وئـال الوفـد إن السـويد جتمـل بـني يايـة ئويـة حلقـوق الفـرد وبـذل جهـود ملنـل أي تـدخل  -26
يف احلــــق يف ا صوصــــية. ويتضــــمن ئــــانون الســــت بارات ا ارجيــــة وئــــانون اســــت بارات اإليــــارة 

 من أجل ضمان تلبية احلاجة إىل ياية السالمة.يفليات السالمة واملرائبة القانونيتني 
ونكـر الوفـد أن اسـت بارات اإليـارة يف مؤسسـة الالسـلك  التابعـة للـدفاع الـوطين جتــري  -2٧

ضــمن اإلطــار املفصــل للقــانون الســويدي   ــت رئابــة ئضــائية وإيــرا  برملــاي صــارمني. وتقــدل 
عن مرائبة اإليارات املضطلل هبـا ذوجـب هـذا إىل الربملان  ببالغ مكتوب   تقريراا  احلكومة سنوياا 

للتشــريعات الوطنيـة الــ   مــ   القـانون. ويرمــ  النمـال إىل ضــمان سـري اســت بارات اإليــارة وفقـاا 
 للتزامات البلد ذوجب القانون الدو  حلقوق اإلنسان. ا صوصية  وكذلا وفقاا 

الشرطة  أيار الوفـد إىل إنشـاء وفيما يتعلق ذسحلة التحقيقات يف ادعاءات سوء سلوك  -28
  1إدارة مستقلة ومنفصلة للتحقيقات ا اصة علو الصعيد الوطين  ضـمن الشـرطة السـويدية  يف 

 .2015كانون اليناي/يناير 
  أهنــا 2015ونكـر الوفـد أن احلكومـة ئـد أعلنـت  يف إطـار مشـروع ئـانون امليزانيـة لعـال  -29

منه ية للعمل يف سال حقوق اإلنسان يف السويد  ويتمينل  تعتزل أن تقدل إىل الربملان اسرتاتي ية
أحد جوانبها اهلامة يف  ديد الكيفية ال  ميكن هبا تنميم رصد مستقل إلعمال حقـوق اإلنسـان 

 يف البلد.

 االستعراض موضوع الدولة وردود التحاور جلسة -باء 
التوصــيات املقدمــة أثنــاء احلــوار يف وتــرد  وفــداا ببيانــات خــالل جلســة التحــاور. 89أدىل  -30

 اجلزء اليناي من هذا التقرير.
رحب اجلبل األسود بوضل خطة العمل الوطنية حلقـوق اإلنسـان  والسـرتاتي ية الطويلـة  -31

األجـــل إلدمـــاج الرومـــا  وبتقريـــر الســـويد ملنتصـــف املـــدة. واستفســـر عـــن األنشـــطة املضـــطلل هبـــا 
 لدوافل العنصرية ضد األئليات البار ة.للتصدي  طاب الكراهية ني ا
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ورحب املغرب باعتماد تدابري لتعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني ومكافحـة العنـف ضـد املـرأة   -32
وبالسياسة الرامية إىل  سني حالة األيـ اص نوي اإلعائـة. وسـلم الضـوء علـو اجلهـود املبذولـة 

ادرات مكافحة التمييـز واملعاملـة املهينـة يف ملكافحة التمييز والعنصرية وكراهية األجانب  وعلو مب
 املدار..

باجلهود املبذولة ملكافحة التمييز  ذا يف نلا خمصصات امليزانية   وأحاطت ناميبيا علماا  -33
  وكـذلا باحلمايـة مـن التمييـز املـرتبم بالسـن الـ  مـا فتأـت 2013ال  عرفت  يادة مقارنة بعال 

 كـــانون الينـــاي/  1مـــن  لها ئـــانون التمييـــز  ونلـــا اعتبـــاراا تطبـــق علـــو ئطاعـــات مـــن اجملتمـــل يشـــم
 .2013 يناير
ورحبـــت بل يكـــا بالتقـــدل احملـــر  يف حقـــوق الطفـــل. واستفســـرت عمـــا إنا كانـــت عمليـــة  -34

إدراج اتفائيــة حقــوق الطفــل يف التشــريعات الســويدية ئــد بــدأت ومــا إنا كانــت احلكومــة تســتطيل 
 اإلدراج.أن تلتزل ذوعد هنائ  لستكمال هذا 

ورحبت نيكاراغوا بحوجع التقدل يف اجملالني التشريع  واملؤسس  منذ السـتعراض الـدوري  -35
الشامل األول للحالة يف السويد  وسلطت الضوء علـو اعتمـاد ئـانون مكافحـة التمييـز ول سـيما 

 التمييز املتعدد األيكال.
فـــل يف القـــانون الســــويدي. ورحبـــت النـــروي  بـــإعالن الســـويد إدراج اتفائيـــة حقـــوق الط -36

وأعربـــــــت عـــــــن القلـــــــق إ اء بـــــــمء التقـــــــدل احملـــــــر  يف معاجلـــــــة حقـــــــوق الصـــــــاميني يف األراضــــــــ  
والختصاصــات املقيــدة لل نــة احلــدود  وأيــارت إىل أايــة التصــديق علــو اتفائيــة منممــة العمــل 

 .169الدولية رئم 
  وئدمت باكستان توصيات. -3٧
ريكا الضـوء علـو اعتمـاد القـانون اجلديـد للمسـؤولية اجلنائيـة عـن اإلبـادة وسلطت كوستا -38

اجلماعيــة واجلــرائم ضــد اإلنســانية وجــرائم احلــرب  وأعربــت عــن مشــاطرفا ئلــق جلنــة القضــاء علــو 
التمييز العنصـري بشـحن مـا نكرتـع التقـارير مـن  يـادة خطـاب الكراهيـة ني الـدوافل العنصـرية ضـد 

 األئليات.
بولنـــدا بـــاجلهود املبذولـــة لتنفيـــذ توصـــيات اجلولـــة األوىل مـــن الســـتعراض الـــدوري وأئـــرت  -39

خطـوة هامـة يف مكافحـة  2014الشامل مشرية إىل أن اعتماد ئانون اجلرائم ضـد اإلنسـانية عـال 
 التعذيب.

وأيــادت الربتغــال  هــود الســويد الراميــة إىل مكافحــة مجيــل أيــكال التمييــز  ول ســيما  -40
بإنشـــاء الســـويد    وإىل تعزيـــز املســـاواة. ويف هـــذا الصـــدد  أحاطـــت الربتغـــال علمـــاا ضـــد األئليـــات

 ملكتب أمني املمامل املعين باملساواة.
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  وخبطـــة العمـــل اجلديـــدة 2010ورحبـــت ئطـــر باســـرتاتي ية تعزيـــز حقـــوق الطفـــل لعـــال  -41
التعلـيم الـ  أخـذت حلماية األطفال من الجتار بالبشر والستغالل والعتداء اجلنسـيني  وبـربام  

 دقوق الطفل.
وأيـــادت رومانيـــا بالســـويد علـــو تقريرهـــا ملنتصـــف املـــدة  وأيـــارت بإجيابيـــة إىل موافقـــة  -42

  2032-2012الســويد علــو اتفائيــة إســطنبول  وباعتمادهــا لســرتاتي ية إدمــاج الرومــا للفــرتة 
 وبإنشاء جلنة مناهضة معاداة الغ ر.

لقلق إ اء است دال الشرطة غري املشروع للقوة وإ اء خطاب وأعرب ال اد الروس  عن ا -43
كراهيـــة األجانـــب املوجـــع ضـــد األئليـــات الوطنيـــة والدينيـــة. كمـــا أيـــار إىل تزايـــد جـــرائم الكراهيـــة 

 والعنصرية وكراهية األجانب.
وأيــــادت روانــــدا بالتــــدابري الراميــــة إىل مكافحــــة التمييــــز وتعزيــــز املعــــار  بشــــحن كراهيــــة  -44

األجانــب يف أوســائ القصوــر  وبــاجلهود الراميــة إىل تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني وتكــافؤ املرتبــات. 
 وأعربت عن تقديرها إلدانة ستانيسال. مبانيناند  رمية اإلبادة اجلماعية يف رواندا.

الســـنغال بـــا طوات الـــ  اختـــذفا الســـويد لســـحب التحفمـــات علـــو الصـــكوك  ورحـــب -45
الدوليـــة حلقـــوق اإلنســـان  واعتمـــاد تـــدابري تشـــريعية حلمايـــة األطفـــال غـــري املصـــحوبني  ومكافحـــة 

 الجتار باألي اص والستغالل اجلنس  لألطفال.
اواة. ويــ عت وأيــادت صــربيا بالســويد علــو إنشــاء مكتــب أمــني املمــامل املعــين باملســ -46

صربيا علو مواصـلة بـذل اجلهـود مـن أجـل النهـوض بإدمـاج املهـاجرين وتعزيـز التعـاون مـل اجملتمـل 
 املدي  ونلا هبد  تعزيز تحثري املهاجرين يف اجملتمل.

وأيـادت سـرياليون بالسـويد علـو سـ لها يف سـال حقـوق اإلنسـان وتقـدميها الــدعم إىل  -4٧
عدة اإلمنائيـة الرييـة. وحينـت سـرياليون السـويد علـو مواصـلة تعزيـز البلدان النامية من خالل املسـا

 التسامح الديين والندماج الجتماع  يف أوسائ خمتلف اجملموعات اإلثنية واجلاليات املهاجرة.
وأيـــادت ســـلوفاكيا بالســـويد علــــو  ديـــد أولويـــات سياســــتها العامـــة يف ســـال حقــــوق  -48

بـني اجلنسـني ومبادرافـا الراميـة إىل مكافحـة معـاداة الغ ـر. اإلنسان  وأئرت بحنشـطتها للمسـاواة 
ويــــ عت الســــويد علــــو تنفيــــذ توصــــيات جلنــــة مناهضــــة التعــــذيب بشــــحن الضــــمانات القانونيــــة 

 لألي اص احملرومني من حريتهم.
ورحبـت ســلوفينيا باملســاعدة الــ  تقــدمها السـويد مــن خــالل التعــاون اإلمنــائ . وأيــارت  -49

الكراهيـة وا طـاب السياسـ  املتعصـب واسـتمرار ف ـوة األجـور بـني اجلنسـني    إىل  ديات جرمية
كمـــا أعربـــت عـــن بعـــض الشـــواغل بشـــحن احلـــق يف ا صوصـــية  فيمـــا يتصـــل بـــالعرتاض الواســـل 

 النطاق لالتصالت.
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علـــو توصـــيات ئـــدمتها  ورحبـــت إســـبانيا بالتـــدابري املعتمـــدة بشـــحن حقـــوق الطفـــل  رداا  -50
رحوبت باجلهود الـ  بـذلت مـن أجـل يايـة أفضـل حلقـوق األيـ اص كما . 2010إسبانيا عال 
 نوي اإلعائة.

وأعربت سري لنكا عن تقـديرها لتنفيـذ خطـة عمـل يايـة األطفـال مـن الجتـار بالبشـر  -51
  وملــا يُعطــو مــن أولويــة للمســاواة بــني اجلنســني  ولل هــود الــ  2014والســتغالل اجلنســ  لعــال 

 تدابري تعزيز احلماية من التمييز.بذلت من أجل 
ورحبت دولة فلسطني باجلهود املبذولة ملكافحة التمييز وكراهية األجانب وملعاجلـة ف ـوة  -52

 األجور بني اجلنسني  وكذا تعيني حمققني يف جرائم الكراهية.
وأياد السودان بتصـديق السـويد علـو معمـم اتفائيـات األمـم املتحـدة األساسـية حلقـوق  -53

 اإلنسان واعتمادها خط  عمل وطنيتني حلقوق اإلنسان.
وأيــادت تايلنــد بالتقــدل احملــر  يف إدراج اللتزامــات الدوليــة يف ســال حقــوق اإلنســان يف  -54

ورحبت بإنشاء مكتـب أمـني املمـامل املعـين باملسـاواة  وأيـارت إىل أن جـرائم  التشريعات الوطنية.
 رتنت ل تزال تتزايد باطراد.اإلن  الكراهية والعنصرية يف يبكة

وأيــارت مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقاا إىل أن و ارة ا ارجيــة الســويدية عقــدت  -55
اجتماعات منتممة ومتكررة بشحن ئضايا حقوق اإلنسان مل منممـات اجملتمـل املـدي. وأيـادت 

 ذسااة البلد يف التنمية الدولية.
ل الســويد  عــل يايــة حقــوق اإلنســان أولويــة. وأيــادت ليشــ  بــالتزا - ونوهــت تيمــور -56

  وبـــاحملقق ا ـــاص  رميـــة الكراهيـــة  وبالتـــدابري 2032-2012باســـرتاتي ية إدمـــاج الرومـــا للفـــرتة 
 املعز ة ملكافحة الجتار بالبشر.

وأيـــارت توغـــو إىل أنـــع بـــالرغم مـــن التقـــدل احملـــر  يف مكافحـــة التمييـــز  ل تـــزال هنـــاك  -5٧
مـا يسـتهد  األيـ اص املنحـدرون مـن أوسـائ مهـاجرة  ا يتعلـق بالعنصـرية. وكينـرياا صعوبات فيم

والسـويديون املنحـدرون مـن أصـل أفريقـ ؛ وبالتـا   ةـة حاجـة إىل تـدابري جديـدة لتحسـني يايـة 
 األي اص املستهدفني بالتمييز والعنصرية وكراهية األجانب.

ويايـــة حقـــوق اإلنســـان وحريـــة  ورحبـــت تـــونو بحخـــذ الســـويد ئصـــب الســـبق يف تعزيـــز -58
بالتـدابري املت ـذة لتنفيـذ توصـيات السـتعراض الـدوري  التعبري يف اإلنرتنت. وأحاطت تونو علماا 

الشامل  ول سيما اعتماد خطم عمل حلقوق اإلنسان  ورحبت بسياسات الل وء ال  تعتمدها 
 السويد.

ن  ول ســيما فيمــا يتعلــق ذنــل وأيــادت تركيــا بإاــا ات الســويد يف ســال حقــوق اإلنســا -59
العنــف ضــد املــرأة  وتصــديقها علــو اتفائيــة إســطنبول. وأعربــت عــن ئلقهــا إ اء خطــاب الكراهيــة 

 وإ اء  يادة اجلرائم املرتبطة بع. ني الدوافل العنصرية و/أو املتعصب دينياا 



A/HRC/29/13 

GE.15-07674 10 

لتنفيـذ احمللـ  وأيادت أوكرانيا بقوة بتدابري ياية حقوق اإلنسـان يف السـويد مشـرية إىل ا -60
عــن طريــق خطــم العمــل الوطنيــة. وأثنــت علــو املشــاورات املفتوحــة مــل منممــات اجملتمــل املــدي  

 وكذا علو التعاون مل اآلليات واملؤسسات الدولية.
يرلندا الشمالية باألولوية الـ  تعطيهـا السـويد أملكة املتحدة لربيطانيا العممو و وأئرت امل -61

دابري احلماية من التمييز  لكنها أئرت بالتحـديات الـ  ل تـزال ئائمـة حلقوق اإلنسان. ونوهت بت
وال  تؤثر علو الفأات الضعيفة  ومنها الروما  وحينت علو تعزيز تدابري ياية األي اص عدمي  

 اجلنسية.
وأثنت الوليات املتحـدة األمريكيـة علـو التـزال السـويد دقـوق اإلنسـان وعلـو ريادفـا يف  -62

بتقـــارير عـــن التمييـــز ضـــد بعـــض األئليـــات  ريـــات يف اإلنرتنـــت. بيـــد أهنـــا أحاطـــت علمـــاا تعزيـــز احل
اإلثنيــة والدينيـــة  وأعربــت عـــن ئلقهــا إ اء عـــدل كفايــة تـــدريب القضــاة الـــذين  ققــون يف الجتـــار 

 بالبشر.
وأيـــــادت أو بكســـــتان خبطـــــم العمـــــل الوطنيـــــة  وبإنشـــــاء مكتـــــب أمـــــني املمـــــامل املعـــــين  -63

بــالقلق الــذي أعربــت عنــع هيأــات  ســرتاتي ية إدمــاج الرومــا. بيــد أهنــا أحاطــت علمــاا باملســاواة  وبا
املعاهــدات بشــحن خطــاب الكراهيــة ألســباب عرئيــة ودينيــة  والعــالج القســري لأليــ اص نوي 

 اإلعائة العقلية  واألنشطة الصناعية يف األراض  التقليدية للصاميني.
رية مـن التمييـز  ذـا يف نلـا بسـبب امليـل اجلنسـ   ورحبت ألبانيا بتدابري احلماية الدستو  -64

وبالتصــديق علــو اتفائيــة إســطنبول. وأيــارت بارتيــاح إىل اعتمــادات امليزانيــة امل صصــة للحمايــة 
 املستدامة حلقوق اإلنسان  ول سيما املنممات العاملة يف ئطاع اإلعائة.

ملدي الذي اعتمدتع السويد يف وأعربت اجلزائر عن تقديرها للنه  التشارك  مل اجملتمل ا -65
وأيــادت باعتمــاد خطــ   عمــل  ويــ عت علــو اعتمــاد ثالينــة. ويــ عت  إعــداد التقريــر الــوطين.

 علو إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاا ملبادل باريو.
ورحبت أنغول بالتدابري املت ذة إلنكاء وعـ  األطفـال واملـراهقني بكراهيـة األجانـب ومـا  -66

 هـــود الســـويد الراميـــة إىل المتينـــال للتزامافـــا  مـــن أيـــكال التعصـــب. وأحاطـــت علمـــاا  يشـــاهبها
 الدولية دماية حقوق األي اص الضعفاء  ول سيما املهاجرين.

وأيــادت األرجنتـــني بالســويد علـــو خطــة عملهـــا اجلديــدة حلمايـــة األطفــال مـــن الجتـــار  -6٧
  وعلـــو مـــا تبذلـــع مـــن 2015و 2014م  بالبشـــر والســـتغالل اجلنســـ  والعتـــداء اجلنســـ  لعـــا

 جهود تشريعية ملكافحة التمييز.
وأثنت أرمينيا علو التدابري املتواصلة من أجل املساواة بني اجلنسني  إىل جانب مـا أخـذ  -68

بـــع مـــن أحكـــال لصـــا  األطفـــال واأليـــ اص نوي اإلعائـــة. وأيـــادت دمايـــة حقـــوق األئليـــات 
ق الينقافيــة والدينيـــة لأليــ اص نوي األصـــول اإلثنيــة األرمنيـــة القوميــة  وكــذا دريـــة  ارســة احلقـــو 

 الذين يعيشون يف السويد.
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النهـوض  وامتدحت أسرتاليا الحرتال الينابـت حلقـوق اإلنسـان واحلريـات املدنيـة  و ديـداا  -69
باملســاواة بــني اجلنســني والقضــاء علــو العنــف ضــد املــرأة. وأيــادت بــالتحقيق الــذي أُمــر بفتحــع 

 للنمر يف مقتضو حمدد بشحن جترع التعذيب يف القانون السويدي. 2014 عال
وأيادت النمسا بالتزال السويد بالنهوض دقوق اإلنسان علو الصعيد العامل . وأعربت  -٧0

النمســا عــن القلــق إ اء التقــارير الــ  تتحــدذ عــن التمييــز ضــد الصــاميني  ول ســيما فيمــا يتعلــق 
ملـوارد. وأيـارت إىل ئلـق جلنـة القضـاء علـو التمييـز العنصـري بشـحن باحلقوق يف األراض  واملياه وا

 تزايد التقارير عن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية نات الدوافل العنصرية.
بالشـــواغل الـــ  أعربـــت عنهـــا بعـــض هيأـــات املعاهـــدات إ اء  وأحاطـــت أنربي ـــان علمـــاا  -٧1

مني والســـويديني املنحـــدرين مـــن أصـــل التمييـــز وكراهيـــة األجانـــب واملوائـــف العنصـــرية ضـــد املســـل
أفريقـــ  والرومـــا واليهـــود  وإ اء اهل مـــات علـــو أمـــاكن العبـــادة ا اصـــة باألئليـــات الدينيـــة  وإ اء 

 تصاعد معدلت النتحار يف أوسائ األي اص نوي اإلعائة.
علـــو مـــا أد  بـــع مــــن تعليقـــات ومـــا طـــرح مــــن أســـألة  نكـــرت الســـويد أن لــــديها  ورداا  -٧2

افيــة ميكــن اســت دامها ملعائبــة خمتلــف ممــاهر العنصــرية وكراهيــة األجانــب والتعصــب تشــريعات و 
الديين وكراهية املينلية اجلنسية وكراهية مغايري اهلوية اجلنسانية. ويرم  التكليف املوجـع إىل الشـرطة 
الســويدية إىل  ســني معــدل ئضــايا جــرائم الكراهيــة الــ  جيــري حلهــا؛ وإىل أن يكــون للتبليــ  مــا 

 ده.بع
ونكـر الوفــد أن معمـم األحكــال اجلنائيـة نات الصــلة ذكافحـة خطــاب الكراهيـة وجــرائم  -٧3

 علو اجلرائم املرتكبة يف اإلنرتنت. الكراهية تنطبق أيضاا 
علــو اهل مــات األخــرية ضــد مســاجد ســويدية  أعطــت الشــرطة الســويدية األولويــة  ورداا  -٧4

دميهم إىل العدالـة. وةـة حاجـة إىل تكينيـف احلـوار بـني للتحقيقات الرامية إىل معرفة املسـؤولني وتقـ
الشرطة واملنممات الدينية. وئد وجهت احلكومة الدعوة إىل  ينل  اجلالية املسلمة حلضور منائشة 

 .2015مائدة مستديرة بشحن كراهية املسلمني ستعقد يف أوروبا يف أوائل عال 
وديـــة ملنائشـــة ئضـــايا معـــاداة الســـامية  ووجهـــت احلكومـــة الـــدعوة إىل  ينلـــ  الطائفـــة اليه -٧5

 وجرى ختصيص أموال إضافية لتعزيز التدابري األمنية حلماية الطائفة اليهودية يف السويد.
ـــــدل عـــــال  -٧6 ـــــاب أبـــــيض بشـــــحن العتـــــداءات   2014وفيمـــــا يتعلـــــق ذعـــــاداة الغ ـــــر  ُئ كت

 الغ ر.والنتهاكات ضد الروما يف القرن العشرين  وأنشأت جلنة ملكافحة معاداة 
وذــا أن أكــرب عــدد مــن جــرائم الكراهيــة املبلــ  عنهــا يتصــل بكراهيــة املنحــدرين مــن أصــل  -٧٧

أفريق   تعتزل احلكومة أن تكلف مكتب أمني املمامل املعين باملساواة باختان تدابري إلنكـاء الـوع  
 .2016و 2015عام  
وئد خلصت دراسات مستقلة إىل أن السويد ئد اسـتوفت الشـروئ املنصـوص عليهـا يف  -٧8

يف معمــم جوانبهــا  وأن العقبــات الرئيســية املتبقيــة هــ   169اتفائيــة منممــة العمــل الدوليــة رئــم 
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حقوق امللكية وحيا ة األراض   وحقـوق الرعـ  لقطعـان الرنـة. ونكـر الوفـد أن مسـحلة احلقـوق يف 
يف مشروع التفائية بشحن صامي  بلدان الشمال  وأن احلكومة تحمل يف  وهلا أيضاا األراض  مت تنا

 من أجل إجياد حل للمسائل املعلقة. حافزاا  أن تكون هذه العملية عامالا 
وفيما يتعلق ذسحلة إنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق اإلنسـان  خلـص تقيـيم السـويد إىل أن  -٧9

يقــة عمــل مناســبة. وستشــكل جلنتــا التحقيــق املعنيتــان خطــم العمــل الوطنيــة حلقــوق اإلنســان طر 
بالعمــــل املنه ــــ  يف ســــال حقــــوق اإلنســــان يف الســــويد وتوصــــيافما  وكــــذا متابعــــة الســــتعراض 
الدوري الشامل  أسا. مداولت السويد بشحن كيفية إئامة نمال ميكن أن جيـري الرصـد املسـتقل 

لرابطــة الســويدية للســلطات احملليــة واملنــاطق إلعمــال حقــوق اإلنســان يف إطــاره. ونكــر الوفــد أن ا
توصـــلت إىل اتفـــاق مـــل احلكومـــة بشـــحن تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان يف األعمـــال املضـــطلل هلـــا علـــو 

ـــة للســـويد يف ســـال  الصـــعيد احمللـــ   واعتمـــدت احلكومـــة ئـــراراا  بشـــحن دعـــم عمـــل اجملـــالو القطري
 حقوق اإلنسان.

ول ميكــن إيــداع يــ ص دون  ســنة. 15د هــو ويعتــرب ســن املســؤولية اجلنائيــة يف الســوي -80
سن الينامنة عشرة رهن الحت ا  إل إنا كانت هنـاك أسـباب اسـتيننائية هلـذا الحت ـا . وسـتقدل 
الســويد تقــارير إىل جلنــة مناهضــة التعــذيب عــن الضــمانات القانونيــة لألحــداذ احملت ــزين  دلــول 

 .2015تشرين اليناي/نوفمرب 
حكوميـــة للنمـــر يف إمكانيـــة وضـــل حكـــم جنـــائ  خـــاص ذســـحلة وأنشـــحت الســـويد جلنـــة  -81

 .2015يف أيلول/سبتمرب  التعذيب  وستقدل تقريراا 
وئد وئوعت السويد علو التفائية الدولية حلماية مجيل األي اص من الختفاء القسـري  -82
. وظلــــت مســــحلة التصــــديق عليهــــا علــــو جــــدول أعماهلــــا  لكــــن األعمــــال املتعلقــــة 200٧عــــال 
 ديق مل تبدأ بعد.بالتص
وأكـــــد الوفـــــد أنـــــع ل يوجـــــد التـــــزال عـــــال ذوجـــــب القـــــانون الـــــدو  بـــــالعرتا  بـــــالل وء  -83

 الدبلوماس .
بالتــدابري املت ــذة ملكافحــة الجتــار باأليــ اص ودعــم حقــوق  وأحاطــت البحــرين علمــاا  -84

اهيـة األجانـب. الضحايا  ورحبت باملبادرات املت ذة إلنكاء الوع  يف أوسائ الطلبة بحخطـار كر 
 وتساءلت عن خطة  سني فرص حصول األسر املهاجرة علو التعليم.

وأيــــادت بــــنغالديد بالســــويد علــــو جتــــاو  هــــد  األمــــم املتحــــدة للمســــاعدة اإلمنائيــــة  -85
بـــالقلق الـــذي أعربـــت عنـــع جلنـــة القضـــاء علـــو التمييـــز العنصـــري بشـــحن  الرييـــة. وأحاطـــت علمـــاا 

وبشحن  يادة  طاب الكراهية ني الدوافل العنصـرية ضـد األئليـات  املنممات العنصرية واملتطرفة 
 الدينية والسويديني من أصل أفريق  والروما.

وأعربـت هولنـدا عــن تقـديرها لل هـود الــ  تبـذهلا السـويد ملكافحــة اإلرهـاب  مشــرية إىل  -86
هـــت بـــاجلهود القلـــق مـــن إمكانيـــة انتهـــاك اســـت دال تكنولوجيـــا املرائبـــة للحـــق يف ا صوصـــية. ونو 
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اهلادفـــة إىل التصـــدي للتمييـــز ضـــد أئليـــ  الصـــاميني والرومـــا  مشـــرية إىل أن هـــذا يتطلـــب يقمـــة 
 مستمرة.

وأيــادت بــنن بــاجلهود املبذولــة والتقــدل احملــر  يف ســال احلقــوق الئتصــادية والجتماعيــة  -8٧
ـــالنهوض بـــاحلق يف التنميـــة  ذـــا يف نلـــا تقـــدع الـــدعم مـــن أجـــل   قيـــق األهـــدا  والينقافيـــة  وب

 اإلمنائية لأللفية.
. وتســـاءلت عـــن منونجيـــاا  دميقراطيـــاا  وأيـــادت البوســـنة واهلرســـا بالســـويد بوصـــفها بلـــداا  -88

العقبــات الــ   ــول دون التصــديق علــو التفائيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــل العمــال املهــاجرين 
ختفـــاء القســـري  والربوتوكـــول وأفـــراد أســـرهم  والتفائيـــة الدوليـــة حلمايـــة مجيـــل األيـــ اص مـــن ال

ــــاري للعهــــد الــــدو  ا ــــاص بــــاحلقوق الئتصــــادية والجتماعيــــة والينقافيــــة. وأعربــــت عــــن  الختي
مشـــاطرفا يـــواغل جلنـــة القضـــاء علـــو التمييـــز ضـــد املـــرأة مـــن أن املهـــاجرات والالجأـــات ونســـاء 

 متعدد األيكال. األئليات ل  لن يعانني  ييزاا 
بتعديل ئانون العقوبات من أجل تعزيز احلماية مـن التحـرو واحلمايـة وأيادت بوتسوانا  -89

مــن الــزواج القســري و واج األطفــال  وبوضــل خطــة عمــل حلمايــة األطفــال مــن الجتــار. بيــد أهنــا 
بالشــــواغل الــــ  أعربــــت عنهــــا هيأـــات املعاهــــدات بشــــحن التمييــــز اإلثــــين وجــــرائم  أحاطـــت علمــــاا 

 الكراهية.
لتعديل التشريع  الذي اعرت  بالصاميني يـعباا أصـلياا. وأعربـت عـن وأيادت الربا يل با -90

بشــحن جــرائم الكراهيــة    مشــاطرفا القلــق الــذي أعربــت عنــع جلنــة القضــاء علــو التمييــز العنصــري
مشـــرية إىل أنـــع ينبغـــ  اغتنـــال فرصـــة إعـــادة تنمـــيم الشـــرطة ملنـــل التنمـــيم اإلثـــين وبنـــاء الينقـــة مـــل 

 اجملتمعات احمللية.
يــادت بلغاريـــا باعتمــاد خطـــم عمــل وطنيـــة حلقــوق اإلنســـان. وأعربــت عـــن تقـــديرها وأ -91

للتدابري املت ذة ملكافحة التمييز وكراهية األجانب  مينل تعيني حمقـق خـاص وإنشـاء مكتـب أمـني 
 املمامل املعين باملساواة  وباجلهود الرامية إىل مكافحة معاداة السامية وكراهية اإلسالل.

علو  سني احلوار والتشاور مل يعب  2010ذوافقة السويد عال  علماا وأحاطت كندا  -92
الصــاميني بشــحن السياســة احلكوميــة الــ  تــؤثر فيــع ويف وضــل التشــريعات. وطلبــت كنــدا احلصــول 

 علو معلومات عن التقدل احملر   ذا يف نلا بشحن سياسة السويد للقطب الشما .
ويد تقريـــر منتصـــف املـــدة بشـــحن تنفيـــذ توصـــيات وأيـــارت تشـــاد بارتيـــاح إىل تقـــدع الســـ -93

الســتعراض الــدوري الشــامل  وإىل تشــاورها املنــتمم مــل منممــات اجملتمــل املــدي بشــحن املســائل 
 املتعلقة دقوق اإلنسان واملساواة يف احلقوق لبعض الفأات من السكان.

الصــعيدين وامتــدحت يــيل  اجلهــود الراميــة إىل تنفيــذ سياســات حقــوق اإلنســان علــو  -94
الــوطين والـــدو . وأعربـــت عـــن مشـــاطرفا القلــق إ اء املوائـــف التمييزيـــة الـــوارد تفصـــيلها يف التقريـــر 

 الوطين وي عت السويد علو مواصلة اختان التدابري يف هذا الصدد.
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وأعربت الصني عن القلق إ اء اجلهود الرامية إىل تعزيز التينقيف يف سال مكافحة التمييـز  -95
ق األئليـات  ول ســيما يف سـال مكافحـة كراهيـة األجانــب والتمييـز القـائم علـو نــوع ويايـة حقـو 

إىل جــرائم الكراهيــة  وإىل تــدابري مكافحــة  اجلــنو والتعصــب يف يــبكة اإلنرتنــت. وأيــارت أيضــاا 
 الجتار باألطفال واستغالهلم والعتداء اجلنس  عليهم.

اءات املت ــذة مــن أجــل احــرتال حقــوق باللتزامــات واإلجــر  وأحاطــت جــزر القمــر علمــاا  -96
اإلنسان كافة. ورحبت جزر القمر باإلجراءات ال  اختذفا السويد دعماا للتنمية وسلطت الضوء 

 علو املستوى النمونج  لنفتاحها وحسن ضيافتها للمهاجرين.
باإلصالحات ال  أجريت علو الصعيد الوطين  ول سـيما  وأحاطت كوت ديفوار علماا  -9٧
ــــني اجلنســــني ووصــــول األيــــ اص نوي اإلعائــــة وأفــــراد األح كــــال التشــــريعية املتعلقــــة باملســــاواة ب

األئليــات واملهــاجرين وطــالو الل ــوء إىل ا ــدمات العامــة. ورحبــت ذشــاركة الســويد يف األنشــطة 
 اإلنسانية.

راض ورحبت كرواتيا بالتقدل احملر  يف تنفيذ التوصـيات الـ  ئبلتهـا السـويد خـالل السـتع -98
الــدوري الشـــامل األول للحالـــة فيهـــا ويـــ عت احلكومـــة علــو مواصـــلة العمـــل بفاعليـــة مـــن أجـــل 

 وعلو ئدل املساواة ودون  ييز. كامالا   ضمان  تل مجيل النا.  ميل حقوق اإلنسان  تعاا 
وأئـــرت كوبـــا بالتقـــدل احملـــر  يف خمتلـــف اجملـــالت وأيـــارت إىل التحـــديات الـــ  ل تـــزال  -99

و النحـو املـذكور يف التقريـر الـوطين  ومنهـا التمييـز. وأعربـت عـن ئلقهـا إ اء التصـر ات ماثلة  عل
التمييزية الصادرة عن سياسي  اليمني املتطر   ووجود منممات عنصرية  و يادة التحـريض علـو 

 الكراهية  ول سيما يف يبكة اإلنرتنت.
باملعلومـــات الـــذي ئدمـــع وفـــد وأعربـــت اجلمهوريـــة التشـــيكية عـــن تقـــديرها للعـــرض الغـــين  -100

 السويد عن التحديات واإلاا ات يف سال حقوق اإلنسان.
وأيادت الدامنرك بالتزال السويد دقوق اإلنسان ويددت علو أاية رصد حالـة حقـوق  -101

اإلنســان. ورحبـــت بالعمـــل الــذي تقـــول بـــع الســويد مـــن أجـــل إحــرا  تقـــدل يف املفاوضـــات بشـــحن 
 لق بصامي  بلدان الشمال.مشروع التفائية املتع

  2010واعرتفــــــت إكــــــوادور بــــــاجلهود الراميــــــة إىل المتينــــــال للتوصــــــيات املقدمــــــة عــــــال  -102
سيما التدابري املت ذة لضمان حقوق األي اص نوي اإلعائة  وسـلطت الضـوء علـو التقـدل  ول

 احملر  يف مكافحة التمييز وكراهية األجانب والجتار بالبشر.
التطورات اإلجيابيـــة املتصـــلة دقـــوق املـــرأة  وحقـــوق الطفـــل  ومكافحـــة ورحبـــت مصـــر بـــ -103

الجتار بالبشر. وأيارت مصر إىل أن التمييز والعداء اجملتمع  ضد الرومـا واملسـلمني واملهـاجرين؛ 
 وجـــرائم الكراهيـــة  ذـــا يف نلـــا إحـــراق املســـاجد؛ والتنمـــيم العنصـــري املزعـــول تســـتحق اهتمامـــاا 

 .خاصاا 
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تونيا الضـــــوء علـــــو سياســـــات الســـــويد املتعلقـــــة دقـــــوق املـــــرأة واألئليـــــات وســـــلطت إســـــ -104
والشــعوب األصــلية  وريادفــا يف القــرارات املتعلقــة دريــة اإلنرتنــت  ودورهــا ك هــة ما ــة للمعونــة 
اإلنسانية. ورحبت باسرتاتي ية إدماج الروما والعمـل علـو مشـروع التفائيـة بشـحن صـامي  بلـدان 

 الشمال.
باملشـــاورات املفتوحـــة مـــل اجملتمـــل املـــدي   فنلنـــدا عـــن ســـرورها لاحاطـــة علمـــاا  وأعربـــت -105

وبتسليم أمني املمامل الضوء علو التمييز املتعـدد األيـكال  وبـالتقرير املتعلـق بـالتمييز ضـد الرومـا 
 يف السويد. ويددت فنلندا علو إمكانية است دال لغة املنكيل  ولغات األئليات الفنلندية.

 ت فرنسا بالتزال السويد دقوق اإلنسان  ول سيما يف سلو حقوق اإلنسان.ورحب -106
 2014إىل عـال  2012وأيادت غابون باملبادرة ال   تد علو ثالذ سنوات من عـال  -10٧

يف سال التعليم والتدريب  وال  تشمل تدابري لتمكني األطفال واملراهقني من  صيل فهم أفضل 
 غري املصحوبني يف البلديات. قصورباجلهود الرامية إىل  سني رعاية ال لكراهية األجانب  وكذا

وأيادت أملانيا بالس ل النمونج  حلماية حقوق اإلنسان يف السـويد  لكنهـا لحمـت  -108
   ــا أســفر عــن التعبــري عــن أن األحــزاب الــ  تكــره األجانــب وتكــره اإلســالل ئــد حققــت تقــدماا 

ئم اإلعــالل ومــا أعقــب نلــا مــن  يــادة يف خطــاب الكراهيــة مشــاعر معاديــة للمســلمني يف وســا
 وجرائم الكراهية.

ونوهــت اليونــان بــاجلهود املبذولــة مــن أجــل التصــدي للتمييــز القــائم علــو أســا. الــدين   -109
لكنهـــا نكـــرت أنـــع يلـــزل فعـــل املزيـــد بـــالنمر إىل  يـــادة األنشـــطة نات املنحـــو العنصـــري يف البلـــد. 

نســـق وطـــين ملكافحـــة العنـــف يف العالئـــات احلميمـــة وائرتحـــت تنفيـــذ وأيـــادت اليونـــان بتعيـــني م
 التوصيات املقدمة يف تقريرها.

وذشــاريل  2011ورحبــت غواتيمــال بتحكيــد العــرتا  بالصــاميني بوصــفهم يــعباا عــال  -110
التعــــاون بــــني بلــــدان الشــــمال الــــ  فــــد  إىل تعزيــــز حقــــوق الصــــاميني يف احلفــــا  علــــو لغــــتهم 

 وب عيشهم وحيافم اجملتمعية وتطويرها.وثقافتهم وأسل
وهنــحت هنــدورا. الســويد علــو مــا تبذلــع مــن جهــود ملكافحــة التمييــز عــن طريــق اعتمــاد  -111

تــدابري ئانونيــة ومؤسســية وسياســاتية  ول ســيما التشــاور مــل منممــات اجملتمــل املــدي العاملــة يف 
ئة  واملينليات واملينليني ومزدوج  امليل سال تعزيز املساواة لفائدة األطفال  واألي اص نوي اإلعا

 اجلنس  ومغايري اهلوية اجلنسانية  واألئليات القومية.
ورحبت هنغاريا بالتقدل احملر  يف تعزيز حقـوق الطفـل  لكنهـا أعربـت عـن ئلقهـا إ اء مـا  -112

ئدة إلدماج أوردتع التقارير من  يادة لعدد جرائم الكراهية. وسحلت هنغاريا عن نتائ  املشاريل الرا
 الروما  وعن النتائ  والستنتاجات الرئيسية املتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية  تينل ملبادل باريو.

وأيارت يفيسـلندا إىل أن السـويد  مـل لـواء تعزيـز ويايـة حقـوق اإلنسـان علـو الصـعيد  -113
ية املتمينلـة العامل . وي عت يفيسلندا علـو تسـريل اجلهـود الراميـة إىل التصـدي للمشـاكل املستعصـ
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يف خطـــاب كراهيـــة األجانـــب وكراهيـــة اإلســـالل  معربـــة عـــن تحييـــدها ملـــا يعتـــزل مـــن إدراج اتفائيـــة 
 حقوق الطفل يف القانون السويدي.

وأيــادت اهلنــد باملبــادرة األخــرية لتوعيــة الشــباب ذناهضــة كراهيــة األجانــب وغريهــا مــن  -114
ــــد الســــويد علــــو التصــــدي أل وجــــع التفــــاوت بــــني الســــويديني أيــــكال التعصــــب. ويــــ عت اهلن

 واألي اص نوي األصول األجنبية يف احلصول علو العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم.
ورحبـت إندونيســيا بـاجلهود الراميــة إىل مكافحـة العنــف ضـد املــرأة ويايـة حقــوق الطفــل  -115

وضــمان احــرتال حقــوق املهــاجرين. كمــا أعربــت إندونيســيا عــن تقــديرها لالستضــافة املشــرتكة يف  
: احلـــوار يف مواجهـــة البقـــاء معـــاا ‘للمناســـبة الرفيعـــة املســـتوى املعنونـــة  2015كـــانون اليناي/ينـــاير 

 ‘.لعنيفالتطر  ا
وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن بال  ئلقها من اجلـرائم العنصـرية واملدفوعـة بكراهيـة  -116

األجانـب املرتكبـة ضـد الرومـا والسـن   واجلـرائم ضـد األئليـات  ذـا يف نلـا اسـتهدا  املسـلمني 
 باملضايقات والتهديدات اللفمية وأعمال الت ريب و طيم املمتلكات.

يرلنــدا بــالتزال الســويد القــوي دقــوق اإلنســان وســيادة القــانون وحريــة وســائم أ وأيــادت -11٧
 اإلعالل. وأيارت إىل أن وظائف أمني ممامل األطفال ل تشمل سلطة ئبول الشكاوى الفردية.

وهنـحت إســرائيل السـويد علــو عملهــا الريـادي يف تعزيــز حقــوق اإلنسـان للفأــات القائمــة  -118
ويـــة اجلنســـانية. ورددت امل ـــاو  الـــ  أعـــرب عنهـــا مكتـــب أمـــني ممـــامل علـــو امليـــل اجلنســـ  واهل

األطفــال  ول ســيما املتعلقــة دقــوق اإلنســان لألطفــال احملــرومني مــن حــريتهم يف ســ ون احلــبو 
 الحتياط  و نا ين الشرطة.

ليـة بالشـواغل املتعلقـة بافتقـار أمـني املمـامل املعـين باملسـاواة إىل و  وأحاطت إيطاليـا علمـاا  -119
. ورحبــت بالتــدابري املت ــذة حلمايــة األطفــال مــن الســتغالل اجلنســ   وأيــارت إىل أوســل نطائــاا 

 يواغل بشحن تدي مستوى الوع  العال بالسياحة ألغراض غلمانية.
بتحديات مكافحة التمييز ورحبت بإنشاء مكتب أمني املمـامل  وأحاطت الكويت علماا  -120

ة مجيــــل أيــــكال التمييــــز ضــــد الفأــــات الضــــعيفة  ول ســــيما املعــــين باملســــاواة مــــن أجــــل مكافحــــ
 األجانب والالجأون.

ورحب لبنان باجلهود ال  تبذهلا السويد من أجل اعتماد معايري دوليـة ووضـل تشـريعات  -121
 وطنية. وأياد باملبادرات العديدة الرامية إىل مكافحة التمييز وكراهية األجانب باعتبارها انعكاسـاا 

 تعزيز حقوق اإلنسان والقيم الدميقراطية.للتزامها ب
وأيارت ليبيا إىل أنع بالرغم من التقـدل الكبـري احملـر  يف خمتلـف اجملـالت  ل تـزال هنـاك  -122

 بعض التحديات يف سال حقوق اإلنسان  ول سيما يف مكافحة التمييز.
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ىل إحـرا  تقـدل يف وي عت ليتوانيا السويد علو تبادل خربافا مل بلدان أخرى تسـعو إ -123
ســال يايــة حقــوق اإلنســان. وأئــرت بــا طوات املت ــذة لضــمان يايــة األطفــال بإدراجهــا جرميــة 

 .2009جديدة يف ئانون العقوبات عال 
ونوهت ماليزيا بالتقدل احملـر   ذـا يف نلـا يف النهـوض دقـوق األيـ اص نوي اإلعائـة  -124

كومة مل اجلمعيات الدينية من أجل مكافحـة كراهيـة بتحاور احل ويايتها. وأحاطت ماليزيا علماا 
األجانــب والتعصــب الــديين. وإضــافة إىل نلــا  أيــارت إىل أن الســويد ل تــزال تواجــع  ــديات 
العنصـــرية والتعصـــب وكراهيـــة اإلســـالل واملوائـــف املتســـمة بكراهيـــة األجانـــب الـــ  تســـتهد  غـــري 

 املواطنني وغريهم من األئليات.
داد وتوبـــاغو باعتمـــاد خطـــة مكافحـــة الجتـــار بالبشـــر. وأعربـــت ترينيـــداد ورحبـــت ترينيـــ -125

وتوباغو عن اعتقادها بحن ةة حاجـة إىل مزيـد مـن العمـل ملكافحـة التمييـز ضـد األئليـات ولتعزيـز 
 حقوق األي اص نوي اإلعائة.

ورحبـــت أوروغـــواي بوضـــل خطـــة ثالينـــة حلقـــوق اإلنســـان. وئالـــت إن مـــن يـــحن إنشـــاء  -126
نية حلقوق اإلنسان أن يدعم اإلاا ات يف سـال حقـوق اإلنسـان. ونكـرت أوروغـواي مؤسسة وط

 أن علو احلكومة أن تدر. احلالة اإلنسانية ألي ي ص مطلوب هلا وحقوئع و ميهما.
وســـحلت مجهوريـــة مولـــدوفا عـــن اســـتنتاجات التقريـــر املؤئـــت لل نـــة التحقيـــق يف الرعايـــة  -12٧

يف املؤسســـات وأوصـــت باألخـــذ بشـــكل جديـــد مـــن الرعايـــة املنزليـــة  اإللزاميــة لألطفـــال واملـــراهقني
 بالتنفيذ الناجح  طة العمل الينانية حلقوق اإلنسان. لألطفال غري املصحوبني. وأحاطت علماا 

وأيــادت جنــوب أفريقيــا بالتنفيــذ النــاجح لــبعض توصــيات الســتعراض الــدوري الشــامل  -128
جل تعزيز مجيل حقوق اإلنسان  ذا فيها احلـق يف وي عت السويد علو بذل ما يف وسعها من أ

 التنمية  ويايتها وإعماهلا.
وأئرت الفلبني باإلسهال اهلال للسويد يف ئضـايا اهل ـرة والتنميـة وامتـدحت السـويد علـو  -129

تعديل ئوانينها ملكافحة التمييز لتيسري التما. اجلرب للضحايا. وأبدت الفلبني اهتمامها باحلصول 
 ومات عن املبادرات الرامية إىل ياية حقوق الصاميني والروما.علو معل
ورحبت املكسيا بالعرتا  بالصـاميني يـعباا أصـلياا  وبـاجلهود الراميـة إىل تعزيـز الـوع   -130

بشــحن كراهيــة األجانــب وغريهــا مــن أيــكال التعصــب يف أوســائ األطفــال واملــراهقني. ويــ عت 
العنصـــرية واملتســـمة بكراهيـــة األجانـــب وكراهيـــة اإلســـالل الســـويد علـــو مواصـــلة مكافحـــة الدعايـــة 

 واملعادية للسامية.
وأيادت غانا بالتزال السويد بعملية الستعراض الدوري الشامل. وأيارت غانا إىل تركـة  -131

ـــة األئليـــات  ويف الوئـــت نفســـع أحاطـــت علمـــاا  بـــدواع  القلـــق  راؤول فـــالينربغ فيمـــا يتعلـــق دماي
ان الـــ  أعربــت عنهـــا جلنــة القضـــاء علــو التمييـــز العنصــري وجلنـــة مناهضـــة املتصــلة دقـــوق اإلنســ

 التعذيب.
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ونكر وفد السويد أن األفعال العنصرية سرَّمة  وإن كانت املنممات العنصـرية ئـد تكـون  -132
 موجودة يف السويد.

 واتسم تنفيذ اسرتاتي ية إدماج الروما بتحثري الروما ومشاركتهم فيع. -133
مــن املــال  ذــا يف نلــا للمالجــت  مــن أجــل تنفيــذ مجيــل  كبــرياا   الســويد ئــدراا  وخصصــت -134

التدابري الراميـة إىل إهنـاء عنـف الرجـل ضـد املـرأة  والعنـف والضـطهاد باسـم الشـر   والعنـف يف 
 العالئات املينلية  وتشويع األعضاء التناسلية لاناذ  و واج األطفال  والزواج القسري.

  منســـــقاا وطنيـــــاا ملكافحـــــة العنـــــف يف 2012احلكومـــــة عينـــــت  عـــــال  ونكـــــر الوفـــــد أن -135
التقريـــر النهـــائ   2015العالئـــات احلميمـــة. وأضـــا  أن الســـويد تتوئـــل أن تتلقـــو يف أيار/مـــايو 

 لل نة التحقيق املكلفة بوضل اسرتاتي ية وطنية لتحقيق هد  إهناء عنف الرجل ضد املرأة.
يـة إىل مسـتوى اللتـزال بالعمـل بنمـال حصـص لفائـدة وإنا مل يرق وسـم األعمـال الت ار  -136

 املرأة  فقد تنمر احلكومة يف سن تشريعات بشحن هذه املسحلة.
للســويد يف إلغــاء العقوبــة البدنيــة لألطفــال يف الســويد   وأيــار الوفــد إىل الــدور الســتبائ -13٧

ف ضـد األطفـال لكـ  وعلو الصعيد الدو . وتعتزل السويد إنشاء مركز معار  وطين معين بالعن
 ينسق وجيمل املعار  ويدعم األطرا  الفاعلة يف عملها ملكافحة العقوبة البدنية.

وئد أعطت احلكومة أولوية كربى ملسحلة فقر األطفـال  ودعمـت بعـض اجملـالو اإلداريـة  -138
للمقاطعــات الســلطات احملليــة يف وضــل خطــم عمــل مناســبة للمــرو  احملليــة مــن أجــل التصــدي 

 ألطفال.لفقر ا
والســويد هــ  البلــد األورويب الــذي يســتقبل أكــرب عــدد مــن األطفــال طــالو الل ــوء غــري  -139

غــري املصــحوبني تصــاريح إئامــة.  قصوــريف املائــة مــن ال 8٧  مــنح 2014املصــحوبني. ففــ  عــال 
وجتاو ت حصة الفرد السويدي  ا استقبلتع السويد من لجأني حصـة الفـرد يف أي بلـد يفخـر مـن 

 ال اد األورويب. بلدان
ومــا فتــت مبــدأ عــدل اإلعــادة القســرية يشــكل منــذ  مــن طويــل جــزءاا مــن ئــانون الل ــوء  -140

إنفــان رفــض الــدخول أو الطــرد إنا كــان الشــ ص عرضــة  طــر عقوبــة  الســويدي. ول جيــو  أبــداا 
 اإلعدال أو التعذيب.

ايــــة حقــــوق مجيــــل العمــــال وأكــــد الوفــــد أنــــع تعــــذر النضــــمال إىل التفائيــــة الدوليــــة حلم -141
 املهاجرين وأفراد أسرهم.

وفيمـــا يتعلــــق باألســـألة املتصــــلة بالجتـــار بالبشــــر  نكـــر الوفــــد أن الســـويد ئــــد ئــــدمت   -142
   خطة عمل حلماية األطفال من الجتار بالبشر والستغالل والعتداءات اجلنسية.2014 عال

ـــالتحقق مـــن تقيـــد  -143 ـــة الســـويدية مكلفـــة ب ونكـــر الوفـــد أن مفتشـــية الســـت بارات ا ارجي
أجهــــزة اســــت بارات الـــــدفاع بقــــانون الســـــت بارات ا ارجيــــة. ونكـــــر أن حمكمــــة الســـــت بارات 
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ا ارجيــة حمكمــة خاصــة تنمــر يف طلبــات احلصـــول علــو تصــاريح اعــرتاض اإليــارات. وتتطلـــب 
الــــ  ئــــد جتريهـــا مؤسســــة لالســــلك  تابعـــة للــــدفاع الــــوطين  مجيـــل عمليــــات اســــت بارات اإليـــارة

احلصول علو تصريح من حمكمة الست بارات ا ارجيـة اهلـدُ  منـع هـو احلـد مـن التـدخالت يف 
 ا صوصية الفردية.

  يكر وفد السويد مجيل الوفود ال  طرحت عليع أسألة وئـدمت إليـع توصـيات. وختاماا  -144
مل فرصـــة هامـــة للتفكـــري يف حالـــة حقـــوق اإلنســـان يف الســـويد. ويعـــد الســـتعراض الـــدوري الشـــا

والسـويد ف ـورة بالتقـدل احملـر  كمـا تــرى أن عمليـة السـتعراض الـدوري الشـامل فرصـة للتحســني. 
وستنمر السويد بعناية يف التوصيات املقدمة. وستواصـل إيـراك اجملتمـل املـدي والتفكـري يف عمليـة 

ر يف كيفية تناول التوصيات وتنفيذها بحفضل طريقة. ونكر أن الستعراض الدوري الشامل  والنم
 السويد ست ري مشاورات فيما بني الو ارات ملتابعة احلوار والتوصيات.

 **التوصيات/أو و االستنتاجات -ثانياا  
 أدنــا   المدرجــةنظــرت الســويد لــي التوصــيات المقدمــة أثنــاء جلســة التحــاور  لقــد -145
 :بتأييدها تحظى وهي

 الطفــل  حقــوق التفاقيــة الثالــ  البروتوكــو  علــى التصــديق لــي النظــر -145-1
 )بلجيكا(؛ البالغات لتقديم إجراءا  تنشئ بحي 
لي التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشـعو   النظر -145-2

لــي التصــديق علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة  النظــراألصــلية )أوكبكســتان(؛ و 
 (؛نيكاراغوا)غواتيماال  و  169 رقم
 169 رقــم الدوليــة العمــل منظمــة اتفاقيــة علــى التصــديق لــي النظــر -145-3

 )البراكيل(؛
لحقوق اإلنسان  منها  أخرى دولية اتفاقياتلي التصديق على  النظر -145-4

لـــي التصـــديق علـــى  النظـــر)الفلبـــين(؛ و  189منظمـــة العمـــل الدوليـــة رقـــم  اتفاقيـــة
ــــــزليين للعمــــــا  الالئــــــق بالعمــــــل المتعلقــــــةالعمــــــل الدوليــــــة اتفاقيــــــة منظمــــــة   المن

 )أوكبكستان(؛
 التشــــريعات لـــي الطفــــل حقـــوق اتفاقيــــة إدمـــا  عمليــــة لـــي الشـــروع -145-5

 )ألبانيا(؛ اإلنسان لحقوق ثالثة عمل خطة وضع ومواصلة الوطنية
 الـــوطني التشـــريع لـــي الطفـــل حقـــوق اتفاقيـــة إلدمـــا  تـــدابير اتخـــا  -145-6

 )أنغوال(؛
__________ 

 ت.مل  رر الستنتاجات والتوصيا **
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 الطفـل حقـوق اتفاقيـة ألحكـا  الكامـل اإلدمـا  لضـمان تـدابير اتخا  -٧-145
 )لرنسا(؛ السويدية التشريعات لي

 القــــانون لــــي الطفــــل حقــــوق اتفاقيــــة أحكــــا  إلدمــــا  تــــدابير اتخــــا  -145-8
 )قطر(؛ السويدي

 السـويدية القوانين لي الطفل حقوق اتفاقية إدما  على بفعالية العمل -145-9
 )آيسلندا(؛

ـــة مؤسســـة إنشـــاء لـــي النظـــر -145-10  ولقـــاا  اإلنســـان لحقـــوق مســـتقلة وطني
 )ناميبيا(؛ باريس لمبادئ
 تامـاا  امتثـاالا  تمتثـل اإلنسـان لحقـوق وطنيـة مؤسسـة إنشاء لي النظر -145-11

 )أوكرانيا(؛ باريس لمبادئ
 لمبـــادئ تمتثـــل اإلنســـان لحقـــوق وطنيــة مؤسســـة إنشـــاء لـــي النظــر -145-12
 )لرنسا(؛ باريس
ـــة مؤسســـة إنشـــاء لـــي النظـــر -145-13 ـــادئ ولقـــاا  اإلنســـان لحقـــوق وطني  لمب

 )إندونيسيا(؛ سابقاا  به صىو الم النحو على باريس 
 لمبـــادئ ولقـــاا  اإلنســـان  لحقـــوق وطنيـــة مؤسســـة إنشـــاء لـــي النظـــر -145-14

 يرلندا(؛أ) ممكن وقت أقر  لي النطاق  واسعة بوالية تتمتع باريس 
 إلـــى العنصــري التمييــز علــى القضــاء لجنــة دعــوة لــي بعنايــة النظــر -145-15
 (؛ألريقيا)جنو   باريس لمبادئ ولقاا  اإلنسان لحقوق وطنية مؤسسة إنشاء
 وطنيــة مؤسســة إنشــاء أجــل مــن أطلقــت التــي المشــاورات مواصــلة -145-16

 )توغو(؛ باريس لمبادئ ولقاا  اإلنسان لحقوق
 تقييمـاا  تتـي  أداة بوصفها اإلنسان لحقوق مؤشرات وضع لي النظر -145-1٧
 )البرتغا (؛ اإلنسان لحقوق الوطنية للسياسات اتساقاا  وأكثر أدق
 تبــاد  ومواصــلة اإلنسـان لحقــوق ثالثـة عمــل خطــة وضـع لــي النظـر -145-18

 (؛مولدولا)جمهورية  اإلنسان لحقوق المنهجي باإلعما  يتعلق ليما الخبرات
 التثقيـف وإدرا  الجمهـور وعـي إ كـاء إلـى الراميـة جهودها مواصلة -145-19

 )السودان(؛ الدراسية المناهج لي اإلنسان حقوق مجا  لي
 اإلنسـان حقـوق مجـا  لـي التثقيـف لمسألة الواجب االهتما  إيالء -145-20

خطة العمل الثالثة لحقوق اإلنسـان مـن خـال  أمـور منهـا  بشأنجاري ال العمل لي
 )لنلندا(؛ السويد لي اإلنسان حقوق مجا  لي التثقيف حالةتجميع تقرير عن 
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 المجتمــع منظمــات مــع حوارهــا  نطــاق وتوســيع  هاتشــاور  مواصــلة -145-21
 التمييــز مكالحــة لــي ســيما وال اإلنســان  حقــوق حمايــة مجــا  لــي العاملــة المــدني

 ليشتي(؛ - )تيمور العنصري
لــي إنشــاء لجنــة مشـــتركة بــين الــوكارات مســؤولة عــن تنفيـــ   النظــر -145-22

 )البرتغا (؛ اإلنسان حقوقااللتزامات الدولية لي مجا  
 العنصــرية لمكالحــة الدوليــة المحالــل لــي لاعــل دور لعــب مواصــلة -145-23

 )لبنان(؛ والغلمانية
 الصــــعيد علــــى األطفــــا  لشــــكاوى بآليــــةلــــي بــــدء العمــــل  النظــــر -145-24

 التفاقيــة الثالــ  االختيــاري البروتوكــو  علــى والتصــديق التوقيــع وكــ ل  المحلــي 
 يرلندا(؛أ) البالغات تقديم بإجراء المتعلق الطفل حقوق
لــي إمكانيــة إعطــاء األولويــة لحقــوق الطفــل بصــورة مباشــرة   النظــر -145-25

ــيس   لــي سياســاتها لــيالنظــر بشــكل عــا   دمجــر بوصــفها قضــية قائمــة بــ اتها  ول
 )هنغاريا(؛ اإلنسان حقوق مجا 
 بمــا الطفــل  حقــوق لجنــة توصــيات لتنفيــ  المناســبة التــدابير اتخــا  -145-26

 )إيطاليا(؛ الوعي وإ كاء التثقيف حمالت خال  من  ل  لي
هـــا المب ولـــة لـــي إطـــار تاســـتراتيجية تعزيـــز لي بمـــا - الجهـــود تعزيـــز -145-2٧

 إلـى المنتمـين األطفـا  ضـد التمييـز منـع إلـى الراميـة - الطفل لي السـويدتحقوق 
ـــات ـــة األقلي ـــين واألطفـــا  المهـــاجرة األســـر وأطفـــا  اإلثني  اللجـــوء وطـــالبي الالجئ
 )كرواتيا(؛ عليه والقضاء
ــة لمكالحــة جميــع  استكشــا  -145-28 ــز الجهــود الجاري ســبل ووســائل تعزي

 جميــــعأشــــكا  التمييــــز مــــن أجــــل تحســــين نطــــاق الحمايــــة مــــن التمييــــز لتشــــمل 
 (؛النكا)سري  المجتمع لي المستويات

 )أنغوال(؛ الفعالية من بمزيد المجتمع لي التمييز مكالحة -145-29
 (؛غابون) ريالعنص التمييز أشكا  جميع مكالحة تدابير تعزيز -145-30
ـــز -145-31 ـــوائ  قـــوانين تعزي ـــع مكالحـــة ول ـــز أشـــكا  جمي  والعنصـــرية التميي

 )لبنان(؛ األجانب وكراهية
لـــي تـــدابيرها الراميـــة إلـــى منـــع التمييـــز ضـــد  اســـتباقينهـــج  ســـلو  -145-32

 متعــــدد تمييــــزاا  يعــــانين كلــــن ال الالئــــيالمهــــاجرات والالجئــــات ونســــاء األقليــــات 
 (؛والهرس )البوسنة  المرأة ضد العنف مكالحة وإلى األشكا  
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 لــي الجنســين بــين متــواكنلــي وضــع حصــل لكفالــة تمثيــل  النظــر -145-33
 )لرنسا(؛ التجارية األعما  إدارة مجالس
 مناصــب لــي الجنســانية الفجــوة لتضــييق موســةلم إجــراءات اتخــا  -145-34
 القيمــة  ي العمــل عــن األجــر لــي بالرجــا  النســاء مســاواة وضــمان القــرار  صــنع

 (؛النكا)سري  المتساوية
 بــــين األجــــور لجــــوة تضــــييق إلــــى الراميــــة التــــدابير اتخــــا  مواصــــلة -145-35

 (؛للسطين)دولة  والمرأة الرجل بين العمل لرص تكالؤ وتعزيز الجنسين
جـر األ لـي الفـوارق علـى القضـاء بهد  لعالة تدابير اتخا  مواصلة -145-36

أو  يعتبـر متسـاوياا  الرجا  والنساء ال ين يؤدون عمـالا وغيرها من شروط العمل بين 
 )كرواتيا(؛ متكالئاا 
 الجنسـين بـينة المتزايـدإجراءات ملموسة للحد مـن الفجـوة  اتخا  -145-3٧

 والمـرأة الرجـل بـين األجـر لـي المساواة ضمان وبالتالي واألجر  العمالة مجا  لي
 (؛ألريقيا)جنو  
قليل لجـوة األجـور بـين الرجـل ت كيادة إلى الرامية الجهود مواصلة -145-38

 والمرأة )ألبانيا(؛
 الجنســـــين بــــين األجـــــور لجــــوة لتقلــــيل الالكمـــــة التــــدابير اتخــــا  -145-39

 )الجزائر(؛
 بــنفس قومــونالمســاواة لــي المعاملــة لجميــع العمــا  الــ ين ي كفالــة -145-40
 )السنغا (؛ المها 
 مكالحــة لـي بالمســاواة المعنـي المظــالم أمـين واليــة توطيـد مواصـلة -145-41

 )رومانيا(؛ التمييز
 للتمييـــز والتصـــدي الفـــرص تكـــالؤ لتشـــجيع خاصـــة تـــدابير اعتمـــاد -145-42

ـــي  يواجههـــا التـــي والتمييـــز المســـاواة عـــد  مكالحـــة اســـتراتيجيات وتعزيـــز الهيكل
ـــود والمواطنـــون المهـــاجرون  لـــي الخـــار   والشـــعو  األصـــلية  وكـــ ل   نو المول

 ألريقـــي أصـــل مـــن المنحـــدرون الســـويديون  لـــ  لـــي بمـــا األقليـــات  عـــاتو جمم
 (؛ألريقيا)جنو   والمسلمون

 اإلثنــي االنتمــاء علــى القــائم التمييــز لمنــع التــدابير مــن مزيــد اتخــا  -145-43
 (؛والهرس )البوسنة 
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ضـد الشـعو  األصـلية  التمييـز لمنـع وسياسـات استراتيجيات اتباع -145-44
قليــات  مثــل الســويديين المنحــدرين مــن أصــل ألريقــي وغيرهــا مــن مجموعــات األ

 والمسلمين  لي جميع مجاالت الحياة العامة )ترينيداد وتوباغو(؛
  لـ  لـي بمـا العنصـرية  مكالحـة إلى الرامية الجهود تعزيز مواصلة -145-45

 )ناميبيا(؛ تعصب من ب ل  يتصل وما األجانب وكراهية العنصري التمييز
 والتعصـــب العنصـــرية مكالحـــة إلـــى الراميـــة الجهـــود تعزيـــز مواصـــلة -145-46

 )آيسلندا(؛ الكراهية وجرائم
ــــز الجهــــود الراميــــة إلــــى مكالحــــة العنصــــرية وكراهيــــة  مواصــــلة -145-4٧ تعزي

 )إندونيسيا(؛ ممارسةا اا و قانوناألجانب والتعصب الديني 
  انـــدما النهـــوض بو  التمييـــز مكالحـــة إلـــى الراميـــة الجهـــود مواصـــلة -145-48

 واألقليــــــــات األصــــــــلية الشــــــــعو  عــــــــاتو جممو  للمهــــــــاجرينأقــــــــوى  اجتمــــــــاعي
 )كوستاريكا(؛

تكـالؤ الفـرص وتعزيـز اسـتراتيجيات مكالحـة التمييـز الـ ي  تشجيع -145-49
 يواجهه المهاجرون ومجموعات األقليات  اإلثنية والدينية على السواء )بولندا(؛

 مكالحـة إلـى الراميـة الجهـود لتعزيـز الالكمـة التـدابير اتخـا  مواصلة -145-50
 (؛للسطين)دولة  األجانب وكراهية التمييز
 وتـــدابير سياســـات وتنفيـــ  اعتمـــاد أجـــل مـــن لوريـــة خطـــوات اتخـــا  -145-51

 يتصل وما اإلسال  وكراهية األجانب وكراهية العنصري والتمييز العنصرية لمكالحة
 )باكستان(؛ تعصب من ب ل 
 أشـــكا  مـــن تبقـــى مـــا علـــى القضـــاء إلـــى الراميـــة الجهـــود مضـــاعفة -145-52

 )السودان(؛ األجانب وكراهية التمييز
 التمييـز علـى التـا  القضـاء إلـى الراميـة التـدابير تنفي  كفالة مواصلة -145-53

 اللجــوء وطــالبي والالجئــين األقليــات تســتهد  التــي األجانــب وكراهيــة والعنصــرية
 )مقدونيا(؛ والمهاجرين

 للعنصــرية المعاصــرة األشــكا  لمكالحــة لعاليــة أكثــر تــدابير اتخــا  -145-54
يـة األجانـب ومـا يتصـل بـ ل  مـن تعصيـب التـي تسـتهد  هاوكر  العنصـري والتمييز

 مجموعات األقليات لي البلد  وال سيما التحامل على المسلمين )ماليزيا(؛
 والتحـري  األجانـب وكراهيـة التمييـز لمكالحـة أقـوى تـدابير تطبيق -145-55
 )كوبا(؛ كراهيةال على
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 التصـــدي إلـــى الراميـــة التـــدابير مـــن وغيرهـــا تشـــريعية تـــدابير اتخـــا  -145-56
 عنهـــا المبلـــ  الحـــاالت لـــي والتحقيـــق والتحـــري   العنصـــرية والكراهيـــة للتمييـــز

 )بوتسوانا(؛
 جميــع ومعاقبــة منــع إلــى الراميــة التــدابير لــي التقــد  إحــراك مواصــلة -145-5٧

 )شيلي(؛ العنصري التمييز أشكا 
 ألعـا  وكـ ا الكراهيـة  جـرائم جميـع منـع إلـى الراميـة الجهـود تعزيز -145-58

 ليهــا والتحقيـق تعصـب  مــن بـ ل  يتصـل ومـا األجانــب وكراهيـة العنصـري التمييـز
 )البراكيل(؛ ومعاقبتهم مرتكبيها ومقاضاة بفعالية
الجهــــود الراميــــة إلــــى مقاضــــاة الجنــــاة لــــي قضــــايا جــــرائم  تكثيــــف -145-59

 )سيراليون(؛ الديني المعتقد أو العرق أساسالكراهية  سواء أكان على 
 ومعــاقبتهم مرتكبيهــا ومقاضــاة الكراهيــة جــرائم جميــع لــي التحقيــق -145-60
 اإلعـال  وسـائ  لـي الكراهيـة خطـا  لمكالحـة لعالـة تـدابير واتخا  لعالة  بصورة

اإلنترنت  بما يشمل مقاضاة الجناة بصر  النظر عن صفتهم الرسمية   شبكة ولي
 )تركيا(؛
 ليهـا بمـا البـاركة  األقليـات ضد الكراهية جرائم جميع لي التحقيق -145-61

 ومقاضــاة واليهــود  والرومــا ألريقــي أصــل مــن نو المنحــدر  نو والســويدي نو المســلم
 )أ ربيجان(؛ ومعاقبتهم مرتكبيها
 والمــــراهقين األطفــــا  معرلــــة لزيــــادة التــــدابير مــــن المزيــــد اتخــــا  -145-62

 )قطر(؛ التعصب أشكا  من شابهها وما األجانب كراهية بمسألة والشبا 
 الضـــــــعيفة والفئــــــات األقليـــــــات حمايــــــة وكيـــــــادة التســــــام  تعزيــــــز -145-63

 )السنغا (؛
 )بوتسوانا(؛ التنوع واحترا  التسام  لتعزيز إضالية تدابير اتخا  -145-64
 والــديني الثقــالي التنــوع احتــرا  تعزيــز إلــى الراميــة الجهــود مواصــلة -145-65

 )المغر (؛ واللغوي
 الثقالــــات بــــين والحــــوار التســــام  لتعزيــــزالكمــــة ال التــــدابير اتخــــا  -145-66

 (؛األسود)الجبل  التنوع واحترا 
 بـين والحوار التسام  تعزيز أجل من المناسبة التدابير جميع اتخا  -145-6٧

 )أ ربيجان(؛ التنوع واحترا  الثقالات
 الثقالـات بـين والحـوار بالتسـام  النهوض إلى الرامية التدابير تعزيز -145-68

 )سلولينيا(؛ التنوع واحترا 
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 الحضــارات بــين والحــوار التســام  لترســي  الالكمــة التــدابير تعزيــز -145-69
 )الكويت(؛

 بـــــين والحـــــوار بالتســـــام  النهـــــوض إلـــــى الراميـــــة التـــــدابير تعزيـــــز -٧0-145
 مـن ومعاقبـة الكراهيـة خطـا  مكالحـة إلـى ترمـي قاطعـة تدابير واتخا  الحضارات

 )ليبيا(؛ الخطا  ه ا إلى يلجأون
كل مـا لـي الوسـع لالسـتمرار لـي االرتقـاء بسـمعتها المسـتحقة   ب   -٧1-145

الحـــة األلعـــا  عـــن جـــدارة  وال ســـيما مـــن خـــال  العمـــل بشـــكل لاعـــل علـــى مك
ـــب والعنصـــرية ومعـــاداة ا ـــة األجان ـــة لســـاميةالمتســـمة بكراهي ـــي اإلســـال  وكراهي  الت

 (؛القمر)جزر  البلد لي تتنامى
 جـرائم علـى المحاكمـة إلـى الراميـة بالثناء الجديرة جهودها مواصلة -٧2-145

 )غانا(؛ األجانب بكراهية والمتسمة العنصرية الجرائم ليها بما العنيفة  الكراهية
ــــادة -٧3-145 ــــى الراميــــة التــــدابير كي ــــالتمييز المتســــمة األلعــــا  مكالحــــة إل  ب

 التأكيــد خــال  مــن األقليــات  مجموعــات بعــ  ضــد الموجهــة الكراهيــة وخطــا 
 (؛ديفوار)كوت  والمتابعة الوقاية على
خطــوات إضــالية  تتجــاوك اعتمـاد التشــريعات  لمنــع خطــا   اتخـا  -٧4-145

 الكراهية والتمييز  ات الدوالع العنصرية )النمسا(؛ وجرائمالكراهية 
 بعـــ  ضـــد الكراهيـــة جـــرائم مـــن الحـــد إلـــى الراميـــة الجهـــود تعزيـــز -٧5-145

 الشـعو   لـ  لـي بمـا األخـرى  واألقليات اإلثنية والمجموعات الدينية الطوائف
 )الهند(؛ األصلية
لـــي و  اإلعـــال  وســـائ  لـــي ســـيما وال الكراهيـــة  خطـــا  مكالحـــة -٧6-145

 اإلنترنت  ومعاقبة من يلجأون إليه )البحرين(؛
 اإلعـال  وسـائ  لـي الكراهيـة خطـا  لمكالحـة لعالـة تـدابير اتخا  -٧٧-145

لي اإلنترنت  بما لي  ل  عن طريق مقاضاة الجناة  عند االقتضاء  بغ  النظر و 
 عن صفتهم الرسمية )أ ربيجان(؛

 الكراهيـــة خطـــا  لمكالحـــة الحاســـمة التـــدابير مـــن المزيـــد اتخـــا  -٧8-145
 )الكويت(؛ ومعاقبتهم الكراهية جرائم مرتكبي ومقاضاة
 الكراهيــة بجــرائم المتعلقــة الشــكاوى متابعــة لتحســين تــدابير اتخــا  -٧9-145

 )لرنسا(؛
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 األســـــبا   ي الكراهيـــــة خطـــــا  لمكالحــــة لعالـــــة تـــــدابير اتخــــا  -145-80
لــي اإلنترنــت  وتقــديم مــن يلجــأون إلــى و  اإلعــال  وســائ  لــي والدينيــة العنصــرية

 خطا  الكراهية إلى العدالة )أوكبكستان(؛
 أجـــل مـــن الالكمـــة والتوعويـــة والسياســـية التشـــريعية التـــدابير اتخـــا  -145-81

 الدينيــة  الكراهيــة بســبب المرتكبــة والجــرائم الكراهيــة لخطــا  الفعالــة المكالحــة
 )الجزائر(؛ اإلسال  كراهية سيما وال

 للقــوانين الفعاليــة مــن المزيــد لضــمان الالكمــة التــدابير جميــع اتخــا  -145-82
 اإلسالمية((؛ - )إيران )جمهورية الكراهية بجرائم المتعلقة
 )باكستان(؛ والعنصري الديني التمييز على للقضاء خطوات اتخا  -145-83
 المهـاجرين سـتهد ما يل الفعا  التصدي إلى الرامية الجهود كيادة -145-84
 )الصين(؛ كراهية وخطا  وعنف تمييزمن 
تـــــدابير صـــــارمة لمكالحـــــة جميـــــع أشـــــكا  التمييـــــز ضـــــد  اعتمـــــاد -145-85

 ((؛اإلسالمية -األشخاص  وي األصو  المهاجرة )إيران )جمهورية 
 أكبـــر بفاعليـــة القوميـــة األقليـــات ضـــد المرتكبـــة الجـــرائم مواجهـــة -145-86

 )كوبا(؛
 التمييــز  تحظــر التــي القائمــة القــوانين إنفــا  لتحســين تــدابير اتخــا  -145-8٧

 )كندا(؛ الروما ضد  ل  لي بما
 األشـخاص ضـد والتمييـز العنـف وألعـا  العنصـرية مكالحة مواصلة -145-88

 )الجزائر(؛ ألريقي أصل من المنحدرين
العنـــف والتخويـــف التـــي تســـتهد   حـــواد خطـــوات لمنـــع  اتخـــا  -145-89
 حمـالت خال  من  ل  لي بما  والتصدي لها الدينية األقليات مجموعات ألراد

 )كندا(؛ القوانين بإنفا  المكلفين للموظفين الفعالة والتدخالت والتوعية التثقيف
ــتعز  -145-90  وحــواد  المجتمعــي التمييــز مــن الحــد إلــى الراميــة التــدابير زي
 (؛األمريكية المتحدة)الواليات  والدينية اإلثنية األقليات ألراد ضد العنف
 والتهديـدات للمضـايقات حـد وضـع أجل من ملموسة تدابير اتخا  -145-91

 يواجههـــا التـــي الممتلكـــات وإتـــال  العمـــد الحـــرق وهجمـــات والتخريـــب اللفظيـــة
 والســــويديين للرومــــا القضــــاء إلــــى الوصــــو  إمكانيــــة وإتاحــــة المســــلمون الســــكان

 )باكستان(؛ االجتماعي اندماجهم وكفالة ألريقي أصل من المنحدرين
 القوميـــة األقليـــات لحقـــوق وممارســـةا  قانونـــاا  لعالـــة  حمايـــة ضـــمان -145-92

 (؛الروسي)االتحاد  للصاميين وك ا واليهود  للمسلمين أوالا  والدينية 
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 االجتماعيــــة األوضــــاع لتحســــين إضــــالية تــــدابير اتخــــا  لــــي النظــــر -145-93
 ا(؛)صربي السويديين الروما لفئة واالقتصادية

 بحقـــوق النهـــوض إلـــى الراميــة والتـــدابير السياســـاتوضـــع  مواصــلة -145-94
 )أرمينيا(؛ القومية األقليات
ــدابير اتخــا  -145-95 ــ ين األشــخاص حالــة لتحســين ت  الرومــا إلــى ينتمــون ال

 اإلسالمية((؛ - )إيران )جمهورية األقليات من وغيرهم
 إلــى ينتمــون الــ ين األشــخاص ثقالــات لــدعم مالئمــة تــدابير اتخــا  -145-96

 اإلسالمية((؛ - )إيران )جمهورية القومية األقليات
 الصـاميين ضـد التمييـز مكالحـة لـي االستباقي النهج لي االستمرار -145-9٧

ـــة  واالجتماعيـــة االقتصـــادية حقـــوقهم حمايـــة ولـــي والرومـــا  مـــع بالتشـــاور والثقالي
 )هولندا(؛ المعنية المحلية المجتمعات

ــة باألقليــات متصــلة سياســات تنفيــ  مواصــلة -145-98  الصــاميين مثــل القومي
 )لبنان(؛ المعيشية ظرولهم تحسين بهد  والروما
 لحـاالتإيالء االهتما  الواجب لحالة األقليات  وال سيما  مواصلة -145-99

 لضـمان الالكمـة التدابير اتخا  السويد وستواصلالقائم المتعدد األسبا .  التمييز
 )لنلندا(؛ القومية باألقليات المتعلقة لتشريعاتها والفعا  الكامل التنفي 
 لـي الروما لطائفة جديم   إشرا لي السبل الكفيلة بضمان  النظر -145-100
 السـلبية المواقـف تغييـر إلـى الراميـة الجهود على التركيز وكيادة االستراتيجية تنفي 
 )هنغاريا(؛ السويدي المجتمع لي الروما تجا 
 الجهــود وكيــادة الصــاميين برلمــان ممثلــي مــع أعمــق حــوار إجــراء -145-101
 شـعبتقريـر  تعزيـزه ا البرلمان من أجـل  إلىإضالية  مسؤولياتسناد إ إلى الرامية
 ين لمصير  )ألبانيا(؛الصامي
 المحليـة الصـاميين مجتمعـات قدرة لضمان تدابير اتخا  مواصلة -145-102

 لــــي الحقــــوق قضــــايا بشــــأن المشــــاورات لــــي ليــــةبفاع المشــــاركة علــــى المتضــــررة
 )النمسا(؛ والموارد والميا  األراضي
برامجها الرامية إلى مكالحة العنف ضـد المـرأة  بمـا لـي  مواصلة -145-103

 )الفلبين(؛ العنف جريمة ارتكا  لي تساهم التي والمواقف لقيم ل  التصدي ل
 تقـديم وكـ ا المـرأة ضـد العنف مكالحة إلى الرامية التدابير تعزيز -145-104
 )الهند(؛ العنف ه ا من والناجين للضحايا الدعم
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 الجنســــــاني والعنــــــف المنزلــــــي بــــــالعنف للتوعيــــــة بــــــرامج وضــــــع -145-105
 )المكسي (؛

 )رومانيا(؛ بالبشر االتجار مكالحة إلى الرامية الجهود كيادة -145-106
 بالبشـــر االتجـــارالجنـــاة لـــي  مقاضـــاة إلـــى الراميـــة الجهـــود تعزيـــز -145-10٧

 المتحـــدة)الواليـــات  القضـــائية الســـلطة أوســـاط لـــي بالبشـــر االتجـــار لهـــم وكيـــادة
 (؛األمريكية

ــــــف -145-108 ــــــة ألغــــــراض للســــــياحة المناهضــــــة اإلجــــــراءات تكثي  غلماني
 )رومانيا(؛

 غلمانيـة ألغـراض السياحة لمكالحة القائمة التدابير تنفي  تسريع -145-109
 (؛النكا)سري 
ــة العقــا  أشــد غلمانيــة ألغــراض الســياحة متعــاطي معاقبــة -145-110  وتوعي

 )السنغا (؛ لسياحةه   ال السلبية باآلثار السكان
جميـــــع التـــــدابير الالكمـــــة لتنفيـــــ  البروتوكـــــو  االختيـــــاري  اتخـــــا  -145-111

 واســـتغال   األطفـــا التفاقيـــة حقـــوق الطفـــل  وبخاصـــة مـــن أجـــل مكالحـــة بيـــع 
 ء )البحرين(؛بغا  األطفا  لي الاألطفا   واستغال

 غلمانيـة مستوى الوعي العا  ليما يتصل بالسياحة ألغـراض  رلع -145-112
 )ليتوانيا(؛ الطفل حقوق لجنة ب ل  أوصت كما
 جــــرائم مرتكبــــي تقــــديم ضــــمان إلــــى الراميــــة جهودهــــا مواصــــلة -145-113

ــة  لــ  عــن طريــق  إتاحــة الجبــر المالئــم للضــحايا  بمــا لــيو  العدالــة إلــى الكراهي
اتخــا  تــدابير لتحســين تتبــع جميــع جــرائم الكراهيــة المبلــ  عنهــا لــي جميــع أنحــاء 

 نظا  العدالة )كندا(؛
 التحقيقـــات إلجـــراء الالكمـــة واإلداريـــة القضـــائية التـــدابير اعتمـــاد -145-114
 الكراهيــة علــى التحــري  تصــريحات علــى لعليــاا  العقوبــات وإيقــاع المحــاكم أمــا 

 )األرجنتين(؛ األقليات ضد التمييز ألعا  من هاوغير  العنصرية
 الكراهيــــة  وخطــــا  الكراهيــــة لجــــرائم القضــــائية المتابعــــة تعزيــــز -145-115

 )هنغاريا(؛ العقا  من لإللالت مجا  تر ي   ال  يبح
 والقضــاة العــامين والمــدعين الشــرطة إلــى المقــد  التــدريب تعمــيم -145-116

 لعالــة بصـورة ومعـاقبتهم مرتكبيهــا ومقاضـاة الكراهيـة جـرائم لــي التحقيـق أجـل مـن
 )النمسا(؛ البلد أنحاء جميع شمليل
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 جميـع حـريتهم مـن المحرومين األشخاص لجميع تتاح أن ضمان -145-11٧
 )سلولاكيا(؛ الدولية للمعايير ولقاا  األساسية القانونية الضمانات

ـــ  -145-118 ـــي للقواعـــد ولقـــاا  القضـــائية اإلجـــراءات تنفي  حقـــوق تحمـــي الت
 القانونيــة األصــو  ومراعــاة الفعالــة القضــائية الحمايــة لــي الحــق ســيما وال األلــراد 

 )أوروغواي(؛
ــــةالضــــمانات المناســــبة التــــي تكفــــل  تــــولير -145-119 ــــة قضــــائية حماي  لعال

 )نيكاراغوا(؛ الدولية وااللتزامات للمبادئ ولقاا  تمييز  دون لمحتجزينل
ـــع األساســـية الحقـــوق ضـــمان مـــن التأكـــد -145-120  خـــال  األطفـــا  لجمي

 )إسرائيل(؛ القضائية العملية
 بحريـــة التمتــع لـــي شــخل أي حـــق لضــمان لعالـــة تــدابير اتخــا  -145-121
 (؛وتوباغو)ترينيداد  الديني والمعتقد الدين
 معاداة مكالحة إلى الرامية البرامج وتمويل التدابير تنفي  مواصلة -145-122

 )إسرائيل(؛ السامية
 أمـاكن  لـ  لـي بمـا المسـلمة  لألقليـات الفعالـة الحمايـة ضمان -145-123

 اإلسالمية((؛ - )إيران )جمهورية عبادتها
 الثقالـــات بـــين والحـــوار التســـام  لتعزيـــز الالكمـــة التـــدابير اتخـــا  -145-124

 )إستونيا(؛ التنوع واحترا 
ـــى الـــزوا  ســـن رلـــع -145-125 ـــف ولقـــاا  ســـنة 18 إل  بموجـــب الطفـــل لتعري
 )مصر(؛ الطفل حقوق اتفاقية
 الصـــحة لـــي بـــالحق النهـــوض إلـــىراميـــة ال الجهـــود بـــ   مواصـــلة -145-126

 )أرمينيا(؛
 2016-2011 للفتـــرة اإلعاقـــة بشــأن الحكومـــةسياســـة  تنفيــ  -145-12٧

 )السودان(؛
 اإلعاقــة  وي األشــخاص بحقــوق المعنيــة اللجنــة توصــيات تنفيــ  -145-128
 )الهند(؛ السرعة وجه على
ـــة توصـــية تنفيـــ  -145-129  اإلعاقـــة  وي األشـــخاص بحقـــوق المعنيـــة اللجن
 موالقـــةنـــاء علـــى وب مجانـــاا  الطبيـــة العالجـــات جميـــع تـــولير بضـــمان 2014 لعـــا 

بسـبب إعاقـة حقيقيـة  إرادتـه ضـد طبيـة مرالق لي شخل أي إيداع عد بو  مستنيرة
 أو متصورة )إيطاليا(؛
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 األشــخاص حالــة تحســين إلــى الراميــة التــدابير مــن المزيــد اتخــا  -145-130
 )المغر (؛ الوصو  وتيسير المشاركة حي  من اإلعاقة  وي
األشـخاص  حصـو ات بإمكانيـالتدابير الرامية إلى النهوض  تعزيز -145-131

 )إسبانيا(؛ العا  القطاع لي عمل وي اإلعاقة على 
إلعاقـــة لـــي إجـــراءات لتحســـين لـــرص األشـــخاص  وي ا اتخـــا  -145-132

 (؛وتوباغو)ترينيداد  جرالحصو  على عمل مدلوع األ
 األشـــخاص حقـــوق حمايـــة ضـــمان إلـــى الراميـــة الجهـــود مواصـــلة -145-133
 بمـا الـدعم  مـن عـا  مسـتوى إلـى يحتـاجون الـ ين والنفسـية العقليـة اإلعاقة  وي
 )أوكرانيا(؛ الالكمة المالية الموارد تخصيل خال  من  ل  لي

 انتحـار حـاالتدون  الحيلولةالخطوات المالئمة من أجل  اتخا  -145-134
 )أ ربيجان(؛ لها والتصدي وتحديدها اإلعاقة  وي األشخاص

ــــر المســــجلين ل ضــــمان -145-135 ــــاســــتفادة األطفــــا  غي ــــة  اا علي ــــن الرعاي م
 الصحية والتعليم )توغو(؛

 اللجـوء طـالبي مع التعامل عند األسرة ألراد تتبع أولويات تحديد -145-136
 الصــــلة  ات العمليــــات جميــــع مراعــــاة وضــــمان المصــــحوبين غيــــر األطفــــا  مــــن

 (؛الشمالية يرلنداأو  العظمى لبريطانيا المتحدة)المملكة  للطفل الفضلى للمصال 
 الرســمية اإلنمائيــة المســاعدة مــن مســتواها علــى الحفــا  مواصــلة -145-13٧
 )بنغالديش(؛ اتها   المساعدة وقنو ه وإطار
 للمســـاعدة سياســـتها لـــي الطفـــل لحقـــوق شـــامل منظـــور تشـــجيع -145-138

 الطفـــــل حقـــــوق اتفاقيـــــة مـــــن 12و 4 المـــــادتين مـــــع تماشـــــياا  الدوليـــــة  اإلنمائيـــــة
 .)بلجيكا(

 مناســــب وقــــت لــــي عليهــــا ردوداا  وســــتقد  التاليــــة  التوصــــيات الســــويد ســــتدرس -146
 /حزيـــــران لـــــي اإلنســـــان حقـــــوق لمجلـــــس والعشـــــرين التاســـــعة الـــــدورة موعـــــد يتجـــــاوك ال

 :2015 يونيه
 جميـع لحمايـة الدولية االتفاقية على ممكن وقت أقر  لي التصديق -146-1

 االعتــرا  وكــ ا الــوطني  تشــريعها لــي وإدراجهــا القســري االختفــاء مــن األشــخاص
 علــى التصــديقالقســري )لرنســا(؛ و  االختفــاءحــاالت ب المعنيــة اللجنــة باختصــاص
)البرتغــــا    القســــري االختفــــاء مــــن األشــــخاص جميــــع لحمايــــة الدوليــــة االتفاقيــــة

نحو التصديق علـى االتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع األشـخاص  المضي(؛ و تونسو 
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)إســـــبانيا   2007مـــــن االختفـــــاء القســـــري  الموقـــــع عليهـــــا لـــــي شـــــباط/لبراير 
 (؛األرجنتين  و أوروغواي  و كوستاريكاو 

 الخـاص الـدولي بالعهـد الملحـق االختياري البروتوكو  على التصديق -146-2
ــــــالحقوق ــــــة االقتصــــــادية ب ــــــة واالجتماعي ــــــونس)البرتغــــــا   و  والثقالي   إســــــبانيا  و ت

 (؛باكستانو 
 المتعلـق الطفـل حقـوق التفاقيـة االختيـاري البروتوكـو  علـى التصديق -146-3
 (؛إسبانيا)البرتغا   و  البالغات تقديم بإجراء
 الطفــل حقــوق التفاقيــة الثالــ  االختيــاري و البروتوكــ علــى التصــديق -146-4

 (؛األسود)الجبل  البالغات تقديم بإجراء المتعلق
 حقـوق التفاقيـة الثالـ  االختيـاري البروتوكو  على والتصديق التوقيع -146-5
 )ألمانيا(؛ الطفل
 بشــــأن 169 رقــــم الدوليــــة العمــــل منظمــــة اتفاقيــــة علــــى التصــــديق -146-6

 (؛هندوراس)الدانمر   و  المستقلة البلدان لي والقبلية األصلية الشعو 
العمــــل مــــن أجــــل التصــــديق علــــى اتفاقيــــة منظمــــة العمــــل  مواصــــلة -٧-146

 ين ب ل  )النرويج(؛الصامي شعبوضمان حقوق  169 الدولية
 إدماجــاا  االختياريــة وبروتوكوالتهــا الطفــل حقــوق اتفاقيــة أحكــا  إدمــا  -146-8
 البغـاء  لي األطفا  الستغال  حد وضع أجل من السويدية  التشريعات لي كامالا 

)إيـران  جنسـية ألغراض باألطفا  واالتجار اإلباحية  المواد لي األطفا  واستغال 
 اإلسالمية((؛ - )جمهورية

ـــة محـــددة لـــي  إدرا  -146-9  قـــانونجريمـــة التعـــ يب بوصـــفها جريمـــة جنائي
 )إسبانيا(؛ العقوبات

ـــــف -146-10 ـــــداخلي  بمـــــا يتســـــق  تعري ـــــي قانونهـــــا ال ـــــ يب وتجريمـــــه ل التع
 أو المعاملـــة ضـــرو  مـــن وغيـــر  التعـــ يب مناهضـــة اتفاقيـــة مـــن 4و 1 المـــادتينو 

 )أستراليا(؛ المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة
 لـــي التعـــ يب تجـــريم علـــى صـــراحة والـــنل القـــانوني إطارهـــا تعزيـــز -146-11

)الجمهوريـــــة  التعـــــ يب مناهضـــــة اتفاقيـــــة مـــــن 1 ةللمـــــاد ولقـــــاا  العقوبـــــات قـــــانون
 (؛التشيكية
 مناهضـــة اتفاقيـــة مـــن 1 المـــادةتعريـــف للتعـــ يب يتماشـــى و  اعتمــاد -146-12

 )مصر(؛ التع يب
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 التعريـف مـع يتوالـق السـويدي القـانونتعريـف للتعـ يب لـي  اعتماد -146-13
 )غانا(؛ التع يب مناهضة اتفاقية لي الوارد
مؤسســة وطنيــة مســتقلة لحقــوق  إنشــاءتكثيــف جهودهــا مــن أجــل  -146-14

 لمبادئ باريس لي أقر  وقت )المكسي (؛ ولقاا اإلنسان 
 مـــع تماشــياا  اإلنســان لحقــوق وطنيـــة مؤسســة إنشــاء عمليــة تســريع -146-15
 )تونس(؛ باريس مبادئ
 لحقـوق مستقلة وطنية مؤسسة إلنشاء الالكمة التدابير جميع اتخا  -146-16

 )البرتغا (؛ باريس لمبادئ ولقاا   ‘ألف‘ بالمركز تتمتع اإلنسان
 بـــــاريس لمبـــــادئ ولقـــــاا  اإلنســـــان لحقـــــوق وطنيـــــة مؤسســـــة إنشـــــاء -146-1٧

 )نيكاراغوا(؛
 بـــــاريس لمبـــــادئ ولقـــــاا  اإلنســـــان لحقـــــوق وطنيـــــة مؤسســـــة إنشـــــاء -146-18

 )باكستان(؛
 بـاريس لمبـادئ ولقـاا  اإلنسـان لحقوق مستقلة وطنية مؤسسة إنشاء -146-19

 )سيراليون(؛
 )السودان(؛ اإلنسان لحقوق مستقلة وطنية مؤسسة إنشاء -146-20
 بـاريس لمبـادئ ولقـاا  اإلنسـان لحقوق مستقلة وطنية مؤسسة إنشاء -146-21

 )بنن(؛
 ولقـاا   تامـاا  اسـتقالالا  مسـتقلة اإلنسـان لحقـوق وطنية مؤسسة إنشاء -146-22

 )الدانمر (؛ باريس لمبادئ
 بـاريس لمبـادئ ولقـاا  اإلنسـان لحقوق مستقلة وطنية مؤسسة إنشاء -146-23

 )غانا(؛
 بـاريس لمبـادئ ولقـاا  اإلنسـان لحقوق مستقلة وطنية مؤسسة إنشاء -146-24

 )غابون(؛
لمبـادئ بـاريس  ولقـاا مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسـان  إنشاء -146-25

 أقر  وقت )الهند(؛ لي
آليـة وقائيـة  بوصـفها البرلمـاني المظـالم أمـين مؤسسـةتعزيـز  مواصلة -146-26

وطنيـــــة ولقـــــاا للبروتوكـــــو  االختيـــــاري التفاقيـــــة مناهضـــــة التعـــــ يب )الجمهوريـــــة 
 التشيكية(؛

 )سلولينيا(؛ الجنسين بين األجور لجوة على القضاء -146-2٧



A/HRC/29/13 

33 GE.15-07674 

نطاق والية أمين المظالم المعني بالمساواة مـن أجـل ضـمان  توسيع -146-28
 )البحرين(؛ التمييز قضاياألضل ل متابعة
ــة والعنصــرية الكراهيــة جــرائم لمكالحــة وطنيــة خطــة اعتمــاد -146-29  وكراهي

 (؛الروسي)االتحاد  األجانب
 علــــى القضــــاء لجنــــةالتشــــريعات  بمــــا يتماشــــى وتوصــــيات  تعــــديل -146-30

 تكــالؤ لتعزيــز خاصــة تــدابير اعتمــاد إمكانيــة علــى تــنل لكــي   العنصــري التمييــز
ــــــز والتصــــــدي الفــــــرص  ــــــين المســــــاواة وعــــــد  للتميي  يواجههمــــــا اللــــــ ين الهيكلي

 أصل من المنحدرون السويديون  ل  لي بما األقليات  عاتو جممو  المهاجرون 
 ؛(1))بنغالديش( والمسلمون ألريقي
 الـــ ي والعنصـــري الـــديني التنمـــي  علـــى للقضـــاء خطـــوات اتخـــا  -146-31

 أصـــل مـــن المنحـــدرون والســـويديون والرومـــا المســـلمون ومنهـــا األقليـــات  تواجهـــه
 )باكستان(؛ األجانب كراهية جرائم مرتكبي ومقاضاة ألريقي 
 للبيانــات جمــع أي ومنــع اإلثنــي التنمــي  لمكالحــة تــدابير اعتمــاد -146-32

)الجمهورية  المعنيين من مسبقة موالقة دون اإلثني  األصل أساس على الشخصية
 (؛التشيكية
أســاليب عمــل  لــي الموجــودةأشــكا  التنمــي  اإلثنــي  جميــع إكالــة -146-33

 )المكسي (؛ وانينالشرطة وغيرها من الموظفين المسؤولين عن إنفا  الق
المشــروع للقــوة  غيــر الشــرطة اســتخدا تــدابير لتســريع إنهــاء  اتخــا  -146-34

 (؛الروسي)االتحاد 
للعنـف ضـد  الجهود لـي مجـا  مكالحـة األسـبا  الج ريـة تكثيف -146-35

ـــق إيـــالء اهتمـــا  خـــاص للتصـــدي   المخـــدراتو  الكحـــو  لتعـــاطيالمـــرأة عـــن طري
 )اليونان(؛

 لـيالسويد  رعاياتحقيقاتها لي الجرائم الجنسية التي يقترلها  تعزيز -146-36
الــ ين يغــادرون البلــد  األشــخاصالســويد  لــي ي قاَضــى أنإمكانيــة  وضــمانالخــار  
 )تايلند(؛ األطفا  منوال سيما  جنسية  خدماتلشراء 
ــــى  اللجــــوء إلغــــاء -146-3٧  قضــــاء نظــــا  لــــي للقّصــــر االنفــــرادي الحــــبسإل

 )سلولاكيا(؛ األحدا 
__________ 

تعــديل التشــريعات  ذــا يتمايــو مــل توصــيات الل نــة املعنيــة : "التوصــية الــ  تليــت يف الجتمــاع كــاآليكانــت  (1)
بالقضاء علو التمييز العنصري  لك  تنص علو إمكانيـة اعتمـاد تـدابري خاصـة لتعزيـز تكـافؤ الفـرص  والتصـدي 

 ".  للتمييز وعدل املساواة اهليكليني
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 للحبس صري  قانوني حظر استحدا  بغية عاجلة إجراءات اتخا  -146-38
 )إسرائيل(؛ الشرطة وكناكين االحتياطي الحبس سجون لي لألطفا  االنفرادي

خاللهـــا رهـــن  طفـــلال إبقـــاءيمكـــن  يتـــالفتـــرة الزمنيـــة لل حـــد وضـــع -146-39
 االحتجاك  أي الحبس االحتياطي )إسرائيل(؛

 ألي األدلـــة إلـــى الوصـــو  ضـــمانخطـــوات ملموســـة لكفالـــة  اتخـــا  -146-40
 )كوبا(؛ االحتجاك نظم من نظا  أي إطار لي شخل
االحتيـــاطي أو مـــا  لحـــبستـــدابير للحـــد مـــن الفتـــرة الزمنيـــة ل اتخـــا  -146-41

 ة وألغـراض التحقيـق  ولقـاا تهمـيقابله من حاالت الحرمـان مـن الحريـة دون توجيـه 
 للجنة المعنية بحقوق اإلنسان )إكوادور(؛ 8للتعليق العا  رقم 

كلما أمكـن  ووضـع   رللقصّ  االحتياطي للحبس بديلة بتدابير األخ  -146-42
الشـرطة  ورصـد التنفيـ  الفعـا  لـي تهم أثناء االحتجاك لـدى لمعاملقواعد واضحة 

 يرلندا الشمالية(؛أالممارسة )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و 
ـــع اتخـــا  -146-43 ـــدابير جمي ـــع أجـــل مـــن المناســـبة الت ـــر قّصـــرال نقـــل من  غي

 لــي يوجــدون لمــن اإلنســاني الــدعم مــن يلــز  مــا وتقــديم الســويد إلــى المصــحوبين
 )السنغا (؛ سلفاا  البلد
 اإلعـادة عد  ضمانات إعطاء إمكانية لضمان ملموسة تدابير اتخا  -146-44

 بلـد لـي الجئاا  يعتبر بينما السويدية السلطات لمراقبة خاضع شخل ألي القسرية
ــــ   ــــي بمــــا ثال ــــ  ل ــــدابير اعتمــــاد  ل ــــد الغــــرض لهــــ ا تشــــريعية ت  االقتضــــاء وعن

 .)األرجنتين(
 ليما يلي: النحو ه ا على وت ورد السويد بتأييد أدنا تحظ التوصيات  ولم -14٧

لحقــوق اإلنســان   أخــرى دوليــة اتفاقيــاتلــي التصــديق علــى  النظــر -1-14٧
ومنهــا االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقـــوق جميــع العمــا  المهــاجرين وألــراد أســـرهم 

 العمـا  جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية على التصديق لي والنظر)الفلبين(؛ 
والتصـديق علـى االتفاقيـة  والتوقيـع(؛ وروانـدا  )غواتيمـاال أسرهم وألراد المهاجرين

جميـــع العمـــا  المهـــاجرين وألـــراد أســـرهم )أوروغـــواي(؛  حقـــوقالدوليـــة لحمايـــة 
ـــع العمـــا   وتســـريع ـــة حقـــوق جمي ـــة لحماي ـــة الدولي ـــى االتفاقي ـــة التصـــديق عل عملي

 حقـوق حمايـةل الدوليـة االتفاقيـة علـى والتصـديقالمهاجرين وألـراد أسـرهم )بـنن(؛ 
 (؛وهندوراس  )سيراليون أسرهم وألراد المهاجرين العما  جميع
ـــة علـــى التصـــديق لـــي النظـــر -2-14٧ ـــة االتفاقي ـــة الدولي ـــع حقـــوق لحماي  جمي

 )إندونيسيا(؛ أسرهم وألراد المهاجرين العما 
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 العمـــــا  جميـــــع حقـــــوق لحمايـــــة الدوليـــــة االتفاقيـــــة علـــــى التصـــــديق -3-14٧
 ليشتي(؛ - )تيمور أسرهم وألراد المهاجرين

 العمـــــا  جميـــــع حقـــــوق لحمايـــــة الدوليـــــة االتفاقيـــــة علـــــى التصـــــديق -4-14٧
 )تركيا(؛ أسرهم وألراد المهاجرين

 العمـــــا  جميـــــع حقـــــوق لحمايـــــة الدوليـــــة االتفاقيـــــة علـــــى التصـــــديق -5-14٧
 يســـود أن ينبغـــي الـــ ي والعـــالمي المتســـاوي للطـــابع اعتبـــاراا  وأســـرهم  المهـــاجرين

 )إكوادور(؛ اإلنسان لحقوق الدولية الصكو  جميع
ـــدولي العهـــد علـــى التحفظـــات ســـحب -6-14٧ ـــالحقوق الخـــاص ال ـــة ب  المدني

 والثقاليــة  واالجتماعيــة االقتصــادية بــالحقوق الخــاص الــدولي والعهــد والسياســية 
 واســــتغال  األطفــــا  بيــــع بشــــأن الطفــــل حقــــوق التفاقيــــة االختيــــاري والبروتوكــــو 

 له   الكامل التنفي  ضمان بهد   و ل  اإلباحية المواد ولي البغاء لي األطفا 
 )أوكبكستان(؛ الرئيسية الدولية الصكو 
) ( من أجل اإلنفا  التـا  للبروتوكـو  2مادة إعالنها بشأن ال سحب -٧-14٧

االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفا  واسـتغال  األطفـا  لـي البغـاء 
 المــواد لــي األطفــا  اســتغال  أشــكا  جميــعباحيــة عنــد التصــدي لولــي المــواد اإل

 )ليتوانيا(؛ اإلباحية
 ولقـــاا  التمييـــز أســـبا  مـــن ســـببتالعـــرقت ك مصـــطل العمـــل ب إعـــادة -8-14٧

 )غانا(؛ العنصري التمييز أشكا  جميع على للقضاء الدولية لالتفاقية
 التمييــز أســبا  مــناا ســبب العــرقاعتبــار  إلعــادة لوريــة خطــوات اتخــا  -9-14٧
ـــة لالتفاقيـــة ولقـــاا  ـــز أشـــكا  جميـــع علـــى للقضـــاء الدولي ـــه العنصـــري  التميي  وتوجي

 )باكستان(؛ العرقية المساواة بشأن األوروبي االتحاد
ـــة جـــرائم جميـــع لـــي التحقيـــق مواصـــلة -10-14٧  مرتكبيهـــا ومقاضـــاة الكراهي

 هـــ ا لـــي إليهـــا الشـــكاوى توجيـــه يمكـــن ســـلطة وإنشـــاء لعالـــة  بصـــورة ومعـــاقبتهم
 )ألمانيا(؛ الصدد
 بمــا الــوطنيين  والوئــا  الوحــدة تعزيــز إلــى الراميــة جهودهــا مضــاعفة -11-14٧
 المجتمعـــات بـــينعمـــق التفـــاهم ت التـــي الحـــوارات تكثيـــف طريـــق عـــن  لـــ  لـــي

 وســائ  لــي للمســلمين الســلبية للصــورة والتصــدي واألديــان  اإلثنيــات المختلفــة
 والعنف الكراهية على التحري  أشكا  وجميع الكراهية خطا  وتجريم اإلعال  
 )ماليزيا(؛

 العنصــرية والدعايــة للهجــرة المعــادي الخطــا  لحظــر تــدابير اتخــا  -12-14٧
 )توغو(؛ العملية الممارسة لي
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الخطوات الالكمة للحد من الدعاية العنصـرية  بمـا لـي  لـ   اتخا  -13-14٧
 اإلنترنت )تايلند(؛  شبكة لي

 لمسـلميناو  للمهاجرين المعادي السياسي للخطا  فوريال الحظر -14-14٧
 السـويديين الـديمقراطيين حـز  ليهـا بمـا السياسـية  األحزا  بع  له ترو  ال ي

 )باكستان(؛
 الخطـا  لـي  لـ  لي بما الكراهية  خطا  على المساءلة ضمان -15-14٧

 التحـري  أو العنصـرية للكراهيـة التـرويج المنظمـات علـى حظري    يبح السياسي 
 التمييــز أشــكا  جميــع علــى القضــاء اتفاقيــة مــن) ( 4 المــادة مــع تماشــياا  عليهــا 

 العمـــــا  جميـــــع حقـــــوق لحمايـــــة الدوليـــــة االتفاقيـــــة علـــــى والتصـــــديق العنصـــــري 
 )مصر(؛ أسرهم وألراد المهاجرين

ــــرو  التــــي المنظمــــات أنشــــطة حظــــر أجــــل مــــن التشــــريع تعــــديل -16-14٧  ت
 )أوكبكستان(؛ عليها وتحرض والدينية العنصرية للكراهية
ـــرو  التـــي المنظمـــات حظـــر وكـــ ا شـــرعية عـــد  إعـــالن -1٧-14٧ ـــة ت  للكراهي

 )أ ربيجان(؛ الدولية المعايير مع تماشياا  عليها  وتحرض العنصرية
 المنظمات حظر وك ا شرعية عد  إعالن أجل من تشريعاتها تعديل -18-14٧
ـــرو  التـــي ـــة ت  مـــن) ( 4 المـــادة مـــع شـــياا اتم عليهـــا  وتحـــرض العنصـــرية للكراهي

 )اليونان(؛ العنصري التمييز أشكا  جميع على للقضاء الدولية االتفاقية
)إيـــــــران  العنصـــــــرية واألنشـــــــطة المنظمـــــــات علـــــــى حظـــــــرإعمـــــــا   -19-14٧

 اإلسالمية((؛ - )جمهورية
 الشــرطة إجــراءات مـن الجمهــور بحمايــة المتعلقـة التشــريعات تعزيـز -20-14٧
 (؛الروسي)االتحاد  بها المأ ون غير
 القضــــائية الهيئــــات لــــي الــــدولي القــــانوني التعــــاون آليــــات تســــريع -21-14٧

 لــي وتحديــداا  القانونيــة  األصــو  مراعــاة ضــمان أجــل مــن العــا   المــدعي ومكتــب
 الجئ بصفة أو اللجوء من  بقرار محمياا  المعني الشخل ليها يكون التي القضايا

 )إكوادور(؛
 )إستونيا(؛ التشهير عن الجرمية الصفة إسقاط -22-14٧
ــــة بهــــد  المراقبــــة تشــــريعاتالنظــــر لــــي  إعــــادة -23-14٧  لــــي الحــــق حماي

 )سلولينيا(؛ لعالة حماية الخصوصية
 منـــعأجـــل  مـــن 2008رصـــد تطبيـــق قـــانون المراقبــة لعـــا   مواصــلة -24-14٧

 تزاماتهـاالل االمتثـا  أجـل مـنالتدخل لي الحق لي الخصوصية وتنفيـ  إصـالحات 
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 الدوليـة المبـادئ لـي المبـين النحـو علـى و لـ  األوروبـي  االتحـاد قـانون بموجـب
 )هولندا(؛ االتصاالت مراقبة على اإلنسان حقوق بتطبيق المتعلقة
 واألساسـية الطبيعيـة النـواة باعتبارهـا األسـرية للوحـدة الحمايـة تولير -25-14٧

 )مصر(؛ للمجتمع
 تـــورط إمكانيـــةتحقيـــق نزيـــه وعلنـــي ومســـتفي  لـــي حـــاالت  إجـــراء -26-14٧

واسـتجوابهم وتعـ يبهم  اإلرها  لي تورطهم لي المشتبهلي احتجاك ونقل  السويد
بشــــكل غيــــر قــــانوني علــــى أيــــدي مــــوظفي وكالــــة المخــــابرات المركزيــــة للواليــــات 

 المتحدة األمريكية )االتحاد الروسي(.
 موقـــف عـــن تعبـــر التقريـــر هـــ ا لـــي الـــواردة التوصـــيات/أو و االســـتنتاجات جميـــع -148

 أنهـــا يفهـــم أن ينبغـــي وال .االســـتعراض موضــوع الدولـــة/أو و قـــدمتها التـــي)الـــدو (  الدولــة
 .بكامله العامل الفريق بتأييد تحظى
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 المرلق

 تشكيلة الولد  
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