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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 من5/1 اإلنستتان

وترأس وفد فنلندا وزير   .2022تنتترين الناني/ن فمبر   9الحالة في فنلندا في ال لستتة الستتادستتة المعق دة في 
 16الخارجيةر بيكا هافيستتتتتت . واعتمد الفريق العامل هتا التقرير في جلستتتتتته الستتتتتادستتتتتة عنتتتتترة المعق دة في  

 .2022تنرين الناني/ن فمبر  

ر اختتتتار م ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان فريق المقررين التتتتالي 2022كتتتان ن النتتتاني/ينتتتاير    12وفي   -2
 في فنلندا: لكسمبرغ والمكسيك والص مال.)الم م عة النالثية( لتيسير استعراا الحالة 

الفقرة   -3 بتتتت  كتتتتام  من مرفق   5والفقرة    5/1  من مرفق قرار م ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتان  15وعماًل 
 ال ثائق التالية لغرا استعراا الحالة في فنلندا:ر صدرت 16/21 قراره

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

 ؛( 2) (ب)15ت ميع أعدته مف  ية األمم المتحدة السامية لحق   اإلنسانر وفقًا للفقرة  )ب( 

 .( 3) (ج)15للفقرة  م جز أعدته المف  ية السامية لحق   اإلنسان وفقاً  )ج( 

  إستتتتتتتتتبانيار  وأ يل  إلى فنلندار عن طريق الم م عة النالثيةر قائمة أستتتتتتتتتهلة أعًدتها ستتتتتتتتتلفًا كل من -4
لمتتابعتة على نيتابتة عن م م عتة األصتتتتتتتتتتتتتتدقتال المعنيتة بت ليتات التنفيتت واإلبالغ واألمتانيتار وأنغ الر والبرتغتالر  و 

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا النتتتتتتتمالية. ويمكن    ر وكندارر وستتتتتتتل فينيار وبنماالصتتتتتتتعيد ال طني
 االطالع على هته األسهلة في الم قع النبكي لالستعراا الدور  النامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -الا أو  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

فرصتة مناقنتة  ق   اإلنستان وستيادة منحه  قديره لأعرب وفد فنلندار برئاستة وزير الخارجيةر عن ت  -5
القان ن والديمقراطية بطريقة منمرة وتطلعيةر ور   باالستتتتتتتتعراا الرابع لفنلندا في إطار آلية االستتتتتتتتعراا  
 الدور  النتتتتتتاملر الت  تزامن مع علتتتتتت ية البلد في م ل   ق   اإلنستتتتتتان. واعترف  فنلندا ب ن لها التزاماً 

 ب على المعايير في تعزيز  ق   اإلنسان و مايتها.بالتمسك  خاصاً 

جميع التزامات الدول في وتفعيل  االستتتتتتعراا الدور  النتتتتتامل أداة هامة للتتتتتمان تنفيت أن وذكر  -6
ت ارب إي ابية. وكان  الت صتيات  قد كان  ت ارب فنلندا في استتعرا تاتها الستابقة  ف.  م ال  ق   اإلنستان

 وأعدللبنال م تمع أفلتل    فنلندابتلها ت ال ه د التي  تمن مة ل اردة في االستتعرا تات النالثة الما تية  يً ا
 .البلد ل ميع األشخاص التين يعين ن في

  

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

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

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

http://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/FIN/1
http://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/FIN/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/FIN/3
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. وأعرب   وثيق مع الم تمع المدني الفنلند  عم ماً   بنكل   وعند التحلير لالستعراار تعاون  فنلندا  - 7
من برلمان فنلندار ووفد  ق   اإلنستانر الت     - بصتفة مراقبين    - ج د ممنلين مستتقلين  الحك مة عن سترورها ل  

 االستنار  لحق   اإلنسان الدولية.     من المؤسسة ال طنية لحق   اإلنسانر والم ل   ُيعتبر جزلاً 

وينتتتتتتتكل الدفاع عن  ق   اإلنستتتتتتتان والمستتتتتتتاواة بين ال نستتتتتتتين وعدم التمييز أستتتتتتتاس أ  م تمع  -8
التزاماته وعالمية  ق    على أهمية  ديمقراطي. وشتتتتتتتتتتتتتتدد ال فد على أهمية النظام الدولي القائم على الق اعد و 

لكل شخص الحق في التمتع الكامل ب ميع  ق    فاإلنسان وعدم قابليتها للت زئة وترابطها وطابعها الملزم. 
 دون تمييز.من  اإلنسان 

في الم تمع الفنلند  وت تي في ال ق  المناستتتتتتتتتتتتتت  كما  وتظل هته الحق   والمبادئ   ر الزاوية -9
 .ه  األمر دائماً 

تتتداايتتات خطيرة    (19-مرا فيروس ك رونتتا )ف فيتتدل تتائحتتة     خالل الستتتتتتتتتتتتتتن ات األخيرةر كتتانتت و  -10
وبعيتتدة المتتدى على التمتع بحق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان في جميع أنحتتال العتتالم. وفي العتتديتتد من المنتتاطقر متتا زالت   

 .مستمراً  حدياً ال ائحة تنكل ت 

 ألهمية األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية لحماية  ق   اإلنستتتتتتتتتتانلت فيد    إال  في العالمالحالة الراهنة في أوروبا و ما و  -11
كل فردر بغض النظر عن خلفيته. وقد جعل  الفظائع واألعمال ال  نتتتتتية التي شتتتتتهدتها أوكرانيا ب   الخاصتتتتتة

 ظهرت خالل العام الما تتتتي العالقة والروابط بين القان ن الدولي لحق   اإلنستتتتان والقان ن اإلنستتتتاني الدولي 
 بنكل أو ح.

ئم الحرب واالنتهافات ال ستتيمة  مع ال رائم المرتكبة  تتد اإلنستتانية وجرا  وي   عدم التستتامح أبداً  -12
لحق   اإلنستتتتتتتتتان. وال بد من بتل المزيد من ال ه د لتقديم ال ناة إلى العدالة. وستتتتتتتتتت اصتتتتتتتتتل فنلندا مكافحة  
 اإلفالت من العقاب على أخطر ال رائم الدوليةر بما في ذلك ال رائم المرتكبة  د اإلنسانية وجرائم الحرب. 

للط ارئ   . وكان ح الترابط بين  ق   اإلنستان والبيهة وا تحاً وعلى مدى الستن ات الما تيةر أصتب  -13
البيهية وأزمة المناخ آثار شتتتديدة على  ق   اإلنستتتان لماليين األشتتتخاص في جميع أنحال العالم. وواصتتتل   

 فنلندا التفاعل بنناط مع الروابط بين  ق   اإلنسان والبيهة والتن ع البي ل جي وتغير المناخ.

لتقارير الرصتتد المستتتقلةر ُتعتبر الحالة العامة   فقاً فمنالي في م ال  ق   اإلنستتان. وال ي جد بلد  -14
تحديات في م ال  ق      جيدة إلى  د ما في فنلندا. غير أن فنلندا ت اجه أيلتتتتتتتتتاً   لحق   اإلنستتتتتتتتتان عم ماً 

 الدورة.. وي جد العديد من هته التحديات قيد المناقنة في عاجالً   اً اهتمام  ستدعياإلنسان ت 

عن الحماية القان نيةر أساس البرنامج الحك مي    وتنكل الحق   األساسية و ق   اإلنسانر فلالً  -15
بهتا البرنامجر تستتند الستياستة الخارجية واألمنية والستياستة اإلنمائية للبلد  لرئيستة ال زرال ستانا مارين. وعمالً 

نستتتتتتتتتان الت  قدمته الحك مة إلى البرلمان في  أعيد ت فيد ذلك في تقرير  ق   اإلقد إلى  ق   اإلنستتتتتتتتتان. و 
 .2021أواخر عام 

ومتا زالت  األول يتة الط يلتة األجتل لفنلنتدا هي النه ا بحق   النستتتتتتتتتتتتتتال والفتيتاتر بكتل تن عهنر   -16
للدفاع عن  ق      خاصاً   عن المساواة بين ال نسين في جميع ميادين الحياة. وت لي الحك مة اهتماماً   فلالً 

م اقع. ويتلتتتتمن هؤالل األشتتتتخاص ذو  اإلعاقةر والنتتتتع ب األصتتتتليةر واألشتتتتخاص  من هم في أ تتتتع  ال
 ن إلى أقليات مختلفةر بما في ذلك طائفة الروما.ي المنتم

ألننتتتتتتتتتتتتتطة    وازدادت أهمية الم تمع المدني في رصتتتتتتتتتتتتتد وتعزيز إعمال  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتان. وكان  -17
 ووطنياً  المدافعين عن  ق   اإلنستتتتتتان آثار إي ابية في تط ير الحق   األستتتتتتاستتتتتتية و ق   اإلنستتتتتتان محلياً 

. وركزت فنلندا بنتتتتكل خاص على دعم الم تمع المدني والمدافعين عن  ق   اإلنستتتتان في  وعالمياً   وإقليمياً 
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ت جيهيتة ال طنيتة بنتتتتتتتتتتتتتت ن المتدافعين ر  تًدثت  وزارة الختارجيتة المبتادئ ال2022جميع أنحتال العتالم. وفي عتام  
 عن  ق   اإلنسان.

خطة العمل ال طنية النالنة بنتتتتت ن الحق   األستتتتتاستتتتتية و ق      2021واعُتمدت في  زيران/ي نيه   -18
وأثنال إعداد خطة العمل هتهر تعاون  الحك مة على  .2023إلى   2020اإلنستتتتتتتتتتانر التي تغطي الفترة من  

لحةر بما في ذلك المؤستستة ال طنية لحق   اإلنستان والمنظمات غير نطا  واستع مع ال هات صتا بة المصت 
خاص للت صتتتتتتتيات الصتتتتتتتادرة إلى فنلندا من مختل  هيهات المعاهدات. وركزت   الحك مية. وقد أولي اهتمام  

المؤشترات ال طنية األستاستية  ُأدرج   خطة العمل على تط ير رصتد  ق   اإلنستان على الصتعيد ال طني. و 
من خطة العمل. وهي ت فر أداة جديدة لرصتتتتد الحق   األستتتتاستتتية    أستتتتاستتتتياً   نستتتتان جزلاً ومؤشتتتترات  ق   اإل

 و ق   اإلنسان في األجلين القصير والط يل.

ومعاهدات  ق   اإلنستتتتان أدوات  استتتتمة لمستتتتاللة الحك مات عن إعمال الحق   المت صتتتتلة في  -19
يق على االتفتا يتة التدوليتة لحمتايتة جميع إلى البرلمتان للتصتتتتتتتتتتتتتتد . وقتدمت  الحك متة اقترا تاً فتل فرد من األفراد

األشتتتتتتتتتخاص من االختفال القستتتتتتتتتر . واقتر   الحك مة إدخال تعديل على القان ن ال نائي لت ريم االختفال 
القستتتتتر  ب صتتتتتفه جريمة جديدة. ومنت ج لة االستتتتتتعراا الدور  النتتتتتامل الستتتتتابقةر دخل  ثال  معاهدات 

  يز النفاذ على الصعيد الدولي.دخ لها لنسبة لفنلندا بعد لحق   اإلنسان لم ل  أوروبا  يز النفاذ با

وتلق  فنلندا عدة أستتتتتتتتتتتتهلة عن اإلجرالات المتختة لمكافحة العن   تتتتتتتتتتتتد المرأة ومنعه. وهتا أمر  -20
في الم تمع الفنلند . وقد   مفه م ألن العن   تتتتتتتد المرأة ما زال من أفنر منتتتتتتتافل  ق   اإلنستتتتتتتان إلحا اً 

. مل   29 فائدةملي ن ي رو لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  25ر ُخصتتتتتتتص ما م م عه 2021ير. ففي عام نفتت الحك مة عدة تداب 
 مقرراً   أل  شتتتتتتتتتتتتتتخص تعرا للعن  العائلي أو تعرا للتهديد. وعين  الحك مة أيلتتتتتتتتتتتتتتاً الجئ مالُفتح   و 

بالعن   تتتتتد المرأة. ومن ال ا تتتتتح أن فنلندا بحاجة إلى زيادة اإلجرالات الرامية إلى مكافحة    معنياً   خاصتتتتتاً 
 عن العن  ال نسي والعن  ال نساني. ر فلالً العائليالعن   د المرأةر بما في ذلك العن  

في تعزيز  فنلندا بننتتتاط استتتتمرت عدة أستتتهلة مبررة بنتتت ن  ق   الصتتتاميين. و  نلندا أيلتتتاً وتلق  ف -21
 ق   النتتتتتتتتتتتتع ب األصتتتتتتتتتتتتليةر بما في ذلك  قها في المنتتتتتتتتتتتتاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بها. وما فته  

 مع البرلمان الصتتتتتتتامي بنتتتتتتت ن المستتتتتتتائل التي تم   ق قها. وفي ال ق  الت  منتظماً   الحك مة ت ر    اراً 
با ترام وتعزيز الحق   اللغ ية والنقافية ل ميع األشتتتتتخاص   كامالً  ي جد م ال للتحستتتتتينر تلتزم فنلندا التزاماً 

مع التزاماتها الدولية. فقد اتختت خط ة هامة عندما ُأننتتتته  ل نة للح يقة والمصتتتتالحةر   الصتتتتاميينر تمنتتتتياً 
مان الصتامير لم ُيت صتل إلى نتي ة نهائية  بالتعاون الكامل مع الصتاميين. وفيما يتعلق بصصتالق قان ن البرل

 جارية.ما زال   تى اآلنر لكن المفاو ات 

بمكافحة العنصتتتتتتتترية والتمييز العنصتتتتتتتتر  وكره األجان  وما  أيلتتتتتتتتاً  ق ياً  والحك مة ملتزمة التزاماً  -22
يتصتتتتتتل بتلك من تعصتتتتتت ر ستتتتتت ال عبر اإلنترن  أو خارجه. وينعك  هتا االلتزام في خطة عمل الحك مة  

فعلى ستتتتتتبيل   .2021افحة العنصتتتتتترية وتعزيز العالقات الطيبةر التي اعُتمدت في تنتتتتتترين األول/أفت بر لمك
قد  المنالر التزم  الحك مة في خطة العمل هته بت فير التدري  للنتتتتتتتتتتترطة بنتتتتتتتتتتت ن  ظر التنميط اإلثني. و 

 ظفي الخدمة المدنية ل ميع  تتتباط النتتترطة وم اً التدري  على جرائم الكراهية والتنميط اإلثني إلزامي أصتتتبح 
 في إدارات النرطة.

لتعزيز مستتتاواة   أستتتاستتتاً   2022-2018وأتا   التنتتتريعات القائمة والستتتياستتتة ال طنية للروما لفترة  -23
 .2030-2023الروما بغيرهم. وي ر  إعداد سياسة جديدة للروما للفترة 

بدأ عدم اإلعادة القستتتتتتترية وت فير وفيما يتعلق بالالجهين والمهاجرينر تظل فنلندا ملتزمة با ترام م -24
وُعززت الحماية القان نية لملتمسي الل  ل من خالل التعديالت التنريعية في   ن يحتاجها.الحماية الدولية لم
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إلى البرلمان  عملية الل  ل ال طنية. وقدم  الحك مة أيلتتتتتتتتاً   وإ تتتتتتتتافة إلى ذلكر ُ ًيم  مؤخراً  .2021عام 
 شمل األسر. يرمي إلى تبسيط عملية جمع اقترا اً 

إ تتتتتتتافة إلى ذلكر تدابير خاصتتتتتتتة لدعم عنتتتتتتترات اآلال  من األوكرانيين في ونستتتتتتتق  الحك مةر   -25
 دولية بسب  الحرب العدوانية التي شنها االتحاد الروسي  د أوكرانيا.الحماية الفنلندار التين يحتاج ن 

جميع   الحاجة إلى م اصلة العمل على التصد  للتمييز  د ذو  اإلعاقة في  وتدرك الحك مة تماماً  - 26
 .2023- 2020 ر خطتة العمتل ال طنيتة النتانيتة في هتتا الم تال للفترة 2021الميتادين. وقتد ننتتتتتتتتتتتتترتر في عتام  

شتتتتتتتتتتخاص ذو  وهناك  اجة ملحة إلى إي اد  ل ل جديدة من أجل التغل  على الح اجز وزيادة منتتتتتتتتتتاركة األ 
 إصالق التنريعات المتعلقة بخدمات اإلعاقة.  اإلعاقة في س   العمل. وإ افة إلى ذلكر ي ر   الياً 

ومتا زالت  الحك متة تتدرك الحتاجتة إلى  تتتتتتتتتتتتتتمتان الحمتايتة الكتاملتة لحق   كبتار الستتتتتتتتتتتتتتن في جميع  -27
أمين المظالم  ومن واج     .2022الظرو . وت لى أمين مظالم جديد معني بكبار الستتتتتتتن منصتتتتتتتبه في عام  

تعزيز وتقييم إعمال الحق   األساسية و ق   اإلنسان لكبار السن في التنريعات وعمليات صنع القرار  هتا 
 ذات الصلة.

وواجه العديد من أفراد م تمع الميم الم ستتتع التين يعينتتت ن في فنلندا التمييز في  ياتهم الي مية.  -28
ختت خط ة هامة إلى األمام األقليات ال نستتتتتتية وال نستتتتتتانية. واتُ بحماية  ق     ق ياً  والحك مة ملتزمة التزاماً 
عندما ُقدم إلى البرلمان اقتراق الحك مة بستتتتتتتتتن قان ن بنتتتتتتتتت ن االعترا  القان ني   2022في أيل ل/ستتتتتتتتتبتمبر 

 نية"(.يحترم  ق الم اطنين في تقرير مصيرهم )ينار إليه باسم "قان ن مغاير  اله ية ال نسا بال نسانية

وي جتد االقتراق المتعلق بقتان ن جتديتد للرفق بتالحي ان أمتام البرلمتان. وي اصتتتتتتتتتتتتتتل البرلمتانر بمتا في  -29
ذلك ل نة القان ن الدستتتتتتتتتتتت ر  التابعة لهر مناقنتتتتتتتتتتتة الحكم ال ديد المقترق المتعلق بتبح الحي انات ألغراا  

ُأختت مخاوفها  قد لدينية في فنلندا. و دينية. وت اصتتتتتتل فنلندا المناقنتتتتتتات بنتتتتتت ن هته المستتتتتت لة مع الط ائ  ا
 على محمل ال د.

لتنسيق الت صيات المقدمة في إطار آلية االستعراا الدور  النامل   وتعمل وزارة الخارجية مركزاً  -30
ومن الهيهات المعاهدات. وعالوة على ذلكر استتتتتتتتعر تتتتتتت  النتتتتتتتبكة الحك مية للحق   األستتتتتتتاستتتتتتتية و ق    

 ة إلى فنلندا وتابع  تنفيتها.اإلنسان جميع الت صيات الم جه

لل ميع. وينبغي للحك مات أال تستتمح وي   أال تستتمح أل  شتتخص   اً لك ق   اإلنستتان م  وُتعتبر   -31
أو جمتتاعتتة بتتالتخل  عن الركتت . ولتحقيق هتتتا الهتتد ر يتعين على جميع الحك متتاتر بمتتا فيهتتا فنلنتتدار أن 

 تكن  عملها من أجل إعمال  ق   اإلنسان العالمية.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

وفدًا ببيانات خالل جلستتتتتة التحاور. وترد الت صتتتتتيات المقدمة خالل جلستتتتتة التحاور في  90أدلى  -32
 الفرع الناني من هتا التقرير.

ر بت  أوروغ ا  بتاإلن تازات التي تحققت  في إطتار خطتة العمتل ال طنيتة النتالنتة بنتتتتتتتتتتتتتت ن الحق    -33
 ية و ق   اإلنسان.األساس

ستتتتتتلط  أوزبكستتتتتتتان اللتتتتتت ل على االهتمام الت  ي لى لحماية  ق   اإلنستتتتتتان في ستتتتتتيا  تغير و  -34
 المناخر وال ظ  اعتماد قان ن تغير المناخ ال ديد.

 وأشادت جمه رية فنزويال الب ليفارية بفنلندا لمراعاتها ت صيات هيهات المعاهدات. -35
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 دا إلننائها هيافل محلية جديدة لحق   اإلنسان.وأثن  فيي  نام على فنلن  -36

وأشتتتادت زامبيا بتنفيت ت صتتتيات االستتتتعراا الدور  النتتتامل المقب لة وبالتقدم الت  أ رزته فنلندا  -37
 في الكنير من الم االت.

وستتتتتتتتع نطاقه أفنر بتعيين أمين قد وال ظ  ال زائر مع التقدير أن اإلطار المؤستتتتتتتتستتتتتتتتي الفنلند    -38
بالعن   تتتد المرأة؛ ومركز ستتتيادة القان ن الت  يعمل تح  رعاية    معنيبار الستتتن؛ ومقرر خاص  مظالم لك

 فلية الحق   ب امعة هلسنكي.

 ور ب  األرجنتين باعتماد خطة العمل ال طنية النالنة بن ن الحق   األساسية و ق   اإلنسان. -39

المقرر النظر في التصتتتتتتتتتتتتتتديق على عتدد من وأعربت  أرمينيتا عن ارتيتا هتا بعتد أن علمت  أن من   -40
 الصك ك الدولية الهامةر منل االتفا ية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفال القسر .

ور ب  أستتراليا باإلجرالات التي اتختتها فنلندا ل  تع خطة عمل وطنية للتصتد  للعن  العائلي  -41
 ن ال نائي لتعزيز الحماية من ال رائم ال نسية.على القان   واألسر ر وبالتعديل الت  ُأدخل مؤخراً 

المستتتتتتتتتتتتاعدة    في م ال هابنغالديش على فنلندا لما تبتل من جه د مت اصتتتتتتتتتتتتلة لتحقيق هدف  ثن أو  -42
 .لتلك في المائة من إجمالي دخلها الق مي 0,7اإلنمائية الرسمية المتمنل في تخصيص 

 ت صيات.ور ب  بيالروس ب فد فنلندا وقدم   -43

ستيما  تد  ال وأعرب  البرازيل عن قلقها إزال ارتفاع  االت العن   تد المرأة واألعمال التمييزيةر   -44
 السكان الصاميين.

وال ظ  بلغاريا مع التقدير أن خطة العمل ال طنية النالنة بنتتتتتتتتتت ن الحق   األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية و ق     -45
 في الخطط السابقة.اإلنسان ت اصل تعزيز رصد  ق   اإلنسان المنص ص عليها 

ور ب  كمب ديا باعتماد مختل  التنتتريعات والستتياستتات وخطط العملر وبصننتتال آليات مؤستتستتيةر  -46
 بما في ذلك في م االت ت فير فرص العمل لألشخاص ذو  اإلعاقةر و ماية  حايا االت ار باألشخاص. 

الخدمات للتتتتتتتتتتتحايا العن    وشتتتتتتتتتتت ع  كندا فنلندا على اتخاذ المزيد من التدابير لتحستتتتتتتتتتتين ت افر -47
 العائلي والعن  ال نساني.

وهن ت شتتتتيلي فنلندا على خطة عملها ال طنية النالنة بنتتتت ن الحق   األستتتتاستتتتية و ق   اإلنستتتتان  -48
 ر التي ترمي إلى تعزيز رصد  ق   اإلنسان.2023-2020للفترة 

فنلندار وإزال التمييز وجرائم  وأعرب  الصتتتتتتتين عن قلقها إزال انتهاك  ق   النتتتتتتتع  الصتتتتتتتامي في  -49
 الكراهية  د جماعات منل المنحدرين من أصل أفريقي والمسلمين والروما والالجهين والمهاجرين.

 ور ب  ك ل مبيا باعتماد خطة العمل ال طنية النالنة بن ن الحق   األساسية و ق   اإلنسان. -50

ق أهدا  التنمية المستتتتتتتتتتدامة وفي تنفيت مبدأ الك نغ  مع التقدير التقدم المحرز في تحقي    وال ظ -51
 المساواة في األجر بين الرجل والمرأة.

ور ب  ك ستاريكا بالتعديل الت  ُأدخل على تعريف االغتصاب في القان ن ال نائير بعد صدور  -52
 الت صيات السابقة.

معني   ختتاصبكبتتار الستتتتتتتتتتتتتتن ومقرر  معني  وال ظتت  ك ت ديف ار مع التقتتدير تعيين أمين مظتتالم   -53
 بالعن   د المرأة.
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 ور ب  كرواتيا بال ه د المبتولة لمكافحة العن   د المرأةر بما في ذلك تنظيم  مالت للت اية. -54

 وال ظ  ك با مع التقدير التزام فنلندا بعملية االستعراا الدور  النامل. -55

بالعن   تد    اً معني   اً خاصت  اً ومقرر بكبار الستن   اً معني وأثن  قبرص على فنلندا لتعيينها أمين مظالم   -56
 المرأة.

ور ب  الدانمرك بالتط رات المتعلقة بحق   النتتتتتع ب األصتتتتتلية في فنلندار لكنها ما زال  تنتتتتتعر  -57
 بالقلق إزال عدم اتخاذ جميع الخط ات الالزمة فيما يتعلق بالنع  الصامي.

والعن   تتتتتتتتتتتتتتد المرأةر وتنفيتت  ودعت  مصتتتتتتتتتتتتتتر فنلنتدا إلى تعزيز جه دهتا لمكتافحتة العن  العتائلي   -58
 ت صيات ل نة القلال على التمييز العنصر .

  (2023- 2020) ور ب  إستت نيا على وجه الخصت ص بستن خطة عمل لمكافحة العن   تد المرأة  - 59
 بالعن  ال نساني. معني  وإننال منص  مقرر وطني مستقل  

النالنة بنتتتتتتتت ن الحق   األستتتتتتتتاستتتتتتتتية و ق    وأشتتتتتتتتارت إستتتتتتتت اتيني إلى اعتماد خطة العمل ال طنية  -60
 اإلنسان.

ر و مايتها ور ب  فرنسا باالهتمام المت اصل الت  ت ليه السلطات الفنلندية لتعزيز  ق   اإلنسان -61
 ذلك  رية الصحافة. في ال سيما الحريات األساسيةر بما

العنصتتتتتتتتتتتتتتريتة وتعزيز خطتة عمتل وطنيتة لمكتافحتة  ر 2021ور بت  غتاب ن بتاعتمتاد فنلنتدار في عتام   -62
 السكانية.الفهات العالقات الطيبة بين 

ور ب  غامبيا بخطط العمل لتنفيت اتفا ية م ل  أوروبا لل قاية من العن   تتتتتد النستتتتتال والعن   -63
 العائلي ومكافحتهما )اتفا ية اسطنب ل(.

ية للطفلر واإلصتتتتال ات  وأشتتتتادت ج رجيا باعتماد خطة مكافحة العنصتتتتريةر واالستتتتتراتي ية ال طن  -64
 الهيكلية لنظامي الرعاية االجتمااية والرعاية الصحيةر وال ه د المبتولة لمكافحة العن   د المرأة.

وأعرب  ألمانيا عن قلقها إزال  ق   الفهات المهمنتتتتتتتتةر ال ستتتتتتتتيما النتتتتتتتتع  الصتتتتتتتتامير واألقليات  -65
 الدينيةر واألقليات ال نسية وال نسانية.

ن على فنلنتدا اللتزامهتا بت هتدا  التنميتة المستتتتتتتتتتتتتتتتدامتة وجه دهتا في تحقيق األهتدا   وأثنت  الي نتا -66
 المتعلقة باالستدامة االجتمااية واالقتصادية.

 ور ب  آيسلندا بالتقرير ال طني لفنلندا وقدم  ت صيات. -67

 طنية وأشتتادت الهند بستتن التنتتريعات والبرامج المتصتتلة بحق   اإلنستتانر ال ستتيما خطة العمل ال -68
 بن ن الحق   األساسية و ق   اإلنسان وتقرير الحك مة عن سياسة  ق   اإلنسان.

 وشكرت إندونيسيا فنلندا على تقريرها ال طني وقدم  ت صيات. -69

 وقدم  جمه رية إيران اإلسالمية ت صيات. -70

الستتياستتات مع التزامات البلد وأثنى العرا  على فنلندا لإلصتتال ات التنتتريعية الرامية إلى م المة  -71
 الدوليةر ال سيما إننال مكت  أمين المظالم المعني بكبار السن.

يرلندا بالتقدم المحرز في قلتايا م تمع الميم الم ستعر بما في ذلك اقتراق تعديل تنتريع أوأشتادت   -72
 ل نائي.مغاير  اله ية ال نسانيةر وال ظ  ت فيد تعديل تعريف االغتصاب في القان ن ابن ن 
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وأشتتتتادت إستتتترائيل بالخط ات المتختة لمكافحة العن   تتتتد المرأةر بما في ذلك من خالل  مالت  -73
 لتنريعات المتعلقة بال رائم ال نسية.ت على اإصال ادخل الت ايةر وبصعالنها أن فنلندا ست 

ةر بما في ذلك إيطاليا بال ه د المبتولة لمعال ة مستتتتت لة العن  العائلي والعن   تتتتتد المرأ    ور ب  -74
 من خالل خطة العمل لتنفيت اتفا ية اسطنب ل.

وأعربت  كتازاخستتتتتتتتتتتتتتتتان عن تقتديرهتا لل ه د المبتتولتة لحمتايتة  ق   المهتاجرين والالجهين واألقليتات   -75
اإلثنيةر ال ستتيما ال ه د المبتولة من خالل خطة العمل لمكافحة العنصتتريةر وخطة العمل ال ديدة لمكافحة  

 اص.االت ار باألشخ

وأثنى لبنان على فنلندا لخطة عملها ال طنية بنتتتت ن الحق   األستتتتاستتتتية و ق   اإلنستتتتانر وتقرير   -76
عن الح ار النتتتتتتتتامل مع الم تمع المدني إلعداد التقرير  الحك مة عن ستتتتتتتتياستتتتتتتتة  ق   اإلنستتتتتتتتانر فلتتتتتتتتالً 

 ال طني.

 النامل.ور ب  ليبيا بالمناركة اإلي ابية لفنلندا في آلية االستعراا الدور   -77

ل عليه ع َّ يُ   وشتتتتكرت ليختننتتتتتاين فنلندا على التزامها الق   بحماية  ق   اإلنستتتتان وك نها شتتتتريكاً  -78
 في م ل   ق   اإلنسان.

ور بتت  ليت انيتتا بتنفيتتت خطتتة العمتتل لمكتتافحتتة العن   تتتتتتتتتتتتتتتد المرأة وخطتتة العمتتل لتنفيتتت اتفتتا يتتة  -79
 اسطنب ل.

 ها ال طني وقدم  ت صيات.وشكرت لكسمبرغ فنلندا على عرا تقرير  -80

اتفا ية استتتتتطنب ل.  تلك المتصتتتتتلة ب وأخت وفد فنلندا الكلمة لتناول بعض القلتتتتتايا المنارةر ال ستتتتتيما  -81
من  ال در وأن فنلندا نفتت عدداً على محمل  أن العن   تتتتتتتتتتتتتد المرأة مستتتتتتتتتتتتت لة ت ختها الحك مةال فد وذكر 

 الخط ات اإلي ابية لمكافحته.

فيما يتعلق بال رائم ال نستتتتيةر و تتتتاعف  األم ال   شتتتتامالً   تنتتتتريعياً   إصتتتتال اً   وأفمل  فنلندا مؤخراً  -82
ومع ذلكر يلزم عمل المزيد لمنع العن   تتتتتتد المرأة  .2016المخصتتتتتتصتتتتتتة إلي ال  تتتتتتحايا العن  منت عام 

 والحد منه في كل جزل من الم تمع.

 ن البرلمان الصتتتتامي. فقد قام  ل نة وذكرت الحك مة أنها ستتتتت اصتتتتل عملها من أجل ت ديد قان  -83
مؤلفة من ممنلين عن كل من البرلمان الصتتامي واأل زاب الحك مية بصتتياغة قان ن منقح يتلتتمن تغييرات 

 21مقتر ة ترمي إلى تعزيز  ق النتع  الصتامي في تقرير مصتيره. وُأننته  ل نة للح يقة والمصتالحة في  
الصتتتتتتامي. واألعلتتتتتتال الخمستتتتتتة في الل نة أعلتتتتتتال محايدون   تنتتتتتترين األول/أفت برر بالتعاون مع البرلمان

 إجرالات لتحقيق المصالحة.اقتراق منهار و التعلم األ دا  التاريخية و هم مكلف ن بالتحقيق في ومستقل نر و 

أن فنلندا ستتتتتتتتتتتنظر في إمكانية التصتتتتتتتتتتديق على اتفا ية منظمة العمل الدولية   وذكر ال فد أيلتتتتتتتتتتاً  -84
تقييمها بنتتت ن هته المستتت لة في أوائل تنهي وزارة العدل  ستتت و  (.169رقم ) 1989ةر للنتتتع ب األصتتتلية والقبلي 

 .2023عام 

استتتتتت ابة لل  تتتتتع في أفغانستتتتتتانر وستتتتتيتلتتتتتمن قان ن  1  500وتم  زيادة  صتتتتتة الالجهين إلى  -85
 .الجهاً  1 050 صة  2023الالجهين لعام 

ر بمن فيهم األستتتتتر والنستتتتتال   تتتتتعفاً   وستتتتتع  فنلندا إلى التنتتتتتديد على إعادة ت طين أشتتتتتد الالجهين -86
للخطرر وتلق   االت إعادة الت طين الطارئة عن طريق مف  تتتتتتتتتتتتية األمم المتحدة  معر تتتتتتتتتتتت ن الواألطفال  

 لنؤون الالجهين.
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يرمي إلى تبستتتتتتتيط عملية جمع شتتتتتتتمل األستتتتتتتر. ومن  اقترا اً   مؤخراً   وقدم  الحك مة إلى البرلمان -87
 ش ن االقتراق أن يتنازل عن النرط الحالي بصثبات وج د م ارد كافية ألفراد األسرة واألطفال.

 الحرب.استمرار طفل من أوكرانيا إلى فنلندا بسب   13 000وقد فًر أفنر من  -88

لهما وفي جميع قطاعات الم تمع. وفنلندا ليستتتتتت   وتكافح فنلندا العنصتتتتتترية والتمييز ب ميع أشتتتتتتكا -89
خالية من العنصتترية؛ غير أن الدستتت ر ي فر  ماية ق ية لكرامة األفراد وستتالمتهم ويرمي إلى تعزيز م تمع 

 عادل.

وو تتتتع  الحك مة آلية ل مع البيانات عن جرائم الكراهية وخطاب الكراهيةر ال ستتتتيما عن معاداة  -90
مر وعززت قدرة مختل  ال هات صتتتتتتتتا بة المصتتتتتتتتلحة التي تكافح خطاب وجرائم  الستتتتتتتتامية وكراهية اإلستتتتتتتتال

 الكراهية.

في المنتتاهج التتدراستتتتتتتتتتتتتتيتتة    ق يتتاً   ل التتديمقراطيتتة و ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان تمنيالً وفيمتتا يتعلق بتتالتعليمر ُتمنتتَّ  -91
ق    أفاديمية لمنتتتتاريع رائدة في م ال الديمقراطية والتن يف في م ال   األستتتتاستتتتية. وقدم  الحك مة منحاً 
كل  ل. فاألشتتتتتتخاص ذو  اإلعاقة معاملة أفنر مستتتتتتاواة وإنصتتتتتتافاً التعامل مع  اإلنستتتتتتان. واستتتتتتتنمرت للتتتتتتمان 

بحق قهمر وتدعم    يمةر والحك مة ترمي إلى  تتتتتتمان أن يك ن األشتتتتتتخاص ذوو اإلعاقة أفنر واياً شتتتتتتخص  
 الممارسة الفعالة لهته الحق   ممارسة عملية.

وتناول ال فد عدة ش اغل أخرى أثيرت أثنال االستعراار بما في ذلك ما يتعلق بالخدمة العسكرية  -92
وبدائلهار و االت االختفال القستتتتتتتتتتتر ر والرفق بالحي ان والبيهة وتغير المناخر و ق   النتتتتتتتتتتتع  الصتتتتتتتتتتتامير 

 والفهات اللعيفةر وملتمسي الل  ل.

 بنتتتتتتتتتتتتتتتت ن المنتتتاخ التتتت  دختتتل  يز النفتتتاذ في تم ز/مالو  على فنلنتتتدا لقتتتان نهتتتا ال تتتديتتتد     وأثنتتت  -93
 .2022 ي ليه

وأثن  ماليزيا على فنلندا للمنتتتتتتاورات التي أجرتها ال هات المتعددة صتتتتتتا بة المصتتتتتتلحة من أجل  -94
 التحلير لالستعراا الدور  النامل وخطة العمل ال طنية النالنة للحق   األساسية و ق   اإلنسان.

لمتا تبتتلته من جه د للتصتتتتتتتتتتتتتتتد  لتغير المنتاخ والتتده ر البيهي وفقتدان   وأثنت  ملتديف على فنلنتدا -95
 التن ع البي ل جير ور ب  بقان ن تغير المناخ ال ديد.

 ور ب  مالطة ب فد فنلندا وشكرته على عرا تقريره ال طني. -96

اية  وأشادت م ريني س بال ه د المبتولة لمكافحة العن   د المرأة عن طريق زيادة  مالت الت   -97
 وإننال خدمة الخط الساخن.

وأشتتتتتتتتتارت المكستتتتتتتتتيك إلى إصتتتتتتتتتالق التنتتتتتتتتتريعات المتعلقة باإلجهاار والتعديل المتعلق بال رائم   -98
 ال نسية.

ور   ال بل األستتت د بالستتتياستتتة القائمة منت أمد بعيد لحماية وتعزيز  ق   اإلنستتتان والديمقراطية  -99
 والدولي.وسيادة القان ن في السياقين ال طني 

ور   المغرب بتنفيت خطة العمل ال طنية النالنة بنتتتتتتتتت ن الحق   األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية و ق   اإلنستتتتتتتتتان  -100
 .2023-2020 للفترة

وأثن  م زامبيق على فنلندا لما اتختت من تدابير لتنفيت ت صتتتتتتتتتتتيات ال  لة النالنة لالستتتتتتتتتتتتعراا   -101
 ة العنصرية وتعزيز العالقات الطيبة.الدور  الناملر ال سيما اعتماد خطة العمل ال طنية لمكافح
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وشتتتتتتكرت ناميبيا فنلندا على إننتتتتتتال هيافل جديدةر بما في ذلك تعيين مقرر خاص معني بالعن   -102
  د المرأة.

وأثن  نيبال على فنلندا ل  تتتتتتتتعها استتتتتتتتتراتي يتها ال طنية المتعلقة بالطفلر التي تركز على النهج  -103
 القائم على  ق   الطفل.

ثن  ه لندا على فنلندا لتنفيتها العديد من الت صتتتيات الستتتابقةر بما في ذلك اعتماد خطة العمل  وأ -104
 ال طنية النالنة بن ن الحق   األساسية و ق   اإلنسان.

ور ب  الني ر بالتزام فنلندا بتعزيز و ماية  ق   اإلنستتتتتان لالجهين والمهاجرين واألقليات اإلثنية  -105
 مل لمكافحة العنصرية وتعزيز العالقات الطيبة بين فهات السكان.من خالل اعتماد خطة ع

وال ظ  ني يريا بنتتتتتتكل إي ابي المبادرات الرامية إلى التصتتتتتتد  للعنصتتتتتترية والتمييز العنصتتتتتتر ر  -106
 سيما اعتماد خطة العمل لمكافحة العنصرية وتعزيز العالقات الطيبة. ال

ز من خالل برامج رصتتتتتد  ق   اإلنستتتتتانر وإننتتتتتال ل نة  وأشتتتتتارت النرويج إلى التقدم الهام المحر  -107
 للح يقة والمصالحة للتحقيق في المظالم المرتكبة  د النع  الصامي.

وأشتتتارت بافستتتتان إلى التدابير المتختة لتعزيز برنامج  ق   اإلنستتتانر والتقدم المحرز في تحقيق   -108
 أهدا  التنمية المستدامة.

الن تاق في ال  لتة  بت لفنلنتدا  وأعربت  عن تمنيتاتهتا  وأعربت  بنمتا عن تقتديرهتا لعرا التقرير ال طني   -109
 الرابعة من االستعراا الدور  النامل.

وأعربت  بتاراغ ا  عن قلقهتا إزال  تالتة المهتاجرين والنتتتتتتتتتتتتتتع ب األصتتتتتتتتتتتتتتليتةر وإزال اإلطتار القتان ني  -110
 المتعلق بانعدام ال نسية.

 لى اعتماد خطة العمل ال طنية النالنة بن ن الحق   األساسية و ق   اإلنسان.وأشارت بيرو إ -111

وال ظت  الفلبين بقلق المعل متات التي تفيتد بح اد  التنميط العرقي ل متاعتات األقليتات وخطتاب   -112
  د هته ال ماعات. المرتكبة الكراهية جرائمالكراهية و 

لحالة العمال المهاجرين والم ستتتتتتتميين ب ية ها  إيالل اهتمام  وشتتتتتتت ع  ب لندا فنلندا على م اصتتتتتتتلة -113
 دعم  ق قهم.

وال ظ  البرتغال إننتال منصت  أمين مظالم معني بكبار الستن ومقرر خاص معني بالعن   تد   -114
 المرأة.

وأشتتتتتتتتتتتتتتارت جمه ريتة م لتدوفتا إلى خطتة العمتل ال طنيتة لحمتايتة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتانر وإطتار مكتافحتة   -115
 ه د الرامية إلى تعزيز المساواة بين ال نسين.التمييزر وال 

وأعرب االتحاد الروستتتتتتتتتي عن قلقه إزال الحظر المفروا على إصتتتتتتتتتدار الت شتتتتتتتتتيرات الستتتتتتتتتيا ية  -116
 لم اطني االتحاد الروسي واالستيالل على عقاراتهم.

ستتتتتتان وال ظ  ستتتتتتام ا اعتماد خطة العمل ال طنية النالنة بنتتتتتت ن الحق   األستتتتتتاستتتتتتية و ق   اإلن  -117
 وقان ن تغير المناخ.

وأعرب  المملكة العربية الستتتتتتع دية عن تقديرها لل ه د التي تبتلها فنلندا لحماية  ق   اإلنستتتتتتانر  -118
 ال سيما لمعال ة عدم المساواة.
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ور ب  ستتتتتتتيرالي ن بالتط رات التدري ية التي  ققتها فنلندار بما في ذلك و تتتتتتتع خطة عمل لتنفيت   -119
 اسطنب ل.اتفا ية 

ر وعدم 19-وأعرب  ستتتتتل فينيا عن قلقها إزال تزايد عدد  االت العن  العائلي خالل جائحة ك فيد -120
 إمكانية  ص ل اللحايا على خدمات الدعم.

وشتتتتتتتتتتتتكر جن ب الستتتتتتتتتتتت دان فنلندا على عرا تقريرها ال طني وأعرب عن تقديره لل ه د المبتولة  -121
 لحماية  ق   اإلنسان.

إستتتتتتبانيا عن أملها في أن تتمكن المقررة الخاصتتتتتتة المعنية بالعن   تتتتتتد المرأة من العمل  وأعرب    -122
 في المناطق التي قد يك ن فيها للنسال ترتيبات أقل لإلبالغ بتعر هن للعن .

وأثن  ستتتتتتتتتر  النكا على فنلندا لنه  تتتتتتتتتها بحق   اإلنستتتتتتتتتان في البلدر ولما اتختت من إجرالات   -123
 لمرأة والعنصرية.العن   د ا لقلال علىل

 .و مايتها وأشادت دولة فلسطين بفنلندا اللتزامها بتعزيز  ق   اإلنسان -124

 التقرير ال طني لفنلندا وقدم  ت صيات.عن تقديرها  ال مه رية العربية الس رية وأعرب    -125

تحستتتتتتتتتتتين  ق   العمال المهاجرينر  وأعرب  تايلند عن تقديرها لل ه د التي تبتلها فنلندا من أجل   -126
 ومكافحة االت ارر وتحسين إعمال األعمال الت ارية و ق   اإلنسان.

لينتتتتتتتتتتتتتتتي على فنلنتدا لمتا أ رزت من تقتدم في منع العن  والتنتتتتتتتتتتتتتتتدد والتطر ر    -وأثنت  تيم ر   -127
 ولمكافحتها العن   د المرأة.

 كافحتها العن   د المرأة.وأثن  ت غ  على فنلندا لنه  ها بحق   كبار السن وم -128

 وشكرت ت ن  فنلندا على تقديم تقريرها وقدم  ت صيات. -129

ور ب  تركمانستتتتتتتتان بالمقاربة النتتتتتتتاملة التي اتبعتها فنلندا إزال  ماية  ق   اإلنستتتتتتتان من خالل   -130
 اعتماد سياسات وتعزيز فرص العمل لألشخاص ذو  اإلعاقة.

واعترف  أوكرانيا بالخط ات التي اتختتها فنلندا لمكافحة جميع أشتتتتتتتتتكال العن ر ال ستتتتتتتتتيما العن    -131
 فيها بعد. طرفاً  ليس  د المرأةر وباالقتراق األخير بالتصديق على االتفا يات الدولية التي 

لنم ذجي في م ال  واعترف  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا النتتتتتتتمالية بستتتتتتت ل فنلندا ا -132
 ق   اإلنستتانر لكنها ال ظ  الحاجة إلى تحستتين ما يتعلق بالعن   تتد المرأة والتمييز  تتد ذو  اإلعاقة  

 واألقليات الدينية.

ور ب  جمه رية تنزانيا المتحدة بالتط رات التي تحقق  منت االستتتتتتتتتتعراا الستتتتتتتتتابق. وأثن  على  -133
 االجتمااية والرعاية الصحية.فنلندا لإلصال ات التي أدخل  على الرعاية 

فنلنتدا وأثنت  على التدولتة اللتزامهتا الط يتل األمتد بتعزيز  ور بت  ال اليتات المتحتدة األمريكيتة ب فتد   -134
  ق   اإلنسان على الصعيدين المحلي والعالمي.

ن جلسة  ر أخت وفد فنلندا الكلمة لتناول عدد من المستائل التي أثيرت خالل ال زل األخير موختاماً  -135
 الفريق العامل.

 عرب ال فد عن امتنانه للمناقنتتتتتة الصتتتتتريحة والمفت  ةر وأعرب عن تقديره ل ميع التين شتتتتتارك ا ف -136
فيها. وأعرب  فنلندار بم ق  منفتحر عن تطلعها إلى دراستتتتتتتتتتتتة جميع الت صتتتتتتتتتتتتيات مع أعلتتتتتتتتتتتتال الم م عة  

 النالثية.
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و ق   اإلنستتانر التي تلتتم ممنلين عن جميع وستتتستتتعرا النتتبكة الحك مية للحق   األستتاستتية   -137
تتابع تنفيتها. وستتتتتتُيدعى أعلتتتتتتال ستتتتتت ال زارات وكبار المنتتتتتترفين على النتتتتتترايةر جميع الت صتتتتتتيات ال اردة و 

الم تمع المدني الفنلند  إلى المنتتتتتتتتتاركة في متابعة الت صتتتتتتتتتيات وتحديد الت صتتتتتتتتتيات التي يت قع أن ت ليها  
 الحك مة األول ية.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

ُيدرج رّد فنلندا على التوصييات التالية في التقرير الختامي اليي ععتمد  مجلس حقوق اإلنسيان   -138
 في دورته الثانية والخمسين:

 التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان األساسية المتبقية )ساموا(؛ 138-1

وق جميع العميا  الماياجرين وأفراد  التصيييييييييديق على االتفياةيية اليدوليية لحمياعية حق 138-2
 )شيلي(، )الفلبين(، )كوت دعفوار(، )الكونغو(، )ليبيا(، )مصر(؛ أسرهم

النظر في التصديق على االتفاةية الدولية لحماعة حقوق جميع العما  المااجرين   138-3
 وأفراد أسرهم )إندونيسيا(، )بنغالدعش(، )كولومبيا(، )مالوي(، )النيجر(؛

تعزيز تيدابير حمياعية العميا  الماياجرين، بميا في  ليل من صال  التصيييييييييديق على  138-4
النظر  و االتفاةية الدولية لحماعة حقوق جميع العما  المااجرين وأفراد أسيييييرهم )سيييييري النكا(؛ 

في التصييييييييديق على االتفاةية الدولية لحماعة حقوق جميع العما     في سييييييييبل الم ييييييييي  دماا 
النظر في اتخيا  المزييد من التيدابير الال مية ل يييييييييميان و ائر(؛  الماياجرين وأفراد أسيييييييييرهم )الجز 

الحماعة الكافية لحقوق المااجرين والالجئين، بما في  لل من صال  التصيييييديق على االتفاةية 
وحيد التدابير الرامية وت الدولية لحماعة حقوق جميع العما  المااجرين وأفراد أسيرهم )نيجيريا(؛

لتصيييييييييديق على االتفياةيية اليدوليية لحمياعية حقوق جميع العميا   إلى حمياعية الماياجرين، بايد  ا
 المااجرين وأفراد أسرهم )المغرب(؛

التصيييديق على االتفاةية الدولية لحماعة جميع األشيييخاال من االصتفاء القسيييري،  138-5
 ؛(فرنسا) 2007شباط/فبراير  6المو عة في 

ولية لحماعة جميع األشييخاال  اعتماد التدابير الال مة للتصييديق على االتفاةية الد 138-6
واصيلة تعزيز الجاود الرامية إلى التصيديق على االتفاةية وم من االصتفاء القسيري )األرجنتين(؛

لنظر في التصييييديق على وا  الدولية لحماعة جميع األشييييخاال من االصتفاء القسييييري )إع اليا(؛
 ؛االتفاةية الدولية لحماعة جميع األشخاال من االصتفاء القسري )مالوي(

مواصيلة التصيديق على المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسيان، مثل االتفاةية الدولية   138-7
 لحماعة جميع األشخاال من االصتفاء القسري )سلوفينيا(؛

التصيييييييييديق على اتفياةيية منظمية العميل اليدوليية بشييييييييي ن الشيييييييييعوب األصيييييييييليية   138-8
التدابير الكاملة لحقوق اإلنسييييان والحريات  ، وااللتزام من ثم بدعم  (169ر م  )  1989 والقبلية،

لتصييديق على اتفاةية منظمة العمل الدولية بشيي ن الشييعوب األصييلية وا  األسيياسييية )الدانمر (؛
 ؛(ألمانيا( )169ر م ) 1989والقبلية، 

م ييييييييياعفية الجاود الجيارية ب يية التصيييييييييديق على اتفياةيية منظمية العميل الدولية   138-9
 ؛(بيرو) 169 ر م
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اعفة الجاود للتصييديق على اتفاةية منظمة العمل الدولية بشيي ن الشييعوب  م يي  138-10
 ؛(جنوب السودان( )169ر م ) 1989األصلية والقبلية، 

التصيييديق على اتفاةية منظمة العمل الدولية بشييي ن الشيييعوب األصيييلية والقبلية    138-11
، وم ياعفة الجاود ل يمان إعما  جميع حقوق اإلنسيان للشيعب الصيامي األصيلي،  (169)ر م 

ال سيييما حقه في بيئة صييحية وفي تلقي التعليم والرعاعة االجتماوية والخدمات الصييحية بلغته 
 )البرا يل(؛

واالتفاةية الدولية لحماعة    169التصديق على اتفاةية منظمة العمل الدولية ر م   138-12
 حقوق جميع العما  المااجرين وأفراد أسرهم )باراغواي(؛

إشيرا  الشيعب الصيامي في عملية التصيديق على اتفاةية منظمة العمل الدولية    138-13
 ؛(النرويج( )169ر م ) 1989بش ن الشعوب األصلية والقبلية، 

، 169االنتاياء من عمليية التصيييييييييديق على اتفياةيية منظمية العميل اليدوليية ر م    138-14
وتعزيز التدابير الرامية إلى الحصييييو  على الموافقة الحرة والمسييييتنيرة للشييييعب الصييييامي على 

 المشاريع التي تؤثر عليه )المكسيل(؛

اء على العنف  بشييييييييي ن الق يييييييييالتصيييييييييديق على اتفاةية منظمة العمل الدولية    138-15
 ؛(ناميبيا( )190ر م) 2019والتحرش في عالم العمل، 

النظر في االن مام إلى االتفاةية الدولية لمناه ة تجنيد المرتز ة واستخدامام    138-16
 وتمويلام وتدريبام )أرمينيا(؛

اسييتعراض التحفظات على اتفاةية )بشيي ن( وضييع األشييخاال عدعمي الجنسييية    138-17
 ) امبيا(؛ب ية رفعاا 

سييييحب التحفظات على اتفاةية )بشيييي ن( وضييييع األشييييخاال عدعمي الجنسييييية    138-18
وتعزيز نظيام ت بيقايا في مؤسيييييييييسييييييييية اللجوء، مع اعتبيار التعياون اليدولي أحيد دعيائم تنفيييها  

 )باراغواي(؛

تعزيز حماعة حقوق اإلنسيييييان عن ضريق ضيييييمان تماسيييييل وتعاون أوثقين بين   138-19
 ت الصلة )أستراليا(؛الوكاالت والايئات  ا

النظر في تسييمية مرشييحين وضنيين النتخابات هيئات معاهدات حقوق اإلنسييان    138-20
 لألمم المتحدة من صال  عملية اصتيار مناسبة )بلغاريا(؛

متابعة توصييييات لجنة الق ييياء على التمييز العنصيييري واللجنة المعنية بحقوق    138-21
لحق   لمان الصيييامي بالحوار مع الشيييعب الصيييامي ووفقاا تجديد  انون البر فيما عخص  اإلنسيييان  

 الشعوب األصلية في تقرير مصيرها )النرويج(؛

التعاون الكامل من أجل إصيييييييييالل  انون البرلمان الصيييييييييامي على النحو اليي    138-22
أوصيييييييل به اللجنة المعنية بحقوق اإلنسيييييييان، وتعزيز ت بيق مبدأ الموافقة الحرة والمسيييييييبقة 

 يع التشريعات المتعلقة بحقوق الصاميين )جماورية فنزويال البوليفارية(؛والمستنيرة في جم

ضييييييييمان حماعة حق الصيييييييياميين في تقرير مصيييييييييرهم، بما في  لل من صال    138-23
 التعديالت الممكنة على  انون البرلمان الصامي )أستراليا(؛
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لصيييامي  في تعديل  انون البرلمان الصيييامي لتعزيز حق الشيييعب ا  الم يييي  دماا   138-24
 األصلي في تقرير مصير  )كندا(؛

تعديل  انون البرلمان الصيييامي من أجل ضيييمان الحقوق السيييياسيييية المناسيييبة    138-25
 للشعب الصامي )الدانمر (؛

اسييتعراض  انون البرلمان الصييامي باد  الناوض بحقوق الشييعوب األصييلية،    138-26
 )أيرلندا(؛في تقرير مصير   وتيسير حق الشعب الصامي تحديداا 

مواصييييييلة التقييم المناجي لثار المقترحات التشييييييريعية على حقوق اإلنسييييييان    138-27
 ) برال(؛

مراجعة  وانين مكافحة التمييز وتشيييييريعات تكافؤ الفرال لتوفير حماعة أف يييييل   138-28
 ومتعددة الجوانب لل حاعا )ألمانيا(؛

لتمييز وغير  من  وانين  اتخا  جميع الخ وات الال مة السييييتعراض  انون عدم ا  138-29
مكافحة التمييز  ات الصيييييلة للناوض بفعالية اإلضار القانوني والمؤسيييييسيييييي لمكافحة التمييز  

 )فييل نام(؛

اسيييييييييتعراض وتعيدييل  يانون عيدم التمييز وغير  من  وانين مكيافحية التمييز  ات    30- 138
 ليشتي(؛   - ييز )تيمور  الصلة لزيادة الناوض بفعالية اإلضار القانوني والمؤسسي لمكافحة التم 

تحسيييين اإلضار القانوني والتدابير المؤسيييسيييية لمكافحة التمييز وتعزيز إمكانية   138-31
 استعانة ضحاعا التمييز بسبل االنتصا  الفعالة )سري النكا(؛

 إدراج حكم في القانون الجنائي عجرم الزواج باإلكرا  )آعسلندا(؛  138-32

سيييي والعنف الجنسييياني، بما في  لل عن ضريق مواصيييلة التصيييدي للعنف الجن  138-33
 اعتماد تشريعات محددة تجرم الزواج القسري )أيرلندا(؛

مواصييييلة تعزيز القوانين الوضنية المتعلقة بجرائم العنف ضييييد النسيييياء والفتيات    138-34
 )سري النكا(؛

فحة  اعتماد تشيييييييريعات تلزم األ اليم والبلدعات بوضيييييييع تدابير و ائية فعالة لمكا  138-35
 العنف ضد المرأة )إندونيسيا(؛

للمعايير الدولية   إلغاء تجريم التشييييييييياير ووضيييييييييعه ضيييييييييمن  انون مدني وفقاا   138-36
 )كا اصستان(؛

دة الم لو ة، و لل    138-37 مراجعة التشيييييييريعات الجنائية لتحديد ولبرا  العوامل المشيييييييدّو
 من اتفاةية اس نبو  )إسبانيا(؛ 46بموجب المادة 

ضيييييمان أن التشيييييريعات الحكومية، بما في  لل  انون الرفق بالحيوان، ال تقيد    138-38
 يدرة األفراد على مميارسيييييييييية دينام أو معتقيدهم بحريية، ب ريقية ال تتفق مع القيانون اليدولي  

من العاد الدولي الخاال بالحقوق المدنية والسييياسييية   9لحقوق اإلنسييان، بما في  لل المادة  
 نيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛)المملكة المتحدة لبري ا
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اسيتعراض وتعزيز السيياسيات والمبادرات الحالية لمكافحة التمييز المجتمعي ضيد    138-39
لأل لييات    اتاسيييييييييتثنياءمنح  أفراد األ لييات العرةيية واليدينيية واإلثنيية، بميا في  ليل عن ضريق  
 ية(؛الدينية في مشروع  انون الرفق بالحيوان )الوالعات المتحدة األمريك

مواصييييلة الترويج لبرنامج األعما  التجارية وحقوق اإلنسييييان، و لل عن ضريق   138-40
و ناء القدرات للدو  الماتمة من أجل وضع ص ط عملاا الوضنية   إتاحة أنش ة التعاون التقني

 )تايلند(؛ و ي  العناعة الواجبة في مجا  حقوق اإلنسان مثالا 

ي التوصيييييات المتعلقة بحقوق اإلنسييييان واإلبال   إنشيييياء آلية وضنية دائمة لتنفي  138-41
 16ومتيابعتايا، مع مراعياة إمكيانيية تلقي التعياون لاييا الغرض، و ليل في إضيار الايدفين    اياعن
 من أهدا  التنمية المستدامة )باراغواي(؛ 17و

مواصيييييلة تعزيز المؤسيييييسييييية الوضنية لحقوق اإلنسيييييان، بما في  لل من صال    138-42
 المزيد من الموارد لاا )باكستان(؛تخصيص 

مواصيييييييييلية تنفييي تيدابير مكيافحية التمييز عن ضريق توسييييييييييع مجياالت التركيز    138-43
 )جورجيا(؛

اتخيا  تيدابير فعيالية لمنع ص ياب الكرابيية عبر اإلنترنيل وصيارجيه، ولدانية هييا    138-44
ة عبر اإلنترنيل و حزم، وتكثيف الجاود الراميية إلى التصييييييييييدي لخ ياب الكرابيي  الخ ياب علنياا 
 )فييل نام(؛

لمكيافحية التمييز والعنصيييييييييريية وص ياب الكرابيية حمييدة  المواصيييييييييلية جاودهيا    138-45
 )الجزائر(؛

تعزيز الجاود الراميية إلى مكيافحية العنصيييييييييريية وكر  األجيانيب وجرائم الكرابيية،   138-46
 سيما تلل التي تستاد  المااجرين وملتمسي اللجوء )إندونيسيا(؛ ال

واصييييييلة جاودها لمكافحة العنصييييييرية وص اب الكرابية وتعزيز التسييييييامح في م  138-47
 جميع أنحاء المجتمع )بنغالدعش(؛

اتخيييا  تيييدابير ترمي إلى الحيييد من ص ييياب الكرابيييية وجرائم الكرابيييية، وتعزيز   138-48
 ألسيباب عرةية ودينية ولثنية وغيرها، وتوفير حماعة  انونيةالمرتكبين  معارضية التمييز والعنف  

 فعالة ل حاعا هي  الجرائم )بيالروس(؛

ضييمان ت بيق تدابير أكثر فعالية لمكافحة العنصييرية، مع توفير الموارد الكافية    138-49
في مجا    إلزامياا   مان تلقي  وات األمن تدريباا وضيييي  لجميع المؤسييييسييييات والسييييياسييييات القائمة؛

مان إجراء السيل ات  وضي الكرابية؛حقوق اإلنسيان، ال سييما في مجا  مكافحة التمييز وص اب  
الق ائية تحقيقات ومحاكمات فورية ونزياة في جرائم الكرابية التي  د ترتكباا الشرضة و وات 

 وضمان برنامج موثوق لحماعة ال حاعا )جماورية فنزويال البوليفارية(؛ األمن؛

جميع  ضيييييمان أن تشيييييمل برامج تدريب الموففين المكلفين بننفا  القانون على  138-50
في مجا  حقوق اإلنسيان، بما في  لل التدريب على مكافحة التمييز،   إلزامياا   المسيتويات تدريباا 

 الكرابية وجرائم الكرابية )بلغاريا(؛والتدريب على مكافحة ص اب 
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مواصيييييييييلية اتخيا  جميع الخ وات الال مية للتصييييييييييدي لخ ياب الكرابيية وجرائم    138-51
يب للسيييييييل ات المركزية والمحلية ولمسيييييييؤولي إنفا  القانون  الكرابية، بما في  لل توفير التدر 

 )جماورية مولدوفا(؛

لمعرفة والماارات الال مة ل  سل ات إنفا  القانون واألمن والق اءامتال   ضمان    138-52
ن  ي للتصييييدي لجرائم الكرابية ضييييد ملتمسييييي اللجوء والالجئين والمااجرين، ال سيييييما المسييييلم 

 اإلسالمية(؛)جماورية إيران 

اتخا  اإلجراءات المناسيبة لتوفير التدريب في مجا  حقوق اإلنسيان للمدرسيين،    138-53
 باعتبارها وسيلة للحد من التمييز ضد ال الب من أصو  مااجرة )اليونان(؛

اتخا  تدابير فعالة لمكافحة التمييز العنصري وكر  األجانب وجرائم الكرابية عبر    138-54
 )الصين(؛ اإلنترنل وصارجه

تكثيف التدابير الرامية إلى الق ييياء على التنميط اإلثني من  بل  وات الشيييرضة    138-55
 وتفادي المعاملة التمييزية )كوستاريكا(؛

مواصييلة معالجة مسيي لة التنميط العر ي واإلثني، بما في  لل بين موففي إنفا     138-56
 القانون )ماليزيا(؛

مكييافحيية التمييز العنصيييييييييري وص يياب الكرابييية مواصيييييييييليية الجاود المبيييوليية ل  138-57
 دعفوار(؛ )كوت

مواصيلة تعزيز القوانين التي تكافح العنصيرية وجرائم الكرابية من صال  ضيمان   138-58
 جرائم الكرابية )إسواتيني(؛في إجراء تحقيقات ومحاكمات فعالة وسريعة 

على العنف على تكثيف الجاود لمكيافحية التمييز وص ياب الكرابيية والتحري     138-59
 )غابون(؛ اإلثنينتماء أساس العرق واال 

 مواصلة التدابير الرامية إلى مكافحة ص اب الكرابية وجرائم الكرابية )جورجيا(؛  138-60

وتنفييها بشيييكل    كافياا  ضيييمان تمويل الجاود الفعالة لمكافحة العنصيييرية تمويالا   138-61
 القائمة )اليونان(؛مناجي في الاياكل والمؤسسات والسياسات 

مواصيييييلة الجاود المبيولة لمكافحة التعصيييييب وص اب الكرابية وجرائم الكرابية    138-62
 ضد الفئات ال عيفة واأل ليات )لبنان(؛

اعتماد ص ة وضنية لمكافحة الت ر  والتعصييب والكرابية ضييد الفئات ال ييعيفة    138-63
 واأل ليات )ليبيا(؛

لى مكافحة التمييز وص اب الكرابية والتحري  على مواصييييلة جاودها الرامية إ  138-64
التمييز على أسيييياس أمور مناا العرق أو األصييييل اإلثني أو الدين أو الميل الجنسييييي والاوية 

 الجنسانية، سواء عبر اإلنترنل أو صارجه )ليختنشتاين(؛

بييي  المزيييد من الجاود لمكييافحيية التمييز وص يياب الكرابييية والتحري  على   138-65
التمييز أو العنف، ال سيييما على أسيياس العرق أو اإلثنية أو الدين أو الميل الجنسييي والاوية 

 الجنسانية )الجبل األسود(؛
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مواصيييييييييليية الجاود الرامييية إلى مكييافحيية التمييز العنصيييييييييري عن ضريق تعزيز   138-66
 الو اعة )المغرب(؛ اتسياس

 ري )مو امبيق(؛تعزيز الجاود المبيولة لمكافحة التمييز العنص  138-67

اتخا  تدابير فعالة لمكافحة التمييز العنصيري وص اب الكرابية وأشيكا  التعصيب    138-68
 األصرى  ات الصلة ومنعاا والق اء علياا )ناميبيا(؛

التمييز وص ييياب الكرابيييية والعنف على   138-69 تكثيف الجاود الراميييية إلى مكيييافحييية 
 ن )نيبا (؛أساس أمور مناا األصل اإلثني والعرق والدي

وةف التمييز ضييييييد األشييييييخاال على أسيييييياس الجنسييييييية، وللغاء القرارات غير    138-70
 هي  الحاالت في المستقبل )االتحاد الروسي(؛القانونية، واتخا  تدابير فعالة لمنع 

مواصيييلة الجاود الرامية إلى تحسيييين أضرها القانونية والمؤسيييسيييية للحماعة من   138-71
التمييز وعدم المسييياواة، من أجل ضيييمان الحماعة القانونية الال مة، شيييري ة أن عجري تقييماا  
 باستمرار، بحيث تعكس التزاماتاا بموجب القانون بشكل كامل )المملكة العر ية السعودعة(؛

 قيق سريع وشامل في جميع حاالت جرائم الكرابية )سيراليون(؛ ضمان إجراء تح  138-72

م ييياعفة الجاود لمكافحة التمييز وص اب الكرابية والتحري  على التمييز أو   138-73
 العنف )دولة فلس ين(؛

إجراء اسييييييتعراض شييييييامل لخ ة عمل الحكومة لمكافحة العنصييييييرية ل ييييييمان    138-74
عنصيييييري وكر  األجانب، ومكافحة أفكار ما عسيييييمى التصيييييدي بفعالية لجميع أشيييييكا  التمييز ال

 "التفوق العنصري" وص اب الكرابية )الجماورية العر ية السورية(؛

تكثيف جاودهيا لمكيافحية التمييز وص ياب الكرابيية والتحري  على التمييز أو   138-75
 ليشتي(؛ -العنف ألي سبب من األسباب )تيمور 

العنصيييييييييري وص ياب الكرابيية والتحري  على تكثيف الجاود لمكيافحية التمييز    138-76
جرائم الكرابية، عن  التمييز والعنف على أسيييييياس العرق أو الدين، من صال  تشييييييجيع اإلبال   

 وضمان التحقيق الشامل في هي  الجرائم، ومقاضاة الجناة ومعا بتام )تونس(؛

باد  الق يياء  تعزيز الجاود الرامية إلى تعزيز التسييامح والتفاهم بين الثقافات    138-77
 على العنصرية والتمييز في جميع   اعات المجتمع )تركمانستان(؛

اليين يرف يون أداء الخدمة العسيكرية،    وضيع حد الحتجا  المسيتنكفين ضيميرياا   138-78
وضييمان أن تكون البدائل المدنية للخدمة العسييكرية غير عقابية وغير تمييزية، وأن تظل تحل 

النحو الموصيييييى به صال  جولة االسيييييتعراض الدوري الشيييييامل الثالثة  سيييييي رة المدنيين، على  
 )أوروغواي(؛

اتخا  تدابير ل ييييمان أال تكون بدائل الخدمة العسييييكرية عقابية أو تمييزية من   138-79
 حيث ضبيعتاا أو مدتاا )كرواتيا(؛

ل ضيييمان أال تكون الحلو  البديلة للخدمة العسيييكرية عقابية أو تمييزية وأن تظ  138-80
 مدنية ب بيعتاا وصارج القيادة العسكرية ومتاحة بالكامل للجميع )لكسمبر (؛
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ضييييمان أن تكون بدائل الخدمة العسييييكرية غير عقابية وغير تمييزية من حيث   138-81
ووةف جميع المالحقييات الق ييييييييييائييية    ضبيعتاييا أو مييدتاييا وأن تحييافب على ضييابعاييا المييدني؛

الخدمة العسييكرية واإلفراج عن أولئل اليين عق ييون    اليين يرف ييون أداء  للمسييتنكفين ضييميرياا 
 عقو ات بالسجن لايا السبب )بنما(؛

عن الخيدمة    اتخيا  تيدابير لتوويية الجماور بيالحق في االسيييييييييتنكيا  ضيييييييييميريياا   138-82
 العسكرية، وتوسيع ن اق إمكانية الخدمة البديلة )كوستاريكا(؛

عن حقوق اإلنسييييان وأسييييرهم   النظر في إنشيييياء آلية حماعة صاصيييية للمدافعين  138-83
 )إسواتيني(؛

ضيييمان توافق تشيييريعاتاا المتعلقة بمكافحة اإلرهاب، ال سييييما التعاريف الواردة    138-84
فياا والسيييييييل ات المنصيييييييوال علياا ضيييييييمناا وحدودها، مع العاد الدولي الخاال بالحقوق  

والتناسيييييييييب    المدنية والسيييييييييياسيييييييييية ومع مبادا الشيييييييييروية واليقين القانوني ولمكانية التنبؤ
 )لكسمبر (؛

جرائم الكرابية وضيييييييمان إجراء تحقيق شيييييييامل في جرائم عن  تشيييييييجيع اإلبال     138-85
 الكرابية، ومقاضاة مرتكبياا، وتزويد ال حاعا بسبل انتصا  فعالة ) امبيا(؛

مواصييلة الجاود ل ييمان إجراء تحقيق شييامل في جرائم الكرابية، وتقدعم الجناة    138-86
 وفير سبل انتصا  فعالة لل حاعا )العراق(؛إلى العدالة، وت

تمكين ضييييييحاعا العنف من االسييييييتعانة بسييييييبل االنتصييييييا  ووسييييييائل الحماعة    138-87
والمسييييييييياعدة الفعالة ومواصيييييييييلة جاودها لتزويد الموففين المكلفين بننفا  القانون والمدعين  

 اإلسالمية(؛العامين والق اة والمحامين بالتدريب المناسب )جماورية إيران 

اللجوء إلى لمكيانيية  ضيييييييييميان إجراء تحقيقيات حقيقيية وفي الو يل المنياسيييييييييب و   138-88
الق يييييياء، بما في  لل عن ضريق تعزيز اإلجراءات الق ييييييائية المتعلقة باالتجار باألشييييييخاال  

 والجرائم المتصلة بالعنف الجنساني )الوالعات المتحدة األمريكية(؛

 ستمر للجرائم المتعلقة بجميع أنواع العنف )أوكرانيا(؛ضمان التقييم الفعا  والم  138-89

تكثيف الجاود إلعيادة جميع المواضنين الفنلنيديين وأضفيالام من منياضق النزاع    138-90
 المسلح )العراق(؛

وأضفييييالام    138-91 الفنلنييييديين  المواضنين  جميع  إعييييادة  إلى  الرامييييية  الجاود  تكثيف 
لح إلى وضنام من صال  إجراء شييييييفا  ونزيه عحترم في مناضق النزاع المسيييييي  الموجودين حالياا 

مبدأ مصيييالح ال فل الف يييلى، ويتيح لام، بمجرد إعادتام إلى وضنام، إمكانية الحصيييو  على 
 صدمات إعادة الت هيل والمساعدة المناسبة )بنما(؛

تحميل مسيييييييييؤوليياتايا تجيا  رعياعياهيا من المقياتلين اإلرهيابيين األجيانيب وأسيييييييييرهم   138-92
المحتجزين في شييما  شييرق الجماورية العر ية السييورية، ولعادتام إلى وضنام ب ريقة تحترم 

 القانون الدولي، والتوةف عن تسييس هي  الق ية )الجماورية العر ية السورية(؛

إلغياء تجريم االعتيداء على حرمية اليدين وحمياعية حريية الفكر والوجيدان واليدين    138-93
من العاييد الييدولي الخيياال بييالحقوق المييدنييية    19و  18للمييادتين    وكيييلييل حرييية التعبير، وفقيياا 
 والسياسية )لكسمبر (؛
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ضمان حرية العبادة لجميع ال وائف الدينية، بما في  لل الممارسات ال قوسية    138-94
 )إسرائيل(؛

تعزيز السييياسييات الرامية إلى دعم األسييرة باعتبارها النواة ال بيعية واألسيياسييية    138-95
 ر(؛للمجتمع )مص

 إتاحة الموارد الكافية لمكافحة استغال  البشر واالتجار بام )غابون(؛  138-96

 مواصلة اعتماد تشريعات فعالة لمنع ومكافحة االتجار بالبشر )جماورية مولدوفا(؛   97- 138

 اتخا  تدابير فعالة لمنع االتجار بالبشر والق اء عليه )االتحاد الروسي(؛  138-98

 الجاود الرامية إلى إتاحة فرال عمل متساوية للجميع )الاند(؛مواصلة   138-99

 تحسين فرو  المساواة في األجور )ألمانيا(؛ 138-100

مواصييييييييلة بي  الجاود واتخا  التدابير ل ييييييييمان نظام ضييييييييمان اجتماعي أكثر  138-101
وكفياءة، على النحو الم لوب في العايد اليدولي الخياال بيالحقوق اال تصييييييييييادعية    وضيييييييييوحياا 
 ماوية والثقافية )كمبودعا(؛واالجت

مواصييلة معالجة نقص الرعاعة الجيدة في المؤسييسييات والميسييورة التكلفة لكبار   138-102
 السن )كرواتيا(؛

ضيمان حقوق كبار السين في تشيريعاتاا وتخصييص موارد كافية لرصيد الرعاعة   138-103
 السودان(؛ في المؤسسات لكبار السن، من حيث نوعيتاا وكميتاا على السواء )جنوب

ضيييييمان حقوق كبار السييييين في العيش المسيييييتقل والرعاعة الجيدة والميسيييييورة  138-104
 التكلفة، بما في  لل الرعاعة في المؤسسات )سلوفينيا(؛

 دون تمييز )باكستان(؛ من ضمان حصو  الجميع على الخدمات الصحية 138-105

 تمييز )تونس(؛ دون من ضمان حصو  الجميع على الرعاعة المناسبة  138-106

النظر في تعزيز صييدمييات الرعيياعيية الصيييييييييحييية األولييية لتعزيز توافرهييا ولمكييانييية  138-107
الحصييييييو  علياا في جميع أنحاء البلد، ب ية ضييييييمان حصييييييو  جميع الفئات علياا على  دم 

 المساواة )مال ة(؛

  إتاحة إمكانية الحصييييييو  على الخدمات الصييييييحية األولية على  دم المسيييييياواة 138-108
توصيييييات لجنة و و  سييييعار معقولة، ومن ثم تحقيق التغ ية الصييييحية الشيييياملة، بما يتماشييييى  

 الحقوق اال تصادعة واالجتماوية والثقافية )موريشيوس(؛

اتخا  ص وات ملموسيية ل ييمان حصييو  المااجرين غير الشييرعيين بشييكل فعا    138-109
 رجنتين(؛على صدمات الرعاعة الصحية المناسبة والميسورة التكلفة )األ 

اعتماد تدابير ل ييييمان حصييييو  المااجرين غير الحاملين للوثائق الال مة على  138-110
 صدمات الرعاعة الصحية الكافية والميسورة التكلفة )كوستاريكا(؛

تحسييييين نظام المسيييياعدة المقدمة إلى الشييييباب والمااجرين واألشييييخاال  وي  138-111
وفيائف، واتخيا  تيدابير    عجيدواحتى  يواجاون الب يالية  اإلعيا ية وغيرهم من فئيات المواضنين الييين  

إلتياحية دعم اجتمياعي إضيييييييييافي للفئيات ال يييييييييعيفية و ييادة توافر صيدميات الرعياعية الصيييييييييحيية 
 )بيالروس(؛
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تعزيز الجاود الرامية إلى حماعة حق السكان في الحياة والصحة، ال سيما حياة   138-112
 اإلعا ة والنساء )الصين(؛وصحة كبار السن واألشخاال  وي 

  يادة توافر صدمات رعاعة الصحة العقلية ب سعار معقولة )ملدعف(؛ 138-113

توفير صدمات صييحية اجتماوية وعقلية عالية الجودة لألضفا  والشييباب وتعزيز  138-114
التدريب في مجا  عالج الصييييدمات والصييييحة العقلية للمانيين العاملين مع األضفا  والشييييباب  

 ونيا(؛)إست

 ييادة توافر صيدميات الرعياعية الصيييييييييحيية النفسييييييييييية في جميع المنياضق، وتعزيز  138-115
 صدمات التدصالت الو ائية والمبكرة، ال سيما لألضفا  والشباب )بنما(؛

تحقيق المسيياواة في الحصييو  على الرعاعة الصييحية النفسييية في جميع أنحاء  138-116
 ولألضفا  )سيراليون(؛البلد، ال سيما ليوي اإلعا ة البدنية 

اسيييتعراض  انون الصيييحة العقلية بمواءمته مع اتفاةية حقوق األشيييخاال  وي  138-117
اإلعا ة ولضار الحق في الصييحة، ب ية الق يياء على الوصييم والعنف واإلكرا  في مجا  الصييحة  

 العقلية، و يادة توافر الخدمات المجتمعية )البرتغا (؛

لمكافحة الجائحة، و لل من صال  تدابير  ميم أي وضييع حقوق اإلنسييان في صيي 138-118
 دون تمييز )كمبودعا(؛ من التو يع العاد  للقاحات واألدوية واألدوات والعالجات على الجميع

االسيتمرار في ضيمان المسياواة في الحصيو  على التعليم الشيامل لجميع األضفا    138-119
 )الاند(؛

ضييمان المسيياواة في الحصييو  على التعليم الشييامل لجميع األضفا ، بمن فيام  138-120
 يتنام(؛يمااجرة )فاأل ليات الاألضفا  من 

اتخا  المزيد من التدابير التي تركز على   يييييياعا التعليم الشييييييامل لألضفا  من  138-121
 الفئات ال عيفة أو المعرضين لخ ر التاميش، مثل أضفا  الروما )أرمينيا(؛

مواصيييييلة توسييييييع ن اق الفرال المتاحة للشيييييباب  وي اإلعا ة لتلقي التدريب   138-122
 الماني والعثور على عمل في إضار اإلصالحات الجارية في مجا  التعليم الماني )بلغاريا(؛

اتخيييا  المزييييد من الخ وات لتعزيز تكيييافؤ الفرال لمجتمع الروميييا في التعليم   138-123
 والعمل )الاند(؛

عزيز التدابير الرامية إلى ضييييمان المسيييياواة في الحصييييو  على التعليم لجميع ت 138-124
 مااجرة )بيرو(؛األ ليات الالفتيات والفتيان، بمن فيام الروما واليين هم من 

مواصيييييييييلية دعم عميل الفريق التوجياي لت وير التثقيف في مجيا  اليدعمقراضيية   138-125
 ا  حقوق اإلنسان )تركمانستان(؛وحقوق اإلنسان، باد  الناوض بالتثقيف في مج

التنفييي الكياميل لقيانون تغير المنياد الجيدييد وتجياو  أهيدا  صف  االنبعياثيات   138-126
 على النحو المحدد في القانون الجديد )ساموا(؛

ضييييمان اسييييتشييييارة جميع الجاات صيييياحبة المصييييلحة في العمليات التشييييريعية   138-127
 المتعلقة بالمناد ) برال(؛
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صلة تعميم مراعاة حقوق ال فل وحقوق الشعوب األصلية في العمل الوضني  موا 138-128
 الفنلندي للتصدي لتغير المناد )ساموا(؛

اسيييتخدام التدابير القسيييرية االنفرادعة التي  المتمثلة في ممارسييية  العن  التوةف   138-129
التي لاا ت ثير ضييييار على التمتع بحقوق و تتعارض مع القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة،  

 اإلنسان )بيالروس(؛

اتخا  تدابير فعالة إلنااء امتثا  التدابير القسيرية االنفرادعة غير القانونية التي   138-130
 وحقوق اإلنسان الدولية )جماورية إيران اإلسالمية(؛ تتعارض مع القانون الدولي

اتخا  تدابير سييييياسييييية ملموسيييية لوضييييع تشييييريعات تعالج تورط الشييييركات في  138-131
اييا لمنع جميع عنالمنيياضق المتيي ثرة بييالنزاع، بمييا في  لييل حيياالت االحتال  األجنبي، واإلبال   

 االنتااكات )دولة فلس ين(؛

اميية إلى  ييادة مشييييييييياركية المرأة في الق ياعين العيام والخياال  تعزيز جاودهيا الر  138-132
 ليشتي(؛ -وتمثيلاا على أعلى المستويات )تيمور 

النسييييييييياء  مواصيييييييييلية تنفييي التيدابير الراميية إلى معيالجية الفجوة في األجور بين  138-133
، وهما أمران عشييكالن تحديين صاصييين بالجنسييانيةوالفصييل بين المان ألسييباب تتعلق    والرجا 
 المفيدة على أهمية صاصة )كولومبيا(؛ اتتن وي اإلجراءات المعتمدة والخبر سو  للجميع؛

عن ضريق الق ييياء على والنسييياء     امواصيييلة سيييد الفجوة في األجور بين الرج 138-134
 في سوق العمل )االتحاد الروسي(؛ انيةالجنسالفصل الكبير على أساس 

 )الصين(؛ تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة فعلياا  138-135

اتخا  المزيد من اإلجراءات ل ييييييمان تخصيييييييص الموارد لمكافحة العنف ضييييييد   138-136
 في إضار المؤسسات الدولية لحقوق اإلنسان )اليونان(؛اللتزاماتاا  المرأة، وفقاا 

تشييجيع التنسيييق بين مختلف الاياكل الوضنية المسييؤولة عن مسيياعدة النسيياء   138-137
 والفتيات الاار ات من العنف )كوستاريكا(؛

 يادة عدد المالجئ ومراكز معالجة أ مات االغتصيييييياب في البلد، ال سيييييييما في  138-138
 النائية )كرواتيا(؛المناضق الريفية 

مواصيييييييلة العمل من أجل الق ييييييياء على العنف العائلي ومظاهر التمييز ضييييييد   138-139
 النساء والفتيات، وضمان موارد فعالة للجبر وتقليص مدة اإلجراءات القانونية )كو ا(؛

إعداد ص ة وضنية لمكافحة العنف والتمييز ضيد المرأة وتوفير إمكانية الحصيو    138-140
ات اليدعم والمسيييييييييياعيدات المياليية، وتعزيز التعياون بين مختلف الوكياالت الحكوميية على صيدمي

 )جماورية إيران اإلسالمية(؛

 مواصلة الجاود الرامية إلى منع العنف العائلي ومكافحته )إع اليا(؛ 138-141

مواصلة جاود نش ة لمكافحة جميع أنواع العنف، ال سيما العنف العائلي، عن  138-142
توسييع ن اق المشياركة والتعاون بين مختلف السيل ات والجاات األصرى المعنية صياحبة ضريق 

 المصلحة التي تعالج هي  المس لة )ليتوانيا(؛
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مواصيييييييييلية تعزيز التيدابير الراميية إلى إناياء العنف العيائلي، بميا في  ليل عن  138-143
 ضريق تحسين عملية لجوء ال حاعا إلى الق اء )ماليزيا(؛

مواصيييييييييليية جاودهييا الرامييية إلى منع جميع أنواع العنف، بمييا في  لييل العنف   138-144
 العائلي )نيبا (؛

 اتخا  تدابير فعالة إضافية لمنع العنف العائلي )االتحاد الروسي(؛ 138-145

اتخا  تدابير ترمي إلى تعزيز  درة الليات الوضنية لحقوق اإلنسيييييان، ال سييييييما   138-146
 ضحاعا العنف العائلي والعنف الجنساني )أو  كستان(؛في مجا  حماعة 

ضييمان حصييو  ضييحاعا العنف العائلي والعنف ضييد المرأة على صدمات مناسييبة  138-147
ومتعددة التخصيصيات المانية التي تفي باالحتياجات الفردعة، ويمكن الحصيو  علياا وتو يعاا  

 )جماورية فنزويال البوليفارية(؛ جغرافياا 

 ة جاودها الرامية إلى منع العنف ضد المرأة )الجزائر(؛مواصل 138-148

حاالت العنف ضيييد المرأة، ومحاكمة عن  اتخا  التدابير الال مة ل يييمان اإلبال    138-149
االغتصييييياب، ال سييييييما في ت  ولدانة مرتكبيه، و يادة عدد المالجئ ومراكز المسييييياعدة في حاال
ال عحيالفايا  التي  ألوامر التقيييدعية  االمنياضق الريفيية، وللغياء الرسيييييييييوم الق يييييييييائيية على ضلبيات  

 )األرجنتين(؛النجال 

مواءمية ص ية عملايا لمكيافحية العنف ضيييييييييد المرأة وص ية عملايا لتنفييي اتفياةيية   138-150
 اس نبو  )أستراليا(؛

  2025- 2022اسي نبو  وتنفيي ص ة العمل للفترة    ضيمان اإلنفا  الفعلي التفاةية  151- 138
 للق اء على جميع أنواع العنف ضد المرأة ودعم ضحاعا هي  الجرائم )البرا يل(؛ 

لتنفيييي اتفيياةييية    (2025-2022)مواصيييييييييليية التنفيييي الفعييا  للخ يية الوضنييية   138-152
العنف ضييييدهن  عن  اسيييي نبو ، و يادة تيسييييير لجوء النسيييياء والفتيات إلى الق يييياء واإلبال   

 )فرنسا(؛

النظر في اعتماد تشيريع يلزم األ اليم والبلدعات بوضيع تدابير و ائية فعالة للحد   138-153
 من العنف ضد المرأة والق اء عليه )كمبودعا(؛

 تنفيي سياسات عامة للق اء على جميع أشكا  العنف ضد المرأة )شيلي(؛ 138-154

والعنف ضييييييد النسيييييياء  الجنسيييييياني  اء العنف  مواصييييييلة اإلجراءات الحا مة إلنا 138-155
 والفتيات، بما في  لل العنف العائلي ) برال(؛

اتخا  المزيد من التدابير للتصيدي للعنف ضيد المرأة، عن ضريق تشيجيع اإلبال    138-156
 حاالت العنف ضد المرأة والعنف العائلي وتحسين تعريفه )إستونيا(؛عن 

ضييييييييمان حصييييييييو  جميع الموففين المكلفين بننفا  القانون والمدعين العامين   138-157
والق ياة والمحامين على تدريب إلزامي مناجي بشي ن الحقوق األسياسيية وحقوق اإلنسيان، بما 
 في  لل التدريب المناسب على كيفية التعامل بفعالية مع حاالت العنف ضد المرأة )إستونيا(؛

مخصيييصييية للجاود المبيولة لمكافحة العنف ضيييد المرأة، بما في  يادة الموارد ال 138-158
  لل المساءلة القانونية، وتوفير الرعاعة لمعالجة الصدمات )ألمانيا(؛
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اتفاةية   بما يتماشيييييى مع  الجنسييييياني  للعنفللتصيييييدي  ضيييييمان الموارد الكافية   138-159
ف ضييد النسيياء والعنف العائلي ومكافحتاما )اتفاةية اسيي نبو (  مجلس أورو ا للو اعة من العن

 ؛)آعسلندا(

مواصييييييييلة الجاود الرامية إلى تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة العنف العائلي   138-160
 )الاند(؛ الجنسانيوالعنف 

المرأة ودعم ضيييييحاعا هيا العنف  اتخا  المزيد من التدابير لمكافحة العنف ضيييييد   138-161
 والناجيات منه )إسرائيل(؛

 للتصدي للعنف ضد المرأة )كا اصستان(؛دة يحممواصلة جاودها ال 138-162

حاالت العنف ضد المرأة، وضمان  عن  تعزيز الجاود الرامية إلى تشجيع اإلبال    138-163
شيييييامل في حاالت العنف ضيييييد المرأة،  ولجراء تحقيق   لل،  عن    بلّوغنسيييييالمة النسييييياء الالئي ي

 ومقاضاة الجناة، ومعا بتام بالعقو ات المناسبة في حا  إدانتام )ليختنشتاين(؛

، ال سييما أولئل اليين ععيشيون  الجنسيانيتمكين ضيحاعا العنف الجنسيي والعنف   138-164
الحماعة والمسياعدة الفعالة، بما في   في المناضق الريفية النائية، من سيبل االنتصيا  ووسيائل

  لل الوصو  إلى أماكن اإل امة والمالجئ في جميع أنحاء البلد )ليختنشتاين(؛

و يادة عدد المالجئ  تخصيييص موارد كافية للتصييدي بفعالية للعنف الجنسيياني   138-165
 ومراكز األ مات، ال سيما تلل الموجودة في المناضق الريفية النائية )ملدعف(؛

من تحقيق فعا  في جرائم العنف ضيييد المرأة ومقاضييياة مرتكبياا  إجراء  ضيييمان   138-166
 دون ت صير غير مبرر )مال ة(؛

تنفيي االلتزامات اإل ليمية والدولية التي تتصيدى للعنف ضيد المرأة، بما في  لل   138-167
واإل ليمية  عن ضريق ضيييييمان التنسييييييق المناسيييييب بين السيييييل ات على المسيييييتويات المحلية  

 والوضنية )هولندا(؛

مواصيلة الجاود الرامية إلى مكافحة العنف الجنسياني، بما في  لل تقدعم الدعم   138-168
"الشيير "، وتعزيز الكفاءة في منع ودعم ضييحاعا  عن    دفاعاا والعنف    الجنسييانيل ييحاعا العنف  

 ؛تشويه األع اء التناسلية األنثوية )النرويج(

مواصلة اإلجراءات الرامية إلى إنااء العنف العائلي والعنف ضد المرأة ومكافحة  138-169
 التمييز العنصري )باكستان(؛

تعزيز الجاود الرامية إلى منع ومكافحة مشيييكلة العنف المسيييتمرة ضيييد النسييياء   138-170
ل ال ييحاعا في والفتيات عن ضريق تيسييير االسييتعانة بسييبل االنتصييا  الفعالة، ال سيييما من  ب

 المناضق الريفية )الفلبين(؛

تخصيييييييص موارد كافية ل ييييييمان التنفيي الكامل التفاةية مجلس أورو ا للو اعة   138-171
 )سلوفينيا(؛ من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتاما

اعتماد تدابير مناسييييبة ل ييييمان لجوء   لنظام القانوني،نظراا إلى ارتفاع تكاليف ا 138-172
ضيحاعا العنف الجنسياني إلى الق ياء، وتوفير الموارد الكافية لمكتب االدعاء العام لتمكينه من 

 )إسبانيا(؛ التحقيق في هي  الق اعا
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  الجنسيييييييييييانيتكثيف اإلجراءات الحييياسيييييييييمييية إلناييياء العنف العيييائلي والعنف   138-173
 )تركمانستان(؛

مواصيييييلة تعزيز السيييييياسيييييات والمبادرات الحالية الرامية إلى الحماعة من العنف   138-174
 والعنف ضد المرأة )أوكرانيا(؛ الجنسانيالعائلي والعنف 

مواصلة التركيز على مكافحة العنف ضد المرأة، ال سيما عنف العشير )المملكة  138-175
 المتحدة لبري انيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛

توسيييييييع ن اق الوصييييييو  إلى المنا   والموارد المنة ل ييييييحاعا العنف العائلي   138-176
 ، بما في  لل السكان الصاميون األصليون )كندا(؛الجنسانيوالعنف 

مواصيييلة الجاود الرامية إلى منع العنف ضيييد النسييياء واألضفا  والق ييياء عليه،  138-177
موارد المتاحة لشبكة رعاعة ضحاعا العنف الجنسي أو الجنساني  بما في  لل عن ضريق  يادة ال

 )أوروغواي(؛

اتخا  تدابير لتحسييين التشييريعات من أجل  يادة فعالية حماعة النسيياء واألضفا    138-178
 من العنف )بيالروس(؛

ضيمان إيالء االعتبار الرئيسيي لمصيالح ال فل الف يلى في جميع  رارات الاجرة   138-179
عليه، بما في  لل إجراءات لم شيييييمل األسيييييرة، من أجل تيسيييييير لم شيييييمل األضفا    التي تؤثر

 ب سرهم ب ريقة إنسانية وسريعة )أوروغواي(؛

إلى حماعة مصيييالح ال فل الف يييلى، ووضيييع حد  إصيييالل  انون الاجرة، سيييعياا  138-180
 الحتجا  القاصرين وتيسير لم شمل األسر )المكسيل(؛

 المااجرين وحماعة حقو ام )الصين(؛وةف احتجا  األضفا   138-181

ضمان عدم احتجا  األضفا  ألغراض تتعلق بالاجرة واستكشا  بدائل لالحتجا    138-182
 تتناسب مع أعمارهم وفروفام الخاصة )جماورية إيران اإلسالمية(؛

حظر احتجيا  األضفيا  الماياجرين، عن ضريق وضيييييييييع بيدائيل الحتجيا  األضفيا    138-183
  امبيا(؛وأفراد أسرهم )

 )الفلبين(؛القصر النظر في فرض حظر عام على احتجا   138-184

بيييدائيييل لالحتجيييا    138-185 األضفيييا  النتاييياكام  يييانون الاجرة وتوفير  احتجيييا   حظر 
 )سيراليون(؛

النظر في الحد من إيداع األضفا  في مؤسسات الرعاعة البديلة ولع اء األولوية  138-186
 أسرهم أو إعادتام إلى أسرهم )العراق(؛كنف إلبقائام في 

التفياةيية حقوق ال فيل   احترام حقوق الواليدين في تر يية أضفيالام وتعليمام، وفقياا  138-187
 )نيجيريا(؛

أسييييييرهم أو إعادتام  كنف  رامية إلى إبقاء األضفا  في إع اء األولوية للجاود ال 138-188
 إلياا وضمان حصو  األسر على أشكا  الدعم لدورها في تقدعم الرعاعة )بولندا(؛

التصيييييدي لالسيييييتغال  الجنسيييييي واالعتداء الجنسيييييي الواسيييييع الن اق لألضفا    138-189
 السورية(؛المودعين رهن مؤسسات الرعاعة )الجماورية العر ية 
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العمل بنشيييييييياط على تعزيز حقوق األشييييييييخاال  وي اإلعا ة ومشيييييييياركتام في  138-190
المجتمع، بما في  لل في سيييييوق العمل، وضيييييمان الحماعة القانونية الفعالة من التمييز ضيييييد 

 األشخاال  وي اإلعا ة )كو ا(؛

داصلاا، ودعم  حماعة تنوع أشكا  التعبير الثقافي، وتعزيز الحوار بين الثقافات و  138-191
هشيية، بمن   الممارسييات التقليدعة واإلنتاج اإلبداعي لجميع األشييخاال اليين ععيشييون أوضيياعاا 

 فيام األشخاال  وو اإلعا ة ) برال(؛

مواصيييييييييلة تعزيز القوانين التي تحقق التنفيي الكامل لحقوق األشيييييييييخاال  وي  138-192
 اإلعا ة )إسواتيني(؛

األشييييخاال  وي اإلعا ة في سييييوق العمل   العمل بنشيييياط على تعزيز مشيييياركة 138-193
 )غابون(؛

ضيييييييمان تمتع العما   وي اإلعا ة في القانون والممارسييييييية بالحق في فرو   138-194
 )غامبيا(؛غيرهم عمل عادلة ومرضية على  دم المساواة مع 

في إلغاء التشيريعات التي تجيز تعقيم النسياء  وات اإلعا ة اليهنية    النظر جدعاا  138-195
 ان(؛)اليون

لزييادة مشيييييييييياركية المرأة في الق ياعين العيام والخياال  حمييدة  تعزيز جاودهيا ال 138-196
وتمثيلاا على جميع المسييييييييتويات، ال سيييييييييما النسيييييييياء  وات اإلعا ة أو من األ ليات اإلثنية 

 )كا اصستان(؛

إحرا  مزيد من التقدم في حظر التمييز ضييد األشييخاال  وي اإلعا ة في جميع  138-197
المييادين، بميا في  ليل توفير الخيدميات الحكوميية )المملكية المتحيدة لبري يانييا العظمى وأيرلنيدا  

 الشمالية(؛

تحسيييييين حصيييييو  األشيييييخاال  وي اإلعا ة على المعلومات العامة والنفا  إلى  138-198
سييييييائل النقل وضييييييمان الحماعة القانونية الفعالة من التمييز واالسييييييتغال  في سييييييوق العمل  و 

 ات المتحدة األمريكية(؛)الوالع

الناوض بمبدأ الموافقة الحرة والمسييبقة والمسييتنيرة في جميع القوانين والقرارات   138-199
 السياسية والرسمية المتعلقة بحقوق الشعب الصامي )ألمانيا(؛

 تكثيف الجاود الرامية إلى ضيمان نووية حياة الشيعب الصيامي وشيعب الروما؛ 138-200
الخصييوال، حل الق يياعا المتعلقة بنعادة األراضييي، والتوفيف، والرواتب، والوصييم وعلى وجه 

 ؛وغيرها )تشيلي(

حماعة الثقافة الصيييييامية وضيييييمان حصيييييو  الشيييييعب الصيييييامي على الخدمات   138-201
 االجتماوية باللغة الصامية )الصين(؛

 )مو امبيق(؛تفرد مواصلة تنفيي اإلجراءات الرامية إلى منع ال 138-202

مواصييلة الجاود الرامية إلى حماعة حقوق األ ليات، بما في  لل الحصييو  على  138-203
 السلع والخدمات بشكل مناسب )لبنان(؛

إحرا  تقدم بشي ن  انون الاوية الجنسيانية اليي ععتر  بحرية نمو األشيخاال،   138-204
 ؛بمن فيام األضفا  والمراهقون، وي من معاملتام معاملة كريمة )األرجنتين(



A/HRC/52/9 

GE.22-27755 26 

بتحديد هويتام  من العمر سينة 18هم دون  لألشيخاال اليين  سين تشيريع عجيز  138-205
 الجنسانية )كندا(، )آعسلندا(؛

وضيع ص ة عمل شياملة لحماعة الحقوق األسياسيية وحقوق اإلنسيان لألشيخاال   138-206
 )آعسلندا(؛من مجتمع الميم الموسع وضمان الموارد الكافية لتنفييها 

وضييييييييع ص ة عمل شيييييييياملة لحماعة حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل   138-207
الجنسيي ومغايري الاوية الجنسيانية وحاملي صيفات الجنسيين، على أن تشيمل اللوائح الجديدة  

 القاصرين )إسبانيا(؛وضع المتعلقة بالاوية الجنسانية 

خاال من مجتمع الميم الموسييع،  وضييع ص ة عمل شيياملة لحماعة حقوق األشيي 138-208
 بما في  لل السالمة البدنية لألشخاال حاملي صفات الجنسين )هولندا( ؛

اعتماد تدابير ل يمان السيالمة البدنية واالسيتقاللية الجسيدعة لألشيخاال حاملي   138-209
دون موافقتام الحرة والمسيتنيرة   من  صيفات الجنسيين، وحظر اإلجراءات ال بية غير ال يرورية

 )المكسيل(؛

احترام حق األضفا  حاملي صيفات الجنسيين في تقرير مصييرهم وحظر العمليات   138-210
حترام حق األضفا  حاملي صيييفات الجنسيييين في تقرير وا  الجراحية غير ال يييرورية )آعسيييلندا(؛

ر لحظر العملييات الجراحيية  مصييييييييييرهم من صال  اتخيا  تيدابير  يانونيية فعيالية وغيرهيا من التيدابي
 غير ال رورية )إسرائيل(؛

االنتااء من اإلصييييالحات بحيث عسييييتند االعترا  القانوني بالاوية الجنسييييانية   138-211
تقرير مصييييرهم، وللغاء الشيييروط  ات الصيييلة حرية لألشيييخاال مغايري الاوية الجنسيييانية إلى 

 مكسيل(؛مثل التعقيم والعالج ال بي لتغيير وضعام القانوني )ال

إصييييييالل التشييييييريعات إللغاء شييييييرط العقم أو التعقيم لالعترا  القانوني بتغيير  138-212
 الاوية الجنسانية )أستراليا(؛

تمكين االعترا  التلقائي بالوالدين واالعترا  ب بوة األشييييييييخاال مغايري الاوية   138-213
 الجنسانية )آعسلندا( ؛

 ن حقوق المااجرين )أو  كستان(؛مواصلة بي  المزيد من الجاود ل ما 138-214

تعزيز الجاود الراميييية إلى حمييياعييية حقوق الماييياجرين والفئيييات ال يييييييييعيفييية  138-215
 )باكستان(؛

إيالء اهتمييام صيياال ألضفييا  المايياجرين غير النظيياميين والقيياصيييييييييرين غير   138-216
 المصحو ين بيويام )الكونغو(؛

للمعايير    ن، وفقاا يضفا  والمراهقتحسيييييين آليات حماعة المااجرين، ال سييييييما األ 138-217
 الدولية )باراغواي(؛

اتخا  إجراءات لتعزيز فرال حصيييييو  المااجرات والنسييييياء من أصيييييو  مااجرة   138-218
 دون تمييز )بيرو(؛من على العمل 

التنفيي الفعا  للقوانين واالسيييييييييتراتيجيات  ات الصيييييييييلة التي تعز  عدم التمييز   138-219
 المااجرين في المجتمع الفنلندي )الفلبين(؛وتحسين إدماج 
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مواصيييلة الجاود الرامية إلى ضيييمان الحماعة الكاملة لحقوق العما  المااجرين   138-220
 المااجرين المعرضة لالستغال  )بولندا(؛وفئات 

وضع برامج تدريبية لتعزيز  درات سل ات إنفا  القانون واألمن بما يتماشى مع  138-221
ا حقوق اإلنسيييييييان  ات الصيييييييلة بكيفية التعامل مع األضفا  المااجرين )المملكة العر ية مباد

 السعودعة(؛

بيي  المزييد من الجاود ل يييييييييميان فعياليية الحمياعية القيانونيية للعميا  الماياجرين،   138-222
سيييما العامالت المااجرات والعما  المااجرون الموسييميون في   اع الزراعة والحراجة، بما  ال
 لل عن ضريق ت وير  انون العمل وآلية الشيكاوى، ومسياعدة ال يحاعا في الحصيو  على في 

 الجبر المناسب )تايلند(؛

اتخيا  تيدابير عياجلية ومحيددة من أجيل إ الية العقبيات التي ميا  اليل  يائمية فيميا   138-223
  يتعلق بحقوق الالجئين والمايياجرين في لم شيييييييييمييل األسيييييييييرة، إضييييييييييافيية إلى  ييانون أيلو /

 بش ن هي  المس لة )توغو(؛ 2021 سبتمبر

توفير الحماعة الال مة لملتمسييييي اللجوء، وضييييمان حصييييولام على المسيييياعدة   138-224
 القانونية، وتيسير إجراءات لم شمل أسر المااجرين، وتوفير ال مان االجتماعي لام )مصر(؛

أسييييييييير   إ الية العقبيات القيانونيية والعمليية والمياليية التي تحو  دون لم شيييييييييميل 138-225
 الالجئين وغيرهم من المستفيدين من الحماعة الدولية )الجبل األسود(؛

تيسيير تدابير لم شيمل أسير الالجئين وغيرهم من األشيخاال الخاضيعين للحماعة   138-226
 سيييييييييراألاليدوليية، والحيد من الحواجز القيانونيية والعمليية والمياليية التي تحو  دون لم شيييييييييميل  

 )تونس(؛

 انون األجانب بنعادة العمل بتصيياريح اإل امة ألسييباب إنسييانية، و نلغاء  تعديل   138-227
على صدمات    مت لبات الدصل للم شييمل أسيير الالجئين، وضييمان حصييو  ملتمسييي اللجوء فعلياا 

 صحية جيدة و  سعار معقولة )البرتغا (؛

  ضيييمان حق ملتمسيييي اللجوء في عملية عادلة للبل في ضلبام اللجوء، ف يييالا  138-228
 )إسبانيا(؛ُ صر عدم احتجا  األضفا  المااجرين واألسر المااجرة التي لدياا عن 

اتخا  تدابير لتحسيييييييييين المسييييييييياعدة القانونية المقدمة إلى ملتمسيييييييييي اللجوء   138-229
 )مو امبيق(؛

التي   جميع االسيييييييييتنتاجات و/أو التوصييييييييييات الواردة في هيا التقرير تعبر عن موةف الدولةو  -139
 وال ينبغي أن عفام أناا تحظى بت ييد الفريق العامل بكامله.  دمتاا و/أو الدولة موضوع االستعراض.
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