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مقدمة
 -1عقد الففري العامل املعين باالستعفراض الدوري الشاامل ،املنشاو وققاا لقافرار سلاق ققاو
اإلنس ااان  ،1/5دورتا ا الس ااابعة والعشا افرين يف الف اامة م اان  1إىل  12أيار/م ااايو  .2017وأُج اافري
االسااتعفراض املتعلا بفنلناادا يف اجللسااة السادسااة املعقااودة يف  3أيار/مااايو  .2017وتفرأسات وقااد
قنلندا الساددة بكواو مااتدو ،وةيافرة الشاالون االجتماعداة والفاحة الفنلندياة .واعتماد الففريا العامال
هذا التقفريفر عن قنلندا يف جلست العاشفرة املعقودة يوم  5أيار/مايو .2017
 -2ويف  13شاابارب/قربايفر  ،2017اختااار سل ااق ققااو اإلنسااان سموع ااة املقاافررين التالد ااة
(اجملموعة الثوثدة) لتدسك االستعفراض املتعل بفنلندا :الربتغال وتونق واململكة العفربدة السعودية.
 -3ووققاا للفقاافرة  15مان مفرقا قافرار سلااق ققاو اإلنسااان  1/5والفقافرة  5ماان مفرقا قافرار
اجمللق  ،21/16صدرت الوثائ التالدة ألرغفراض االستعفراض املتعل بفنلندا:
(أ)

تقفريفر وطين/عفرض مكتوب مقدم وققا للفقفرة (15أ) )(A/HRC/WG.6/27/FIN/1؛

(ب) جتمدع للمعلومات أعدت مفوضدة األمم املتحدة الساامدة ققاو اإلنساان وققاا
للفقفرة (15ب) ( A/HRC/WG.6/27/FIN/2و)Corr.1؛
(ج)

موجز أعدت املفوضدة وققا للفقفرة (15ج) ).(A/HRC/WG.6/27/FIN/3

 -4وأقدلاات إىل إو اوادور ،عاان طفري ا اجملموعااة الثوثدااة ،قائمااة ماان األس ا لة أعاادسا ساالفا
إس ااباندا وس االوقدندا والس ااويد واملكس ااد واململك ااة املتح اادة لربي اند ااا الع ما ا وآيفرلن اادا الش اامالدة
والنفرويج وهولندا .وهذه األس لة متاقة عل الشبكة اخلارجدة لوستعفراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5شددت رئدسة وقد قنلنادا علا أةداة االساتعفراض الادوري الشاامل والادور الفعاال الاذي يقاوم
ب اجملتمع املدين يف عملدة االستعفراض .وقد أجافرت اقكوماة يف انوناة األخاكة تغداكات وباكة يف ساال
رص ااد قق ااو اإلنس ااان وإعماص ااا علا ا الف ااعدد ال ااوطين ،س ااا يف قلا ا إنش ااا املفرو ااز املس ااتقل قق ااو
اإلنسااان والشاابكة اقكومدااة لاشاانامي الااذين كاان االتفااال هباام يفااومي اققااو األساساادة
وققااو اإلنسااان .قهااذا املفروااز ووقااده ققااو اإلنسااان ومكت ا أم ا امل ااا الربملاااين يشااكلون
ستمع املالسسة الوطندة ققو اإلنسان اليت اعتُمدت ضمن الف ة "ألف" يف عام .2015
املوجا لوسااتعفراض الاادوري الشااامل بااالتزامن مااع خ ااة العماال الوطندااة
 -6وقااد صاادت التقفرياافر ّ
الثاندة بشون اققاو األساسادة وققاو اإلنساان .ويف معافرض اإلشاارة إىل تقفريافر ققاو اإلنساان
الفاادر يف عااام  ،2014اسامعت االهتمااام إىل أولوياات سداسااة البلاد يف سااال ققاو اإلنسااان
احملددة منذ أمد بعدد ،وهاي علا وجا التحدياد أةداة مشااروة اجملتماع املادين مشااروة قافرة وقعالاة
يف مجدااع مناااقي اقداااة ،وعاادم التمددااز ،واالنفتاااى علا مجدااع الناااجل وإدماااج اجلمدااع ،مااع المودااز
بوجا ا خ ااامي علا ا قق ااو النس ااا والفتد ااات والس ااكان األص االد واألقلد ااات واألش اانامي قوي
اإلعاق ااة .وتس ااتمفر قنلن اادا يف تعزي ااز اقق ااو االقتف ااادية واالجتماعد ااة والثقاقد ااة بف ااورة منه د ااة.
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وتشااكل هااذه األولويااات قاعاادة صاالبة لفنلناادا لاادا المشااض لع ااوية سلااق ققااو اإلنسااان يف
عام  .2021وأودت سددا دعم بودها القوي قفرية اخل اب وقفرية التعبك ،موق ة أن قنلنادا
حتتفل يف عام  2017بالذوفرا امل وية الساتقوصا .ورافري التن ادط إلدخاال إصاوقات هدكلداة
وبكة يف سال الفرقااه االجتمااعي والفرعاياة الفاحدة ،ويف اقكام احمللاي واإلقلدماي .وأوادت ساددا
التازام اقكومااة بالتش ا دع عل ا اص اافرة املفرتب ااة بالعماال وساانض اقمايااة الدولدااة ملاان هاام يف قاجااة
إلدهااا ،ووااذل بعاادم التسااامض م لقااا مااع اخل اااب العنفاافري ورغااكه ماان خ اااب الكفراهدااة .وقااد
أنشااوت قنلن اادا هاادكو تنس اادقدا قكومدااا جدي اادا ملكاقح اة االجت ااار باألشاانامي وس ااو تواص اال
العماال هبمااة علا تعزيااز ويايااة اقفريااة الديندااة أو قفريااة االعتقاااد جلمدااع األقافراد وعل ا دعاام عماال
املداقع عن ققو اإلنسان.
 -7وقدمااا يتعلا ي ااة التنمدااة املسااتدامة لعااام  ،2030ق ا ن قنلناادا ملتزمااة باانهج قااائم عل ا
ققو اإلنساان إةا االلتزاماات يف ساال التنمداة وتفرّواز علا ققاو النساا والفتداات ،ق او عان
تعزي ااز اقتف ااادات البل اادان النامد ااة وستمعاس ااا الد قفراطد ااة .ويت اامن تقفري اافر االس ااتعفراض ال اادوري
الشامل التزامات طوعدة قدماا يتعلا باملدزانداة اإليائداة و ويال أقال البلادان ياوا ،ق او عان االلتازام
بتقدمي تقفريفر طوعي مالقت يف عام  .2019ويف جولة االساتعفراض الثانداة ،قبلات قنلنادا  71توصادة
ماان التوصاادات الا ا  78الاايت قُا ّدمت صااا وقبلاات أربااع توصاادات أخاافر جزئدااا .وعااووة عل ا قل ا ،
قدمت قنلندا إىل اجمللق يف عام  2014تقفريفرا طوعدا مالقتا عن قالة تنفدذ تل التوصدات.
 -8ويف معفرض الفرد عل األس لة اخل دة املقدمة سلفا ،أبفرةت رئدسة وقد قنلندا النتاائج الايت
حتققت من خ ة العمل الوطندة األوىل ملناع العناف ضاد النساا  ،وعادد أمااون اإلياوا واخلادمات
األخ اافرا املتاق ااة ل ااحايا العن ااف و وي اال ه ااذه اخل اادمات ،مث اال اخل ااط اص اااتفي ل ل ا املس اااعدة
املفتوى عل مدار الساعة وعل مدار أيام األسبوع ،واملشورة القانوندة ،ودعم الشهود واخلادمات
املتاقة عرب اإلنمنت ،وتشكدلة من اخلدمات االجتماعدة ،وإجفرا ات الشافرطة لبباو  .وحتادثت
عن إرشادات عام  2016بشون إنشاا سوسال العاوج احمللداة ملسااعدة ضاحايا العناف اجلنساي
ومشفروع جتفرييب ملفراوز األةمات املمولة من اقكومة .ومثة تدابك أخفرا ساتتناوصا خ اة رباعداة عان
تنفد ااذ االتفاقد ااة بش ااون الوقاي ااة م اان العن ااف ض ااد النس ااا والعن ااف املن ااز ومكاقحتهم ااا (اتفاقد ااة
اس ا نبول) .وز ااا ةاد ماان تعزي ااز إج افرا ات الوقايااة م اان العنااف ض ااد النس ااا إطااو خ ااة العم اال
اقكومدة للمساواة ب اجلنس .
 -9وتس ااع اقكوم ااة إىل تعزي ااز مش اااروة الس ااامد ورغ ااكهم م اان اجله ااات الفاعل ااة احمللد ااة يف
اسااتعمال وإدارة امل اوارد ال بدعدااة املت ااددة يف مااوطن السااامد  .ويت اامن القااانون اجلديااد بشااون
شاافروة الغابااات التابعااة للدولااة تاادابك ل اامان ققااو السااامد يف املشاااروة يف التن اادط إلدارة
اسااتندام األراضااي اململووااة للدولااة يف مااوطن السااامد  .وس اتقفرر اقكومااة يف وقاات الق ا ماان
عام  2017إن وانت ستسع إىل التفادي علا اتفاقداة من ماة العمال الدولداة بشاون الشاعوب
األصلدة والقبلدة( 1989 ،رقم .)169
 -10أمااا عاان اق ا يف تقفرياافر املفااك يف رعايااة املساان والكدفدااة الاايت تعماال هبااا أقكااام خ ااة
العماال الوطندااة بشااون اققااو األساساادة وققااو اإلنسااان لتعزيااز ققااو هااالال  ،قوق اات أن
قنلندا تعكف قالداا علا إعاداد تشافريع مساتفد عان تعزياز اقا يف تقفريافر املفاك لزباائن الفرعاياة
االجتماعدااة والفرعايااة الفااحدة وعاان تقلاادىل الل ااو إىل التاادابك الاايت تقدّااد هااذا اقا  .ويف معاافرض
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الفرد عل سالال عن تعفريف االرغتفاب ،قالت إن التشفريعات يف اجململ تبا ّ أن األقكاام م بّقاة
يف اقاالت اليت تعط قدها ال حدة مواققتها.
 -11وقدما يتعل سشاروة األشنامي قوي اإلعاقة يف اقداة السداسادة والعاماة ،ققاد صادقت
قنلناادا عل ا اتفاقدااة ققااو األشاانامي قوي اإلعاقااة يف عااام  2016وأنشااوت آلدااة تنساادقدة يف
عام  .2017ويتولف اجمللق االستشاري اجلديد املعين حبقاو األشانامي قوي اإلعاقاة مان 18
ع اوا ،ماانهم  8أع ااا ماان األشاانامي قوي اإلعاقااة .وق ااو عاان قلا  ،أنشا ت جلنااة ققااو
اإلنس ااان لاش اانامي قوي اإلعاق ااة لتك ااون قفرع ااا دائم ااا ض اامن وق ااد قق ااو اإلنس ااان .وقا ا ّدمت
تفاصدل عن ق األشنامي قوي اإلعاقة يف التفويت ويف الم ّشض .ويف معفرض الفرد عل ساالال
آخاافر ،قالاات إن اقكومااة قااد قاافررت عاادم التفاادي عل ا االتفاقدااة الدولدااة قمايااة ققااو مجدااع
العمال املهاجفرين وأقفراد أسفرهم.
 -12ويف مسع لتقددد عدد م اهفر العنففرية ووفره األجان  ،ال سدما عل اإلنمنات ،قافررت
اقكومااة مااالخفرا ختفاادىل مزيااد ماان املاوارد ألنشا ة الشاافرطة ملنااع خ اااب الكفراهدااة علا اإلنمناات
والتحقد ا يف اجل افرائم قات الف االة .وباالنتق ااال إىل مس ااولة أخ اافرا ،قال اات إن دراس ااة ع اان قق ااو
وجتااارب األطفااال قاااملي صاافات اجلنس ا سااو يُشاافرع يف إعاادادها يف عااام  ،2017وسااتقفرر
اقكومة عل إثفرها يف طبدعة التدابك اليت ستتنذها .ويف معفرض الفرد عل سالال آخفر ،قالت إن
تبعا ااا الق ا اماى قدمت ا ا اقكوما ااة ما ااالخفرا ق ا ا ن املا اادة القفا ااوا لببقا ااا عل ا ا احملت ا ازين يف اقا اابق
االقتداااطي يف مفراق ا الشاافرطة سااو تُقلااىل إىل ساابعة أيااام وسااو تشاادد ال اافرو الاايت تساامض
ب يداع الشنىل اقبق االقتداطي .أما عن احملكمة الوطندة للمساواة ومناع التمدداز وقادرسا علا
تقاادمي التعااوي لل ااحايا ،قوق اات أن قااانون منااع التمددااز لعااام  2015ياانىل عل ا عقوبااات
وس اابل انتف ااا بف ااورة ش اااملة .وباالنتق ااال إىل مس ااولة الت اادابك ملن ااع جفر ااة الكفراهد ااة والتف اادي
لوست ساد ،اسمعت االهتماام إىل أن قاانون مناع التمدداز وضاع التزاماا قانونداا علا عاات السال ات
التحفرش.
واملدارجل وأرباب العمل بالنهوض باملساواة وباختاق خ وات قعالة ملنع التمددز و ّ
 -13ويف معاافرض الاافرد عل ا أس ا لة عاان املهاااجفرين وملتمسااي الل ااو والوج ا  ،وباااألخىل
ال ُقففر رغك املفحوب  ،وسابل انادماجهم ،قادمت الاوةيفرة عفرضاا مففاو عان التغداكات التشافريعدة
اليت أدخلات لكفالاة إدارة العادد املتزاياد مان ملتمساي الل او  .وأشاارت أي اا إىل التادابك الاواردة
يف بفرنامج االنادماج اقكاومي للفامة  2019-2016لادعم قادرة املهااجفرين علا اقفاول علا
الاادخل ،وهااو الشاافررب الااذي يتاادض ألق افراد األساافرة انخ افرين اقفااول عل ا رخفااة لبقامااة .وهااذا
الشفررب قد حيد من اقتماالت مشل األسفرة وهو ما حيد بالتا من إمكاندة اندماج القاصفر رغك
املفحوب .لكن مثة استثنا ات من هذا الشفررب كان املواققاة علدهاا إقا ات اض أن قلا ملفالحة
ال فل الف ل .

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -14أدىل  70وقدا ببدانات أثناا اقاوار التفااعلي .ويافرد ناىل التوصادات املقدماة أثناا اقاوار
التفاعلي يف اجلز الثاين من هذا التقفريفر.
 -15أق ااارب لبن ااان علم ااا بع اافرض التقفري اافر ال ااوطين .وأع اافرب ع اان تق ااديفره لل ه ااود ال اايت ب ااذلتها
اقكومة ملكاقحة التمددز والعنففرية ووفره األجان وقل باعتماد تشفريعات وسداسات.
4

GE.17-11951

A/HRC/36/8

 -16وأعفرباات لدبدااا عاان تقااديفرها الشااتمال التقفرياافر الااوطين علا رصااد التقاادم احملاافرة منااذ جولااة
االستعفراض الثاندة .وأعفربت عن القل إةا قاالت العنف ضد النسا واألطفال ،املذوورة يف التقفريفر.
 -17وهنّوت لدتواندا قنلندا عل جهودها اليت تناولات طائفاة عفري اة مان مساائل ققاو اإلنساان.
وأشااادت بفنلناادا عل ا اعتمادهااا خ ااة العماال الوطندااة الثاندااة بشااون اققااو األساساادة وققااو
اإلنسان  2019-2017وأعفربت عن تويددها لل هود الفرامدة إىل مكاقحة العنف ضد النسا .
 -18وأشااادت ملااديف بفنلناادا السااتحداثها منفا أما م ااا معااين سنااع التمددااز واحملكمااة
الوطندة للمساواة ومنع التمددز باعتبارةا إجفرا ين لكفالة عدم انتهاك ققو املواطن .
 -19ورقبت املكسد باعتماد خ ة العمل الوطندة الثانداة بشاون اققاو األساسادة وققاو
اإلنسا ااان  ،2019-2017وال س ا اادما ت ا اامدنها مش ا اااريع ع ا اان التثقدا ااف يف قق ا ااو اإلنس ا ااان.
وشااكفرت قنلناادا عل ا اإلطىااوع عل ا الاادروجل املسااتفادة يف سااال الوقايااة ماان العنااف املنااز ضااد
النسا واألطفال.
 -20وهنّااوت منغولدااا قنلناادا عل ا تنفدااذ مع اام التوصاادات املقدم اة صااا يف جولااة االسااتعفراض
الثاندة بشون التفدي عل معاهدات ققو اإلنسان .وأعفربت عن تقديفرها لل هود الايت باذلتها
قنلندا لزيادة ياية ققو األطفال واألشنامي قوي اإلعاقة .عل أهنا الق ت أن العناف ضاد
النسا يبق الق دة الفرئدسدة يف سال ققو اإلنسان.
 -21وس ااول اجلب اال األس ااود ع اان السداس ااات ال اايت وض ااعت للتف اادي جلمد ااع أش ااكال التمدد ااز
والعنف ضد املفرأة ،سا يف قل العناف املناز واجلنساي .وطلا مان قنلنادا أي اا تقادمي معلوماات
عاان النتااائج الاايت حتققاات يف سااال تنفدااذ خ ااة العماال ملنااع خ اااب الكفراهدااة والعنفافرية ،ووااذل
لتعزيز االندماج االجتماعي.
 -22وأشااادت موةامبد ا بفنلناادا عل ا تنفد ااذها التوصاادات املقدم ااة صااا يف جول ااة االس ااتعفراض
اسمشااد بالاادروجل املستنلفااة من ا يف إعااداد خ ااة العماال الوطندااة الثاندااة بشااون
الثاندااة ،والااذي ُ
اققو األساسدة وققو اإلنسان  .2019-2017وأعفربت عان تقاديفرها لتفادي قنلنادا علا
مجدع معاهدات األمم املتحدة واالحتاد األورويب ققو اإلنسان تقفريبا.
 -23والق ت نامدبدا أن قنلندا مثال للممارسة اجلددة يف مسائل مثل اقفول عل املعلوماات
وقفرية الفحاقة ،وألهنا مفنّفة من قبل من مة مفراسلون باو قادود علا أهناا إقادا الادول املتمدّازة
يف العا  .وأشادت باملبادرات واإلجناةات يف سال تعزيز املساواة ب الفرجال والنسا .
 -24وأشااادت هولناادا بفنلناادا عل ا تفااديقها عل ا اتفاقدااة اس ا نبول وإنشااائها جلنااة إلعااداد
خ ااة لتنفدااذها .وأعفرباات عاان تقااديفرها للن اوات الاايت اختااذت لشاافرعنة الاازواج ب ا أشاانامي ماان
نفق اجلنق اعتبارا من آقار/مارجل .2017
 -25وهنوت النفرويج قنلندا عل التزامها باالمتثال لولتزاماات الدولداة وتعزياز ققاو اإلنساان
والشاافاقدة .وقدمااا يتعل ا حبقااو السااكان األصاالد  ،أشااادت بفنلناادا عل ا الدراسااة الاايت طلباات
اقكومة إجفرا ها ونُشفرت يف عام  2017دعما للمناقشات بشون ققو السامد .

 -26وأعفرباات باوسااتان عاان تقااديفرها لل هااود الاايت بااذلتها قنلناادا لتنفدااذ التوصاادات الاايت تلقتهااا
أثنااا جولااة االسااتعفراض السااابقة .وقالاات باوسااتان إهنااا تعتاارب أن خ ااة العماال الوطندااة الثاندااة بشااون
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اققااو األساساادة وققااو اإلنسااان روداازة أساساادة .وأثناات علا اصااد الااذي قددتا قنلناادا لزيااادة
مدزاندتها اإليائدة عل املدا ال ويل للبلو هبا إىل نسبة  0.7يف املائة من دخلها القومي اإلمجا .
 -27وأعفربت باكو عان تقاديفرها للتقادم احملافرة ،ال سادما قدماا اىل ققاو الشاع الساامي،
واللتزام قنلندا الفراسخ بالتعاون الدو يف سال دعم التنمدة.
 -28ورقباات الفلب ا بتفاادي قنلناادا عل ا العديااد ماان اتفاقدااات ققااو اإلنسااان ،سااا قدهااا
اتفاقدااة من مااة العماال الدولدااة بشااون العمااال املنازلد ( 2011 ،رقاام  ،)189لكنه اا أعفرباات عاان
األسااف لقافرار قنلناادا عاادم التفاادي علا االتفاقدااة الدولدااة قمايااة ققااو مجدااع العمااال املهاااجفرين
وأقفراد أسفرهم .وتقدر الفلب اجلهود اليت بذلتها قنلندا ملوا مة اإلطار القاانوين احمللاي ماع التزاماساا يف
ونوهاات باااجلهود الاايت بااذلتها ملكاقحااة خ اااب الكفراهدااة واقفروااات املت فرقااة
سااال ققااو اإلنسااانّ ،
والت فر العندف.
 -29وأش ااادت الربتغ ااال بفنلن اادا علا ا اجله ااود ال اايت ب ااذلتها لتعزي ااز قق ااو املا افرأة ،وم اان قلا ا
اعتمادها خ ة العمل اقكومدة للمساواة ب اجلنس .
 -30ورقباات مجهوريااة مولاادوقا باعتماااد خ ااة العماال الوطندااة الثاندااة بشااون اققااو األساساادة
وققو اإلنسان  ،2019-2017اليت تت من توصدات قدمتها آلدات ققو اإلنساان ونتاائج
تقددم خ ة العمل الساابقة .والق ات الشاوارغل الايت أعفربات عنهاا بعا آلداات ققاو اإلنساان
قدما ىل العنف ضد النسا .
 -31وأعفربت روماندا عن تقديفرها ملشاروة قنلندا يف االستعفراض الدوري الشاامل وأشاادت هباا
عل التدابك اليت اختذسا المتثال التوصدات اليت قبلتها يف جولة االستعفراض اقالدة.
 -32وأع اافرب االحت اااد الفروس ااي ع اان القلا ا إةا مالشا افرات االجت ااار بالبش اافر يف قنلن اادا واقت اااة
األقداث اجلاحن مع البالغ يف املفراق اإلصوقدة.
 -33ورقباات رواناادا سواصاالة قنلناادا بااذل اجلهااود لتعزيااز ويايااة ققااو اإلنسااان ،سااا يف قلا
بتنفدذ خ ة عملها الوطندة الثاندة بشون اققو األساسادة وققاو اإلنساان ،ودهودهاا ملكاقحاة
التمددز وخ اب الكفراهدة وما يتفل بذل من تعف .
 -34ورقبت صفربدا بوقدث الت ورات املالسسادة قدماا اىل تعزياز املسااواة ومكاقحاة التمدداز
وش ا ّ عت قنلناادا عل ا وفالااة املسااا لة عل ا مجدااع أشااكال التعبااك الااذي ياانم عل ا العنف افرية وواافره
األجان وخ اب الكفراهدة وعل اخل ابات املت فرقة يف اجملال العام.
 -35وأش ااادت س ا اكالدون بفنلن اادا عل ا ا وض ااع خ ااة عمله ااا الوطند ااة الثاند ااة بش ااون اقق ااو
األساسدة وققو اإلنسان وعل سن قانون وطين يوخذ بوقكام االتفاقدة الدولدة املتعلقة حبقو
ونوهات بالشافروع يف عاام  2016يف تنفداذ خ اة
األشنامي قوي اإلعاقة وبفرتوووصاا االختدااريّ .
العمل اقكومدة ملكاقحة االجتار بالبشفر.
 -36ورقبت سلوقدندا ي ة العمل الوطندة اجلديادة بشاون اققاو األساسادة وققاو اإلنساان،
وبالتفدي عل الفكوك الدولدة ققو اإلنسان ،وب تاقة اخلدمات للمسن يف قنلندا.
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 -37والق ت جنوب أقفريقدا مع التقديفر اجلهود اليت بذلتها قنلندا لتنفدذ التوصادات الايت قبلتهاا
أثنا جوالت االستعفراض السابقة ،وال سدما جهودها الفرامدة إىل مكاقحة العنفافرية ووافره األجانا .
لكنها أعفربت عن القل إةا استمفرار الففرو يف األجور ب الفرجال والنسا يف قنلندا.
 -38وهنّاوت إسااباندا قنلناادا علا تفااديقها علا االتفاقدااة الدولدااة املتعلقااة حبقااو األشاانامي
قوي اإلعاقااة وبفرتوووصااا االختداااري .وأعفرباات عاان القل ا السااتمفرار مشااكلة العنااف اجلنساااين يف
البلد ررغم التفدي عل اتفاقدة اس نبول.
 -39وأشادت سفري النكاا بفنلنادا لتحقدقهاا نسابة عالداة يف مشااروة املافرأة يف اصد اة التشافريعدة
ونوهت باجلهود الفرامدة إىل تعزياز املسااواة با اجلنسا  ،ساا يف قلا اعتمااد خ اة العمال
الوطندة ّ
للمساواة ب اجلنس وقانون املساواة ب النسا والفرجال.
 -40ورقبت دولة قلس باخل وات اليت اختذسا قنلندا لتنفدذ توصدات االساتعفراض السااب
وبالتزامهااا بتعزيااز ققااو اإلنسااان ويايتهااا .ورقباات أي ااا باااجلهود الاايت بااذلتها قنلناادا ملكاقحااة
التمددز ،سا يف قل اعتماد خ ة العمل الوطندة ملكاقحة التمددز والنهوض باملساواة.
 -41وأعفرباات السااويد عاان القلا إق ررغاام تفااندف قنلناادا واقاادة ماان أق اال بلاادان العااا ماان
قداث املساااواة با اجلنسا  ،ال يازال العنااف األساافري واإليااذا اجلنسااي ضااد النسااا منتشافرا علا
ن ا واسع .وأعفربات عان القلا أي اا ألن املتحاول جنسادا واألطفاال قااملي صافات اجلنسا
ال يزالون يعانون التمددز.
 -42ورقبت تدمور  -لدشيت ب نشا مالسسات وطندة ققو اإلنسان ،وي ة العمل اقكومداة
للمساواة ب اجلنس وي ة العمل اقكومدة ملكاقحة االجتار بالبشفر .وقالات تدماور  -لدشايت إهناا
تود أي ا تسلدط ال و عل املشفروع اجلديد الذي أطلقت قنلندا جلمع املعلومات عن الزواج القسفري.
 -43ورقبت تفرودا باعتماد خ ة العمل للمسااواة با اجلنسا واعتمااد خ اة العمال الوطنداة
للحاد ماان العناف ضااد النساا وصاادارغة خ اة العماال اقكومداة ملكاقحااة االجتاار بالبشاافر .وأعفرباات
تفرودا عن القل ألن التعلدقات اليت تن وي عل ددز ووفره األجان أصبحت أوثفر شدوعا.
 -44وأشااادت أووفراندااا بووجا التحساان الكبااكة الاايت حتققاات يف اإلطااار التشافريعي الااوطين وقلا
باعتماااد ق اوان وب افرامج قمايااة ققااو األطفااال واألشاانامي ال ااعفا واألشاانامي قوي اإلعاقااة.
ورقبت أي ا بالتعديوت التشفريعدة بشون منع االجتار بالبشفر وبشون مكاقحة العنف ضد النسا .
 -45ورقبت اململكاة املتحادة بتفادي قنلنادا علا اتفاقداة ققاو األشانامي قوي اإلعاقاة،
وعل بفروتووول عام  2014امللح باتفاقدة من مة العمال الدولداة بشاون العمال اجلاربي لعاام ،1930
وباعتماد خ ة العمل اقكومدة ملكاقحة االجتار بالبشفر للفمة .2017-2016
 -46وهنّ ااوت الوالي ااات املتح اادة األمفريكد ااة قنلن اادا علا ا جهوده ااا ملكاقح ااة التمدد ااز واالجت ااار
باألشنامي وش ّ عتها عل اختاق خ وات لتقلدىل عدد جافرائم الكفراهداة الايت حتفروهاا دواقاع دينداة
ووفالة قفرمي متكاق ة لاشنامي قوي اإلعاقة.
ونوهت أورورغواي بالتقادم احملافرة قدماا اىل التزاماات قنلنادا ببحاث بادائل عان اقت ااة
ّ -47
ملتمسي الل و واملهاجفرين الن امد .
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 -48وأقاطات أوةبكساتان علماا مااع االرتدااى بالتادابك التشافريعدة واإلداريااة الايت اختاذسا قنلناادا
عل مدا السنوات القلدلة املاضدة قماية ققو اإلنسان وتعزيزها.
 -49وأعفرباات مجهوريااة قناازويو البولدفاريااة عاان القل ا إةا الفااعوبات املتعلقااة بزيااادة وانتشااار
أعمال العنففرية والتمددز العنففرية ووفره األجان اليت تتنذ شكو مت فرقاا أوثافر قاووثفر ،ال سادما
ضااد الفرومااا والفااومالد وعلا اإلنمناات .وأعفرباات عاان القلا أي ااا لزيااادة خ اااب الكفراهدااة إةا
املهاجفرين وملتمسي الل و .
 -50ورقباات ألباندااا بالتقاادم احملاافرة يف يايااة ققااو اإلنسااان ،ال ساادما وضااع خ ااة العماال
الوطندة الثاندة بشون اققو األساسدة وققاو اإلنساان ،ماع الموداز علا التعلادم واملسااواة ومناع
التمددز .ورقبت أي ا باإلصوقات اصدكلدة الكربا يف سال الفرعاية االجتماعدة والفرعاية الفحدة.
 -51وهنّا ااوت اجلزائا اافر قنلنا اادا عل ا ا اعتمادها ااا خ ا ااة العما اال الوطندا ااة ملنا ااع الت ا اافر والتشا اادد
العندف  ،واليت سد إىل مكاقحة خ اب الكفراهدة ومناع جافرائم الكفراهداة .ورقبات أي اا بوضاع
خ ة العمل اقكومدة لفاحل األشنامي قوي اإلعاقة.
ونوهات أنغااوال ماع التقااديفر بالتقاادم الاذي حتقا يف التشافريع املتعلا باقمايااة االجتماعدااة
ّ -52
لاشاانامي قوي اإلعاقااة .لكنهااا أشااارت مااع قل ا بقل ا إىل العاادد الكبااك ماان قاااالت العنااف
ضد النسا واألطفال ،ال سدما املنتمون منهم إىل أقلدات.
 -53وهنّااوت األرجنتا ا قنلن اادا عل ا اعتماده ااا خ ااة عمله ااا الوطند ااة الثاند ااة بش ااون اقق ااو
األساسدة وققو اإلنسان .2019-2017
 -54ورقباات أرمدندااا باسااتحداث مكت ا أم ا امل ااا املعااين سنااع التمددااز .وش ا عت قنلناادا
عل اختااق املزياد مان اخل اوات لتعزياز الكفراماة اإلنسااندة لاطفاال واالقامام املتباادل با األطفاال
وآبائهم من أجل منع العنف ضد األطفال.
 -55وأش ااادت أسا امالدا بالتقا ادم احمل اافرة يف س ااال مكاقح ااة التمدد ااز الق ااائم علا ا أس اااجل املد اال
اجلنسي واصوياة اجلنسادة .لكنهاا أعفربات عان القلا ألن القاانون املتعلا بااالعما القاانوين دانق
احملاول جنساادا ال يازال يت اامن شاافرطا يق ااي ب اافرورة تعقاادم الشاانىل أو أن يكااون عقدماا قباال
االعما القانوين بتغدك نوع اجلنق.
 -56وش ااددت رئدس ااة وق ااد قنلن اادا علا ا أن خ ااة العم اال الوطند ااة بش ااون اقق ااو األساس اادة
وققو اإلنسان تفرّوز عل التثقدف يف اققو األساسادة وققاو اإلنساان ،وعلا املسااواة ومناع
التمددااز ،وعلا قا األقافراد واجلماعااات يف تقفرياافر املفااك ،وعلا اققااو األساساادة والفرقمنااة .ويف
معفرض إبفراة التدابك اليت رفري اختاقهاا للوقاياة مان العناف ضاد النساا ومكاقحتا  ،شاددت علا
القااول بااون الغاافرض ماان هااذه التاادابك هااو وفالااة تنفدااذ اتفاقدااة اس ا نبول ووفالااة تقاادمي خاادمات
اجتماعدة وصحدة حمددة ل حايا العنف.
وساع ن اا اقماياة مان التمدداز علا أسااجل
 -57وأوضض الوقد أن قانون منع التمددز اجلديد ّ
املدل اجلنسي لدشمل اقماية من التمددز يف مجدع مناقي اقداة .وبعد إقفرار الزواج احملايد جنسدا،
ووااان قل ا نتاجااا ملبااادرة أطلقهااا مواطن اون يف قنلناادا ،جاافرا تعااديل القااانون املتعل ا باااالعما
القااانوين داانق احملا ّاول جنساادا .و تشاامل اخل ااة التشافريعدة للحكومااة اقالدااة إلغااا شاافررب العقاام.
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وجاافرا التوصاال إىل تفاااهم أو بشااون اتفاقدااة شااع الساامي يف بلاادان الشاامال؛ وشااددت علا
مشاااروة السااامد وتقفرياافر مفااكهم .وق ااو عاان قل ا  ،مااا قت اات اقكومااة تتنااذ تاادابك جلعاال
اجملتمعااات احمللدااة خالدااة ماان العنفافرية والتمددااز وقلا بالتشااديد علا اقااوار املنفااتض ،سااا يف قلا
عاان طفري ا اجمللااق االستشاااري للعوقااات اإلثندااة .وإضاااقة إىل قل ا  ،راافري قالدااا تنفدااذ مدونااة
السالوك بشااون التفاادي خل اااب الكفراهداة رغااك القااانوين علا اإلنمنات ،وهااي املدونااة الاايت نُشاافرت
عرب مواقع قدسبوك وتويم ويوتدوب ومايكفروسوقت واملفوضدة األوروبدة.
 -58وقوا اافر الوقا ااد أن تعفريا ااف االرغتفا اااب ال ا اوارد يف التش ا افريع الا ااوطين منس ا ا م ما ااع اتفاقدا ااة
اسا نبول وال يشاامرب اسااتعمال العنااف أو القااوة .وتتمتااع قنلناادا ب طااار قااانوين شااامل بشااون جفر ااة
الكفراهد ااة وخ اااب الكفراهد ااة ،الل ااذان حيكمهم ااا الق ااانون اجلن ااائي بش ااكل رئدس ااي .ووقق ااا لق ااانون
الس ا ون اقااا  ،ينبغااي أن يكااون اقت اااة األقااداث دون الا ا  18عامااا منففااو عاان البااالغ ،
مااا يكاان قل ا ضااارا سفاااقتهم .وخت ااع األقكااام املتعلقااة بااالعنف اجلنساااين والعنااف ضااد
وقسنت ياية ال حايا.
جفرمت قنلندا ّ
األطفال للمفراجعة باستمفرار .وقد ّ
التحفرش والتعق اجلنسي ّ
 -59والق اال الوق ااد أن ا يف س اادا الربن ااامج األول لتنفد ااذ السداس ااة الوطند ااة املتعلق ااة بالفروم ااا،
أُقاافرة تقاادم ،ال ساادما يف سااال تعلاادم الفرومااا .وسااو جتاافري االسااتعدادات للربنااامج اجلديااد يف
عااام  .2017وراافري قالدااا إعااداد استقفااا بشااون صااحة الفرومااا ورقاااههم ومااا يتفاال بااذل ماان
خا اادمات .وقا ااد ُرصا اادت مدزاندا ااة قكوما ااة حما ااددة لتقا اادمي خا اادمات اجتماعدا ااة وصا ااحدة مفراعدا ااة
لوعتب ااارات الثقاقد ااة باللغ ااة الس ااامدة يف م ااوطن الس ااامد  .وقدم ااا يتعلا ا باملش اااريع الفرئدس اادة ال اايت
تنفااذها اقكومااة ،ققااد ُرصااد مبلاات  40ملدااون يااورو لاطفااال واألساافر ،يف ق ا ُرصااد مبلاات 30
ملدون يورو لتنمدة اخلدمات للمسن .

 -60وشاافرى الوقااد التاادابك الاايت راافري اختاقهااا ق اافر العقاااب الباادين ورغااكه ماان العنااف ضااد
األطف ااال واق ااد م اان ه ااذه األعم ااال .وقدم ااا يتعل ا باملف اااحل الف اال لاطف ااال ق اااملي ص اافات
اجلنسا  ،قد اافري إيااو اهتمااام متزايااد للمعلومااات الاايت تقاادم لفبااا بشااون يااو ال فاال واقا يف
تقفريفر امل فدد .وال تازال املناقشاات يف املوضاوع جارياة .أماا عان تادابك اقماياة ،قشادد قاانون رقااه
األطف ا ااال الفنلن ا اادي علا ا ا ض ا اافرورة مفراع ا اااة املف ا اااحل الف ا اال لل ف ا اال يف مجد ا ااع أعم ا ااال الفرعاي ا ااة
االجتماعدة .وإدخال ال فل الس ن إجفرا ال يكون إال يف املوق األخك.
 -61وشا اافرى الوقا ااد ب سا ااهاب أنش ا ا ة الش ا افرطة قدما ااا ا ااىل مكاقحا ااة العنا ااف ضا ااد النسا ااا
ودعم ال حايا .أما عن التفدي جلفرائم الكفراهداة والعنفافرية ووافره األجانا  ،ققاد رصادت اقكوماة
مبلت  10موي يورو للشفرطة يف عاام  .2016وعاووة علا قلا  ،أُعادت يف عاام  2016خ اة
عم اال وطند ااة جدي اادة ملن ااع الت اافر والتش اادد العندفا ا  .وقدم ااا يتعلا ا بونشا ا ة مكاقح ااة االجت ااار
بالبشاافر ،ققااد اعتماادت اقكومااة خ ااة عماال ملكاقحااة االجتااار بالبشاافر  .2017-2016وشاادد
الوقاد علا أةدااة اساتحداث آلدااة وطنداة لتحديااد ضاحايا االجتااار وتقادمي الاادعم صام والتاادري يف
سال مكاقحة االجتار وةيادة ت ويفرةا.
 -62وشاافرى الوقااد خ ااة العماال اقكومدااة بشااون سداسااة الل ااو والتغداكات التشافريعدة ورغكهااا
من التغدكات اإلجفرائدة يف سال الل و  .ويقادم وال طلا جلاو علا قادة وتالخاذ مجداع اجلوانا
املتعلقاة باقالااة واملعلومااات املتعلقااة ببلااد املفاادر يف االعتبااار .ويت اامن القااانون املتعلا باقت اااة
ملتمسي الل و ورغكهم من األجان شفروطا مسبقة صارمة القت اة ال ُقففر :قو حيت ز ال فل
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رغك املفحوب إال إقا جتاوة  15عاما مان العمافر وصادر يف ققا قافرار إبعااد قابال لبنفااق .ومناذ
عااام  ،2017أصاابض القااانون ياانىل عل ا إج افرا حتا ّاوطي جديااد ،وهااو إل ازام األجناايب باااملكوث يف
مفروز استقبال حمدد ،األمفر الذي مسض بزيادة تقلدىل اقاجة إىل اقت اة ال ُقففر.

 -63وقواافر الوقااد أن ققااو اإلنسااان أُدرجاات يف املقاافررات املدرساادة االبتدائدااة اجلدياادة منااذ
عااام  ،2014هبااد تعلاادم ققااو اإلنسااان واقمامهااا ويايتهااا ورصاادها وإعماصااا عل ا مجدااع
املسااتويات .وعااووة عل ا قل ا  ،ناُ ّفااذت توصاادات الدراسااة الاايت أجفرياات يف عااام  2014بشااون
الد قفراطدة وققو اإلنسان يف التعلادم اخلاامي بااملعلم  .وبادأ التادري قي الفالة أثناا اخلدماة
يف عام  ،2016وسدن ع للتقددم يف عام .2017
 -64وأُنشااف قفريا عماال يف عااام  2017ملفراجعااة ن ااام زثلااي ال ُقفاافر رغااك املفااحوب  ،وجتاافري
قالد ااا إع ااادة ص اادارغة ق ااانون اإلدم ااج يف ض ااو اإلص ااوى اإلقلدم ااي .ويف ه ااذا الس اادا  ،س اماجع
اقكومااة تساادك مسااوليت السااكن والاادعم املمنااوق لل ُقفاافر رغااك املفااحوب اقااائزين علا رخفااة
اإلقامااة ،مااع مفراعاااة املفاااحل الف اال لل فاال وإمكاندااة بقااا القاصاافر يف نفااق املن قااة قباال وبعااد
اسااتوم رخفااة اإلقامااة .وق ااو عاان قل ا  ،راافري اختاااق تاادابك لزيااادة الشاافاقدة بشااون الفاافرو يف
األجور ب اجلنس  .وعووة عل قلا  ،صا ّدقت قنلنادا علا املبااد التوجدهداة بشاون األعماال
الت اريااة وققااو اإلنسااان يف عااام  2014وتفرّوااز قالدااا عل ا الدراسااات وبنااا القاادرات واق اوار
وسبل االنتفا قدما ىل املوضوع.
 -65وتعكااف اقكومااة عل ا صاادارغة اق اماى لتقد ا للربملااان لون اامام إىل االتفاقدااة الدولدااة
قمايااة مجدااع األشاانامي ماان االختفااا القساافري وأن تعاام باختفااامي الل نااة املعندااة باالختفااا
القسفري اعماقا وامو .وتدق قنلندا عن وثا يف التحف اات الايت تقادم علا املعاهادات الدولداة
ققااو اإلنسااان وتباادي اعماضااها علا التحف ااات الاايت تفراهااا مناقدااة ملوضااوع املعاهاادة ورغفرضااها.
ولفنلنادا حتف اات ماربرة علا العهاد الادو اخلاامي بااققو املدنداة والسداسادة .وعلا أياة قااال،
جتفري بفورة دورية عملدة مفراجعة مدا ضفرورة اقفاظ عل التحف ات وإمكاندة سحبها.
 -66وأشااادت أقربد ااان بالتاادابك التش افريعدة واملالسساادة اخلاصااة الاايت اختااذسا اقكومااة تلبد ااة
لتوصدات االستعفراض الدوري الشامل بشون تعزيز إجفرا ات منع التمددز.
 -67وأعفربت بنغوديش عن تقديفرها ملا لقدميت وهديف املساواة ومنع التمددز من مكانة مفروزية
فاافر رغااك املفااحوب وأصااحاب املفاالحة
يف اجملتمااع الفنلناادي وملشاافروع  TRUSTالااذي عماال ال ُق ّ
وأخفائدو الفرعاية معا يف إطاره إلراد قلول مان أجال ستماع شاامل لل مداع .وأثنات بانغوديش
علا قنلناادا إلجفرائهااا تعااديوت تشافريعدة ووضااعها خ ااط عماال وإطوقهااا مشاااريع شا ماان أجاال
مكاقحة العنف ضد النسا .
 -68ورقباات البوساانة واصفرس ا باااخل وات الاايت اختااذت لزيااادة تعزيااز األساااجل املت ا قمايااة
ققااو اإلنسااان ،ال ساادما التفاادي عل ا الربوتووااول االختداااري للعهااد الاادو اخلااامي باااققو
االقتفادي واالجتماعدة والثقاقدة.
 -69ورقبت بوتسوانا ي ة العمل مان أجال املسااواة با اجلنسا والتعاديوت علا القاانون
املت عل ا ا با اااجلفرائم اجلنسا اادة .عل ا ا أهنا ااا أعفربا اات عا اان القل ا ا إةا وثا اافرة قا اااالت العنا ااف األسا اافري،

10

GE.17-11951

A/HRC/36/8

والف ا ااعوبات يف مكاقح ا ااة االجت ا ااار بالبش ا اافر ،واس ا ااتمفرار التمدد ا ااز ض ا ااد األش ا اانامي قوي اإلعاق ا ااة
واملهاجفرين واألقلدات.
 -70وأشااادت الرباةي اال بفنلن اادا عل ا قانوهن ااا ملن ااع التمددااز وعل ا تعد ا أم ا امل ااا الربمل اااين
لدكون سثابة انلدة الوقائدة الوطنداة ملكاقحاة التعاذي  .لكنهاا الق ات أن القاانون اجلناائي لاديها
يعفر االرغتفاب وققا لدرجة العنف الذي مورجل عل ال حدة.
ال يزال ّ
 -71وأش ااادت بلغاري ااا بفنلن اادا علا ا تف ااديقها علا ا الربوتوو ااول االختد اااري امللحا ا باتفاقد ااة
ققو ال فل بشاون بداع األطفاال واساتغول األطفاال يف البغاا ويف املاواد اإلباقداة وعلا اتفاقداة
سلق أوروبا بشون منع ومكاقحة العنف ضد املفرأة والعنف العائلي.
 -72وأشادت وندا بفنلندا عل استمفرارها يف االلتزام بتحس اقامام ققاو اإلنساان وعلا
جهودها وفاقا يف سبدل مباد عدم التمددز وتكاقال الففرمي والشفاقدة.
 -73وأعفرباات شاادلي عاان تقااديفرها الساماتد دة ققااو اإلنسااان  2013للساال الدبلوماسااي
الفنلنادي .وأعفرباات عان القلا لعادم إقافراة تقادم يف التفاادي علا اتفاقدااة من ماة العماال الدولدااة
بشون الشعوب األصلدة والقبلدة( 1989 ،رقم  ،)169وقالت إهنا تفررغ يف معفرقة ما إقا وانت
قنلن اادا تن ااوي االن اامام إىل ه ااذا الفا ا  ،وإقا و ااان األم اافر و ااذل قكد ااف ت اافرا مش اااروة ش ااع
السامي يف عملدة االن مام هذه.
 -74ورقبت الف بالتزام قنلندا ببلو أهاداقها يف ساال املسااعدة اإليائداة .والق ات بقلا
أن الفرومااا وأقلدااات شااع السااامي ال يزالااون يعااانون التمددااز يف التعلاادم والعماال والسااكن بسااب
مشاعفر العنففرية ووفره األجان ومعاداة املهاجفرين ،انخذة يف االةدياد.
 -75وسل ت وولومبدا ال و عل ارتفاع نسبة النسا يف الربملان ويف اقكوماة وبا املمثلا
ونوهاات أي ااا سفراجعااة قااانون األجانا  ،سااا أثاافر علا ال ُقفاافر رغااك
الفنلناادي يف الربملااان األورويبّ .
املفحوب و مشل األسفر.
 -76وأقاطاات وااوت ديف اوار علمااا باألقكااام التش افريعدة الاايت اعتُماادت يف قنلناادا قدمااا يتعل ا
باملساااواة ب ا اجلنس ا ورعايااة األشاانامي قوي اإلعاقااة .وش ا عت وااوت ديف اوار اقكومااة عل ا
تعزيااز جهوده ااا ل اامان ت ااع اجلمد ااع حبقااو اإلنس ااان يف البل ااد ،ال ساادما األقلد ااات وامله اااجفرون
وملتمسو الل و .
 -77وساال ت ووبااا ال ااو علا اإلجافرا ات الاايت اختااذت لومتثااال للتوصاادات املقدمااة يف جولااة
االستعفراض السابقة قدما يتعل سعاهدات ققو اإلنسان ،مثل تفدي قنلنادا علا اتفاقداة ققاو
األشنامي قوي اإلعاقة .وهنّوت قنلندا عل التزامها بفرقع مدزاندتها للمساعدة اإليائدة ،سا يف قلا
بلو هد  0.2يف املائة من الدخل القومي اإلمجا لتمويل التنمدة يف أقل البلدان يوا.
 -78وأعفربت مففر عن القل إةا ما تشهده قنلندا من تزايد خ اب الكفراهدة ووفره األجان
ووفراهد ااة اإلس ااوم والعنفا افرية واألعم ااال العدائد ااة ،ال س اادما ض ااد امله اااجفرين وملتمس ااي الل ااو .
يعفرض العوقات االجتماعدة للن فر.
والق ت أي ا أن ةيادة عدد جفرائم الكفراهدة قد ّ
ورقبت إستوندا بتفدي قنلندا عل العديد من صكوك األمام املتحادة ققاو اإلنساان
-79
ّ
وعل اتفاقداة اسا نبول املتعلقاة باالعنف ضاد املافرأة ،ورقبات واذل دهودهاا الفرامداة إىل التفادي
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ونوهاات باملساااةة الاايت تقاادمها قنلناادا يف السداسااة
للتمددااز وخ اااب الكفراهدااة وج افرائم الكفراهدااةّ .
اإليائدة الدولدة.
ورقبت قفرنسا سا تولد قنلنادا مان اهتماام حبقاو اإلنساان واقفرياات األساسادة ،وواذل
-80
ّ
بوضااعها خ ااة عماال وطندااة بشااون اققااو األساساادة وققااو اإلنسااان ،اشاادا مااع التوصاادات
املنبثقة عن االستعفراض الساب .
 -81والق اات جورجدااا بارتداااى أن قنلناادا وقّعاات عل ا مع اام االتفاقدااات الدولدااة .ورقباات
بتفدي قنلندا عل العديد مان صاكوك ققاو اإلنساان مناذ جولاة االساتعفراض الادوري الشاامل
السابقة ،وباعتمادها خ ة العمل الوطندة الثاندة بشون اققو األساسدة وققو اإلنسان.
 -82ورقبت أملاندا باخل وات اإلرابدة اليت اختذسا قنلندا قدما يتعل بالتوصدات املقدمة أثنا
االسا ااتعفراض السا اااب  ،وبالتزامه ا ااا حبمايا ااة قق ا ااو اإلنسا ااان عل ا ا الف ا ااعددين الوطندا ااة وال ا اادو ،
وبتفديقها عل العديد من االتفاقدات.
 -83وهنّااوت الدونااان قنلناادا عل ا التقاادم الكبااك الااذي أقفرةت ا يف سااال ققااو اإلنسااان منااذ
االسااتعفراض الثاااين اخلااامي هبااا ،وش ا ّ عتها عل ا مواصاالة جهودهااا للتفاادي للعنااف ضااد النسااا
ومساعدة النسا ضحايا العنف.
 -84وأقاطت رغواتدماال علماا بالتقادم الكباك الاذي قققتا قنلنادا .لكنهاا أعفربات عان القلا
إةا املعلومات اليت تتحدث عن إلغا قانون الغابات الفنلندي اجلديد عادة أقكاام تتعلا حبماياة
ققو الشع السامي.
 -85ورقب ا اات هن ا اادوراجل ب ا اااإلجفرا ات ال ا اايت اخت ا ااذسا قنلن ا اادا لتنفد ا ااذ التوص ا اادات املنبثق ا ااة ع ا اان
االسااتعفراض الس اااب  .لكنهااا أعفرب اات عاان القل ا لعاادم ان اامام قنلناادا بع ا ُاد إىل االتفاقدااة الدولد ااة
قماية ققو مجدع العمال املهاجفرين وأقفراد أسفرهم.
 -86وأثنت هنغاريا عل قنلندا إلعدادها خ ة العمل الوطندة الثاندة بشون اققو األساسادة
وقق ااو اإلنس ااان .وأعفرب اات ع اان القل ا الس ااتمفرار تع اافرض األش اانامي املنتم ا إىل أقلد ااات إثند ااة
وديندة معدّنة واألشنامي قوي اإلعاقة للتمددز.
 -87وهنّااوت آيساالندا قنلناادا عل ا عملدااة إعااداد التقفرياافر الااوطين الاايت واناات شاااملة لل مدااع
ورقبت بالفدغة املن ّقحة الفادرة يف عام  2015لقانون املساواة ب النسا والفرجال .والق ات
أن يف قنلندا نسبة عالدة من النسا ضحايا العنف.
 -88ورقباات اصن اد ي ااة العماال الوطندااة بشااون اققااو األساساادة وققااو اإلنسااان وأعفرباات
عن تقديفرها إلقفرار قنلندا بتنامي االستق اب االجتماعي السداسي لديها .وشا عت اصناد قنلنادا
عل معاجلة مسولة التمددز ضد األشنامي قوي اإلعاقة ،ال سدما النسا والفتدات.
 -89ورقبت إندوندسدا ب طو خ ة العمل الوطندة الثانداة بشاون اققاو األساسادة وققاو
اإلنسان وأثنت عل قنلندا عل تفديقها علا اتفاقداة ققاو األشانامي قوي اإلعاقاة وإقفرارهاا
قانون منع التمددز اجلديد.
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 -90وأعفربت مجهورية إيفران اإلسومدة عن أسفها لعدم اختاق قنلندا تدابك قعالة للق ا علا
التمددا ااز والعنا ااف ضا ااد النسا ااا واألطفا ااال ،ال سا اادما أول ا ا املنتم ا ا إىل أقلدا ااات إثندا ااة وديندا ااة؛
والق ت بقل التعديوت التشفريعدة اليت تالثفر عل الوج واملهاجفرين.
 -91وأثا العافرا علا قنلنادا لتحقدقهاا نساابة عالداة مان ثداال املافرأة يف الربملاان ويف اقكومااة،
ووذل ب زثلدهاا يف الربملاان األورويب .وأثا العافرا أي اا علا قنلنادا علا إنشاائها جلناة وطنداة
ققو اإلنسان.
 -92وأثنت آيفرلندا عل قنلندا للتقدم الذي أقفرةت يف سال ققو اإلنسان منذ االساتعفراض
الساااب اخلااامي هبااا ولاادعمها الثاباات للمالسسااات الدولدااة ققااو اإلنسااان ،سااا يف قل ا بتقاادمي
دعام ماا وباك .ورقباات أيفرلنادا بتعاديل التشافريع اخلاامي بااجلفرائم اجلنساادة مناذ جولاة االسااتعفراض
السابقة.
 -93وأثن اات إي الدا ااا عل ا ا قنلنا اادا العتماده ااا خ ا ااة عمله ااا الوطندا ااة الثاند ااة بشا ااون اققا ااو
األساس اادة وقق ااو اإلنس ااان ،واللتزامه ااا بع اادم التس ااامض م لق ااا م ااع خ اااب الكفراهد ااة وجا افرائم
الكفراهدة ،وللتدابك اليت اختذسا للوقاية من العنف ضد النسا واألطفال ومكاقحت .
 -94وأثناات واةاخسااتان عل ا قنلناادا اللتزامهااا حبقااو اإلنسااان وأشااارت إىل تفاادي قنلناادا
مااالخفرا عل ا عاادد ماان صااكوك ققااو اإلنسااان ،واعتمادهااا خ ااة العماال الوطندااة الثاندااة بشااون
اققو األساسدة وققو اإلنسان ،واجلهود اليت بذلتها لتعزيز إجفرا اسا ملنع التمددز.
 -95وقاادم وقااد قنلناادا تفاصاادل إضاااقدة بشااون اخل اوات الاايت تعكااف عل ا اختاقهااا للتفاادي
خل اااب الكفراهد ااة وجا افرائم الكفراهد ااة ،والق اات أن الش اافرطة أنش ااوت وق اادة متنفف ااة جدي اادة
للتحقد يف جفرائم الكفراهدة عل اإلنمنت ورغكها من الشبكات.
 -96وشااددت قنلناادا عل ا أن قااانون املساااواة ب ا النسااا والفرجااال حي اافر التمددااز اجلنساااين،
سا يف قل التمددز بسب اقمل أو اإلجاةة األسفرية .وأضا أن اقكومة عدّنت قفريقا عامو يف
عااام  2017ملعاجلااة مسااائل عاادم املساااواة .وقُا ّدم املزيااد ماان املعلومااات عاان جتفربااة اقكومااة بشااون
ضاامان دخاال أساسااي وإصااوى الفرعايااة الفااحدة واالجتماعدااة ،وةااا مشاافروعان رئدساادان ،وعاان
بفرنامج اقكومة لفاحل الشباب الذي ال يعمل وال هو ملتح ب طار تعلدمي أو تدرييب.
 -97وأوضض الوقد أن قنلندا تفراعي مبدأ عدم اإلبعاد القسفري وتقادم اقماياة الدولداة ملان هام
يف قاجااة إلدهااا .أمااا عاان عملدااة الل ااو  ،ققااد تلقا املوتفااون املعندااون حباااالت الل ااو تاادريبا يف
ودفدة إجفرا االست واب بفاورة تفراعاي مشااعفر ال فال واتبعات يف قلا مبااد توجدهداة حماددة.
وعدّنت سل ات الل و أي ا موتفا متنففا يف تقددم املفلحة الف ل لل فل.

 -98وقاادم الوقااد شاافرقا واقدااا يفااومي األقكااام املتعلقااة بتدسااك الوصااول إىل املباااين العامااة
واخلاص ااة بالنس اابة لاش اانامي قوي اإلعاق ااة ،وو ااذل يف ااومي مفرس ااوم اقكوم ااة بش ااون تدس ااك
الوصااول إىل املباااين .وياانىل القااانون املتعلا باسااتندام األراضااي وباملباااين علا وجااوب جعاال البنايااة
وحمد ها ،م ت ل األمفر ،مناسب للذين يعانون من حمدودية القدرة علا اقفرواة أو أدا أعماال.
وأقد أهدا سداسة النقل الفنلندية هو اقفاظ عل يسفر الوصول إىل خمتلف سبل النقل.
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 -99واختتماات رئدسااة الوقااد باااإلعفراب عاان تقااديفرها للح اوار الفافريض واملنفااتض وأوضااحت أن
الشاابكة اقكومدااة ملااوتفي االتفااال املعند ا باااققو األساساادة وققااو اإلنسااان سدستعفرضااون
التوصدات اليت تلقتها قنلندا وسكدون علدها ويتابعون تنفدذها .وسادُدع اجملتماع املادين الفنلنادي
للمش اااروة يف العملد ااة ،س ااا يف قل ا ا بتحدي ااد التوص اادات قات األولوي ااة وقدم ااا يتعل ا ا باملتابع ااة.
وجددت دعم بودها القوي لعملدة االستعفراض الدوري الشامل والتزامها هبا.

ثانيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -100ستتتثحف فنلنتتدا التوصتتيات التاليتتة وستتتقدو ردودلتتا علياتتا فتتي الو ،ت المناستتب
على أال يتجاوز ذلك موعد الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان:
س تتحب تحف ا تتا عل تتى العا تتد ال تتدولي ال تتا
1-100
والسياسية (جنوب أفريقيا) (الثرتغال)؛

ب تتالحقوق المدني تتة

التص تتديق عل تتى االتفا،ي تتة الدولي ت تة لحماي تتة حق تتوق جميت ت العمت تتال
2-100
المااجرين وأفراد أسرلم (الفلثين) (مصر) (لندوراس)؛
التصتديق فتورا علتتى االتفا،يتة الدوليتة لحمايتة حقتتوق جميت العمتتال
3-100
الماتتاجرين وأفتراد أستترلم واتفا،يتتة من متتة العمتتل الدوليتتة بشت ن الشتتعوب الصتتلية
والقثلية ( 1989ر،م ( )169غواتيماال)؛
الن تتر فتتي نمةانيتتة التصتتديق علتتى االتفا،يتتة الدولي تة لحمايتتة حقتتوق
4-100
جمي العمال المااجرين وأفراد أسرلم (موزامثيق) (شيلي)؛
الن تتر ف تتي س تتثل الم تتي  ،تتدم ا للتص تتديق عل تتى االتفا،ي تتة الدوليت تة
5-100
لحماية حقوق جمي العمال المااجرين وأفراد أسرلم (نندونيسيا)؛
مواصلة بحف نمةانية االن ماو نلى االتفا،يتة الدوليتة لحمايتة حقتوق
6-100
جمي العمال المااجرين وأفراد أسرلم واإل،رار بصالحية لجنتاا (أوروغواي)؛
التصديق على االتفا،ية الدوليتة لحمايتة حقتوق جميت العمتال الماتاجرين
7-100
وأفراد أسرلم واالعتراف بصالحية اللجنة المتصلة باا اعترافا كامالا (أوروغواي)؛
تست ت تري عملي ت تتة االن ت تتماو نل ت تتى االتفا،ي ت تتة الدولي ت تتة لحماي ت تتة جميت ت ت
8-100
الش ا من االختفاء القسري (موزامثيق)؛
مواصتتلة الجا تتود للتصتتديق عل تتى االتفا،يتتة الدولي تتة لحمايتتة جميت ت
9-100
الش ا من االختفاء القسري (الرجنتين)؛
 10-100التص تتديق عل تتى االتفا،ي تتة الدولي تتة لحماي تتة جميت ت الشت ت ا
االختفاء القسري (الثوسنة والارسك) (فرنسا) (الجثل السود) (نيطاليا)؛

م تتن

 11-100االنتاتتاء متتن المستتاعي الراميتتة نلتتى االن تتماو نلتتى االتفا،يتتة الدوليتتة
لحماية جمي الش ا من االختفاء القسري ومن ثم االعتراف بصالحية اللجنة
المعنية باالختفاء القسري اعترافا كامال (أوكرانيا)؛
14

GE.17-11951

A/HRC/36/8

 12-100التصت ت تتديق علت ت تتى االتفا،يت ت تتة الدوليت ت تتة لحمايت ت تتة جمي ت ت ت الش ت ت ت ا
متتن االختفتتاء القستتري واتفا،يتتة من متتة العمتتل الدوليتتة بش ت ن الشتتعوب الصتتلية
والقثليتتة ( 1989ر،تتم  )169واالتفا،يتتة التتدولي لحمايتتة حقتتوق جمي ت العمتتال
الما تتاجرين وأفت تراد أس تترلم وذل تتك عمت تالا ب تتااللتزاو المق تتدو عل تتى نث تتر االس تتتعراض
الدوري الشامل في عاو ( 2012جماورية فنزويال الثوليفارية)؛
 13-100التصديق على اتفا،ية عدو تقادو جترامم الحترب والجترامم المرتةثتة
ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
 14-100التصديق على اتفا،ية من مة العمل الدولية بش ن الشعوب الصلية
والقثلية ( 1989ر،م ( )169المةسيك)؛
 15-100نشت تراع ش تتعب الس تتامي ف تتي عملي تتة التص تتديق عل تتى اتفا،ي تتة من م تتة
العمل الدولية بش ن الشعوب الصلية والقثلية ( 1989ر،م ( )169النرويج)؛
 16-100الن ر في نمةانية التصديق على اتفا،ية من مة العمل الدولية بشت ن
الشعوب الصلية والقثلية ( 1989ر،م ( )169بيرو)؛
 17-100اعتمتتاد عمليتتة اختيتتار علتتى أستتاس الجتتدارة فتتي اختيتتار مرشتتحين
وطنيتتين النت تتابام لع تتوية لياتتات معالتتدات حقتتوق اإلنستتان (المملةتتة المتحتتدة
لثريطانيا الع مى وأيرلندا الشمالية)؛
 18-100مواصلة بذل الجاود لتنفيذ التوصتيات المقثولتة المقدمتة فتي جولتة
االس تتتعراض الثاني تتة والن تتر ف تتي نمةاني تتة تث تتادل أف تتل الممارس تتات ف تتي ل تتذا الص تتدد
(آيرلندا)؛
 19-100مواصت تتلة الجات تتود الراميت تتة نلت تتى زيت تتادة تحست تتين أطرلت تتا وسياست تتاتاا
القانونية واإلدارية ذات الصلة عمالا بالتزاماتاا الدولية (لنغاريا)؛
 20-100الن ر في نمةانية تعريتف االغتصتاب فتي القتانوني الجنتامي باعتثتار
عنف تتا جنس تتيا بغ تتن الن تتر ع تتن درج تتة العن تتف ال تتذي اس تتت دم الج تتاني أو ل تتدد
باست دام (ناميثيا)؛
 21-100تعتتديل القتتانون الجنتتامي بحيتتف يت لتتى عتتن تعريتتف االغتصتتاب متتن
حيف درجة العنف المست دو وننما من حيف عدو موافقة ال حية (الثرتغال)؛
 22-100نص تتالل الق تتانون الجن تتامي بغي تتة تعري تتف االغتص تتاب باعتث تتار عنفت ت ا
جنسيا بغن الن ر عن درجة العنف الذي استت دم الجتاني أو لتدد باستت دام
(أستراليا)؛
 23-100الم ي ،دما في تعزيز القوانين الوطنيتة المتعلقتة بتالجرامم المتصتلة
بالعنف ضد النساء والفتيات (بوتسوانا)؛
 24-100تعديل التشري ذي الصلة ل مان شمول تعريف االغتصاب جميت
الحاالت التي ال يةون فياا العمل الجنسي ،امما على التراضي (الثرازيل)؛
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 25-100تزويتتد مسسستتاتاا وليااتاتتا القاممتتة مناتتا والجديتتدة المعنيتتة بتتالناوض
ب ت تتالمرأة وبالمس ت تتاواة ب ت تتين الجنس ت تتين ب ت تتالموارد الثشت ت ترية والفني ت تتة ومالي ت تتة الةافي ت تتة
(تيمور  -ليشتي)؛
 26-100ننش تتاء مسسس تتة وطني تتة للنا تتوض ب تتالمرأة بم تتا يتماش تتى مت ت أحة تتاو
برنامج عمل بيجين (لندوراس)؛
 27-100زيادة تعزيز مسسساتاا الوطنية لحقوق اإلنسان ال سيما بت صيص
،در أكثر من الموارد (باكستان)؛
 28-100تزويد المسسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بموارد كافية لداء مامتاا
بفعاليتتة واستتتقاللية بمتتا فتتي ذلتتك تعزيتتز وحمايتتة الحقتتوق اال،تصتتادية واالجتماعيتتة
والثقافية (غواتيماال)؛
 29-100ضمان حصول أمين الم الم المعني بمنت التمييتز علتى المعلومتات
والمتتوارد الالزمتتة بحيتتف يتستتنى لت ات تتاذ ،ترارات فيمتتا يتعلتتق بالترحيتتل اإللزامتتي
ويمةن كفالة مراعاة عمليات الترحيل لذ حقوق المعنيين (المةسيك)؛
 30-100الم ي في دعم الجاود التي يثذلاا أمتين الم تالم الجديتد المعنتي
بمن ت التمييتتز فتتي تتتوفير الحمايتتة القانونيتتة وستتثل االنتصتتاف ب ت زاء جمي ت أشتتةال
التمييز (نندونيسيا)؛
 31-100االستتتمرار ف تتي ت صتتيص م تتوارد ماليتتة وبشت ترية كافيتتة لتنفي تتذ خط تتة
عملياا الوطنية بش ن حقوق اإلنسان تنفيذا فعاال (الفلثين)؛
 32-100تعثاة ما يةفي من الموارد إلنااء خطة عملاتا الوطنيتة الثانيتة بشت ن
الحقوق الساسية وحقوق اإلنسان (كندا)؛
33-100
والارسك)؛

نيجتتاد منثتتر جديتتد للتثقيتتف فتتي حقتتوق اإلنستتان وتعاتتد (الثوستتنة

 34-100نتاحتتة متتوارد كافيتتة للم تتي باستتتمرار فتتي تقتتديم التثقيتتف والتتتدريب
في حقوق اإلنسان للمعلمين في جمي مستويات التعليم الوطني (سلوفينيا)؛
 35-100تعزيتتز وتحستتين القتتوانين القاممتتة المتعلقتتة بمةافحتتة جميت أشتتةال
التمييز والعنصرية وكر الجانب (لثنان)؛
 36-100تعزيز الجاود الرامية نلى الق تاء علتى العنصترية والتمييتز العنصتري
وكر الجانب وما يتصل بذلك من تعصب وذلك باعتماد استجابة مناجيتة طويلتة
المد نزاء لذ اآلفات (جنوب أفريقيا)؛
 37-100مواص ت تتلة الجا ت تتود لمةافح ت تتة جميت ت ت أش ت تتةال التميي ت تتز وللنا ت تتوض
بالمساواة (أذربيجان)؛
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 38-100مواصلة الجاتود وتحستين أطرلتا القانونيتة والمسسستية للحمايتة متن
التمييت تتز وذلت تتك بةفالت تتة نفت تتس مست تتتو الحمايت تتة أي ت ت ا كت تتان ست تتثب التمييت تتز (دولت تتة
فلسطين)؛
 39-100بحتتف نمةاني تتة تحس تتين أطرل تتا القانوني تتة والمسسس تتية للحماي تتة م تتن
التمييز وذلك بةفالة نفس مستو الحماية أي ا كان سثب التمييز (ألثانيا)؛
 40-100تةثيتتف الجاتتود لتحستتين أطرلتتا القانونيتتة والمسسستتية للحمايتتة متتن
التمييز (بلغاريا)؛
41-100
(لنغاريا)؛

بتتذل مزيتتد متتن الجاتتد لةفالتتة المستتاواة فتتي الحمايتتة متتن التمييتتز

 42-100اعتماد نطار طويتل المتد وشتامل للتصتدي للتمييتز والعنصترية وكتر
الجانب م التركيز على الحماية ومةافحة انتااكات حقوق اإلنسان (الثرازيل)؛
43-100
(سلوفينيا)؛

تحست تتين نمةانيت تتة است تتتفادة ضت تتحايا التمييت تتز مت تتن ست تتثل االنتصت تتاف

 44-100كفالة تنفيذ اإلصالل التشريعي الشامل الذي يةفتل نفتس مستتو
الحماية من التمييز أيا كان ستثث ال ستيما التمييتز بستثب الميتل الجنستي والاويتة
الجنسانية (الجثل السود)؛
 45-100مواص تتلة ب تتذل الجا تتد ف تتي مج تتال مةافح تتة التميي تتز بس تتثب المي تتل
الجنسي والاوية الجنسانية والق اء علي بسثل مناا تنفيذ نصتالل تشتري شتامل
يةفل المساواة في الحماية من التمييز أيا كان سثث (ألثانيا)؛
 46-100نزالتتة شتترت التعقتتيم والعتتالو الطثتتي وتش تري الصتتحة النفستتية فتتي
حالة المحولين جنسيا من أجل نناتاء عمليتة االعتتراف القتانوني بالاويتة الجنستية
(المةسيك)؛
 47-100تعديل القانون الحالي المتعلق باالعتراف القانوني بالاويتة الجنستية
للمح تتولين جنست تتيا وذلت تتك ب لغت تتاء شت تترت التعقت تتيم أو العقت تتم المطلت تتوب لالعت ت تراف
القانوني بالاوية الجنسية للش ص (لولندا)؛
 48-100نلغتاء شتترت التعقتيم ال تتروري لالعتتراف بجتتنس الشت ص المحتتول
جنسيا (الثرتغال)؛
 49-100نزال تتة المعي تتار الح تتالي القاض تتي ب لزامي تتة التعق تتيم ليتس تتنى تس تتجيل
الجنس الجديد للمحول جنسيا تسجيال رسميا (نسثانيا)؛
 50-100مراجعتتة ،تتانون التحتتول الجنستتي (فيمتتا ي تتص االعت تراف القتتانوني
بجنس المحول جنستيا) وذلتك ب لغتاء الحاجتة نلتى التعقتيم وغيتر ذلتك متن شتروت
الع تتالو الطث تتي وتشت تري الص تتحة النفس تتية لالعتت تراف الق تتانوني بالاوي تتة الجنس تتية
للش ص المحول جنسيا وضمان أخذ اإلجراءات الطثيتة التتي ي ت لاتا الرضت
GE.17-11951
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والطفت تتال حت تتاملو صت تتفات الجنس ت تين بع ت تتين االعتثت تتار مصت تتال الطفت تتل الف ت تتلى
(السويد)؛
 51-100نصالل التشتري بغيتة نزالتة شترت العقتم أو التعقتيم المطلتوب تتوفر
لالعتراف بتغيير الجنس (أستراليا)؛
 52-100نزالة شرت العقم أو التعقيم ،ثل تمةن الفرد متن تغييتر جنست علتى
الوثامق القانونية (كندا)؛
 53-100تعديل ،وانيناا إلزالة شرت العقتم أو التعقتيم ،ثتل االعتتراف بجتنس
الش ص المحتول جنستيا وكتذلك بحتف نمةانيتة االنتقتال نلتى عمليتة ياستم فياتا
للش ص ب عالن لويت الجنسية بنفس (أيرلندا)؛
 54-100تعزيتتز بت ترامج الو،اي تتة والتوعي تتة للتصتتدي لة تتر الجان تتب والتط تترف
العنيف على الصعد الوطني والدولي واإل،ليمي (الفلثين)؛
 55-100ات تتاذ تتتدابير لمةافحتتة كتتر الجانتتب وكراليتتة اإلستتالو وتحستتين
تنفيذ اإلطار القانوني الحالي لمةافحة العنصرية (تركيا)؛
 56-118ات تتاذ المزيتتد متتن ال طتتوات للق تتاء علتتى التمييتتز والعنصترية وكتتر
الجانب في الثلد (أوزبةستان)؛
 57-100مواص تتلة تعزي تتز ت تتدابير مةافح تتة العنصت ترية وك تتر الجان تتب وكرالي تتة
اإلسالو ف الا عن التمييز ضد المااجرين (شيلي)؛
 58-100الم تتي فتتي مةافح تتة التمييتتز العنصتتري وك تتر الجانتتب وتقل تتيص
عدد حاالت جرامم الةرالية تقليصا فعليا (الصين)؛
 59-100ات تتاذ خط تتوات فعال تتة وست تريعة ع تتن طري تتق س تتن تشت تري لمةافح تتة
خطتتاب الةراليتتة وكراليتتة اإلستتالو والعمتتال العنص ترية العداميتتة المنتشتترة بصتتورة
متزايدة في المجتم وكفالة معالجة آثرلا على المد الطويل (مصر)؛
60-100
(ناميثيا)؛

الن ت تتر فت تتي تحست تتين تنفيت تتذ اإلطت تتار القت تتانوني لمةافحت تتة العنص ت ترية

 61-100اعتمتتاد التتتدابير التشت تريعية والسياستتاتية المناس تتثة لتةييتتف ن اما تتا
القتتانوني ومةافحتتة جمي ت أشتتةال التمييتتز والعنص ترية وكتتر الجانتتب واستاصتتالاا
(لندوراس)؛
 62-100االستمرار في الخذ بتدابير فعالتة لمةافحتة جميت أشتةال التمييتز
وخطاب الةرالية وجرامم الةرالية على اإلنترن وخارج على حد سواء وكفالتة
التحقيق في لذ الجرامم على النحو الفعال (نستونيا)؛
 63-100تعزيز الجاود الرامية نلى الحد من جرامم الةرالية ضد مجموعتات
دينية وجماعات نثنية معينة وغيرلا من ال،ليات بما في ذلك الستةان الصتليون
(الاند)؛
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 64-100تعزيتتز التتتدابير الرامي تتة نلتتى من ت خط تتاب الةراليتتة والتحتتر عل تتى
مجموعتتات ال،ليتتات والش ت ا ذوي اإلعا،تتة تماشتتيا م ت خطتتة العمتتل الوطنيتتة
لمن التطرف والتشدد العنيفين (نندونيسيا)؛
 65-100الت كد من تمت سلطات ننفاذ القانون والسلطات المنية والق امية
بالمعرف تتة والما تتارات الالزم تتة لمواجا تتة جت ترامم الةرالي تتة ض تتد الما تتاجرين وملتمس تتي
اللجتتوء والالجاتتين وذلتتك بتزويتتدلم بمتتا يل تتزو متتن تتتدريب ومثتتاد توجيايتتة وتع تتديل
القوانين ال اصة بجرامم الةرالية وخطاب الةرالية (جماورية نيران اإلسالمية)؛
 66-100تةثيتتف الجا تتود لمن ت التميي تتز ضتتد الشت ت ا
أو آباؤلم في نطار الاجرة ومةافحت (تركيا)؛

التتذين  ،تتدموا ل تتم

 67-100االستتتمرار فتتي تعزيتتز التتتدابير الراميتتة نلتتى مةافحتتة كتتر الجانتتب
والعنصرية والتعصب نزاء المااجرين وملتمسي اللجوء (أنغوال)؛
 68-100تعزيز التدابير الرامية نلى مةافحة التمييز والعنصترية وكتر الجانتب
في الثلد ال سيما نزاء المااجرين وملتمسي اللجوء (كوت ديفوار)؛
 69-100تعزيز الجاود الرامية نلى الحد من تفشي العنصرية وكتر الجانتب
ال سيما م الر العنصرية على اإلنترن (نيطاليا)؛
 70-100تعزيتتز المستتاعي الراميت تة نلتتى مةافحتتة ك تتر الجانتتب علتتى وس تتامل
التواصل االجتماعي وعلى اإلنترن (الجزامر)؛
 71-100ات اذ المزيد من التدابير الفعالتة لمةافحتة بتل الستاصتال جترامم
وخطتتاب الةراليتتة فتتي حتتق ال،ليتتات مت التركيتتز علتتى الو،ايتتة متتن لتتذ العمتتال
ومتابعة التدابير التي تت ذ (كوت ديفوار)؛
 72-100من خطاب الةرالية على اإلنترن وتةثيف حملة مةافحتة جترامم
الةرالي تتة وذل تتك بتنفي تتذ خط تتة العم تتل الوطني تتة بشت ت ن الحق تتوق الساس تتية حق تتوق
اإلنسان (كوبا)؛
 73-100ات اذ مو،تف فعلتي منتالن ل طتاب الةراليتة والموا،تف العدوانيتة
التي يزداد انتشارلا أكثر ف كثر (جماورية نيران اإلسالمية)؛
 74-100الت كتتد متتن أن سياستتاتاا وتش تريعاتاا وأن متاتتا وتتتدابيرلا التنفيذيتتة
مفيدة فعلي ا لمن ومعالجة ما لتدخل مسسسات العمال من خطتر كثيتر يتمثتل فتي
ارتةاب تجتاوزات فتي أوضتاع النزاعتات بمتا فتي ذلتك أوضتاع االحتتالل االجنثتي
(دولة فلسطين)؛
 75-100الن تتر ف تتي نمةاني تتة ت تتمين تقريرل تتا المقث تتل ال تتا باالس تتتعراض
ال تتدوري الش تتامل معلوم تتات ع تتن الت تتدابير الت تتي ات تتذتاا لتحلي تتل عوام تتل ال ط تتر
الممةنة للجرامم الثشعة بما في ذلك عن طريق استت داو نطتار التحليتل ال تا
بالجرامم الثشعة (رواندا)؛
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 76-100زيتتادة التمويتتل الحةتتومي ل تتدمات نيتتواء ضتتحايا العنتتف وال ستتيما
ال،ليات والمجموعات ال عيفة (جماورية نيران اإلسالمية)؛
 77-100وض ت برنتتامج شتتامل ومنستتق لمةافحتتة االتجتتار بالثشتتر واعتمتتاد
تتدابير فعالتة لمنت االتجتتار بالثشتر واستاصتال وتن تتيم حلقتات تدريثيتة مت صصتتة
لمتتو في ننفتتاذ القتتانون وغيتترلم متتن متتو في الدولتتة التتذين يتعتتاملون م ت ضتتحايا
االتج تتار بالثش تتر ف تتي مس تتامل تتعل تتق ب تتالتعرف عل تتى ال تتحايا ونجت تراء التحقيق تتات
والمالحقات الجنامية ومعا،ثة الجناة (االتحاد الروسي)؛
 78-100مواصلة الجاود لمةافحة االتجار بالثشر وات اذ تدابير فعالة لمن
االتجتتار بالثشتتر واستاصتتال واعتمتتاد نج تراءات لتقريتتر المصتتال الف تتلى ل طفتتال
ضحايا االتجار (تركيا)؛
 79-100وض مثتاد توجيايتة واضتحة بشت ن كيفيتة تحديتد ضتحايا االتجتار
بالش ا وحمايتام (الواليات المتحدة المريةية)؛
 80-100رص ت تتد وتقي ت تتيم خط ت تتة العم ت تتل الوطني ت تتة بشت ت ت ن مةافح ت تتة االتج ت تتار
بالثشتتر  2017-2016رصتتدا وتقييمتتا فعتتالين وتقتتديم متتا استتتجد متتن معلومتتات
في لذا الصدد في تقرير االستتعراض التدوري الشتامل المقثتل (المملةتة المتحتدة
لثريطانيا الع مى وأيرلندا الشمالية)؛
 81-100كفالتتة تنفيتتذ خطتتة العمتتل الوطنيتتة بش ت ن مةافحتتة االتجتتار بالثشتتر
تنفيذا فعاال باعتثارلا وسيلة لدعم ضحايا االتجار وحمايتام (بوتسوانا)؛
 82-100مواصلة تعزيز تدابير مةافحة العنف السري واالتجار بالثشتر بمتا
في ذلتك بزيتادة عتدد مراكتز استتقثال الستر وال تحايا ذات تغطيتة جغرافيتة أوست
(شيلي)؛
 83-100السعي الت اذ نجراءات لتقريتر المصتال الف تلى ل طفتال ضتحايا
االتجار وأطفال ال حايا بما في ذلك لتعزيز سثل التعرف علتى ضتحايا االتجتار
ال سيما النساء والطفال (بلغاريا)؛
 84-100اإلفت ت تراو ع ت تتن المحتجت ت تزين المس ت تتتنةفين ض ت تتميريا ع ت تتن ال دم ت تتة
العسةرية والت كد من أن الثدامل المدنية عن ال دمة العسةرية ليس ت ديثيتة وال
تمييزية والحر ب ن تثقي تح نشراف مدني (أوروغواي)؛
 85-100مواصتتلة الجاتتود لةفالتتة تمثيتتل النستتاء المنتميتتات نلتتى مجموعتتات
الستتةان ال تتعفاء كالنس تتاء ذوات اإلعا،تتة ونس تتاء ال،لي تتات اإلثنيتتة وفا تتة الروم تتا
والمااجرين في الحياة السياسية والعامة (كولومثيا)؛
 86-100تتتوفير الحمايتتة ل ستترة بوصتتفاا الوحتتدة الطثيعيتتة والساستتية التتتي
يقوو علياا المجتم (مصر)؛
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 87-100الم تتي فتتي نصتتالحاتاا الايةليتتة فتتي مجتتالي الرعايتتة االجتماعيتتة
والرعايتتة الصتتحية مت التركيتتز علتتى حمايتتة حقتتوق النستتاء والطفتتال والمجموعتتات
ال عيفة (باكستان)؛
 88-100م تتاعفة جاودل تتا لتنفي تتذ مث تتدأ المس تتاواة ف تتي الج تتر ع تتن العم تتل
المتساوي القيمة (جنوب أفريقيا)؛
 89-100ال تتت لص م تتن الف تتروق المس تتتمرة ف تتي أج تتور العم تتال ب تتين النس تتاء
والرج تتال وذل تتك بالق تتاء عل تتى التفر ،تتة الةثي تترة ب تتين الجنس تتين ف تتي س تتوق العم تتل
(االتحاد الروسي)؛
 90-100مواصتتلة ت تتييق الفتتروق فتتي الجتتور بتتين النستتاء والرجتتال انستتجاما
م برنتامج المستاواة فتي الجتور للفتترة  2019-2016التذي ينفتذ الثلتد (ستري
النةا)؛
 91-100التةفتتل فعليتتا بتطثيتتق القتتوانين التتتي تح تتر التمييتتز فتتي الجتتر عتتن
العمل المتساوي القيمة بين الرجال والنساء (أوزبةستان)؛
 92-100اعتمت تتاد تش ت تري مناست تتب لمةافحت تتة التمييت تتز علت تتى أست تتاس الحمت تتل
واإلجتتازة الس ترية فتتي ستتوق العمتتل والمعا،ثتتة علتتى لتتذا التمييتتز وأن يتتنص علتتى
تقديم التعوين لل حايا (جماورية فنزويال الثوليفارية)؛
 93-100ات اذ المزيد من التتدابير للتصتدي للتمييتز فتي مجتال العمالتة ضتد
المتتواطنين الفنلنتتديين غيتتر الع تتاملين ال ستتيما بتقلتتيص الف تتروق فتتي الجتتور ب تتين
المااجرين والفنلنديين الصليين (صربيا)؛
 94-100بذل جاود لتعزيز الن او التعليمتي وذلتك بتقتديم التتدريب اإللزامتي
بش ن التثقيف في مجال حقوق اإلنسان (ملديف)؛
 95-100مواصتتلة العمتتل الرامتتي نلتتى الناتتوض بالمستتاواة بتتين الجنستتين فتتي
جمي النشطة العامة وال اصة (أنغوال)؛
96-100
والارسك)؛

مواصلة تحستين حمايتة النستاء والطفتال وتعزيتز حقتو،ام (الثوستنة

 97-100نطالق حمالت للتوعية العامة في وسامط اإلعالو لمةافحة تعتاطي
الم ت تتدرات واإلدمت تتان علت تتى الةحت تتول واالنتحت تتار فت تتي أوست تتات الشت تتابات والفتيت تتات
(الجزامر)؛
 98-100بتتذل المزيتتد متتن الجاتتود للق تتاء علتتى جميت أشتتةال التمييتتز ضتتد
النساء ال سيما في سوق العمل (ليثيا)؛
 99-100مواصلة العمل الجاري لمن التمييز الجنساني وتعزيز المساواة بين
النساء والرجال ومن ثم تحسين وض المرأة ال سيما في دنيا العمل (كوبا)؛
 100-100مواصلة جاودلا المحمودة للتصدي للعنف ضد المرأة (ليتوانيا)؛
GE.17-11951

21

A/HRC/36/8

 101-100كفالة تنفيذ السياسات الموجاة لمةافحة العنف ضد المرأة تنفيذا
صحيح ا بما في ذلك التوصيات التي ،دمتاا اللجنة المعنية بالق اء على التمييز
ضد المرأة فيما يتعلق بالعنف الجنسي (جماورية مولدوفا)؛
 102-100وضت خطتة عمتل محتددة لمةافحتتة العنتف الجنستاني متزودا بن تتاو
خا للو،اية متن لتذا النتوع متن العنتف وكتذلك توستي شتثةة المستاعدة ل تحايا
العنف الجنسي والعنف الجنساني (نسثانيا)؛
 103-100تعزي ت تتز المس ت تتاواة ب ت تتين الجنس ت تتين ومةافح ت تتة العن ت تتف ض ت تتد المت ت ترأة
(الصين)؛
 104-100ات تتاذ المزيتتد متتن التتتدابير الراميتتة نلتتى الق تتاء علتتى العنتتف ضتتد
المرأة (جورجيا)؛
 105-100كفالت تتة تنفيت تتذ التت تتدابير الراميت تتة نلت تتى مةافحت تتة العنت تتف ضت تتد الم ت ترأة
(آيسلندا)؛
 106-100تعزيز الجاود لمن العنف ضد المرأة (العراق)؛
 107-100مواصلة الجاود الرامية نلتى الق تاء علتى التمييتز ومنت العنتف ضتد
النساء والطفال ف الا عن ات تاذ مزيتد متن التتدابير فتي نطتار استتراتيجية بعيتدة
المد بادف حماية حقوق النساء (آيسلندا)؛
 108-100نع تتداد خط تتة وطني تتة وت تتميناا أل تتداف ا مح تتددة لمةافح تتة العن تتف
والتمييز ضد المرأة وتقتديم المستاعدة الماليتة ختدمات التدعم وتعزيتز التعتاون بتين
م تلف الوكاالت الحةومية (جماورية نيران اإلسالمية)؛
 109-100زيادة التمويل الذي تقدم نلى الطراف العاملة في مجال مةافحتة
ما تتعرض ل النساء من عنف ونيذاء جنسي (السويد)؛
 110-100تنفيذ تتدابير جديتدة بمتا يةفتل ل تحايا االغتصتاب الحصتول علتى
الجثت تتر وتعت تتديل القت تتانون بحيت تتف يصت تتث العقت تتاب علت تتى االغتصت تتاب أكثت تتر ص ت ترامة
(سيراليون)؛
 111-100مراجعة معايير المقاضاة في  ،ايا االغتصاب واالعتتداء الجنستي
بحيف يولى االعتثار المناسب لعدو التراضي وليس فقتط الستت داو القتوة عنتد عترض
حاالت االغتصاب للمحاكمة (المملةة المتحدة لثريطانيا الع مى وأيرلندا الشمالية)؛
 112-100تدعيم خدمات الدعم للنساء ضحايا العنف (جماورية مولدوفا)؛
 113-100تق تتديم خ تتدمات ال تتدعم المناس تتثة لحماي تتة ض تتحايا العن تتف المنزل تتي
والجنسي (تركيا)؛
 114-100مواصلة الجاتود الراميتة نلتى تنفيتذ اتفا،يتة استطنثول وذلتك بالت كتد
متتن رصتتد ميزانيتتة كافيتتة وزيتتادة عتتدد أمتتاكن نيتتواء ال تتحايا متتن النستتاء والطفتتال
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وتشتتديد العقوبتتات فتتي حتتاالت االغتصتتاب وتحستتين التتتدريب المقتتدو للمانيتتين
لتحسين استقثال ال حايا وتحسين معالجة شةاوالم (فرنسا)؛
 115-100تنفيذ اتفا،ية مجلس أوروبا بش ن من ومةافحتة العنتف ضتد المترأة
والعنف المنزلي من أجل تقتديم حمايتة ومستاعدة أف تل للنستاء والطفتال ضتحايا
العنف (ألمانيا)؛
 116-100تعزيتتز تتتدابير مةافحتتة العنتتف ضتتد النستتاء وكتتذلك دعتتم ال تتحايا
والناجين من لذا العنف (الاند)؛
 117-100مواص تتلة الجا تتود الت تتي تث تتذلاا لمةافح تتة العن تتف المنزل تتي وتةثي تتف
مساعي تنفيذ خطة العمل الحةومية للمساواة بين الجنسين (منغوليا)؛
 118-100ت صتتيص متتوارد كافيتتة ل تتمان تنفيتتذ اتفا،يتتة مجلتتس أوروبتتا بش ت ن
من ومةافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي تنفيذا كامال (لولندا)؛
 119-100تقديم مزيد من خدمات الدعم والمساعدة لتحسين حمايتة ضتحايا
العنف المنزلي (سيراليون)؛
 120-100وض ت ت خط ت تتة عمت تتل وطني ت تتة للتص ت تتدي للعنت تتف المنزل ت تتي والس ت تتري
(أستراليا)؛
 121-100ننشاء وحدة تنسيق وطنية ونتاحة موارد كافية وغير ذلك من الدعم
لتنفيتتذ اتفا،يتتة مجلتتس أوروبتتا بش ت ن من ت ومةافحتتة العنتتف ضتتد الم ترأة والعنتتف المنزلتتي
(كندا)؛
 122-100ات اذ مزيد من التدابير للتصدي للعنف ضد النساء بما فتي ذلتك
العنف المنزلي والجنسي ال سيما في مجال الو،اية (نستونيا)؛
 123-100ات اذ جمي التدابير الالزمتة لوضت حتد للعنتف التذي يمتارس ضتد
النساء والطفال (ليثيا)؛
 124-100تعزيز التدابير الرامية نلى حماية حقوق الطفل (جورجيا)؛
 125-100تقديم التدريب بشت ن حقتوق الطفتل للمتو فين العمتوميين ومتو في
ال دمة المدنية (تيمور  -ليشتي)؛
 126-100جعتتل تش تريعاتاا المتعلقتتة بحقتتوق الطفتتال أثنتتاء نج تراءات اللجتتوء
منسجمة م اتفا،ية حقوق الطفل (فرنسا)؛
 127-100نيج تتاد مع تتايير نض تتافية بم تتا يةف تتل س تترعة تعي تتين الةفي تتل المناس تتب
للقاصر غير المصحوب (الثرتغال)؛
 128-100العمل فتي الحتاالت التتي تقترر فياتا الستلطات الفنلنديتة أن فصتل
الطفل عن أسرت الطثيعيتة ضتروري لمصتلحة الطفتل الف تلى علتى ات تاذ التتدابير
الموافقة لقرار تت ذ سلطة  ،امية على النحو الذي تقت ي المادة  9من اتفا،ية
حقوق الطفل (رومانيا)؛
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 129-100تس تري اإلصتتالحات التش تريعية الالزمتتة لتستتايل لتتم شتتمل الطفتتال
ب سرلم (كولومثيا)؛
 130-100تقديم التدريب في مجتال حقتوق الطفتل لمستسولي الدولتة ومتو في
ال دمة المدنيتة علتى جميت المستتويات وبتالخص لمنت حتاالت انتتزاع الطفتال
من أسرلم دون مثرر (االتحاد الروسي)؛
 131-100ضمان تنفيذ ،وانين ح ر العقاب الثدني في جميت المتاكن تنفيتذا
ك تتامالا بم تتا ف تتي ذل تتك ع تتن طري تتق نط تتالق حم تتالت للتوعي تتة تس تتتادف الث تتالغين
والطفال ف الا عن التشجي على أشةال الت ديب اإليجابية وال الية من العنتف
التي ال تسثر في تنشاة الطفال (أوروغواي)؛
صر (الثرتغال)؛
 132-100مراجعة القوانين الوطنية لح ر احتجاز ال اق َّ
 133-100اعتمت تتاد تت تتدابير لفصت تتل احتجت تتاز الحت تتدا عت تتن الثت تتالغين (االتحت تتاد
الروسي)؛
 134-100ات تتاد ت تتدابير لفص تتل احتج تتاز الح تتدا ع تتن الث تتالغين ف تتي جميت ت
أماكن االحتجاز (الجزامر)؛
 135-100نرفتتاق عمليتتة تنفيتتذ اتفا،يتتة حقتتوق الشت ا ذوي اإلعا،تتة بمتتوارد
كافية ومسشرات ملموسة من خالل سياستة وطنيتة جديتدة لقعا،تة تة لمتل السياستة
التي كان م صصة للفترة ( 2015-2010نسثانيا)؛
 136-100تعزيت تتز ،ت تتانون مةافحت تتة التمييت تتز ل ت تتمان وصت تتول الش ت ت ا ذوي
اإلعا،ة نلى السةن العمومي والمرافق التجاريتة ووستامل النقتل علتى ،تدو المستاواة
م اآلخرين (الواليات المتحدة المريةية)؛
 137-100مواصلة الجاود لتعزيز فر حصول الش ا
العمل المنتج والمدفوع الجر (كولومثيا)؛

ذوي اإلعا،ة علتى

 138-100مواصتتلة المشتتاورات بشت ت ن حقتتوق الشت ت ا ذوي اإلعا،تتة بغي تتة
تنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بمةافحة التمييز(ملديف)؛
 139-100نيجت تتاد وتعزيت تتز المثت تتادرات المراعيت تتة لالعتثت تتارات الثقافيت تتة لتقت تتديم
ال تتدمات لمجموعتتات ال،ليتتات مثتتل الرومتتا والستتاميين وللماتتاجرين والالجاتتين
(ملديف)؛
 140-100الن تتر فتتي نمةانيتتة استتتحدا حتتوافز لتحستتين المشتتاركة السياستتية
ل ،ليات والمااجرين في سثيل ت كيد اندماجام في المجتم (صربيا)؛
 141-100موصلة العمل بالسياسات الرامية نلى ندماو السةان الروما (بيرو)؛
 142-100مواصلة الجاود التي تثذلاا لمن التمييز ضد الرما (تيمور  -ليشتي)؛
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 143-100حمايتتة الحقتتوق اال،تصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة لشتتعب الستتامي
من اآلثار السلثية التي ،د تنجم عن نشات ،ط الشجار والنشتطة الختر التتي
يقوو باا وكالء خوا (غواتيماال)؛
 144-100تعزيت تتز الجات تتود الوطنيت تتة الراميت تتة نلت تتى حمايت تتة المات تتاجرين والالجات تتين
(العراق)؛
 145-100تعزيت تتز سياست تتات االنت تتدماو االجتمت تتاعي ال ست تتيما لصت تتال المات تتاجرين
(لثنان)؛
 146-100تعزي تتز السياس تتات المتعلق تتة باس تتتقثال وندم تتاو الما تتاجرين والالجا تتين
(بيرو)؛
 147-100اعتماد تشتريعات وتتدابير علتى مستتو السياستات لتعزيتز الحقتوق
اإلنست تتانية لالجات تتين والمات تتاجرين وال،ليت تتات اإلثنيت تتة وحمايتات تتا علت تتى نحت تتو فعت تتال
(الصين)؛
 148-100مواصتتلة الجاتتود لمةافحتتة التمييتتز ال ستتيما التمييتتز ضتتد العمتتال
المااجرين (بنغالديش)؛
 149-100ات تتاذ تتتدابير عاجلتتة للتحقيتتق فتتي أعمتتال الةراليتتة والتمييتتز نزاء
الماتتاجرين والالجاتتين وال،ليتتات والمعا،ثتتة علياتتا وتعزيتتز برامجاتتا التوعويتتة لعامتتة
الناس وللمو فين العموميين (الرجنتين)؛
 150-100ضمان فعالية الحماية من التمييز التي تقدماا للماتاجرين ال ستيما
للنساء المااجرات (الفلثين)؛
 151-100تقديم الحمايتة الالزمتة لملتمستي اللجتوء وصتون كترامتام وضتمان
حصتتولام علتتى المستتاعدة القانونيتتة وتستتايل نج تراءات لتتم شتتمل الستتر لصتتال
المااجرين ونتاحة ال مان االجتماعي لام (مصر)؛
 152-100تقي ت تتيم أث ت تتر التغييت ت ترات الت ت تتي أادخلت ت ت م ت تتسخرا عل ت تتى السياس ت تتات
والتشت تريعات والت تتي يث تتدو أنا تتا ت تتيق ن تتاو الحماي تتة الدولي تتة لملتمس تتي اللج تتوء
والالجاتتين وضتتمان حصتتول جمي ت الش ت ا التتذين لتتم فتتي حاجتتة نلتتى حمايتتة
دولية على معاملة عادلة واحتراو حقوق الالجاين في لم الشمل (كازاخستان)؛
 153-100نجت تراء مراجع تتة د،يق تتة وش تتاملة لتشت تريعاتاا المتعلق تتة بم تتن اللج تتوء
والاجرة من أجل مواءمتاا م االلتزامات والمعايير الدولية (لندوراس)
 -101وجمي ت االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة فتتي لتتذا التقريتتر تعثتتر عتتن مو،تتف
الدولة (الدول) التي ،دمتاا و/أو الدولتة موضتوع االستتعراض وال ينثغتي ت ويلاتا علتى أناتا
تحت ى بت ييد الفريق العامل كةل
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