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 مقدمة  
أ مبوجدددب قدددرار  لددد  عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددور  الشدددامال  املنشددد -١

 ١١تشدرين األول/أتتدوبر     3١  دورته السادسة والعشرين يف الفدةة مدن 5/١حقوق اإلنسان 
 ١احلالدددة يف آيسدددلندا يف اللسدددة الرابعدددة املعقدددودة يف  تعرضددد. واست  ٢٠١6تشدددرين ال/دددارب/نوفمرب 
الداخليددددة السدددديدة . وترّأسددددت وفدددد آيسددددلندا األمينددددة الدا مدددة لددددو ارة ٢٠١6تشدددرين ال/ددددارب/نوفمرب 

تشدددددددرين  ٤ة يف دوتري. واعتمدددددددد الفريددددددق العامدددددددال يف جلسددددددته العاشدددددددرة  املعقددددددودهيالتددددددارانيلدددددددور 
 التقرير املتعلق بآيسلندا.  ٢٠١6ال/ارب/نوفمرب 

فريددق املقددررين التددا   اختددار  لدد  حقددوق اإلنسددان  ٢٠١6تددانون ال/ارب/يندداير   ١٢يف و  -٢
  آيسدددلنداجل الزا دددر   فوريدددة فندددزوية البوليفاريدددةيف الدددة احلض )اجملموعدددة ال/ةثيدددةري لتيسدددري اسدددتعرا

 .الفلبني
مددن  5والفقدرة   5/١مرفدق قدرار  لد  حقدوق اإلنسدان مدن  ١5وعمدةا بأحكدام الفقدرة  -3

 ض استعراض احلالة يف آيسلنداجلاغر   صدرت الوثا ق التالية أل١6/٢١مرفق قراره 
 ؛ريA/HRC/WG.6/26/ISL/1)ري )أ١5تتايب مقدم وفقاا للفقرة تقرير وطا/عرض   ريأ) 
حلقدددوق اإلنسدددان  السدددامية جتميدددل للمعلومدددات أعدتددده مفوضدددية األمدددم املتحددددة )بري 

 ؛ ريA/HRC/WG.6/26/ISL/2)بري )١5وفقاا للفقرة )املفوضية الساميةري 
  ري.A/HRC/WG.6/26/ISL/3) جري)١5للفقرة موجز أعدته املفوضية السامية وفقاا  )جري 

   سدبانيااا مسدبق أعدداا باألسدللة قا مدة ال/ةثيدة اجملموعدة طريق عن آيسلندا    وأحيلت -٤
واململكددة املتحدددة لربياانيددا العيمددد وآيرلندددا   واملكسددي   والسددويد  وسددلوفينيا  وتشدديكيا  أملانيداو 

لةسدتعراض  األسدللة يف املوقدل الشدبكي اجدارجيهدهه وميكدن الطدةع علدد  والندروي..  الشمالية
 .الدور  الشامال

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

شدددغال املدددرأة  عدددن أسدددفرت األخدددرية الربملانيدددة النتخابدددات نتدددا . أنبددد آيسدددلندا وفدددد أفددداد -5
 .الربملانمقاعد  من املا ة يف ٤8 نسبته امل
 الدديت والتحددديات ةالدولدد  جنددا ات لتندداول فريدددة فرصددة الشددامال الدددور  السددتعراض وتددان -6

 ا.فواجفت
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ة يكفددي  دراج اتفاقيددة  فدد ثنددا ي. نيددام    يسددتند اآليسددلند  القددانون أن الوفددد وأوضدد  -٧
إن عمليدة التصدديق ومدن ،  فد .يف القانون احمللي  ألن هدها اإلجدراء ل يتدي  تنفيدهها فعليداا تكال 

   وهو ما تان موضل انتقاد.قد تكون طويلة
ة حقدوق اإلنسدان  طدار مسسسدي قدو  حلمايدو  عريقدة  دميقراطية تقاليدب آيسلنداتتسم و  -8

 وأمني ميامل برملارب. فاعالمبا يف ذل  نيام قضا ي 
 السددلاات ااخددهتت الدديت اإلجددراءاتبشددكال فاعددال يف  يسددلنداآ يف املدددرب اجملتمددلويدددقق  -9

 .اإلنسان حقوق محاية يف عنه غىن لويسا لفا  ويضالل بدور 
العدداملي للفةددوة بدددني النسددني اجدددا  سشدددر املت متتاليددة سددنوا لسدددبل آيسددلندا وتصدددرت -١٠
يف بدددء العمددال بدده ملنتدددا القتصدداد  العدداملي  وجدداءت يف صدددارة مسشددر السددةم العدداملي مندده با
 .٢٠٠٧ عام

 توصدددية  8٤ عددن ٢٠١١ عددام يف آليسددلندا األول الشددامال الدددور  السددتعراض وأسددفر -١١
فريق عامال مشةك بني الو ارات مدل اجملتمدل املددرب وتشاور  .معيمفا اآليسلندية ااتلالس قبلت
  عددداد تقريددر السددتعراض احلددا ؛ ون شددر مشددروع التقريددر علددد املوقددل الشددبكي لددو ارة الداخليددة.يف 

 الستعراض احلا .اجاصة بشأن تقاريره اا أيضوقدم اجملتمل املدرب 
ل التحضدريية لةسدتعراض الددور  الشدامال األعما أثناء احمللية النتقادات أقوا وارتبات -١٢

  وعقدب اعتمداد قدرار برملدارب ببطء عملية التصديق علد اتفاقية حقوق األشدخا  ذو  اإلعاقدة.
 .٢٠١6أيلول/سبتمرب  ٢٤صدقت احلكومة علد التفاقية يف 

ان معيمفا نتيةة مباشرة ت  جديدة تاورات حدثت تقريرها  آيسلندا قدمت أن ومنه -١3
 لعملية الستعراض الدور  الشامال.

 رتدددزاملدددرأة والرجدددال يف امل مسددداواة قدددانون علدددداا مدددسخر  دخلدددتأ   الددديت التغيدددريات أعقددداب ويف -١٤
 شددفادة شددكال يف األجددر يف لمسدداواةل معيدداراسددت حد    ريالنسددني بددني املسدداواة قددانون) قددوقاحلو 
ددددن  األجددددر يف لمسدددداواةل بشددددأن اا ونصددددت خاددددة عمددددال صدددددرت مددددسخر  سسددددات.واملس  للشددددرتات ُت 

املساواة بدني النسدني علدد تعمديم مراعداة املنيدور النسدارب يف غضدون أربدل سدنوات  ضدمن  يدل 
وامليزنددة النسددانية  واسددتعراض قددانون املسدداواة الفددود املبهولددة لوضددل السياسددات وصددنل القددرارات  

وتضمنت خاة العمال ههه سوق العمدال واملسداواة يف األجدر  والعندف القدا م علدد  بني النسني.
علدددد تددددابري ترمدددي    اا ونصدددت اجادددة أيضددد ندددوع الدددن   والتعلددديم  والصدددحة  والتعددداون الددددو .
لألجددر املدددفوع يف احلددد األقصددد وشددفد  نسددني.النفددوض بدددور الرجددال يف حتقيددق املسدداواة بددني ال

 جددا ة احلصدول علدد اإلجدا ة الوالديدة يف اآلوندة األخدرية  يدادة تبدرية بغيدة ُتكدني تدة الوالددين مدن 
 والدية.ال
 الضدددمان لقدددانون املقدددة  التنقدددي  علدددد ٢٠١6 أتتدددوبر/األول تشدددرين يف الربملدددان ووافدددق -١5

وجرا رفل . الاوعي التقاعدفيما يتعلق ب رونةامل و يادة املستحقات نيام تبسيط بغية الجتماعي
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ضددددمان مسددددتوا معيشددددي ل ددددق لألشددددخا  ذو  التقاعديددددة مددددن أجددددال احلددددد األدم للمعاشددددات 
 الدخال األدم.

 محايددة    يرمدديالدده   الديددد األجاندب قددانون ٢٠١6 يونيدده/حزيددران يف الربملددان اعتمددو  -١6
 الضددعف  وحددالت للافددال  الفضددلد املصدداح علددد الةتيددز مددل الدوليددة  احلمايددةمللتمسددي  أفضددال
اا شدددددفر  ١8وحيددددددد هدددددها القدددددانون مفلدددددة  منيدددددة ل تتعددددددا  .النسدددددية عددددددميي األشدددددخا  ووضدددددل

فدددر  الةسدددتقبال و لعلدددد  نشددداء مرتدددز اا أيضدددنددد  و لسدددتعراض طلبدددات احلمايدددة الدوليدددة واإلقامدددة  
ومددن املتوقددل أن يصددال  احتياجددات ملتمسددي اللةددوء و ددروففم الصددحية فددور وصددو م.حيددت ت قددّيم 

 .٢٠١6يف عام شخ   ١ ٠٠٠عدد ملتمسي اللةوء    
     ٢٠١6اإلدمدددداج  الدددديت اعت مدددددت يف أيلول/سددددبتمرب املعنيددددة بال خاددددة العمددددرمددددي وت -١٧

 ومعارففم ومفاراام  ثراءا للمةتمل اآليسلند .ن نوع اجلفيات ال/قافية للمفاجريالستفادة من ت
وتشدددةيعفم علددددد   وسدددت تخه خاددددوات لضدددمان سددددفولة وصدددول املفدددداجرين    اجددددمات العامددددة

ستسددعد السددلاات     تدداد توافددق واسددل يف اآلراء مددل املنيمددات و  يف اجملتمددل.بنشدداط املشددارتة 
 غري احلكومية ووسا ط اإلعةم والقااع اجا  من أجال تنفيه خاة العمال ههه.

 يكدددرس متةدددان  قاددداع وهدددو للتعلددديم  آيسدددلندا توليفدددا الددديت األمهيدددة علدددد الوفدددد وشددددد -١8
 باألخادار التعلديم و ارة مدناا ووعيد واإلدماج وتكافس الفدر . الدميقراطية قيم   اا استناد املساواة 
 خادداب مناهضددة حرتددة يف ٢٠١٤ عددام مندده اخنرطددتفقددد  الكراهيددة  خادداب عليفددا يناددو  الدديت

 .للشباب النشاة املشارتة جانب     الكراهية
 حقدددددوق عدددددناا تقريدددددر  الربملدددددان    ٢٠١6 عدددددام يف الداخليدددددة و يدددددر قددددددموللمدددددرة األو    -١9

    نشدداء لنددة توجيفيددة مشددةتة بددني الددو ارات حلقددوق  -تخاددوة هامددة   -فيدده أشددار   اإلنسددان
اإلنسدددددان مكلفدددددة بتعزيدددددز وتنسددددديق تنفيددددده اللتزامدددددات املتعلقدددددة  قدددددوق اإلنسدددددان  ومتابعدددددة نتدددددا . 

 الستعراض الدور  الشامال.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
 وميكددن الطّددةع علددد التوصدديات الدديت وفددداا ببيانددات خددةل جلسددة التحدداور. 66 أد  -٢٠

 ال/ارب من هها التقرير. زءقدمت أثناء ههه اللسة يف ال
 قبلتفددا الدديت التوصدديات تنفيددهعلددد طريددق  آيسددلندا أحر تدده الدده  بالتقدددم توغددو ورحبددت -٢١

مددددل الرتيددددا  بالعمليددددة اا وأحاطددددت علمدددد .الشددددامال الدددددور  السددددتعراض مددددن ال/انيددددة الولددددة أثندددداء
التشارتية الشاملة اليت أفضت     عداد التقرير  ورحبدت بانضدمام آيسدلندا    فتلدف الصدكوك 

 الدولية حلقوق اإلنسان.
 املتخددهة التدددابري عدن وتسدداءلت املددرأة  حقدوق محايددة    الراميددة بدالفود تددون  وأشدادت -٢٢

حتقيدددق املسددداواة بدددني النسدددني يف سدددوق العمدددال  ل سددديما و  املدددرأة  ضدددد والعندددف التمييدددز ملكافحدددة
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وطنيدددة حلقدددوق اإلنسدددان  واستفسدددرت عدددن التددددابري املتخدددهة إلنشددداء مسسسدددة  .املسددداواة يف األجدددر
 .اا ووقف تسرب الاةب من املدرسة مبكر 

 ُت/يددال لزيددادة املتخددهة وبالتدددابري الربملددان  يف للنسدداء امللويددة النسددبة بارتفدداع ترتيددا ورحبددت -٢3
 التوصديات يددتوأ املسداواة يف األجدر.معدايري املرأة  مبدا يف ذلد  يف الشدرطة  والدنف. املتبدل بشدأن 

 علدد النسدي العتدداء ومندل املدرأة ضدد العنف  الت يتعلق فيما املعاهدات هيلات قدمتفا اليت
 .األطفال

  ينبغددي اتباعفددا طريدق طددةخار  باعتبارهدا النسددني بددني املسداواة تعزيددز علدد أوترانيددا وأثندت -٢٤
الديت تتنداول ادور سُترات املد   محلدة االرجدال نصدري املدرأةا و  مبا يف ذلد  الددعم املقددم مدن آيسدلندا

علدد مدا حتقدق مدن تقددم يف  دال التصدديق اا أيضوأثنت الرجال يف حتقيق املساواة بني النسنيا. 
ةجلدددني اإلنسدددانية لاملعوندددة علدددد الصدددكوك املعنيدددة  قدددوق األشدددخا  ذو  اإلعاقدددة  ومسدددامهات 

 السوريني.
ولحيدت اململكدة املتحددة التادورات التشدريعية املتعلقدة باملسداواة بدني النسدني  وحقددوق  -٢5

وطلبدت معلومدات مسدتكملة عدن مسدتويات  اللةوء  واألشخا  املسدنني.وملتمسي املفاجرين  
ر  يف احملدالتمييز العنصر  والعرقي  وعدن تنفيده اتفاقيدة حقدوق األشدخا  ذو  اإلعاقدة  والتقددم 

 نشدداء مسسسددة وطنيددة حلقددوق اإلنسددان والتصددديق علددد الربوتوتددول الختيددار  لتفاقيددة مناهضددة 
 التعهيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الة نسانية أو املفينة.

 النسددني بددني واملسدداواة بالتسددام  آيسددلندا بددالتزام األمريكيددة املتحدددة الوليددات وأشددادت -٢6
 ومزدوجدددي امليدددال النسدددي ومغددداير  ا ويدددة النسدددانية وحددداملي صدددفات وامل/ليدددني امل/ليدددات قدددوق و 

ورحبددددت بإنشدددداء مرتددددز لسددددتقبال  وباسددددتقبال الةجلددددني السددددوريني إلعددددادة تددددوطينفم.  النسددددني
بدت عدن قلقفدا   اء احلدواد  وأعر  فت  سةن جديد.بملتمسي اللةوء وضحايا الجتار بالبشر  و 

املستمرة للعنف القا م علد ندوع الدن   والعندف ضدد األطفدال  والتمييدز ضدد املفداجرين  وعددم 
  .وعدم  دانتفم مرتكيب جرا م الجتار بالبشرمقاضاة 

قددددوق والنفددددوض  النسددددني  ورحبددددت أوروغددددوا  لفددددود آيسددددلندا لتعزيددددز املسدددداواة بددددني  -٢٧
امل/ليدات وامل/ليددني ومزدوجدي امليددال النسددي ومغداير  ا ويددة النسددانية وحداملي صددفات النسددني يف 

هن. متعدد القااعات  لكنفا لحيدت أن باعتماد  الت الزواج والتبا  ومعالة العنف املنز  
دد.خاة العمال الوطنية ملكافحة العنف النسي والعنف القا م علد    نوع الن  مل جت 

 لتعةيدالل النسدني بدني املسداواة قدانون علدد أ دخلت اليت بالتعديةت أفغانستان ورحبت -٢8
وأعربددت عددن تقددديرها إلنشدداء صددندوق  .الفددر  وتكددافس النسددني بددني املسدداواة  ددا  يف تقدددمبال

املتعلقدة باملسداواة بدني النسدني علدد الصدعيدين تكافس الفدر  الرامدي    ُتويدال الدربام. والبحدو  
 الوطا والدو .
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 تعزيدز أجدال مدن القواعدد علد قا م نيام دعم  ال يف آيسلندا سةال علد ألبانيا وأثنت -٢9
ودعددت  سددات الر يسددية حلقددوق اإلنسددان.املسس أهدددا  مددل يتسددق مبددا ومحايتفددا  اإلنسددان حقددوق

 تعزيز جفودها الوطنية وآليااا حلقوق اإلنسان.مواصلة احلكومة    
 املسدداواة عدددم ملكافحددة ٢٠١١ عددام مندده آيسددلندا اختددهاا الدديت بالتدددابري الزا ددر ورحبددت -3٠

حصة دنيا  وحتديد األجر يف املساواة تحقيقب اجصو  وجه علدومن أجال القيام   النسني بني
بدداجاوات املتخددهة اا ورحبددت أيضدد للنسدداء العددامةت يف اللةددان العامددة و ددال   دارة الشددرتات.

 القانون والسياسات العامة.من خةل فيما يتعلق  قوق األشخا  ذو  اإلعاقة  ل سيما 
علدد اتفاقيدة  فاوتصدديق اآلمندة  ارساملدد  عدةن تأييددها علدد آيسلندا األرجنتني وهنأت -3١

ومسسسدية حلمايدة شارعة وأشارت    اعتماد آيسلندا مبادرات  حقوق األشخا  ذو  اإلعاقة.
 وحتسني وضل املرأة.

بشددددأن  سدددديما ل اإلنسددددان  حقددددوق  ددددال يف امل/ددددا  آيسددددلندا بسددددةال أرمينيددددا وأشددددادت -3٢
الراميدة فدود والنداه. الدراسدية  امل يف اإلنسدان حقدوق و دراج املرأة  وحقوق النسني بني املساواة
ورحبددت مبددا اختهتدده آيسددلندا مددن تدددابري تشددريعية و داريددة لتعزيددز حقددوق  الددامل.تعلدديم التددوفري    

 األشخا  ذو  اإلعاقة  وشةعتفا علد مواصلة التصديق علد صكوك حقوق اإلنسان.
ملرتددددز ا أن لحيدددتفيمدددا  تقددددم  مدددن حققتددده مدددا بشدددأن آيسدددلندا علدددد أسدددةاليا وأثندددت -33

باعتبددداره مسسسدددة وطنيدددة  صدددفة قانونيدددةدا مدددة أو ميزانيدددة ليسدددت لددده اآليسدددلند  حلقدددوق اإلنسدددان 
وأشارت    عدم وجدود تشدريل شدامال حيمدي حقدوق حداملي صدفات النسدني   حلقوق اإلنسان.

آيسددددلندا    تعزيددددز محايددددة امل/ليددددات وامل/ليددددني ومزدوجددددي امليددددال النسددددي ومغدددداير  ا ويددددة ودعددددت 
    تعزيز محاية املسنني.اا أيضودعت آيسلندا  النسانية وحاملي صفات النسني.

لعددم املسداواة  احلامسدة لتاجملدا بشأن املعاهدات هيلات شواغال    بنغةديش وأشارت -3٤
 يددز ضددد املددرأةالتمي علددد بالقضدداء املعنيددة اللةنددة عنفددا أعربددت الدديت تلدد  سدديما ل املددرأة  ُتدد  الدديت

احلصددول علددد العمددال والرعايددة الصددحية   مكانيددة الصددعوبات الدديت تواجففددا املفدداجرات يف بشددأن 
صداح املالقلدق ألن مبددأ قدد أعربدت عدن ولحيت أن لندة حقدوق الافدال  للعنف.توهنن عرضة و 

 ضمان تواصال الوالدين مل أطفا م.يابق يف سياق الفضلد ل 
طفددددال األوشدددداطرت الربا يددددال قلددددق لنددددة حقددددوق الافددددال بشددددأن  مكانيددددة عدددددم حصددددول  -35

صدددول األطفدددال وح/دددت آيسدددلندا علدددد حتسدددني فدددر  ح املفددداجرين علدددد تغايدددة الرعايدددة الصدددحية.
وأثندت علدد التعدديال  واملراهقني علد املواد التعليميدة واملعلومدات العامدة بشدأن اجددمات الصدحية.

اله  أ دخال علد قانون املساواة بني النسني الرامي    تسريل وتدرية التقددم احملدر  بشدأن املسداواة 
 بني النسني.

 ملنتدابني النسني اجا  با لفةوةالعاملي ل سشرتصدرها امل علد آيسلندا تندا وهنأت -36
ور بني األج يف الفةوة رأب    الرامية جفودها بهل مواصلة علد وشةعتفا العاملي  القتصاد 
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يف  دال  عدادة تدوطني الةجلدني الدهين  وأثندت علدد جفدود آيسدلندا .٢٠٢٢النسني  لول عام 
وأعربددددت عدددن تقددددديرها لسددددتمرار  .أحدددالتفم مفوضددددية األمدددم املتحدددددة السدددامية لشددددسون الةجلدددني

التصالت بني تندا وآيسلندا بشأن أفضال املمارسدات املتعلقدة بالتكامدال وارتفداع معددل مشدارتة 
 املفاجرين يف سوق العمال.

 التمييددز مكافحددةوترمددي     آيسددلندا اختددهاا الدديت املبددادرات علددد الضددوء شدديلي وسددلات -3٧
 احلكوميدددة اللةدددان يف املا دددة يف ٤٠نسدددبتفا  حصدددة ختصدددي  سددديما ل الدددن   ندددوع علدددد القدددا م
وأقدددرت بالتقددددم الددده  حتقدددق يف  دددا  ا ةدددرة  .العامدددة التةاريدددة األعمدددال وهيلدددات  دارة و دددال 
عددن التدددابري التشددريعية املتخددهة حلمايددة حقددوق األشددخا  ذو   وضددل الةجلددني  فضددةا وحتديددد 
 اإلعاقة.

وضدددعف التقددددم يف  األجاندددب  وتدددره العنصدددر  التمييدددز   اء قلقفدددا عدددن الصدددني وأعربدددت -38
وتيدال حقدوق األطفدال  .العندف مدناا ت/دري  املدرأة ومعانداة النسدني  بدني املسداواة عدمالتغلب علد 

تما يتعرض املفداجرون   حىت اآلن.بشكال تامال ة واملسنني واألشخا  ذو  اإلعاقة غري مضمون
وح/ت آيسلندا علد اختداذ تددابري فعالدة حلدال للتمييز يف  الت العمال والتعليم والرعاية الصحية. 

  املشاتال.تل  
  ددا  املسدداواة بددني النسددني وحقددوق يف آيسددلندا أ فراددا الدديت القيددادة تولومبيددا وأبددر ت -39

عدن  وسلات الضوء علد اعتماد خاة العمال الوطنية ملكافحة الجتار باألشخا   فضةا  املرأة.
 .الراهنة قرار قبول املزيد من الةجلني يف سياق األ مة

ال النفا يددددة املراحددددبشددددأن  سددديما ل املقدمددددة  للمعلومددددات تقدددديرها عددددن اتشدددديكي عربدددتوأ -٤٠
 عملية التصديق علد الربوتوتول الختيار  لتفاقية مناهضة التعهيب.ل
 مناهضددة لتفاقيددة الختيددار  الربوتوتددول علددد التصددديق آيسددلندابتوقددل  الددداكرك ورحبددت -٤١

اإلنسدان  حلقدوق وطنيدة مسسسدة  نشداء آيسدلندا نيدة علد وأثنت .٢٠١6 عام هناية قبال التعهيب
مبرتددددز املسسسددددات الوطنيددددة لتعزيددددز ومحايددددة حقددددوق اإلنسددددان )مبدددداد  املتعلقددددة تسددددتند    املبدددداد  

آيسدددلندا لتحدددديات الجتدددار باألشدددخا  معرفدددة تيفيددة تصدددد  يف رغبتفدددا بدداري ري. وأعربدددت عدددن 
 احة.جراء الرتفاع الكبري يف حةم السي

املسددداواة بدددني النسدددني وسدددن قدددانون األجاندددب وقدددانون  قدددانون بتعدددديال  تدددوادور ورحبدددت -٤٢
ت نَةددز يف  أنيف أعربدت  تدوادور عددن أملفدا  بددالنير    التحدد  املتعلدق بالتنفيدده و  قضدايا ا ةدرة.
 نشداء مسسسدة و  مبدادرات مدن قبيدال اعتمداد خادة عمدال وطنيدة حلقدوق اإلنسدان املستقبال القريب 

 .وطنية حلقوق اإلنسان
ن بددددالق قلقفددددا   اء تزايددددد عدددددد جددددرا م الكراهيددددة  وحددددواد  اجادددداب عدددد مصددددر وأعربددددت -٤3

وأعربددددت عددددن قلقفددددا   اء  العنصددددر   وتراهيددددة األجانددددب  ووجددددود سياسددددات ُتييزيددددة يف آيسددددلندا.
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  والتمييددز ضددد األشددخا  ذو  اإلعاقددة يف العديددد مدددن الفةددوة القا مددة يف األجددر بددني النسددني
 امليادين.

حددالت العنددف املنددز   مواجفددة ختدداذ آيسددلندا خاددوات  ضددافية يف با  سددتونيا وأشددادت -٤٤
الهتمدددام بزيدددادة ورحبدددت  عنف ضدددد األشدددخا  ذو  اإلعاقدددة  ل سددديما النسددداء.واهتمامفدددا بدددال
يف وضدل وتنفيده بقددر أتدرب جتار بالبشر  وشةعت آيسلندا علدد  شدراك اجملتمدل املددرب مبسألة ال

ال ددتة  شددارتة آيسددلندا النشدداة يف ملعددن تقددديرها  توأعربدد وتقيدديم سياسددات مكافحددة الجتددار.
 اإلنةنت.والنفتا  علد شبكة رية احلعلد اإلنةنت  ونتا ةه املمتا ة يف تفالة للحرية العاملي 

 بشدأن آرا دهلعدرض  فرصدةال ومنحده املددرب اجملتمدللستشدارة  ارتياحفا عن فنلندا وأعربت -٤5
اا لتةدر  العندف املندز  وفقدالعقوبدات تعديةت علدد قدانون  أدخلتوألن آيسلندا  الوطا؛ التقرير

ولعدددرض مقدددة  لتفاقيدددة مندددل ومكافحدددة العندددف ضدددد املدددرأة والعندددف املندددز  )اتفاقيدددة اسدددانبولري؛ 
آيسددلندا  وشددةعت املشدداورة العامددة.علددد تشددريعي بشددأن  نشدداء مسسسددة وطنيددة حلقددوق اإلنسددان 

ري  مددددن أجددددال Barnahus)علددددد مواصددددلة عملفددددا ا ددددام يف حتسددددني خدددددمات مرتددددز رعايددددة الافولددددة 
 .تشةيل العمال بنموذج هها املرتز  قليمياا يف و   اقةألطفال ذو  اإلعا
 اتفاقيدة علدد تصدديقالوب النسدني  بدني املسداواة تعزيدزالراميدة     بالتدابري فرنسا ورحبت -٤6

 .اإلعاقة ذو  األشخا  حقوق
آيسدددلندا منددده السدددتعراض األول  دم الددده  أحر تددده التقددد علدددد الضدددوء جورجيدددا وسدددلات -٤٧
سدديما اعتمدداد قددانون األجانددب وقددانون قضددايا ا ةددرة  ومددا ند فادده مددن مبددادرات ملكافحددة عددددم  ل

ورحبددت جورجيددا بالتصددديق علددد  املسدداواة بددني النسددني  مبددا يف ذلدد  معيددار املسدداواة يف األجددر.
تفاقيددة حقددوق األشددخا  ذو  اتفاقيددة  لدد  أوروبددا بشددأن  جددراءات مكافحددة الجتددار بالبشددر وا

 اإلعاقة.
 األساسدددية  واحلريدددات اإلنسدددان حقدددوق وتعزيدددز بددددعم آيسدددلندا التدددزام علدددد أملانيدددا وأثندددت -٤8

 حددالت خفدد  بشددأن ١96١ عددام اتفاقيددة علددد بعددد تصدددق مل آيسددلندا أن    أشددارت لكنفددا
 ألول.ا الستعراض أثناء املبني النحو علد النسية  انعدام

 العمدال خبادة ورحبدت الربملدان شغال املرأة ملقاعد  نسبة رتفاعل آيسلندا علد غانا وأثنت -٤9
 .الشرطةيف جفا   املفا مسارها وتاوير املرأة ُت/يال تعزيز    الرامية

 مبددداد  مدددلاا شدددياُت اإلنسدددان حلقدددوق وطنيدددة مسسسدددة بإنشددداء املتعلقدددة األسدددللة علدددداا ورد -5٠
صدداغته و ارة الداخليددة اا تشددريعياا أن هندداك مقةحدد ارنددادوتريبيمم/لددة آيسددلندا راغنددا ذتددرت  بدداري  

عقب مشاورات مفتوحة بشأن أمور من بينفا  نشداء هيلدة جديددة علدد أسداس املرتدز اآليسدلند  
املسسسدددة الوطنيدددة املقةحدددة باألنشددداة املالوبدددة وسدددو  تتكفدددال  .املوجدددود حاليددداا  حلقدددوق اإلنسدددان

خاددة عمددال وطنيددة جديدددة حلقددوق وسددت عرض  مبوجددب اتفاقيددة حقددوق األشددخا  ذو  اإلعاقددة.
 .٢٠١٧اإلنسان علد الربملان يف عام 
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 صداغت التعدهيب  مناهضدة لتفاقيدة الختيدار  الربوتوتدول علدد بالتصدديق يتعلق وفيما -5١
املالوبدة  الوطنيدة الوقا يدة اآللية فامالضاةع مب الربملارب امليامل منيخيول ألاا مقةح الداخلية و ارة

بددهل السددلاات اآليسددلندية قصددارا جفودهددا لضددمان أن يتددو  تو  مبوجددب الربوتوتددول الختيددار .
 .٢٠١٧املفمة الديدة يف أوا ال عام تل  أمني امليامل 

 اسدددددتخدام ملكافحدددددة احلاليدددددة التشدددددريعات بشدددددأناا عامددددداا عرضددددد اآليسدددددلند  الوفدددددد وقددددددم -5٢
ناء بالاعن يف  رو  احتةا هم أمام و ارة الداخليدة  للسة سم ي تشريل ذل  يف مبا التعهيب 

التعدهيب العقوبدات  قدانون  ي عدرا ول  اليت تعني عليفا الرد علد ذل  يف غضون أربعدة أيدام عمدال.
الة نسدددانية أو املفيندددة والعقوبدددة مدددن الدسدددتور حتيدددر التعدددهيب واملعاملدددة  68لكدددن املدددادة اا  حتديدددد
مدددن اتفاقيددة محايدددة حقدددوق اإلنسددان واحلريدددات األساسددية )التفاقيدددة األوروبيدددة  3مدددل املددادة اا شددياُت

 والتوقيف غري املشروع.نورب غري القااإلتراه العقوبات وحيير قانون  حلقوق اإلنسانري.
 بددأ المفدور  مدل التشداور  وبعدد اإلعاقدة ذو  األشدخا  حقدوق باتفاقيدة يتعلق وفيما -53

ليدة القانونيدة  وقدانون شدسون األشدخا  باأله املتعلدق القدانون تنقي  علد ٢٠١٤ عام منه العمال
القانونيددة  ددسلء األهليددة مددن أجددال محايددة  البلددديات ب الجتماعيددةجدددمات ان ذو  اإلعاقددة  وقددانو 

و تاحة مساعدة شخصدية حيدددوهنا بأنفسدفم  اا  قسر  ياتاألشخا   ومنل  يداعفم يف املستشف
وي توقددل أن تضددل و ارة الرعايددة خاددة عمددال بشددأن قضددايا  وُتكيددنفم مددن العتمدداد علددد أنفسددفم.

ومددا فتددض موضددوع املعاشددات التقاعديددة  علددد شددبكة اإلنةنددت.وتتيحفددا لةسددتعراض العددام اإلعاقدة 
قدددانون الضدددمان الجتمددداعي  اد وقدددد  يف الوقدددت الدددراهن.اا لألشدددخا  ذو  اإلعاقدددة حيقدددق تقددددم
 .األدماملعاشات التقاعدية ألصحاب الدخال  ٢٠١6اله  اعت مد يف تشرين األول/أتتوبر 

 املسددداعدة  ادت  ٢٠١١ عدددام منددده أنددده الوفدددد ذتدددر بدددنغةديش  مدددن سدددسال علدددداا ورد -5٤
 الديددددة احلكومدددة وسدددتحدد .قيقيدددةاحل قيمدددةبال املا دددة يف ٧٤ بنسدددبة اآليسدددلندية الرمسيدددة اإلكا يدددة

 .٢٠٢١-٢٠١٧للفةة آليسلندا اإلكا ية  ةسةاتيةيلا
مدل اا شدياوفيما يتعلق بتدابري مكافحدة الجتدار بالبشدر  أوتدال    فريدق تدوجيفي وطدا  ُت -55

ت/قيفددي برنددام. ووضددل خاددة العمددال الوطنيددة  مسددسولية حتديددد ضددحايا الجتددار والعمددال القسددر ؛ 
العمدال علدد الكشدف ي ب مفتشديوالنقابدات العماليدة؛ وتددر  املفنيدني املعنيدني لفا دةبشأن الجتار 
محلدددة شددداملة مدددن أجدددال توعيدددة إلطدددةق اا حاليدددآيسدددلندا وختادددط  .العمدددال القسدددر ت عدددن حدددال

  المفور  قوق العمال.
 بدني املسداواة تعزيدز أجدال من األخرية اآلونة يف أنشاتفا   اء آيسلندا علد اليونان وأثنت -56

 صدد  احل ذلدد  يف مبددا النسددني  بددني املسدداواة قددانون علدددمددا أدخلتدده مددن تعددديةت و  النسددني 
تعزيدز ومحايددة حقدوق امل/ليددات وامل/ليددني ومزدوجدي امليددال النسدي ومغدداير  ا ويددة ب املتعلقددة والتزاماادا

ني واملفداجرين  شدامال لةجلدالدمداج اإلالنسانية وحاملي صفات النسني  وسياستفا الراميدة    
  شخا  ذو  اإلعاقة.املسنني واأللفا دة وجفودها الكبرية 
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تعزيدز ومحايدة حقدوق اإلنسدان يف آيسدلندا    دال يف احملدر  التقددم    غواتيمدال وأشارت -5٧
ومددل ذلدد   ينبغددي اسددتعراض قددوانني اللةددوء الوطنيددة اللةددوء. وملتمسددي الةجلددني بشددأن ل سدديما 

بدداحلقوق املدنيددة والسياسددية واملعددايري  مددل أحكددام العفددد الدددو  اجددا اا  يددت تكددون متسددقة ُتامدد
  الدولية ذات الصلة.

مواجفددددة باملسدددداواة بدددني النسددددني  و تتعلدددق  اإلبدددة  عددددن حتسددددينات    هدددداييت وأشدددارت -58
اا التمييز اإلثا والعنصرية  وحقوق األشدخا  ذو  اإلعاقدة  ل سديما مدن خدةل التصدديق مدسخر 

لميدل اا وأشدادت هداييت بآيسدلندا باعتبارهدا كوذجد اتفاقية حقدوق األشدخا  ذو  اإلعاقدة.علد 
  األمم الزرية الصغرية يف العديد من اجملالت  مبا يف ذل  حقوق اإلنسان.

ا قدد يشدكال وهدو مد األجدر  يف املسداواة معيار لوضل املبهولة الفودوأثنت هنغاريا علد  -59
مبدا وأشدادت  .النسدني بدني املسداواة حتقيدق    تسدعد الديت األخدرا للبلددان بالنسدبة حيتدها م/الا 

  عمددال متعدددد األوجدده ومفددام املسسسددة الوطنيددةيضددالل بدده املرتددز اآليسددلند  حلقددوق اإلنسددان مددن 
هنغاريدا واستفسدرت  يف نيدام أساسدي. ه وُتويلدهيتواسدتقةل هصدةحياتعدم  دراج لكنفا لحيت 

  عن نوايا آيسلندا بشأن التصديق علد الربوتوتول الختيار  لتفاقية مناهضة التعهيب.
حيت  ندونيسديا املبدادرات العديددة الديت اختدهاا آيسدلندا ملكافحدة عددم املسداواة بدني ول -6٠

  وقدددددددانون قضدددددددايا ا ةدددددددرة يف ٢٠١6ب يف حزيران/يونيددددددده النسدددددددني  واعتمددددددداد قدددددددانون األجانددددددد
اإلصدة  القضدا ي يف بشدأن اا تشدريع لعتمداد آيسدلندااا أيضدأعربت عدن تقدديرها و .٢٠١٢ عام

 .٢٠١6أيار/مايو 
يددت  فوريددة  يددران اإلسددةمية تقددارير العتددداء النسددي علددد األطفددال  واخنفدداض ولح -6١

 ألسر األطفال ذو  اإلعاقة.تل  املتاحة وتوافر خدمات الرعاية الصحية العامة  ل سيما  نوعية
وأشارت    تزايد عدد حالت العنف ضد املرأة واستمرار املواقف والقوالب النماية الديت تفضدي 

 ها.   ممارسة العنف ضد
وأشدداد العددراق بددإجراءات املتابعددة الدديت اختددهاا آيسددلندا بشددأن توصدديات سددابقة مددن أجددال  -6٢

مببدادرات آيسدلندا مدن أجدال تعزيدز حقدوق وندوه  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان علد الصدعيد احمللدي.
 املسنني بتقد  املساعدة املنزلية والرعاية التمريضية  ليفم. 

لفددددود آيسددددلندا يف  ددددال مكافحددددة العنددددف املنددددز   ل سدددديما اا اطددددت  يااليددددا علمددددوأح -63
خددمات    تفالة املزيد مدن السدةمة وحتسدني الرامي النافهة مفتوحةا  بقاء يتعلق بنموذج ا مافي

 املساعدة املقدمة لضحايا العنف املنز .
 مشددارتتفا يف اجملتمددل.و  املددرأة وضددل حتسددني أجددال مددن آيسددلندا بتدددابري اليابددان وأشددادت -6٤
وطلبدددت    آيسدددلندا تبدددادل املعلومدددات بشدددأن التددددابري الراميدددة    تنفيددده خادددة التنميدددة املسدددتدامة 

وأشددادت بتصددديقفا علددد اتفاقيددة حقددوق األشددخا  ذو  اإلعاقددة  وسددألت عددن  .٢٠3٠ لعددام
واستفسدرت عدن التقددم الده   يف هها الصدد.است حدثت النيم القانونية الديدة أو التدابري اليت 
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لتصدددديق علدددد التفاقيدددة الدوليدددة لأحر تددده آيسدددلندا أو الصدددعوبات الددديت صدددادفتفا خدددةل  عددددادها 
  حلماية  يل األشخا  من الختفاء القسر .

 السدددتعراض عدددن الصدددادرة التوصدددياتبدقدددة بالغدددة  تابعدددت سدددلنداآي أن    لبندددان وأشدددار -65
التعددديةت الدديت أدخلددت علددد قددوانني مكافحددة التمييددز  بشددأن  لسدديما  ٢٠١١ عددام يف السددابق

 وحتقيق املساواة بني النسني.
 التفداق علدد التصدديق سدبيال يف حامسدة خادوات مدن آيسدلندا هاختهتد مبدا ليبيدا وأشادت -66

 ومواءمددة اإلنسددان  حلقددوق األوروبيددة احملكمددة  جددراءات يف املشددارتني باألشددخا  املتعلددق األورويب
  شريعااا الوطنية مل هها التفاق.ت
بادرق  العامدة  املسسسدات يف للمدرأة قدو  ُت/يدال بضدمان آيسدلندا التزامبد ملديفونوهت  -6٧

وأعربددت عددن تقددديرها للتدددابري املتخددهة حلمايددة حقددوق األشددخا   .لحصدد ل نيددام تنفيددهمنفددا 
 .٢٠١١قانون محاية حقوق األشخا  ذو  اإلعاقة لعام  من خةلذو  اإلعاقة 

 اإلعاقدة  دالت يف مبدادرات وضدل يف آيسدلندا أحر تده الده  بالتقددم املكسدي  ونوهت -68
علددد اتفاقيددة حقددوق األشددخا  اا هنددأت آيسددلندا علددد تصددديقفا مددسخر و  .وا ةددرة الافددال وحقددوق

 ذو  اإلعاقة.
يف تددوا ن حتقيددق الوأبددر ت منغوليددا اإلجددراءات السياسدداتية الدديت اختددهاا آيسددلندا مددن أجددال  -69

وأشدددادت  ة. يدددادة عددددد النسددداء العدددامةت يف اجددددمات العامدددمدددل املسددداواة بدددني النسدددني سدددياق 
بتصددددديق آيسددددلندا علددددد اتفاقيددددة حقددددوق األشددددخا  ذو  اإلعاقددددة  وبدددددعمفا حقددددوق املسددددنني  

من أجدال مكافحدة املتواصلة وأشادت لفود آيسلندا  وترتيزها علد حقوق الافال ورفاه األطفال.
  وذل  بإدخال التعديةت املناسبة علد تشريعااا وممارسااا.  العنف املنز  والعتداء النسي

 تعزيددز مواصددلة آيسددلندا وبعددزم التوصدديات  مددن تبددري عدددد بتنفيدده األسددود البددال ورحددب -٧٠
ر  البدال وأبد مبداد  بداري .اتسداقفا مدل طنيدة حلقدوق اإلنسدان بالعمدال علدد ضدمان الو  مسسستفا

وشدةل آيسدلندا علدد تنفيده حدىت اآلن  من نتدا .  قاألسود سياسة املساواة بني النسني وما حتق
توصددديات عددددد مدددن هيلدددات املعاهددددات باعتمددداد تشدددريل شدددامال ملكافحدددة التمييدددز يتضدددمن  يدددل 

 السياقات.
بدددني النسدددني اجدددا  لفةدددوة العددداملي ل سشدددرامل امبيدددق بتبدددوء آيسدددلندا صددددارة مو  وأشدددادت -٧١
 لتاوير اآليسلند  الصندوق بعمال ونوهت ملنتدا القتصاد  العاملي للسنوات السبل املاضية.با

دور  تعزيدز وعلد والعنصرية  اإلثا التمييز مكافحة علد و وثه مشاريعه يف شدد اله  الندماج
 عاملة مل املفاجرين.ال احلكومية غري املنيمات

 بددني املسداواة قددانون علدد آيسددلندا أدخلتفدا الديت للتعددديةت تقدديرها عددن ناميبيدا وأعربدت -٧٢
متسدداوية اا ورحبددت بسياسدة مدن  املفداجرين فرصد .األجدر يف املسداواة معيدار واسدتحدا  النسدني 

  اللةوء.وملتمسي ومببادرااا الرامية    تعزيز وضل الةجلني   للوصول    سوق العمال
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  يف أقدددرب اآلجددددال اسدددانبول اتفاقيدددة علدددد التصددددديق علدددد آيسدددلندا هولنددددا وشدددةعت -٧3
وعلقدت علدد  .املمارسات أفضال وتبادل النسني  بني املساواةالبار ة يف  ال  جفودها مواصلةو 

ولحيت هولندا  .اا  تابياا كوذجمي/ال يف  ال املساواة بني النسني  اله  آيسلندا القو  سةال 
للتحسددني فيمددا يتعلددق بتكددافس الفددر  املمنوحددة للرجددال والنسدداء يف التعلدديم  وأن  أن هندداك  ددالا 

ة وشددةعت آيسددلندا علددد مواصددل بالكامددال بعددد.يددتم  غةقفددا الفةددوة يف األجددر بددني النسددني مل 
  تبادل أفضال املمارسات.علد بشأن املساواة بني النسني و البار ة جفودها 

 عنددددما السدددابق السدددتعراض منددده طدددرأت الددديت الكبدددرية التحسدددينات    الندددروي. وأشدددارت -٧٤
   مدن خدةلوُتكنت السلاات اآليسلندية .يةالعامل املالية األ مةتبعات  من تعارب آيسلندا تانت

ولحيت النروي. أن مدن شدأن النمدو  من حتسني أحوال الفلات الضعيفة.سياسة حمددة ا د   
وتددهل  احلاجددة اا  أوسددل نااقددو  ةفضددي بسددفولة    سددوق عمددال غدري منيمددالسدريل لةقتصدداد أن ي

وشددةعت آيسددلندا علددد تعزيددز احلمايددة  اتبدداع هندد. شددامال للتصددد  للفسدداد والتفددرب الضددرييب.   
 جتددددارلةحقدددوق األشدددخا  الددددهين يتعرضدددون  إلعمددددالمدددن التمييدددز  ووضددددل املزيدددد مدددن األدوات 

 بالبشر.
باتسدددتان بالتقددددم الكبدددري الددده  حتقدددق يف  دددا  تعزيدددز املسددداواة بدددني النسدددني  وأشدددادت -٧5
من أجال محاية الةجلني است حدثت وأعربت عن تقديرها للقوانني والسياسات اليت  ُتكني املرأة.و 

 واملفاجرين واملسنني واألشخا  ذو  اإلعاقة.
تفاقيدددة ل الختيدددار  الربوتوتدددول علدددد ٢٠١٤يف عدددام  آيسدددلندا بتصدددديقبنمدددا  ورحبدددت -٧6

 هاألطفال واسدتغةل األطفدال يف البغداء ويف املدواد اإلباحيدة  ومدا اعتمدتد حقوق الافال بشأن بيل
 .بفعالية من تدابري لتنفيه أحكامه

 بدددني املسددداواة سياسدددة ضدددمن سدددفريااا عددددد مضددداعفة آيسدددلندا بقدددرار بددداراغوا  ورحبدددت -٧٧
وأعربدت  قدانون األجاندب.و   األحكدام تنفيدهاملعدا ب قدانونال ٢٠١6 عدام يف واعتمادها النسني 

 .٢٠١9-٢٠١6عن ُتنيااا أن تنة  آيسلندا يف تنفيه خاة عملفا الوطنية للفةة 
 معالة علد وح/تفا النسني  بني املساواة  ال يفاا عاملي آيسلندابريادة  الفلبنيونوهت  -٧8

ورحبددت بدداحةام  رأة.املدد ضددد العنددف حددالت عدددد بارتفدداع تفيددد الدديت بالتقددارير املرتباددة الشددواغال
إدراج أحكام التفاقية الدولية حلماية حقوق  يل العمال املفاجرين بحقوق العمال يف آيسلندا و 

مددن أن آيسددلندا مل تنشددض وأعربددت عددن اسددتمرار قلقفددا  وأفددراد أسددرهم يف التشددريعات اآليسددلندية.
حمدددددة بشدددأن حقدددوق املدددرأة والافدددال   وليدددات دددا تكدددون بعدددد مسسسدددة وطنيدددة حلقدددوق اإلنسدددان 

 خاة عمال وطنية شاملة حلقوق اإلنسان.تضل بعد  ومل
 مثدة اإلنسدان  حقدوق  دال يف تقددم من حتقق مما الرغم علد أنه الروسي الحتاد ولحظ -٧9

 .القضدددايا مرتفدددل هدددهه يف الدددرباءةوأن عددددد أحكدددام  املدددرأة  ضدددد العندددف حدددالت مدددن متزايدددد عددددد
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القضدا ية واإلداندات يف قضدايا العتدداء النسددي للددعاوا وأعدرب عدن قلقده   اء العددد املدنخف  
 علد األطفال.

 السدددتعراض مدددن املقبولدددة التوصددديات تنفيدددهالراميدددة     باإلصدددةحات السدددنغال ورحبدددت -8٠
اإلنسدان   حقدوق مبعدايري التقيدد إلنفداذ آيسلندا تبه ا اليت الفود الرتيا  مل ولحيت ابق الس

 ل سيما يف  الت تكافس الفر  وعدم التمييز ومحاية األشخا  ذو  اإلعاقة.
 الدديت احلكوميددة غددري املنيمددات    الدددعم تقددد  مواصددلة علددد آيسددلندا صددربيا وشددةعت -8١

وأعربدت عدن  .بداري  ملبداد اا وفقد اإلنسدان حلقدوق وطنيدة مسسسدة و نشداء اإلنسدان   قوق اتم
وضدل وتنفيده يف تأييدها توصيات خرباء  ل  أوروبا بشأن مشارتة اجملتمل املددرب مشدارتة أوسدل 

 سياسات مكافحة الجتار والستغةل يف العمال.
 الجتار ملكافحة وطنية عمال خاة وضعت آيسلندا أن الهتمام مل سرياليون ولحيت -8٢

وشدةعت آيسدلندا علدد فيفا يتسم بالنشداط.  املدرب اجملتمل وأنري ٢٠١6-٢٠١3) باألشخا 
 .القضاء ضحايا العنف النسي والعنف املنز    من النساء لوء  مكانية   يادة

للدسدتور  اا ارندادوتري مم/لدة آيسدلندا  أنده وفقديعلد ههه األسللة  أوضحت السيدة باا دور  -83
 دددها اا يتسدداوا  يددل األشددخا  أمددام القدددانون  وأندده يتعددني تفسددري  يدددل القددوانني واألنيمددة طبقدد

و ارة الرعايدة الجتماعيددة يف طدور  عدداد تشدريل حليددر  يدل أشدكال التمييددز وأضدافت أن  احلكدم.
مقة  تشريعي حلير  يل أشدكال التمييدز علدد أسداس األصدال تهل  أ عد  قد و  سوق العمال.يف 

 القومي أو العرق أو اللون  وط ر  للمشاورة العامة. 
 ١٠د بلغت نسبة السكان من أصول مفاجرة . فقارتفل ا ةرة حةم أن الوفد وأوض  -8٤

األجاندددددب حيدددددز النفددددداذ يف تدددددانون تشدددددريل جديدددددد معدددددا بيدخال سدددددو . ٢٠١6يف املا دددددة يف عدددددام 
   تدددددأمني  ٢٠١9-٢٠١6لفدددددةة وترمدددددي خادددددة العمدددددال بشددددأن اإلدمددددداج ل .٢٠١٧ال/ارب/يندددداير 

مددددن املناقددددة ون القددددادمون املفدددداجر وحييددددد  و تاحددددة فددددر  متسدددداوية  ددددم.  احلمايددددة للمفدددداجرين
الددديت يتمتدددل هبدددا املواطندددون اآليسدددلنديون؛ أمدددا الرعايدددة الصدددحية تددددابري القتصدددادية األوروبيدددة بدددنف  

األشددفر السددتة  طددوالالقددادمون مددن أمدداتن أخددرا فيتعددني علدديفم دفددل تكدداليف التغايددة الصددحية 
  النيام الصحي الوطا. ة منالكاملبالستفادة األو   وبعدها ي سم   م 

السدددامية لشدددسون عدددن طريدددق املفوضدددية  تسدددتقبال أن وي توقدددل بالتزامفدددا آيسدددلندا أوفدددتقدددد و  -85
شددورة املواسددتفاد ملتمسددو اللةددوء مددن  .٢٠١6ول هنايددة عددام  لدد سددور  لجددض ١٠٠الةجلددني 

وتعمددال آيسددلندا علددد  اسددتلنا  القددرارات املتخددهة بشددأن قضدداياهم.وبإمكدداهنم   يددةقانونيددة اجملانال
سدددني عمليدددة اللةدددوء ومعاملدددة افتتدددا  أول مرتدددز رمسدددي لسدددتقبال الةجلدددني  الددده  مدددن شدددأنه حت

 الةجلني واملفاجرين.
آيسدلندا؛ بينمدا الدتم   يف اللةدوء مبرافدق املصدحوبني غدري القصدر مدن قليدال عدد والتم  -86
 الرعايدددةومت تدددوفري  اللةدددوء اا عامددد ١8 و ١٤ بدددني أعمدددارهم تدددةاو اا شددداب ١٢ األخدددرية األشدددفر يف
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دمت  موعدة قَدحيدت  ريBarnahus) يف مرتز رعاية الافولةوأ جريت املقابةت معفم . البديلة  م
 من املفنيني الدعم  م. متنوعة 

 معاملدددددة يف قاحلبدددددري العمدددددال سدددددوق مدددددن املا دددددة يف 9) األجاندددددب العمدددددال  يدددددل وحيدددددي -8٧
علدددد  يدددل العمدددال بصدددر  النيدددر عدددن جنسددديتفم  جدددور لألاتفاقدددات  اعيدددة ط بقدددت و  .متسددداوية

العقبددة الر يسددية الدديت يواجففددا العمدددال تكمددن و  وتددهل  األمددر بالنسددبة ملعيددار املسدداواة يف األجددر.
  عدم  ملامفم باللغة اآليسلندية. يفاألجانب الهين يبح/ون عن عمال 

 النسدددي امليدددال ومزدوجدددي وامل/ليدددني امل/ليدددات وضدددل لتحسدددني عمدددال خادددة  عدددداد وتدددر  -88
اا مقةحداا أيضديتضدمن مشدروع قدانون وهنداك . النسدني صدفات وحداملي النسدانية ا وية ومغاير 

  ير التمييز علد أساس السن يف سوق العمال. 
  ولدي  أل  منفدا البلدديف اا قليلة وصغرية جد أن الماعات املتارفةآيسلندا أوضحت و  -89

لتمييدددز اغرامدددات والسدددةن يف حدددالت فدددرض يدددن  قدددانون العقوبدددات علدددد و أ  ُت/يدددال انتخدددايب.
خددرا  ذا تانددت الرميددة تناددو  علددد أالعقوبددات علددد جددرا م تشددديد وميكددن  .اجاددرية العنصددر 

الديت ترتكبفدا وسدا ط اإلعدةم فيمدا  النتفاتداتختضدل تمدا  عنصر من عناصر التمييز العنصدر .
  يتعلق  ير التمييز العنصر  للتحقيق واملقاضاة.

دمت تفاصديال وق د.الكراهيدة جدرا مبدالنير يف اا مكلفاا مو ف العامة السلاات عينت وقد -9٠
ا بالتعددداون مدددل منيمدددة األمدددن والتعددداون يف أوروبدددا ومكتدددب الدددربام. واملشددداريل الددديت تدددر  تنفيدددهه

مدن أجدال القضداء علدد جدرا م الكراهيدة  مبدا يف التدابل  دا املسسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسدان 
وتعمدددال و ارة التعلددديم علدددد احلدددد مدددن خاددداب  ذلددد  التددددريب علدددد التحقيقدددات و دددل البياندددات.

لزيدددادة األمدددان علدددد   العمدددال ا دددام للمرتدددز اآليسدددلند  وأ شدددري   الكراهيدددة علدددد شدددبكة اإلنةندددت.
  نةنت.اإلشبكة 

 أو  ضدمن الديددة  اإلنسدان حلقدوق الدو ارات بني املشةتة التوجيفية اللةنة وتدارست -9١
 املتعلددق الافددال حقددوق لتفاقيددة الختيددار  الربوتوتددول علددد التصددديق علددد املةتبددة اآلثددار مفامفددا 
ألشددددخا  ذو  اإلعاقددددة  ا حقددددوق لتفاقيددددة الختيددددار  والربوتوتددددول البةغددددات  تقددددد  بددددإجراء

والربوتوتول الختيار  امللحق بالعفد الددو  اجدا  بداحلقوق القتصدادية والجتماعيدة وال/قافيدة  
 .اا وذل  قبال اختاذ قرار رمسي بشأهنا  يع

 وضددل بشددأن ١95٤ عددام اتفاقيددة علددد لتصددديقالتحضددري ل علددداا أيضدد آيسددلندا وتعمددال -9٢
وصداغت  بشأن خف  حالت انعدام النسدية. ١96١ عام واتفاقية النسية عدميي األشخا 
وق ددم . الةجلني لشسون السامية املتحدة األمم مفوضية مبساعدة الديد األجانب قانونآيسلندا 
تشدددريعي لتعدددديال قدددانون النسدددية؛ ومدددن شدددأن ذلددد   يف حدددال اعتمددداده  أن يفدددت  الاريدددق مقدددة  

 .١95٤للتصديق علد اتفاقية عام 
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لتصدددديق علددد اتفاقيدددة  لددد  أوروبدددا بشدددأن مندددل التحضدددري لعلدددد اا وتعمددال آيسدددلندا أيضددد -93
 ميت/دال احمللي القانونيف هها الصدد أن  الوفد ذترقد و ز . ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املن

    حاجدددة هندداكومددن ، لددي   املددرأة  ضددد التمييدددز أشددكال  يددل علددد القضدداء تفاقيددةل بالفعددال
 لي.احمل القانون يف التفاقيةتل   أحكام تامال  دراج

 ورحبددددددت آيسددددددلندا  يف اإلنسددددددان حقددددددوق معددددددايري مسددددددتوا بارتفدددددداع سددددددلوفينيا ونوهددددددت -9٤
وأثندت علدد مدا حققتده  .اإلنسان حقوق  ال يف بالت/قيف املتعلقة واألنشاة الشاملة باملعلومات

ولحيدت  دورها الرا د يف  ا  املساواة بني النسدني وحقدوق املدرأة.علد آيسلندا من  جنا ات  و 
 مل تصدق بعد علد الربوتوتول الختيار  لتفاقية مناهضة التعهيب. أن آيسلندا

 فدددافي مبدددا املدددرأة  وحقدددوق النسدددني بدددني املسددداواة   اء آيسدددلندا بالتزامدددات  سدددبانيا ورحبددت -95
 املدددرأة بشدددأنري ٢٠٠٠)١3٢5 األمدددن  لددد  قدددرار لتنفيددده املقبلدددة الوطنيدددة العمدددال خادددةالدددواردة يف 
علددد اتفاقيددة حقددوق األشدددخا  ذو  اا بتصددديق آيسددلندا مددسخر اا أيضددونوهددت  ألمددن.وا والسددةم
 اإلعاقة.

والتصد   والعنصرية لتمييزا ملكافحة آيسلندا بهلتفا اليت بالفود فلساني دولة ورحبت -96
 همبدددا اختهتددداا ورحبدددت أيضدد .التمييدددز مكافحددة بشدددأن تشددريعية مقةحدددات  عددددادبادددرق منفددا    مددا

 آيسلندا من خاوات  تابية لتحسني التعليم  ل سيما تتاهبا األبي  املتعلق بإصة  التعليم.
 ٢٠١6 عدددام يف تشدددريل اعتمددداد سددديما لو  القضدددا ية اإلصدددةحات علدددد السدددودان وأثدددىن -9٧

يم جلسددة بتنيدد سددم ألغددراض السددتلنا   مبددا ي  احملدداتم نيددام يف ال/ال/ددة الدرجددة حمكمددة إلنشدداء
وأثدددىن علدددد تصدددديق آيسدددلندا علدددد اتفاقيدددة حقدددوق  ثانيدددة لةسدددتماع ألقدددوال الشدددفود واملتفمدددني.

 األشخا  ذو  اإلعاقة والتفاقيات األساسية ملنيمة العمال الدولية.
 اإلعاقدة  ذو  األشدخا  حقدوق اتفاقيدة علدداا مدسخر  آيسدلندا بتصدديق السويد ورحبت -98

مل تددددرق    مسددددتوا عات الوطنيددددة املقةحددددة التشددددريبددددأن املدددددرب  اجملتمددددل انتقددددادات لحيددددتفيمددددا 
للتوعيددة العامددة بشددأن العنددف املنددز    وأعربددت عددن تقددديرها لألمهيددة الدديت أولتفددا آيسددلندا التفاقيددة.

املشدددتبه فددديفم حوتمدددوا منددده السدددتعراض يف النددداة فقدددط مدددن  قلددديةا اا لكنفدددا أشدددارت    أن عددددد
 يف حقفم.   وصدرت أحكام فففة نسبياا ٢٠١١ عام

 املددددددارس يف ابيدددددة ت بيلدددددةايلدددددة     الراميدددددة الشددددداملة بالسياسدددددة طاجيكسدددددتان ورحبدددددت -99
 .والجتمدداعي والنفسددي البدددرب العنددف ملكافحددة  طددار وضددل مسددسولية املدددارس وحتميددال لألطفددال 

مددن خددةل املبددادرات الراميددة    دعددم حقددوق املسددنني بسياسددة املسدداواة بددني النسددني و ونوهددت ب
 تزويدهم باملساعدة والرعاية املنزلية.

 حقدوق لتفاقيدة الختيدار  الربوتوتدول علدد التصدديق    الراميدة باجاة تايلند وأشادت -١٠٠
 النسددني بددني املسدداواة قددانون علددد أ دخلددت الدديت بالتعددديةت ورحبددت اإلعاقددة  ذو  األشددخا 
  اء اسدددتمرار التمييدددز ل يدددزال يسددداورها رم العندددف املندددز   لكدددن القلدددق والددديت جتددد العقوبدددات وقدددانون
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 بددالفوداا أيضدد ورحبددت علددد نددوع الددن  يف سددوق العمددال و  اء محايددة حقددوق املفدداجرات. القددا م
 وشدددةعت السدددةناء  ملعاملدددة الددددنيا النموذجيدددة املتحددددة األمدددم لقواعدددد المت/دددال لضدددمان املبهولدددة

آيسلندا علد التنفيده الكامدال لقواعدد األمدم املتحددة ملعاملدة السدةينات والتددابري غدري الحتةا يدة 
 ةرمات.للم
ليشدديت باعتمدداد خاددة العمددال الوطنيددة ملكافحددة الجتددار باألشددخا    - ورحبددت تيمددور -١٠١

زيدادة ُت/يدال النسداء ول سديما ل تعزيدز حقدوق املدرأةيف  دال ادرة وأثنت علدد أخده آيسدلندا  مدام املبد
 .باللةوء املتعلقة  جراءااا تحسنيل آيسلندا استعداد علد وأثنت الشرطة.جفا  يف 
ولحيددت  فوريددة فنددزوية البوليفاريددة مددل القلددق الفةددوة الكبددرية يف األجددور بددني الرجددال  -١٠٢

والسدل  والنساء وعدم تفاية ُت/يدال املدرأة يف عمليدات صدنل القدرار  ل سديما يف الشدسون اجارجيدة 
انزعاجفدا  قدوق اإلنسدان  أعربدت عدن وعلد غرار اللةنة املعنيدة القضا ي واألوساط األتادميية. 

 من العقاب. العتداءات النسية ضد األطفال   اء  فةت مرتكيب
وهندأت الربتغددال آيسددلندا مبناسددبة الددهترا السددنوية األربعددني ألول تشددريل يتعلددق باملسدداواة  -١٠3

  الديت ٢٠١9-٢٠١6لفدةة نسدني لورحبت خباة العمال الديدة للمسداواة بدني ال بني النسني.
فدددر  للنسددداء. وتكدددافس الالتقددددم احملدددر  يف  دددا  املسددداواة بدددني النسدددني تعةيدددال وتدددرية     رمددديت
إنشدداء مسسسددة وطنيددة املتعلدق بالتشددريعي املقددة  ورحبدت الربتغددال بعمليددة املشدداورات العامدة بشددأن 

 ملباد  باري .اا حلقوق اإلنسان وفق
ارنادوتري أن فريق عمال مشدةك بدني القااعدات اقدة  يف يوذترت مم/لة آيسلندا السيدة ب -١٠٤

املقةحددددات اختدددداذ وتددددان مددددن بددددني  اآلونددددة األخددددرية خاددددة لسددددد الفةددددوة يف األجددددر بددددني النسددددني.
لت وعدد النساء يف  ا  الرعاية الصحية والتعليم ا  زيادة عدد الرجال يف  جراءات ملموسة ل

 وا ندسة والرياضيات. والتكنولوجيا العلوم
وفيما يتعلق بالعنف القا م علد نوع الن   أفاد الوفد بأن  يدادة الدوعي  ومدا جندم عدن  -١٠5

ومددل  يددةء هبددا الشددرطة.  تذلدد  مددن تغددري يف املواقددف  أفضدديا     يددادة عدددد احلددالت الدديت ب لغدد
حتسدينات علدد عمليدات السدتةابة الشدرطة أدخلدت  ومراجعتفا بدقدة  أترب بسبال العمال اهتمام

دددهت تددددابري متابعدددة أفضدددال  وأ دخلدددت والبةغدددات بوقدددوع أعمدددال لشدددكاوا ل العندددف املندددز   واخت 
الددعم تقدد  املزيدد مدن احلمايدة القانونيدة للضدحايا و  تاحدة بغيدة القضدا ي نيدام ال صةحات علدد 

قابلة للتابيق من أجال مسداعدة الدهين يسدتخدمون العندف يف  سبالووضل لضحايا العنف املنز  
  العةقات احلميمة.

علدد قدانون العقوبدات بفدرض عقوبدات أشدد يف اا ومسحت التعديةت اليت أ دخلت مدسخر  -١٠6
لشدرطة اوأوامدر الادرد  الزجريدةقانون جديد بشأن األوامدر ومّكن  ؛حالت العنف بني أفراد األسرة

 ن منا  م يف حالت العنف املنز .عالناة  بعاد من 
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اا رياديددداا وذتدددر الوفدددد أن أحدددد التددددابري املتخدددهة لزيدددادة فعاليدددة التحقيقدددات تضدددمن كوذجددد -١٠٧
النافدددهة مفتوحدددةا. ويرمدددي النمدددوذج     بقددداء ا ةعتدددداء املندددز  يسدددمدبشدددأن التصدددد  لللشدددرطة 

ندز  مدن أجدال ضدمان السدةمة يف املندزل  وحتسدني حتسني  جراءات التعامال مل حدالت العندف امل
األطفدال مسداعدة    اا لةنداة. ويرمدي النمدوذج أيضدلاجدمات املقدمة للضدحايا  وتقدد  العدةج 

بوجده خدا  علدد تقدد  اجددمات    املفداجرات ويرتدز   املعيشدية الديت يسدودها العندفيف األسر 
 والضحايا ذو  اإلعاقة.

تصددد  فريددق عامددال متعدددد القااعددات داخددال النيددام القضددا ي لل ٢٠١6وع ددني يف عددام  -١٠8
يف األسدددباب الهريدددة للعندددف النسدددي وحتسدددني اإلجدددراءات مدددن أجدددال البحدددت لةدددرا م النسدددية ل

وقدددم هدها الفريدق يف اآلونددة األخدرية مشدروع مقةحددات إلدخدال  صدةحات علددد  املتصدلة بدهل .
واملشددتبه فدديفم   ةحقددات القضددا ية  واحملدداتم  والضددحايااجملددالت السددتة التاليددةجل التحقيقددات  وامل

وميكددن تنفيدده بعدد  املقةحددات علددد الفددور   والندداة  والتدددابري الوقا يددة وعمليددات شددحه الددوعي.
  وتنفيه املقةحات األخرا خةل السنوات األربل املقبلة.

شددددد علدددد أمدددن املدددواطنني مبوجدددب القدددانون  وعلدددد وذتدددر الوفدددد أن مشدددروع املقةحدددات  -١٠9
  وتقلدددي  مددددد معالدددة القضدددا ينيدددام المعالدددة دقيقدددة وفعالدددة وعادلدددة للقضدددايا  وبنددداء ال/قدددة يف 

وفيمدددا بدددني األجددددزاء القضدددا ي نيدددام الجدددراءات داخددددال اإلسدددسوليات و و يدددادة توضدددي  املالقضدددايا  
 علدد أسداس رمسدي ودا دم  فضدةا  ةوعيدتاللت/قيدف و واوشدد علد احلاجة لربام. الوقايدة  املكونة له.

  عن تقد  املساعدة النفسية للةناة.
        اتفاقيددددددة اسددددددانبول يف آذار/علددددددد وتانددددددت آيسددددددلندا مددددددن أوا ددددددال الدددددددول الدددددديت وقعددددددت  -١١٠
 واملنيمددات األخددرا املعنيددة الددو ارات مددل بالتعدداوناا  حاليدد الداخليددة و ارة وتعمددال .٢٠١١مددارس 
كومية  علد املسا ال العالقة التاليةجل التعلديم  ومشدارتة القاداع اجدا   ووسدا ط اإلعدةم  احل غري

وعند ه تكدون  .٢٠١٧عام  لول هناية هها العمال  ُتام ومن املتوقل وخاوط املساعدة ا اتفية. 
 التفاقية جاهزة للتصديق عليفا.

 تددددددابريها الراميدددددة    مواجفدددددة العندددددف والعتدددددداء النسدددددي ضدددددد وأشدددددارت آيسدددددلندا    -١١١
  وشددحه الدوعي )مبددا يف ذلد  بددني العقوبدات  دخدال تعددديةت علدد قددانونبادرق منفددا األطفدال  

 العندف بشدأن عمدال خادة صياغة علداا حالي و ارات ثة  وتتعاون األطفالري  وتدريب املفنيني.
بإعددداد خاددة عمددال بشددأن محايددة الافددال اا جتماعيددة حاليددال الرعايددة و ارة وتضددالل .األطفددال ضددد
 .عموماا 
   وي قددم   حقدوق اإلنسدان واملسداواة يف املنداه. الدراسديةواست حد  الت/قيف يف  دال  -١١٢

اا ويف  طار ههه املناه. الدراسية  نيمت بع  البلدديات خااد  يل الفات صاحبة املصلحة.
يف ومغددداير  ا ويدددة النسدددانية  امل/ليدددات وامل/ليدددني ومزدوجدددي امليدددال النسددديللت/قيدددف بشدددأن حقدددوق 

أت/ددر حدددة بسددبب اا وقددد أصددبحت مشددكلة األطفددال الددهين يتسددربون مددن املدرسددة مبكددر  املدددارس.
تتدداب أبددي   صددةحات يف هددها الصدددد علددد أسدداس    جددراء عمددال آيسددلندا علدددتاأل مددة املاليددة. و
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حتسددني علددد اا وتعمددال أيضدد ملفددا علددد تعزيددز التعلدديم ال/ددانو .واصددال عت  و ٢٠١٤   عددام يرجددل 
 .والست/مار فيفما التعليم ما قبال البتدا ي والتعليم اإللزامي

  وأن ت ددددم. املسدددتدامة يف خادددة العمدددال الوطنيدددة ومدددن املتوقدددل أن ت ددددرج أهددددا  التنميدددة -١١3
 .٢٠٢١-٢٠١٧ للفةة وع سياسة آيسلندا بشأن التعاون اإلكا ي الدو بالكامال يف مشر 

 يدل األعضداء واملدراقبني يف  لد  هيالتدادوتري ويف اجتام  شكرت مم/لة آيسلندا السديدة  -١١٤
األسددددللة املاروحددددة و  القيمددددةوعلددددد املشددددورة   حقددددوق اإلنسددددان علددددد نقدددددهم البندددداء وتشددددةيعفم

تأخه التوصيات علدد سالسلاات اآليسلندية وأضافت أن  الستعراض.أثناء املقدمة والتوصيات 
 دددال اا ففندداك دا مددداا. ا لتنفيدددهها حي/مددا تدددان ذلدد  مناسدددبتبهل قصدددارا جفدددهسددحممددال الدددد  و 

 لتحسني حالة حقوق اإلنسان.مقبولة واحلوار طريقة   للتحسني

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
والمدرجتتة  ختتالج جلستتة التحتتاور صتتي  التوصتتيات التتتي بدراستتة  آيستتلندا قامتت  -١١5

 أدناه، وهي تحظى بتأييدها:
التصتتتتديق علتتتتى ال روتويتتتتوج االختيتتتتاري التفاقيتتتتة مناه تتتتة التعتتتت يب  ١-١١5

)ترييا(؛ التصديق على ال روتويوج االختياري التفاقية مناه ة التعت يب )سستتونيا(؛ 
علتتتتى ال روتويتتتتوج االختيتتتتاري التفاقيتتتتة مناه تتتتة التعتتتت يب )جورجيتتتتا(؛ التصتتتتديق 

التصديق على ال روتويوج االختيتاري التفاقيتة مناه تة التعت يب )ل نتان(؛ التصتديق 
على ال روتويوج االختياري التفاقية مناه ة التع يب )ال رت اج(؛

ويتتتتوج االختيتتتتاري التصتتتتديق علتتتتى ال روتاإلستتتتراع بتتتتعجراءات عمليتتتتة  ٢-١١5
(؛غاناالتفاقية مناه ة التع يب )

التعجيل بعملية التصديق على ال روتويوج االختياري التفاقية مناه ة  ١١5-3
 التع يب )اليونان(؛

على ال روتويوج االختياري التفاقية مناه ة التعت يب اا سريعالتصديق  ٤-١١5
 )غواتيماال(؛

علتى ال روتويتوج االختيتاري التفاقيتة أقرب وق  ممكتن التصديق في  ١١5-5
وقتتت  ممكتتتن علتتتى ال روتويتتتوج أقتتترب مناه تتتة التعتتت يب )ألمانيتتتا(؛ التصتتتديق فتتتي 

 االختياري التفاقية مناه ة التع يب )سلوفينيا(؛

__________ 

 مل حترر الستنتاجات والتوصيات. **
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يتتتاري التفاقيتتتة لتصتتتديق علتتتى ال روتويتتتوج االختااستتتتكماج سجتتتراءات  ١١5-6
 مناه ة التع يب )سيطاليا(؛

 ،التصتتتديق علتتتى ال روتويتتتوج االختيتتتاري التفاقيتتتة مناه تتتة التعتتت يب ٧-١١5
 وطنية لمنع التع يب )أويرانيا(؛الوقائية اللية اآلوسنشاء 

عنشتتاء آليتتة وقائيتتة وطنيتتة تكتتون فعالتتة ول تتا متتوارد بدون تتتأخير القيتتا   ١١5-8
ل روتويتتتوج االختيتتتاري التفاقيتتتة مناه تتتة التعتتت يب لاا وفقتتتجيتتتدة ومتتتوكفين أيفتتتاء، 

 )تشيكيا(؛
ال روتويتتتتوج االختيتتتتاري التفاقيتتتتة مناه تتتتة التعتتتت يب التصتتتتديق علتتتتى  ١١5-9

العظمتتتى وآيرلنتتتدا  )المملكتتتة المتحتتتدة ل ريطانيتتتاوقتتت  ممكتتتن فتتتي أقتتترب وتنفيتتت ه 
 الشمالية(؛

التصديق على المعاهدات من خالج توسيع نطاق االلتزامات الدولية  ١٠-١١5
الدوليتتة مثتتل ال روتويتتوج االختيتتاري التفاقيتتة مناه تتة التعتت يب، واالتفاقيتتة الدوليتتة 

 لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري )أل انيا(؛
الصتتكوا الدوليتتة قيتتد النظتتر فتتي تحقيتتق تقتتد  نحتتو التصتتديق علتتى  ١١-١١5

ال روتويتتتوج االختيتتتاري التفاقيتتتة مناه تتتة مجتتتاج حقتتتوق اإلنستتتان، بمتتتا فتتتي  لتتت  
التعتتت يب، واالتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتع األشتتتخاص متتتن االختفتتتاء القستتتري 

 )شيلي(؛
لحمايتتتتة جميتتتتع األشتتتتخاص متتتتن التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة  ١٢-١١5

 االختفاء القسري، وال روتويوج االختياري التفاقية مناه ة التع يب )ال رازيل(؛
التصديق دون تأخير على االتفاقية الدولية لحمايتة جميتع األشتخاص  ١3-١١5

، 2008التتتي تتتت التوقيتتع علي تتا فتتي تشتترين األوج/أيتتتوبر  متتن االختفتتاء القستتري
التتت ي تتتتت التوقيتتتع عليتتت  فتتتي  تويتتتوج االختيتتتاري التفاقيتتتة مناه تتتة التعتتت يبوال رو 

 )فرنسا(؛ 2003أيلوج/س تم ر 
للتصتتتديق علتتتى االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة  مناستتت ةاتختتتا  التتتتدابير ال ١٤-١١5

 جميع األشخاص من االختفاء القسري )توغو(؛
على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشتخاص  التصديقاالنت اء من  ١5-١١5

 من االختفاء القسري )العراق(؛
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تعجيتتل الج تتود الراميتتة سلتتى التصتتديق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة  ١6-١١5
 ؛ري١)جميع األشخاص من االختفاء القسري )سيراليون(

التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتع األشتتتتخاص متتتتن  ١٧-١١5
االختفتتتتاء القستتتتري )أويرانيتتتتا(؛ التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتع 

 األشخاص من االختفاء القسري )األرجنتين(؛ 
على االتفاقية الدولية لحمايتة جميتع في أقرب وق  ممكن التصديق  ١8-١١5

 2008األشتتخاص متتن االختفتتاء القستتري، التتتي وقعتت  علي تتا آيستتلندا فتتي عتتا  
 )اليابان(؛

ال روتويتتتوج االختيتتتاري التفاقيتتتة مناه تتتة التعتتت يب، التصتتتديق علتتتى  ١9-١١5
األشتتتخاص متتتن االختفتتتاء القستتتري، واالتفاقيتتتة  االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتع و 

األشتخاص عتتديمي الجنستية، واالتفاقيتتة المتعلقتة بخفتت  حتتاالت  وضتتع المتعلقتة ب
 ؛)موزام يق( الجنسية انعدا  

التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنتف ضتد  ٢٠-١١5
اتفاقيتة مجلتس أوروبتا بشتأن منتع التصتديق علتى ة والعنتف المنزلتي )سيطاليتا(؛ المرأ

التصتديق ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي )اتفاقية استطن وج( )ترييتا(؛ 
اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنتف المنزلتي على 

تفاقيتتتة مجلتتتس أوروبتتتا بشتتتأن منتتتع االتصتتتديق علتتتى )اتفاقيتتتة استتتطن وج( )فنلنتتتدا(؛ 
التصتتديق علتتى ومكافحتتة العنتتف ضتتد المتترأة والعنتتف المنزلتتي )الج تتل األستتود(؛ 

اتفاقيتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتتع ومكافحتتة العنتتف ضتتد المتترأة والعنتتف المنزلتتي 
)اتفاقيتتتة استتتطن وج( )هولنتتتدا(؛ التصتتتديق علتتتى اتفاقيتتتة مجلتتتس أوروبتتتا بشتتتأن منتتتع 

 والعنف المنزلي )سلوفينيا(؛ومكافحة العنف ضد المرأة 
هيئتتات المعاهتتدات  ات الصتتلة آليتتات تقتتديت التقتتارير المتتتأخرة سلتتى  ٢١-١١5

)ستتتتيراليون(؛ تقتتتتديت التقتتتتارير المتتتتتأخرة سلتتتتى هيئتتتتات معاهتتتتدات حقتتتتوق اإلنستتتتان 
 ؛(٢))غانا(

ضتد النستاء،  تنفي  خطة عمل بشأن العنف المنزلي والعنف الجنسي ٢٢-١١5
 بما في  ل  الم اجرات والمنتميات سلى األقليات )سيراليون(؛

__________ 

جفددددود التصددددديق علددددد التفاقيددددة الدوليددددة حلمايددددة  يددددل تعةيددددال  التوصددددية تمددددا ق ر ددددت أثندددداء جلسددددة التحدددداورجلا ري١)
الختفاء القسر   و دراج تنفيده اتفاقيدة حقدوق األشدخا  ذو  اإلعاقدة ضدمن القدانون الدوطا   األشخا  من

  وسحب حتفيااا علد العفد الدو  اجا  باحلقوق املدنية والسياسيةا )سرياليونري.
للمعددايري الدوليددة وتقددد   جلسددة التحدداورجل ا لغدداء جتددر  التشددفري يف القددانون املدددرب وفقدداا التوصددية تمددا قر ددت أثندداء  ري٢)

 )غاناري. التقارير املتأخرة    هيلات معاهدات حقوق اإلنسانا
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 صتتتكواللاا وفقتت الوطنيتتتة تشتتريعات ا علتتتى التعتتديالت سدختتتاج مواصتتلة ٢3-١١5
  يا(؛لي) اإلنسان لحقوق دوليةال

 قانون تتتتا فتتتتي اتفاقيتتتتة حقتتتتوق األشتتتتخاص  وي اإلعاقتتتتةتنفيتتتت  سدراج  ٢٤-١١5
 ؛(3)(سيراليون) الوطني

والعمتتل علتتى التصتتديق علتتى اتفاقيتتة حقتتوق األشتتخاص  وي اإلعاقتتة  ٢5-١١5
 )مصر(؛مع ا الوطني اتساق التشريعات والممارسات على الصعيد 

 اتخا  تدابير ترمي سلى سنشاء مؤسستة وطنيتة لحقتوق اإلنستان امتثتاالا  ٢6-١١5
 )جورجيا(؛لم ادئ باريس 

مواصتتلة ج ودهتتا الراميتتة سلتتى سنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان  ٢٧-١١5
 وفقاا لم ادئ باريس )نامي يا(؛

تكثيتتف ج ودهتتا الراميتتة سلتتى سنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان  ٢8-١١5
 وفقاا لم ادئ باريس )الفل ين(؛

وضع عملية شتاملة ترمتي سلتى سنشتاء مؤسستة وطنيتة لحقتوق اإلنستان  ٢9-١١5
 تماشياا مع م ادئ باريس )أوروغواي(؛

ب تتد  وضتتع المريتتز اآليستتلندي لحقتتوق اإلنستتان سعتتادة النظتتر فتتي  ١١5-3٠
 م ادئ باريس )هن اريا(؛الكامل لضمان امتثال  

متتتع م تتتادئ بتتتاريس، اا شتتتيالحقتتتوق اإلنستتتان تمسنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة  ١١5-3١
 واالستفادة من تجربة المريز اآليسلندي لحقوق اإلنسان )أستراليا(؛

لم تادئ مع االمتثاج الكامل تعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  ١١5-3٢
 باريس )أويرانيا(؛

اإلنستتتان بمتتتا يتوافتتتق وم تتتادئ بتتتاريس سنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة لحقتتتوق  ١١5-33
)ترييتتتتا(؛ سنشتتتتاء مؤسستتتتة وطنيتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق اإلنستتتتان وفقتتتتاا لم تتتتادئ بتتتتاريس 
)الجزائتتتر(؛ سنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان بمتتتا يتوافتتتق وم تتتادئ بتتتاريس 

 )مصر(؛
سنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان وفقتتاا لم تتادئ بتتاريس  ١١5-3٤

لم تتتادئ بتتتاريس اا ستتتا(؛ سنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة مستتتتقلة لحقتتتوق اإلنستتتان وفقتتت)فرن
 )من وليا(؛

__________ 

 .١انير احلاشية  3))
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اتختتا  التتتدابير الالزمتتة إلنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان وفقتتاا  ١١5-35
 لم ادئ باريس )بنما(؛ 

اق سنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان  ات واليتتتة واستتتعة النطتتت ١١5-36
 مع م ادئ باريس )أف انستان(؛اا شياوموارد يافية، تم

 فتي أقترب لم تادئ بتاريساا وفق سنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان ١١5-3٧
 والية واسعة النطاق وموارد يافية )باراغواي(؛وق  ممكن، تكون ل ا 

لحقتتتتوق اإلنستتتتان بستتتترعة استتتتتكماج عمليتتتتة سنشتتتتاء مؤسستتتتة وطنيتتتتة  ١١5-38
 في أقرب اآلجاج )ال رت اج(؛لتكون قائمة  ،سلى م ادئ باريساا استناد

لم تتادئ بتتاريس، ووضتتع اا سنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان وفقتت ١١5-39
 خطة عمل وطنية شاملة بشأن حقوق اإلنسان )سندونيسيا(؛

الراميتة سلتى اعتمتاد خطتة عمتل وطنيتة بشتأن حقتوق مواصتلة ج ودهتا  ٤٠-١١5
مع م ادئ بتاريس اا اإلنسان، وسنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان تماشي

 )السودان(؛
وضع واعتمتاد خطتة عمتل وطنيتة شتاملة لحقتوق اإلنستان السعي سلى  ٤١-١١5

رامج  ات الصتتتلة متتتن أجتتتل تعزيتتتز االتستتتاق والتعتتتاون فتتتي تنفيتتت  السياستتتات وال تتت
 )يندا(؛

مواصتتتتلة الج تتتتود الراميتتتتة سلتتتتى صتتتتياغة خطتتتتة عمتتتتل وطنيتتتتة لحقتتتتوق  ٤٢-١١5
 اإلنسان )الفل ين(؛

تعزيتتتتز أنشتتتتطت ا الراميتتتتة سلتتتتى يفالتتتتة اإلعمتتتتاج التتتتتا  لحقتتتتوق النستتتتاء  ٤3-١١5
 واألطفاج والمسنين واألشخاص  وي اإلعاقة )من وليا(؛

سن تشريعات تشتمل الحمايتة متن التمييتز علتى أستاص حمتل صتفات  ٤٤-١١5
 الجنسين )أستراليا(؛

 سن تشريعات تحظر التمييز على أساص السن )أستراليا(؛ ٤5-١١5
 اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز )تيمور ليشتي(؛ ٤6-١١5
اعتماد قوانين محددة من أجل الق اء على أشتكاج التمييتز األختر   ٤٧-١١5

استتتتتكماج التشتتتتريعات القائمتتتتة بشتتتتأن التمييتتتتز بتتتتين الجنستتتتين فتتتتي ال لتتتتد ب تتتتد  
 )سس انيا(؛

اعتمتتاد تشتتريع وطنتتي شتتامل لمكافحتتة جميتتع أشتتكاج التمييتتز، وستتن  ٤8-١١5
 اإلعاقة )السويد(؛ روح اتفاقية حقوق األشخاص  وييحفظ تشريع وطني 
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النظر في سن قانون شامل لمكافحة جميع أشكاج التمييتز، واعتمتاد  ٤9-١١5
 خطة عمل لتنفي ه )صربيا(؛

فتتي والعمتتل علتتى سصتتداره استتتكماج صتتياغة قتتانون لمكافحتتة التمييتتز  ١١5-5٠
 )االتحاد الروسي(؛أقرب وق  ممكن 

مواصتتتلة الج تتتود الراميتتتة سلتتتى مكافحتتتة التمييتتتز والعنصتتترية وخطتتتاب  ١١5-5١
 الكراهية )ل نان(؛

 مواصلة مكافحة التمييز وخطاب الكراهية والعنصرية )بايستان(؛ ١١5-5٢
مواصلة اتخا  التدابير الرامية سلتى مكافحتة التمييتز اإلثنتي والعنصترية  ١١5-53

خطتتاب الكراهيتتة علتتى أستتاص األصتتل اإلثنتتي أو اللتتون أو العتترق أو التتدين ويتت ل  
 )طاجيكستان(؛

وضتتع سياستتات وطنيتتة لمكافحتتة جتترائت الكراهيتتة وخطتتاب الكراهيتتة  ١١5-5٤
 )ل نان(؛

وأفعتتاج  مكافحتتة التمييتتز العنصتتري وع تتارات ب فعتتاج نحتتو علتتى القيتتا  ١١5-55
تشتريعات وسنفتا  من ختالج ستن الالكراهية ، والق اء على جرائت األجانب يراهية

 القانون والتدابير اإلدارية )الصين(؛
 صتتتراحة أنيعت تتتر حكتتتت فتتتي القتتتانون الجنتتتائي استتتتحدا  النظتتتر فتتتي  ١١5-56

)المملكتة المتحتدة علتى وجت  التحديتد  مشتددما كتر  جريمة ة في العنصريدافع 
 ل ريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(؛

اتختتا  التتتدابير الالزمتتة لمكافحتتة جميتتع أشتتكاج التعصتتب والجتترائت  ١١5-5٧
 )الجزائر(؛ عنصريةالمرتك ة بدافع الكراهية أو العت ارات 

متتتن  73متتتادة مواصتتتلة حمايتتتة حريتتتة التتترأي والتع يتتتر بمتتتا يتستتتق وال ١١5-58
)أ( متتن 233علتتى الحفتتاى علتتى المتتادة فتتي الوقتت  نفستت  العمتتل متتع الدستتتور، 

 انتحظتتتر  نتتتتيلمتتتن قتتتانون وستتتائل اإلعتتتال  ال 27والمتتتادة  قتتتانون العقوبتتتات العتتتا 
 صراحة خطاب الكراهية والتحري  الم اشر على الكراهية )يندا(؛

وسدانتة المتجترين بال شتر متن ختالج زيادة الج ود الرامية سلى مقاضاة  ١١5-59
ايتشتتا  هتت ه الجتترائت فتتي مجتتاج تتتدريب المحققتتين والمتتدعين العتتامين والق تتاة 

 )الواليات المتحدة األمريكية(؛ومقاضاة مرتك ي ا 
بتت ج المزيتتد متتن الج تتود فتتي مجتتاج تنفيتت  الخطتتة الوطنيتتة لمكافحتتة  ١١5-6٠

 االتجار بال شر )السودان(؛
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 زيتتتادة الترييتتتز علتتتى آليتتتات اإلشتتترا  والمراق تتتة فتتتي ستتتوق العمتتتل  ١١5-6١
حقتوق إلعمتاج وضع نطاق أوسع من الحماية ضد التمييز، والمزيد من األدوات و

 )النرويج(؛المعرضين لالتجار األشخاص 
أشتكاج العنتف ب يتة تعزيتز منتع جميتع الرامية سلتى عمل الاعتماد خطة  ١١5-6٢

سطتتار حمايتتة جميتتع ال تتحايا، ال ستتيما أولئتت  التت ين ينتمتتون سلتتى الفئتتات ال تتعيفة 
 )المكسي (؛

تعزيز المشارية السياسية للمرأة بتقليدها مناصب فتي الستلطة العامتة  ١١5-63
 )جم ورية فنزويال ال وليفارية(؛

 ا وج ودهتتا الراميتتة سلتتى زيتتادة تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق مواصتتلة سياستتات ١١5-6٤
 المرأة )أرمينيا(؛

تكثيتتف الج تتود الراميتتة سلتتى س يتتاء وعتتي النستتاء والفتيتتات بحقتتوق ن  ١١5-65
بموجب اتفاقية الق اء علتى جميتع أشتكاج التمييتز ضتد المترأة، وبشتأن سجتراءات 

 االختياري )بنما(؛  افي بروتويولالمتوخاة ال الغات الفردية 
المتعلقتة الجنستانية اتخا  تدابير عامة للق اء على القوالب النمطيتة  ١١5-66

بتتدور المتترأة والرجتتل والتزامات متتا، ال ستتيما متتن ختتالج حمتتالت التوعيتتة والتثقيتتف 
 )سيوادور(؛

ير الحمايتتتة التعجيتتتل بمعالجتتتة عتتتد  المستتتاواة بتتتين الجنستتتين، وتتتتوف ١١5-6٧
 )الصين(؛ هاالعنف ضد، والق اء على الفعالة لحقوق المرأة

مواصتتلة التتتدابير والم تتادرات الفعالتتة الراميتتة سلتتى ت تتييق الفجتتوة بتتين  ١١5-68
 )اليابان(؛ سلى الحد األدنى الجنسين

بتين الجنستين متن زيادة الج تود الراميتة سلتى ستد الفجتوة االقتصتادية  ١١5-69
 )تايلند(؛  ماأجل تحقيق المزيد من المساواة بين

االستت اقية ل تمان المستاواة الكاملتة بتين الجنستين هتا مواصلة ج ود ٧٠-١١5
 في التعليت وسوق العمل )هولندا(؛

التصدي للتفاوت في األجور بين الجنسين بفعالية من خالج التنفيت   ٧١-١١5
 األجر )ملديف(؛المساواة في الكامل لمعيار نظا  

 عمتتلالعتتن المستتاواة فتتي األجتتر اعتمتتاد وتنفيتت  التتتدابير التتتي تكفتتل  ٧٢-١١5
فتتتتي سطتتتتار الج تتتتود الم  ولتتتتة صتتتتوب الوفتتتتاء بتتتتالتزا  الحكومتتتتة القيمتتتتة المتستتتتاوي 

 )نامي يا(؛ 2022ر بين الجنسين ق ل عا  و بالق اء على فجوة األج
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تلتتت  المتعلقتتتة مواصتتتلة تعزيتتتز دور المتتترأة فتتتي المجتتتاالت الم نيتتتة و  ٧3-١١5
 سوق العمل )األرجنتين(؛ب
اعتماد خطة عمل جديتدة متن أجتل التنفيت  الكامتل لمعيتار المستاواة  ٧٤-١١5

العمتتتل فتتتي الق تتتاء علتتتى الفجتتتوة فتتتي األجتتتور بتتتين الجنستتتين ب تتتد  فتتتي األجتتتر 
 )مصر(؛

تكثيتتتتتف التتتتتتدابير الراميتتتتتة سلتتتتتى الق تتتتتاء علتتتتتى العنتتتتتف ضتتتتتد المتتتتترأة  ٧5-١١5
 )أويرانيا(؛

ئت قا عنفما تتعرض ل  النساء من  لمكافحة المتخ ة التدابير تعميق ٧6-١١5
متتع الترييتتز بوجتت  ختتاص علتتى  ،وانت ايتتات ةجنستتي اتعلتتى نتتوع الجتتنس واعتتتداء

 الم اجرات و وات اإلعاقة )شيلي(؛
تعزيز خطل وبترامج التوعيتة بشتأن العنتف ضتد المترأة، بمتا فتي  لت   ٧٧-١١5

ال تترامج التدري يتتة الراميتتة سلتتى زيتتادة اإلحستتاص بوضتتع ال تتحايا ومتتواطن ضتتعف ت 
 )شيلي(؛

 ليشتي(؛ - تكثيف التدابير الرامية سلى التوعية بالعنف المنزلي )تيمور ٧8-١١5
 تط يق خطة عمل جديدة لمكافحة العنف الجنسي )أوروغواي(؛ ٧9-١١5
اعتمتتتتاد خطتتتتة وطنيتتتتة لمكافحتتتتة العنتتتتف الجنستتتتي والمنزلتتتتي تراعتتتتي  ١١5-8٠

 ش(؛ي)بن الدوأوج  ضعف ن لم اجرات و وات اإلعاقة لاالحتياجات الخاصة 
وتتتوفير  جميتتع أشتتكاج العنتتفمنتتع اعتمتتاد خطتتة عمتتل وطنيتتة بشتتأن  ١١5-8١

 ، بما في  ل  العنف المنزلي )سستونيا(؛الحماية من ا
تحديث خطة مكافحة العنتف المنزلتي والعنتف الجنستي التتي انت ت   ١١5-8٢

 لكن ا لت ُتجدد )سس انيا(؛ 2011في عا  مدت ا 
سيتتالء اهتمتتا  ختتاص بمكافحتتة العنتتف المنزلتتي والجنستتي متتن ختتالج  ١١5-83

الختتتدمات سلتتتى النستتتاء لتتتتوفير تنفيتتت  خطتتتة عمتتتل وطنيتتتة جديتتتدة ويفالتتتة تعزيزهتتتا 
 والفتيات من ضحايا العنف الجنسي )فرنسا(؛

طالع بأنشتتطة المتابعتتة  ات الصتتلة بتنفيتت  التشتتريعات الوطنيتتة االضتت ١١5-8٤
 وحمالت التوعية الرامية سلى الحد من عدد حاالت العنف المنزلي )السويد(؛

أس اب ارتفاع عدد أحكا  ال راءة في ق تايا العنتف الجنستي  معالجة ١١5-85
 ضد المرأة )جم ورية سيران اإلسالمية(؛
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بطتتترق من تتتا تكثيتتتف التتتتدابير الراميتتتة سلتتتى التوعيتتتة بتتتالعنف المنزلتتتي،  ١١5-86
 تدريب الق اة والمدعين العامين وض اط الشرطة وموكفي الصحة )ترييا(؛

التحقيتتق والمقاضتتاة فتتي حتتاالت أعمتتاج العمتتل عتتن يثتتب علتتى رصتتد  ١١5-8٧
العنف سلى ه ا ضحايا سمكانية لجوء العنف المنزلي والجنسي وفعاليت ا، وتحسين 

، وتتتتوفير التتتتدريب فتتتي مجتتتاج العنتتتف المنزلتتتي والجنستتتي للق تتتاة وأفتتتراد الق تتتاء
 الشرطة والمدعين العامين وغيرهت من الم نيين المعنيين )تشيكيا(؛

العنتتتف ويافيتتتة لمواج تتتة قتتتوانين العقوبتتتات مناستتت ة تكتتتون يفالتتتة أن  ١١5-88
 نف الجنسي )الواليات المتحدة األمريكية(؛المنزلي والع

للنستتاء ضتتحايا العنتتف المنزلتتي سمكانيتتة اللجتتوء سلتتى الق تتاء تحستتين  ١١5-89
 والعنف القائت على نوع الجنس )ملديف(؛

مكافحتتتتة العنتتتتف ضتتتتد ات متتتتن أجتتتتل كفتتتتاءالن تتتتوض بكامتتتتل الدعتتتتت  ١١5-9٠
 األطفاج )طاجيكستان(؛

ترمي سلى منع االعتداء الجنسي علتى و وضع تدابير تنسق ا الحكومة  ١١5-9١
 األطفاج )جم ورية سيران اإلسالمية(؛

اعتمتتاد خطتتة عمتتل وطنيتتة جديتتدة بشتتأن األطفتتاج ل تتا آليتتات مناستت ة  ١١5-9٢
 للمتابعة من أجل التنفي  الكامل )جم ورية سيران اإلسالمية(؛

التأيتتتد متتتن أن خطتتتة العمتتتل الوطنيتتتة الجديتتتدة تت تتتمن آليتتتة للتقيتتتيت  ١١5-93
 )جم ورية سيران اإلسالمية(؛

اتختتا  المزيتتد متتن الخطتتوات لحمايتتة حقتتوق الطفتتل، ومنتتع االعتتتداء  ١١5-9٤
 لعنف )أويرانيا(؛تعرض ت لو   تعلى األطفاج واست الل

حتتاالت الم نيتتة والفعالتتة فتتي ستتياق مواج تتة زيتتادة سجتتراءات العمتتل  ١١5-95
 االعتداء الجنسي على األطفاج )ملديف(؛

التمييز ومنع ، وخاصتة التمييتز مكافحة الرامية سلى تكثيف الخطوات  ١١5-96
الحتتتتتق فتتتتتي التعلتتتتتيت والستتتتتكن بشتتتتتأن ضتتتتتد األشتتتتتخاص  وي اإلعاقتتتتتة، ال ستتتتتيما 

 اعية )غانا(؛والمساعدة االجتم
مواصلة ج ودها في مكافحة ومنع التمييز، ال ستيما ضتد األشتخاص  ١١5-9٧

متتتا يتعلتتتق بتتتالحق فتتتي التعلتتتيت والمستتتاعدة االجتماعيتتتة خاصتتتة في وي اإلعاقتتتة، و 
 فلسطين(؛ )دولة

تحستتتتتين سدمتتتتتاج أطفتتتتتاج الم تتتتتاجرين فتتتتتي النظتتتتتا  الصتتتتتحي التتتتتوطني  ١١5-98
 )ال رازيل(؛
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تعزيتز سياستتات ال جتترة استتتناداا سلتتى احتتترا  حقتتوق اإلنستتان لجميتتع  ١١5-99
 الم اجرين )جم ورية فنزويال ال وليفارية(؛

 اتخا  تدابير لتعزيز وحماية حقوق الم اجرين وأسرهت )توغو(؛ ١٠٠-١١5
راتيجيات هادفتتتة لتوعيتتتة الم تتتاجرات بحقتتتوق ن، وضتتتع بتتترامج واستتتت ١٠١-١١5
فتتتي حالتتتة انت تتتاا وستتت ل االنتصتتتا  الفعالتتتة المجانيتتتة المستتتاعدة القانونيتتتة تتتتوفير و 

 ش(؛يحقوق ن )بن الد
اا حقيقيتتتاا اعتمتتتاد استتتتراتيجية وطنيتتتة شتتتاملة لددمتتتاج تكفتتتل سدماجتتت ١٠٢-١١5

 وييفية حمايت ا )تايلند(؛للم اجرين، وتشح  وعي الم اجرات بحقوق ن 
 مواصلة الج ود الست افة الالجئين والم اجرين )الجزائر(؛ ١٠3-١١5
تعزيز التدابير المتخ ة من أجل التنفي  الفعاج لدطار التنظيمتي فتي  ١٠٤-١١5

ميين مجاج ال جرة واللجوء والالجئين، ال سيما من خالج تدريب الموكفين العمتو 
 ،2019-2016للفترة تسريع الج ود الرامية سلى اعتماد خطة العمل و المعنيين 

ب ية ضمان مشارية الم اجرين مشارية ياملة في المجتمع على قد  المستاواة متع 
  المواطنين )المكسي (

أو فتي طتور  آيستلندا التتي تتر  أن تا نُفت ت أصتالا بتأييتد وتحظى التوصيات التاليتة  -١١6
 التنفي  
التصتتديق علتتى اتفاقيتتة حقتتوق األشتتخاص  وي اإلعاقتتة االنت تتاء متتن  ١-١١6

التصتتتديق علتتتى اتفاقيتتتة حقتتتوق األشتتتخاص  وي اإلعاقتتتة االنت تتتاء متتتن )اليونتتتان(؛ 
 )العراق(؛

ة الحمايتسلتى المعنيتة حيتث تحتتاج الفئتات  ،عملية التصديقبالتعجيل  ٢-١١6
 التي تتيح ا اتفاقية حقوق األشخاص  وي اإلعاقة )هن اريا(؛اللصيقة 

سحراز تقد  صوب التصتديق علتى الصتكوا الدوليتة لحقتوق اإلنستان  ١١6-3
 ، بما في  ل  اتفاقية حقوق األشخاص  وي اإلعاقة )شيلي(؛التي لت ي   في ا

التصديق على المعاهدات من خالج توسيع نطاق االلتزامات الدولية  ٤-١١6
 الدولية مثل اتفاقية حقوق األشخاص  وي اإلعاقة )أل انيا(؛

 التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص  وي اإلعاقة )السن اج(؛ ١١6-5
الجنستتتين ل تتتمان اعتمتتتاد خطتتتة عمتتتل جديتتتدة بشتتتأن المستتتاواة بتتتين  ١١6-6

 )سس انيا(؛ 2014الخطة السابقة انت   في عا   حيث سن ية،ستمرار اال
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 - اعتمتتاد خطتتة عمتتل جديتتدة بشتتأن المستتاواة بتتين الجنستتين )تيمتتور ٧-١١6
 ليشتي(؛

الج تتتود الراميتتتة سلتتتى اعتمتتتاد خطتتتة عمتتتل وطنيتتتة جديتتتدة فتتتي تعجيتتتل  ١١6-8
متتتتع أحكتتتتتا  اتفاقيتتتتة حقتتتتوق األشتتتتخاص  وي اإلعاقتتتتتة اا شتتتتيامجتتتتاج اإلعاقتتتتة، تم

 )المكسي (؛
لتوصتتتتيات التاليتتتتة، وستتتتتقد  ردوداا علي تتتتا فتتتتي وقتتتت  مناستتتتب ا آيستتتتلندا ستتتتدرص -١١٧

  يتجاوز موعد الدورة الرابعة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان ال
لع تد التدولي الختاص الملحتق باالتصديق على ال روتويوج االختياري  ١-١١٧

بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة )فنلنتتدا(؛ التصتتديق علتتى ال روتويتتوج 
لع تتتد التتتدولي الختتتاص بتتتالحقوق االقتصتتتادية واالجتماعيتتتتة الملحتتتق بااالختيتتتاري 

 والثقافية )ال رت اج(؛
ال روتويتوج االختيتاري التفاقيتة حقتوق الطفتل المتعلتق  التصديق علتى ٢-١١٧

بتتعجراء تقتتديت ال الغتتات )الج تتل األستتود(؛ التصتتديق علتتى ال روتويتتوج االختيتتاري 
 التفاقية حقوق الطفل المتعلق بعجراء تقديت ال الغات )ال رت اج(؛

معاهدات التصديق على المن خالج توسيع نطاق االلتزامات الدولية  3-١١٧
الدوليتتة مثتتل ال روتويتتوج االختيتتاري التفاقيتتة حقتتوق الطفتتل المتعلتتق بتتعجراء تقتتديت 

 ال الغات )أل انيا(؛
علتى ال روتويتوج االختيتاري الثالتث فتي أقترب وقت  ممكتن التصديق  ٤-١١٧

 التفاقية حقوق الطفل )ألمانيا(؛
ل روتويتوج االختيتاري التفاقيتة حقتوق الطفتل المتعلتق علتى االتصديق  5-١١٧

 )تشيكيا(؛ وتنفي ه بفعالية بعجراء تقديت ال الغات 
التصديق على ال روتويوج االختياري التفاقية حقتوق األشتخاص  وي  6-١١٧

 اإلعاقة )سس انيا(؛
ويتتتوج االختيتتتاري التفاقيتتتة استتتتكماج سجراءات تتتا للتصتتتديق علتتتى ال روت ٧-١١٧

 حقوق األشخاص  وي اإلعاقة )سيطاليا(؛
التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتع األشتتتتخاص متتتتن  8-١١٧

االختفتتتتاء القستتتتري، واالعتتتتترا  باختصتتتتاص اللجنتتتتة المعنيتتتتة بحتتتتاالت االختفتتتتاء 
تلقتتتي ال الغتتتات متتتن ال تتتحايا أو باستتتم ت، ومتتتن التتتدوج األطتتترا  فتتتي القستتتري 

  )ألمانيا(؛األخر ، والنظر في ا 
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التعجيتتل بعمليتتة التصتتديق علتتى اتفاقيتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة بشتتأن  9-١١٧
 ( )الفل ين(؛189)رقت  2011العماج المنزليين، 

 مكافحة التمييز في مجاج التعليت )العراق(؛التصديق على اتفاقية  ١٠-١١٧
بعمليتتة التصتتديق علتتى ال روتويتتوج االختيتتاري التفاقيتتة اا الم تتي قتتدم ١١-١١٧

مناه ة التع يب، واتفاقية حقوق األشخاص  وي اإلعاقة وال روتويتوج االختيتاري 
تفتتاء القستتري، الملحتتق ب تتا، واالتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األشتتخاص متتن االخ

واالتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتتع العمتتتتاج الم تتتتاجرين وأفتتتتراد أستتتترهت، 
وال روتويتتتتوج االختيتتتتاري الملحتتتتق بالع تتتتد التتتتدولي الختتتتاص بتتتتالحقوق االقتصتتتتادية 

 واالجتماعية والثقافية )سيوادور(؛
علتى الع تد  من تحفظاتأُبدي سعادة تقييت األس اب الكامنة وراء ما  ١٢-١١٧

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ب ية سح  ا )بنما(؛
علتتتتى الع تتتتد التتتتدولي الختتتتاص بتتتتالحقوق المدنيتتتتة ستتتتحب تحفظات تتتتا  ١3-١١٧

 ؛ري٤)والسياسية )سيراليون(
فتتتي  تنفيتتت  اإلصتتتالحات الدستتتتورية التتتتي أقرهتتتا الشتتتعب اآليستتتلندي ١٤-١١٧

تشتتترين  29االنتخابتتتات ال رلمانيتتتة التتتتي أجريتتت  فتتتي بعتتتد ، 2012استتتتفتاء عتتتا  
 )هايتي(؛ 2016األوج/أيتوبر 

اتخا  التدابير الكفيلة بجعل المحايت المحلية في وضتع يستمل ل تا  ١5-١١٧
 بتط يق الم ادئ المن ثقة عن االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان )الدانمرا(؛

سنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان  ات واليتتتة واستتتعة النطتتتاق  ١6-١١٧
متتع م تتادئ بتتاريس، بمتتا فتتي  لتت  واليتتات محتتددة ل تتمان اا شتتياومتتوارد يافيتتة، تم

 ال سيما حقوق المرأة )أل انيا(؛و الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، 
ة لحقتتتوق اإلنستتتان  ات واليتتتة واستتتعة النطتتتاق سنشتتتاء مؤسستتتة وطنيتتت ١٧-١١٧

لم تتادئ بتتاريس، تت تتمن واليتتات فعليتتة تتعلتتق بحقتتوق المتترأة اا ومتتوارد يافيتتة، وفقتت
 والحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية )غواتيماال(؛

نستتان التتتي قتتدم  حقتتوق اإللالتعجيتتل باعتمتتاد خطتتة العمتتل الوطنيتتة  ١8-١١٧
 يسلندي )العراق(؛مان اآلسلى ال رل

 اعتماد خطة العمل الوطنية المقترحة لحقوق اإلنسان )بايستان(؛ ١9-١١٧

__________ 

 .١انير احلاشية  ري٤)
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فتي المائتة  0.7تحقيق هد  مساعدت ا اإلنمائية الرسمية بما نس ت   ٢٠-١١٧
 من ناتج ا القومي اإلجمالي )بن الديش(؛

خطتتتة العمتتتل الوطنيتتتة بشتتتأن األعمتتتاج  وتنفيتتت  تصتتتميت عمليتتتة سطتتتالق ٢١-١١٧
متتع الم تتادئ التوجي يتتة لممتتت المتحتتدة بشتتأن اا التجاريتتة وحقتتوق اإلنستتان، تماشتتي

 األعماج التجارية وحقوق اإلنسان )يولوم يا(؛
لتتوائل وتتتدابير اإلنفتتا  التشتتريعات و السياستتات و تستتتخد  اليفالتتة أن  ٢٢-١١٧

تزايتتتد خطتتتر ضتتتلوع المؤسستتتات التجاريتتتة فتتتي ومواج تتتة منتتتع بشتتتكل فعتتتاج فتتتي 
االنت ايتتات فتتي حتتاالت النتتزاع، بمتتا فتتي  لتت  حتتاالت االحتتتالج األجن تتي )دولتتة 

 فلسطين(؛
تحستتين آليتتات اإلشتترا  المتتالي ل تتمان تحستتين الرقابتتة والشتتفافية  ٢3-١١٧

 ي )النرويج(؛من أجل مكافحة الفساد والت رب ال ري 
تشريع لمكافحة التمييز وسنشاء هيئة متخصصتة استحدا  النظر في  ٢٤-١١٧

من هيئة ل ا أهتدا  أوستع فتي اا لمكافحة العنصرية والتمييز يمكن أن تشكل جزء
 )نامي يا(؛اا مجاج حقوق اإلنسان عموم

سنشتتاء هيئتتة خاصتتة لمكافحتتة العنصتترية والتمييتتز علتتى أستتاص العتترق  ٢5-١١٧
 واألصل اإلثني والجنسية والل ة والدين )االتحاد الروسي(؛

الق اء على العنصرية ويراهية األجانتب وجميتع أشتكاج التمييتز ضتد  ٢6-١١٧
 األجانب )جم ورية فنزويال ال وليفارية(؛

مكافحة التمييتز، وسنشتاء هيئتة لاستكماج العمل بشأن مشروع قانون  ٢٧-١١٧
متخصصتتة لمكافحتتة العنصتترية والتمييتتز، والستتماح لل تتحايا برفتتع دعتتاو  جنائيتتة 
بشأن خطاب الكراهيتة فتي محايمتات عادلتة وضتمن اإلجتراءات القانونيتة الواج تة 

 )مصر(؛
، واعتمتاد جميتع ي تااج تعتديالت علأو سدخ تنقيل التشريعات القائمة ٢8-١١٧

التدابير الالزمة األخر  من أجل مكافحتة جميتع أشتكاج التحتري  علتى الكراهيتة 
 )السويد(؛وسثارت ما والعنف 

سصدار مشروع قانون يجر  التش ير باألن يتاء والرمتوز الدينيتة، ويجتر   ٢9-١١٧
يف تتتي سلتتتى التحتتتري  علتتتى خطتتتاب الكراهيتتتة فتتتي وستتتائل اإلعتتتال  التتت ي اا أي تتت

 الكراهية ويره األجانب )لي يا(؛
مستتتاعدة األستتتر متتتن أجتتتل تنقتتتيل بتتترامج االستتتتحقاقات االجتماعيتتتة  3٠-١١٧

 ال عيفة )بن الديش(؛
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اتخا  المزيد من الخطوات لزيادة الميزانية المخصصة للتعليت العا ،  3١-١١٧
 المدرسية لمطفاج )دولة فلسطين(؛ ومواصلة تحسين المرافق

حمايتتتتتة األستتتتترة باعت ارهتتتتتا الوحتتتتتدة الط يعيتتتتتة واألساستتتتتية للمجتمتتتتتع  3٢-١١٧
 )مصر(؛

الق اء على الممارسات التمييزية في سوق العمل التي تلحق ال ترر  33-١١٧
 بالنساء )جم ورية فنزويال ال وليفارية(؛

 التأيد من أن ضحايا العنف المنزلي والعنف القائت على نوع الجنس 3٤-١١٧
حتتاالت هتت ا العنتتف وتوجيتت  االت تتا  عتتن الجنستتي قتتادرون علتتى اإلبتتال  والعنتتف 

لمرتك يتتت  دون ختتتو  متتتن العواقتتتب ال تتتارة فتتتي حتتتاج عتتتد  نجتتتاح ق تتتيت ت فتتتي 
 المحكمة )الواليات المتحدة األمريكية(؛

ضتتتمان فصتتتل القصتتتر عتتتن ال تتتال ين فتتتي أمتتتاين االحتجتتتاز )االتحتتتاد  35-١١٧
 الروسي(؛

ضتتتمان الحمايتتتة القانونيتتتة الكافيتتتة وسعتتتادة التأهيتتتل ل تتتحايا العنتتتف  36-١١٧
 الجنسي )االتحاد الروسي(؛

الق اء علتى جترائت االعتتداء الجنستي واالتجتار باألطفتاج )جم وريتة  3٧-١١٧
 ال ال وليفارية(؛فنزوي

العتتتتتالج الط تتتتتي دون موافقتتتتتة المتتتتتري  علتتتتتى النحتتتتتو تقتتتتتديت  سل تتتتتاء 38-١١٧
 المنصوص علي  في القانون اآليسلندي )سس انيا(؛

توفير الحماية الكاملة لحقوق اإلنسان من أجل اتخا  تدابير سضافية  39-١١٧
فتتتي  لتتت  منتتتع اإليتتتداع غيتتتر الطتتتوعي فتتتي لجميتتتع األشتتتخاص  وي اإلعاقتتتة، بمتتتا 

الحترة لموافقة المري  ج الرعاية الصحية القسرية، وسيالء األولوية  ُ المستشفى ونتُ 
لعتتالج الط تتي، وتشتتجيع مشتتارية األشتتخاص  وي اإلعاقتتة علتتى ااا تمامتتوالمستتتنيرة 

 في صنع القرارات المتعلقة برفاه ت )يندا(؛
متع الع تد التدولي الختاص  توافق تا التتا يعات ا ل تمان استعراض تشتر  ٤٠-١١٧

وملتمستتتتي بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتية والمعتتتتايير الدوليتتتتة المتعلقتتتتة بتتتتالالجئين 
 اللجوء )جم ورية سيران اإلسالمية(؛

للمعتتتتايير الدوليتتتتة اا فتتتتي قانون تتتتا المتتتتدني وفقتتتتسل تتتتاء تجتتتتريت التشتتتت ير  ٤١-١١٧
  ري5))غانا(

__________ 

 .٢نير احلاشية ا ري5)



A/HRC/34/7 

33 GE.16-22405 

 :بتأييد آيسلندا، ومن ثت يحاط ب ا علماا  أدناه الواردة تحظ التوصيات ولت -١١8
جتتر  حقتتوق اإلنستتان التتتي الدوليتتة لصتتكوا الالتصتتديق علتتى جميتتع  ١-١١8

 )أوروغواي(؛بالفعل التوقيع علي ا 
لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتع النظتتتر فتتتي التصتتتديق علتتتى االتفاقيتتتة الدوليتتتة  ٢-١١8

 العماج الم اجرين وأفراد أسرهت )سندونيسيا(؛
التوقيتتتتتع علتتتتتى االتفاقيتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة حقتتتتتوق جميتتتتتع العمتتتتتاج  ١١8-3

 الم اجرين وأفراد أسرهت والتصديق علي ا )ترييا(؛
 التصتتتتتديق علتتتتتى االتفاقيتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة حقتتتتتوق جميتتتتتع العمتتتتتاج ٤-١١8

الم اجرين وأفراد أسرهت )مصتر(؛ التصتديق علتى االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق 
جميتتع العمتتاج الم تتاجرين وأفتتراد أستترهت )غانتتا(؛ التصتتديق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة 

 لحماية حقوق جميع العماج الم اجرين وأفراد أسرهت )السن اج(؛
لحمايتتتتتة حقتتتتتوق جميتتتتتع العمتتتتتاج االن تتتتتما  سلتتتتتى االتفاقيتتتتتة الدوليتتتتتة  ١١8-5

 الم اجرين وأفراد أسرهت )ال رازيل(؛
التصديق على االتفاقية الدولية لحماية حقتوق جميتع التعجيل بعملية  ١١8-6

 ؛العماج الم اجرين وأفراد أسرهت )الفل ين(
التصديق على المعاهدات من خالج توسيع نطاق االلتزامات الدولية  ٧-١١8

جميتتتع العمتتتاج الم تتتاجرين وأفتتتراد حقتتتوق الدوليتتتة لحمايتتتة تفاقيتتتة االالدوليتتتة مثتتتل 
 )أل انيا(؛أسرهت 

علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتاج اا ستتريعالتصتتديق  ١١8-8
 الم اجرين وأفراد أسرهت )غواتيماال(؛

المرتك تتة اتفاقيتتة عتتد  تقتتاد  جتترائت الحتترب والجتترائت  التصتتديق علتتى ١١8-9
 )أرمينيا(؛ ضد اإلنسانية

سدراج اتفاقيتتة الق تتاء علتتى جميتتع أشتتكاج التمييتتز ضتتد المتتترأة دون  ١٠-١١8
تأخير في تشتريعات ا الوطنيتة، وجعل تا تنط تق علتى سجراءات تا الق تائية علتى النحتو 

 اللجنة المعنية بالق اء على التمييز ضد المرأة )باراغواي(؛ال ي أوص  ب  
متابعتتتة طلتتتب اللجنتتتة المعنيتتتة بحقتتتوق اإلنستتتان التتت ي اقتتتترح سدراج  ١١-١١8

أحكتتتتا  اتفاقيتتتتة الق تتتتاء علتتتتى جميتتتتع أشتتتتكاج التمييتتتتز ضتتتتد المتتتترأة بالكامتتتتل فتتتتي 
 تشريعات ا الوطنية )السن اج(؛

ج اتفاقيتتتتتة الق تتتتتاء علتتتتتى جميتتتتتع أشتتتتتكاج التمييتتتتتز ضتتتتتد المتتتتترأة سدرا  ١٢-١١8
 وبروتويول ا االختياري في تشريعات ا الوطنية )من وليا(؛
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ق تتوج أن تتنتتاوج اآلليتتات القائمتتة لحمايتتة حقتتوق اإلنستتان الشتتكاو   ١3-١١8
ز علتى المقدمة على أساص التمييز، بما يتفق واإلجتراءات المتاحتة لحتاالت التمييت

لم تتتادئ اا وفقتتت تُنشتتتأ مؤسستتتة وطنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتانريثمتتتا أستتتاص نتتتوع الجتتتنس، 
 )يندا(؛باريس 

النظر، بالتشاور الكامل مع الج تات صتاح ة المصتلحة، فتي سمكانيتة  ١٤-١١8
  نظا  الحماية االجتماعية الحالي )هايتي(ي ديل لستاحة دخل أساسي للجميع  

جميتتتع االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة فتتتي هتتت ا التقريتتتر تع تتتر عتتتن موقتتتف  -١١9
الدولتتة )التتتدوج( التتتتي قتتتدمت ا و/أو الدولتتتة موضتتوع االستتتتعراض  وال ين  تتتي أن يف تتتت أن تتتا 

 تحظى بتأييد الفريق العامل بكامل  
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 المرفق
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