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مقدمة
-1

قرار م ل

عقد الفريق العامل المعني باالس ت ت ت تتتعراا الدور الن ت ت ت تتاملر المننت ت ت ت ت بم ج

ق

اإلنستان 1/5ر دورته التاستعة والالثينن في الفترة من  1إلى  12تنترين الالاني/ن فمبر  .2021واستتُعرتت

الحالة في هنغاريا في ال لس ت ت ت تتة الرابعةر المعق دة في  2تنت ت ت ت ترين الالاني/ن فمبر  .2021وترأس وفد هنغاريا

وزير الن ت ت ت تتجون اللارجية والت ارةر معالي الس ت ت ت تتند بنتر س ت ت ت تتيارت  .واعتمد الفريق العامل ه ا التقرير المتعلق
بهنغاريا في جلسته الالالالة عنرة المعق دة في  9تنرين الالاني/ن فمبر .2021

-2

وفي  2كت تتان ن الالت تتاني/ينت تتاير 2021ر اختت تتار م ل

ق

اإلنس ت ت ت ت ت ت ت تتان فريق المقررين التت تتالي

(الم م عة الالثيية) لتيسنر استعراا الحالة في هنغاريا :األرجنتننر وأرمننيار والهند.

-3

الم ل

ق

اإلنست ت ت ت ت ت ت ت ت تتان  1/5والفقرة  5من مرفق قرار

ووفقت ت ت تاة للفقرة  15من مرفق قرار م ل
21/16ر صدرت ال يائق التالية من أجل استعراا الحالة في هنغاريا:
(أ)

تقرير وطني/عرا كتابي مقدم وفقاة للفقرة (15أ)()1؛

(ب)

ت ميع للمعل مات أعدته مف ت تتية األمم المتحدة الس تتامية لحق

(ج)

م جز أعدته المف تية وفقاة للفقرة (15ج)(.)3

وفقاة للفقرة (15ب)()2؛

اإلنس تتان (المف ت تتية)

وأ نل إلى هنغاريا عن طريق الم م عة الالثيية قائمة أس ت ت ت تتالة أعدتها س ت ت ت تتلفاة كل من إس ت ت ت تتبانيار
-4
وألمتتانيتتار وأنغ الر وأورو ،ا ر وبل يوتتار وبنمتتار والست ت ت ت ت ت ت يتتدر والمملظتتة المتحتتدة لبري تتانيتتا الع مى وأيرلنتتدا

الن تتماليةر وال اليات المتحدة األمريوية .ويمون االطثع على ه ه األس تتالة في الم قع الن تتبوي لثس تتتعراا

الدور النامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
-5

أكد وزير النتجون اللارجية والت ارة الهنغار أن هنغاريا تعتبر أن األسترة هي التي تحدد مستتقبل

-6

وشت ت ت ت ت تتدد ال زير على أن جائحة مرا فنروس ك رونا (ك فند )19-ولدت أزمة في م ال الرعاية

-7

وأشتتار ال زير إلى أن دستتت ر هنغاريا يعتبر أن األسترة تت لم من أم وأب وأطفال؛ وأن األم امرأة؛ وأن األب

األمة برمتهار وله ا الستب ر اتل ت الحو مة تدابنر ستلية جداة لدعم األسترةر ن
من الناتج المحلي اإلجمالي لدعم األسر والسياسات المناصرة لألسرة.

ُخصت

 6,2في المائة

الصت تتحية تح ل إلى أزمة اقتصت تتادية .ونتي ة ل لحر تحمل األست تتر عبااة مزدوجاة ألن األهل ات ت ت روا إلى
ال هاب إلى العمل لعدم شل ركة البلدر في نن أ،لق المدارس ورياا األطفال أب ابها لفترة ط يلة.
رجل .وأشت تتار إلى القان ن ال

صت تتدر مجخ ةار بنت ت ن ماية األطفالر وال

يجكد أن األهل يتمتع ن بالحق الحصت تتر

في تالقيف أطفالهم بمس لة المنل ال نسي .وأشار إلى أن القان ن يستهدف األطفال دون سن الالامنة عنرة.
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-8

وذكر ال زير أن اله رة هي أ تد أخ ر التحتديتات التي ت اجههتا هنغتاريتا .وقتال إن هنغتاريتا تعتبر

الحات ت ت تتر

على ملاطر متص ت ت تتلة باألمن والالقافةر ومتص ت ت تتلة أي ت ت تاة في ال ق
اله رة ظاهرة خ نرة تن
بالرعاية الصتحية .وأتتاف أن تدفقات اله رة ال تلمة ،نر المنتروعة لها ت ينر مباشتر على زيادة انتنتار

جائحة ك فند 19-في جميع أنحاء العالم .وله ا الست ت ت تتب ر ال تزال هنغاريا مصت ت ت تتممة على الحد من تدفقات

اله رة ،نر المنت ت ت ت ت ت تتروعة بدالة من إدارتهتار ول لح اتلت ت تدابنر هامة جداة على دودها .واعتبر ال زير أن
هنغاريا تلتزم ب وام القان ن الدولير م الباة باعتماد فظرة مفادها أنه إذا ات ت ُ ر شتتل ما إلى الهرب من

منزله أل س ت ت ت تتب كانر يحق له البقاء مجقتاة في إقليم أول بلد آمن يص ت ت ت تتادفهر ولظن ال يحق له اختيار بلد
يعيش فيه .وذكر أن أ د ق اإلنستان األستاستية ه ق المرء في أن يعيش ياة آمنة وم م نة في بلده
األصت تتلي .وله ا الست تتب ر تعالج هنغاريا األست تتباب ال رية لله رةر وتننت تتا شت تراكات اقتصت تتادية تت تتلمة مع

البلدان النامية للتمون من تهناة ظروف م اتية بحن

ال ي ت ت ت ت ت ت ر ست ت ت ت ت تتوان ه ه البلدان إلى الهروب منها.

وس ت ت ت تتلط ال زير ال ت ت ت ت ت ء على الحق ال طني لهنغاريا في تقرير من يحق له عب ر دود بلدها ومن يحق له

العيش فيه .ولن تست ت ت ت تتمأ هنغاريا أبداة ببناء م تمعات م ازيةر إذ شت ت ت ت تتهدت أماللة محزنة كالنرة على ذلح في
بلدان أوروبا الغربية بما خلفه ه ا ال تت ت ت ت تتع فيما خلفه من آيار ست ت ت ت تتلبية ال قة أست ت ت ت تتفرت عن انتها ق
اإلنسان للم اطننن والم تمعات المحلية ال ين يعين ن في ه ه البلدان من فترة ط يلة.

-9

وفيما يتعلق بحرية الدينر أكد ال زير أن هنغاريا دولة مست ت ت ت ت تتيحية وأمة مست ت ت ت ت تتيحيةر ولظنها ملتزمة

أي ت ت ت ت ت ت تاة با ترام رية الدين .ول الما أيدت هنغاريا بصت ت ت ت ت ت ت رة ننت ت ت ت ت ت ت ة تقديم الدعم الثزم لل ائم الدينية
الم ت هدة في جميع أنحاء العالمر وال ستيما المستيحننن .وأشتار إلى برنامج اهنغاريا ته للمستاعدةار ال

قدم المستاعدة إلى  70ملن ن مستيحي في جميع أنحاء العالمر مع مهم في من قة النتر األوستطر لنتمون ا
من إعادة بناء مست تتتنت تتمياتهم ومنازلهم ومدارست تتهم وكنائست تتهمر مما ين ت ت عهم على البقاء في بلدانهم بدالة من

مغادرتها .ووفقاة لل زيرر تتحمل أوروبا أير ه رة أخرى ،نر قان نية ت تتلمة يص تتفها بال جه الحدي
السامية .وأعلن هنغاريا سياسة عدم التسامأ إطثقاة مع ال ين يعادون السامية.
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واعتبر ال زير أن رية اإلعثم ينبغي أن تل

لمعاداة

جميع وستائط اإلعثم وجميع الصتحفنننر ولي

فقط  95في المائة من وستائط اإلعثم التي هي وستائط إعثم لنبرالية .وذكر أن االنتقادات ما انفظ

تنتتد

ألن هنا أي ت تاة وس تتائط إعثم محاف ة في هنغاريا .وس تتلط ال زير ال ت ت ء على ت ينر ال كاء االصت ت ناعي
والتظن ل جيا على رية اإلعثم .وشت ت تتدد على تت ت تترورة عدم است ت تتتلدام ال كاء االص ت ت ت ناعي ب ريقة تعرا
الديمقراطية للل رر وشت ت ت ت تتدد على الت ينر الظبنر للنت ت ت ت تتركات التظن ل جية وقادتها ،نر المنتلبنن على الحياة
الن ميتتة والتتديمقراطيتتات .وتعمتتل هنغتتاريتتا بتتالتنست ت ت ت ت ت تتنق ال ينق مع م ل
الل ارزميات قبل أن تبدأ ه ه الل ارزميات بالتحوم في النع .

أوروبتتا لتحتتديتتد كيميتتة التحوم في

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
-11

أدلى  99وفداة ببيانات خثل جلس ت تتة التحاور .وترد الت ص ت تتيات المقدمة خثل جلس ت تتة التحاور في

الفرع الالاني من ه ا التقرير.

سر النظا عن تقديرها للتدابنر التي اتل تها هنغاريا لحماية ق

-12

وأعرب

-13

وأعرب

دولة فلست نن عن قلقها إزاء استتمرار الح ادا التي تن

-14

وأعرب

الس يد عن قلقها إزاء الة طالبي الل ء ووسائط اإلعثم وتراجع استقثل الق اء.

-15

وقدم

س يس ار ت صيات.

يستهدف الروما والمهاجرين والثجانن وطالبي الل ء و،نرهم من األقليات.
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األشلاص ذو اإلعاقة.

-16

وأين تايلند على هنغاريا لما تب له من جه د في م ال تعزيز و ماية ق

-17

وأش ت ت ت ت ت ت تتادت ت  ،بتاعتمتاد قتان ن اإلجراءات المتدنيتة وقتان ن اإلجراءات ال نتائيتة وقتان ن إجراءات

-18

عن تقديرها لما وت ت ت ت ت تتعه البلد من خ ط وس ت ت ت ت تتياست ت ت ت ت تات ترمي إلى إ راز تقدم في

المحاكم اإلدارية وقان ن اإلجراءات اإلدارية العامة من فترة وجنزة.
وأعرب

تن

م االت مالل الرعاية االجتماعية والتعليم واألسترة والصتحة واألشتلاص ذو اإلعاقة والمستاواة بنن ال نستنن

و ق

-19

المرأة.

ور ب

تركيا بمنت تتاركة المرأة في س ت ت

النست تتاء واألطفال من العنم العائلي .وش ت ت ع

جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

العملر وأين

على هنغاريا لما اتل ته من تدابنر لحماية

هنغاريا على التصت تتديق على االتفالية الدولية لحماية ق

-20

ور ب

-21

وأين أو،ندا على هنغاريا لما اتل ته من تدابنر ل مان ماية ال فل وتقديم الدعم االجتماعي لألسرة.

-22
ق

-23

تركمانستان باعتماد عدة خ ط عمل متعلقة بحق

وأقرت أوكرانيا بتصتديق البلد على الصتو

اإلنسان.
وأعرب

اإلنسان.

األستاستية لحق

اإلنستان وبتعاونه البناء مع م ل

المملظة المتحدة لبري انيا الع مى وأيرلندا النت تتمالية عن قلقها إزاء التدابنر التمننزية التي

تس ت ت ت ت تتتهدف م تمع المالليات والماللننن ومزدوجي المنل ال نس ت ت ت ت تتي ومغاير اله ية ال نس ت ت ت ت تتانية وأفراد الفاات

ال نسانية األخرىر وش ع
-24

على ب ل المزيد من ال ه د للتصد للتمننز ال

و ال ال اليات المتحدة األمريوية هنغاريا على تنفن الت صيات التي ُقبل

لثستعراا الدور النامل.

خثل ال الت السابقة

-25

ور ب

-26

ور ب

-27

وس ت ت تتل

جمه رية فنزويث الب ليفارية ال ت ت ت ء على ال ه د التي ب لتها هنغاريا لتعزيز المس ت ت تتاواة

-28

وأعرب

األشت ت ت ت تتلاص العديمي ال نست ت ت ت تتية والثجانن في

-29

وشت ع

في هنغاريا.

أورو ،ا باعتماد االستراتي ية ال طنية لموافحة االت ار.
أوزبوست تتتان بالل ات المتل ة لتحست تتنن تنت تريعات ق

بنن ال نسنن.

أفغانست ت ت ت تتتان عن قلقها إزاء انتها

هنغاريار وال سيما الحق في عدم اإلعادة القسرية.

ق

اإلنست تتان و الة ه ه التنت تريعات

ألبانيا هنغاريا على الن ر في رفع ستن المستجولية ال نائية من  12إلى  14ستنةر وعلى

الن ر في التص تتديق على اتفالية م ل

(اتفالية اس نب ل).

أوروبا لل قاية من العنم ت تتد النس تتاء والعنم العائلي وموافحتهما

-30

ور ب

-31

ور ب أنغ ال باعتماد البلد استراتي ية ت فنر الحماية الرقمية لألطفال وبت بيقه نم ذج بارناه س.

وكره األجان

4

يتعرا له الروما.

ال زائر باتلاذ البلد تدابنر قان نية ترمي إلى موافحة جميع أش ت ت ت ت تتوال التمننز العنص ت ت ت ت تتر

وخ اب الظراهية التي تستهدف المهاجرين وطالبي الل ء.

األرجنتنن ب فد هنغاريا وقدم

ت صيات.

-32

ور ب

-33

وش ع أرمننيا هنغاريا على تعزيز ال ه د الرامية إلى موافحة خ اب الظراهية والتحريض على العنم.
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وش ع

-35

وأعرب

اإلعثمر و ق

أستراليا هنغاريا على تعديل الق اننن والسياسات التي تجير سلباة على ق

اإلنسان.

النمستا عن قلقها إزاء الت رات التي شتهدتها م االت الحرية األكاديميةر وتعددية وستائط

المالليات والماللننن ومزدوجي المنل ال نست ت تتي ومغاير اله ية ال نست ت تتانية و املي صت ت تتفات

ال نسننر واستقثل الق اء.

المرأةر بما فنها ق قها في س

العمل.

-36

ور ب أذربي ان بالتدابنر التي اتل تها هنغاريا لحماية ق

-37

وأشارت جزر البهاما إلى التقدم المحرز في دعم األسر ور ب بزيادة مساعدتها اإلنمائية الرسمية.
تقدمه هنغاريا إلى مجسسة األسرة.

-38

ور ب

بنثروس بالدعم ال

-39

ور ب

بل يوا بال ه د التي تب لها هنغاريا لموافحة الفصل ال

-40

ور ب

ب تان بالتدابنر التي اتل تها هنغاريا في إطار برنامج اللدمات المتعلقة بالعنم العائلي.

-41

وأين الب ارزيل على هنغاريا اللتزامها بإيثء األول ية لحماية األسرة ولزيادة مساعدتها اإلنمائية الرسمية.

-42

وأشتتارت بلغاريا إلى ال ه د التي يب لها البلد لحماية ق

التسامأ إطثقاة مع معاداة السامية.

يتعرا له أطفال الروما.

ال فل وإلى ستتياستتته القائمة على عدم

ب ركننا فاس باعتماد هنغاريا االستراتي ية ال طنية لإلدماج االجتماعي.

-43

ور ب

-44

وأين

-45

ور ب

كندا بالتزام هنغاريا بالنه ا بالهناات الدولية لحق

-46

ور ب

ش تتنلي بالتص تتديق على ن م ت نز الل ء إلى س تتبل االنتص تتاف القان نية في الة اكت ا

-47

وأعرب

الصتتنن عن تقديرها لستتعي هنغاريا إلى تعزيز التنمية االقتصتتادية واالجتماعية المستتتدامة

-48

وشددت ك ل مبيا على اعتماد االستراتي ية ال طنية لإلدماج االجتماعي والبرنامج ال طني لإلعاقة.

كمب ديا على هنغاريا لما تب له من جه د لتعزيز منت ت تتاركة المرأة في ست ت ت

الف ة في األج ر.

العمل وتقلي

اإلنسان.

الس نر وبزيادة القدرة االستيعابية للس ن.

بص رة نن ةر وموافحة جائحة ك فند 19-بفعاليةر وتعزيز المساواة بنن ال نسنن.

-49

وأين ت

قبرص على هنغتتاريتتا اللتزامهتتا بتعزيز ق

-50

وأين

تنتيويا على هنغاريا اللتزامها بموافحة معاداة الستامية وللتقدم المحرز في التصتد لل رائم

-51

وأين

الدانمر على هنغاريا العتمادها بروت ك الة م جهاة للنت ت ت تترطة والنيابة العامة بن ت ت ت ت ن ال رائم

-52

وشت ع

جماعات األقليات.

اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان وإلن تتازاتهتتا فيمتتا يتعلق بحمتتايتتة

المرتظبة بدافع الظراهية.
المرتظبة بدافع الظراهية.
ق

اإلنسان.

ال مه رية الدومننيوية هنغاريا على م اصتتلة تعزيز إطارها المعيار والمجستستتي لحماية

وأعربت إك ادور عن أست ت ت ت ت ت تتفهتتا لت ازيتتد عتتدد الحتتاالت التي ُي رد فنهتتا الجا ن وطتتالب ل ء والتي
-53
ُيرفض فنها منأ الل ء في البلد.
-54

وأعرب

مص ت ت ت ت تتر عن تقديرها لما يب له البلد من جه د لتحقنق المس ت ت ت ت تتاواة بنن ال نس ت ت ت ت تتننر ولدعم

السياسات المتعلقة باألسرة و ق
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-55

وأشارت إس اتنني إلى التقدم المحرز وصا،

ت صيات.

-56

وأينت

-57

وأعرب

فنلندا عن تقديرها البالغ لمناركة هنغاريا في عملية االستعراا الدور النامل.

-58

وقدم

فرنسا ت صيات.

ق

في ي على هنغتاريتا لمتا تبت لته من جه د لموتافحتة التمننزر بمتا فنهتا ال ه د المبت ولتة لحمتايتة

األشلاص ذو اإلعاقة واألقليات.

وعرت ت ج رجيا تقنيماة إي ابياة عن التقدم ال
-59
س العملر وتقبل م تمع الروما وفهم يقافته.
ألمتانيتا على هنغتاريتا للتدور القيتاد الت

أ رزه البلد فيما يل
أدتته داختل م ل

تعزيز من تتاركة المرأة في

-60

وأينت

-61

ور ب

،انا بالتدابنر المتل ة لتعزيز المستاواة بنن المرأة والرجل بف تل تنت يع منتاركة المرأة في

-62

وقدم

آيسلندا ت صيات.

-63

وال

-64

ور ب

-65

وأعرب الع ار عن تقديره اللتزام البلد بتعزيز ق

بم ت ع األعمال االنتقامية وبالقرار المتعلق باستقثل الق اء.

س

شع

بالحق

ق

اإلنست ت ت ت ت ت تتان فيمتا يتعلق

العمل وفي الحياة السياسية.

الروما.

الهنتد التتدابنر التي اتلت تهتا هنغتاريتا لتعزيز اإلدمتاج والتظتامتل االجتمتاعننن فيمتا يل

ت

األسرية.

إندونيستيار على وجه اللصت صر بال ه د المتعددة ال ان

واألطفال والحق في رية الدين والمعتقد.

التي تب لها هنغاريا للنه ا

األقليات واألش ت ت ت تتلاص ذو اإلعاقة واألس ت ت ت تتر

-66

وال

أيرلندا إلغاء قان ن ش ت ت ت ت تتفافية المن مات التي تتلقى أم االة أجنبيةر ولظن ال تزال تن ت ت ت ت تتعر

-67

وأين

دده التحالم

بالقلق إزاء الت ننق على الحنز المتاح للم تمع المدني.

إس ت ت ت ت ت ترائنل على هنغاريا العتمادها التعريف العملي لمعاداة الس ت ت ت ت ت تتامية ال

الدولي إل ياء ذكرى محرقة النه در ولتنفن ها ست تتياست تتات إل ياء ذكرى المحرقة والتالقيف بهار وإلدراجها ي م
ذكرى محرقة النه د في مناهج المدارس الالان ية.

-68

وال

-69

وأعرب

قنر،نزست ت ت تتتان عن تقديرها لثست ت ت تتتراتي يات والتدابنر التي ُوتت ت ت تتع

-70

ور بت

جمه ريتة الو التديمقراطيتة النت ت ت ت ت ت تتعبيتة بتال ه د التي يبت لهتا البلتد لتعزيز ق

-71

وأشت تتار لبنان إلى َّ
النهج المناصت تتر لألس ت ترة ال

وسائط اإلعثم.

اليتتابتتان الل ات المتل ت ة لحمتتايتتة وتعزيز ق

ت

م تمع الرومتتار ولزيتتادة متتايتتة ريتتة

األطفال والنساء واألشلاص ذو اإلعاقة.
في التعليم لل ميع.

التماسح االجتماعي.
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وقدم

لتعزيز و ماية ق
المرأة والحق
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-74

وقدم

لظسمبرغ ت صيات.

-75

ور ب

مثو بسياسات ماية ال فل ودعم األسرة وب نن ة التدري

-76

ور ب

-77

ور بت

-78

وهن ت مال ة هنغاريا على التدابنر المتل ة لموافحة العنم العائلي.

العنم تد المرأة.

مالنزيا بالتزام البلد بتعزيز ق

الفاات ال ت ت ت ت ت تتعيفة وب ه ده الرامية إلى الق ت ت ت ت ت تتاء على

ملتديف بل ط العمتل الق تاعيتة المعتدة في م تال ق

مع هناات معاهدات ق

الم فرة لعناصر النرطة.

اإلنسان ومع آليات م ل

ق

اإلنسان.

اإلنست ت ت ت ت ت تتان وبالتزام البلتد بالتعتاون

جزر مارشت تتال على هنغاريا لما تب له من جه د للتعاون مع آليات م ل

-79

وأين

-80

ور ب

-81

وأين

منغ ليا على هنغاريا لما تب له من جه د لتعزيز استقثل الق اء.

-82

ور

ال بل األست ت د بالتدابنر المعيارية والمجست تس تتية والس تتياس تتاتية التي يتل ها البلد .وأعرب عن

-83

وأشارت نامنبيا إلى التدابنر المتل ة لتعزيز مناركة المرأة في الحياة العامة.

وأعرب

ق

عن قلقها إزاء مس لتي الحياد والحريات األساسية.

اإلنست تتان.

الموستتيح بستتياستتة الرعاية االجتماعية التي ينته ها البلد لصتتالأ األستتر والنستتاء الح امل

واألشلاص ذو اإلعاقة وال ثب.

قلقه إزاء التعديثت المتظررة المدخلة على القان ن األساسي.

-84

ور ب ت

-85

ودع

ننبتتال بل تتة العمتتل ال طنيتتة القتتائمتتة على قرار م ل

العمل ال طنية ال ديدة الرامية إلى تنفن البرنامج ال طني لإلعاقة.

األمن  )2000( 1325وبل تتة

ه لندا هنغاريا إلى التص ت ت ت ت ت تتديق على اتفالية است ت ت ت ت ت ت نب ل وتنفن ها .وأعرب

عن قلقها إزاء

س ت ت تتيادة القان ن والق اننن المتعلقة بالمالليات والماللننن ومزدوجي المنل ال نس ت ت تتي ومغاير اله ية ال نس ت ت تتانية

و املي صفات ال نسنن.
-86

وقدم

نن زيلندا ت صيات.

-87

وأعربت

الني ر عن تقتديرهتا لإلصت ت ت ت ت ت تتث تات التي أجريت

-88

وأشت ت ت ت ت ت تتادت ني نريتا بقيتام البلتد ب تت ت ت ت ت ت تتع خ تة العمتل الراميتة إلى تنفنت البرنتامج ال طني لإلعتاقتةر

و ق

ال فل.

في م تال ريتة التعبنر و ريتة الت مع

واالستراتي ية ال طنية لموافحة االت ار وخ ة العمل المرتب ة بها.

-89

وقدم

النرويج ت صيات.

-90

وأعرب

باكس تتتان عن قلقها إزاء اس تتتقثل الق تتاءر وإزاء األعمال المدف عة بوره األجان

-91

وأعرب

بارا ،ا عن قلقها إزاء است ت ت ت ت تتتمرار الممارست ت ت ت ت تتات التمننزية تت ت ت ت ت تتد الفاات التي تعاني من

-92

وأقرت بنرو بالتقدم ال

-93

وأشارت الفلبنن إلى الل ات الملم سة المتل ة لموافحة االت ار ودعم ق

التع ي

واالستلدام المفرط للق ة تد األقليات والمهاجرين والثجانن.

هناشة أوتاعها.

للمحومة ال نائية الدولية.
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ب لندا عن تقديرها لمنأ األسر تلمي ات تريبية.

-94

وأعرب

-95

وأش ت تتارت وزيرة الدولة للن ت تتجون اإلدارية ب ازرة العدل الهنغارية إلى أن القان ن األس ت تتاس ت تتي لهنغاريا

لعتتام  2012يتست ت ت ت ت ت تتق مع المعتتاينر القتتان نيتتة التتدوليتتة واألوروبيتتة .وورد في الفصت ت ت ت ت ت ت تتل المتعلق بتتالحريتتات
والمسجوليات قائمة بالحق

األساسية .وتظفل األجهزة الدست رية المستقلة إعمال ق

وتنفن معاينر الدولة الديمقراطية التي تحومها سيادة القان ن.
-96

اإلنسان بنول فعال

وفيما يتعلق باست تتتقثل الق ت تتاءر أشت تتارت وزيرة الدولة إلى أن القان ن األست تتاست تتي يوفل االست تتتقثل

النتتلصتتي للق تتاة .فالق تتاة ال يل تتع ن إال للقان ن األستتاستتي وال ي ز أن يتلق ا تعليمات بنت ن ننتتاطهم
الق ائي .وال ي ز للق اة أن يو ن ا أع اء في أ زاب سياسية أو أن ينارك ا في أنن ة سياسية .وهنا

تت ت ت ت ت تتمانات أخرى واردة في الق اننن ال هرية .وفي عام 2019ر وافق البرلمان على زيادة أج ر الق ت ت ت ت ت تتاة
والمدعنن العامنن بما يتماشتتى مع المبدأ القاتتتي ب تترورة أن يتقاتتتى الق تتاةر للمحاف ة على استتتقثلهمر

أج اةر يحفظ كرامة مهنتهم ويتناس

مع المسجوليات التي تن

علنها.

-97

وذكرت وزيرة الدولة أنه من ال لة األولى لثست ت ت تتتعراا الدور النت ت ت تتامل المتعلق بهنغاريار التي

-98

وأقرت وزيرة الدولة باإلس تتهام ال اس تتع الن ا لمن مات الم تمع المدني في تعزيز القيم واألهداف

أجري في عام 2011ر أنن ت ت البلد فريقاة عامثة منت تتتركاة بنن ال ازرات معنياة بحق
رصد وتنفن ت صيات االستعراا الدور النامل.
المنت ت ت تتتركةر وأبرزت الدور الهام ال

اإلنست تتان للمست تتاعدة في

تجديه في ملتلم ميادين الم تمع .وذكرت وزيرة الدولة أن الحق في

رية الت مع وتظ ين ال معيات وفي رية التعبنر موف ل بم ج

القان ن األس ت ت ت تتاس ت ت ت تتي لهنغاريا .ونصت ت ت ت ت

التعديثت التنت ت تريعية األخنرة على تبست ت تتيط عملية تست ت ت نل ال معيات والمجست ت تست ت تتاتر وعلى خفض األعباء
اإلداري تتة .وب تتاإلت ت ت ت ت ت ت ت تتاف تتة إلى ذل تتحر ي َّفر ال تتدعم الحو مي للمن م تتات ،نر الحو مي تتة من خثل قن تتاتنن

ملص ت ت ت ت تصت ت ت ت تتتنن هما :صت ت ت ت تتندو التعاون ال طنير وبرنامج التبرع ب ت ت ت ت تريبة قدرها  1في المائة من الدخل

النت تتلصت تتي .وفيما يتعلق بقان ن شت تتفافية المن ماتر أشت تتارت وزيرة الدولة إلى أن الحو مة الهنغارية ل الما
التزم

بق اررات محومة العدل األوروبية .وفي نيست ت ت ت تتان/أبريلر قدم

الحو مة إلى البرلمان منت ت ت ت تتروع قان ن

إللغاء القان ن الستتابق المتعلق بنتتفافية المن مات المدع مة من اللارجر وعرتت

ق اعد جديدة تراعي قرار

محومة العدل .ووفقاة للحو مةر ت فر ه ه النصت ت ص القان نية ست تتبل انتصت تتاف ل ميع النت ت ا،ل ذات الصت تتلة
التي أُعرب عنها في ه ا الصددر مع فاظها في ال ق نفسه على الغرا من النفافية.
وأنن ت ت ت ت ت و ازرة العدل من فترة وجنزة فريقاة عامثة معنياة بقان ن األس ت ت ت ترةر بمنت ت ت تتاركة الفريق العامل
-99
المعني بحق اإلنس ت تتان ومن مات الم تمع المدنير لتحديد محاور التدخل التي تقت ت تتي إنفاذ التنت ت تريعات
ذات الصلة وتن يم عمل السل ات و،نر ذلح من التدابنر التي ي

-100

ووص ت ت ت ت تتف

أن تتل ها الحو مة.

هنغاريا عدة برامج ترمي إلى دعم األمهات واألطفال المعرت ت ت ت ت تتنن للل ر وال ثبر

باإلتت ت ت ت تتافة إلى الروما وال ثب المحرومنن اجتماعياة .واتُّل ت في إطار است ت ت ت تتتراتي ية اإلدماج االجتماعي
تدابنر في م االت اإلسوان والعمل والصحة والتعليم ويقافة الروما.

 -101وأكدت وزيرة الدولة م دداة التزام و مة هنغاريا بت فنر ماية فعالة من خ اب الظراهية بف ت ت ت تتل
التنت ت ت تريعات ال نائية .وال ظ وزيرة الدولة أن القان ن ال نائي الهنغار يتناول في عدة م اد مست ت ت ت لة ال رائم
المرتظبة بدافع العنص ترية أو الظراهية تتتد ال ماعات المحميةر والعنم الممارس تتتد م تمع محلي معننر

والتحريض ال يستتتهدف م تمعاة محلياة معنناةر واستتتلدام رم ز الديوتات ريةر واإلنظار العلني ل رائم الن ام
الق مي االشت ت ت ت ت ت تتتراكي والن تام النت ت ت ت ت ت تتن عي .وأتتاح هت ا الت ريم متايتة الحريتات الموف لتة للم تمعتات المحليتة
وكرامتها اإلنست ت ت ت ت ت تتانيةر بما فنها ال ماعات الق مية أو اإلينية أو العرلية أو الدينيةر وال ماعات القائمة على
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اإلعاقة أو اله ية ال نست تتانية أو المنل ال نست تتي .كما يح ر قان ن اإلعثم الهنغار ص ت ت ار ةة ننت تتر محت ى
ص ت تتحفي أو إعثمي يهدف إلى التحريض على الظراهية .ووص ت تتف

وزيرة الدولة ابليات المتبعة الس ت تتتهثل

تحقنق مت تتا والتلت تتاذ التت تتدابنر الثزمت تتة في ت تتال اإلخثل بت تتالقت تتان ن .وذكرت أن الهنات تتة ال طنيت تتة لإلعثم

واالتصت ت ت تتاالت هي وكالة تن يمية مست ت ت تتتقلة خاتت ت ت تتعة للقان ن فقطر وأن م ل
تقاريرها إلى البرلمان .ووصف

 -102ووصف

الق اعد المعم ل بها لتعننن أع اء هاتنن المجسستنن.

و ازرة الداخلية ال ه د المب ولة للق اء على اكت ا الس نر وتمالل

االس تتتالمار في ت س تتيع مس تتا ة الست ت ن القائمة بحن
المائة من سعتها .كما تحسن

-103

اإلعثم هناة مست ت ت تتتقلة تقدم
بنول رئيسي في

بات إجمالي نس تتبة ش تتغل الست ت ن أقل من  100في

الرعاية الصحية الم فرة للس ناء.

وفي م ال موافحة االت ار باألش تتلاصر وص تتف

هنغاريا االس تتتراتي ية ال ديدة لموافحة االت ار

للفترة  2023-2020وخ ة العمل المرتب ة بهار وهي تس ت ت ت ت ت تتتند إلى نهج قائم على أربعة عناص ت ت ت ت ت تتر هي:

ال قتايتةر و متايتة ال ت ت ت ت ت ت تحتايتار ومث قتة المت رينر وإقتامتة النت ت ت ت ت ت ت اركتات .وأكتدت أن القتان ن ال نتائي ال طني
يتماش تتى مع بروت ك ل األمم المتحدة لمنع وقمع ومعالبة االت ار باألش تتلاصر وبلاص تتة النس تتاء واألطفالر
وست ت ت ت تتل

كما ُوتت تتع

ال ت ت ت ت ت ء على دخ ل م م عة تعديثت تنت ت ت ت تريعية رئيست ت ت ت تتية نز النفاذ في تم ز/ي ليه .2020
تت تتمانات جديدة لحماية األطفال عمثة بالت صت تتيات المقدمة أيناء عملية االست تتتعراا الدور

النامل وبالت صيات التي قدمتها ل نة ق

ال فل.

 -104وذكرت وزيرة الدولة أن ماية األستر والنستاء واألطفال واألشتلاص ذو اإلعاقة تبرز في الن ام
القان ني ال طني .وب ل الحو مة جهداة لحماية ال ت ت ت ت ت ت تتحايار مما أست ت ت ت ت ت تتفر عن نتائج إي ابية مالبتة .ووقع
وزرة شت ت ت تتجون األست ت ت ترة أن
هنغاريا اتفالية است ت ت ت نب ل في عام 2014ر ولظن لم تصت ت ت تتد علنها بعد .وذكرت ا
الحو مة تدين أ ش ت ت ت تتول من أش ت ت ت تتوال العنم العائلي أو العنم ت ت ت ت تتد المرأة .ووست ت ت ت تع

ن ا ن ام رعاية

ال ت ت ت تتحايا بزيادة القدرة االس ت ت ت تتتيعابية لمرافق اإلي اء وعددهار وبإنن ت ت ت تتاء خدمة هاتمية إلدارة األزمات وتقديم

قائمة على الر،م من أزمة جائحة ك فند .19-وباإلت ت ت تتافة إلى ذلحر جرى وص ت ت تتم خ ة

المعل مات ظل

العمل الرامية إلى تحقنق المس تتاواة بنن ال نس تتننر والتزام الحو مة بتن ت يع من تتاركة المرأة في الحياة العامةر

ون ام الدعم النامل لل حايا.
 -105ووصت ت ت تتف

و ازرةُ القدرات البن ت ت ت ترية التدابنر المتل ة في م ال التعليم العام لتحست ت ت تتنن نتائج التعليم

وفرص الحص ل على التعليم ال ند وال امعر ولمنع الفصلر مع العمل في ال ق
يتلقاه التثمن المنتم ن إلى طائفة الروما.

التعليم الم فر لألقليات ال
 -106وأوتت ت ت تتح

نفسه على تحسنن ن عية

و ازرة األست ت ت ترة أنه يف َّ ت ت ت تلر في إطار البناة القان نية الهنغاريةر أن يو ن األهل ال ين

يتبن ن طفثة متزوجنن ألن ذلتح ُيعتبر في مصت ت ت ت ت ت تتلحتة ال فتل الف ت ت ت ت ت ت تتلى .ولظن يمون ل ميع األشت ت ت ت ت ت تلتاص
المناسبنن تبني طفل بمفردهم.

-107

وال

ت

البرتغتتال الل ات المتلت ة لموتتافحتتة العنم العتتائلي؛ ولظن أعربت

تصديق هنغاريا على اتفالية اس نب ل.

 -108وأعربت ت

جمه ري تتة ك ري تتا عن تق تتديره تتا لل ه د التي تبت ت له تتا هنغ تتاري تتا لت تتدعيم إط تتاره تتا المعي تتار

والمجسسي المتعلق بحق

-109

وأين

عن أست ت ت ت ت ت تتفهتتا لعتتدم

اإلنسان ولتعزيز الحماية االجتماعية للسوان ال عفاء.

جمه رية م لدوفا على هنغاريا لما ب لته من جه د لتنفن الت صت ت ت تتيات من ال لة الست ت ت تتابقة

لثستعراا الدور النامل.
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رومانيا عن تقديرها للتدابنر المتل ة لص ت ت ت تتالأ األش ت ت ت تتلاص ذو اإلعاقةر ورأت أن هنا

 -110وأعرب

اجة إلى اتلاذ مزيد من اإلجراءات لحماية ق

 -111ور

االتحاد الروست ت ت تتي باعتماد خ ط عمل بنت ت ت ت ن ق

األمم المتحدة لحق

-112

وأينت

األشلاص المنتمنن إلى األقليات الق مية.

اإلنسان.

اإلنست ت ت تتان وبتقديم التقارير إلى آليات

روانتتدا على هنغتتاريتتا العتمتتادهتتا االست ت ت ت ت ت تتتراتي يتتة ال طنيتتة لموتتافحتتة االت تتار وخ تتة العمتتل

المرتب ة بهار والعقد ال طني لإلعاقة.

 -113وهن ت السنغال هنغاريا على وتع عدة خ ط إنمائية ق اعية بن ن ق
 -114وال

اإلنسان.

ست ت تتل فاكيا عدم وج د إطار مجس ت ت تست ت تتي وتن يمي واست ت تتتراتي ي ين م إعمال ق

بنول كامل ودون أ تمننز.

ال فل

 -115ور بت

ست ت ت ت ت ت تتل فننيتتا بتتالل ات اإلي تتابيتتة التي اتلت تهتتا هنغتتاريتتا لحمتتايتتة ق

 -116ور ب

جن ب أفريقيا باعتماد البلد في عام  2019البروت ك ل الم جه للنت ت ت ت ت ت تترطة والنيابة العامة

السل فننية ودعم التنمية االقتصادية لمن قة رابا.

ال متتاعتتة الق ميتتة

بن ن ال رائم المرتظبة بدافع الظراهية.

-117

وقدم

إسبانيا ت صيات.

 -118وأين ت

تيم ر  -لينت ت ت ت ت ت تتتي على هنغتتاريتتا العتمتتادهتتا االست ت ت ت ت ت تتتراتي يتتة ال طنيتتة لموتتافحتتة االت تتار

 -119ور بت

إي تتاليتتا بتتاعتمتتاد قتتاعتتدة قتتائمتتة على البروت ك ل المت ك ر ت جته الم ظفنن المولفنن بتتإنفتتاذ

للفترة  2023-2020وخ ة العمل المرتب ة بها للفترة .2021-2020

الق اننن في موافحتهم لل رائم المرتظبة بدافع الظراهية ب ريقة م دة وفعالة ومهنية.

-120

وأشارت فنن نام إلى التعهد ال عي ال

-121

وهن المغرب هنغاريا على الدست ر المعتمد في عام  2011وعلى تصديقها على عدة اتفاليات دولية.

 -122واعترف

ق عته هنغاريا ب داء دور ننط في م ل

ق

اإلنسان.

ست تتنرالن ن باألشت ت اط الظبنرة التي ق عتها هنغاريا بف ت تتل قان نها األست تتاست تتي و التها على

اعتماد نهج قائم على ق

 -123ووص ت ت ت تتف

اإلنسان لمعال ة أزمة اله رة الحالية.

وزيرة الدولة للن ت ت ت تتجون اإلدارية ب ازرة العدل في هنغاريا التدابنر التي اتل تها الحو مة

لمنع تفن تتي عدوى ك فند 19-وآيارها ال تتارة وم اجهتها والق تتاء علنها .وأت تتاف

أن المحومة الدس تتت رية

وال هاز الق ت تتائي است تتتم ار في العمل خثل فترة الل ر .ووفرت هنغاريا إموانية التلقيأ في المناطق النائية
عن طريق تتافثت التلقيأر وقتتدمت

عن  12سنةر وتبرع
-124

جرعتتات يتتالالتتة من اللقتتاحر وأذنت

بلقا ات لبلدان أخرى.

بتلقيأ األطفتتال الت ين تزيتتد أعمتارهم

وأشت ت ت ت ت ت ت تتارت وزيرة التتدولتتة إلى أن الحو متتة رصت ت ت ت ت ت ت ت ر تى أينتتاء ال تتائحتتةر على تعزيز النم

االقتصت تتاد ال يست تتهم في تحست تتنن ال روف المعينت تتية للم تمع ب ست تره .واعتُبرت ماية األست ترة وتت تتمان
رفاهها من األول يات القص ت ت ت ت ى في هنغاريا .فيحتاج األهل الحالن ن والمقبل ن إلى االست ت ت تتتقرار على المدى
ال يل وإلى التحلي ب تتتع مالي م ي به .وفي ه ا الصتتددر تُعتبر العمالة وإموانية الت فنق بستته لة بنن
العمل والحياة األس ت ت ترية أمرين مهمنن للغاية .ومن المقرر أن يصت ت تتبأ ال زء الملص ت ت ت لدعم األس ت ت ترة في

المنزانيتة المركزيتة أعلى بالثا مرات في عتام  2022ممتا كتان عليته في عتام  .2010ويحصت ت ت ت ت ت تتل األطفتال
على وجبات م انية أو ب س ت ت ت تتعار ملف ت ت ت تتةر ويتلقى التثمن الملتحق ن بالمدارس العامة الظت
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م اناةر ِّ
ووفرت أماكن جديدة للرعاية النهارية .وباإلتافة إلى ذلحر ُقدم الدعم الظافي لتنناة األطفال بف ل
ت فنر دعم مالي لإلسوان وإعانات لألهل ال ين ينت رون طفثة وبف ل ن ام تريبة األسرة.
-125

وستل

وزيرة الدولة ال ت ء على إدماج األشتلاص الفقراء على المدى ال يلر بمن فنهم طائفة

الرومار والنست ت ت تتاء المنتميات إلى ه ه ال ائفة على وجه اللصت ت ت ت صر وذلح بف ت ت ت تتل االست ت ت تتتراتي ية ال طنية

للتماس ت تتح االجتماعي لعام 2030ر التي جرى ت ديدها في عام  .2021ونتي ة ل لحر تمون

الحو مة من

إخراج عدد كبنر ممن يعين ت ت ت ن في فقر مدقع من ن ام الرعاية القائم على المس ت ت تتاعدة االجتماعية بف ت ت تتل

ما يسمى ببرنامج العمل الداعم للمصلحة العامة.

 -126وأشت ت ت تتارت وزيرة ال دولة إلى ن ام دعم ال ت ت ت تتحايار ال
للت عيةر وتعديثت تنريعية.

ينت ت ت تتمل مراكز لدعم ال ت ت ت تتحايار و مثت

 -127وذكرت وزيرة الدولة أن التظن ل جيات ال ديدة تتيأ فرص ت ت ت ت ت تاة وت رح تحديات .وشت ت ت ت ت تتددت على أن
المحاكم الهنغارية تستلدم تظن ل جيات جديدة تمونها من م اصلة عملها أيناء ال ائحة.

ثانيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
-128

ستتتتتدرغ هنغاريا التوصتتتتيات التالية وستتتتتقده ردودا علناا ي وتج مناستتتتب ال تجاو موعد

الدورة التاسعة واألربعنن لمجلس حقوق اإلنسان.
1-128

التصتتتتتد ق علع المعاهدات الدولية الر يستتتتتية لحقوق اإلنستتتتتان التي ال ل تصتتتتتدق

2-128

التصتتتد ق علع جميع معاهدات حقوق اإلنستتتان الدولية التي ل تصتتتدق علناا

3-128

التصتتتتتتد ق علع االتفادية الدولية لحماقة حقوق جميع العما المااجرين وأ راد

علناا بعد بغية إح ار تقده ي تحقنق أهداف التنمية المستدامة  5و 8و 10و( 16باراغواي)؛
بعد والتي التزمج بتطبيقاا (جنوب أ ريقيا)؛

أستتتتتتتتتره (غتانتا) (روانتدا)؛ والنقر ي التصتتتتتتتتتد ق علع االتفتاديتة التدوليتة لحمتاقتة حقوق جميع
العما المااجرين وأ راد أستتتتتتره (الج از ر) (إندونيستتتتتتيا)؛ ومقاعتتتتتترة التصتتتتتتد ق علع االتفادية

التدوليتة لحمتاقتة حقوق جميع العمتا الماتاجرين وأ راد أستتتتتتتتتره (توغو)؛ والنقر ي إم تانيتة

التصد ق علع االتفادية الدولية لحماقة حقوق جميع العما المااجرين وأ راد أسره (النيجر)؛
4-128

تقني إم تانيتة التصتتتتتتتتتد ق علع االتفتاديتة التدوليتة لحمتاقتة حقوق جميع العمتا

المااجرين وأ راد أستتتتتتتره واتفادية العما المنزلننن ( 2011رت  )189لمنقمة العمل الدولية

(جماورية نزويال البوليفارية)؛
5-128

النقر ي إم انية التصتتتتد ق علع االتفادية الدولية لحماقة جميع األعتتت ا

من

االختفاء القسري واالتفادية الدولية لحماقة حقوق جميع العما المااجرين وأ راد أسره (عنلي)؛

6-128

التصتتد ق علع االتفادية الدولية لحماقة جميع األعت ا

من االختفاء القستتري

(أرمننيا) (اليابان) (مالوي) (ستتتتنرالنون) (توغو)؛ والنقر ي التصتتتتد ق علع االتفادية الدولية
لحماقة جميع األعت ا

من االختفاء القستري (ستلو ا)يا) (أونرانيا)؛ ومواصتلة الجاود الرامية

إلع التصد ق علع االتفادية الدولية لحماقة جميع األع ا

7-128

وتبو اختصا

GE.21-19416

من االختفاء القسري (المغرب)؛

التصتد ق علع االتفادية الدولية لحماقة جميع األعت ا
اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري ( رنسا)؛
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8-128

التصتتتتتتتتتد ق علع البروتونو االختيتاري التفتاديتة حقوق الطفتل المتعلق بت جراء

تقتدق البالغتات (ملتدق )؛ وتف ي

الجاود للتصتتتتتتتتتتد ق علع البروتونو االختيتاري التفتاديتة

حقوق الطفل المتعلق ب جراء تقدق البالغات (ألقانيا)؛
9-128

التصد ق علع االتفادية الدولية لمناهضة تجنند المرتزتة واست داما وتمويلا

10-128

التصتتد ق علع التعد الت المدخلة علع نقاه روما األستتاستتي للمح مة الجنا ية

11-128

التصتتتتتتتد ق علع البروتونو االختياري الملحق بالعاد الدولي ال ا

12-128

النقر ي التصتتتتتتتتتتد ق علع االتفتاديتة التدوليتة لحمتاقتة جميع األعتتتتتتت ت تا

وتدريبا (أرمننيا)؛

الدولية بشأن جريمة العدوان (لي تنشتا ن)؛

االتتصادقة واالجتماعية وال قافية (أرمننيا) (البرتغا )؛

االختفاء القستتتري والبروتونو االختياري الملحق بالعاد الدولي ال ا

بالحقوق
من

بالحقوق االتتصتتتادقة

واالجتماعية وال قافية واتفادية مجلس أوروبا للوتاقة من العنف ضتتتد النستتتاء والعنف العا لي

وم ا حتاما (اتفادية اسطنبو ) (إقطاليا)؛
13-128

يادة تعزيز التشتتتريعات الرامية إلع م ا حة العنف القا علع نوع الجنس من

خال التصتتتتتد ق علع اتفادية مجلس أوروبا للوتاقة من العنف ضتتتتتد النستتتتتاء والعنف العا لي

وم ا حتاما (اتفادية اسطنبو ) (تبر )؛
14-128

اعتماد خطة عمل وطنية لمنع العنف العا لي ومالحقة الجناة وضتتتتتتمان حقوق

الضتحاقا والتصتد ق علع اتفادية مجلس أوروبا للوتاقة من العنف ضتد النستاء والعنف العا لي
وم ا حتاما (اتفادية اسطنبو ) ( نلندا)؛

15-128

ات اذ اإلجراءات الال مة لم ا حة التمننز علع أستتتتاغ المنل الجنستتتتي والاوية

الجنستتتتتانية والتصتتتتتد ق علع اتفادية مجلس أوروبا للوتاقة من العنف ضتتتتتد النستتتتتاء والعنف

العا لي وم ا حتاما (اتفادية اسطنبو ) (ألمانيا)؛
16-128

التصتتتتد ق علع اتفادية مجلس أوروبا للوتاقة من العنف ضتتتتد النستتتتاء والعنف

العا لي وم ا حتاما (اتفادية استتتتتتطنبو ) (لفستتتتتتمبر ) (نامنبيا) (إستتتتتتقانيا)؛ والتصتتتتتتد ق علع

اتفتاديتة مجلس أوروبتا للوتتاقتة من العنف ضتتتتتتتتتد النستتتتتتتتتاء والعنف العتا لي وم تا حتامتا وهي

ما قستتتتمع باتفادية استتتتطنبو (بلجي ا)؛ والنقر ي إم انية التصتتتتد ق علع الصتت ت األوروبي

التالي لحقوق اإلنستتانا اتفادية مجلس أوروبا للوتاقة من العنف ضتتد النستتاء والعنف العا لي
وم ا حتاما (اتفادية اسطنبو ) (الجماورية الدومنني ية)؛

17-128

التصتتتتد ق علع اتفادية مجلس أوروبا للوتاقة من العنف ضتتتتد النستتتتاء والعنف

18-128

التصتتتتد ق علع اتفادية مجلس أوروبا للوتاقة من العنف ضتتتتد النستتتتاء والعنف

19-128

تعزيز اإلطتار القتانوني لحمتاقتة المرأة من العنف العتا لي والجنستتتتتتتتتي والنقر ي

العا لي وم ا حتاما (اتفادية اسطنبو ) وتجري جميع أع ا العنف العا لي (أقسلندا)؛

العا لي وم ا حتاما (اتفادية استتطنبو ) وتنفنذها تنفنذا نامالا ن طوة عالة نحو القضتتاء علع
جميع أع ا العنف الجنسي والعنف القا علع نوع الجنس (لي تنشتا ن)؛

التصتتتتتتتتتد ق علع اتفتاديتة مجلس أوروبتا للوتتاقتة من العنف ضتتتتتتتتتد النستتتتتتتتتاء والعنف العتا لي
وم ا حتاما (اتفادية اسطنبو ) (جماورية مولدو ا)؛
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20-128

التصتتتتتتتتتد ق علع االتفتاق العتالمي من أجتل الاجرة اةمنتة والمنقمتة والنقتاميتة

21-128

مواصلة التعاون الجاري مع آليات األم المتحدة لحقوق اإلنسان (مصر)؛

22-128

تعزيز البرامج الراميتة إلع إذنتاء الوعي بتاتفتاديتة حقوق الطفتل وإلع نشتتتتتتتتترهتا

23-128

االعتراف بتتتالتتتدور الاتتتاه لمنقمتتتات المجتمع المتتتدني والمتتتدا عنن عن حقوق

24-128

مواصتتلة تعزيز الدقمقراطية بتان ة بن ة جامعة مواتية ألنشتتطة المجتمع المدني

وإلغاء أو تعلنق القنود التي تمنع أو تعنق الوصو إلع نقاه اللجوء الوطني (إسقانيا)؛

بالتعاون مع م تلف وسا ط اإلعاله (أنغوال)؛

اإلنسان ي مجتمع دقمقراطي وإ الة أي عققات تعترض عملاما الفعا (ننو يلندا)؛

(أونرانيا)؛
25-128

تان ة بن ة مواتية للمجتمع المدني ب لغاء جميع التشتتتتتتتتريعات التي تقوض تدرة

26-128

ت في

القنود المفروضتتتة علع منقمات المجتمع المدني التي تستتتت ده تمويالا

27-128

توستتتتتتتتتيع نطتتاق اإلجراءات الراميتتة إلع تعزيز التعتتاون مع منقمتتات المجتمع

28-128

تحستتنن الحوار الرستتمي وغنر الرستتمي والتشتتاور العاه بنن الح ومة والمجتمع

المنقمات علع العمل بفعالية بما ناا تل المتعلقة بالقواعد التقنندقة والرتابة (أ رلندا)؛

أجنبي ا (سنرالنون)؛

المدني علع النحو الوارد ي تانون المشارنة العامة (الجماورية الدومنني ية)؛

المدني .وتعزيز تقاد المعلومات وأ ضتتتتتل الممارستتتتتات بنن المجتمع المدني والمفوض المعني

بالحقوق األساسية (تشي يا)؛

إتامة حوار أولي مع المنقمات غنر الح ومية تبل المضتتتتتي تدما ي صتتتتتياغة
29-128
القانون الجد د الذي سيحل محل ( ""LexNGOإسقانيا)؛
30-128

إلغاء مشتروع القانون الح ومي الذي ن

علع إعالن "حالة ال طر" للتصتدي

لجا حة نو ند 19-والحفاظ علع سيادة القانون (جزر مارعا )؛

إلغاء تجري التشتتتتتتانر الذي ن ن ار ما قستتتتتتت ده ضتتتتتتد الصتتتتتتحفننن والمدا عنن
31-128
ومنقمات المجتمع المدني (الم سي )؛
32-128

مواصتتتتتتلة ات اذ خطوات عملية تادف إلع تطوير البنية التحتية الم ستتتتتتستتتتتتية

33-128

ات تاذ خطوات عتالتة لتنفنتذ التتدابنر المحتددة ي خطط العمتل الراميتة تحتد تدا إلع

34-128

وضتتتتتتتتتع الصتتتتتتتتتيغة الناا ية ل طة العمل الوطنية لم ا حة التمننز العنصتتتتتتتتتري

35-128

النقر ي إدخا مزيد من التحستتتتننات علع أنشتتتتطة المفوض المعني بالحقوق

36-128

مواصتتتتتتلة تدعي الم ستتتتتتستتتتتتات الوطنية الناعتتتتتتطة ي مجا الناوض بحقوق

وهيا)ل حقوق اإلنسان للو اء بالتزاماتاا ي مجا حقوق اإلنسان (ترنمانستان)؛

إحقاق حقوق اإلنسان (االتحاد الروسي)؛

(جنوب أ ريقيا)؛

األساسية (أو ب ستان)؛
اإلنسان من خال

GE.21-19416
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37-128

(با)ستان)؛

مواصتتتلة تدعي مفوضتتتية حقوق اإلنستتتان بتو نر موارد مالية وإدارية إضتتتافية

38-128

تو نر الموارد المتتتاليتتة الفتتتافيتتتة وغنرهتتتا من الموارد الال متتتة للمفوض المعني

39-128

تو نر الموارد المالية وغنرها من الموارد الال مة لمفوضتتتية الحقوق األستتتاستتتية

40-128

إنشتتتتتتتتتاء آليتة وطنيتة دا متة لتنفنتذ تقتارير متتابعتة التوصتتتتتتت تيتات المتعلقتة بحقوق

بالحقوق األساسية ني قضطلع بوال ته بصورة مستقلة و عالة (تشي يا)؛
)ي تضطلع بوال تاا ب فاءة واستقاللية (الجبل األسود)؛

اإلنسان مع النقر ي إم انية الحصو علع تعاون لاذا الغرض ي إطار الاد نن  16و17
من أهداف التنمية المستدامة (باراغواي)؛

41-128

ات اذ تدابنر ملموستتتتة لوضتتتتع حد ل طاب الفراهية العنصتتتترية وللتحري

علع

العنف من بنناا تعزيز التشتريعات ذات الصتلة والتحقنق ي الحوادا التي تنطوي علع خطاب
)راهية عنصرية ومالحقة الجناة (دولة لسطنن)؛

42-128

تعزيز حقوق الم ليتتات والم لننن ومزدوجي المنتتل الجنستتتتتتتتتي ومغتتا ري الاويتتة

43-128

تعزيز استتتتقال وستتتا ط اإلعاله من خال القضتتتاء علع التحنز الستتتياستتتي ي

الجنسانية وحاملي صفات الجنسنن واحتراماا احترام ا تام ا وحذف األح اه التي تقوه بوصما
والتمننز ضده (سويسرا)؛

المجلس الوطني لإلعاله وتو يع األموا الح ومية الم صتتتتتصتتتتتة لإلعالنات بشتتتت ل عاد بنن

جميع وسا ط اإلعاله واستعادة استقاللية هن ة البث العامة (الوالقات المتحدة األمري ية)؛
44-128

م ا حة التعصتتتتتب والتمننز ضتتتتتد أ راد الف ات الضتتتتتعيفة بمن نا الالج ون

وطالبو اللجوء والمااجرون والنستتتتتتتتاء والفتيات والروما والمستتتتتتتتلمون والناود والم ليات

والم لنون ومزدوجو المنل الجنستتتتتتتتي ومغا رو الاوية الجنستتتتتتتتانية وأح ارر الاوية الجنستتتتتتتتانية

وحاملو صتفات الجنستنن وأ راد الف ات الجنستانية األخرى .وينقغي أن تشتمل هذج الجاود الناي
عن إجراء ال طابات المتعصتتتتتتقة وإلغاء القواننن التي تحقر القاور العلني للم ليات والم لننن

ومزدوجي المنل الجنستتي ومغا ري الاوية الجنستتانية وأحرار الاوية الجنستتانية وحاملي صتتفات

الجنستتتتتنن وأ راد الف ات الجنستتتتتانية األخرى ي وستتتتتا ط اإلعاله والتي تر

بالاوية الجنسانية لأل راد المتحولنن جنسي ا (الوالقات المتحدة األمري ية)؛
45-128

االعتراف تانونا

مراجعة التشتتتتتتتتتريعات المناهضتتتتتتتتتة للمنل الجنستتتتتتتتتي إلع األطفا بما تفق مع

التزاماتاا الدولية ي مجا حقوق اإلنستتتان لضتتتمان ترننز هذج التشتتتريعات علع م ا حة هذج
المش ت لة ال طنرة وذل بشتتتع الستتبل مناا إ الة األح اه التي تنتا حقوق اإلنستتان الم فولة
للم ليات والم لننن ومزدوجي المنل الجنستتتتتتتتي ومغا ري الاوية الجنستتتتتتتتانية وحاملي صتتتتتتتتفات

الجنسنن (أوروغواي)؛
46-128

منع التمننز ضتتتتد الم ليات والم لننن ومزدوجي المنل الجنستتتتي ومغا ري الاوية

الجنستتانية وحاملي صتتفات الجنستتنن ب لغاء القواننن التي تحقر تا بع

النقاعتتات المتعلقة

بالمنل الجنسي والاوية الجنسانية مع من تقل أعماره عن  18سنة (أستراليا)؛
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47-128

ات تتاذ ال طوات الال متتة لحمتتاقتتة حقوق الم ليتتات والم لننن ومزدوجي المنتتل

الجنستتتي ومغا ري الاوية الجنستتتانية وحاملي صتتتفات الجنستتتنن وال ستتتيما الستتتما للستتتلطات
بتغننر جنس األ راد المحدد ي الوثا ق الرسمية ليع س هويتا الجنسانية ()ندا)؛

48-128

ات اذ تدابنر إضافية تادف إلع تعزيز المساواة ي الحقوق بالنقر إلع القانون

المتعلق بالم ليات والم لننن ومزدوجي المنل الجنستتتتتتتتتي ومغا ري الاوية الجنستتتتتتتتتانية وحاملي
صفات الجنسنن (الجماورية الدومنني ية)؛

49-128

إلغتاء األح تاه التشتتتتتتتتتريعيتة التي تمنز ضتتتتتتتتتد الم ليتات والم لننن ومزدوجي المنتل

50-128

ات اذ جميع ال طوات الال مة إلنااء وص مجتمع الم ليات والم لننن ومزدوجي

الجنسي ومغا ري الاوية الجنسانية وأح ارر الاوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسنن ( نلندا)؛

المنل الجنستتتي ومغا ري الاوية الجنستتتانية وحاملي صتتتفات الجنستتتنن وأ راد الف ات الجنستتتانية

األخرى والتمننز ضتتتتدج وذل بشتتتتتع الستتتتبل مناا إلغاء التشتتتتريعات التي تتذرع بحماقة الطفل
لزيادة تاميش ه الء األع ا

51-128

(أ رلندا)؛

دع اعتماد االستتتتتتتتنتاجات التي توصتتتتتتتل إلناا مجلس االتحاد األوروبي بشتتتتتتتأن

استتتتتتتتراتيجية االتحاد األوروبي الجد دة المتعلقة بحقوق الطفل وضتتتتتتتمان أن تتناو جميع الفتب

المدرستتتتتتية وغنرها من المواد التعليمية علع الصتتتتتتعند الوطني مستتتتتتألة المنل الجنستتتتتتي والاوية

الجنستانية بطريقة موضتوعية وأن تعز تقبل واحتراه الم ليات والم لننن ومزدوجي المنل الجنستي
ومغا ري الاوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسنن وأ راد الف ات الجنسانية األخرى (لفسمبر )؛

52-128

ات اذ تدابنر ملموستتتتتتة لمنع وحقر التمننز ضتتتتتتد الم ليات والم لننن ومزدوجي

المنل الجنستي ومغا ري الاوية الجنستانية وأحرار الاوية الجنستانية وحاملي صتفات الجنستنن
وال ستتتتتتتتتيمتا األ وا الم لننن وأطفتالا

االستحقاتات االجتماعية (مالطة)؛
53-128

ي مجتاالت العمتل والتعلي والرعتاقتة الصتتتتتتتتتحيتة وتلقي

تحستتتتتتتتنن النق الراميتة إلع منع الج ار المرتفقتة بتدا ع الفراهيتة وأعمتا التحري

علع العنف والتمننز ضد المااجرين والالج نن والروما والم ليات والم لننن ومزدوجي المنل الجنسي

ومغا ري الاوية الجنسانية وإلع اإلبال عناا والتحقنق ناا ومقاضاة الجناة (الم سي )؛
54-128

ات اذ تدابنر عالة لمنع وحقر التمننز ضتتتد الم ليات والم لننن ومزدوجي المنل

الجنستتتتتتتي ومغا ري الاوية الجنستتتتتتتانية وحاملي صتتتتتتتفات الجنستتتتتتتنن من بنناا إلغاء األح اه

المناهضتتتتتة للم ليات والم لننن ومزدوجي المنل الجنستتتتتي ومغا ري الاوية الجنستتتتتانية وحاملي

صتتفات الجنستتنن التي ترد ي تانون م ا حة المنل الجنستتي إلع األطفا
المساواة ي المعاملة (هولندا)؛

55-128

وإعادة إنشتتاء هن ة

تعزيز التتتدابنر الراميتتة إلع م تتا حتتة خطتتاب الفراهيتتة والج ار المرتفقتتة بتتدا ع

ستادف الم ليات والم لنون ومزدوجو المنل الجنسي ومغا رو الاوية
الفراهية ال سيما عندما ت َ
الجنسانية وحاملو صفات الجنسنن وطالبو اللجوء والمااجرون والروما (النرويج)؛

56-128

وستتت تن
إلغاء القانون الذي قحقر "الترويج للم لية الجنستتتتتية" بنن القاصتتتتترين َ

تشتتريع قحمي الم ليات والم لننن ومزدوجي المنل الجنستتي ومغا ري الاوية الجنستتانية وحاملي

صفات الجنسنن من الممارسات التمننزية (النرويج)؛
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57-128

مواصتتتتتتلة الجاود التي تبذلاا للتصتتتتتتدي ل طاب الفراهية الذي قستتتتتتتادف األتليات

58-128

وضتع خطة عمل وطنية لم ا حة التمننز القا علع أستاغ المنل الجنستي والاوية

الد نية والعردية والم ليات والم لننن ومزدوجي المنل الجنسي ومغا ري الاوية الجنسانية (إس ار نل)؛

الجنستتتتانية وتشتتتتجيع حمالت التوعية الرامية إلع م ا حة الوصتتت والتنمر ضتتتتد الم ليات والم لننن

ومزدوجي المنل الجنسي ومغا ري الاوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسنن (البرتغا )؛
59-128

يادة تحستنن التفاه بنن األدقان وال قا ات ي المجتمع وضتمان إم انية لجوء

60-128

مواصتتتتلة ات اذ ال طوات الال مة لتم نن المو فنن الم لفنن ب نفاذ القواننن من

ضحاقا الفراهية أو العنف العنصري إلع القضاء (الج از ر)؛

م تا حتة الج ار المرتفقتة بتدا ع الفراهيتة بطريقتة موحتدة و عتالتة ومانيتة بمتا ي ذلت من خال

إجراء تدريب لقوات الشرطة (أذربيجان)؛
61-128

مضتتتتتاعفة الجاود المبذولة لم ا حة التمننز العنصتتتتتري والج ار المرتفقة بدا ع

62-128

إجراء حملة توعية عامة واستعة النطاق للتصتدي النتشتار ال طب القا مة علع

63-128

ات تاذ تتدابنر وريتة لمنع الج ار المرتفقتة بتدا ع الفراهيتة العنصتتتتتتتتتريتة وأعمتا

الفراهية العنصرية بصورة عالة (أنغوال)؛

الفراهية العنصرية ونرج األجانب (جزر البااما)؛

العنف العنصتتترية وضتتتمان تستتتجنل جميع الج ار المرتفقة بدا ع الفراهية المبلج عناا تستتتجنالا
عاالا والتحقنق ناا ومقاضاة الجناة علع النحو الواجب (بورنننا اسو)؛

64-128

(إ)وادور)؛

مضتاعفة الجاود لوضتع حد ل طاب الفراهية العنصترية وللتحري

علع العنف

65-128

تحسنن اإلبال عن الج ار المرتفقة بدا ع الفراهية وخطابات الفراهية اإلجرامية

66-128

تعزيز اإلجراءات المت ذة للقضاء علع خطاب الفراهية بجميع أنواعه وال سيما

67-128

ات اذ التدابنر الال مة لتعزيز الجاود الرامية إلع م ا حة التمننز علع أستتتتتتتاغ

68-128

ات اذ المزيد من ال طوات لمواجاة ت از د خطاب الفراهية ضتتتتد األتليات الد نية

69-128

ات تتاذ جميع التتتدابنر الال متة لمنع خطتتاب الفراهيتتة وجميع أعتتتتتتت ت تتا التمننز

والتحقنق ناا ومقاضاة الجناة ومعاتبتا (إسواتنني)؛

ال طاب الذي قستادف جماعة الروما واألتليات األخرى (بنرو)؛

األصل ونوع الجنس والمنل الجنسي والاوية الجنسانية ( رنسا)؛

وخاصة المسلمنن (إندونيسيا)؛

ال سيما التمننز علع أساغ العرق واللون والد ن والجنسية (لنبيا)؛

70-128

التصتتدي بشت ل ناف ل طاب الفراهية وللتحري

71-128

مواصتتلة ات اذ التدابنر الرامية إلع ضتتمان تنفنذ األح اه القانونية الستتارية التي

األتليات بما ناا األتليات الد نية (مالنزيا)؛

علع الفراهية وال ستتيما ضتتد

تحقر التمننز العنصري تنفنذا نامالا و عاالا (ننقا )؛
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72-128

ضتتتتتتتتتمتتان تم نن منقمتتات المجتمع المتتدني من العمتتل بحريتتة دون التعرض

73-128

ات تاذ خطوات لمواجاتة ال طتاب العنصتتتتتتتتتري وخطتاب الفراهيتة والتحري

74-128

ات تتاذ خطوات من أجتتل منع وم تتا حتتة خطتتاب الفراهيتتة العنصتتتتتتتتتريتتة والتمننز

75-128

تعزيز استتتتتتتت داه لغات األتليات ي المجا العاه وتشتتتتتتتجيع استتتتتتتت داماا عند

76-128

تفعنل الجاود الرامية إلع منع جميع مقاهر التعصتتتتتتتتب والقضتتتتتتتتاء علناا علع

للتمننز أو ال ضوع لقنود ال مبرر لاا (النرويج)؛

العنف وضمان التحقنق مع المس ولنن ومقاضاتا بصورة عالة (با)ستان)؛

علع

العنصري بصورة عالة (جماورية مولدو ا)؛
التواصل مع السلطات اإلدارية (رومانيا)؛

الصتتتعند الوطني وإدانة أي خطاب نراهية بشتتتدة بما ي ذل ال طاب الذي قستتتتادف الروما

(االتحاد الروسي)؛
77-128

تعزيز الجاود الراميتة إلع تعزيز حصتتتتتتتتتو أ راد طتا فتة الرومتا دون تمننز علع

78-128

تطبنق ثنا ية لغوية واضحة تطبيقا تاما ي منطقة رابا (سلو ننيا)؛

79-128

ضتتتتتتمان االمت ا للقواعد المناهضتتتتتتة للتمننز والعنف ضتتتتتتد الم ليات والم لننن

80-128

مواصتتتتلة تعزيز تقبل التنوع ال قا ي و امه والقضتتتتاء علع التحنز والتمننز القا منن

81-128

اعتماد تشتتتتتتريعات لمنع التحري

علع الفراهية العنصتتتتتترية والج ار المرتفقة

82-128

تعزيز التطبنق الفامل والفعا لألح اه التشتتتريعية التي تحقر التمننز العنصتتتري

ال دمات االجتماعية القا مة (السنغا )؛

ومزدوجي المنل الجنسي ومغا ري الاوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسنن (إسقانيا)؛

علع أساغ الد ن أو المعتقد من أجل تحقنق هدف التنمية المستدامة ( 16تيمور  -ليشتي)؛

بدا ع الفراهية والعنف العنصري والمعادقة علع هذج األ عا (توغو)؛

(المغرب)؛
83-128

إلغاء التشتريعات التمننزية بما ناا تعد الت عاه  2020التي تحد من إم انية

84-128

إلغاء األح اه التمننزية الواردة ي تانون م ا حة المنل الجنستتتتتتي إلع األطفا

التبني بالنسقة لأل وا الم لننن (المملفة المتحدة لبريطانيا العقمع وأ رلندا الشمالية)؛

والتشتتتتتتجيع بصتتتتتتورة نشتتتتتتطة علع تقبل واحتراه األعتتتت ت ا

الجنسانية المتنوعة (لي تنشتا ن)؛

ذوي المنو الجنستتتتتتية والاويات

85-128

التقده ي وضتتع تشتتريعات لم ا حة التمننز تشتتمل تحد دا التمننز علع أستتاغ

86-128

ات اذ تدابنر ملموستة لم ا حة جميع أعت ا التمننز بما ي ذل ما ققوه مناا

المنل الجنسي والاوية الجنسانية (األرجنتنن)؛

علع الد ن أو المعتقد وعلع العرق والمنل الجنستتتتتتتتي امت االا لاللتزامات الدولية واألوروبية.

النقر ي تنقيا األح اه التشريعية التي قم ن أن ت دي إلع التمننز (إقطاليا)؛
87-128

إلغاء مواد "تانون م ا حة المنل الجنستتتتي إلع األطفا " التي تحقر التعبنر عن

هوية جنسانية م تلفة عن جنس الوالدة وتغننر الجنس والم لية (إسقانيا)؛
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88-128

ات اذ تدابنر عالة لضتمان التنفنذ الفامل والفعا لألح اه القانونية القا مة التي

تحقر التمننز العنصتتري ومن ث تيستتنر إم انية اللجوء إلع القضتتاء وإتاحة ستتبل االنتصتتاف

المال مة لجميع ضحاقا التمننز العنصري (إسواتنني)؛
89-128

ات اذ تدابنر عالة لضتمان التنفنذ الفامل والفعا لألح اه القانونية القا مة التي

90-128

اعتماد استتتراتيجية عتتاملة وخطة عمل ترميان إلع إلغاء أي تشتتريع تقنندي أو

تحقر التمننز العنصري وتيسنر إم انية اللجوء الفعا إلع القضاء (ترنمانستان)؛

تمننزي ي جملة أمور أخرى لضمان وتعزيز المساواة بنن جميع القشر والحفاظ علع نرامتا
بصرف النقر عن منلا الجنسي أو هويتا الجنسانية (ننو يلندا)؛

العودة عن الحقر المفروض حتتتتاليتتتا علع االعتراف القتتتتانوني بنوع الجنس
91-128
ووضع إجراء لالعتراف ققوه علع االستقال الش صي والتحد د الذاتي للاوية (أقسلندا)؛
92-128

ات اذ خطوات عالة للحد من الصتتيج المستتن ة ومن التحري

التمننز أو العداء أو العنف ضتد األعت ا

علع الفراهية أو

والمجتمعات المحلية علع أستاغ العرق أو اإلثنية

أو المنل الجنسي أو الاوية الجنسانية وال سيما ي المجا العاه (لي تنشتا ن)؛

93-128

تعزيز التشتتتتريعات والستتتتياستتتتات التي تحمي من نل أعتتت ا التمننز وال ستتتتيما

94-128

تعتتد تتل التشتتتتتتتتتريعتتات التي تنفي الحق ي االعتراف القتتانوني بتغننر الاويتتة

95-128

إعادة إنشتتتاء هن ة المستتتاواة ي المعاملة واعتماد استتتتراتيجية عتتتاملة وخطة

96-128

ات تاذ تتدابنر لم تا حتة التمننز وانتشتتتتتتتتتتار خطتاب الفراهيتة ضتتتتتتتتتتد الماتاجرين

97-128

تعزيز التتتدابنر الراميتتة إلع منع ارتفتتاب الج ار بتتدا ع الفراهيتتة العنصتتتتتتتتتريتتة

التمننز ضد األتليات اإلثنية والجنسية وضد النساء (جزر مارعا )؛
الجنسانية وتجري جميع أع ا العنف العا لي (الم سي )؛

عمل تتصدقان للتمننز القا علع أساغ المنل الجنسي والاوية الجنسانية (أقسلندا)؛
والالج نن وال سيما الروما (األرجنتنن)؛

والتحري

علع العنف وما تصتتتل بذل من ستتتلوز تمننزي ضتتتد الالج نن والمااجرين والروما

وغنره من األتليات اإلثنية والجنستتتتية بما ي ذل من جانب المو فنن العمومننن وضتتتتمان

الفعالية ي تسجنل جميع الج ار المرتفقة بدا ع الفراهية المبلج عناا والتحقنق ناا ومقاضاة

مرتفبناا (جنوب أ ريقيا)؛
98-128

تحستنن حماقة حقوق اإلنستان لجميع األ راد بمن نا المااجرون والالج ون

وغنره من المشتتتترد ن بفضتتتتل تعزيز الم ستتتتستتتتات الدقمقراطية وال ستتتتيما مفوضتتتتية الحقوق
األساسية من أجل ضمان المساواة ي المعاملة وم ا حة جميع أع ا التمننز ()ندا)؛

99-128

ات اذ التدابنر الال مة لمنع وإنااء العنصتتتترية والتمننز العنصتتتتري ونرج األجانب

وتقدق الجناة إلع العدالة (غانا)؛

100-128

تف ي

جاودها لم ا حة جميع أعتتت ا التمننز ونرج األجانب والتعصتتتتب بشتتتتتع

الستتتتتتبل مناا ات اذ إجراءات ضتتتتتتد خطابات الفراهية وج ار الفراهية التي تستتتتتتتادف األتليات

والف ات الضعيفة (تشي يا)؛

18

GE.21-19416

A/HRC/49/8

101-128

مواصتتتتتلة الجاود التي تبذلاا لم ا حة مقاهر الفراهية ضتتتتتد الف ات الضتتتتتعيفة

102-128

ستتتتتتتن تشتتتتتتتريعات للمناطق المتأثرة بالنزاعات وتو نر التوجيه والمشتتتتتتتورة إلع

ومعادقة الجناة (جماورية نزويال البوليفارية)؛

الم ستتتتستتتتات التجارية بشتتتتأن ضتتتتمان احتراه حقوق اإلنستتتتان ومنع ومواجاة ال طر المت از د

المتم ل ي تورط الشتتتتتتتترنات ي انتاا)ات جستتتتتتتتيمة لحقوق اإلنستتتتتتتتان ي المناطق المتأثرة
بالنزاعات بما ي ذل حاالت االحتال األجنبي (دولة لسطنن)؛

103-128

وضتتتتتتتتع خطة عمل وطنية تتماعتتتتتتتتع مع المقاد التوجناية المتعلقة باألعما

104-128

علع التصتتتتتتتتتدي ي تل التشتتتتتتتتتريع الجتد تد المعتمتد ي عتاه 2020

التجارية وحقوق اإلنسان (اليابان)؛
الحر

لما قستتتتتتتتمع بقاهرة "األعما التجارية اإلثنية" بطريقة عالة وعلع أن تم ل ستتتتتتتتلطات الح
الذاتي عالا مصالا األع ا

المنتمنن إلع أتليات تومية الذ ن تصر ون باسما (رومانيا)؛
باتقاع ناج تا علع حقوق

105-128

إح ار تقده ي اإلصتال الشتامل لمرا)ز االحتجا

106-128

ضتتتمان التحقنق ي حاالت االستتتت داه المفرط للقوة بما ناا إستتتاءة المعاملة

اإلنسان وبما تماعع مع توصيات لجنة مناهضة التعذ ب ()ولومبيا)؛

والت عتتتذ تتتب من جتتتانتتتب المو فنن الم لفنن بت ت نفتتتاذ القواننن
االستجواب ومالحقة الجناة وإدانتا ومساءلتا (فيجي)؛

ي عمليتتتات التودي

وأثنتتتاء

107-128

ات اذ تدابنر لحماقة استقال القضاء ونزاهته الفاملنن (با)ستان)؛

108-128

ات اذ تدابنر لضمان استقال القضاء (إقطاليا)؛

109-128

احتراه وضتتمان االستتتقال التاه والفعلي للستتلطة القضتتا ية بما ي ذل عندما

110-128

الحد من تستتتنيس النقاه القضتتتا ي بتعزيز صتتتالحيات مجلس القضتتتاء الوطني

تعلق األمر بتعننن تضاة المح مة العليا (السويد)؛

وإرستاء مبدأ التو يع العشتوا ي للقضتاقا وحماقة القضتاة من الضتغوط أو االنتقادات أو أعما

االنتقاه السياسية (الوالقات المتحدة األمري ية)؛
111-128

تعزيز استتتتقال القضتتتاء بشتتتتع الستتتبل مناا تنفنذ المقاد األستتتاستتتية بشتتتأن

112-128

ات اذ تدابنر لحماقة استتتتقال القضتتتاء بفضتتتل مواءمة إجراءات اختيار رءستتتاء

استقال السلطة القضا ية وتعزيز دور مجلس القضاء الوطني (أستراليا)؛

المحا) وتعنننا مع المعا نر الدولية (النمسا)؛

 113-128ضتمان استتقال القضتاء بشتتع الستبل مناا تدعي مجلس القضتاء الوطني و قا
لتوصتتتتتتتيات لجنة البنددية ومجلس أوروبا واالمت ا الفامل لق اررات المح مة األوروبية لحقوق
اإلنسان ومح مة العد األوروبية (هولندا)؛

114-128

ات اذ تدابنر لضتمان استتقال القضتاء بشتتع الستبل مناا تنفنذ توصتيات لجنة البنددية

115-128

النقر ي ات اذ تدابنر لتعزيز االستقال الفامل للقضاء ونزاهته و عالنته (بنرو)؛

لتدعي مجلس القضاء الوطني وتعزيز صالحيات الم تب القضا ي الوطني ور يسه (ألمانيا)؛
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 116-128ات اذ خطوات عالة لففالة وحماقة االستتتتتقال الفامل للقضتتتتاء ونزاهته ضتتتالا
عن الفصل بنن السلطات (لي تنشتا ن)؛
117-128

احتراه الفصتتل التاه بنن الستتلطات لضتتمان مزاولة األعما بشت ل نزيه ومستتتقل

118-128

تعزيز جاودهتتا الراميتتة إلع حمتتاقتتة الحق ي حريتتة تفوين الجمعيتتات والتجمع

119-128

ات اذ مقادرات ملموستتتتة  -بما ي ذل علع المستتتتتوى التشتتتتريعي  -لضتتتتمان

120-128

ات اذ تدابنر عالة لضمان تعزيز تعددقة وسا ط اإلعاله وحرية التعبنر ( رنسا)؛

(جزر مارعا )؛

السلمي والتعبنر وتيسنر إعماله (تيمور  -ليشتي)؛
حرية الصحا ة وحرية التعبنر بش ل علي (إقطاليا)؛

121-128

يادة الجاود الرامية إلع ضتتمان حرية واستتتقال وستتا ط اإلعاله والحق الفامل

122-128

متفتا تة لوستتتتتتتتتتا ط اإلعاله من خال تيستتتتتتتتتنر تعتددقتة المحتوى

ي حرية التعبنر (عنلي)؛
تو نر ر

التحريري بفضتتتل وستتتا ط اإلعاله المستتتتقلة بما ناا هن ة البث العامة وبفضتتتل هن ة مستتتتقلة
لتنقي وسا ط اإلعاله (السويد)؛

123-128

تحتتد تتد إجراءات أ) ر عتتتتتتتتتفتتافيتتة لتعننن أعضتتتتتتتتتتاء هن تتة اإلعاله بغيتتة تعزيز

124-128

وضتتتتتتتتتع ضتتتتتتتتتمانات تانونية لتعزيز التعددقة داخل مجلس اإلعاله وحما ته من

125-128

تعزيز حريتتة التعبنر وتفوين الجمعيتتات بوضتتتتتتتتتع تواعتتد تجنز منا التراخي

126-128

إعادة تعددقة واستتتتتتتقاللية وستتتتتتا ط اإلعاله وضتتتتتتمان حرية التعبنر من خال

127-128

ع
المنقمة لوستتتتا ط اإلعاله وتعزيز
ضتتتتمان استتتتتقال وستتتتا ط اإلعاله والان ات

استقاللنتاا (الدانمرز)؛

التدخالت السياسية (المملفة المتحدة لبريطانيا العقمع وأ رلندا الشمالية)؛

لوسا ط اإلعاله وبضمان عده التدخل ي العمل الحر لمنقمات المجتمع المدني (أستراليا)؛
االمتناع عن إعاتة وترهنب وسا ط اإلعاله المستقلة والصحفننن (النمسا)؛

تعددقة وستتتا ط اإلعاله وتان ة بن ة مواتية لعملاا تفون خالية من أعما التأثنر أو التدخل أو
الترهنب غنر المبررة (بلجي ا)؛

128-128

ات اذ خطوات ملموستتتة لضتتتمان حرية وستتتا ط اإلعاله واستتتتقاللية عملاا ولتان ة

بن ة إعالمية تتست بالتعددقة والشتتفافية والطابع التشتتارني ستواء علع عتتق ة اإلنترنج أو خارجاا

بما ي ذل ات اذ خطوات لضمان استقاللية الان ة المعنية بتنقي وسا ط اإلعاله (تشي يا)؛
129-128

حماقة الحقوق المدنية والستتتياستتتية وإلغاء القواننن التي تفرض تنودا ال مبرر

130-128

ات تاذ خطوات لحمتاقتة حريتة التعبنر عن طريق تعتددقتة وستتتتتتتتتا ط اإلعاله وذل

لاا علع الحنز المدني وعلع وسا ط اإلعاله (لفسمبر )؛

بشتع السبل مناا تعزيز االستقال السياسي للان ة المعنية بتنقي وسا ط اإلعاله (النرويج)؛

131-128

الحر

علع إجراء عمليات تشتتتتاور عند صتتتتياغة تواننن جد دة من أجل تا

نقاش عاه ي حننه والتواصتتتتتتتتل مع جميع الجاات الفاعلة من غنر الدو ووستتتتتتتتا ط اإلعاله

الحرة و ق ا للغاقة  7-16من غاقات أهداف التنمية المستدامة (سويسرا)؛
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132-128

ضتتتتتتت تمتان حمتاقتة وتعزيز الحق ي حريتة تفوين الجمعيتات والتجمع الستتتتتتتتتلمي

133-128

مضتتاعفة الجاود لضتتمان االحتراه الفامل للحق ي حرية تفوين الجمعيات والتجمع

والتعبنر وضمان أال تسفر ممارسة هذا الحق عن ضرر ما (سويسرا)؛

السلمي والتعبنر بما ي ذل حماقة المجتمع المدني والم سسات األ)ادقمية (أوروغواي)؛

134-128

الحر

علع حماقة الحرية العلمية للجامعات ومعاهد القحوا واستتتتتتتتتتقاللنتاا

بما ي ذل االستتتقاللية ي تحد د المناهج الدراستتية والتدريس وإجراء القحوا وإدارة ع ت وناا
بما تماعع مع االلتزامات الدولية للبلد ي مجا الحرية األ)ادقمية (بلجي ا)؛

135-128

ات تاذ خطوات عتالتة لحمتاقتة حريتة التعبنر التي تشتتتتتتتتمتل حريتة الجاتات الفتاعلتة ي

136-128

ات اذ تدابنر لحماقة استتتقاللية الجامعات بش ت ل عا بما تماعتتع مع المعا نر

137-128

مواصتتتتتتتتلة جاودها المبذولة لتنفنذ االستتتتتتتتتراتيجية الوطنية لإلدما االجتماعي

138-128

ي إطار االستتتتتتتراتيجية

المجتمع المدني والعلماء وحماقة الحرية األ)ادقمية وضمان استقاللية الجامعات (لي تنشتا ن)؛

الدولية لحقوق اإلنسان ي مجا الحرية األ)ادقمية (ألمانيا)؛
بنجا (ترنمانستان)؛

مواصتتتتتتلة ات اذ التدابنر لم ا حة االتجار باألعتتتتت ا

الوطنية لم ا حة االتجار وخطة العمل المرتقطة باا (سري النفا)؛

للتعرف علع األطفا ضتتتتتتتتتحاقا االتجار بالقشتتتتتتتتتر

139-128

إنشتتتتتتتتتاء إطار مت صتتتتتتت ت

140-128

مواصتتتلة الدع الذي تو رج لتعزيز آلياتاا الرامية إلع حماقة جميع األعت ت ا

141-128

مواصلة الجاود المبذولة لحماقة األتليات وم ا حة االتجار بالقشر (لبنان)؛

142-128

مواصتتتتتتت تلتة الجاود الراميتة إلع تنفنتذ االستتتتتتتتتتراتيجيتة الوطنيتة لم تا حتة االتجتار

143-128

الحر

علع اتقاع ناج جامع قشمل عدة أصحاب مصلحة الت اذ تدابنر ترمي

144-128

مواصتتلة الجاود الرامية إلع دع المستتاواة بنن الجنستتنن ي ستتوق العمل وإلع

145-128

مواصتلة الناوض بالتنمية االتتصتادقة واالجتماعية المستتدامة ومواصتلة تعزيز

146-128

ات اذ تدابنر ملموسة إلنااء الفقر (سنرالنون)؛

ولمساعدتا (المملفة المتحدة لبريطانيا العقمع وأ رلندا الشمالية)؛

بمن نا األطفا

من االتجار بالقشر (تنرغنزستان)؛

للفترة ( 2023-2020لنبيا)؛
إلع منع االتجار باألع ا

تقلي

وم ا حته (الفلبنن)؛

الفجوة ي األجور بنن الرجل والمرأة (تونس)؛

العمالة (الصنن)؛

147-128

اعتماد المزيد من الستتتتتياستتتتتات وت صتتتتتي

148-128

ات اذ المزيد من التدابنر لضتتتمان استتتتفادة جميع المواطننن بمن نا المااجرون

المساواة ي التعلي لجميع األطفا ( ننج ناه)؛

المزيد من الموارد تحد دا لتحقنق

والالج ون وطالبو اللجوء والمستنون واألطفا والنستاء المامشتات مما ق في من ال دمات الصتحية
والتعليمية وغنرها من ال دمات المتعلقة باالحتياجات األساسية (تيمور  -ليشتي)؛
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149-128

ضمان حصو األطفا المنتمنن إلع أتليات تومية علع التعلي بلغتا األه (سلو ا)يا)؛

150-128

تو نر التعلي الفعتتا والجنتتد بلغتتات األتليتتات ي جميع مراحتتل التعلي

بمتتا ي

151-128

ات اذ تدابنر ملموستة لضتمان تمتع المااجرين والالج نن وطالبي اللجوء بالحق

ذل عن طريق است داه المدرسنن القادرين علع تدريس المواد بلغات األتليات (رومانيا)؛
ي التعلي والصحة والمساعدة القانونية دون تمننز (البرتغا )؛

ي مجا حقوق اإلنسان ي المناهج الدراسية (الفلبنن)؛

152-128

مواصلة تعمي الت قي

153-128

مواصتتتلة جاودها الرامية إلع تعزيز الحق ي التعلي من أجل ضتتتمان حصتتتو

الجميع علع التعلي الجند والجامع بمن نا الف ات الضتتتتتتتتعيفة والمامشتتتتتتتتة (جماورية الو

الدقمقراطية الشعبية)؛

علع تو نر التعلي لجميع األطفا دون تمننز (إسواتنني)؛

154-128

الحر

155-128

ترعتتند الستتياستتات الرامية إلع تحقنق المستتاواة بنن الجنستتنن من خال ت قي

الشقاب بالحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية وتحسنن ر
ذات الصلة (تبر )؛

الحصو علع ال دمات

الجاود الرامية إلع تنفنذ البرنامج الوطني لإلعاتة و يادة عدد األطفا ذوي

156-128

تف ي

157-128

ات تاذ المزيتد من ال طوات لزيتادة ر

158-128

مواجاة التحدقات التي تعنق إعما الحق ي التعلي بما ي ذل

159-128

مواصتلة الجاود الرامية إلع تحستنن نوعية التعلي و يادة ر

اإلعاتة الملتحقنن بنقاه التعلي العاه ور ع معد تو ي

الطفولة المق رة ولتحسنن النتا ج التعليمية (بلغاريا)؛

األع ا

ذوي اإلعاتة ()مبودقا)؛

الحصتتتتتتتتتو علع تعلي جنتد ي مرحلتة

ارتفاع عدد الطالب الذ ن ترنون المدرسة ي وتج مق ر (أونرانيا)؛
التعلي الجند والجامع والعاه (تونس)؛

ي ستتتتتتتتياق
الحصتو علع

160-128

ات اذ المزيد من التدابنر لزيادة ر

161-128

ات اذ المزيد من ال طوات للقضتاء علع التمننز ضتد طا فة الروما ال ستيما ي

162-128

أطفا الروما ي

(اليابان)؛

أطفا الروما ي الحصتتتتتتو علع التعلي

مجاالت التعلي والصحة والعمالة (غانا)؛

مواصتتتتتتتلة التدابنر الرامية إلع تحستتتتتتتنن نتا ج التعلي و ر

الحصو علع تعلي جند وجامع وعادي (جورجيا)؛

163-128

ضتتمان تفا

164-128

تعزيز الجاود الرامية إلع تو نر ر

165-128

ات اذ تدابنر لزيادة التحاق أطفا الروما بالمدارغ والقضتتتاء علع التمننز الذي

المدارغ ( نلندا)؛

ر

أطفا الروما ي الحصتتو علع التعلي وإنااء الفصتتل ي
الحصتتو علع تعلي غنر تمننزي وجامع

ألطفا الروما وات اذ خطوات لتحسنن رصا التعليمية (تشي يا)؛
تعرضون له ي المدارغ (تبر )؛
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166-128

ات اذ المزيد من ال طوات لتحستتنن تو نر التعلي والس ت ن والحماقة االجتماعية

167-128

إ الء األولويتة للمقتادرات الراميتة إلع القضتتتتتتتتتاء علع التمننز والفصتتتتتتتتتل اللتذ ن

للروما وال سيما األطفا

بما ي ذل عن طريق التصدي لحاالت الفصل ي المدارغ ()ندا)؛

تعرض لامتتا أطفتتا الرومتتا ي المتتدارغ وات تتاذ تتتدابنر وريتتة لتقلي

أطفا الروما واألطفا اةخرين فيما ق

الفجوة القتتا متتة بنن

التحصتتتتتتنل التعليمي وال ستتتتتتيما ي مرحلة التعلي

االبتدا ي (جزر البااما)؛

الجاود الراميتتة إلع م تتا حتتة التمننز واإلتصتتتتتتتتتتتاء االجتمتتاعي اللتتذ ن

168-128

تف ي

169-128

مواصتلة تعزيز التدابنر الال مة لضتمان حصتو أطفا الروما علع التعلي وعده

170-128

مواصتتتتتتتلة جاودها الرامية إلع القضتتتتتتتاء التاه علع جوانب الحرمان التي تعاني

واجااما الروما مع الترننز بوجه خا

علع التعلي المدرسي المتفامل (النمسا)؛

صلا عن اةخرين (جماورية نزويال البوليفارية)؛

مناا طا فة الروما ال ستتيما ي مجاالت التعلي والصتتحة والعمالة والس ت ن وإم انية االستتتفادة

من ال دمات (ترنيا)؛
171-128

االستتتتتمرار ي ضتتتتمان حصتتتتو الروما علع ال دمات االجتماعية دون تمننز

172-128

مواصلة تعزيز المساواة بنن الجنسنن (مصر)؛

173-128

ات اذ تدابنر لاللتزاه الفعلي بأح اه اتفادية القضتتتتاء علع جميع أعتتت ا التمننز

174-128

مواصتتتتتتتتلة يادة اإلجراءات الرامية إلع ر ع معد تو ي

النستتتتتتتتاء وتحستتتتتتتتنن

175-128

التنفنذ الفامل لالستتتتتتتراتيجية الوطنية لتعزيز المستتتتتتاواة بنن الجنستتتتتتنن وتنفنذ

176-128

عرض خبرتاا الوطنية ي مجا دع وتعزيز م ستتستتة األستترة بوصتتفاا الوحدة

177-128

التنفنتتذ الفتتامتتل ل طتتة العمتتل الراميتتة إلع تم نن المرأة ي األستتتتتتتتترة والمجتمع

178-128

تجري جميع أعتتتتتتت ت تا العنف العتا لي حتع عنتدمتا رتفتب هتذا الفعتل ألو مرة

179-128

اعتمتاد استتتتتتتتتتراتيجيتة عتتتتتتتتتاملتة وخطتة عمتل مرتقطتة باتا لم تا حتة أعمتا العنف

180-128

تقدق خدمات لمساعدة ضحاقا العنف العا لي (إ)وادور)؛

181-128

مضتتتتتتتتتاعفة الجاود الرامية إلع م ا حة التو يع النمطي ألدوار الجنستتتتتتتتتنن ي

بما قشمل الرعاقة الصحية والتعلي والعمل (تا لند)؛

ضد المرأة (األرجنتنن)؛

رو ان المانية مع الترننز علع نساء الروما (جماورية نزويال البوليفارية)؛

الضمانات الدستورية التي تففل المساواة بنن المرأة والرجل تنفنذا تام ا (جزر البااما)؛
الطبيعية واألساسية للمجتمع (بنالروغ)؛

للفترة  2030-2021بادف تقلي

الفجوة ي األجور بنن المرأة والرجل (بلغاريا)؛

(بورنننا اسو)؛

والتمننز والوص القا مة علع أساغ المنل الجنسي والاوية الجنسانية (الدانمرز)؛

األسرة والمجتمع (الاند)؛
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182-128

مواصتلة تنفنذ الستياستات واإلطار القانوني للقضتاء علع التمننز ضتد المرأة ي

183-128

إنفاذ مبدأ األجر المتستتتاوي لقاء العمل المتستتتاوي القيمة للقضتتتاء علع الفجوة

184-128

مواصتلة الجاود الرامية إلع ستد الفجوة ي األجور بنن المرأة والرجل ي ستوق

185-128

ات اذ مزيد من ال طوات لتعزيز حقوق المرأة والمستاواة بنن الجنستنن ي م ان

سوق العمل وتقلي

الفجوة ي األجور بنن الجنسنن (أوغندا)؛

ي األجور بنن الجنسنن (أقسلندا)؛

العمل (العراق)؛

العمل وات اذ تدابنر عالة لسد الفجوة ي األجور بنن الجنسنن (مالطة)؛

186-128
187-128

( ننج ناه)؛

تعزيز جاودها الرامية إلع تقلي
تف ي

الفجوة ي األجور بنن الرجل والمرأة (منغوليا)؛

الجاود الرامية إلع منع التمننز ضتتتتتتتتد المرأة وتحستتتتتتتتنن روف حياتاا

188-128

ات تتتاذ تتتتدابنر محتتتددة لم تتتا حتتتة القوالتتتب النمطيتتتة المتعلقتتتة بتتتدور المرأة ي

189-128

ات اذ تدابنر لزيادة مشتتارنة المرأة ي الحياة الستتياستتية والعامة وللقضتتاء علع

المجتمع و يادة تم نل المرأة ي المناصب اإلدارية العليا ي اإلدارة العامة (أنغوال)؛

جميع أعتت ت ا العنف والتمننز القا منن علع أستتتتاغ المنل الجنستتتتي أو الاوية الجنستتتتانية أو

التعبنر الجنساني (عنلي)؛
190-128

مواصلة ات اذ تدابنر لزيادة عدد النساء العامالت ي القطاع العاه (إس ار نل)؛

191-128

ات اذ تدابنر خاصة للقضاء علع جميع أع ا التمننز ضد المرأة بفضل تان ة

192-128

النقر ي ات اذ تدابنر لزيادة تم نل المرأة ي الحياة السياسية للبلد (ألقانيا)؛

193-128

تعزيز مشارنة المرأة ي الحياة العامة والسياسية (منغوليا)؛

194-128

مواصتتتتتتتلة التدابنر الرامية إلع تعزيز المستتتتتتتاواة بنن الجنستتتتتتتنن ونفالة تم نل

195-128

مواصتتتتلة م ا حة القوالب النمطية والتمننز ضتتتتد المرأة وتعزيز تم نل المرأة ي

196-128

يادة تم نل المرأة ي الحياة الستياستية و ي المناصتب العليا ي اإلدارة العامة

بن ة مواتية لمشارنة المرأة ي السياسة والش ون العامة (ملدق )؛

األتليات اإلثنية ي الحياة السياسية والعامة (ننقا )؛

الحياة السياسية للبلد (بنرو)؛

ونذل منع وم ا حة القوالب النمطية المتعلقة بالمرأة والتمننز الممارغ ضتتتتتتتتدها بما ي ذل

ال طاب المتحنز ضد المرأة (جماورية مولدو ا)؛
197-128

مواصتتتتلة تعزيز حقوق المرأة والمستتتتاواة بنن الجنستتتتنن ومشتتتتارنة النستتتتاء ي

القطاعنن العاه والستتياستتي بشتتتع الستتبل مناا تنفنذ خطة العمل الرامية إلع تم نن المرأة ي

األسرة والمجتمع للفترة ( 2030-2021جماورية الو الدقمقراطية الشعبية)؛
198-128

يادة تم نل المرأة ي عملية صتتتنع القرار الستتتياستتتي و ي المناصتتتب العليا ي

اإلدارة العامة (رواندا)؛

199-128
24
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200-128

مواصتتتتتتتتتلة الجاود الرامية إلع استتتتتتتتتتفما خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة

201-128

النقر ي بتذ مزيتد من الجاود من أجتل اإلعتداد المق ر ل طتة العمتل الوطنيتة

202-128

يتتتادة وتنرة إعتتتداد خطتتتة العمتتتل الوطنيتتتة التي تستتتتتتتتتتنتتتد إلع ترار مجلس

203-128

التتتعتجتنتتتتتل بتتتتتتتدعتتتتتتت تنتن ختطتتتتتة التعتمتتتتتل التوطتنتيتتتتتة التمترتتقتطتتتتتة بتقترار متجتلتس

204-128

االنتاتتتاء من اعتمتتتاد خطتتتة العمتتتل الوطنيتتتة التي تستتتتتتتتتتنتتتد إلع ترار مجلس

205-128

وضتتتتتتتتتع الصتتتتتتتتتيغتتة الناتتا يتتة ل طتتة العمتتل الوطنيتتة المرتقطتتة بقرار مجلس

206-128

مواصتتتتتتت تلتة جاودهتا الراميتة إلع تعزيز اإلطتار القتانوني لحمتاقتة المرأة من العنف

207-128

ات اذ ال طوات الال مة لم ا حة التمننز والعنف الممارستتتتتتتتنن ضتتتتتتتتد النستتتتتتتتاء

208-128

ات اذ تدابنر إضتتافية لم ا حة العنف ضتتد المرأة بفعالية وتعزيز مشتتارنتاا ي

209-128

تعزيز الجاود الرامية إلع الحد من حاالت العنف العا لي وال ستتتيما ضتتتد المرأة

والساله واألمن (تونس)؛

التي تستند إلع ترار مجلس األمن  )2000(1325المتعلق بالمرأة والساله واألمن ()مبودقا)؛

األمن  )2000(1325المتعلق بالمرأة والساله واألمن (جورجيا)؛

األمن  )2000(1325المتعلق بالمرأة والساله واألمن وتنفنذ ال طة بصورة عالة (العراق)؛
األمن  )2000(1325المتعلق بالمرأة والساله واألمن (لبنان)؛

األمن  )2000(1325المتعلق بالمرأة والساله واألمن (أونرانيا)؛

العا لي ومواصلة جاودها الرامية إلع سد الفجوة ي األجور بنن المرأة والرجل (بوتان)؛
واألطفا

والتمننز والعنف الممارسنن علع أساغ المنل الجنسي والاوية الجنسانية (فيجي)؛

الحياة السياسية وإدماجاا ي الحياة المانية ( رنسا)؛

(إندونيسيا)؛

210-128

تعزيز األطر القتانونيتة بغيتة حمتاقتة المرأة علع نحو أ ضتتتتتتتتتل من العنف العتا لي

211-128

ات اذ تدابنر لضتتتتتتتتمان اإلبال عن حاالت العنف العا لي والجنستتتتتتتتي ضتتتتتتتتد المرأة

212-128

مواصتتلة تعزيز حمالت التوعية العامة المناهضتتة للعنف المنزلي وضتتمان تقدق

213-128

بتتذ المزيتتد من الجاود لتعزيز اإلطتتار القتتانوني الرامي إلع حمتتاقتتة المرأة من

214-128

ات اذ تدابنر لم ا حة العنف العا لي وضتتتتمان حماقة حقوق الف ات الضتتتتعيفة

215-128

ضتتتتتتت تمتان اإلبال عن جميع حتاالت العنف العتا لي وتستتتتتتتتتجنلاتا والتحقنق ناتا

216-128

يتادة تعزيز اةليتات المعمو باتا علع الصتتتتتتتتتعنتد الوطني لمنع العنف العتا لي

والجنسي (مالنزيا)؛

وتسجنلاا والتحقنق ناا بدتة ومقاضاة الجناة ومعاتبتا علع النحو الواجب (الجبل األسود)؛

الدع الفا ي للضحاقا (الفلبنن)؛

العنف العا لي والجنسي (جماورية نوريا)؛

بما ناا النساء واألطفا واألع ا

ذوو اإلعاتة والمسنون (االتحاد الروسي)؛

بالفامل (إس ار نل)؛

وحماقة جميع ضحاقاج (تنرغنزستان)؛

GE.21-19416

25

A/HRC/49/8

217-128

مواصتلة إذناء الوعي بلليات الحماقة القا مة و يادة إم انية الوصتو إلناا وتعزيز

218-128

تحد د وتجري جميع مقاهر العنف الجنستتتتتتتاني وضتتتتتتتمان الحماقة الفعالة للضتتتتتتتحاقا

219-128

التففنر ي مقادرات إضافية للقضاء علع العنف ضد المرأة ()مبودقا)؛

220-128

االستتتتتتتتمرار ي ات اذ التدابنر الال مة لمواصتتتتتتتلة القضتتتتتتتاء علع التحرش الجنستتتتتتتي

221-128

إلغتاء التشتتتتتتتتتريع الجتد تد الرامي إلع حمتاقتة األطفتا أل نته ققوه بوصتتتتتتت ت وتمننز

اإلطار القانوني الرامي إلع مقاضاة ومعادقة مرتفبي أعما العنف العا لي والجنسي (ترنيا)؛

(إسقانيا)؛

(تبر )؛
األعتت ت ا

علع أستتتتاغ منلا الجنستتتتي وهويتا الجنستتتتانية ويقي روابط غنر مقبولة بنن

الم لية الجنسية والمنل الجنسي إلع األطفا (النمسا)؛

222-128

إجراء مشتتتاورة تضت ت العد د من أصتتتحاب المصتتتلحة لوضتتتع استتتتراتيجية وطنية

223-128

النقر ي إنشتتتتتتتاء هن ة واحدة مستتتتتت ولة عن حقوق الطفل تستتتتتتَند إلناا والقة

224-128

وضع خطة عمل وطنية لمنع جميع أع ا العنف ضد األطفا وم ا حتاا (نامنبيا)؛

225-128

ر ع سن الزوا إلع  18سنة للرجا والنساء دون است ناء (مالوي)؛

عاملة ومح مة هد اا منع جميع أع ا العنف ضد األطفا وم ا حتاا (مالنزيا)؛
واضحة وت َّو سلطة نافية (بولندا)؛

ي الت قي

الجنستتتتي الشتتتتامل بما ي ذل الت قي

226-128

ضتتتتمان حق األطفا

227-128

تعزيز الستياستات الرامية إلع دع األسترة باعتقارها الوحدة الطبيعية واألستاستية

228-128

مواصلة تعزيز حماقة األسرة و يادة حماقة حقوق المرأة والطفل (الصنن)؛

229-128

تعزيز التدابنر الرامية إلع القضاء علع التمننز ضد أطفا الروما (السنغا )؛

مجا التنوع الفامل للمنو الجنسية والاويات الجنسانية وال صا

الجنسية (أقسلندا)؛

ي

للمجتمع (مصر)؛

جاودها الرامية إلع إعتتتت تراز األطفا ذوي اإلعاتة ي نقاه التعلي العاه

230-128

تف ي

231-128

تعزيز الجاود الراميتة إلع االعتراف بحق جميع األعتتتتتتت ت تا

232-128

التنفنذ الفعلي للبرنامج الوطني لإلعاتة (منغوليا)؛

233-128

ضتتتمان المشتتتارنة المجدقة للنستتتاء واألطفا واألعتت ا

234-128

مواصتتتتلة الجاود الرامية إلع تعزيز وحماقة حقوق اإلنستتتتان للف ات الضتتتتعيفة

235-128

ات اذ المزيد من ال طوات النشتتتتتتطة لضتتتتتتمان إعما حقوق النستتتتتتاء واألطفا

وضمان حصولا علع التعلي ي إطار مناجي جامع (تا لند)؛

العيش المستقل واالندما

ي المجتمع نأ راد (بولندا)؛

ذوي اإلعتاتتة ي

ذوي اإلعاتة والمجتمعات

المحلية ي وضع وتنفنذ األطر المتعلقة بتغنر المناخ وبالحد من م اطر الفوارا (فيجي)؛

بما ناا النساء واألطفا واألع ا

والشقاب مع الترننز بوجه خا
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236-128

تعزيز حماقة الف ات الضتتتتتتعيفة بفضتتتتتتل تنفنذ استتتتتتتراتيجية اإلدما االجتماعي

237-128

تعزيز السياسات الرامية إلع القضاء علع الفقر وال سيما بالنسقة لألتليات (مالنزيا)؛

238-128

مواصلة الجاود الرامية إلع تحسنن إدما طا فة الروما ي المجتمع (أونرانيا)؛

239-128

مواصتتتتتتتلة م ا حة التمننز الذي تتعرض له طا فة الروما وال ستتتتتتتيما النستتتتتتتاء

240-128

االلتزاه بحل مستتألة الممتلفات الناودقة غنر المطالب باا ي هنغاريا بالتعاون مع

241-128

ضتتتتتمان تو نر التمويل المناستتتتتب لوستتتتتا ط اإلعاله بلغات األتليات وتمد د مدة

242-128

توستتيع نطاق البرامج اإلذاعية والتلفزيونية باللغة الستتلو ننية و يادة وتنرة ب اا

والبرنامج الوطني لإلعاتة (سري النفا)؛

واألطفا

وتعزيز اندماجا االجتماعي الفامل ي المجتمعات المحلية (الب ار يل)؛

المنقمة الناودقة العالمية المعنية باسترجاع الممتلفات وغنرها من أصحاب المصلحة (أستراليا)؛
البرامج التلفزيونية من أجل الترويج للغات األتليات بش ل مناسب (رومانيا)؛

(سلو ننيا)؛

243-128

تشجيع است داه اللغة السلو ننية ي الحياة العامة (سلو ننيا)؛

244-128

ضتتتتتتتتمان احتراه جميع االتفاديات والبروتونوالت الدولية ذات الصتتتتتتتتلة المتعلقة

بالالج نن والمااجرين وضمان حصو الالج نن والمااجرين علع ال دمات األساسية وإ وا ا
ي روف ال قة (ننو يلندا)؛

245-128

مراجعة التشتتتتتريعات الوطنية المتعلقة بالاجرة والالج نن لضتتتتتمان اتستتتتتاتاا مع

246-128

إترار وتنفنذ االتفاق العالمي من أجل الاجرة اةمنة والمنقمة والنقامية (إندونيسيا)؛

تواعد القانون الدولي ومعا نرج وتجنب ُّ
الناج التي ترنز قط علع أمن الحدود (الم سي )؛

247-128

ات اذ تدابنر لتنستتتتنق عمل الم ستتتتستتتتات بشتت ت ل عا

248-128

مضتاعفة الجاود المبذولة لم ا حة جميع أعت ا التمننز ضتد الف ات الضتعيفة

249-128

تعزيز الجاود الرامية إلع حماقة حقوق المااجرين وأ راد أسره (نيجنريا)؛

المت از دة (االتحاد الروسي)؛

ي وجه تد قات الاجرة

م ل الروما والالج نن والمااجرين ي إطار هدف التنمية المستدامة ( 10باراغواي)؛

علع عتده انتاتاز حقوق الالج نن والماتاجرين عنتدمتا ت صتتتتتتتتتتده

250-128

الحر

251-128

تشتتتتتتتتتد د القواننن الراميتة إلع القضتتتتتتتتتاء علع القوالب النمطيتة والتمننز ضتتتتتتتتتد

252-128

الحر

علع أن تعمتتل منقمتتات المجتمع المتتدني ي بن تتة مواتيتتة وأن تتم ن

253-128

ضتتتتمان أن تفون إم انية طلب اللجوء مفتوحة وميستتترة وعادلة وأن َّتقع ناج

واحتراه مبدأ عده اإلعادة القسرية ي جميع األوتات (ألمانيا)؛

المااجرين والالج نن والناود والروما (إسواتنني)؛

من دخو مرا)ز العبور الم صصة للمااجرين (إ)وادور)؛

تا علع حقوق اإلنسان إلدارة الاجرة وأن قحتره تمام ا مبدأ عده اإلعادة القسرية (إ)وادور)؛
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254-128

ات اذ تدابنر إضتافية لمواجاة التحدقات اإلنستانية التي قعاني مناا المااجرون

255-128

تف ي

الجاود الراميتتة إلع القضتتتتتتتتتتاء علع القوالتتب النمطيتتة والتمننز ضتتتتتتتتتتد

256-128

مواصتتتتتلة ات اذ تدابنر محددة لمنع وإنااء العنصتتتتترية والتمننز العنصتتتتتري ونرج

257-128

تشتتتتد د وتنفنذ التشتتتتريعات ذات الصتتتتلة الرامية إلع القضتتتتاء علع التمننز ضتتتتد

وطالبو اللجوء بما ناا ما تعلق ب دماجا ي المجتمع (الب ار يل)؛
المااجرين والالج نن واألتليات القومية (بنالروغ)؛

األجانب والتعصب ضد المااجرين والالج نن وطالبي اللجوء (الج از ر)؛

العما المااجرين والالج نن وطالبي اللجوء (أوغندا)؛

 258-128مواصتتلة ات اذ التدابنر الال مة لالمت ا لمبدأ عده اإلعادة القستترية امت االا تام ا
بما قضمن حقوق اإلنسان لالج نن وطالبي اللجوء (جماورية نوريا)؛
جاودها الرامية إلع القضتتاء علع التمننز العنصتتري وم ا حة

259-128

مواصتتلة وتف ي

260-128

ات تاذ تتدابنر ملموستتتتتتتتتة لضتتتتتتت تمتان الممتارستتتتتتتتتة الفعتالتة لحق اللجوء واعتمتاد

خطاب الفراهية والج ار األخرى المرتفقة بدا ع الفراهية (نيجنريا)؛

استتتتتتتتتتراتيجيتة لم تا حتة العنف النتاج عن التمننز العنصتتتتتتتتتري والج ار المرتفقتة بتدا ع الفراهيتة
وخطاب الفراهية ( رنسا)؛

261-128

إعما وحماقة حقوق طالبي اللجوء بشتتع الستبل مناا االلتزاه بق اررات المح مة

262-128

ضتتمان الحق ي طلب اللجوء وااللتزاه باألح اه والق اررات ذات الصتتلة الصتتادرة

263-128

مراجعتة اإلجراءات التي تتقعاتا لمعتالجتة طلقتات اللجوء وإناتاء الحقس التلقتا ي

264-128

ات تاذ التتدابنر الال متة لضتتتتتتت تمتان إجراء تقني لفتل حتالتة علع حتدة من حتاالت

265-128

ات تاذ تتدابنر لضتتتتتتت تمتان عتده تعرض طتالبي اللجوء والالج نن ألعمتا تمننزيتة

266-128

ات اذ تدابنر لضتتتتتتمان حق نل طفل ي ا)تستتتتتتاب الجنستتتتتتية مع إ الء اهتماه

267-128

يادة الجاود الرامية إلع إذناء الوعي العاه بمستتألة تقبل اةخر وإلع مقاضتتاة

األوروبية لحقوق اإلنسان ومح مة العد التابعة لالتحاد األوروبي ( نلندا)؛

عن المح مة األوروبية لحقوق اإلنسان ومح مة العد التابعة لالتحاد األوروبي (السويد)؛
لجميع مقدمي الطلقات (األرجنتنن)؛

اللجوء أو اإلبعاد أو الطرد مع مراعاة مبدأ عده اإلعادة القسرية (أ غانستان)؛

وأعما مد وعة ب رج األجانب (أوروغواي)؛

خا

لألطفا الذ ن قصقحون دون ذل عدقمي الجنسية (أ غانستان)؛

جميع مرتفبي الج ار بدا ع الفراهية بصتتتتتتتورة نشتتتتتتتطة لمنع التمننز وحماقة حقوق اإلنستتتتتتتان
لجميع الناغ (مالوي).

-129

جميع االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات الواردة ي هذا التقرير تعبر عن مود

الدولة (الدو ) التي

تدمتاا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال نقغي أن قفا أناا تحقع بتأ ند الفريق العامل ب امله.
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