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 مقدمة  

عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتاملر المننتتتتتتتتت  بم ج  قرار م ل   ق    -1
واستتُتعر تت   . 2022تنتترين الناني/ن فمبر   18إلى  7ر دورته الحادية واألربعين في الفترة من 5/1اإلنستتان

وترأستتتتت  وفد  . 2022تنتتتتترين الناني/ن فمبر    14المعق دة في   ال لستتتتتة النانرة عنتتتتترةالحالة في البرازيل في  
البرازيل وزيرة شتتنون المرأة واألستترة و ق   اإلنستتانر اريستتتران بريت . واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق 

 .2022رين الناني/ن فمبر تن 18في  جلسته السابعة عنرة المعق دةبالبرازيل في 

ر اختتتتار م ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان فريق المقررين التتتتالي 2022اتتتان ن النتتتاني/ينتتتاير    12وفي   -2
 .)الم م عة النالثرة( لترسير استعراا الحالة في البرازيل: باراغ ا  وال بل األس د والرابان

 16/21من مرفق قراره   5والفقرة   5/1من مرفق قرار م ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان  15وعماًل بتالفقرة   -3
 صدرت ال ثائق التالرة ألغراا استعراا الحالة في البرازيل:

 .( 1) )أ(15تقرير وطني/عرا اتابي مقدم وفقًا للفقرة  )أ( 

ت مرع للمعل مات أعدته مف  تتترة األمم المتحدة الستتتامرة لحق   اإلنستتتان )المف  تتترة(  )ب( 
 ؛( 2) )ب(15 وفقًا للفقرة

 .( 3) )ج(15م جز أعدته المف  رة وفقًا للفقرة  )ج( 

وأ يلت  إلى البرازيتل عن طريق الم م عتة النالثرتة قتائمتة أستتتتتتتتتتتتتتنلتة أعتد،تا ستتتتتتتتتتتتتتلفتًا اتل من ألمتانرتار  -4
)باستتتتم م م عة األصتتتتدقاة المعنرة بتلرات التنفي    والبرتغالر وبل ركار وبنمار واندار ولرختننتتتتتاينر والنمستتتتا

وإستتتتتتبانرار وأوروغ ا ر وستتتتتتل فينرار وستتتتتت يستتتتتترار والممل ة (ر  ة على الصتتتتتتعيد ال طنيوتقديم التقارير والمتابع
المتحدة لبريطانرا العظمى وأيرلندا النتمالرةر وال اليات المتحدة األمريكرة. ويمكن االطال  على ، ه األستنلة  

  في الم قع النبكي لالستعراا الدور  النامل.

 االستعراضموجز مداوالت عملية  -الا أو  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

وعلى وفاة البرازيل   2019ستتتتتتلط وفد البرازيل الىتتتتتت ة على تقديم تقرير منتصتتتتتت  المدة في عام  -5
ب مرع التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير إلى ،ينات المعا،دات. وقد ُأننتتتتم المرصتتتتد البرلماني لالستتتتتعراا  

بدعم من المف  تتترة التي شتتتارا  في مناقنتتتات م ا تتتريرة بنتتت ن ت صتتترات ال  لة الدورة    الدور  النتتتامل
الستتتتتتتتتتابقة وصتتتتتتتتتتاغ  التقرير ال طني بمستتتتتتتتتتا،مة من الم تمع المدني. ونتر ة ل ل ر أدرج  الحك مة تنفي   
الت صتتتترات الصتتتتادرة عن ج لة االستتتتتعراا الستتتتابقة في تخطرط ستتتتراستتتتاتها. وتنتتتتكل البرلمانات عناصتتتتر 

آلرة وطنرة  أيىتتتتتتتتتتتتتتًاً  في النظام ال طني لحماية  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان وتعزيز،ا. وأننتتتتتتتتتتتتتت ت البرازيل رئرستتتتتتتتتتتتتترة 
 والمتابعة. لإلبالغ

وقد ا طلع  البرازيل بدور ننط في م ل   ق   اإلنسان بتقديم عدة مبادرات وقرارات وبك نها   -6
على البروت ا ل  2017ي عام  من أكنر البلدان زيارة من جان  اإلجراةات الخاصة. وقد صّدق  البرازيل ف

  

(1) A/HRC/WG.6/41/BRA/1 . 

(2) A/HRC/WG.6/41/BRA/2 . 

(3) A/HRC/WG.6/41/BRA/3 . 

https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/BRA/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/BRA/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/BRA/3


A/HRC/52/14 

3 GE.22-28434 

االخترار  التفاقرة  ق   الطفل المتعلق بإجراة تقديم البالغاتر وتنظر في التصتتديق على االتفاقرة الدولرة 
لحماية  ق   جمرع العمال المهاجرين وأفراد أستتتتتتتر،م والبروت ا ل االخترار  الملحق بالعهد الدولي الخا   

على اتفاقرة  2021نقافرة. وعالوة على ذل ر صتّدق  البرازيل في عام بالحق   االقتصتادية واالجتمايرة وال
البلدان األمريكرة لمكافحة العنصتترية والتمييز العنصتتر  وما يتصتتل ب ل  من أشتتكال التعصتت . وأفاد ال فد  

 بتحّسن التعاون مع محكمة البلدان األمريكرة لحق   اإلنسان ول نة البلدان األمريكرة لحق   اإلنسان.

وفرما يتعلق بحرية الّدينر أشتتتتتارت البرازيل إلى إننتتتتتاة التحال  الدولي لحرية الدين والمعتقدر في   -7
 .2021عام 

( 19-وفرما يخص مكافحة الفقرر فقد نف ت البرازيل أثناة انتنتتتتتتتتتار جائحة فيروس ا رونا )ك فيد -8
ملي ن شتتتتتخص المع نة وستتتتتا،م في الحّد من الفقر المدقع.  70للمستتتتتاعدة الطارئةر تلقى في إطاره  ًا  برنام 

وقتد أد  ن تاه ،ت ا البرنتامى إلى إننتتتتتتتتتتتتتتاة برنتامى ثتان يهتدل إلى تحستتتتتتتتتتتتتتين االستتتتتتتتتتتتتتتقالل الت اتي ل ستتتتتتتتتتتتتتر 
الحتتال عن طريق تقتتديم مع نتتة ت ميلرتتة في م تتاالت المستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتدة االجتمتتايرتتة والصتتتتتتتتتتتتتتحتتة   الىتتتتتتتتتتتتتتيرفتتة
ائتمانات استتتتتتتننائرة أثناة    اطق الريفرة والحىتتتتتترية. اما قدم واألطفال والعمل واإلدماج في المن  والريا تتتتتتة

 وبعد،ا. 19-ك فيد جائحة

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

. وترد الت صتتتتتترات المقدمة أثناة ال لستتتتتتة في الفر  جلستتتتتتة التحاوروفدًا ببرانات خالل   119أدلى  -9
 الناني من ، ا التقرير.

إستتتتترائيل إلى أنها ال تزال تنتتتتتعر بالقلق إزاة قتل اإلناى وأثن  على البرازيل لما اتخ ته وأشتتتتتارت  -10
 من تدابير لحماية المرأة ومكافحة التمييز.

 وأثن  إيطالرا على البرازيل لتصديقها على المعا،دات ولتعاونها مع اآللرات اإلقلرمرة والدولرة. -11

 البرازيل للعمل مع اآللرات الدولرة لحق   اإلنسان.  ور ب  الرابان بال ه د التي تب لها -12

 وقدم األردن ت صرات. -13

 وشكرت التفرا ال فد على تقديمه التقرير ال طني. -14

 وأثنى لبنان على البرازيل لتعاونها مع اآللرات الدولرة واإلقلرمرة لحق   اإلنسان. -15

 اإلنسان والدفا  عن الديمقراطرة. ور ب  ليبرا بالتزام البرازيل فرما يتعلق بحق    -16

 وشكرت لرختننتاين البرازيل على المعل مات التي قدمتها. -17

 وأعرب  ليت انرا عن أسفها الستمرار االعتداةات على الصحفيين والمدافعين عن  ق   اإلنسان. -18

 ور ب  ل سمبرغ بتقديم التقرير ال طني. -19

 للتصد  للعن   د النساة واألطفال واالت ار باألشخا .ور ب  ماليزيا بالخط ات المتخ ة  -20

وأثن  ملديف على البرازيل الستتتتتتتتتحداثها مبادة ت جيهرة وطنرة بنتتتتتتتت ن األعمال الت ارية و ق     -21
 اإلنسان بغرا مكافحة التمييز وت سرع نطا  برامى مكافحة العن   د المرأة.

 ال طني.وشكرت مالطة البرازيل على تقرير،ا  -22

 وأثن  م ريني س على ال ه د التي تب لها البرازيل لتهينة بينة أكنر استدامة. -23
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 وأقرت المكسر  ب  ع السراسة ال طنرة المتعلقة بالبحث عن األشخا  المختفين. -24

 .19-وأشارت منغ لرا إلى اإلجراةات المتخ ة في أوانها من  تفني جائحة ا فيد -25

ستتتتتتتتت د على البرازيل لما اتخ ته من تدابير ستتتتتتتتتراستتتتتتتتتاترة ومنستتتتتتتتتستتتتتتتتترة للبحث عن وأثنى ال بل األ -26
 األشخا  المختفين.

ور ت  المغرب بتالنظتام ال طني لمنع التعت يت  والستتتتتتتتتتتتتترتاستتتتتتتتتتتتتتتات االجتمتايرتة التي اُتخت ت خالل  -27
 .19-ك فيد جائحة

 آلرات  ق   اإلنسان.وأثن  م زامبيق على البرازيل النتخاباتها الديمقراطرة األخيرة وتعاونها مع  -28

وأعرب  ناميبرا عن تقدير،ا للتدابير المتخ ة لتعزيز  ق   اإلنستتتتتتانر بما في ذل  برنامى التن رف  -29
 في م ال  ق   اإلنسان.

 19-وأشادت نيبال بالبرازيل لما اتخ ته من تدابير للحد من األثر االجتماعي واالقتصاد  ل  فيد -30
 طفال.ومكافحة العن   د النساة واأل

وأعرب  ، لندا عن قلقها إزاة  ق   المرأة ومغاير  اله ية ال نستتتتتتتتتتانرةر وإزاة القي د المفرو تتتتتتتتتتة   -31
 على المدافعين عن البينة و ق   اإلنسان والصحفيين والعاملين في وسائط اإلعالم.

 وأثن  ني زيلندا على البرازيل للتقدم ال   أ رزته من  ج لة االستعراا السابقة. -32

 ور ب  النر ر بالتدابير المتخ ة لىمان  ق   الفنات الىيرفة ومكافحة االت ار باألشخا . -33

 وأثن  نر يريا على البرازيل ل ه د،ا الرامرة إلى مكافحة العنصرية و ماية  ق   المهاجرين. -34

 وقدم  النرويى ت صرات. -35

 لتي تحمي  ق   اإلنسان.وأعرب  عمان عن تقدير،ا ل طر الميرارية والمنسسرة ا -36

وبالتدابير المتخ ة   19-ور ب  باكستتتتتان بتدابير الحماية االجتمايرة المتخ ة خالل جائحة ا فيد -37
 لمكافحة العن   د النساة واألطفال ومنا،ىة العنصرية.

 وأعرب  بنما عن تقدير،ا للتقرير ال طني. -38

 البرلماني لالستعراا الدور  النامل.ور ب  باراغ ا  بإطال  المرصد  -39

التتتتديمقراطرتتتتة األخيرة وعلى الخطتتتتة ال طنرتتتتة لمكتتتتافحتتتتة   -40 بيرو البرازيتتتتل على انتختتتتابتتتتاتهتتتتا  و،نتتتت ت 
 اإلناى. قتل

 وأشادت الفلبين بالتدابير المتخ ة لمنع العن   د النساة واألطفال. -41

إنستتتتتتتانرة وشتتتتتتت عتها على ت فير مزيد من الحماية  وأثن  ب لندا على البرازيل إلصتتتتتتتدار ت شتتتتتتتيرات  -42
 للنساة واألطفال من التمييز والعن .

و،نتت ت البرتغتتال البرازيتتل على جه د،تتا الرامرتتة إلى  تتتتتتتتتتتتتتمتتان التغطرتتة الصتتتتتتتتتتتتتتحرتتة النتتتتتتتتتتتتتتتاملتتة  -43
 الالجنين. واست بال

واألطفال  التي اتخ تها البرازيل لمكافحة العن   تتتتتتتتد النستتتتتتتتاة    جمه رية ا ريا بالتدابيروأشتتتتتتتتادت   -44
 وت سرع نطا  الحص ل على الخدمات الصحرة.
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وأثنت  جمه ريتة م لتدوفتا على البرازيتل لمتا بت لتته من جه د لتنفيت  الت صتتتتتتتتتتتتتترتات المنبنقتة عن ج لتة   -45
 االستعراا السابقة.

وأثنتت  رومتتانرتتا على البرازيتتل لمتتا أ رزتتته من تقتتدم في جملتتة أم ر منهتتا تعتتاونهتتا مع اإلجراةات   -46
 ل   ق   اإلنسان.الخاصة لم 

وأعرب االتحتتاد الروستتتتتتتتتتتتتتي عن تقتتديره للخط ات المتختت ة لتعزيز الصتتتتتتتتتتتتتتك   القتتان نرتتة لحمتتايتتة   -47
 اإلنسان.  ق   

وفرما يتعلق باألشتخا  المفق دينر أشتار وفد البرازيل إلى ستن تنتريع جديد وإننتاة ست ل وطني   -48
 مى وطني لدعم أسر األشخا  المختفين.لت  يد شتى قن ات اإلبالغ عن  االت االختفاةر وإطال  برنا

وأكدت البرازيل التزامها فرما يتعلق بالمنلرات والمنليين ومزدوجي الميل ال نستتتتتتتتي ومغاير  اله ية  -49
ال نستتتتانرةر عن طريق تعزيز إدماجهم في ستتتت   العمل وزيادة عدد ال اليات المنىتتتتّمة إلى المينا  ال طني 

 لمكافحة العن   د،م.

مل بخطة وطنرة ل عمال الت ارية و ق   اإلنستتتانر ت  ن بم جبها ال رامة اإلنستتتانرة في وبدأ الع -50
 جمرع القرارات الت ارية ،ي المبدأ الت جيهي.

 وقد أننن  ل نة للدفا  عن  رية الدين والحفاظ على علمانرة الدولة. -51

ع نطتتتا  عملتتته وعّين م ظف ن جتتتدد في النظتتتام ال طني لمنع التعتتت يتتت  ومكتتتافحتتتته التتت     -52 ُوستتتتتتتتتتتتتتّ
واليةر وُنظم  أننتتتطة بناة القدرات لتنفي  دليل التقصتتتي والت ثيق الفعالين بنتتت ن التع ي  وغيره  17 لرنتتتمل

 (.من  روب المعاملة أو العق بة القاسرة أو الالإنسانرة أو المهينة )بروت ا ل اسطنب ل

اإلنستتتتتان والصتتتتتحفيين ودعاة  ماية البينة وقد أد  البرنامى ال طني لحماية المدافعين عن  ق     -53
 إلى انخفاا عدد  االت قتل المدافعين عن  ق   اإلنسان.

ر صتتتتتتتتتتتدق  البرازيل على اتفاقرة البلدان األمريكرة لمكافحة العنصتتتتتتتتتتترية والتمييز  2021وفي عام  -54
إل تتتتافة إلى العنصتتتتر  وما يتصتتتتل ب ل  من أشتتتتكال التعصتتتت  وأدم تها في ال الية القىتتتتائرة ال طنرة. وبا

ذل ر ،نا  ق انين تىتتتمن تخصتتترص مقاعد في منستتتستتتات التعلرم العالي ل شتتتخا  المنحدرين من أصتتل  
أفريقي والنتع ب األصتلرة. وقد ُب ل  جه د لتعزيز األعمال الحرة والتعاونرات في أوستاط النستاة المنحدرات  

يل مب ال المحلرةر اما أننتتتتتتتم من أصتتتتتتتل أفريقير وأخر  لتعزيز الزراعة األستتتتتتترية في أوستتتتتتتاط م تمعات ا  
النظام ال طني لتعزيز المستتتتتتاواة العرقرة ونظام رصتتتتتتد الستتتتتتراستتتتتتات اإلثنرة والعرقرة. ونظم  دورات تدريبرة  

 لق ات األمن وم ظفي الس  ن لمنع العنصرية.

اجر وفرما يتعلق باألشتخا  ذو  اإلعاقةر تلتزم البرازيل بتنفي  التنتريعات ال طنرة المتعلقة باإلدم -55
والتي تنتتتتمل إننتتتتاة مقاعد مخصتتتتصتتتتة ل شتتتتخا  ذو  اإلعاقة في عدة مرافقر بما في ذل  وستتتتائل النقل 
العام. وباإل تتتتتتتتتتتتافة إلى ذل ر أننتتتتتتتتتتتت ت البرازيل ستتتتتتتتتتتت ل إدماج األشتتتتتتتتتتتتخا  ذو  اإلعاقة والنظام ال طني 

مصتتتتنفات  للمعل مات الخا  باألشتتتتخا  ذو  اإلعاقة وصتتتتدق  على معا،دة مراك  لترستتتتير النفاذ إلى ال
  المنن رة لفائدة األشخا  المكف فين أو معاقي البصر أو ذو  إعاقات أخر  في قراةة المطب عات.

 األفري رتتة  -  وفرمتتا يتعلق بتتالتعلرمر أعتتدت دورات تتتدريبرتتة للمعلمين عن التتتاريل والنقتتافتتة البرازيلرتتة -56
علرم العالير يكفل قان ن الحصتتتتتتتتتتص  ودورات أخر  متعلقة بالالجنين بهدل دعم إدماجهم. وفرما يتعلق بالت 

في المائة من المقاعد في ال امعات االتحادية ل شتتتتتتتتخا  المنحدرين من   50تخصتتتتتتتترص ما يصتتتتتتتتل إلى 
أصتل أفريقي وأفراد م تمعات النتع ب األصتلرة واألشتخا  ذو  اإلعاقة ال ين درست ا في المدارس العامةر 
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ة في منستتستتات التعلرم العالي الخاصتتة. وصتتّمم على رصتتد مند دراستترة لمتابعة دورات دراستتر  أيىتتاً وينص  
 برنامى وطني لمنع التسرب المدرسي بغرة الحد من آثار التفاوتات االجتمايرة واإلقلرمرة.

وتلتزم البرازيل بمكافحة جرائم العن  وبالحماية االجتمايرةر وقد واصتتتتتتتتتتتتتتل  تنظرم دورات تدريبرة   -57
وأننت ت المرصتد ال طني ل من العامر ووستع  نطا   ًار ل  ترر لم ظفي األمن العام في م ال التقنرات األق

فريق خا  تابع للنتتتتترطة االتحادية لمكافحة الفستتتتتاد   أيىتتتتتاً النظام ال طني لمعل مات األمن العام. وأننتتتتتم 
 واختالس األم ال العامة.

الالجنين والمهتتاجرين واتختت ت تتتدابير لمكتتافحتتة    وو تتتتتتتتتتتتتتعتت  البرازيتتل ستتتتتتتتتتتتتترتتاستتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتت بتتال -58
 باألشخا . االت ار

وعالوة على ذل ر تحستتتتتتن  الهراكل األستتتتتتاستتتتتترة لمرافق اال ت ازر وأننتتتتتتن  مراكز عقابرة بديلةر  -59
 وو ع  سراسات للفنات الىيرفة. 

ر وتتدابير لمنع  تدوى  تاالت ط ارة  19-وقتد اتختت ت الحك متة تتدابير للتصتتتتتتتتتتتتتتتد  ل بتاة ا فيتتد -60
ل عن طريق زيادة عدد أطباة الت ليد وأطباة صتتتتتتتتحرة في المستتتتتتتتتقبلر وتدابير لتحستتتتتتتتين صتتتتتتتتحة األم والطف

األطفال في الرعاية الصتتتتتتتتتتتحرة األولرة في النظام الصتتتتتتتتتتتحي الم  د. اما ب ل  جه د لحماية وإ راة تقاليد 
 وممارسات م تمعات النع ب األصلرة.

تبتتت لتتته من جه د وطنرتتتة ودولرتتتة لمكتتتافحتتتة العن   تتتتتتتتتتتتتتتتتد  -61 وأثنتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتام ا على البرازيتتتل لمتتتا 
 فال.واألط النساة

 ور ب  السنغال بال ه د المب ولة من  ال  لة السابقةر ال سرما في م ال مكافحة الفقر. -62

 وأثن  صربرا على البرازيل ل ه د،ا في االست ابة للت صرات الصادرة عن ج لة االستعراا السابقة.  - 63

 .2021وأثن  سل فاكرا على البرازيل ل  عها الخطة ال طنرة لمكافحة قتل اإلناىر في عام  -64

 وأشادت سل فينرا بتعاون البرازيل في م ال تعزيز و ماية ابار السن في إطار األمم المتحدة. -65

العنصتتتتتتتتتتتترية والتمييز  وأشتتتتتتتتتتتتادت جن ب أفري را بالبرازيل لستتتتتتتتتتتتّن اتفاقرة البلدان األمريكرة لمكافحة   -66
 العنصر  وما يتصل ب ل  من أشكال التعص .

 .جن ب الس دان ت صرات وقّدم -67

ور ب  إستتبانرا باألستتاس القان ني المتين القائم في م االت منل العن   تتد المرأةر ل نها أعرب   -68
 عن قلقها إزاة  ع  تطبرقه.

 مهاجر والجم وملتم  ل  ة. 345 000وأشادت سر  الن ا بالبرازيل الستىافتها أكنر من   -69

البرازيلرتتتتتتة -70 والنقتتتتتتافتتتتتتة  التتتتتتتاريل  إلدراج  تقتتتتتتديره  عن  الستتتتتتتتتتتتتت دان  المنتتتتتتا،ى  -وأعرب  في  األفري رتتتتتتة 
 الرسمرة. التعلرمرة

وأشتتتتارت الستتتت يد إلى أنها ال تزال تنتتتتعر بالقلق إزاة  الة المدافعين عن  ق   اإلنستتتتان وم تمع  -71
 النباب. المرم وإزاة أو ا  مراكز ا ت از

 وقدم  س يسرا ت صرات. -72

واعترف  ال مه رية العربرة الستت رية بالتعديالت التنتترييرة والهركلرة التي ت اصتتل البرازيل إدخالها   -73
 على برامى الحماية االجتمايرة.
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ور ب  تايلند بمستتتتتاعي البرازيل لىتتتتتمان ا ترام الحق   األستتتتتاستتتتترة ل شتتتتتخا  األ تتتتتع   ااًل  -74
 .19- فيدخالل جائحة ا

 لرنتي بإطال  المرصد البرلماني لالستعراا الدور  النامل.  -ور ب  ترم ر  -75

 وش ع  ت غ  البرازيل على التصديق على اتفاقرة العمال المهاجرين. -76

وأعربتتت  ت ن  عن تقتتتدير،تتتا للخط ات التي اتختتت تهتتتا البرازيتتتل لتعزيز اإلطتتتار القتتتان ني لحمتتتايتتتة   -77
 اإلنسان.  ق   

 ور ب  ترارا بالتط رات التي  دث  في البرازيل من  ج لة االستعراا السابقة. -78

 وأشادت أوغندا بالخط ات اإلي ابرة التي اتخ تها البرازيل لتعزيز  ق   اإلنسان. -79

 وأقرت أوارانرا باإلطار القان ني في البرازيل لمكافحة التمييز ومنع التع ي . -80

ة المتحتتدة إلى العملرتتة التنتتتتتتتتتتتتتتتارارتتة والتزام البرازيتتل بتتاالستتتتتتتتتتتتتتتعراا وأشتتتتتتتتتتتتتتتارت اإلمتتارات العربرتت  -81
 النامل. الدور  

و نتت  الممل تتة المتحتتدة البرازيتتل على تعزيز  متتايتتة المتتدافعين عن  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتانر بمن فيهم  -82
 العامل ن في القىايا البينرة.

    اإلنسان وتعزيز،ا.وأثن  جمه رية تنزانرا المتحدة على البرازيل اللتزامها بحماية  ق -83

 وقدم  ال اليات المتحدة ت صرات. -84

وأقرت أوروغ ا  بتصتتتتتتتتتتتديق البرازيل على اتفاقرة البلدان األمريكرة لمكافحة العنصتتتتتتتتتتترية والتمييز   -85
 العنصر  وما يتصل ب ل  من أشكال التعص .

رعاية االجتمايرة  وأثن  أوزبكستتتتتتتتتتان على البرازيل لستتتتتتتتتراستتتتتتتتتتها التي ت فل ت فير استتتتتتتتتتحقاقات ال -86
 الىيرفة. ل سر

 وأعرب  جمه رية فنزويال الب لرفارية عن قلقها إزاة تد، ر  الة  ق   اإلنسان في البرازيل. -87

 وأعرب  فيي  نام عن تقدير،ا لتعاون البرازيل مع اآللرات الدولرة لحق   اإلنسان. -88

 طر الميرارية والمنسسرة لحق   اإلنسان.وال ظ  زامبرا التط رات اإلي ابرة التي تحقق  في األ -89

 وأعرب  ال زائر عن تقدير،ا للسراسات والبرامى ال طنرة الرامرة إلى الحد من الفقر المدقع. -90

 و ن  أنغ ال البرازيل على م اصلة الحد من الفقر و ماية الفنات الىيرفة. -91

 وقّدم  األرجنتين ت صرات. -92

 البرازيل إلطار،ا ال طني النامل لحماية  ق   اإلنسان.وأثن  أرمينرا على  -93

 وأعرب  أسترالرا عن قلقها إزاة التقدم المحدود المحرز من  ج لة االستعراا السابقة. -94

 وأعرب  النمسا عن قلقها إزاة تزايد العن   د المرأة و د المدافعين عن  ق   اإلنسان. -95

 البرازيل لتقديمها تقرير منتص  المدة بن ن تنفي  الت صرات.وأثن  أذربر ان على   -96

 وسلط  جزر البهاما الى ة على التقدم المحرز في تنفي  الت صرات التي قدمتها من قبل. -97
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وأعرب  البحرين عن تقدير،ا لعدد الت صتتتتتتتتترات المقب لةر ال ستتتتتتتتترما الت صتتتتتتتتترات المتعلقة بالتمييز   -98
 لدخل.العنصر  وعدم المساواة في ا

 في البرازيل.ًا خطير ًا  وشددت بنغالدي  على أن العنصرية والتمييز وعدم المساواة تنكل تهديد -99

 وشددت بربادوس على أ،مرة عملرات اإلنتاج األنظ  والسراسات الخىراة. -100

 واعترف  بيالروس بال ه د الهامة المب ولة لتحسين رفاه السكانر بمن فيهم الفنات الىيرفة. -101

وعرا وفتد البرازيتل المبتادرات المتخت ة لمكتافحتة العن   تتتتتتتتتتتتتتد المرأةر ومكتافحتة قتتل اإلنتاى على  -102
وجه الخصتتت  ر بما في ذل  الخطة ال طنرة لمكافحة قتل اإلناىر وزيادة عدد المستتتاكن اآلمنة للىتتتحايار 

ي ال ظائ  العامة. واعتماد عدة ق انين ومبادرات لبناة القدرات وتصتتتتتتتتتتتمرم منتتتتتتتتتتترو  لزيادة عدد النستتتتتتتتتتتاة ف
 يتعلق باألسرةر نف ت البرازيل برامى لتعزيز الت فيق بين الحراة المهنرة والمسنولرات األسرية. وفرما

في م ال  ماية النتتتتتتتع ب األصتتتتتتتلرة وتعزيز  ماية ًا وقد أ رزت منستتتتتتتستتتتتتتة الهن د ال طنرة تقدم -103
 أيىتتاً واستتتنمرت المنستتستتة . 19-حة ا فيدأرا تتيها من األننتتطة غير القان نرةر وت زيع األغ ية خالل جائ 

 في مناريع إنمائرة لتعزيز استقاللرة م تمعات النع ب األصلرة.

وقتتد اتختت ت مبتتادرات لتعزيز قتتدرة المزارعين عن طريق تقتتديم االئتمتتانتتات ومكتتافحتتة انعتتدام األمن  -104
رتةر بمتتا في ذلت  أثنتتاة ال تتائحتةر  . وقتد زّودت المتتدارس بتالم اد الغتت ائ الغتت اة البرازيليالغتت ائير منتتل برنتامى  

وأطلق برنتتتامى تمند فرتتته األعمتتتال الت تتتاريتتتة امترتتتازات  تتتتتتتتتتتتتتريبرتتتة نظير أعمتتتال التبر  بتتتالطعتتتام للحيل لتتتة  
 التب ير. دون 

وي ر  اتخاذ مبادرات أخر  لمكافحة جمرع أشتتكال العن   تتد األطفال والمرا،قينر بما في ذل   -105
العن  البدني والنفستتي وال نستتي والمنستتستتي. و،نا  مبادرة منتتتراة بين الحك مة والستتلطة القىتتائرة تهدل 

طفتتال  على وجتته الخصتتتتتتتتتتتتتت   إلى ال معر في  يز وا تتدر بين برامى وختتدمتتات ت فير الحمتتايتتة والتتدعم ل 
والمرا،قين  حايا العن . وتهدل مبادرة أخر  إلى الحد من  االت  مل الفترات والمرا،قات. وقد و ع   

  أيىتتتتاً برامى إلذااة ال عي تستتتتتهدل النتتتتع ب األصتتتتلرة من أجل القىتتتتاة على قتل الم اليد. اما صتتتتمم   
 برامى مخصصة ل بار السن.

ت التي ت اجه أفراد م تمعات النتتتتتتتتتتع ب األصتتتتتتتتتتلرة  التقدم المحرز والتحديا وأشتتتتتتتتتتارت بل ركا إلى -106
 والمدافعين عن الحق   البينرة.

 وأشارت بنن إلى التقدم المحرز في التعاون مع اآللرات الدولرة واإلقلرمرة لحق   اإلنسان. -107

ومكتتتتتافحتتتتتة   -108 اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتان  لحق    ال طنرتتتتتة  اآللرتتتتتات  لتعزيز  المتختتتتت ة  بتتتتتالتتتتتتدابير  ب تتتتتتان  ور بتتتتت  
 ا .باألشخ االت ار

وش ع  ب تس انا ال ه د ال ارية الرامرة إلى ت افن فر  استفادة البرازيليين المنحدرين من أصل   -109
 أفريقي من سراسات الحد من الفقر والىمان االجتماعي.

ر ال ستتتتتتتتترما المستتتتتتتتتاعدات الطارئة  19-وأشتتتتتتتتتارت بلغاريا إلى التدابير المتخ ة خالل جائحة ا فيد -110
 فة.المقدمة للفنات الىير 

وأثن  ب راينا فاستت  على البرازيل لبرنام ها لمكافحة العن   تتد القصتتر ونظام رصتتد الستتراستتات   -111
 اإلثنرة والعرقرة.

 وشكرت ااب  فيرد  ال فد على عر ه. -112
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ر ال ستتتتتتتتتتتتتترمتا تقتديم 19-وأثنت  امب ديتا على البرازيتل للتتدابير المتخت ة للتصتتتتتتتتتتتتتتتد  ل تائحتة ا فيتد -113
 المساعدة الطارئة.

واعترفتت  انتتدا بتتالتتدور اإلقلرمي التت   ا تتتتتتتتتتتتتتطلعتت  بتته البرازيتتل في تقتتديم المستتتتتتتتتتتتتتتاعتتدة العتتاجلتتة   -114
 والمهاجرين. لالجنين

 ور ب  شيلي بالتقدم المحرز في القىاة على العن  ال نساني. -115

 وأقرت الصين بال ه د الننطة المب ولة لتعزيز التنمرة االقتصادية واالجتمايرة. -116

 ل مبرا عن تقدير،ا للمنتتتتتتتتتتتاورات العامة التي أجري  استتتتتتتتتتتتعدادًا لالستتتتتتتتتتتتعراا الدور  وأعرب  ا -117
 للبرازيل. النامل

 بالسراسات المتعلقة بالفنات الىيرفة وبتعزيز اإلطار القان ني. ال  نغ ور    -118

أملهتا في  و،نت ت ا ستتتتتتتتتتتتتتتتاريكتا البرازيتل على تر يبهتا بتالمهتاجرين الفنزويليين ودم همر معربتة عن   -119
 م اصلة العملرة.

 ور ب  ا ت ديف ار بتصديق البرازيل على العديد من الصك   الدولرة لحق   اإلنسان. -120

 وأعرب  ارواترا عن قلقها إزاة تد، ر أرا ي النع ب األصلرة. -121

 وقدم  ا با ت صرات. -122

 العتماد،ا منخرًا الخطة ال طنرة لمكافحة قتل اإلناى. وأشادت قبر  بالبرازيل -123

وأعرب  تنتتتتتركرا عن أستتتتتفها ألن البرازيل لم تنف  ستتتتت   ت صتتتتترة وا دة من أصتتتتتل أربع ت صتتتتترات   -124
 قدمتها في ج لة االستعراا النالنةر وبص رة جزئرة فقط.

 ار،ا التنريعي والمنسسي.وأشادت جمه رية ا ريا النعبرة الديمقراطرة بالبرازيل على تعزيز إط -125

 وأعرب  الدانمر  عن قلقها إزاة الىغ ط التي ي اجهها م ال  ق   اإلنسان في السن ات األخيرة.  - 126

 .2018ور ب  جيب تي باعتماد الخطة ال طنرة النالنة لمكافحة االت ار باألشخا ر في عام  -127

ان األمريكرة لمكافحة العنصتتتتتتتتتتتتترية والتمييز  ور ب  إك ادور بتصتتتتتتتتتتتتتديق البرازيل على اتفاقرة البلد -128
 العنصر  وما يتصل ب ل  من أشكال التعص .

 وأشادت مصر ب ه د البرازيل في مكافحة الفقر. -129

 ملتمسي الل  ة والالجنين. وأعرب  إست نرا عن تقدير،ا لل ه د المب ولة الست بال -130

 ق   اإلنسان.وشددت إس اتيني على تعاون البرازيل مع آلرات   -131

 وقّدم  فنلندا ت صرات. -132

وأقرت أيرلنتتدا بتتالتقتتدم المحرز في م تتال  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان وال ظتت  التقتتدم المحرز في مكتتافحتتة   -133
 العن   د األطفال.

 وقّدم  غاب ن ت صرات. -134

 وأثن  غامبرا على البرازيل العتماد،ا معا،دة مراك . -135

معا،دة أستتتتتتتتتاستتتتتتتتترة من  18معا،دة من أصتتتتتتتتتل   16وأشتتتتتتتتتارت ج رجرا إلى أن البرازيل طرل في  -136
 معا،دات األمم المتحدة لحق   اإلنسان.
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 ترسرم الحدود وتس يل أرا ي النع ب األصلرة. وأعرب  ألمانرا عن أسفها ل ق  -137

 لعن   د األطفال.وأثن  غانا على البرازيل للتدابير المتخ ة للحد من الفقر ومكافحة ا -138

وأقرت الي نان بالتحستينات التي طرأت على األعمال الت ارية و ق   اإلنستان من  يث التصتد   -139
 للتمييز وتعزيز التن  .

 بالبرازيل وبتقرير،ا ال طني. آيسلنداور ب   -140

رات الرامرة وأشتتتتارت الهند إلى إننتتتتاة المرصتتتتد البرلماني لالستتتتتعراا الدور  النتتتتامل وإلى المباد -141
 إلى مكافحة قتل اإلناى والعن   د األطفال.

 وأثن  إندونرسرا على البرازيل العتماد،ا الخطة ال طنرة لمكافحة قتل اإلناى. -142

واعترف  جمه رية إيران اإلستتتتتتالمرة بال ه د التي تب لها البرازيل لىتتتتتتمان ا ترام  ق   اإلنستتتتتتان  -143
 ل طفال والمرا،قين.

 عرا  عن تقديره للتدابير المتخ ة لمنع العن   د المرأة.وأعرب ال -144

 وقدم  فرنسا ت صرات. -145

الدور الحاستتم ال   تنديه البرلمانات في  ماية وتعزيز    برلمان البرازيل الىتت ة علىوستتلط ممنل  -146
ى التي  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتانر وعلى عدد الق انين المتعلقتة بحق   المرأة ومكتافحتة العن   تتتتتتتتتتتتتتد،ار وعلى النتتائ 

تحقق . وقد أذن ال  نغرس ال طني بتقديم ائتمانات لتعزيز المستتتتتتاعدة االجتمايرة و تتتتتتمان األمن الغ ائي 
 للنع ب األصلرة والم تمعات التقليدية.

وأشار ممنل ال هاز القىائي في البرازيل إلى إنناة و دة لرصد قرارات محكمة البلدان األمريكرة  -147
دان األمريكرة لحق   اإلنستتتتتتتتتتتتانر بغرة تعمرمها على المحاكم البرازيلرة. وي    لحق   اإلنستتتتتتتتتتتتان ول نة البل

  2021لمعتايير البلتدان األمريكرتة. وعلرتهر أطلقت  البرازيتل في عتام  ًا  اتختاذ جمرع القرارات القىتتتتتتتتتتتتتتتائرتة وفقت 
ولرة المينا  ال طني للقىتتاة الخا  بحق   اإلنستتانر وأوصتت  ب ن تراعي ،يناتها القىتتائرة المعا،دات الد

لحق   اإلنستتانر وأن تعتمد على الستت ابق القىتتائرة للبلدان األمريكرةر وأن تمارس الرقابة على عملرة تنفي   
المعا،دات. وفي ، ا الصتددر شت ع  البرازيل على تنظرم دورات تدريبرة للقىتاة في م ال  ق   اإلنستانر 

ادية العلرا ومحكمة البلدان األمريكرة ونظم  مستتتابقات ألبرز األ كامر وننتتترت   ارات بين المحكمة االتح
لحق   اإلنستتتتتتتتتتان. والهدل األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتي ،  أن تق م جمرع المحاكم البرازيلرة بإدماج أ كام القان ن الدولي 
لحق   اإلنستان واالجتهادات القىتائرة للبلدان األمريكرة في قراراتها وأن تستتخدمهما. أما و دة الرصتد فهي 

أل كام القىتتائرة وإنفاذ،ا. وباإل تتافة إلى ، ه ال  دةر أننتت ت الستتلطة القىتتائرة اآللرة ال طنرة لتنفي  ، ه ا
مرصتتتتتد  ق   اإلنستتتتتانر بمنتتتتتاراة الم تمع المدنير لتقديم المنتتتتت رة بنتتتتت ن الستتتتتراستتتتتات العامة والمنتتتتتاريع  

 والمبادة الت جيهرة لرصد  ق   اإلنسان في البلد.

تت كيتد أول يتات الحك متة في مكتافحتة ال فرتات النتاجمتة   وجتّدد وفتد البرازيتلر في مال ظتاتته الختتامرتةر -148
عن العن  في صف ل األطفال والمرا،قينر والعن   د المرأة وقتل اإلناى والعن   د المنلرات والمنليين  
ومزدوجي الميل ال نستتتتتتتتتتتي ومغاير  اله ية ال نستتتتتتتتتتتانرةر والتمييز والفقر وانعدام األمن الغ ائي والتىتتتتتتتتتتتخم 

الختتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتة  والبطتتتتالتتتتة وال ريمتتتتة ا اللقتتتتا تتتتات لل مرع وت فير الرعتتتتايتتتتة  لمنظمتتتتة والفستتتتتتتتتتتتتتتتتتادر وفي ت فير 
 واألطفال. ل مهات
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

ستتنرر البرازيل يي التوصتيات التالية وستتقدد ردودعا عل فا يي ومن مناستب ال وتجاوز موعد  -149
 اإلنسان.انعقاد الدورة الثانية والخمس ن لمجلس حقوق 

التصتتتتتتتتتدوق علك البروتواوي االمتياري الملحق بالعفد الدولي الخا  بالحقوق   149-1
 (؛االمتصادية واالجتماعية والثقافية )ينلندا()البرتغاي

التصتتتتتتتتدوق علك االتفالية الدولية لحماية حقوق جمي  العماي المفاجرين وأيراد   149-2
علك االتفالية الدولية لحماية حقوق جمي  إحراز تقدد صتتوا التصتتدوق   (؛أستترع) )با و ي ردي

إتماد عملية التصتتدوق علك االتفالية الدولية لحماية  (؛العماي المفاجرين وأيراد أستترع) )لتت لي
التصتتتتتتتتتدوق علك االتفتاليتة التدولية   (؛حقوق جمي  العمتاي المفتاجرين وأيراد أستتتتتتتتترع) )ال ونغو
المضي مدماا نحو التصدوق علك   (؛صرلحماية حقوق جمي  العماي المفاجرين وأيراد أسرع) )م

مواصتتتتتلة   (؛االتفالية الدولية لحماية حقوق جمي  العماي المفاجرين وأيراد أستتتتترع))إندونيستتتتتيا
عمليتتة التصتتتتتتتتتتدوق علك االتفتتاليتتة التتدوليتتة لحمتتايتتة حقوق جمي  العمتتاي المفتتاجرين وأيراد 

حماية حقوق جمي  النرر يي مستتتتتللة التصتتتتتدوق علك االتفالية الدولية ل  (؛أستتتتترع))الستتتتتنغاي
 (؛العماي المفاجرين وأيراد أسرع) )سري الن ا

التولي  والتصتتتتتتتتتدوق علك البروتواوي االمتيتاري الملحق بتالعفتد التدولي الختا    149-3
 (؛بالحقوق االمتصادية واالجتماعية والثقافية )غا ون 

عن    مواصتتتتتتلة تعزيز الجفود الرامية إلك افالة تعزيز وحماية حقوق المفاجرين  149-4
طريق النرر إيجتتا يتتاا يي التصتتتتتتتتتتدوق علك االتفتتاليتتة التتدوليتتة لحمتتايتتة حقوق جمي  العمتتاي  

 (؛المفاجرين وأيراد أسرع) )نيج ريا

توط تد االلتزامتات التدوليتة يي م تدان حقوق اإلنستتتتتتتتتتان  مثتل التصتتتتتتتتتتدوق علك   149-5
 (؛)المغرااالتفالية الدولية لحماية حقوق جمي  العماي المفاجرين وأيراد أسرع) 

التصدوق علك االتفاق اإلمليمي بشلن الوصوي إلك المعلومات والمشاراة العامة   149-6
والعدالة يي المستتتتتتايل الب  ية يي أمريتا ال ت نية ومنبقة الكحر ال اريبي )اتفاق إستتتتتتتاستتتتتتو( 

النرر يي التصتتتتدوق علك االتفاق اإلمليمي بشتتتتلن الوصتتتتوي إلك المعلومات   (؛وتنف ذه ) لجيتا
المشتتتتتتتتاراة العامة والعدالة يي المستتتتتتتتايل الب  ية يي أمريتا ال ت نية ومنبقة الكحر ال اريبي  و 

التصتتدوق علك االتفاق اإلمليمي بشتتلن الوصتتوي إلك المعلومات   (؛)اتفاق إستتتاستتو( )بولومبيا
والمشتتتتتتتتاراة العامة والعدالة يي المستتتتتتتتايل الب  ية يي أمريتا ال ت نية ومنبقة الكحر ال اريبي  

اتفاق إستتتتتتاستتتتتو( من أجل النفوض بحماية المدايع ن عن حقوق اإلنستتتتتان يي مجاي الب  ة )
التصتتتدوق علك االتفاق اإلمليمي بشتتتلن الوصتتتوي إلك المعلومات والمشتتتاراة العامة  (؛)تشتتتيتيا

تشتتتتتتتتتجي    (؛والعتدالتة يي المستتتتتتتتتايتل الب  يتة يي أمريتتا ال ت نيتة ومنبقتة الكحر ال تاريبي ) نمتا
تفاق اإلمليمي بشتتلن الوصتتوي إلك المعلومات والمشتتاراة العامة والعدالة يي التصتتدوق علك اال 

 (؛المسايل الب  ية يي أمريتا ال ت نية ومنبقة الكحر ال اريبي )اتفاق إستاسو( )أوروغواي
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من تقرير الفريق العامل المنبثق    18-136متابعة التوصتتتتتتتتية الواردة يي الفقرة   149-7
ودتفا البرازيل  والتصتتتتتتدوق علك تعدو ت امكاال المدملة علك نراد التي أ ( 4) عن الجولة الثالثة

 (؛روما األساسي للمحتمة الجنايية الدولية )ليختنشتاون

التصتتتتتتدوق علك تعدو ت امكاال المدملة علك نراد روما األستتتتتتاستتتتتتي للمحتمة   149-8
الختا  بتالحقوق  الجنتاييتة التدوليتة والتولي  علك البروتواوي االمتيتاري الملحق بتالعفتد التدولي  

 (؛االمتصادية واالجتماعية والثقافية )مبر 

 (؛االنضماد إلك معاعدة حرر األسلحة النووية )نام بيا 149-9

 (؛التصدوق علك معاعدة حرر األسلحة النووية )ساموا 149-10

الستتتتعي إلك االنضتتتتماد ال امل إلك البروتواوي االمتياري الملحق بالعفد الدولي   149-11
قوق االمتصتتتتتتتتادية واالجتماعية والثقافية واتفام تي منرمة العمل الدولية بشتتتتتتتتلن  الخا  بالح

 (؛العمل الجبري )ل سمبرغ

التصتتتتتتتتتدوق علك اتفالية منرمة العمل الدولية المتعلقة بالستتتتتتتتت مة والصتتتتتتتتتحة   149-12
 (؛المفن ت ن يي متان العمل ) نن

الدولية المتعلقة بالعنف  استتتتتتتتحدال أداة للتصتتتتتتتدوق علك اتفالية منرمة العمل   149-13
 (؛)أوروغواي( 190)رم)  2019والتحرش  لعاد 

التصتتتتتتدوق علك اتفالية البلدان األمريتية بشتتتتتتلن حماية حقوق اإلنستتتتتتان ل كار   149-14
 (؛السن )األرجنت ن

متتابعتة اتفتاليتة عتدد تقتادد جراي) الحرا والجراي) المرت كتة ضتتتتتتتتتتد اإلنستتتتتتتتتتانيتة  149-15
 (؛والتصدوق عل فا )أرم نيا

التصتتتتتدوق علك اتفالية مجلس أورووا للوماية من العنف ضتتتتتد النستتتتتاء والعنف   149-16
 (؛العايلي ومتايحتفما )اتفالية اسبنبوي( )يرنسا

دع) جفود الحتومتة البرازيليتة الراميتة إلك تعزيز كيتابتل حقوق اإلنستتتتتتتتتتان عن   149-17
التعتتتاون م  ع  تتتات األم) المتحتتتدة يي مجتتتاي  نتتتاء القتتتدرات وا لمستتتتتتتتتتتاعتتتدة التقنيتتتة  طريق 

 (؛العروية المتحدة )اإلمارات

التماس المستاعدة التقنية من المفوضتية الستامية لحقوق اإلنستان واتليات  ات   149-18
 (؛الصلة لتعزيز رؤية االستعراض الدوري الشامل )ساموا

استتتتتتتتتت نتا  دورعتا يي الت تامتل اإلمليمي لتعزيز التعتاون يي مجتاي حمتايتة حقوق   149-19
 (؛)جمفورية ينزوي  البوليفاريةاإلنسان 

االعترا  صراحة باالمتفاء القسري باعتكاره جريمة ضد اإلنسانية يي تشريعاتفا   149-20
 (؛المحلية )الجبل األسود

االعترا  باالمتفتاء القستتتتتتتتتري يي تشتتتتتتتتتريعتاتفتا المحليتة باعتكتاره جريمتة ضتتتتتتتتتد   149-21
 (؛اإلنسانية )زامبيا

  

(4) A/HRC/36/11. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/36/11
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مانونية للتصتتتتدي لحاالت االمتفاء القستتتتري وجعلفا جريمة مايمة  اعتماد تدا  ر   149-22
 (؛ ذاتفا )بوت ديفوار

تعزيز اإلطار القانوني للبرنامج الوطني لحماية المدايع ن عن حقوق اإلنستتتتتتتتان   149-23
والقتايم ن علك التواصتتتتتتتتتل ودعاة حمتاية الب  تة  وبمرار عذا البرنامج عن طريق القتانون وزيادة  

 (؛المجتم  المدني )النرويجمشاراة 

اعتماد مانون بشتتتتتتلن المدايع ن عن حقوق اإلنستتتتتتان لضتتتتتتمان الحماية الفعالة   149-24
 (؛للمدايع ن عن حقوق اإلنسان والصحف  ن من األعماي االنتقامية وأعماي القتل )رومانيا

تعزيز الستتتتياستتتتات الرامية إلك تحق ق المستتتتاواة ومتايحة التم  ز والعنف ضتتتتد   149-25
أيريقي  أصتتتتتتتتتتتتل  المنحتتتدرين من  واأللتتتتتتتتتختتتا   المي)  إلك مجتم   المنتم ن  األلتتتتتتتتتختتتا  

 (؛ينزوي  البوليفارية )جمفورية

سن التشريعات التي ت فل تجري) اراكية المثلية الجنسية واراكية مغاوري الفوية   149-26
 (؛الجنسانية واتخا  مبوات إلمرارعا )إسراي ل

اتفتا التدوليتة المتعلقتة بتالمستتتتتتتتتتاواة وعتدد التم  ز  العمتل علك تعزيز تنف تذ اتفتاليت 149-27
 (؛ومراعر التم  ز التي وواجففا الستان المنحدرون من أصل أيريقي يي البرازيل )األردن

ستتن تشتتريعات يعالة لمتايحة مباا ال راكية والعنصتترية والتم  ز ضتتد األمليات   149-28
 (؛القومية والف ات الضعيفة )جمفورية مولدويا

ا  المزيد من القوان ن للقضتتتتتتاء علك العنصتتتتتترية الفيتلية من منرومة األمن  إنف 149-29
 (؛العاد )إسوات ني

تعزيز اإلطار القانوني وتنف ذ تدا  ر تثقيفية ومضتتتايية للقضتتتاء علك العنصتتترية   149-30
 (؛والتم  ز )مال زيا

العنصترية الفيتلية  إدماي إصت حات تشتريعية واعتماد ستياستات لتاملة لمتايحة   149-31
 (؛والتم  ز المشدد والعنف ضد األلخا  المنحدرين من أصل أيريقي )بوت ديفوار

 ذي الجفود لت ثيف تعزيز حقوق األلتتتتتخا  المنحدرين من أصتتتتتل أيريقي عن   149-32
 (؛طريق اعتماد سياسة لاملة لإلدماج االجتماعي واالمتصادي )با و ي ردي

لتتتتاملة للتصتتتتدي للعنصتتتترية الفيتلية والتم  ز وعدد    وضتتتت  وتنف ذ استتتتتراتيجية 149-33
المستتتتاواة وعدد إمتانية اللجوء إلك القضتتتتاء وغ ر  لب من األستتتتكاا الجذرية التي تستتتتف) يي 
التمث ل غ ر المتناستب يي الستجون للمنحدرين من أصتل أيريقي  بمن ي ف) النستاء المنحدرات  

  (؛من أصل أيريقي )جزر البفاما

اية التشتتريعية ألراضتتي الشتتعوا األصتتلية وموايل الغابات يي منبقة تعزيز الحم 149-34
األمازون امتثاال للقانون والمعاو ر الدولية لحقوق اإلنستتتتان  وتعزيز تواجد الشتتتترطة للتصتتتتدي  

 (؛لألنشبة الضارة بالب  ة )الممل ة المتحدة لبريبانيا العرمك وأورلندا الشمالية

تشريعات التي من للنفا إضعا  الحماية القانونية  االمتناع عن الموايقة علك ال 149-35
 (؛)ينلندااا ألمالي) الشعوا األصلية واويلومبوال والمحميات وغ رعا من المناطق المحمية    ي

ستتتحب المقترحات التشتتتريعية الستتتكعة التي نومشتتتن يي البرلمان البرازيلي والتي   149-36
 (؛يي البرازيل والشعوا األصلية )رومانيا ضرر ال يمتن إص حه بالنراد الب  يبإلحاق تفدد 
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ضتمان حق الشتعوا األصتلية يي األراضتي والموارد الببيعية بعدد إمرار مشتاري    149-37
رمتت)    490/2007ورمتت)    2633/2020ورمتت)    510/2021ورمتت)    2159/2021التتقتتوانتت تتن 

 (؛  المعروضة حالياا علك ال ونغرس )الدانمرك191/2020 ورم)

إعادة كيتلة نراد مشتتتتتاراة منرمات المجتم  المدني يي مجالس الستتتتتياستتتتتات   149-38
 1595/2019العتتامتتة ومعتتارضتتتتتتتتتتة المقترحتتات التشتتتتتتتتتريعيتتة  مثتتل مشتتتتتتتتتتاري  القوان ن رم)  

  التي تفد  إلك زيادة ستتن تشتتريعات  272/2016ورم)    733/2022ورم)  732/2022 ورم)
 (؛ية ومنرمات المجتم  المدني )عولندابشلن »متايحة اإلرعاا« المتعلقة بالحراات االجتماع

تعزيز التدا  ر التشتتتتريعية وتدا  ر الستتتتياستتتتة العامة الرامية إلك تحق ق الت اي    149-39
 (؛  ن الجنس ن والتمث ل النسبي اإلثني والعرمي علك جمي  مستويات الحتومة )بولومبيا

 (؛مواصلة جفودعا لتعزيز آليات حقوق اإلنسان ) وتان 149-40

توي ر الحمتايتة القتانونيتة للف تات الضتتتتتتتتتعيفتة يي المجتم  من جمي  ألتتتتتتتتتتتاي   149-41
 (؛)ل بيا العنف

ضتتتتتمان توايق التشتتتتتريعات المتعلقة بمتايحة اإلرعاا م  االلتزامات الدولية يي  149-42
 (؛مجاي حقوق اإلنسان وعدد تق  دعا للحريات األساسية )المتسيب

وموارد  اا  ي) علك حقوق اإلنستتتتان تحدد أعداياعتماد ستتتتياستتتتة أمنية  ات نفج ما 149-43
ووروتواوالت تشتتغ لية ملموستتة للحد من العنف باستتتخداد األستتلحة النارية  بما يي  لب يرض 
رمابة صتارمة علك استتخداد األستلحة النارية  ات القوة التدم رية العالية واألستلحة اتلية أثناء 

ا وتمالتتتك م  المعاو ر الدولية الستتتتخداد  عمليات الشتتترطة يي المناطق المتترة بالستتتتان  بم
 (؛القوة ) نما

  أو تشتتتتري  مماثل من لتتتتلنه تعدول  4471/2012اعتماد مشتتتتروع القانون رم)   149-44
مانون اإلجراءات الجنايية ووضتتتتت  إجراءات لضتتتتتمان التحق ق الستتتتتلي) يي جراي) القتل العنيف  

 (؛) لجيتاالتي وتورط ي فا موظفون متلفون بإنفا  القانون 

تعزيز البرنامج الوطني لحماية المدايع ن عن حقوق اإلنستتان  ال ستتيما تمويله   149-45
 (؛يض ا عن تمث ل المجتم  المدني تمث  ا اافياا فيه )تشيتيا

استتعراض تنف ذ البرنامج الوطني لحماية المدايع ن عن حقوق اإلنستان لضتمان   149-46
ق  وحصتتتتتتتتتولته علك التمويتل ال زد  وبلتتتتتتتتتراك المجتم  تببيقته علك الجمي  يي جمي  المنتاط

 (؛المدني بفعالية يي تنف ذه )مالبة

مواصتلة العمل علك تحدو  الخبة الوطنية الثالثة لمتايحة االتجار بالكشتر التي   149-47
تجرد االتجار باألطفاي ألغراض االستتتتتتغ ي  اا    لتشتتتتتمل أحتام2018اعتمدتفا البرازيل يي عاد  

 (؛نالجنسي )األرد

العمل علك وضتتت  البرنامج الوطني لحماية المدايع ن عن حقوق اإلنستتتان  ل ي   149-48
 (؛وتسنك تحدود أسال ب تق ي) المخاطر وتدا  ر الحماية )األردن

اعتمتاد ستتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتات تعليميتة من أجتل تنف تذ الخبتة الوطنيتة للتعلي) وتحق ق   149-49
 (؛)إسراي ل أعدايفا
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وطنية لحقوق اإلنستان ويقاا للمكاد  المتعلقة بمراز الم ستستات  إنشتاء م ستستة   149-50
 (؛الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )مكاد  باريس( )إستونيا( )التفيا( )ل توانيا( )النيجر

  (؛النرر يي إنشتاء م ستستة وطنية لحقوق اإلنستان  ويقاا لمكاد  باريس )الفند 149-51
الم ستتتستتتة الوطنية لحقوق اإلنستتتان بما وتوايق م  مكاد  باريس  مواصتتتلة العمل علك تعزيز 

إنشتتتاء م ستتتستتتة وطنية لحقوق اإلنستتتان تتمت  باستتتتق لية مراراتفا ويق ما تقتضتتتيه   (؛)ن كاي
 (؛مكاد  باريس )إسكانيا

إنشتاء م ستستة وطنية مستتقلة لحقوق اإلنستان  بما وتمالتك م  مكاد  باريس    149-52
دارية والمالية  ويمتنفا إجراء تحقيقات دون التعرض ألعماي انتقامية  تتمت  باالستتتتتتتق لية اإل

ال ستتتتيما التحق ق يي تلث ر أنشتتتتبة التعدون واالستتتتتغ ي االمتصتتتتادي علك األراضتتتتي المحمية 
 (؛أمالي) الشعوا األصلية )بوستاريتا أو

تنف ذ مبة العمل الوطنية لحقوق اإلنستتتتتتتان  فد  تعزيز م ستتتتتتتستتتتتتتات حقوق   149-53
 (؛سان  ات الصلة يي البلد بموجب مكاد  باريس )أوزوتستاناإلن

اتخا  مزيد من التدا  ر لتعزيز متتب المحامي العاد االتحادي ومتاتب المحام ن   149-54
 (؛العام ن يي الواليات  وضمان أدايفا لمفامفا بفعالية ) لغاريا

 (؛ليشتي -)تيمور مواصلة اتخا  تدا  ر للتصدي للتم  ز ضد الف ات الضعيفة  149-55

مضتتاعفة الجفود لزيادة الحماية يي لتتكتة اإلنترنن ويي الموام  غ ر المتصتتلة   149-56
 (؛باإلنترنن من جمي  ألتاي العنف والتم  ز )أرم نيا

 (؛مضاعفة الجفود لمتايحة التم  ز العنصري بجمي  ألتاله )ال ونغو 149-57

لموظف ن المتلف ن بتتإنفتتا  القتتانون من تعزيز التتتدا  ر الراميتتة إلك من  بع  ا 149-58
 (؛إساءة المعاملة  بما يي  لب توي ر التدريب المناسب يي مجاي حقوق اإلنسان )غانا

اتخا  تدا  ر يعالة للتصتتتتدي للعنصتتتترية الفيتلية والتم  ز والعنف ضتتتتد الستتتتتان   149-59
 (؛المنحدرين من أصل أيريقي )نام بيا

والتم  ز ضتتتتتتتد الستتتتتتتتان المنحدرين من أصتتتتتتتل أيريقي  القضتتتتتتتاء علك العنف   149-60
جمي  مستتتتتويات اإلدارة  بما يي  لب التنميع العرمي وتجري) األلتتتتخا  الذون يعيشتتتتون   علك

 (؛يي يقر )بوستاريتا

تعزيز الستتتياستتتات الشتتتاملة لمواجفة العنصتتترية والتم  ز المشتتتدد ضتتتد الستتتتان   149-61
 (؛)غانا المنحدرين من أصل أيريقي والشعوا األصلية

مضتاعفة الجفود لمتايحة العنصترية والتم  ز ضتد الف ات الضتعيفة  ببرق منفا   149-62
 (؛حم ت التوعية )إبوادور تنري)

اتخا  تدا  ر لمن  حاالت ستتتوء المعاملة المزعومة من جانب الشتتترطة والتحق ق   149-63
عنف  ال ستتتتيما ضتتتتد ي فا ومقاضتتتتاة مرت ب فا  واتخا  إجراءات محددة للتصتتتتدي للعنصتتتترية وال

 (؛البرازيل  ن المنحدرين من أصل أيريقي )بندا

 (؛اعتماد سياسات لاملة لمتايحة العنصرية والتم  ز ) ورا نا ياسو 149-64
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ت ثيف الجفود الرامية إلك متايحة العنصترية والعنف وجمي  ألتتاي التم  ز ضتد   149-65
 (؛األلخا  المنحدرين من أصل أيريقي متايحة يعالة ) نن

مواصتلة وضت  وتنف ذ ستياستات وتدا  ر ترمي إلك التصتدي للتم  ز الذي تواجفه   149-66
 (؛ي ات محددة  بمن يي  لب األلخا  المنحدرون من أصل أيريقي ) روادوس

اتخا  جمي  التدا  ر ال زمة لمتايحة التم  ز القاي) علك أستتتاس الم ل الجنستتي   149-67
 (؛والفوية الجنسانية )يرنسا

مواصتتتتتتتلة العمل علك اعتماد اإلصتتتتتتت حات المناستتتتتتتكة لتصتتتتتتتمي) إطار مانوني   149-68
وستتياستتاتي عاد وتيا متايحة العنصتترية والتم  ز والعنف الفيتلي ضتتد األلتتخا  المنحدرين  
من أصتتتتتتتتتتل أيريقي بمزيتد من الفعتاليتة  م  مراعتاة منرور متعتدد الجوانتب يشتتتتتتتتتمتل مجتم  

جراي) الناجمة عن التح ز ضتتد المتحول ن جنستتياا ومغاوري الموستت  واتخا  تدا  ر لمن  ال المي)
الفويتتة الجنستتتتتتتتتيتتة  بمتتا يي  لتتب متتتل المتحول ن جنستتتتتتتتتيتتاا ومتتتل اإلنتتال مغتتاورات الفويتتة 

 (؛)األرجنت ن الجنسية

إجراء حوارات وتصتتتتتمي)  رامج واتخا  تدا  ر بالتشتتتتتاور م  الشتتتتتعوا األصتتتتتلية   149-69
العنصتترية ومن  التم  ز والعنف وتعزيز المستتاواة اإلثنية   والبرازيل  ن من أصتتل أيريقي لمتايحة
 (؛والعرلية )الواليات المتحدة األمريتية

العمل علك متايحة جمي  مراعر العنصتتتترية والتم  ز  ال ستتتتيما ضتتتتد الستتتتتان   149-70
 (؛المنحدرين من أصل أيريقي )تونس

طريق ستتتياستتتات  مضتتتاعفة الجفود الرامية إلك التصتتتدي للتم  ز العنصتتتري عن   149-71
لتتتتتتتتتتاملتتة  ال ستتتتتتتتتيمتتا ب يتتة تجنتتب ممتتارستتتتتتتتتتات التح ز العنصتتتتتتتتتري من جتانتب موات األمن 

 (؛بوريا )جمفورية

زيادة العمل علك القضتتتاء علك العنصتتترية النرمية ضتتتد الستتتتان المنحدرين من  149-72
أصتتتتل أيريقي يي نراد العدالة الجنايية  ببرق منفا وضتتتت  مبة للحد من عمليات القتل التي 

 فا الشترطة وافالة لياد المدع ن العام ن بالتحق ق يي عمليات القتل وااللتتكاه يي ستوء تقود 
 (؛المعاملة من جانب الشرطة )ن وزيلندا

 (؛تعزيز تدريب موظفي إنفا  القانون يي مجاي حقوق اإلنسان )إندونيسيا 149-73

  اتخا  تدا  ر حاستتتتتمة لوضتتتتت  حد لجمي  ألتتتتتتاي العنصتتتتترية ضتتتتتد األلتتتتتخا  149-74
 (؛المنحدرين من أصل أيريقي )أوغندا

تعزيز التدا  ر الرامية إلك تعزيز المستتتتتتتتاواة العرلية  بما يي  لب  رامج التوعية   149-75
العامة يي المدارس وتيستتتتتت ر الحصتتتتتتوي علك التعلي) والرعاية الصتتتتتتحية والبرامج االجتماعية  

 (؛األمرى )الفلب ن

العرلية يي المدارس« تنف ذاا يعاالا للمساعمة يي توعية  تنف ذ مشروع »المساواة   149-76
األطفاي والمراعق ن بلعمية الحد من جمي  ألتتتتتتتاي التم  ز اإلثني والعنصتتتتتتري و/أو القضتتتتتتاء  

 (؛عل فا )بووا
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تنف ذ التوصتتتيات الستتتابقة  فد  مف  مستتتتوى العنف والتم  ز ضتتتد الشتتتعوا   149-77
واأللتتخا  الضتتعفاء  بمن ي ف) األطفاي والنستتاء واأللتتخا   األصتتلية والمجتمعات التقل دية  

 (؛ وو اإلعامة )رومانيا

مواصتلة تنف ذ البرامج والمستاعي الرامية إلك حماية الستتان المنحدرين من أصل   149-78
أيريقي والشتتتعوا األصتتتلية واأللتتتخا   وي اإلعامة والنستتتاء واألطفاي من أجل ضتتتمان ت اي   

 (؛ن )تراياالفر  لجمي  لرايا الستا

مواصتتتلة الجفود الرامية إلك ضتتتمان الحقوق األستتتاستتتية وتقدي) المستتتاعدة إلك  149-79
  والمجتمعات المحلية  يضتت ا  النستتاء واألطفاي والمراعق ن واكار الستتن وأيراد الشتتعوا األصتتلية

 (؛عن األلخا   وي اإلعامة )   روس

درين من أصتتتل أيريقي يي إنشتتتاء آليات يعالة لتحستتت ن مشتتتاراة الستتتتان المنح 149-80
 (؛الحياة العامة )أنغوال

تعزيز التدا  ر الرامية إلك حماية الستتتان المنحدرين من أصتتل أيريقي والشتتعوا   149-81
 (؛األصلية )موزامب ق

مواصتتتتتتتتتلتتة تعزيز وضتتتتتتتتتمتتان احتراد حقوق المجتمعتتات المنحتتدرة من أصتتتتتتتتتتل   149-82
 (؛)السنغاي أيريقي

الم ستتستتية التي تتصتتدى للخبابات التي تحرض علك العنف  تعزيز الستتياستتات   149-83
ألستتتتكاا تم  زية  م  الترا ز بشتتتتتل ما  علك النستتتتاء ومجتم  المي) والشتتتتعوا األصتتتتلية  

 (؛والمنحدرين من أصل أيريقي )ل لي

 (؛آيسلنداإلغاء عقووة اإلعداد رسمياا ) 149-84

علقة بمعدالت االحتجاز غ ر  معالجة مستتللة االبتراف يي الستتجون والتقارير المت 149-85
 (؛المتناسب لألمليات )اليابان

ضتتتمان احتراد وحماية حقوق اإلنستتتان لجمي  المحتجزين  ببرق منفا ضتتتمان   149-86
 (؛المحلية والدولية )النمسا ظرو  احتجاز تتوايق م  القوان ن والمعاو ر

 (؛معالجة مشتلة ابتراف السجون لتحس ن الررو  ي فا )ترايا 149-87

 (؛اتخا  الخبوات ال زمة لتحس ن ظرو  االحتجاز )جمفورية اوريا 149-88

 (؛تعزيز النراد الوطني لمن  التعذوب ) نن 149-89

تعزيز اتلية الوطنية لمن  التعذوب  عن طريق تخصتتتتيا موارد مالية ووشتتتترية  149-90
 (؛وتقنية اافية ل ضب ع  والوتفا )  رو

 (؛ النراد الوطني لمن  التعذوب والمعاملة القاسية أو ال إنسانية )منغوليا مواصلة تعزيز   91- 149

إجراء تحقيقتات لتتتتتتتتتاملتة ونزيفتة وج تدة التوم تن يي جمي  االدعتاءات المتعلقتة   149-92
بحاالت القتل غ ر المشتتتروع وستتتوء المعاملة والتعذوب والفستتتاد التي تورطن ي فا موات األمن 

 (؛تحدة األمريتيةوموظفو السجون )الواليات الم

إنشتتتتتاء آلية مستتتتتتقلة لمرالكة ستتتتتلوك الموظف ن المتلف ن بإنفا  القانون وافالة   149-93
 (؛التحق ق الفعاي يي االستخداد غ ر المتناسب للقوة من جانب الشرطة )أستراليا
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اتخا  إجراءات عاجلة للتصدي لوحشية الشرطة عن طريق تنري) دورات تدريبية   149-94
ق اإلنستتتتتتان للموظف ن المتلف ن بإنفا  القانون  والتحق ق  دمة يي الجراي) التي يي مجاي حقو

 (؛ورت بفا موظفو الشرطة ومقاضاة مرت ب فا )أورلندا

وضتتتتتت  حد لعمليات القتل مارج نباق القضتتتتتتاء التي ترت بفا وحدات الشتتتتتترطة  149-95
اا األستتتلحة األمل يت   ورتكع  فا من إي ت من العقاا  ببرق منفا توستتتي  نباق استتتتخداد وما

 (؛واام رات المرالكة )ألمانيا

بفالة إجراء تحقيقات يورية ومستتتتتتتقلة ونزيفة يي جمي  حاالت العنف والتفدود   149-96
والمضتتتتتايقة والقتل التي وتعرض لفا الصتتتتتحف ون والمدايعون عن حقوق اإلنستتتتتان والشتتتتتعوا 

 (؛ومحاسكة جمي  الجناة )التفيااألصلية والجفات الفاعلة يي المجتم  المدني  

بفالة يضتاء آمن للمجتم  المدني والمدايع ن عن حقوق اإلنستان  ومن  الوص)   149-97
والتفدودات والمضتايقات واالعتداءات البدنية ضتدع) وحماوتف) من التعرض للقتل  وتوي ر ستبل  

 (؛انتصا  يعالة للضحايا وأسرع) )ليختنشتاون

ستتتتتتتتري  ولتتتتتتتتامل يي التفدودات واالعتداءات ضتتتتتتتتد جمي    بفالة إجراء تحق ق 149-98
لإلجراءات القانونية الواجكة اا  المدايع ن عن حقوق اإلنستتان  وبمضتتاع مرت ب فا للمستتاءلة ويق

 (؛ويي ظل سيادة القانون )السويد

بفتتتالتتتة التحق ق يي التفتتتدوتتتدات واالعتتتتداءات التي وتعرض لفتتتا الصتتتتتتتتتحف ون   149-99
د والمتتتدايعون عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان  وتقتتتدي) الجنتتتاة إلك والعتتتاملون يي وستتتتتتتتتتتايع اإلع 

 (؛)ل توانيا العدالة

النرر يي اعتماد تدا  ر جدودة لتيستت ر اللجوء إلك الف  ات القضتتايية علك نحو   149-100
 (؛أبثر يعالية )أنغوال

ضتتتتمان المستتتتاواة يي إمتانية اللجوء إلك القضتتتتاء لأللتتتتخا  المحروم ن من  149-101
والمدايع ن عن حقوق اإلنسان واأللخا  الذون يعيشون يي األحياء الفق رة  ال سيما الحرية  

والمثليات والمثل  ن ومزدوجي الم ل الجنستتتتتي ومغاوري الفوية اا األلتتتتتخا  المتحول ن جنستتتتتي
الجنستتتتانية وحاملي صتتتتفات الجنستتتت ن  وضتتتتمان إجراء تحقيقات يورية ونزيفة  ماصتتتتة يي 

 (؛تعماي السلبة )بوستاريتاالحاالت التي أس ئ ي فا اس

تف  ة وصتتتتتون    ة آمنة وتمت نية مواتية تستتتتتما بممارستتتتتة الحق يي التجم    149-102
 (؛السلمي وت وين الجمعيات )جزر البفاما

بفتتالتتة تف  تتة    تتة مواتيتتة للمجتم  المتتدني وضتتتتتتتتتمتتان حريتتة التعب ر وت وين  149-103
 (؛الجمعيات والتجم  السلمي )إيباليا

 (؛اعتماد استراتيجيات لتعزيز حرية التعب ر )غانا 149-104

اتخا  التدا  ر المناسكة لصون التمت  بحرية التعب ر دون تم  ز  ال سيما إحجاد   149-105
 (؛الحتومة عن محاوالتفا للحد من المشاراة االجتماعية يي وض  السياسات )ال ونان

ي فتا المجتم  المتدني والمتدايعون    اتختا  تتدا  ر لتف  تة    تة آمنتة ومواتيتة يحرك 149-106
 (؛عن حقوق اإلنسان باالحتراد  بمنلى عن االضبفاد والترع ب والمضايقة )التفيا
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زيادة مشتتتتتتتتتاراة المجتم  المتدني والمنرمتات غ ر الحتوميتة  ال ستتتتتتتتتيمتا الف ات   149-107
الضتتتتتتتعيفة والشتتتتتتتعوا األصتتتتتتتلية  يي المشتتتتتتتاورات المتعلقة باالستتتتتتتتعراض الدوري الشتتتتتتتامل  

 (؛)ساموا لياتهوعم

بفالة يضتتتتاءات رستتتتمية دامل م ستتتتستتتتات الواليات لمشتتتتاراة المجتم  المدني   149-108
 (؛وتيس ر أنشبة ممثليه  ال سيما فيما وتعلق بالب  ة وحقوق اإلنسان )سويسرا

بفالة إجراء تحقيقات يورية ولتتتتتاملة يي أعماي الترع ب والعنف واالنتقاد ضتتتتتد   149-109
ي والمتدايع ن عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتان والحقوق الب  يتة والصتتتتتتتتتحف  ن  منرمتات المجتم  المتدن

والعامل ن يي وستتتتايع اإلع د  عن طريق إنشتتتتاء آلية رصتتتتد لتتتتفاية وتواير لفا تمويل ومدرات  
 (؛بافية )عولندا

تعزيز وحمتايتة الحق يي حريتة التجم  وحريتة التعب ر وحريتة وستتتتتتتتتايع اإلع د    149-110
 (؛فيايض ا عن س مة الصحف  ن )الت

تعزيز حمتايتة حريتة التعب ر وحريتة وستتتتتتتتتتايع اإلع د  وتف  تة    تة عمتل توير   149-111
الحريتتة واالستتتتتتتتتتق ي للصتتتتتتتتتحف  ن  بمن ي ف) الصتتتتتتتتتحف ون التتذون ورازون علك مضتتتتتتتتتتايتتا  

 (؛)سلويابيا الفساد

دع) توي ر المزيد من الحرية لوستتتتتتايع اإلع د ومن  العنف ضتتتتتتد الصتتتتتتحف  ن   149-112
المستتتتتقل ن  و لب علك ستتتتب ل المثاي عن طريق اعتماد وتنف ذ مانون جدود وفد  تحدوداا إلك 

 (؛حماوتف) )تشيتيا

اتخا  مبوات ملموستتتتتتتة لتحستتتتتتت ن ستتتتتتت مة الصتتتتتتتحف  ن والتحق ق يي حوادل   149-113
 (؛الفجمات والقتل األم رة  وافالة وض  آلية مساءلة يعالة )ال ونان

الحتومتتة لمن  التفتتدوتتدات واالعتتتداءات وأعمتتاي القتتتل  توستتتتتتتتتي  نبتتاق  رامج   149-114
والتحق ق ي فا  وبجراء تحقيقات صتتارمة ومقاضتتاة أول ب الذون وفددون الصتتحف  ن والمدايع ن  

 (؛عن حقوق اإلنسان أو يعتدون عل ف) أو يقتلونف) )الجبل األسود

يع ن عن حقوق  تعزيز البرامج االتحتتاديتتة وورامج الواليتتات لحمتتايتتة جمي  المتتدا 149-115
 (؛اإلنسان )برواتيا

اتخا  التدا  ر ال زمة لضتمان حماية وست مة الصتحف  ن والمدايع ن عن حقوق   149-116
 (؛اإلنسان  وبجراء تحق ق لامل يي حاالت مضايقة الصحف  ن ومتلف) )جمفورية مولدويا

وتف)  تعزيز حماية المدايع ن عن حقوق اإلنستتتتتتتان  وضتتتتتتتمان تمويل  رامج حما 149-117
وبجراء تحقيقات اافية يي االعتداءات المرت كة ضتتدع)  م  إو ء اعتماد ما  للمدايع ن عن 

 (؛الب  ة )إسكانيا

تعزيز افاءة البرامج القايمة لحماية المدايع ن عن حقوق اإلنستتتتتان  م  مراعاة   149-118
 (؛ايرأي المجتم  المدني الذي أعرا عنه م ي المشاورات التي أجرين معه )أوروغو 

حمتايتة المتدايع ن عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتان وضتتتتتتتتتمتان إجراء تحقيقتات يعتالتة يي  149-119
التفدودات واالعتداءات المرت كة ضتتتد المدايع ن عن حقوق اإلنستتتان  ال ستتتيما المدايع ن عن 

 (؛حقوق اإلنسان الب  ية )سلوي نيا
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ف) دون  اتختتا  تتتدا  ر منتتاستتتتتتتتتكتتة لحمتتايتتة المحتتام ن وتمت نف) من أداء واجكتتات 149-120
 (؛)ل بيا م ود

اتخا  مزيد من الخبوات لولف العنف ضتتتتتد المدايع ن عن الب  ة وافالة العدالة   149-121
 (؛ألول ب الذون يحاولون حماية أراض ف) ومواردع) )سلويابيا

وضتت  استتتراتيجية لتتاملة لتلم ن الحقوق المتعلقة باألراضتتي وحماية المدايع ن   149-122
الب  ية من المضتتتايقات والتفدودات والعنف  وتزويد الستتتلبات المختصتتتة  عن حقوق اإلنستتتان  

 (؛بالموارد ال زمة لم حقة مرت بي األعماي غ ر القانونية علك األراضي المحمية )بندا

تعزيز الم ستتتتتتستتتتتتات لضتتتتتتمان حقوق وحريات المدايع ن عن حقوق اإلنستتتتتتان   149-123
 (؛والحقوق الب  ية )ل لي

عاجلة لمن  الفجمات ضتتتتتتد المدايع ن عن حقوق اإلنستتتتتتان  بمن   اتخا  تدا  ر 149-124
ي ف) النالبون يي مجاي الب  ة  والشعوا األصلية وأيراد المجتمعات التقل دية والنالبون يي 
مجاي حقوق المثليات والمثل  ن ومزدوجي الم ل الجنستتتي ومغاوري الفوية الجنستتتانية ومغاوري 

 (؛الفجمات ومقاضاة المتورط ن يي ارت ا فا )أستراليا الفوية الجنسانية  والتحق ق يي عذه

اعتماد تدا  ر إضتافية لتحست ن حماية جمي  النستاء والفتيات والشتعوا األصتلية   149-125
ومجتم  المي) والصتتتتحف  ن والمدايع ن عن حقوق اإلنستتتتان  بمن ي ف) المدايعون عن الب  ة  

والنقا  ون واألمليات الدونية واأللتتخا   وو اإلعامة من العنف  والبرازيل ون من أصتتل أيريقي  
واالنتقاد بستتتتتتبب ممارستتتتتتتف) لحقومف) يي حرية التعب ر والتجم  الستتتتتتلمي وت وين الجمعيات  

 (؛والدون أو المعتقد )الواليات المتحدة األمريتية

صتتتتتتتتتحتايتة  دع) الشتتتتتتتتترابتة التدوليتة من أجتل اإلع د والتديمقراطيتة ل فتالتة حريتة ال 149-126
 (؛وس مة الصحف  ن والحصوي علك معلومات مجانية ومتعددة وموثوق  فا )يرنسا

تعزيز الستتياستتات الرامية إلك دع) األستترة باعتكارعا الوحدة الببيعية واألستتاستتية   149-127
 (؛للمجتم  )مصر

تقتتدي) دع) لتتتتتتتتتتامتتل لم ستتتتتتتتتستتتتتتتتتتة األستتتتتتتتترة يي إطتتار مفتتاكيمفتتا التقل تتديتتة   149-128
 (؛الروسي )االتحاد

من اتفالية    4و 1تغ  ر الستتتتتتن الدنيا الحالية للزواج بح   تتوايق م  المادت ن   149-129
 (؛حقوق البفل )السويد

 (؛ سنة )برواتيا   18  تحدود السن الدنيا المبلقة للزواج ل ل من الفتيان والفتيات  ت  130- 149

 (؛اليااتخا  جمي  التدا  ر ال زمة لمن  ومتايحة االتجار بالكشر )إيب 149-131

 (؛مواصلة الجفود الرامية إلك متايحة االتجار بالكشر )لبنان 149-132

وضتتتتتتتتت  الصتتتتتتتتتيغتتة النفتتاييتتة لنرتتاد المعلومتتات المت تتامتتل الختتا  بتتاالتجتتار   149-133
 (؛)النيجر بالكشر

ت ثيف الجفود الرامية إلك متايحة االتجار بالكشتتر وافالة حماية حقوق ضتتحايا   149-134
 (؛األطفاي )نيج ريااالتجار  ال سيما 

 (؛بفالة أن توير تشريعات متايحة االتجار المساعدة ال زمة للضحايا )أوارانيا 149-135
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مواصتلة جفودعا لتعزيز حقوق اإلنستان  ال ستيما يي إطار القضتاء علك العنف   149-136
 (؛األسري واالتجار باأللخا  )الكحرين

م  الترا ز بشتتتتتتتتل ما  علك    تعزيز ستتتتتتتياستتتتتتتات متايحة االتجار بالكشتتتتتتتر  149-137
 (؛األلخا  الضعفاء لولف تفريب الكشر ) نغ ديش

 (؛اتخا  تدا  ر يعالة للقضاء علك عمل األطفاي )تونس 149-138

تخصتتيا موارد مالية ووشتترية اافية للقضتتاء علك أستتوأ ألتتتاي عمل األطفاي    149-139
 (؛لعروية السوريةبما يي  لب العمل القسري يي القباع الزراعي )الجمفورية ا

تخصتتتتتتيا الموارد والتمويل لمتايحة العمل القستتتتتتري وعمل األطفاي واستتتتتتتغ ي   149-140
 (؛المرأة يي المناطق الريفية )ي  ن ناد

تعزيز التدا  ر الرامية إلك من  عمل األطفاي  ببرق منفا مواءمة الستتتتتتتن الدنيا   149-141
 (؛أيريقياللعمل م  سن إنفاء التعلي) اإللزامي )جنوا 

مضتتتتتتتاعفة الجفود لمواصتتتتتتتلة المكادرات الحتومية للقضتتتتتتتاء علك عمل األطفاي   149-142
 (؛)جنوا السودان

النرر يي اتخا  مزيد من التدا  ر لمتايحة االتجار باأللخا   ال سيما االتجار   149-143
 (؛باألطفاي ألغراض االستغ ي الجنسي ) وتان

 (؛ترماق المنزلي )غا ون مضاعفة جفودعا لمتايحة االس 149-144

تعزيز المزيد من آليات المستتتاءلة بشتتتلن العمل القستتتري وانتفابات االتجار بالكشتتتر    145- 149
 (؛ )ال ونان   ببرق منفا تعزيز التنس ق   ن الف  ات الم سسية التي تضمن حقوق العماي 

يي  لتب  زيتادة التتدا  ر الراميتة إلك التصتتتتتتتتتتدي للتحتديتات المتعلقتة بتالعمتل  بمتا   149-146
 (؛التم  ز )جمفورية تنزانيا المتحدة

 (؛ تعزيز نراد الضمان االجتماعي ومواصلة حماية حقوق الف ات الضعيفة )الص ن  147- 149

تعزيز التدا  ر الرامية إلك متايحة الفقر عن طريق تنف ذ ستتتتتتياستتتتتتات اجتماعية   149-148
 (؛كيتلية )المغرا

المستاواة يي الحصتوي علك الخدمات االجتماعية  اعتماد ستياستات لتاملة بشتلن   149-149
 (؛والصحة والتعلي) من أجل متايحة عدد المساواة والفقر ) وتسوانا

 (؛مواصلة وض  تدا  ر لمتايحة الفقر والحد منه )عمان 149-150

مواصتتتتتتتتتلتة تعزيز  رامج الحمتايتة االجتمتاعيتة والرعتايتة االجتمتاعيتة التي أ طلقتن   149-151
لفقر وتحستتتتتتتتت ن الررو  االجتمتتتاعيتتتة واالمتصتتتتتتتتتتتاديتتتة للف تتتات األبثر للتخفيف من حتتتدة ا

 (؛)بابستان عشالة

مواصتتتتتتتلة عملفا الدؤوا لتحستتتتتتت ن مستتتتتتتتوى معيشتتتتتتتة مواطن فا وزيادة عدد   149-152
 (؛االستحقامات االجتماعية لف) والقضاء علك الفقر )االتحاد الروسي

الرعاية الصتتحية والخدمات التعليمية وورامج مواصتتلة جفودعا الرامية إلك توي ر   149-153
 (؛التخفيف من حدة الفقر  ال سيما يي المناطق الريفية )السودان
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توي ر الحماية االجتماعية وزيادة التمويل الحتومي لتلبية االحتياجات األستاستية   149-154
 (؛مثل التعلي) واإلستان والغذاء للف ات الضعيفة )تاولند

 ر لتحستتتتتتتتت ن الستتتتتتتتت متة العتامتة والررو  التعليميتة يي المتدارس   اتختا  تتدا  149-155
والتخفيف من انعداد األمن الغذايي وضتتمان الحصتتوي علك مستتابن اجتماعية ميستتورة الت لفة  

 (؛وتوي ر ير  الوصوي إل فا )رومانيا

مواصتتتتتتتتلة الجفود الرامية إلك الحد من الفقر يي البلد  ال ستتتتتتتتيما يي أوستتتتتتتتاط   149-156
األضتتتتعف حاالا الذون تدعورت ظرويف) المعيشتتتتية ورياعف) بعد تفشتتتتي جايحة   الستتتتتان ي ات
 (؛)ترايا 19-بوي د

إعادة إط ق البرامج االجتماعية الناجحة التي انتشتلن الم و ن من لتعبفا من  149-157
 (؛ راثن الفقر )جمفورية ينزوي  البوليفارية

لك الفقر وتحستتتتتتتتت ن التنميتة  مواصتتتتتتتتتلتة تنف تذ البرامج الراميتة إلك القضتتتتتتتتتاء ع 149-158
 (؛االجتماعية )الكحرين

مواصتتتلة جفودعا الرامية إلك زيادة تبب ق وتعزيز الستتتياستتتات والبرامج الوطنية التي   149-159
 (؛ ترود القضاء علك الفقر وعدد المساواة االجتماعية )جمفورية اوريا الشعبية الديمقراطية 

افتالتة وجود أنمتاط استتتتتتتتتتف ك وبنتتاج مستتتتتتتتتتتدامتة   تعزيز التتدا  ر الراميتة إلك   149-160
 (؛والمساعمة يي نر) اإلنتاج الغذايي المستدامة ) روادوس

مواصتتتتتتلة تنف ذ مبع التنمية الوطنية وتعزيز التنمية االمتصتتتتتتادية واالجتماعية   149-161
 (؛المستدامة وتحس ن مستوى معيشة الستان )الص ن

ذوب  عن طريق توي ر الموارد الكشتتتتتتترية والتقنية  تعزيز النراد الوطني لمن  التع 149-162
 (؛والمالية )جورجيا

بفتالة تنف تذ البرنامج الوطني لحمتاية المتدايع ن عن حقوق اإلنستتتتتتتتتان يي جمي   149-163
 (؛الواليات وتمويله تموي ا اافياا )ألمانيا

من   19-اتخا  تدا  ر ملموستتة للتخفيف من اتثار الستتلبية لحقكة ما بعد اوي د 149-164
 (؛أجل حماية حق لعبفا يي مستوى معيشي اليق )جمفورية إوران اإلس مية

زيتتادة الجفود الراميتتة إلك توستتتتتتتتتي  نبتتاق التتتدا  ر المتختتذة ل فتتالتتة الحمتتايتتة   149-165
 (؛االجتماعية لشرايا المجتم  األضعف )ملديف

 (؛ )لبنان   األمليات مواصلة تعزيز الحقوق األساسية للف ات األضعف  بما يي  لب   166- 149

مواصتتتتتتتتتلتة الجفود المبتذولتة يي إطتار  رنتامج زالمعونتة البرازيليتةز لحمتايتة الف تات   149-167
 (؛األضعف عن طريق إنشاء آلية دع) مستدامة )ج بوتي

 (؛تعمي) لكتة الصر  الصحي )إسكانيا 149-168

يي  مواصتتتتتتتتتلتة الجفود الراميتة إلك تعزيز نرتاد الرعتايتة الصتتتتتتتتتحيتة الشتتتتتتتتتتاملتة 149-169
 (؛)ملديف البرازيل

 (؛توي ر الرعاية الصحية الميّسرة للجمي  دون تم  ز )جمفورية مولدويا 149-170
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مواصتتلة العمل علك تحستت ن الرعاية الصتتحية األولية ستتواء من ح   االستتتثمار   149-171
 (؛يي الموارد أو تبوير أداء الفرق المعنية )عمان

الجنستتية واإلنجا ية  واعتماد استتتراتيجية للتثقيف  ضتتمان تواير مدمات الصتتحة  149-172
 (؛الجنسي الشامل )المتسيب

تعزيز ير  حصتوي الجمي  علك الخدمات الصتحية  ال ستيما يي مجاي الصتحة   149-173
 (؛الجنسية واإلنجا ية )تونس

تمت ن جمي  الف ات من الوصتتتتتوي  دون تح ز  إلك مدمات الصتتتتتحة الجنستتتتتية   149-174
 (؛ن يي  لب النساء والفتيات ومجتم  المي) )بنداواإلنجا ية  بم

زيادة إمتانية حصتوي المراعقات علك مجموعة ااملة من المعلومات عن وستايل   149-175
والوستتتتتتتتتتتايتتتل التي يخترنفتتتا من أجتتتل من  حمتتتل المراعقتتتات واألمراض المنقولتتة   من  الحمتتتل

 (؛) نما اا جنسي

الررو  ال زمتة لتمت  ستتتتتتتتتتتانفتا  ت ثيف جفودعتا يي مجتاي توي ر الختدمتات و  149-176
 (؛بالحق يي الصحة والحق يي الستن ال يق  ال سيما للف ات األضعف )أ رويجان

مواصتتتتلة اتخا  تدا  ر ومكادرات لتوستتتتي  نباق حصتتتتوي الف ات الضتتتتعيفة علك   149-177
 (؛الخدمات الصحية )بمبوديا

النتتاس يي   مواصتتتتتتتتتلتتة تعزيز تبوير الختتدمتتات الصتتتتتتتتتحيتتة وزيتتادة حمتتايتتة حق 149-178
 (؛)الص ن الصحة

مواصتتتتلة جفودعا الرامية إلك تحستتتت ن نوعية الخدمات الصتتتتحية وبتاحتفا وتيستتتت ر   179- 149
 (؛ ت لفتفا وتوي ر ير  الحصوي عل فا يي المناطق الريفية )جمفورية اوريا الشعبية الديمقراطية 

والتخفيف من حدتفا    19-اوي دتعزيز التدا  ر الرامية إلك الحد من آثار جايحة   149-180
 (؛علك الستان األضعف حاالا )موزامب ق

زيتادة مستتتتتتتتتتوى االستتتتتتتتتتثمتارات يي  رامج الومتايتة من ي روس نقا المنتاعتة   149-181
 (؛)مال زيا الكشرية

النرر يي تعزيز جفودعا الرامية إلك تشجي  التعلي) الشامل والمنصف والميسور   149-182
 (؛ر التعلي) الرسمي اإللزامي )موريش وسللجمي    دءاا بإطار توي 

مواصتتتتتتلة تخصتتتتتتيا موارد الم زانية وغ رعا من الموارد ال زمة لإلعماي ال امل   149-183
 (؛للحق يي التعلي) يي البلد )أ رويجان

تعزيز الستتتتتتتياستتتتتتتات المتعلقة بإتاحة ير  الحصتتتتتتتوي علك التعلي) للمجتمعات   149-184
األصتتتلية واأللتتتخا  الذون يعيشتتتون يي األحياء الفق رة  ومواءمة المفمشتتتة  مثل الشتتتعوا  

من أعتدا     4األنرمتة التدامليتة لضتتتتتتتتتمتان إبمتاي مرحلتة التعلي) اإللزامي  تمشتتتتتتتتتيتاا م  الفتد   
 (؛التنمية المستدامة )باراغواي

االلتزاد بتاإلعمتاي ال تامتل والمنصتتتتتتتتتف للحق يي التعلي) عن طريق اعتمتاد تتدا  ر   149-185
المدرسي  ال سيما يي صفو  الستان المنحدرين من أصل أيريقي  ومواءمة  لتسرالمتايحة ا

 (؛التعلي) اإللزامي م  السن الدنيا للعمل )البرتغاي



A/HRC/52/14 

GE.22-28434 24 

مواصتتتتتتتلة اتخا  التدا  ر التي تضتتتتتتتمن الحق يي التعلي)  ال ستتتتتتتيما للفتيات يي  149-186
 (؛المناطق الريفية )أوغندا

تعلي) الشتتتامل لألطفاي  وي اإلعامة  تشتتتمل جمي  وضتتت  استتتتراتيجية اتحادية لل 149-187
 (؛مستويات التعلي) ) لغاريا

مواصتتتلة الجفود والمكادرات الرامية إلك تعزيز الحوار االجتماعي الشتتتامل ونشتتتر   149-188
 (؛المعرية  بما يي  لب يي المدارس  ب ية إ ااء الوعي بالمساواة العرلية )بمبوديا

الثقتتتتايي بتتتتل  تنري) حم ت وورامج   149-189 الترال  بتتتلعميتتتتة  الوعي  تثقيفيتتتتة إل اتتتاء 
 (؛)مبر  تنوعه

مواصتتتلة تعزيز ستتتياستتتة التعلي) عن طريق تنري) نراد التعلي) الوطني  من أجل   149-190
تنف ذ اتليات التي من لتتتتتلنفا متايحة التفاوتات االجتماعية والعنصتتتتترية وغ رعا من ألتتتتتتاي  

 (؛التعلي) الثانوي اإللزامي )إسوات نيالتم  ز  وافالة إبماي األطفاي مرحلة 

تحستتت ن ير  الحصتتتوي علك التعلي) العاد وتحستتت ن نوع ته  ال ستتتيما بالنستتتكة   149-191
 (؛للستان يي المناطق الريفية واألمليات اإلثنية )مال زيا

بفالة الحق يي التعلي) علك نحو أيضتتتتل  ال ستتتتيما يي ستتتتياق تزاود اإلبعاد من  149-192
 (؛) ولندا 19-المدارس بسبب جايحة اوي د

االستتثمار بشتتل اب ر يي مباع التعلي) للحد من التفاوت   ن المناطق الحضترية   149-193
 (؛والريفية يي ير  التعلي) )ي  ن ناد

تعلي)  وي    اتختتتتا  149-194 يي  رامج  المفق  الب ا  وي  احتيتتتتاجتتتتات  تلبي  إجراءات 
 (؛ي) العاد لضمان إدماجف) ال امل ) وتسوانااالحتياجات الخاصة وورامج التعل

اتخا  تدا  ر لتاملة لولف إزالة الغابات وحماية الشتعوا األصتلية  وافالة يرض   149-195
 (؛عقووات جنايية علك مغتصبي األراضي وملوثي الب  ة )برواتيا

 تغ ر  الويتتاء بتتااللتزامتتات التي ت) التعفتتد  فتتا يي م تمر األم) المتحتتدة المعني   149-196
 (؛المناخ يي غ ستو يي الممل ة المتحدة  بما يي  لب عتس اتجاه إزالة الغابات )مبر 

مواصتتتتتتتتلة الجفود الرامية إلك ضتتتتتتتتمان حماية الب  ة ومواجفة المخاطر الب  ية   149-197
 (؛لتغ ر المناخ عن طريق وض  مبع واستراتيجيات تتفق م  مكاد  حقوق اإلنسان )العراق

  ات مبراء للمستاعمة يي تعزيز التنمية المستتدامة دون إحدال تدعور  إنشتاء ع 149-198
 (؛   ي )بوستاريتا

إنشتتاء ع  ات دايمة من الخبراء المستتتقل ن تماماا لتعزيز النمو االمتصتتادي الذي   149-199
ال و دي إلك تتدعور الب  تة  وتقتدي) المشتتتتتتتتتورة بشتتتتتتتتتتلن جمي  القضتتتتتتتتتتايتا الببيعيتة والمتاديتة  

لمية المتعلقة بالمخاطر الب  ية والمفنية  ووض  ضمانات ل كا النفو  المفرط واالجتماعية والع
 (؛للشراات والفساد يي القباع العاد وتضارا المصالا   ن الشراات والدولة )ل سمبرغ

تعزيز الجفود المبتتذولتتة  بتتالتعتتاون م  المجتم  التتدولي  لولف إزالتتة الغتتابتتات   149-200
من أراضتتتتتي الشتتتتتعوا األصتتتتتلية دون موايقتفا  يضتتتتت ا عن   وولف استتتتتتخراج الموارد الوطنية

 (؛االست  ء علك أراضي الشعوا األصلية )جنوا أيريقيا
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 (؛تعب ة الموارد للتغلب علك التحديات والعقكات الرييسية للتدعور الب  ي )أرم نيا 149-201

األعماي التجارية  وضتتت  الصتتتيغة النفايية لخبة العمل الوطنية البرازيلية بشتتتلن   149-202
 (؛وحقوق اإلنسان واعتمادعا ) ولندا

التعج ل بإنجاز مبة العمل الوطنية المتعلقة باألعماي التجارية وحقوق اإلنسان   149-203
بالتشتتاور م  أصتتحاا المصتتلحة المعن  ن  وتعزيز التعاون م  أصتتحاا المصتتلحة يي عملية 

 (؛التنف ذ )تاولند

بتة عمتل وطنيتة تتمتالتتتتتتتتتك م  مكتاد  األم) المتحتدة  التعج تل بعمليتة وضتتتتتتتتت  م 149-204
 (؛التوج فية بشلن األعماي التجارية وحقوق اإلنسان )اليابان

مواصتتتتتتتتتلتتة اعتمتتاد تتتدا  ر لحمتتايتتة حقوق اإلنستتتتتتتتتتان يي مجتتاي األنشتتتتتتتتتبتتة  149-205
 (؛)إبوادور التجارية

االمتصتتادية وبعباء  اتخا  مزيد من التدا  ر لتعزيز مشتتاراة المرأة يي األنشتتبة   149-206
األولوية للرعاية الصتتتتتتتتتحية األولية  ال ستتتتتتتتتيما فيما وتعلق بقضتتتتتتتتتايا صتتتتتتتتتحة المرأة ووفيات 

 (؛)سري الن ا األمفات

الحد من الحواجز التي تحوي دون لجوء النستتتاء والفتيات إلك القضتتتاء ووضتتت   149-207
 (؛محددة )باراغواي  روتواوالت مناسكة ل ستجابة الحتياجات وحاالت

اتخا  تدا  ر إضتتتافية لزيادة مشتتتاراة المرأة يي جمي  مجاالت المجتم   بما يي  149-208
 (؛ لب مشاراتفا يي الحياة السياسية )إسكانيا

النرر يي وضتتت  استتتتراتيجيات ل فالة مشتتتاراة أببر للمرأة يي الحياة الستتتياستتية   149-209
 (؛والقضاء )صرويا

تعزيز مشاراة المرأة يي المناصب العليا يي السلبة  مواصلة الجفود الرامية إلك   149-210
 (؛ويي وض  القرار علك المستوى االتحادي ومستوى الواليات والمستوى المحلي ) لغاريا

زيادة المشتتاراة الفادية للمجتم  المدني يي الشتت ون العامة  ال ستتيما من أجل   149-211
 (؛)النمساإلراك الشعوا األصلية والنساء يي عمليات وض  القرار 

مواصتتتتتتلة اتخا  تدا  ر يعالة ترمي إلك تحستتتتتت ن المستتتتتتاواة   ن الجنستتتتتت ن يي  149-212
 (؛التوظيف والمشاراة يي الش ون العامة والحصوي علك الرعاية الصحية )ي  ن ناد

توستتتي  نباق  رامج التنمية الريفية  بما يي  لب البرامج الرامية إلك دع) المرأة   149-213
 (؛)الجمفورية العروية السوريةاا ا امتصاديالريفية وتمت نف

دع) البرامج والتتدا  ر المتختذة لتمت ن المرأة الريفيتة وتعزيز دورعتا يي اإلنتتاج   149-214
 (؛واالبتفاء الذاتي )اإلمارات العروية المتحدة

مواصتتلة الجفود التشتتريعية الرامية إلك دع) الف ات الضتتعيفة من النستتاء  بمن  149-215
 (؛ت الب وت والنساء  وات الدمل المنخف  والنساء الريفيات )الجزايري فن روا

تعزيز التدا  ر والبرامج الرامية إلك تلبية احتياجات النستتتتتاء  ال ستتتتتيما النستتتتتاء   149-216
اللواتي وواجفن ألتتتتاالا مختلفة من التم  ز  مثل الفتيات ونستتتاء الشتتتعوا األصتتتلية والنستتتاء  
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نستاء  وات اإلعامة والنستاء المصتابات بف روس نقا المناعة  المنحدرات من أصتل أيريقي وال
 (؛الكشرية وال تي ونتم ن إلك مجتم  المي) وغ رعن من الف ات الضعيفة )بولومبيا

 (؛ مواصلة الجفود الرامية إلك تعزيز اإلطار القانوني المتعلق بالعنف الجنساني )صرويا  217- 149

 (؛مواصلة الجفود الرامية إلك متايحة العنف ضد النساء والفتيات )مصر 149-218

مضتتتتتتاعفة الجفود الرامية إلك تعزيز المستتتتتتاواة   ن الجنستتتتتت ن ومتايحة العنف   149-219
 (؛ليشتي -الجنساني )تيمور 

 (؛تعزيز الجفود الرامية إلك متايحة العنف ضد النساء والفتيات )مبر  149-220

تعزيز الستتياستتات العامة الرامية إلك ضتتمان الحماية القانونية من جمي  ألتتتاي   149-221
 (؛العنف  ال سيما االعتداء الجنسي والعنف الجنساني يي المجاي التعليمي )إبوادور

 (؛أة يي الحياة السياسية )زامبياالتصدي للعنف ضد المر  149-222

التنف ذ ال امل الستتتتتتراتيجيات لتتتتتاملة لمن  العنف ضتتتتتد المرأة  بما يي  لب متل   149-223
 (؛اإلنال  ودع) ضحايا عذا العنف والناجيات منه )إسراي ل

تعزيز الجفود الرامية إلك من  ومتايحة االعتداء الجنستتتتتتتي والعنف الجنستتتتتتتاني   149-224
 (؛الخدمات للنساء والفتيات ضحايا العنف )إيبالياوتقدي) الدع) و 

تعزيز آليات من  ومتايحة العنف ضتد المرأة من أجل حماية الضتحايا وبنصتايفن   149-225
 (؛وبعادة تلع لفن وتزويدعن بجمي  ألتاي المساعدة األمرى )ج بوتي

وتعزيز  تحستتت ن حماية ضتتتحايا العنف األستتتري  بما يي  لب عن طريق توستتتي   149-226
 (؛الوصوي إلك لكتة ز  ن المرأة البرازيليةز )التشيب

النرر يي استتتتتتتحدال آليات حماية مانونية لضتتتتتتحايا العنف األستتتتتتري والناجيات   149-227
 (؛)إسوات ني منه

إزالتة العقكتات المنفجيتة التي تعترض التحق ق يي جراي) متتل اإلنتال  نتاء علك   149-228
 (؛)ليختنشتاون منرور جنساني ومقاضاة مرت ب فا

وضتتت  إطار مانوني لتتتامل بشتتتلن العنف الجنستتتاني والحد من العقكات النرمية   149-229
 (؛التي تحوي دون التحق ق الفعاي يي جراي) متل اإلنال وم حقة مرت ب فا مضايياا )النمسا

اتخا  تدا  ر عاجلة لمن  ارتفاع عدد حاالت متل اإلنال والتحق ق ي فا ومقاضاة   149-230
 (؛رت ب فا  ال سيما ضد النساء البرازيليات من أصل أيريقي ) لجيتام

 (؛اعتماد تدا  ر مناسكة ل فالة الحد من العنف ضد النساء والفتيات )األردن 149-231

اتخا  جمي  التدا  ر ال زمة  مانوناا وممارستتتتتتةا  لمتايحة العنف ضتتتتتتد النستتتتتتاء   149-232
 (؛)التفياوالفتيات والعنف األسري 

توي ر الحمتايتة القتانونيتة لألطفتاي من جمي  ألتتتتتتتتتتتاي العنف  ال ستتتتتتتتتيمتا العنف   149-233
 (؛الجنساني والنفسي واالعتداء الجنسي يي الب  ات التعليمية )ل توانيا

 (؛تعزيز التدا  ر الرامية إلك حماية المرأة من العنف الجنساني )موريش وس 149-234
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تعزيز الجفود الراميتتة إلك من  جمي  أنواع العنف ضتتتتتتتتتتد النستتتتتتتتتتاء واألطفتتاي   149-235
 (؛والمراعق ن )ن كاي

تزويد وزارة لتتتتتتت ون المرأة واألستتتتتتترة وحقوق اإلنستتتتتتتان بالموارد ال زمة لتنف ذ   149-236
 (؛لة تعزز حقوق المرأة ومتايحة العنف الجنساني )  روسياسات عامة يعا

اتخا  التدا  ر ال زمة لضتتتتمان حقوق اإلنستتتتان للف ات الضتتتتعيفة وحماوتفا من  149-237
 (؛جمي  ألتاي العنف  ال سيما النساء واألطفاي )أوزوتستان

التصتتتدي للعنف الجنستتتاني  وتحستتت ن صتتتحة األد وحصتتتوي المرأة علك التعلي)    149-238
 (؛وزيادة مشاراة المرأة يي األنشبة اإلنمايية باعتماد سياسات يعالة ) نغ ديش

مواصتتتتلة متايحة العنف الجنستتتتاني والعنف األستتتتري  عن طريق تدريب موظفي  149-239
إنفا  القانون والمحاب) علك معالجة عذه القضتتايا وتحستت ن إمتانية لجوء النستتاء والفتيات إلك 

 (؛القضاء )إستونيا

مواصتتتلة اتخا  تدا  ر ستتتياستتتاتية وتشتتتريعية لمتايحة العنف الجنستتتاني  ببرق  149-240
 (؛منفا افالة الحصوي علك مدمات الصحة اإلنجا ية الملمونة )الفند

 (؛تسري  جفودعا الرامية إلك متايحة العنف ضد األطفاي والمراعق ن )منغوليا 149-241

تي تضتتتتمن حماية أيضتتتتل لحقوق البفل  مواصتتتتلة اتخا  تدا  ر لتعزيز اتليات ال 149-242
 (؛والمرأة والشعوا األصلية )بابستان

 (؛تعزيز تنف ذ البرنامج الوطني لمتايحة العنف ضد األطفاي والمراعق ن )الفلب ن 149-243

النستتتتتتتتتتتتاء   149-244 العنف واستتتتتتتتتتغ ي  من   إلك  الجفود الراميتتتة  وت ثيف  مواصتتتتتتتتتلتتتة 
 (؛)ساموا واألطفاي

مبوات إلصتتتتتتتتتدار لتتتتتتتتتفتادات الم  د لجمي  األطفتاي المولودون يي البلتد  اتختا   149-245
 (؛)جنوا السودان

تخصتتيا الموارد المناستتكة ل فالة تستتج ل جمي  الموال د وتعزيز حقوق األطفاي   149-246
 (؛والمراعق ن يي المناطق الريفية ) روادوس

طفاي والمراعق ن  تحستتتتت ن الررو  يي مرابز احتجاز الشتتتتتكاا وافالة تمت ن األ 149-247
المحتود عل ف) من المشتتتتتتتتتتتاراتتة يي البرامج التعليميتتة والختتدمتتة المجتمعيتتة  ويقتتاا للقتتانون  

 (؛)السويد البرازيلي

اتختتا  تتتدا  ر عتتاجلتتة لوضتتتتتتتتت  حتتد للعنف الفيتلي يي مرابز احتجتتاز األحتتدال   149-248
 (؛) ورا نا ياسو

ضتتتتد األطفاي والمراعق ن  ب ية مواصتتتتلة تنف ذ البرنامج الوطني لمتايحة العنف   149-249
 (؛التنف ذ ال امل التفالية حقوق البفل )بووا

مواصتتتتتتتتتلتة التتدا  ر الراميتة إلك ضتتتتتتتتتمتان تمت  األطفتاي بحقومف)  ببرق منفتا   149-250
 (؛استفدا  القضاء علك أعماي العنف ضدع) )الفند

والمراعق ن  ال ستتتتتتتيما  مواصتتتتتتتلة جفودعا الفعالة لمتايحة العنف ضتتتتتتتد األطفاي   149-251
 (؛النساء )جمفورية إوران اإلس مية



A/HRC/52/14 

GE.22-28434 28 

مواصتتتتلة تعزيز الستتتتياستتتتات والبرامج المتخصتتتتصتتتتة الرامية إلك تحستتتت ن احتراد   149-252
األطفتتاي  ال ستتتتتتتتتيمتتا األطفتتاي  وي اإلعتتامتتة  يي مجتتاالت التعلي) والتتتدريتتب والرعتتايتتة  حقوق 

 (؛)الجزاير الصحية

 (؛حماية حقوق األلخا   وي اإلعامة )غا ون  اتخا  تدا  ر عاجلة لضمان 149-253

م ستستات   وضت  مبة للتخلا التدريجي من إوداع األلتخا   وي اإلعامة يي 149-254
 (؛الرعاية ووض  حد لسوء معاملتف) )غامبيا

مواصتتتتتلة تحستتتتت ن الستتتتتياستتتتتات الرامية إلك افالة تمت  جمي  األلتتتتتخا   وي   149-255
 (؛واة )إندونيسيااإلعامة بحماية اافية علك مدد المسا

اتخا  تدا  ر تشتتريعية وبدارية يعالة من أجل متايحة جمي  ألتتتاي التم  ز ضتتد  149-256
األلتتتتخا   وي الجذاد  واأللتتتتخا   وي اإلعامة  واأللتتتتخا   وي المفق والقضتتتتاء عل فا  

 (؛)جمفورية إوران اإلس مية

قومفا يي األراضتي   حماية الشتعوا األصتلية من التفدودات والفجمات وضتمان ح 149-257
ال ستيما عن طريق استت نا  واستت ماي عمليات ترستي) حدود األراضتي  وتوي ر الموارد ال افية 
لم ستتتتتستتتتتة الفنود الوطنية  واالعترا  ال امل بالمشتتتتتاورات المستتتتتتقلة ووروتواوالت الموايقة  

 (؛وتعزيز أوامر حماية األراضي )ألمانيا

وحماية األراضتي    1988لدستتور عاد اا  ألراضتي ويقالتعج ل  تنف ذ ترستي) حدود ا 149-258
 (؛المرسمة من االستحوا  والتدعور  ال سيما إزالة الغابات )يرنسا

االست نا  الفوري لترسي) حدود أراضي الشعوا األصلية علك النحو المنصو    149-259
المرستتتتتمة من عليه يي دستتتتتتور البرازيل  دون عوايق تشتتتتتريعية  وضتتتتتمان حماية األراضتتتتتي  

 (؛االست  ء  والتعدون غ ر القانوني واالست  ء علك األراضي )أورلندا

احتراد حق الشتعوا األصتلية يي الموايقة الحرة والمستكقة والمستتن رة  عن طريق  149-260
 (؛وض  إجراءات رسمية ولاملة )النرويج

تمستفا واحتراد حقفا يي ضتمان استتشتارة الشتعوا األصتلية بشتلن القرارات التي   149-261
 (؛الموايقة الحرة والمسكقة والمستن رة )أورلندا

تحستت ن مشتتاراة الشتتعوا األصتتلية يي وضتت  القرار الذي و ثر عل فا ومواصتتلة   149-262
 (؛تعزيز الجفود الرامية إلك ضمان س مة الشعوا األصلية )جمفورية اوريا

ة وأماليمفا  م  إو ء اعتماد ما   تنف ذ وتعزيز آليات حماية الشتتتعوا األصتتتلي 149-263
 (؛للقكايل التي تعيش يي عزلة طوعية )ن وزيلندا

تعزيز وااالت الشعوا األصلية والب  ة عن طريق توي ر الموارد ال افية والحماية   149-264
 (؛من التدم ت )النمسا

ابات   اعتماد مبة  ات مبوات ملموسة وأعدا  ما لة للقياس للحد من إزالة الغ 149-265
 (؛م  المراعاة التامة لحقوق الشعوا األصلية وموايلفا )إستونيا

الشتتتتتتتتتعوا   149-266 وحقتوق  البت ت تتتتتة  بحتمتتتتتايتتتتتة  المتتتلتفتتتتتة  البترازيلتيتتتتتة  الواتتتتتاالت  تعتزيز 
 (؛)مالبا األصلية
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 (؛تعزيز آليات حماية حقوق اإلنسان للشعوا األصلية )باراغواي 149-267

ال افية للم ستتتتستتتتات المتلفة بشتتتت ون الشتتتتعوا األصتتتتلية   بفالة توي ر الموارد   149-268
 (؛سيما م سسة الفنود الوطنية )أورلندا ال

ضتتتتمان حق الشتتتتعوا األصتتتتلية يي الموايقة الحرة والمستتتتكقة والمستتتتتن رة علك   149-269
 (؛السياسات والمشاري  والتشريعات التي مد ت ثر عل فا )سلوي نيا

االستت  ء علك أراضتي الشتعوا األصتلية وضتمان  اتخا  إجراءات حاستمة إلنفاء   149-270
ممارستتة الحقوق الجماعية للشتتعوا األصتتلية يي أراضتت فا  يضتت ا عن جمي  الحقوق األمرى 

 (؛للشعوا األصلية )ل سمبرغ

اعتماد تدا  ر لضتتتتتتمان حق الشتتتتتتعوا األصتتتتتتلية يي مل ية األراضتتتتتتي واألمالي)   149-271
 (؛) الحدود وتسويتفا )المتسيبوحيازتفا  بما يي  لب تنف ذ  رنامج ترسي

مضتتتتتتتتتتاعفتة الجفود المبتذولتة يي عمليتة ترستتتتتتتتتي) حتدود أراضتتتتتتتتتي الشتتتتتتتتتعوا   149-272
 (؛)  رو األصلية

تعزيز الحقوق الدستتتورية للشتتعوا األصتتلية عن طريق استتت نا  عملية ترستتي)  149-273
الم سسات  حدود أراض فا دون تلم ر  وتخصيا موارد مالية ووشرية اافية لحماوتفا  وتعزيز  

 (؛الرييسية علك نحو مستداد مثل م سسة الفنود الوطنية )سويسرا

تعزيز حقوق الشتتتتتتتتعوا األصتتتتتتتتلية  ببرق منفا النفوض بعملية إنفا  القوان ن   149-274
ستتمن حدودعا ويق ل لتزامات الدستتتورية  وضتتمان  اا  المتعلقة بلراضتتي الشتتعوا األصتتلية التي ر 

يي اا  لوااالت وضت  الستياستات المتعلقة بالشتعوا األصتلية  والمضتي مدمتوي ر الموارد ال افية  
 (؛تنف ذ إع ن األم) المتحدة بشلن حقوق الشعوا األصلية )أستراليا

تعزيز عملية ترستي) حدود أراضتي الشتعوا األصتلية ولتعوا اويلومبوال  وافالة   149-275
 (؛إلدارية التي ت ثر عل فا )بندااإللراك التاد للشعوا األصلية يي التدا  ر التشريعية وا

تعزيز حماية حقوق اإلنستتان للشتتعوا األصتتلية يي القانون والممارستتة  بما يي  149-276
 لب الحق يي الصتتحة والغذاء والماء  يي ستتياق األنشتتبة التي ت ثر علك الب  ة مثل التعدون  

 (؛أو إزالة الغابات ) ولندا

وأماليمفا  وضتتتتمان حقومفا يي  األصتتتتلية  تحستتتت ن آليات حماية حياة الشتتتتعوا 149-277
 (؛المياه ويي    ة صحية )إسكانيا

مواصتتتتتتتتتلتة اتختا  تتدا  ر لتتتتتتتتتاملتة الحتراد وحمتايتة حقوق األمليتات  بمتا يي  لتب   149-278
 (؛الشعوا األصلية )جمفورية اوريا الشعبية الديمقراطية

 ز ضتتتتتد النستتتتتاء  تعزيز وتنف ذ الستتتتتياستتتتتات القايمة للقضتتتتتاء علك العنف والتم  149-279
والفتيات والمدايع ن عن حقوق اإلنستتان ومجتمعات المي)   وستتايل منفا  روتواوالت الشتترطة 

 (؛للتصدي للعنف الر عا ي ضد مجتم  المي) )ن وزيلندا

علك الحقوق إزاء مجتم  المي)  اا  متايمتاا  نفجت بفتالتة اتكتاع وا ء إنفتا  القتانون  149-280
 (؛)النرويجاا طة تتناوي العنف تحدودببرق منفا وض   روتواوالت للشر 

اعتماد  روتواوالت عمل ل فالة أن يعالج عناصتتر األمن علك نحو اا  ولتتامل   149-281
 (؛حاالت العنف ضد مجتم  المي) الموس  )المتسيب
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وضتتتتتت   روتواوالت للشتتتتتترطة  فد  التصتتتتتتدي للعنف ضتتتتتتد أيراد مجتم  المي)   149-282
 (؛آيسلنداالموس  )

استتتتتتتتتحدال أدوات لمعالجة التم  ز ضتتتتتتتتد مجتمعات المي) الموستتتتتتتتعة )الممل ة   149-283
 (؛المتحدة لبريبانيا العرمك وأورلندا الشمالية

إلتتراك النستتاء والفتيات ومجتمعات المي) الموستتعة يي التخبيع للم تمر المعني   149-284
 (؛أورلندا الشمالية)الممل ة المتحدة لبريبانيا العرمك و  2023بحرية الدون أو المعتقد لعاد 

مواصتلة وضت  التشتريعات والستياستات علك المستتوى الف درالي ومستتوى الواليات   149-285
 (؛والبلديات للمعالكة علك جراي) ال راكية والتم  ز ضد مجتم  المي) الموس  ومنعفا )ينلندا

 (؛ سلنداآي) إصدار تشري  لمتايحة جراي) ال راكية ضد أيراد مجتم  المي) الموس  149-286

مواصتتتتتتلة تعزيز الستتتتتتياستتتتتتات العامة لصتتتتتتالا ال ج  ن والمفاجرين ومجتمعات   149-287
 (؛الشعوا األصلية )أوارانيا

االنضماد مجدداا إلك االتفاق العالمي من أجل الفجرة اتمنة والمنرمة والنرامية   149-288
 (؛)با و ي ردي

ال ج  ن والمفاجرين  عن طريق مواصتتتتتتلة تعزيز الستتتتتتياستتتتتتات التي ت ثر علك   149-289
 (.بفالة حصوي جمي  المواطن ن علك الرعاية االجتماعية )إسوات ني

الحوار/الواردة أدنتتتاه    -150 أثنتتتاء جلستتتتتتتتتتتة  ّدمتتتن  متتت  التوصتتتتتتتتتيتتتات التي  البرازيتتتل يي  ومتتتد نررت 
 علماا:  فا وأحاطن

االتحادية العليا الذي  الموايقة علك تشتتتتتتتتتري  يتفل التنف ذ ال امل لقرار المحتمة   150-1
 (؛آيسلندايجرد اراكية المثلية الجنسية واراكية مغاوري الفوية الجنسانية )

اتخا  مبوات للموايقة علك تشتري  يتفل التنف ذ ال امل لقرار المحتمة االتحادية   150-2
علك  العليا المتعلق  تجري) اراكية المثلية الجنستتية واراكية مغاوري الفوية الجنستتانية  وينا
 (؛تدا  ر ومايية واالستثمار يي المرايق العامة من أجل الرعاية والحماية الشاملت ن )مالبة

بتتتتاريس   150-3 مكتتتتاد   م   ومواءمتتتتته  اإلنستتتتتتتتتتتتتان  لحقوق  الوطني  المجلس  تعزيز 
 (؛أيريقيا )جنوا

 (؛بفالة امتثاي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان لمكاد  باريس )العراق 150-4

 (؛مواءمة عمل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان م  مكاد  باريس ) نن 150-5

ت ثيف الجفود ل فتتالتتة توايق المجلس الوطني لحقوق اإلنستتتتتتتتتتتان تمتتامتتاا م   150-6
 (؛باريس  ال سيما عن طريق تعزيز استق له اإلداري )ج بوتي مكاد 

 (؛مواءمة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان م  مكاد  باريس )زامبيا 150-7

اتختتا  مزيتتد من الخبوات لتعزيز االستتتتتتتتتتق ي اإلداري للمجلس الوطني لحقوق   150-8
 (؛)جورجيا اإلنسان

ضتتتتتتتمان الحصتتتتتتتوي الفعلي علك حقوق الصتتتتتتتحة الجنستتتتتتتية وحقوق الصتتتتتتتحة   150-9
 (؛)يرنسا اإلنجا ية
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ضتتمان حصتتوي الجمي  علك الرعاية الصتتحية الجنستتية واإلنجا ية  بما يي  لب   150-10
الرعاية المتعلقة بف روس نقا المناعة الكشترية/اإلودز  والرعاية الستابقة للوالدة ووستايل من  
الحمل واإلجفاض الملمون دون تم  ز أو الحاجة إلك إ ن مضتايي  وضتمان وضت   روتواوالت  

 (؛للرعاية المتعلقة باإلجفاض ت ون مراعية للعمر )ن وزيلندا

ة والحقوق الجنستية واإلنجا ية  وبلغاء تجري) ضتمان حصتوي الجمي  علك الصتح 150-11
 (؛اإلجفاض  ووض  تشريعات تتيا إمتانية الحصوي علك اإلجفاض الملمون )النرويج

بفالة الحق يي التعلي) والصحة  ووض  منفج دراسي م ي) للعمر بشلن التروية   150-12
والحمل  اا  نقولة جنستتتيالجنستتتانية والجنستتتية يي المدارس  وفد  إلك الوماية من األمراض الم

 (؛غ ر المقصود  يض ا عن العنف الجنساني وعدد المساواة )الدانمرك

دون تم  ز وم  مراعاة التحديات الفيتلية للف ات األبثر  اا   بفالة الحصتتتتتتوي يعلي 150-13
عشتتتالتتتة  علك الرعاية والخدمات الج دة يي مجاي الصتتتحة الجنستتتية واإلنجا ية  بما يي  لب  

 (؛لك المعلومات المستندة إلك أسس علمية )سويسرااإلجفاض  وع

اا  ت ثيف الجفود لضتتتتمان تبب ق ستتتتياستتتتات الحقوق الجنستتتتية واإلنجا ية تببيق  150-14
 (؛)األرجنت ن ولام ا  ويعاالا اا سليم

ضتتمان حق المرأة يي الحصتتوي بحرية علك اإلجفاض الملمون والقانوني  دون   150-15
و  تم  ز   أو  الخصتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتيتتتتة واالحتراد عوايق   رومراطيتتتتة  الحتتتتاجتتتتة إلك  تلبي  يي ظرو  

 (؛)أستراليا والدع)

إلغاء تجري) اإلجفاض  وستتتن تشتتتريعات تتيا إمتانية الحصتتتوي علك اإلجفاض   150-16
 (؛آيسلنداالملمون  وضمان حصوي الجمي  علك الصحة والحقوق الجنسية واإلنجا ية )

  -اإلطار الزمني  زاستتت ماي العمليات المعلقة لترستتي) األراضتتي  وري  أطروحة  150-17
marco temporalوضتتتتمان حماية الشتتتتعوا األصتتتتلية من التفدودات والفجمات وعمليات  ز  

 (.اإلم ء القسري )النرويج

)الدوي(  جمي  االستتتتتتتنتاجات و/أو التوصتتتتتتيات الواردة يي عذا التقرير تعبر عن مولف الدولة   -151
 وال ونكغي تلويلفا علك أنفا تحرك  تلو د الفريق العامل اتل. التي مدمتفا و/أو الدولة م د االستعراض.
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