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ترح ببحل امةوم ببة النروتي ببة ابلتو ببيا الب ب تلقته ببا أثن بباع اضس ببترراا ال ببدور ال ببامل
الثالب للنببروييف  6أاير/مبايو  ،٢٠١٩ويسببردها أت تقبدد ردودهببا علب هببذه التو بيا  .وقببد
تلقببا النببروييف  ٢4١تو ببية( .)١وقبلببا امةومببة  ١٧6تو ببية منهببا قبببوضً ببام ً ،و ٢٢تو ببية
قبوضً جزئياً ومل تقبل  4٢تو ية .وخترج تو ية واحدة مبن نيبا التو بيا عبن ابات اضسبترراا
الدور ال امل .ويرفق هبذه اإلضافة جدول يتضمن مجيع التو يا وردود امةومة.
ببادر ع بباد  ٢٠١6إىل أهن ببا
مل تقبي ييل .خلص ببا امةوم ببة ت بباي أني ببي
2-1
لببن تقببرتا ا ضببماد النببروييف إىل الربوتو ببوض اضختياريببة املتصببلة آبليببا الب تببا الةرديببة للرهببد
الدويل اخلاص ابمقوت اضقتصادية واضجتماعية والثقافية ،أو ضتةاقية حقبوت الاةبل أو اتةاقيبة حقبوت
األشخاص ذو اإلعاقة .و عاد  ،٢٠١٧أيد أتلبية عريضبة مبن بواي السبتورتينل (الربملبات)
قرار امةومة(.)٢
قُبِلت ونفذت ابلفعل .ا ظر .٢-١
4-3
٥

مل تقبل .ا ظر .٢-١
قُبِلت ونفذت ابلفعل .ا ظر .٢-١

8-7

مل تقبل .ا ظر .٢-١
قُبِلت ونفذت ابلفعل .دقا النروييف عل اضتةاقية  ٢٢آي/أتساس .٢٠١٩

٦
12–9

 14-13مل تقبل .عاد  ،٢٠٠٢قبرر النبروييف أض تصببر ارفباً اتةاقيبة عباد ١٩٩٠
الدولية مماية حقوت مجيع الرمال املهاجرين وأفبراد أسبرهم ،ألت بياتتها اعتبرب تامضبة وتب
دقيقة للغاية .ومنذ ذلك اما تتمسك النروييف نيقرارها املتمثل اضمتناع عبن التوقيبع والتصبديق
علب ب اضتةاقي ببة .و ببد قا الن ببروييف علب ب صا ي ببة ببةوي دولي ببة أساس ببية مق ببوت اإل س ببات وعلب ب
اضتةاقيا األساسية ملنظمة الرمل الدولية املترلقة حبقوت الرمبال ،الب تناببق أيضباً علب الرعبااي
األجا حل املقيما النروييف.
مل تقبييل .ا ظببر ( ١4-١٣التصببديق عل ب اضتةاقيببة الدوليببة ممايببة حقببوت مجيببع
1٥
الرمببال املهبباجرين وأفبراد أسببرهم) و( ١٨التحةظببا عل ب الرهببد الببدويل اخلبباص ابمقببوت املد يببة
والسياسية)
1٦

مل تقبل .ا ظر .١4-١٣

17

مل تقبل .ينظر حالياً التصديق عل اضتةاقية.

19

مل تقبل .ترى امةومة أت اإلع ان التةس ية ترةس الةهم الصحير ل تةاقية.

21-20

قُبلت.

مل تقبل .أ أ امةومة وحدتا لألحداث ،و قاعدة رئيسية ،يةصبل األاةبال
18
املسببوو وت عببن البببالغا .وض ت بزال هنبباي حبباض ض يةببوت فيهببا مببن مصببلحة الاةببل الةضببل
إيداع ب وحببدة األحببداث أو إيداع ب هببذه الوحببدة عل ب الةببور .ولببذلك ،تتمسببك النببروييف
ابلتحةظا املذ ورة.
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مل تقبل .تلتزد امةومة نيضمات أت يةوت املرشحوت الوانيوت ض تخبااب هيابا
22
مراهدا األمم املتحدة مؤهلا ومستقلا ،وستوا ل النظر هذه التو ية.
23

قُبلت.

 2٦-24مل تقبييل .تببرى امةومببة أت مسببألة تقببد تقببارير حقببوت اإل سببات ومتانيرببة التو ببيا
وتنةيذها ينبغي أت تراجل ابعتبارها جزعاً ض يتوزأ من الرمل اليومي للوزارا وليس مسألة منةصلة.
33–27

قُبلت.

قبلت جزئياً .ترمل امةومة ابستمرار عل ةالة اضتسبات تنةيبذ الت بريرا
34
()٣
املناهضببة للتمييببز  ،وهببي تنظببر مجيببع تو ببيا املؤسسببة الوانيببة مقببوت اإل سببات .وع ب وة عل ب
ذلك ،ترةف امةومة عل تنةيذ خاة الرمل ملةافحة مراداة السامية للةرتة .)4(٢٠٢٠-٢٠١6
3٦-3٥

قُبلت.

قبلت جزئياً .ترمل امةومة عل إعبداد خابة عمبل ملةافحبة الرنصبرية والتمييبز
37
القائم عل أساس الربرت أو البدين .ورظبر قبا وت الرقبواب خاباي الةراهيبة القبائم علب أسباس
لوت ني رة شخص آخر أو أ ل القومي أو اإلثين أو دين أو توجهب اميبا  .ومبع ذلبك ،حبذ
عباد  .٢٠١5وض ختاب امةومبة إلدخبال أ
امةم املترلق ابلتوديف مبن قبا وت الرقبواب
تردي قا و ية.
قُبلت.
38
قُبِلت ونفذت ابلفعل .ينص قا وت الرقبواب وقبا وت املسباواة ومةافحبة التمييبز
39
عل حظر التمييز الرنصر .
41-40

قُبلت.

مل تقبل .درسا مسألة فرا حظر رمسي عل املنظما الرنصرية ورفضا عدة
42
مرا  .ودرسا املسألة مؤخراً تقرير من عاد .٢٠١6
43

قُبلت.

قبل ييت جزئي ي ياً .س ببتنظر الن ببروييف تابي ببق حظ ببر علب ب امل ببار ة الرص ببااب
44
اإلجرامي ببة .وأة ببن أت ترتت ببحل أيض ب باً علب ب حظ ببر امل ببار ة منظم ببة إجرامي ببة اوج ببحل الق ببا وت
اجلنائي ،تبراً للصياتة املستخدمة ،آاثر ت مل امل ار ة املنظما الرنصرية ال يةبوت هبدفها
الوحيد ارتةاي جرائم خا ة.
قُبِلت ونفذت ابلفعيل .تبنص املبادة  ٩٨مبن الدسبتور علب أ ب ض تبوز إخضباع
4٥
أ إ سببات ملراملببة ت ب عادلببة أو مراملببة ييزيببة مةراببة .وض يببنص الدسببتور عل ب أسببباي ببددة
للتمييز ،ولةن التمييز عل أساس الررت ظور ابلةرل.
48-4٦

قُبلت.

مل تقبييل .رظببر القببا وت التمييببز عل ب أسبباس األ ببل اإلثببين ،أو األ ببل القببومي،
49
أو املن ببأ ،أو لببوت الب ببرة ،أو اللغببة ،أو الببدين ،أو املرتقببد .و ظببر السببلاا النروتيببة فيمببا إذا ببات
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ابإلمةات إدراج مصالر ”الررت“ القا وت ،ولةنهبا خلصبا إىل أ ب أمبر ض حاجبة إليب وهبو
ت ب مال ببوي .وم ببن الواض ببر أت التميي ببز الق ببائم علب ب أس بباس ا راع أو التص ببورا املترلق ببة نير ببرت
ال خص يرترب ييزاً إثنياً.
٥0

٥3-٥1

قبلت جزئياً .ا ظر  4٢و.44
قُبلت.

مل تقبل .اوجبحل قبا وت اهلوبرة ،تبوز لل براة أت توقبف أ شبخص وأت تالبحل
٥4
إثبااتً هلويت عندما يوجد سبحل يدعوها إىل افرتاا أت هذا ال خص أجنيب اجلنسبية ،ويتبوافر مبن
حي الزمات واملةات والوضع ذ الصلة ما يربر هذا اضفرتاا .و بوت شبخص مبا ينتمبي إىل فابة
إثنيببة مريةنببة أو ديببن مرب ةبا أو و ب ذا مظهببر أجنببيب أو ذا مسببا أجنبيببة ض ي ببةل حببد ذات ب
إا قاً مربراً للتحقق من وضر القا وين فيما يترلق ابهلورة.

مل تقبل .اإلثنية ليسا سبباً إليقا شخص وتةتي ب  .ويبنص الت بريع علب حظبر
٥٥
عاد للسلوي التمييز  .وترمل ال راة ني ةل منهوي لضمات عدد حدوث السلوي التمييز .

 ٦3-٥٦قُبلت.
قُبِلي ييت ونفي ييذت ابلفعي ييل .ي ب ببةل خاب بباي الةراهيب ببة ،والتصب ببررا التمييزيب ببة،
٦4
والتحري عل الرنف ،أ سيات ات ،جرائم جنائية ،شرياة ةالة امق حرية الترب .
٦8–٦٥

قُبلت.

قبلت جزئياً .ترمل امةومة عل إعبداد خابة عمبل ملةافحبة الرنصبرية والتمييبز
٦9
القائم عل أساس اإلثنية والدين .وفيما يترلق حبل املنظما الرنصرية ،ا ظر .4٢
70
األخرى.

مل تقب ييل .يق ببدد فري ببق األخص ببائيا

7٥-71

قُبلت.

7٦

مل تقبل .ا ظر .٧٠

ش ببراة مناق ببة أوس ببلو امل ببورة إىل املن ببااق

قبلي ييت جزئي ي ياً .ترة ببف امةومب ببة عل ب ب تنةيب ببذ اس ب برتاتيويتها ملةافحب ببة خاب بباي
77
الةراهي ببة ( .)٢٠٢٠-٢٠١6والقا بباع اإلع م ببي ه ببو أح ببد بباض الرت ي ببز .وض توج ببد ت ببداني
ببددة تسببتهد السياسببيا .نييببد أت هنبباي إع ب انً سياسببياً ضببد خابباي الةراهيببة ببادراً عببن
امةومببة مببن عبباد  ،٢٠١5ودعببوة مببن رئببيس ال بوزراع إلنيقبباع املناق ببة الرامببة موضببوعية ونينبباعة.
وأو رئيس الوزراع أيضاً مجيع السياسيا ابملرور عل ةحا الةيسبوي اخلا بة هببم وحبذ
أ تراني تنم عن الةراهية(.)5
79-78

قُبلت.

مل تقبل .سترمل امةومة عل النظر مسألة إدراج وع اجلبنس واهلويبة اجلنسبا ية
80
وأشةال الترب اجلنساين األحةاد ذا الصلة املترلقة خبااي الةراهية وجرائم الةراهية.
81
4

قُبلت.
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82
األخرى.

مل تقب ييل .يق ببدد فري ببق األخص ببائيا

88–83

قُبلت.

89

قبلت جزئياً .ستنظر امةومة

ش ببراة مناق ببة أوس ببلو امل ببورة إىل املن ببااق

التو يا ال يترا تنةيذها.

9٥-90

قُبلت.

9٦

خارج نواق االستعراض الدوري الشامل.

97

قُبلت.

مل تقبييل .تتوقببع النببروييف مببن مجيببع املؤسسببا الراملببة اخلببارج التقيببد اب بباد
98
األمبم املتحببدة التوجيهيببة املترلقببة ابألعمببال التواريببة وحقبوت اإل سببات مببن أجببل أت تةةببل احبرتاد
هذه املؤسسا حقوت اإل سات.
مل تقبي ييل .إت أ أتثب ب س ببليب حق ببوت اإل س ببات م ببن ج ب براع أ بباة ال ببر ا
99
النروتيبة ،وض سبيما منبااق النبزاع ،ي بةل مصببدر قلبق للسبلاا النروتيبة .وتقبدد السببلاا
املرلوم ببا وامل ببورة إىل ال ببر ا النروتي ببة ول ببديها توقر ببا واض ببحة ني ببأت الس ببلوي التو ببار
املسببؤول ،عل ب النحببو املب ببا خاببة عم ببل النببروييف الواني ببة ني ببأت األعم ببال التواريببة وحق ببوت
اإل س ببات و مب بباد األم ببم املتح ببدة التوجيهي ببة املترلق ببة ابألعم ببال التواري ببة ،واملب بباد التوجيهي ببة
ملنظمة التراوت والتنمية امليدات اضقتصاد املترلقة ابملؤسسا املترددة اجلنسيا .
قُبِلييت ونفييذت ابلفعييل .ةببذ النببروييف السببنوا األخ ب ة ،تببداني ترمببي إىل
100
حتسببا تسببويل القبرارا املترلقببة ابلقسببر واإلني ب ع عنهببا .ولببدى النببروييف مببا يببدعو إىل اضعتقبباد
أبت البيبباان املتصببلة ابللوببوع إىل القسببر تلقببي الرعايببة الصببحية الرقليببة وتةبرار هببذه املمارسببة
هي إىل حد ما ثيلية.
قُبِل ييت ونف ييذت ابلفع ييل .اضس ببتخداد املة ببرة للق ببوة م ببن جا ببحل س ببلاا إ ة بباذ
101
القا وت اندر للغاية ،وتوجد ضماان لةةالة املساعلة التامة.
 11٥-102قُبلت.
 122-11٦مل تقبل .الغبرا مبن ترريبف اضتتصباي قبا وت الرقبواب هبو أت يسبر علب
الن بباة اجلنسببي الببذ أببارس دوت املوافقببة .وض يتضببمن الترريببف عبببارة ”دوت املوافقببة“ ،لةن ب
يصببف الظببرو ال ب تببدل ضببمناً عل ب ا رببداد املوافقببة .وتببنص خاببة عمببل امةومببة الراميببة إىل
مةافحببة اضتتصبباي لربباد  ٢٠١٩عل ب أت تنظببر امةومببة فيمببا إذا ببات هنبباي مببا يببربر مراجرببة
الةصبل املترلبق ابجلبرائم اجلنسبية قبا وت الرقبواب  .وت ب خابة الرمبل علب وجب التحديبد إىل
أت امةومة ستنظر إدخال تردي عل الترريف القا وين ل تتصاي.
 124-123قُبلييت .أتخببذ اكببا م الرنببف القببائم عل ب ببوع اجلببنس ،اببا ذلببك اضتتصبباي
وت ه من أشةال الرنف اجلنسي ،عل مل اجلد .وتتير إدارة اكا م النروتية ،وفبرادى اكبا م
هذا اجملال .وهذا ي مل التبدريحل
جلميع القضاة خمتلف التداني الرامية إىل ترزيز الةةاعا
املسببائل القا و يببة اإلجرائيببة واملاديببة ،واألخ قيببا الرامببة ،و امبباض الصببربة ال ب تةببوت فيهببا
األدلة متضارنية.
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12٥

قُبلت.

 127-12٦قُبلت .ا ظر  ١٢٣و.١٢4
128

قُبلت.

قبلت جزئياً .ردد الربملات األهدا واملقا د ،وإاار امليزا ية السنو للمحبا م
129
وإلدارة اك ببا م النروتي ببة .ووزارة الر ببدل ليس ببا وض ببع يس ببمر هل ببا ابإلير بباز إىل إدارة اك ببا م
النروتية ني أت مسائل إدارية ددة.
مل تقبل .جتر حالياً مراجرة قا وت اإلجراعا اجلنائية .و هذا الصبدد ،سبتنظر
130
امةومة اقرتاا تربدي علب األحةباد املترلقبة ابسبتخداد امببس اض ةبراد أثنباع اضحتوباز
السانيق للمحا مة.
131
الرقلية

قُبلييت .تببر اختبباذ تببداني لتحسببا فببرص حصببول السببوناع علب رعايببة الصببحة
السنوا املقبلة.

132

قُبلت.

133

مل تقبل .ا ظر .١٣٠

قُبلت .ستخة امةومة استخداد امبس اض ةراد وهي مدر ة أبت الرزل قبد
134
يةوت ل آاثر ضارة عل السوناع.
قُبِلت ونفذت ابلفعل .تةرس املادة  ١6من الدستور حق الةبرد اارسبة دينب
13٥
حبريببة .وينبغببي تةس ب املببادة  ١6ضببوع املببادة  ٩مببن اضتةاقيببة األورونييببة مقببوت اإل سببات ،ال ب
إاار القا وت املترلق حبقوت اإل سات.
ةذ
 137–13٦قُبلت.
قُبِلت ونفذت ابلفعل .أنر القا وت النروتي ابلةرل محايبة فرليبة للمبدافرا عبن
138
حقوت اإل سات ،ان فيهم موظةو اخلدمة املد ية.
 140–139قُبلت.
 144–141قبلييت جزئي ياً .سببتدخل النببروييف حتسببينا عل ب ظامهببا املترلببق نيتحديببد هويببة
ضحااي اضجتار.
 149-14٥قُبلت.
قُبِلت ونفذت ابلفعل.
1٥0
1٥1
قُبِلييت ونفييذت ابلفعييل .اخلببدما الصببحية النروتيببة عامليببة وقببد أعببد خصيص باً
حبي ت مل اجلميع نيغ النظر عن خلةياهتم .وقدما امةومة مبؤخراً خابة لتةثيبف اجلهبود الراميبة
إىل حتسا الصحة الرقلية لألاةال وال باي ،ان فيهم أولاك الذين ينحدروت من األقليا .
 1٥3–1٥2قُبلت.
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قبليت جزئيياً .ربق جلميبع األاةبال املتوقبع أت يظلبوا النبروييف أل ثبر مبن ث ثبة
1٥4
أشببهر اضلتحببات ابلترلببيم .نييببد أت امببق الترلببيم الثببا و ض أببنر لل ببباي الببذين لببيس لببديهم
تصرير إقامة النروييف.
1٥٥

قُبلت.

1٥٦

قبلت جزئياً .ا ظر .١54

 1٥9-1٥7قُبلت.
قُبِلت ونفذت ابلفعل.
1٦0

قبلت جزئياً .سبق أت اختذ امةومة عدة تداني ت ريرية ملنع الرنبف اجلنسبي ضبد
1٦1
النساع واألاةال .وتر النظر ذلك اختاذ مزيد من التداني الت ريرية عل أساس مستمر.
 1٦٥–1٦2قُبلت.
1٦٦

مل تقبل .ا ظر .١١6

 171–1٦7قُبلت.
172

قُبلت .ا ظر .١٢٣

قبلت جزئياً .مل تتخذ النروييف تبداني بددة لبزايدة ثيبل النسباع مبن األقليبا
173
منا ببحل ببنع القب برار .نيي ببد أت الن ببروييف ش ببهد زايدة بب ب ة ع ببدد القي ببادا النس ببائية علب ب
مببدى  ١5سببنة ،ببل مببن القابباعا الربباد واخلبباص .وت ببةل القيببادا النسببائية األتلبيببة
القاب بباع الرب بباد .وحب ببدد امةومب ببة ،ابلترب بباوت مب ببع أوسب بباة األعمب ببال التواريب ببة ،قائمب ببة أبفضب ببل
األعم ب ببال
املمارس ب ببا ني ب ببأت يةي ب ببة حتقي ب ببق التب ب بوازت ني ب ببا اجلنس ب ببا علب ب ب أعلب ب ب املس ب ببتواي
التوارية( .)6ووزعا القائمة عل أ رب  5٠٠شر ة روتية .و ةذ عدة تداني لتريا املهاجرين
القابباع الربباد .وأالقببا امةومببة مببؤخراً ظام باً جتريبي باً لتابيقببا الوظببائف املغةلببة اخلدمببة
املد ية .وسيدع مقدد البحل واحبد علب األقبل مبن ذو األ بول املهباجرة إلجبراع مقانيلبة عمبل
إذا ات مؤه ً للوظيةة.

 182-174قُبلت.
183
قُبِلت ونفذت ابلفعل .عباد  ،٢٠١٩أ بدر لبس اإلشبرا الصبحي تقريبراً
تنبباول أ ثببر مببن  ١٠٠حالببة وضببع فيهببا األاةببال مؤسسببا الرعايببة البديلببة .وأظهببر التقريببر
أت وضببع الاةببل قبببل إيداع ب مؤسسببا الرعايببة البديلببة ،ببات مجيببع هببذه امبباض مقلق باً
للغاية وأت إنيراد الاةل عن أسبرت إجبراع ضبرور ممايتب  .نييبد أ ب ض زال هنباي بال للتحسبا.
وتحل تقد مساعدة أ ثر فرالية للحيلولة دوت اماجة إىل إيداع األاةبال مؤسسبا الرعايبة
البديلببة .وخضببع م ببؤخراً م ببروع ق ببا وت جديببد لرعاي ببة الاةببل مل بباورة عامببة .وم ببن املسببائل ال ب
استررض ببا ح ببق الاة ببل اضتص ببال أبفب براد األس ببرة نير ببد ببدور أم ببر الرعاي ببة .واقرتح ببا نيرب ب
التردي عل النظاد امايل مقوت اضتصال ابألسرة.
184
18٥
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قُبِلت ونفذت ابلفعل .ا ظر .١٨٣
18٦
قُبِل ييت ونف ييذت ابلفع ييل .ابإلض ببافة إىل التقري ببر امل ببار إليب ب التو ببية ،١٨٣
187
الببا مديريببة شببؤوت األاةببال وال بباي واألسببرة مببن املر ببز النروتبي للبحببوث اضجتماعيببة إعببداد
تقرير عن مراجلة اماض ال تترلق أبوامر الرعاية اإللزامية أسر األاةال من األقليا اإلثنيبة
ببر
م ببن قب ببل دوائ ببر رعاي ببة الاة ببل و ببالس الرعاي ببة اضجتماعي ببة اكلي ببة .وه ببذا التقري ببر ال بذ
عاد  ٢٠١٨يتضمن تو يا  ،منها تداني ددة اهلد ترمي إىل ترزيبز الةةباعة الثقافيبة لبدوائر
رعاية الاةل .وأالقا اسبرتاتيوية ترزيبز ةباعة دوائبر رعايبة الاةبل ( .)٢٠٢4-٢٠١٨وت بمل
التببداني اجلديببدة تببوف تببدريحل يرمببي إىل الت ببويع عل ب حتسببا فهببم الثقافببة ومراعاهتببا متانيرببة
األاةال واألسر املنحدرين من األقليا .
قُبِلت ونفذت ابلفعل .ا ظر .١٨٣
188
189

قُبِلت ونفذت ابلفعل .ا ظر .١٨٧

190

قُبلت.
قُبِلت ونفذت ابلفعل .ا ظر .١٨٧

191

قُبلت .ض ترتزد امةومبة اختباذ تبداني جديبدة باض التوظيبف أو اإلسبةات
192
أو الترلببيم تسببتهد فاببا مرينببة ،مثببل الرومببا وشببرحل الرومببات/الترت .نييببد أت الببربانميف السياسببي
للحةومببة يببنص علب أت تنةببذ امةومببة تببداني ملنببع التمييببز سببوت الرمببل ،و ببال اإلسببةات
واميبباة الليليببة .وتببر الرمببل عل ب إعببداد خاببة عمببل ملةافحببة الرنص برية والتمييببز القببائم عل ب
أساس الررت أو الدين .وستستهد اخلاة مجيع األقليا اإلثنيبة .وسبتقدد امةومبة أيضباً تباابً
أنيي ني أت األقليا القومية عاد .٢٠٢٠
193

قُبلت.

194

قُبلت .ا ظر .١٩٢

 198-19٥قُبلت.
199

قُبلت .ا ظر .١٩٢

 201-200قُبلت.
مل تقب ي ييل .ع ب ببدلا ت ب ب بريرا مص ب ببائد األمس ب بباي ع ب بباد  ٢٠١٢لتأ ي ب ببد أ ي ب ببة
202
مراعبباة الثقافببة الصببامية مجيببع ظببم وإدارة مصببائد األمسبباي ،وللت ببديد علب أت قببا وت امل ببار ة
تببحل أت يابببق وفق باً للقببا وت الببدويل املترلببق ابل ببروي األ ببلية واألقليببا  .وتت بباور السببلاا
النروتية مع ال رحل الصامي وفقاً للمادة  6من اتةاقية منظمة الرمل الدولية رقم .١6٩
 208-203قُبلت.
209

مل تقبل .ا ظر  .٢٠٢ترةف امةومة عل دراسة تو يا اللونة.

 213-210قُبلت.
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قُبلييت .لببدى النببروييف ابلةرببل ظببم لببدعم اختبباذ القبرارا فيمببا ببص األشببخاص
214
ذو اإلعاقة ،ولةنها ترمل ابستمرار عل حتسا هذه النظم.
 21٦-21٥قُبلت.
قبلييت جزئي ياً .لةببل شببخص امببق امصببول عل ب الرعايببة الصببحية الضببرورية،
217
ولةن توجد نير القيبود علب األشبخاص البذين ض ألةبوت تصبرير إقامبة .وفيمبا بص الترلبيم،
ا ظر .١54
قبلييت جزئي ياً .تنببتهيف امةومببة الوقببا ةس ب سياسببة ببارمة ومسببؤولة فيمببا
218
يترلق ابهلورة تةةل مراعاة األ ول القا و ية إاار اضلتزاما الدولية للنروييف.
 220-219قُبلت.
221

قبلت جزئياً .ا ظر .٢١٨

 223-222قُبلت.
قُبِلت ونفذت ابلفعل .يوج اهتماد خاص ابستمرار إىل الةاا الضريةة.
224
قبلت جزئياً .ا ظر .١54
22٥
 229–22٦قُبِلت ونفيذت ابلفعيل .تبر تقيبيم مجيبع الببا اللوبوع ني بةل دقيبق وفبرد .
وأنر اللووع لااليب اللووع الذين يتبا أهنم حباجة إىل محاية دولية.
230

قُبلت .هتد امةومة إىل خة

الرسود.

قبلت جزئياً .ا ظر  .٢٣٠يرتبرب املوعبد النهبائي لتقبد البحل اإلعةباع مبن شبرة
231
الةةا متم ياً مع التزاما البلد الدولية.
قُبِلت ونفذت ابلفعل .ما فتاا النروييف تسر جاهدة إىل حتسا الوقا ال زد
232
ملراجلة القضااي.
233

مل تقبل .تتوافق حالة االيب اللووع

234

قُبلت.

النروييف مع التزاما البلد الدولية.

مل تقبل .ترى النبروييف أت الرعايبة واإليبواع املقبدما إىل ملتمسبي اللوبوع القصبر تب
23٥
املصحونيا ،الذين هم دوت أو فوت اخلامسة ع رة من الرمر متوافقات مع التزاما البلد الدولية.
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23٦

قُبلت.

237

مل تقبل .انظر .٢٣5

238

قُبلت.

239

مل تقبل .انظر .٢٣٣

240

قُبلت.
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 س ببتنظر الن ببروييف إدراج ترري ببف ض ر ببداد اجلنس ببية الق ببا وت.ًقبلي ييت جزئي ي يا
241
 و قاعبدة. لن تنظر النروييف وضع إجراع لتحديد حباض ا ربداد اجلنسبية، ومع ذلك.النروتي
، ض ت ةل حاض ا رداد اجلنسية أساساً مستق ً للحصول عل تصرير إقامة النروييف،عامة
 تببوز مببنر، ومببع ذلببك.١٩54 وض يةسببر البلببد هببذا األمببر عل ب أ ب الت بزاد اوجببحل اتةاقيببة عبباد
اإلقامببة اوجببحل شببروة مرينببة حببال وجببود عوائببق ملموسببة خارجببة عببن إرادة ال ببخص املرببين
.نر من الرودة
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