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 مقدمة  

عقد الفريق العامح المعني باالستتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتامحر المننتتتتتتتتت  بماج  قرار م ل  هقا   -1
وُأجر   .2022تنتتتتتتتتتتتتترين ال اوي/وافمبر   18الت  7ر دورته الحادية واألربعين في الفترة من 1/5اإلوستتتتتتتتتتتتتان 

وترأستي   .2022تنترين ال اوي/وافمبر   15المعقادة في  14راا المتعلق بمملية ذالندا في ال لستة  االستتع
وفد مملية ذالندا وزيرة العدل في ستتاوي مارتن آوا ريتنتتاردستتان. واعتمد الفريق العامح في جلستتته الستتابعة  

 ندا.ر التقرير المتعلق بمملية ذال2022تنرين ال اوي/وافمبر   18عنرة المعقادة في 

اختتتتار م ل  هقا  اإلوستتتتتتتتتتتتتتتتتان فريق المقررين التتتتالي   ر2022كتتتاوان ال تتتاوي/ينتتتاير    12وفي   -2
)الم ماعتتة ال ية(تتةي لت(ستتتتتتتتتتتتتتير استتتتتتتتتتتتتتتعراا الحتتالتتة في ممليتتة ذالنتتدا   تتامب(تتا واإلمتتارا  العرب(تتة المتحتتدة 

 وجمهارية فن ويي البال(فارية.

ر 16/21من مرفق قراره   5والفقرة   5/1  من مرفق قرار م ل  هقا  اإلوستتتتتتتان  15وعميأل بالفقرة  -3
 در  الاةائق التال(ة لغرا استعراا الحالة في مملية ذالندا ص

 ؛ي 1) يأ)15تقرير وطني/عرا كتابي مقدم وفقاأل للفقرة  )أي 

ت م(ع للمعلاما  أعدته مفاضتتت(ة األمم المتحدة الستتتام(ة لحقا  اإلوستتتان )المفاضتتت(ةي  )بي 
 ؛ي 2) يب)15وفقاأل للفقرة 

 .ي 3) يج)15للفقرة  ماج  أعدته المفاض(ة وفقاأل  )جي 

ألماو(ار وأوغاالر   وأهيلي الت مملية ذالندا عن طريق الم ماعة ال ية(ة قائمة أستتةلة أعدتها ستتلفاأل  -4
والبرتغالر وبل (كار وبنمار والمتتينر وكندار ول(نتننتتتاينر بالن(ابة عن م ماعة األصتتدقا  المعن(ة با ل(ا  

و(ار وأورو اا ر وستتتتتتتتتتلافين(ار والمملية المتحدة لبريواو(ا الع مت  الاطن(ة للتنفيإل واإلبيغ والمتابعةر وإستتتتتتتتتتبا
 وأيرلندا النمال(ة. وذإله األسةلة متاهة علت الماقع النبكي ليستعراا الدور  النامح.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

التحاور بالن(ابة عن هكاماتهم وزرا  كح البلدان األربعة المكّاوة لمملية ذالندار  شتار  في جلستة   -5
ألن كح بلد يألتتولع بمستتةول(ة تنفيإل الت اماته الناشتتةة عن   أ  ذالندا وأروبا وكاراستتاو وستتاوي مارتنر و راأل 

ريتنتتتتاردستتتتانر   فيها. وكرر  رئ(ستتتتة الافدر آوا اتفاق(ا  هقا  اإلوستتتتان التي أصتتتتبحي مملية ذالندا طرفاأل 
وذي وزيرة العدل في ستتاوي مارتنر الت ديد علت األذم(ة التي تعلقها مملية ذالندا علت عمل(ة االستتتعراا  

 الدور  النامح.

وأشتار  رئ(ستة الافدر لدإ ابي ها عن هالة هقا  اإلوستان في ستاوي مارتن علت وجه التحديدر  -6
علت ستتتتاوي مارتن في الم اال  المال(ة واالجتما (ة    الت األةر المترت  عن اعمتتتتار ايرما وإعمتتتتار ماريا

ر الت أن ستتتتتاوي مارتن تفتقرر باصتتتتتفها  و يرذا من الم اال . وأشتتتتتار ر لدإ الرّد علت ستتتتتةال ُطر   ستتتتتلفاأل 
ج يرة صتتتغيرةر الت رأس المال اليزم ليستتتت مار في مبادرا  التن (ث من آةار تغير المناك والتي(ث معه. 

__________ 

 . A/HRC/WG.6/41/NLD/1 ي1)
 . A/HRC/WG.6/41/NLD/2 ي2)
 . A/HRC/WG.6/41/NLD/3 ي3)

https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/NLD/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/NLD/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/NLD/3
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ُأجر يي بنت ن امكاو(ة الاصتال الت آل(ة للمستاعدة التقن(ة والتمايح من أجح مكافحة    ير أن مناقنتا  أول(ة
 تغير المناك.

برصتتتد هالة  ومنبر هقا  اإلوستتتان في ستتتاوي مارتن ذا فريق عامح منتتتتر  بين الازارا  معني -7
ال ديدة للتنم(ة  هقا  اإلوستتتتان واإلبيغ عنهار  ير أّن ماارده البنتتتترية والمال(ة محدودة. وستتتتتنتتتتمح الر ية 

 الاطن(ة في ساوي مارتن م اال  من بينها تحسين الحاكمة الرشيدة والافا  بااللت اما  الدول(ة.

تنتتتتاركي ستتتتاوي مارتن مع مكت  األمم المتحدة لندما  المنتتتتاريع في بنا  ستتتت ن جديدر وذي   -8
ا ن في المراهح النهائ(ة من التفاوا بنتتتت ن الاةائق اليزمة لتنفيإل المنتتتترو . واومتتتت  التركي  علت اعادة 

 تواير الحي  الماد  وكإللك و ام الس ان ككح.

اب وستتتتتتتتُتستتتتتتتتتندم لدعم المبادرا  ال ارية من أجح تلب(ة ورك   ر ية التنم(ة الاطن(ة علت النتتتتتتتتب  -9
 .اهت(اجا  األطفال بنكح شامح

وكاوي ستتاوي مارتن في المراهح النهائ(ة من استتتعراا وةائق التفاي  من أجح تعيين ما فين  -10
 لجشراف علت المبادرة الناملة لدعم الألحايا.

بتحديث الحق في النمتاصت(ة    ست  مع العمتروذكر مم ح ذالندا أن ذالندا كّ(في دستتارذا ليتنا -11
وإضافة الحق في محادمة عادلة وإضافة هكم عام جديد ينص صراهة علت أن و (فة الدستار ذي هماية  

وأيد  الحكامة مبادرة تنتريي(ة إلضتافة ه ر التميي  علت .  الحقا  األستاست(ة والديمقراط(ة وست(ادة القاوان 
 أساس االميح ال نسيا وااإلعاقةا.

وتةيد ذالندا المتتتتتتكا  والمبادرا  المتنإلة علت المتتتتتتعيد الدولير ل(ما يتعلق علت ستتتتتتبيح الم ال  -12
 باألعمال الت ارية وهقا  اإلوسان والحق في بيةة و (فة وصح(ة ومستدامة.

وأطلقي ذالندا العديد من خوط العمح والبرامج الاطن(ة والمبادرا  التنتتتتتتتتتتتتريي(ة في م ال هقا   -13
علت امكاو(ة  ر2020  خوة العمح الاطن(ة ال او(ة لحقا  اإلوستتتتتانر التي ُونتتتتتر  في عام اإلوستتتتتان. ورك  

 الحمال علت الندما  العامة. وُأطلق منبر لحقا  اإلوسان خاص بالسلوا  المحل(ة.

وأشتتتار مم ح ذالندا الت الم اال  التي تحتاج الت تحستتتين. ووت( ة لقألتتت(ة عيوة رعاية الوفحر   -14
النهج الإل  تتبعه للتمتتتتد  للتميي  والعنمتتتترية في الستتتت(استتتتا  العامة. ُويّ ن منستتتتق وطني ع ز  الحكامة 

 لمكافحة التميي  والعنمرية.  وطن(األ  لمكافحة التميي  والعنمريةر ووضع ذإلا المنسق بروام األ 

علت هقا  اإلوستتتتتتتتتان  قائماأل  وتتبع ذالندا في جم(ع عمل(ا  صتتتتتتتتتنع القااوين واتناذ القرارا  وه األ  -15
ي ر  استتعراضته وتع ي ه باستتمرارر ال ست(ما من خيل اخألتا  جم(ع المقترها  التنتريي(ة للتقي(م اإلل امي  

 لحقا  اإلوسان.

محاره اإلوستتتتتتتان في وضتتتتتتتع الستتتتتتت(استتتتتتتا  يرك  علت أذداف   وأّدد مم ح أروبا اتبا  هكامته وه األ  -16
ة ألروبا ب ذداف التنم(ة المستتتتتتتتتتتتتتدامة وتاجد في البرلمان ل نة  التنم(ة المستتتتتتتتتتتتتتدامة. وترتبط المي او(ة الاطن( 

 دائمة ُتنرف علت تنفيإلذا.

قتتتتدمتتتتي هكامتتتتة أروبتتتتا معاوتتتتا  متتتتال(تتتتة ر  ي 19-وخيل جتتتتائحتتتتة مرا فيروس كارووتتتتا )دافيتتتتد -17
للمحتاجين. وأعاد  ه(كلة و امها لرعاية المتتتتتتتتتتتحة العقل(ة لت يد من امكاو(ة الاصتتتتتتتتتتتال ال(ه. وبمستتتتتتتتتتتاعدة 

  ير الحكام(ةر ُوضع بروامج توي(م واجن ل م(ع المق(مينر بغ  الن ر عن وضعهم القاواوي.   المن ما 
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ولدإ أروبا برامج عديدة لت ويد جم(ع المهاجرينر بغ  الن ر عن وضتتتتتعهمر بندما  المتتتتتحة   -18
ا   ستتتتنا  4األستتتتاستتتت(ة والعقل(ة. ويحمتتتتح جم(ع األطفال الإلين ال يحملان وةائق ذاية وتتراو  أعمارذم بين  

 سنة علت التعل(مر وُتتا  المنن الدراس(ة لمن يسعان الت التعل(م ال امعي. 16و

أونت   أروبا مرك  التنستيق المعني باالت ار بالبنتر وتهري  المهاجرين لت ويد  ر 2019وفي عام  -19
 الألحايا بكافة الندما  اليزمة.

خدما  للناجين من العنف واإليإلا   مرك  العدالة األستترية الإل  يافر أيألتتاأل   وونتت   هكامة أروبا -20
ويهدف الت تع ي  مستتتتتتتتا لة ال ناة. وعيوة علت ذلكر أطلقي أروبا بنتتتتتتتت ن المستتتتتتتتاواة بين ال نستتتتتتتتين وة(قة 

لدإ أروبا منتتاريع ك يرة لدعم هقا  الوفح   . وباإلضتتافة الت ذلكرتعل(م(األ  ستت(استتة عامة وخوة عمح وإطاراأل 
 فال.منها برامج لمكافحة االعتدا  علت األط

وبتتالتعتتاون مع المرك  الاطني للتنم(تتة االجتمتتا (تتة في أروبتتار تقام هكامتتة أروبتتا بتنفيتتإل بروتتامج   -21
 متعدد السناا  من أجح تع ي  النعار بال قة والتماسك االجتماعي والسعادة والرفاه واألمن في أه(ا  أروبا. 

 19-كافيدبلده أةنا  جائحة  وأشتتتتتتتتار مم ح كاراستتتتتتتتاو الت التحديا   ير المستتتتتتتتباقة التي واجهها -22
وقبلهتار ولينته كرر تت ديتد الت ام بلتده بقاة بحقا  اإلوستتتتتتتتتتتتتتتان. وأةنتا  ال تائحتةر وبمستتتتتتتتتتتتتتتاعتدة هكامتة ذالنتدا  

مي المعاوة للفةا  األد ر ضعفاأل   بدعمها بالغإلا  والمال. والمن ما   ير الحكام(ةر ُقدّ 

 ن ب(ع األطفال  وقبلي كاراستتتتتتاو االلت ام بالبروتاكال االخت(ار  الملحق باتفاق(ة هقا  الوفح بنتتتتتت  -23
واستتتتتتتتتغيل األطفال في البغا  وفي المااد اإلباه(ةر وأعوي األولاية للن ر في عدد من المتتتتتتتتكا  الدول(ة 

 تقدير. علت أبعد 2025األخرإ لحقا  اإلوسانر بهدف قبالها بحلال عام 

العتدا  وك    من ال هاد التي تبإللها كاراستاو للقألتا  علت العنف األستر  والعنف ال نستاوي وا -24
بين الازارا  ل(ألتتتولع بتنستتتيق تنفيإل النوة الاطن(ة لمناذألتتتة   منتتتتركاأل  عاميأل   علت األطفالر أونتتت   فريقاأل 

العنف. وُكلّ في جامعة كاراستتتتتتتتاو بالبحث في ما ذا مولاب ليي تتمكن كاراستتتتتتتتاو من قبال اتفاق(ة م ل   
 اتفاق(ة اسونبالي في أقرب وقي ممكن.أوروبا للاقاية من العنف ضد النسا  والعنف العائلي ومكافحتهما )

وتتا  الندما  الوب(ة الم او(ة ل م(ع النستتتتتتتا  المهاجرا  الحاامح في كاراستتتتتتتاور كما تتا  لهن  -25
 بعد الاالدة الرعاية الم او(ة للرضع واألطفال المغار في  (ادا  األطفال.

 م المهاجرون  ير الن اميين والرعاية المتتتتتتح(ة الوارئة متاهة ل م(ع ستتتتتتكان كاراستتتتتتاور بمن فيه -26
وعيوة علت ذلكر يتا  التعل(م    . 19-التوي(ما  في اطار هملة التوي(م ضتتتتتتتتتتتد كافيد  الإلين يحق لهم تلقي

ر بغ  الن ر عما اذا كاواا يحملان وةائق ذاية أم ال.  الم اوي ل م(ع الُقمَّ

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء 

بب(اوا  خيل جلستتتة التحاور. وترد التاصتتت(ا  المقدمة خيل جلستتتة التحاور في  وفد 100أدلت  -27
 الفر  ال اوي من ذإلا التقرير.

 ورهبي تايلند بتعيين المنسق الاطني لمكافحة التميي  والعنمرية. -28

 عن تقديرذا العتماد خوة العمح الاطن(ة ال او(ة لحقا  اإلوسان. ل(نتي -  وأعربي ت(مار -29

 .19-بما ٌطبّ ق من ممارسا  جيدة للتمد  ل ائحة كافيد وأعربي تا ا عن اشادتها -30

 وأشاد  تاو  بإونا  ل نة وطن(ة لمكافحة التميي  والعنمرية. -31
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 وأعربي ترك(ا عن تقديرذا للس(اسا  الرام(ة الت تع ي  هماية هقا  اإلوسان. -32

وأشتاد  أو ندا بالت ام الدولة بحماية هقا  اإلوستان وبالت امها ت اه األشتناص الإلين يي(نتان في  -33
 أوضا  ذنة. 

 التي ُمن حي لألوكراويين الإلين اضوروا الت الفرار من ديارذم. أوكراو(ا تقديرذا للحماية وأبد  -34

بال هاد المبإلولة لحماية هرية الدين   المملية المتحدة لبريواو(ا الع مت وأيرلندا النتتمال(ة  وأشتتاد  -35
 والتعبير.

 ورهبي جمهارية تن او(ا المتحدة بال هاد المبإلولة لمكافحة االت ار باألشناص. -36

 وأشاد  الااليا  المتحدة األمريك(ة بالت ام مملية ذالندا الوايح األمد بتع ي  الديمقراط(ة. -37

أورو اا  بتنفيإل خوة العمح المتعلقة بسيمة الم ل(ا  والم ليين وم دوجي الميح ال نسي   ورهبي -38
 .ي2022-2019)ومغاير  الهاية ال نساو(ة وهاملي صفا  ال نسين 

 ورهبي أوزبكستان بالتدابير المتنإلة لتع ي  تم يح المرأة في المناص  العل(ا. -39

ها الحكامة لمكافحة تغير المناك وبهدفها المتم ح في أن ورهبي فاوااتا بالستتتت(استتتتا  التي اعتمدت  -40
 .تمبن محايدة مناخ(األ 

 وأعربي جمهارية فن ويي البال(فارية عن قلقها العميق ازا  هالة هقا  اإلوسان في مملية ذالندا.  - 41

 وأشاد  ال  ائر بالنواا  المتنإلة والس(اسا  المعتمدة لمكافحة التميي . -42

 ا علت الدولة اللت امها بتحسين الحالة علت أرا الااقع.وأةني زامب(  -43

 وأشاد  األرجنتين بننر خوة العمح الاطن(ة ال او(ة لحقا  اإلوسان. -44

 وأشاد  أرمين(ا باعتماد قاوان المناك وخوة المناك األولت. -45

 منسق وطني لمكافحة التميي  والعنمرية.  وأشاد  أسترال(ا بتعيين -46

ازا  اوتهادا  هقا  اإلوستتتتانر وال ستتتت(ما االوتهادا  علت أستتتت    ي ال القلق يستتتتاور أذرب( انوال  -47
 عرق(ة وإةن(ة ودين(ة.

قلقهتا ازا    وأعربتي البحرين عن تقتديرذتا لججرا ا  المتنتإلة في م تال هقا  الوفتحر ولينهتا أبتد  -48
 استمرار التميي  ضد األقل(ا  الدين(ة.

 بماج  قاوان المناك بنكح تدري ي.  تقدير الت اتناذ تدابيربنغيديش مع ال وأشار  -49

 ورهبي بييروس بالافد. -50

 وذن   بل (كا الحكامة علت اإلو ازا  التي هققتها منإل استعراضها الدور  النامح السابق. -51

 ورهبي بنن بتنفيإل بروامج االنرطة لل م(عا الرامي الت مكافحة التمن(ث اإلةني. -52

 باتان باعتماد خوة العمح ال ديدة الرام(ة لمكافحة التميي  في سا  العمح.ورهبي  -53

وأشتتار  باتستتااوا الت ضتترورة بإلل م يد من ال هاد لمكافحة فمتتح األطفال عن أستترذم ألستتباب  -54
 اقتمادية.

وأشتتتتتتتتتاد  البرازيح بالمبادرا  الرام(ة الت التمتتتتتتتتتد  للتميي  وإن أعربي عن استتتتتتتتتتمرار قلقها ازا    -55
 هت از ملتمسي الل ا .ا
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ووّاذي بلغاريا بالتقدم الإل  أهرزته الدولة في ماا مة تنتتتتتتتتتريعاتها مع اتفاق(ة هقا  األشتتتتتتتتتناص   -56
 ذو  اإلعاقة.

 واله ي باركينا فاسا بارت(ا  اعتماد تنريعا  وتنفيإل اصيها  في م ال هقا  اإلوسان. -57

 ذالندا في م ال هقا  اإلوسان.وأشاد  كابا فيرد  بالتقدم الإل  أهرزته مملية  -58

 ورهبي كندا باإلجرا ا  الرام(ة الت النهاا بحقا  النسا  والفت(ا  علت المعيد الدولي.  -59

وذنت   شتتتتتتتتتتتتتتيلي ممليتة ذالنتدا علت التقتدم المحرز في م تال هقا  الم ل(تا  والم ليين وم دوجي   -60
 سين.الميح ال نسي ومغاير  الهاية ال نساو(ة وهاملي صفا  ال ن 

ازا  التميي  العنمتتتتتتتتتتتتر  وكراه(ة اإلستتتتتتتتتتتتيم واالت ار باألشتتتتتتتتتتتتناص   وأعربي المتتتتتتتتتتتتين عن قلقها -61
 واالستغيل ال نسي.

ورهبي كالامب(ا بتنفيإل خوة العمح الاطن(ة لحقا  اإلوستتتتتتتتتانر وتركي ذا علت امكاو(ة الحمتتتتتتتتتال   -62
 الندما  العامة. علت

استتتنتتار  علمي مستتتقح لتقديم المنتتارة بنتت ن الستت(استتا   ورهبي كاستتتاريكا بقرار اونتتا  م ل    -63
 المناخ(ة.

 وذن   كا  ديفاار الدولة علت اعتماد خوة العمح الاطن(ة ال او(ة لحقا  اإلوسان. -64

 وقدمي كابا تاص(ا . -65

 لمكافحة التميي  والعنمرية. وطن(األ   وأةني قبرص علت ذالندا لتعيينها منسقاأل  -66

عن القلق الإل  ال ي ال يستاورذا ازا  اوتهادا  هقا    جمهارية كاريا النتعب(ة الديمقراط(ة  وأعربي -67
 اإلوسان في مملية ذالندا.

 ورهبي الداومر  بالافد. -68

  ورهبتتي جيباتي بتتاعتمتتاد خوط العمتتح المتعلقتتة بحقا  اإلوستتتتتتتتتتتتتتتان وبتتاألعمتتال الت تتاريتتة وهقا   -69
 اإلوسان.

 ورهبي اداادور بننر خوة العمح ال ديدة بن ن التميي  في سا  العمح. -70

وأعربي ممتتتتتر عن قلقها ازا  هالة هقا  اإلوستتتتتانر منتتتتتيرة الت استتتتتتندام مستتتتتدستتتتتا  المتتتتتعق   -71
 اليهربائي ضد المت اذرين.

تبعه الدولة ازا   وأشتتتتتتتتاد  استتتتتتتتتاو(ا بنوة العمح الاطن(ة ال او(ة لحقا  اإلوستتتتتتتتان وبالنهج الإل  ت  -72
 االت ار بالبنر.

استتتتتتااتيني عن القلق الإل  ال ي ال يستتتتتتاورذا ازا  عدم اإلبيغ عن التحر  ال نستتتتتتي في    وأعربي -73
 أ ل  األه(ان.

 ورهبي فروسا بنوة العمح الاطن(ة لحقا  اإلوسان وبالتركي  الُمنَمّ  علت مكافحة التميي . -74

 مساعدتها البلدان النام(ة واللت امها بالقألا  علت العنف األسر .  امب(ا بمملية ذالندا ل  وأشاد   - 75

 ورهبي جارج(ا بالنواا  المتنإلة لتع ي  المحة العقل(ة والنهج المتبع ازا  االت ار باألشناص.  - 76
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وأشتتتتتتتتتتتتتتاد  ألماو(ا بالتدابير المتنإلة لحماية العمال المهاجرينر ولينها أعربي عن قلقها ازا  تنفيتإل   -77
 اتفاق(ة اسونبال.

ول(ما يتعلق بالمستتتتتتائح المتعلقة بالل ا ر أوضتتتتتتن الافد أن ستتتتتتاوي مارتن ل(ستتتتتتي مل مة باالتفاق(ة  -78
بمبدأ عدم اإلعادة  باإلقامة اإلوستتتاو(ة والت مي أيألتتتاأل   الناصتتتة باضتتتع اليجةين.  ير أوها منحي تمتتتريحاأل 

هي ما ر  وباإلضتتتافة الت ذلكر عملي ستتتاوي مارتنمنها إلي اد ستتتبيح لتقديم الدعم ليجةين.    القستتتريةر ستتتي(األ 
أمكن ذلكر بالتعاون الاةيق مع مفاضتتتت(ة األمم المتحدة الستتتتام(ة لنتتتتةون اليجةينر علت اهالة األشتتتتناص  

 الت دولة مستعدة لقبالهم.

ول(متا ينص التاصتتتتتتتتتتتتتت(تا  المتعلقتة بتالتميي  العنمتتتتتتتتتتتتتتر  في م تال اوفتاذ القااوينر  لتي التا (تة  -79
تدري  ما في    في س(اسة التدري  علت اوفاذ القاوان في ساوي مارتن. وجرإ أيألاأل   رئ(س(األ   راأل بالتميي  عنم

 اله رة علت مسائح منها االت ار باألشناص.

  وتعمح مملية ذالندا علت التمتتتتتتد  ليرتفا  الملحاا في هاال  االت ار باألشتتتتتتناصر فألتتتتتتيأل  -80
نتديد الحماية علت هدودذا وتع ي  قدرتها علت عن مكافحة تهري  األشتناصر وتعمح ستاوي مارتن علت ت 

 الحمايةر وعلت التا (ة بآل(ا  الحماية وتع ي ذا.

ول(ما يتعلق بالمستتتتتائح المتعلقة بالعنف األستتتتتر  أو العنف ال نستتتتتاوير ستتتتتلط الافد الألتتتتتا  علت  -81
ولاية لل هاد الرام(ة  في ستتتتاوي مارتنر بما في ذلك التا (ة وإيي  األ اإلجرا ا  المتنإلة في ا ووة األخيرة

 الت القألا  علت ذإله ال اذرة.

ر خلمتتي  2021ول(ما يتعلق باإلجرا ا  التي اتنإلتها ذالندا بنتت ن التميي  والعنمتتريةر في عام   -82
هكامة ذالندا الت أوه ينبغي تحستتتتتتتين طريقة التمتتتتتتتد  لهإله القألتتتتتتتايا. ومن بين اإلجرا ا  األخرإر ُعيّ ن  

والعنمترية ومنستق وطني لمكافحة معاداة الستام(ة إلستدا  المنتارة الت وزير   منستق وطني لمكافحة التميي 
 العدل واألمن.

المستتتتائح المتعلقة بالعنف ضتتتتد المرأةر ُعيّ ني ل نة مستتتتتقلة إلستتتتدا  المنتتتتارة الت هكامة  وبمتتتتدد -83
م الت   ذالندا ووضتتتتتتتتتع خوة عمح وطن(ة لمكافحة العنف ال نستتتتتتتتتي. ول(ما يتعلق بتعريث اال تمتتتتتتتتتابر ُقدّ 

البرلمان منترو  قاوان ُيعّرف اال تمتاب واالعتدا  ال نستي ب وهما االونراط في أونتوة جنست(ة دون ماافقة  
 يتماشت مع اتفاق(ة اسونبال. الألح(ةر وذا تعريث

  والت مي الحكامة بمااصتتتتتتتتتلة ستتتتتتتتتد الف اة في األجار بين ال نستتتتتتتتتين في ذالندا. وجعلي اونراط -84
العاملة أد ر جاذب(ة لهن من الناه(ة المال(ةر وهّف  اجرا  تمديد مستتحقا  اإلجازة لنتركا  النستا  في القاإ 
تقستتتت(م العمح الم جار علت وحا أد ر مستتتتاواة. وباإلضتتتتافة الت ذلكر اعُتم د القاوان المتعلق   األمها  ال دد

 بترتيبا  العمح المروة واسُت مر قدر كبير من الماارد في م ال رعاية األطفال.

ذالندا بهمة وونتتتتتاط لمكافحة التمتتتتتن(ث اإلةني. وفي ذإلا المتتتتتددر ُوضتتتتتع اطار تنتتتتتغيلي    وتستتتتتعت  - 85
إلجرا ا  التاق(ث والتفت(ش المهن(ة ُيحّدد مي(ار الماضتتتتتا (ة المهني الإل  ي   أن تلت م به النتتتتترطة. ول(ما 

 د  لهإلا التميي . خوة عمح جديدة للتم   2022يتعلق بالتميي  في سا  العمحر أطلقي ذالندا في عام 

ُه ر التميي  القائم علت أ  أستتاس كان وُأت(حي ستتبح االوتمتتاف   ول(ما ينص الحالة في أروبار -86
أمين م تتالم فيهتتا بحلال    أروبتتا أن ُيعّين  القتتاواوي التي ينص عليهتتا القتتاوان ل م(ع األشتتتتتتتتتتتتتتنتتاص. وتتاقع

. وباإلضتتتتتتتافة الت ذلكر تلقي األ علت النحا المنمتتتتتتتاص عل(ه في قاوان اعُتمد مةخر  ر2023عام منتمتتتتتتتف 
قاا  شتتتتتتترطة أروبا دورا  تدريب(ة في م ال هقا  اإلوستتتتتتتان وُأدرج ماضتتتتتتتا  هقا  اإلوستتتتتتتان في المناذج 

 الدراس(ة ألداديم(ة النرطة.
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ول(ما يتعلق بالل ا ر وفإل  أروبا آل(ة مماةلة لتلك الماجادة في ذالندا.  ير أن الألتتتتتتتتتتتتتغط ازداد  -87
ر ذا  المتتتلة في الستتتناا  األخيرةر فُ ونتتتةي وهدة ل ا  متنمتتتمتتتة لمعال ة ذإله بمتتتفة ذائلة علت الدوائ 

ر تدابير خاصتتةر منها امكاو(ة بقا   ال يادة. وُطّبقي في الحاال  التي كان فيها من بين الاافدين ال دد ُقمتتّ
 الُقّمر مع أفراد أسرذم اذا كان أفراد أسرذم يي(نان بالفعح في ال  يرة.

الحالة في كاراستاور أشتار الافد الت أن الدستتار والقاوان والست(استا  القائمة تح ر  ول(ما يتعلق ب  -88
وتحستتتني ال روف المادية وهالة اله(ادح األستتتاستتت(ة لمرك    التميي  وأن منتلف القام(ا  تتعايش في وئام.

 االهت از في كاراساو بفألح وضع عدة مناريع.

األجار بين ال نستتين في كاراستتاور لاه ه أوه ال وجاد  بالف اة فيول(ما ينص المستتائح المتعلقة  -89
 لف اة في األجار في القوا  العام وأن الفر  بين األجار في القوا  الناص آخإل في التناقص.

التفاق(ة هماية هقا  اإلوستتتتتان والحريا  األستتتتتاستتتتت(ة   كاراستتتتتاو  ول(ما يتعلق بالمهاجرينر تنألتتتتتع -90
 ا  اإلوساني وي ر  وضع قااوين وس(اسا  جديدة لله رة من أجح تع ي  همايتهم. )االتفاق(ة األوروب(ة لحق

وأشتتتتاد   اوا بالستتتت(استتتتا  ال نستتتتاو(ة الاطن(ة المعتمدة في أروبار وباستتتتترات( (ا  مكافحة العنف   -91
 األسر  واالعتدا  علت األطفال.

للعنف األستتتتر  واالعتدا  علت األطفال  وأعربي الياوان عن تقديرذا للحملة الرام(ة الت التمتتتتد   -92
 وللتدابير المتنإلة لمكافحة الفقر والديان.

م للفةا  الألي(فة.19-وأشاد  الهند بوريقة التمد  ليافيد -93  ر والدعم الإل  ُقدّ 

 وشكر  اودوو(س(ا الافد علت تقديم تقريره الاطني. -94

 ورهبي جمهارية ايران اإلسيم(ة بالافد. -95

 لعرا  بتعيين المنسق الاطني لمكافحة التميي  والعنمرية.وره  ا -96

 يرلندا بتعيين مفاا هكامي للتمد  للعنف ال نسي وال نساوي. أورهبي  -97

وأشتار  استرائيح الت أن تاصتيتها المتعلقة باالعتراف القاواوي بنا  ال ن  لألشتناص المتحالين  -98
 . كاميأل األ  وهاملي صفا  ال نسين لم تنفإل تنفيإل جنس(األ 

 وأشاد  ايوال(ا بال هاد المبإلولة لمكافحة التميي  والعنمرية ومكافحة معاداة السام(ة. -99

 ورهبي ال(ابان بال هاد المبإلولة لتع ي  هقا  المرأة ومكافحة التميي  القائم علت أساس الميح ال نسي.  - 100

 بحقا  النسا  واألطفال واألشناص ذو  اإلعاقة. وأشاد األردن بالتقدم الُمحرزر خاصة ل(ما يتعلق  - 101

وأعربي كازاخستتتتتتان عن تقديرذا للتدابير المتنإلة لمكافحة االت ار باألشتتتتتناص والعنف األستتتتتر   -102
 وال رائم ال نس(ة.

 وره  لبنان بننر خوة العمح الاطن(ة ال او(ة لحقا  اإلوسان. -103

 مع آل(ة االستعراا الدور  النامح.وأةني ليب(ا علت مملية ذالندا لتعاووها   -104

 وشكر  ل(نتننتاين مملية ذالندا علت الت امها القا  بحماية هقا  اإلوسان.  -105

 هقا  اإلوسان وهمايتها. وأشاد  ليتااو(ا بالمناركة الننوة للبلديا  في تع ي  -106

ل(ا  والم ليين  واله ي ليستتتتتتتتمبرغ مع التقدير خوة العمح التي ُوضتتتتتتتتعي لألتتتتتتتتمان ستتتتتتتتيمة الم   -107
 وم دوجي الميح ال نسي ومغاير  الهاية ال نساو(ة وهاملي صفا  ال نسين.
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 وأةني ميو  علت الدولة العتمادذا القاوان المتعلق بترتيبا  العمح المروة. -108

 وأعربي مالي يا عن تقديرذا إلقرار الحكامة بألرورة تحسين طريقة التمد  للتميي  والعنمرية. -109

 .2050قبح هلال عام  سلوي ملديث الألا  علت الت ام الدولة ب ن تمبن محايدة اليربان و  -110

 وشكر  مالوة الافد علت تقديم التقرير الاطني. -111

م لحقا  اإلوسان علت المعيدين الاطني والدولي. -112  وأشاد  مارينياس بالدعم الإل  ُقدّ 

 الاطن(ة ال او(ة لحقا  اإلوسان.ورهبي المكس(ك بننر خوة العمح  -113

وستتلط ال بح األستتاد الألتتا  علت ال هاد المبإلولة في م اال  العنمتترية والمستتاواة وعدم التميي    -114
 وهقا  الفةا  الألي(فة واالت ار باألشناص.

 لاضع صك دولي يتعلق بال اائن. وأعرب المغرب عن ارت(اهه لل هاد المبإلولة -115

 عن تقديرذا للتقدم المحرز في م ال هقا  اإلوسان. وأعربي مازامبيق -116

واله ي واميب(ا ت ديد النهج المعتمد ازا  التميي  والعنمتتريةر وتعيين منستتق وطني معني بهاتين   -117
 المس لتين.

 ويبال الت ال هاد المبإلولة لحماية هقا  الوفح والمرأة واألقل(ا  ال نس(ة. وأشار  -118

الن( ر الألتتتتتتا  علت التدابير الرام(ة الت تع ي  هقا  األشتتتتتتناص ذو  اإلعاقة ومكافحة وستتتتتتّلط  -119
 االت ار باألشناص.

 وأشاد  و( يريا بالت ام الحكامة بتنفيإل تاص(ا  االستعراا الدور  النامح السابقة. -120

 ووّاذي النرويج بالنواا  المتنإلة لمكافحة التميي  والعنف ال نسي ضد المرأة. -121

وأعربي بادستتتتتتتان عن تقديرذا للنواا  المتنإلة من أجح التمتتتتتتد  لتغير المناك وبنا  اقتمتتتتتتاد   -122
 أد ر استدامة.

 وشكر  بنما الافد علت تقديم التقرير الاطني. -123

وأعربي بارا اا  عن تقديرذا العتماد مبادئ تاجيه(ة بنتتتتتتت ن استتتتتتتتعراا الدستتتتتتتتارر بما في ذلك  -124
 وين في ضا  الحقا  األساس(ة.استعراا مناريع القاا

بيرو باإلو ازا  التي تحققير م ح اعتماد خوة عمح لألتمان ستيمة الم ل(ا  والم ليين   وأشتاد  -125
 وم دوجي الميح ال نسي ومغاير  الهاية ال نساو(ة وهاملي صفا  ال نسين.

رين واليجةين وملتمستتي وأعربي الفلبين عن قلقها ازا  التنم(ط اإلةني والعنمتتر  وتهم(ش المهاج -126
 الل ا .

وأعربي بالندا عن تقديرذا للنواا  المتنإلة وحا التمديق علت البروتاكاال  االخت(ارية الملحقة   -127
بتالعهتد التدولي النتاص بتالحقا  االقتمتتتتتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتا (تة وال قتال(تة واتفتاق(تة هقا  الوفتح واتفتاق(تة هقا   

 األشناص ذو  اإلعاقة.

تغال بتعيين المنستتتق الاطني لمكافحة التميي  والعنمتتترية والمنستتتق الاطني لمكافحة  وأشتتتاد  البر  -128
 معاداة السام(ة.
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وأشتتتتتتاد  جمهارية مالدوفا بالتدابير المتنإلة لألتتتتتتمان المستتتتتتاواة بين ال نستتتتتتين والنهج القائم علت  -129
 هقا  اإلوسان المعتمد ازا  هماية البيةة.

 تدذار هالة هقا  اإلوسان ليجةين وملتمسي الل ا . وسلط االتحاد الروسي الألا  علت -130

 وأشاد  ساماا باعتماد اتفا  المناك وقاوان المناك وخوة المناك األولت. -131

في  ورهبي المملية العرب(ة الستتتتعادية بال هاد المبإلولةر وال ستتتت(ما افتتا  مرك  للنتتتتباب واألستتتترة  -132
 .2020أروبا في عام 

 وشكر  سيراليان الافد علت عرا التقرير الاطني. -133

 وذكر  سلافاد(ا أن السلوا  أبد  الت امها بسيمة المحفيين وهمايتهم. -134

 ة ذالندا اللت امها بعمل(ة االستعراا الدور  النامح.وأةني سلافين(ا علت مملي -135

وبمنمتتمتتا    ورهبي استتباو(ا بالتدابير المتنإلة لألتتمان تافير االستتتقبال اليريم لملتمستتي الل ا  -136
عي لتغو(ة ذإله الس(اسة.  التمايح التيميلي التي ُوض 

ليستتتتعراا الدور  النتتتامحر بما ورهبي ستتتر  الويا بالتدابير المّتنإلة منإل اوتها  الدورة الستتتابقة  -137
 في ذلك اعتماد خوة العمح المتعلقة بالتميي  في سا  العمح.

 ووّاذي دولة فلسوين بال هاد المبإلولة لتحسين هالة هقا  اإلوسان في البيد. -138

 وقدمي السايد تاص(ا . -139

 وقدمي ال مهارية العرب(ة السارية تاص(ا . -140

اضتتال(ة األ ندا جم(ع الدول التي شتتاركي في جلستتة التحاور. وقّدم الافد ردودوشتتكر وفد مملية ذال -141
 علت المسائح التي ُأةير  أةنا  التحاور.

األ  الب  مةستستا  وإي اد قدرا  من ال شتي  الافد الت أوه قد تعين علت ستاوي مارتن اونتا   وأشتار -142
ما تااجهها  ذلك تحديا  خاصتتتتتتتتتة  الباأل   ي يرواالستتتتتتتتتتمرار في الافا  بالت اماتها الدول(ة في الاقي وفستتتتتتتتته. و 

ال  ر المتتتتتغيرة. ول(ما يتعلق بالندا ا  الدا (ة الت تنستتتتتيق هقا  اإلوستتتتتان في جم(ع أوحا  مملية ذالندا 
من خيل امكاو(ة تاستتتتتتتتتتتتت(ع ووا  والية المعهد الاطني لحقا  اإلوستتتتتتتتتتتتتان في ذالندار أوضتتتتتتتتتتتتتن الافدر مع 

هدف إلونتتتتتتتتتتتتا  م ح ذإلا الي(ان  االعتراف بمنافع ذإله المةستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتةر أوه ال تاجد في الاقي الحالي خوط ت 
 ل(ما يتعلق بتغير المناك. المحدد. وأعرب الافد عن تقديره لألسةلة التي ورد  سلفاأل 

ول(ما ينص التاصتتتت(ا  المتعلقة بالتمتتتتديق علت عدة بروتاكاال  اخت(اريةر أشتتتتار الافد الت أن  -143
مي أيألتتاأل ريباأل ق  قراراأل   اوألتتمامها الت تلك المتتكا  وأوها ستتتتنإل الدولة تدرس مستت لة معلاما  اضتتال(ة    . وُقدّ 

عن اإلجرا ا  المعتمدة لمكافحة االت ار باألشتتتتتتتتتتتناص وعن مكافحة خواب اليراه(ة والحماية من التميي  
 وسيمة المحفيين وتغير المناك.

ول(متتا يتعلق بتتالتمتتتتتتتتتتتتتتتديق علت االتفتتاق(تتا ر ذكر مم تتح أروبتتا أن ةمتتة ل نتتة معن(تتة بتع ي  تنفيتتإل   -144
مستتتتائح من بينها مألتتتتمان المستتتتائح   قا  اإلوستتتتان علت ووا  المملية ُت ر  مناقنتتتتا  تتناولمعاذدا  ه

 الافد العمل(ة التي ستتبعها أروبا لتنفيإل تاص(ا  االستعراا الدور  النامح المقبالة. التنريي(ة. وأبان

باإلجرا ا  المتنإلة   ول(ما يتعلق بكاراستتتتتاور قدم الافد معلاما  اضتتتتتال(ة عن المستتتتتائح المتمتتتتتلة -145
بالمدارس ل م(ع األطفال وهماية العمالر بمن فيهم   وتناول االلتحا   للتمتتد  لمستت لة االت ار باألشتتناص

 العمال المهاجرون وتحديا  تغير المناك وتعريث اال تماب.
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ر ذكر الافتد أن التدولتة تةيتد بقاة دور من متا  الم تمع المتدوي في عمل(تة االستتتتتتتتتتتتتتتعراا  وختتامتاأل  -146
الدور  النتتتتتامحر وشتتتتتكر بمتتتتتفة خاصتتتتتة المعهد الهالند  لحقا  اإلوستتتتتان والمن ما   ير الحكام(ة التي 

الت تيرار الت ديد علت الت ام  قدمي تقارير خيل الدورة الرابعة ليستتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتامح. وعمد أيألتتتتتتاأل 
 مملية ذالندا الراسخ بتع ي  هقا  اإلوسان وهمايتها.

 و/أو التوصياتاالستنتاجات   -ثانياا  

عليها في وقت مناستتتتب ال وتجاو    ستتتتتدرل مملكة هولندا التوصتتتتيات التالية  وستتتتتقد  ردوداا  -147
 موعد الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق اإلنسان:

النظر في االنضتتتتتتتتتمتتا  ةلا االتفتتاحيتتة التتدوليتتة لحمتتا تتة حقوق جمي  العمتتا    147-1
 (؛المهاجرين وأفراد أسرهم )مالوي 

النظر في التصتتتتتتتتتتتدوق علا االتفتتاحيتتة التتدوليتتة لحمتتا تتة حقوق جمي  العمتتا    147-2
 (؛المهاجرين وأفراد أسرهم )غانا

النظر في ةمكانية التصتتتتدوق علا االتفاحية الدولية لحما ة حقوق جمي  العما    147-3
 (؛المهاجرين وأفراد أسرهم )الجزائر

الحمتا تة الكتا يتة لحقوق   متانالنظر في اتختا  المزيتد من التتدا ير الال متة لضتتتتتتتتت 147-4
المهتتاجرين  بقرق منهتتا التصتتتتتتتتتتدوق علا االتفتتاحيتتة التتدوليتتة لحمتتا تتة حقوق جمي  العمتتا   

 (؛المهاجرين وأفراد أسرهم )نيجيريا

االنضتتتتتتتتما  ةلا االتفاحية الدولية لحما ة حقوق جمي  العما  المهاجرين وأفراد   147-5
 (؛أسرهم )الفلبين

وق علا االتفاحية الدولية لحما ة حقوق جمي  العما   المضتتيف في يريق التصتتد 147-6
 (؛المهاجرين وأفراد أسرهم )شيلي

التصتتتتتتدوق علا االتفاحية الدولية لحما ة حقوق جمي  العما  المهاجرين وأفراد   147-7
)ةندونيستتيا() ندالد  ( )توغو( )جمهورية فنزويال البوليفارية( )غامبيا( )توت د فوار(   أستترهم

 (؛ليبيا( )المدرب) )تولومبيا(

التصتتتتتتدوق علا االتفاحية الدولية لحما ة حقوق جمي  العما  المهاجرين وأفراد   147-8
 (؛أسرهم ) نن

التصتتتتتتدوق علا االتفاحية الدولية لحما ة حقوق جمي  العما  المهاجرين وأفراد   147-9
 (؛أسرهم )النيجر

قفتل المتعلق بترجراء  التصتتتتتتتتتدوق علا البروتواو  االفتيتاري التفتاحيتة حقوق ال 147-10
 (؛تقد م البالغات )تونس( )فرنسا( )ليختنشتاون

التصتتتتتتتتتدوق علا البروتواو  االفتيتاري التفتاحيتة حقوق القفتل المتعلق بترجراء   147-11
 (؛تقد م البالغات ) نن

تكثيف الجهود الرامية ةلا التصتدوق علا البروتواو  االفتياري التفاحية حقوق  147-12
 (؛المتعلق برجراء تقد م البالغات )ملد فالقفل 
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التصتتتتدوق علا البروتواو  االفتياري التفاحية حقوق اصشتتتتخاع  وي اإلعاقة   147-13
 (؛)أ ربيجان( )أستراليا( )فرنسا( )ليتوانيا( )المملكة العربية السعود ة( )مو امبيق

ي التفاحية حقوق تكثيف الجهود الرامية ةلا التصتدوق علا البروتواو  االفتيار  147-14
 (؛اصشخاع  وي اإلعاقة )غانا

التصتتتتتتتدوق علا البروتواو  االفتياري الملحق بالعهد الدولي الخاع بالحقوق   147-15
 (؛االقتصاد ة واالجتماعية والثقا ية )ةتوادور( )فرنسا( )توت د فوار

وق  التصتتتتتتتدوق علا البروتواو  االفتياري الملحق بالعهد الدولي الخاع بالحق  147-16
 ؛( ة قاليا)  2009 عا  فياالقتصاد ة واالجتماعية والثقا ية  الموقف  

تسري  العملية الجارية الرامية ةلا التصدوق علا البروتواو  االفتياري الملحق   147-17
 (؛بالعهد الدولي الخاع بالحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقا ية )مو امبيق

البروتواو  االفتيتاري الملحق بتالعهتد التدولي الختاع  ةتمتا  التصتتتتتتتتتتدوق علا   147-18
 (؛بالحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقا ية )البرتدا 

التصتتتتتتتتتدوق علا البروتواو  االفتيتاري التفتاحيتة حقوق القفتل المتعلق بترجراء   147-19
 (؛تقد م البالغات والبروتواو  االفتياري التفاحية حقوق اصشخاع  وي اإلعاقة )باراغواي

النظر في التصتتتتتدوق علا البروتواو  االفتياري التفاحية حقوق القفل المتعلق   147-20
برجراء تقد م البالغات  واالتفاحية الدولية لحما ة حقوق جمي  العما  المهاجرين وأفراد أستترهم 

 (؛)سيراليون 

التصتتتتتتتتتدوق علا البروتواو  االفتيتاري الملحق بتالعهتد التدولي الختاع بتالحقوق   21- 147
االقتصتتتتتتتتتاد تة واالجتمتاعيتة والثقتا يتة  والبروتواو  االفتيتاري التفتاحيتة حقوق اصشتتتتتتتتتختاع  وي 
 (؛ اإلعاقة  والبروتواو  االفتياري التفاحية حقوق القفل المتعلق برجراء تقد م البالغات ) لجيكا 

تكثيف الجهود الرامية ةلا التصتدوق علا البروتواو  االفتياري التفاحية حقوق  147-22
القفل المتعلق برجراء تقد م البالغات والبروتواو  االفتياري التفاحية حقوق اصشتتتتتتخاع  وي 

 (؛اإلعاقة )أوارانيا

التوحي  والتصتتتدوق علا البروتواو  االفتياري التفاحية حقوق اصشتتتخاع  وي  147-23
 (؛ ات )ة قاليااإلعاقة والبروتواو  االفتياري التفاحية حقوق القفل المتعلق برجراء تقد م البالغ

التصتتتتتتتدوق علا البروتواو  االفتياري الملحق بالعهد الدولي الخاع بالحقوق   147-24
االقتصتتتتتتتاد ة واالجتماعية والثقا ية  والبروتواو  االفتياري التفاحية حقوق اصشتتتتتتتخاع  وي 
 (؛ اإلعاقة  والبروتواو  االفتياري التفاحية حقوق القفل المتعلق برجراء تقد م البالغات )قبرع 

أقرب وقتت ممكن علا البروتواو  االفتيتاري التفتاحيتة حقوق   التصتتتتتتتتتتدوق في 147-25
اصشتتتتتتتتتختاع  وي اإلعتاقتة والبروتواو  االفتيتاري التفتاحيتة حقوق القفتل المتعلق بترجراء تقتد م 
البالغتتات  واتتسلتتا ستتتتتتتتتحتتب اإلعالن التتسي  حتتدف من التقبيق اإلقليمي للبروتواو  االفتيتتاري  

معاملة أو العقوبة القاستتتية أو الالةنستتتانية أو التفاحية مناهضتتتة التعسوب وغيرن من ضتتتروب ال
المهينة ليقتصتتتتتر علا الجزء اصوروبي ولضتتتتتمان انقياقأ في جمي  أنحاء الدولة  بما  شتتتتتمل  

 (؛الجزء الكاريبي منها )لكسمبرغ

 (؛سحب جمي  اإلعالنات التفسيرية التفاحية حقوق القفل )ناميبيا 147-26
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منصتتف   ضتتمان حما ة حقوق اإلنستتان علا نحوتعزيز الستتياستتات الرامية ةلا  147-27
 (؛للجمي   في جمي  أنحاء مملكة هولندا )أرمينيا

اتخا  فقوات ملموستتتتتة إل الة الفوارق في مستتتتتتويات حما ة حقوق اإلنستتتتتان   147-28
 ؛(والرفان  ين هولندا اصوروبية وجزر المملكة الهولند ة الكاريبية )أستراليا

الرامية ةلا مواءمة معاوير حما ة حقوق اإلنستتتتتتتان في ال الجهود    مضتتتتتتتاعفة 147-29
 (؛م  المعاوير الدولية ) يرو البلدان اصربعة المكونة لمملكة هولندا  تمشياا 

النظر في ضتتتتتتتتتمان انقياق البروتواو  االفتياري التفاحية مناهضتتتتتتتتتة التعسوب   147-30
و المهينة في جمي  أنحاء وغيرن من ضتتتتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتتتتية أو الالةنستتتتتانية أ

 (؛الدولة  بما  شمل جزر المملكة الهولند ة الكاريبية )لبنان

مواصتلة الحوار م  ستلقات جمي  اصقاليم الخاضتعة لوال ة مملكة هولندا بدرض  147-31
 (؛التقبيق المتجانس للمعاوير المتعلقة بحقوق اإلنسان في جمي  أنحاء المملكة )توغو

 لمن  انتهتاتتات حقوق اإلنستتتتتتتتتان  يمتا وتعلق بتاستتتتتتتتتتختدا  النظم اعتمتاد ةيتار 147-32
 (؛وإنشاء آليات للرصد والرقابة والمساءلة اضمانات ) نما الخوار مية لصن  القرارات

تعزيز اآلليات المعيارية والمؤسسية والسياساتية لضمان حما ة حقوق اإلنسان   147-33
 (؛وتعزيزها )باراغواي

 (؛دا ير القسرية االنفراد ة )الجمهورية العربية السوريةوحف سياسة فرض الت 147-34

وحف ممارسة استخدا  التدا ير القسرية االنفراد ة التي تتعارض م  القانون الدولي   35- 147
 (؛ وميثاق اصمم المتحدة اأداة للضدط السياسي واالقتصادي علا الدو   ات السيادة ) يالرول 

االنتهاتات الجستتتتتتيمة لحقوق اإلنستتتتتتان للستتتتتتكان  االمتناع عن اإلستتتتتتها  في  147-36
المستتتتتهدفين  تدا ير قستتتترية انفراد ة من فال  االمتثا  لهسن التدا ير غير القانونية والمخالفة  

 (؛للقانون الدولي وحقوق اإلنسان الدولية )جمهورية ةوران اإلسالمية

ة  يمتتتا وتعلق  في جملتتت معتتتالجتتتة ةرثهتتتا االستتتتتتتتتتعمتتتاري معتتتالجتتتة ملموستتتتتتتتتتتة 147-37
 تاريخها ونظامها التعليمي  ومعالجة اصضتتتتتترار الناجمة عن انتهاتات وتجاو ات حقوق  أمور 

 (؛اإلنسان في الماضي )ةندونيسيا

االلتزا  بميادئ الحياد والموضتتتوعية وعد  االنتقائية في معالجة قضتتتا ا حقوق  147-38
 (؛اإلنسان )الجمهورية العربية السورية

مية لضتتتمان تقبيق فقة العمل الوينية لحقوق اإلنستتتان  الجهود الرا  مضتتتاعفة 147-39
نة لها وهي أروبا واوراساو وسانت مارتن ) وتسوانا أ ضاا   (؛في البلدان المكو ف

بالقريقة نفستها في اصقاليم    ضتمان تقبيق فقة العمل الوينية لحقوق اإلنستان 147-40
 (؛الكاريبية )توستاريكا

ظالم والمؤستتستتات الوينية لحقوق اإلنستتان   ةتما  ةنشتتاء مؤستتستتات أمين الم 147-41
قبل االستتتعراض المقبل  في البلدان المعنية المساورة في التقرير الويني  وتقد م الدعم الكافي  

 (؛لمواصلة عملياتها بفعالية )ساموا
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  ضتتتتمان استتتتتمرار التقد  في ةنشتتتتاء مؤستتتتستتتتات وينية لحقوق اإلنستتتتان وفقاا  147-42
للميادئ المتعلقة بمراز المؤستتتستتتات الوينية لتعزيز وحما ة حقوق اإلنستتتان )ميادئ باريس( 

 (؛في أروبا واوراساو وسانت مارتن )أورلندا

استتعراض التشتكيل الحالي ليلية الوينية لمن  التعسوب بةية مواءمتها بالكامل   147-43
 (؛يادئ باريس )الدانمركم  الميادئ التوجيهية بشأن اآلليات الوقائية الوينية وم

لميادئ    ضتمان االستتقال  المالي والوفيفي الكامل ليلية الوقائية الوينية  وفقاا  147-44
 (؛باريس )المدرب

وضت  تدا ير ترمي ةلا ةضتفاء ياب  رستمي علا معهد حقوق اإلنستان وتعزيزن  147-45
 (؛)باراغواي

ات المتعلقتة بحقوق اإلنستتتتتتتتتان  تعزيز اآلليتة الوينيتة التدائمتة لتنفيتس التوصتتتتتتتتتيت 147-46
 (؛لهسا الدرض )باراغواي واإل الغ عنها ومتابعتها  والنظر في ةمكانية الحصو  علا التعاون 

اتخا  جمي  التدا ير الال مة لمكافحة فقاب الكراهية والعنصتترية القائمين علا  147-47
 (؛العرق والدون  بما في  لا علا شيكة اإلنترنت )تونس

ات موثوقة لرصتتتد الممارستتتات المتعلقة بخقاب الكراهية وما  ستتتما وضتتت  أدو  147-48
"التفوق العرقي"  واتخا  تدا ير فعالة للتحقيق في الجرائم القائمة علا هسن الدواف  ومقاضاة    ت

 (؛مرتكبيها )الجمهورية العربية السورية

تجان اصشتتخاع  مواصتتلة الجهود الرامية ةلا مكافحة فقاب الكراهية  ال ستتيما   147-49
 (؛من أصل أجنبي )ليبيا

في وستتتتتائط اإلعال    ترن اصجانب وضتتتتت  حد لتصتتتتتاعد فقاب الكراهية وفقاب 147-50
 (؛)جمهورية فنزويال البوليفارية

تعزيز التتدا ير الراميتة ةلا مكتافحتة فقتاب الكراهيتة والتحريا علا التمييز أو  147-51
 (؛دونية ) ننالعنف  دواف  عنصرية أو ةثنية أو 

اتختا  تتدا ير ملموستتتتتتتتتتة لمن  جرائم الكراهيتة ومكتافحتهتا  وإصتتتتتتتتتال  القوانين   147-52
 (؛التمييزية ضد اصقليات  وال سيما اصقليات المسلمة )ةندونيسيا

تعزيز الجهود الراميتة ةلا مكتافحتة فقتاب الكراهيتة والتحريا علا التمييز أو  147-53
 (؛دونية  علا شيكة اإلنترنت وفارجها )ليختنشتاون العنف صسياب عرحية أو ةثنية أو

تعزيز الجهود الراميتة ةلا مكتافحتة فقتاب الكراهيتة والتحريا علا التمييز أو  147-54
 (؛العنف صسياب عرحية أو ةثنية أو دونية )ناميبيا

 (؛مواصلة تحسين سياسات مكافحة جرائم وفقاب الكراهية )تا افستان 147-55

رتكبي جرائم الكراهية والتصتدي لحواد  ارن اصجانب واراهية اإلستال  مقاضتاة م 147-56
 (؛)باتستان

مكافحة التمييز العنصري وارن اصجانب وجرائم الكراهية  ومن  بعا السياسيين   147-57
 (؛ ووسائل اإلعال  من التحريا علا التمييز العنصري وارن اصجانب باسم حرية التعبير )الصين 

 (؛اعتماد وتنفيس سياسات للتصدي للتمييز في الخدمة العامة )ترايا 147-58
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لمكتافحتة التمييز    االستتتتتتتتتتفتادة الكتاملتة من ممتارستتتتتتتتتة اآلليتات المنشتتتتتتتتتأة حتدوثتاا  147-59
 (؛والعنصرية  مثل المنسق الويني واللجنة االستشارية الوينية )أوارانيا

التمييز والعنصرية  بما في مواصلة جهودها الرامية ةلا مكافحة مختلف أشكا    147-60
 (؛ لا الخقاب العنصري وارن اصجانب وما وتصل  سلا من تعصب )الجزائر

مضتتاعفة الجهود الرامية ةلا مكافحة العنصتترية والتمييز العنصتتري والتصتتنيف   147-61
 (؛العرقي )نيجيريا

انين  اتختا  التتدا ير المنتاستتتتتتتتتيتة لمن  ممتارستتتتتتتتتة الموففين المكلفين بترنفتا  القو  147-62
للتصتنيف العنصتري أو اإلثني أو الدوني  ومكافحة الهجمات  داف  الكراهية  وفقاب الكراهية  

 (؛والتحريا علا التمييز أو العنف صسياب عرحية أو ةثنية أو دونية )أ ربيجان

أثر التحيز    يادة الجهود الرامية ةلا التصتدي للعنصترية المؤستستية واستتعراض 147-63
والتمييز علا تقبيق القوانين  والستتتياستتتات  وأنواع الدعم  والممارستتات    العنصتتتري والتصتتتنيف

 (؛)تندا

العمل علا القضتتتتاء علا العنصتتتترية والتمييز العنصتتتتري  بقرق منها القضتتتتاء   147-64
 (؛علا ممارسة الشرية للتصنيف العرقي )توستاريكا

رية ممارستتتتتتة مواصتتتتتتلة الجهود الرامية لمكافحة اعتماد اإلدارات العامة والشتتتتتت 147-65
عن مكافحة فقاب الكراهية وفقاب العنصرية وارن اصجانب  ال سيما   التصنيف العرقي  فضالا 

 (؛علا شيكة اإلنترنت وفارجها )جيبوتي

تفالة الستتتلقات العامة للضتتتمانات والرقابة القضتتتائية في صتتتن  القرار من أجل  147-66
 (؛تخدا  أنظمة شيأ آلية )السويدباس من  التحيز والتمييز  بما في  لا التصنيف العرقي

اتخا  التدا ير المناستتتتية لوضتتتت  حد العتماد الموففين المكلفين برنفا  القانون   147-67
جم   يانات مصتنفة عن   ممارستة التصتنيف العرقي أو اإلثني غير القانوني   وستائل من  ينها

 (؛)أوغنداالعرق واصصل اإلثني ورصد أثر اإلصالحات في المالجئ 

 ات الدواف    للجرائم مواصتلة تدعيم التشتريعات لضتمان التصتدي علا نحو اا  147-68
 (؛العنصرية مثل التصنيف العرقي )ةسواتيني

اتخا  تدا ير للقضتتتتتاء علا ممارستتتتتة التصتتتتتنيف العرقي واإلثني واسلا التمييز   147-69
 (؛القائم علا أسال الجنسية واصصل اإلثني )االتحاد الروسي

اتخا  التدا ير الال مة لمكافحة التصتتتتتتتنيف العرقي وضتتتتتتتمان تكافؤ الفرع في  147-70
 (؛التعليم والعمل لألقليات اإلثنية واصشخاع  وي اصصو  المهاجرة )تاولند

اعتماد تشتتتريعات لحظر ممارستتتة التصتتتنيف العرقي والتمييز من جانب وااالت   147-71
 (؛ةنفا  القانون )الفلبين

اتخا  تدا ير فعالة للقضتاء علا فاهرة التمييز وارن اصجانب  ومكافحة   مواصتلة 147-72
 (؛اصسياب الجسرية للتمييز العنصري )اليحرين

التصتتتتتدي بفعالية للتمييز وتحستتتتتين الرصتتتتتد المنهجي لممارستتتتتة التمييز علا  147-73
 (؛لجيكاأسال العرق أو اصصل أو الجنسية أو اصصل اإلثني من جانب الكيانات الحكومية ) 
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للتصتتتتدي للتمييز والتحيز العنصتتتتريين في   رصتتتتد فعالية التدا ير المتخسة مؤفراا  147-74
 (؛القانون والسياسات والممارسة )قبرع

مضتتتتتتتتتتاعفتة جهودهتا لمكتافحتة التمييز والتحريا علا التمييز أو العنف علا  147-75
الفئات الضتتتتتتتعيفة  وجرائم الكراهية ضتتتتتتتد    أو الدون والتحيز أستتتتتتتال العرق أو اصصتتتتتتتل اإلثني

 (؛واصقليات )جمهورية اوريا الشعبية الد مقرايية

التتدا ير الراميتة ةلا مكتافحتة جمي  أشتتتتتتتتكتا  التمييز  وال ستتتتتتتتيمتا التمييز   تشتتتتتتتتتدوتد  76- 147
عن تنفيس الخقة الوينية لمكافحة التمييز   بالتنفيس الفعا  لبرنامج مكافحة التمييز  فضتالا  العنصتري  

 (؛ في سوق العمل وتنسيق حما ة حقوق اإلنسان في جمي  أنحاء ةقليم مملكة هولندا )جيبوتي 

معالجة جسور العنصتتتترية المؤستتتتستتتتية واتخا  تدا ير ملموستتتتة لمكافحة التمييز   147-77
 (؛ورالسياسات والممارسات القائمة علا التحيز العنصري )ةتواد وإ الة

معالجة اصستتياب الجسرية للعنصتترية المؤستتستتية ومراجعة القوانين والستتياستتات   147-78
 (؛والممارسات )ةسواتيني

مواصتتتتلة الجهود الرامية ةلا تعزيز حما ة جمي  النال من التمييز العنصتتتتري    147-79
 (؛)غامبياباعتماد تعريف للتمييز العنصري  شمل التزاماتها في مجا  حقوق اإلنسان 

مواصتتتتلة اتخا  التدا ير الال مة للحد من التمييز الهيكلي ضتتتتد اصشتتتتخاع من  147-80
 (؛أصل أجنبي  بقرق منها تعزيز عمل المنسق الويني لمكافحة التمييز والعنصرية )الهند

ضتتتتمان حصتتتتو  المنستتتتق الويني لمكافحة التمييز والعنصتتتترية علا ال الدعم   147-81
 (؛ لبرنامج الويني وتنفيسن بما وتوافق م  االلتزامات الدولية لهولندا )أستراليا ا   المؤسسي الال   لوض  

مواصتتتتتلة الجهود الرامية ةلا مكافحة التمييز ضتتتتتد اصقليات العرحية في ستتتتتوق  147-82
 (؛العمل أثناء التوفيف وبعدن )العراق

القضتاء علا  يادة جهود الستياستة العامة الرامية ةلا مكافحة القوالب النمقية و  147-83
ضتتتتتد الستتتتتكان المنحدرين من أصتتتتتل أفريقي في المجاالت    التمييز العنصتتتتتري الراستتتتت  تاريخياا 

 (؛السياسية واالجتماعية واالقتصاد ة )اصرجنتين

تعزيز التتدا ير الراميتة ةلا مكتافحتة التمييز التسي تعتاني منتأ بعا المجتمعتات    147-84
  58- 131وال ستيما اصشتخاع من أصتل أفريقي والمهاجرون  متابعة للتوصتية الواردة في الفقرة  

 (؛ ) وراينا فاسو  ( 4) من تقرير الفريق العامل عن الجولة الثالثة 

العنصتتترية والتعصتتتب ومكافحة الهجمات  تحستتتين التشتتتريعات المتعلقة بمكافحة   147-85
 (؛القائمة علا الكراهية  وفرض عقوبات أتثر صرامة علا الجناة )اصردن

تعزيز جهودها لمكتافحتة فقتاب الكراهيتة والتحريا علا التمييز أو العنف علا  147-86
 (؛ليشتي - أسس عرحية أو ةثنية أو دونية )تيمور

 (؛تصدوها للتمييز والعنصرية )اليابانمواصلة جهودها لتحسين  147-87

__________ 

 . A/HRC/36/15 ي4)
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معالجة اصستياب الجسرية للعنصترية المؤستستية واستتعراض القوانين والستياستات   147-88
 (؛والممارسات القائمة والمقبلة من أجل من  التحيز والتمييز )النرويج

مواصتتتلة تعزيز الستتتياستتتات والتدا ير الرامية ةلا القضتتتاء علا العنف الجنستتتي  147-89
 (؛عنصرية والتعصب )باتستانوال

 مواصتتلة الجهود الرامية ةلا القضتتاء علا جمي  أشتتكا  التمييز وتجستتيدها في 147-90
 (؛تدا ير محددة الهد  في هسا المجا  )المملكة العربية السعود ة

مناهضتتتتة التمييز ليشتتتتمل اصراضتتتتي الهولند ة في  قانون  توستتتتي  نقاق تقبيق 147-91
 (؛ألمانيامنققة اليحر الكاريبي )

 (؛تنفيس نهج متكامل لمعالجة أسياب التمييز العنصري وآثارن )سيراليون  147-92

مواصتتتلة تعزيز اعتماد التدا ير الرامية لضتتتمان ستتتالمة الصتتتحفيين وغيرهم من  147-93
فبراء وستتتتائط اإلعال   ال ستتتتيما  يما وتعلق بما   مارل ضتتتتد الصتتتتحفيين من أعما  عدوانية  

 (؛ن التعرض لجرائم الكراهية )ةسيانياوترهيب  وحماوتهم م

استعراض قانونها المناها للتمييز للتأتد من أنأ ووفر الحما ة التامة والفعالة   147-94
 (؛من التمييز لجمي  اصسياب المحظورة في جمي  المجاالت )دولة فلسقين

التامة والفعالة  استتتتعراض قانون مناهضتتتة التمييز للتأتد من أنأ ووفر الحما ة   147-95
 (؛من التمييز واعتماد تعريف للتمييز العنصري  شمل قانون حقوق اإلنسان )سيراليون 

مراجعتة تشتتتتتتتتتريعتاتهتا المنتاهضتتتتتتتتتة للتمييز للتتأتتد من أنهتا توفر الحمتا تة التتامة   147-96
والفعتتالتتة من التمييز لجمي  اصستتتتتتتتتيتتاب المحظورة بموجتتب العهتتد التتدولي الختتاع بتتالحقوق  

 (؛واالجتماعية والثقا ية ) ولندااالقتصاد ة 

ةنشتتتاء ةيار رقابة منهجية للستتتلقات الحكومية  يما وتعلق باستتتتخدا  البيانات   147-97
 (؛المرتيقة بالعرق أو اصصل اإلثني في صن  القرار )ةسيانيا

ةنهاء العنصتتترية واراهية اإلستتتال  ومعاداة الستتتامية والتمييز ضتتتد اصقليات من  147-98
مثليين ومزدوجي الميل الجنستتتتتتتتي ومداوري الهوية الجنستتتتتتتتانية وحاملي صتتتتتتتتفات  المثليات وال

الجنستتتين واصقليات العرحية في ستتتوق العمل  وفي الحصتتتو  علا التعليم والستتتكن )جمهورية 
 (؛فنزويال البوليفارية

مكافحة انتشتتتتتتتار فقاب الكراهية  ال ستتتتتتتيما ضتتتتتتتد المهاجرين و"مجتم  الميم  147-99
 ؛( الموس " )توبا

اتخا  جمي  التدا ير الال مة لمكافحة العنصتتترية وارن اصجانب واراهية اإلستتتال    147-100
ومعاداة الستتتتامية  والقضتتتتاء علا جمي  أشتتتتكا  التمييز والعنف ضتتتتد المهاجرين والمستتتتلمين  

 (؛واصشخاع المنحدرين من أصل أفريقي )ترايا

ي والجنستتتتية والدون  مكافحة التمييز المتكرر علا أستتتتس العرق واصصتتتتل اإلثن 147-101
وتعزيز الجهود الرامية ةلا مكافحة القوالب النمقية التمييزية وفقاب الكراهية السي  ستتتتتهد   

 (؛المسلمين والمهاجرين والالجئين وملتمسي اللجوء )جمهورية ةوران اإلسالمية

تعزيز التتدا ير الراميتة ةلا القضتتتتتتتتتاء علا فقتاب الكراهيتة العنصتتتتتتتتتريتة ضتتتتتتتتتد   147-102
 (؛المهاجرين والالجئين والمسلمين واليهود وغيرهم من اصقليات العرحية أو الدونية ) يرو
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تخصتي  موارد ةضتا ية لحما ة وإدماأ أفراد اصقليات القومية والعرحية واإلثنية  147-103
الفئات الستتتكانية الضتتتعيفة من الالجئين ويالبي   في جمي  أنحاء مملكة هولندا  وفاصتتتة من

لتصتدي للجرائم والتهدودات بالعنف ضتد هسن الفئات  وال ستيما تلا التي  حراها داف  اللجوء  وا
 (؛معاداة السامية أو التحيز ضد المسلمين )الوال ات المتحدة اصمريكية

 يتادة فعتاليتة الحمتا تة القتانونيتة واالجتمتاعيتة للمهتاجرين والشتتتتتتتتتيتاب والنستتتتتتتتتاء   147-104
 (؛ات الضعيفة من السكان ) يالرولواصشخاع  وي اإلعاقة وغيرهم من الفئ

تحمتل مستتتتتتتتتؤوليتاتهتا تجتان مواينيهتا التسون   عتبرون مقتاتلين ةرهتا يين أجتانتب  147-105
وأستتتتتترهم المحتجزين في الشتتتتتتما  الشتتتتتترقي من الجمهورية العربية الستتتتتتورية  وإعادتهم ةلا 

 (؛)الجمهورية العربية السوريةعن تسييس هسن القضية  للقانون الدولي والكف أويانهم وفقاا 

اتختا  تتدا ير فعتالتة إلنهتاء تمويتل اصنشتتتتتتتتتقتة اإلرهتا يتة التي تعمتل  تسريعتة العمل   147-106
 (؛اإلنساني )الجمهورية العربية السورية

العنف والتمييز   لمكافحة توفير تدريب ةلزامي في مجا  حقوق اإلنستان للشترية 147-107
 (؛ الجناة  وضمان حما ة الضحا ا )جمهورية فنزويال البوليفارية وفقاب وجرائم الكراهية ومعاحية 

تحستتتتين القانون والستتتتياستتتتات والممارستتتتة  من فال  تعيين رجا  مياح  في  147-108
ياا  واعتماد    284-30950م   يان ستتتتياستتتتات الحكومة لمناهضتتتتة التمييز    مجا  التمييز تمشتتتتف

 (؛الجناة )الدنماركلمقاضاة وإدانة نسية أعلا من  6-35709القانون 

النظر في مراجعة التشتتتريعات لضتتتمان تقبيق نظا  قضتتتاء اصحدا  علا جمي   147-109
 (؛)ةستونيا عاماا  18اصيفا  السون تقل أعمارهم عن 

علا اصقل وتنقيح التشتتتتتتتريعات    عاماا  14الجنائية ةلا رف  ستتتتتتتن المستتتتتتتؤولية   147-110
 18جمي  القصتتتتر السون تقل أعمارهم عن   القائمة لضتتتتمان تقبيق نظا  قضتتتتاء اصحدا  علا

 (؛)لكسمبرغ عاماا 

مواصتتتتتتتتتلتة حيتادتهتا العتالميتة القويتة في مجتا  حمتا تة حريتة اإلعال   بقرق منهتا   147-111
 (؛ يادة الجهود المحلية لحما ة الصحفيين )تندا

مواصتتتتتلة الجهود الرامية ةلا التصتتتتتدي للتهدودات التي تعترض حرية وستتتتتائط   147-112
بممارستة الترهيب والعنف ضتد الصتحفيين )المملكة المتحدة لبريقانيا العظما   اإلعال   ال ستيما
 (؛وأورلندا الشمالية

مواصتلة الجهود الرامية ةلا وضت  ستياستات لمن  العنف ضتد الصتحفيين ومضتا قتهم    113- 147
 (؛ليونانعن ضمان مقاضاة الجناة مقاضاة فعالة من فال  تعزيز آلية المساءلة )ا فضالا 

تعزيز الحما ة القانونية للصتتحفيين وغيرهم من الشتتخصتتيات اإلعالمية  بقرق  147-114
 (؛منها تجريم تياد  البيانات الشخصية عبر اإلنترنت )سلوفاتيا

" المعنية بستتتالمة الصتتتحفيين بما  كفي من PersVeiligضتتتمان تجهيز آلية " 147-115
 (؛الموففين والقدرات )السويد

 (؛وض  سياسات ملموسة لمن  العنف ضد الصحفيين ومضا قتهم ) لجيكا 147-116

مواصتتتلة وضتتت  ستتتياستتتات لمن  العنف ضتتتد الصتتتحفيين والعاملين في وستتتائط   147-117
 (؛اإلعال  ومضا قتهم وترهيبهم )ةستونيا
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 يئة مالئمة لحرية التعبير والمشتتتتاراة جمي  النال  وال ستتتتيما    مواصتتتتلة تهيئة 147-118
 (؛يرهم من فبراء اإلعال   في المناقشة العامة )ةسيانياالصحفيين وغ

التصتتتدي في الوقت المناستتتب وبشتتتكل اا م لالستتتتخدا  غير المتناستتتب لقوات   147-119
 (؛الشرية ضد المتظاهرين ) يالرول

االستتتتتمرار في تحستتتتين آليات الحما ة وضتتتتمان الحق في البيانات الحستتتتاستتتتة   147-120
 (؛ للقانون الدولي لحقوق اإلنسان )أرمينيا   علا شيكة اإلنترنت وفارجها وفقاا   المتعلقة بالخصوصية 

اتخا  تدا ير لضتتتتتتتمان أال ونتها تقوير تكنولوجيات جدودة  بما في  لا تقوير  147-121
 (؛نال في الخصوصية )توبااستخدا  اإلنترنت  حق ال

أجهزة االستتخيارات بشتكل غير مبرر ةلا   ضتمان الخصتوصتية ومن  حاالت نفا  147-122
أي أنشتقة غير  المعلومات الشتخصتية علا اإلنترنت المتعلقة بالمواينين السون لم وتوريوا في

 (؛قانونية )االتحاد الروسي

عتيارها الوحدة القبيعية واصستاستية  تعزيز الستياستات الرامية ةلا دعم اصسترة با 147-123
 (؛للمجتم  )مصر

 (؛ليشتي -مواصلة اعتماد تدا ير لمن  ومكافحة االتجار باليشر )تيمور  147-124

 (؛مواصلة اتخا  ةجراءات فعالة لمكافحة االتجار باليشر )جورجيا 147-125

 (؛)لبنانمواصلة الجهود المبسولة في مكافحة االتجار باليشر  147-126

مضتتتتتتتتتاعفتة الجهود الراميتة ةلا تحتدوتد اصيفتا  ضتتتتتتتتتحتا تا االتجتار واتختا  جمي   147-127
 (؛التدا ير الال مة لمكافحة جمي  أشكا  االستدال  اإلجرامي لأليفا  )تونس

معالجة اصستياب الجسرية لالتجار بالنستاء والفتيات صغراض االستتدال  الجنسي   147-128
 (؛ افحتأ بفعالية  والوفاء بالتزامها بحما ة حقوق النساء واصيفا  )الصين ولديرها من اصغراض ومك 

االلتزا  برنشتتتتتتاء ةيار ويني شتتتتتتامل لمن  االتجار بالنستتتتتتاء والفتيات صغراض   147-129
 (؛ االستدال  الجنسي أو االستدال  في العمل والنشاط اإلجرامي )جمهورية اوريا الشعبية الد مقرايية 

مواصتتلة توعية المستتؤولين المعنيين بشتتأن االتجار باليشتتر بدرض االستتتدال    147-130
في العمل و لا بالعمل بشتكل وثيق م  الكيانات  ات الصتلة والققاع الخاع من أجل التوعية  

 (؛باالتجار باليشر )ةسواتيني

  توفير الحما ة الكا ية وستتبل الجبر لضتتحا ا االتجار باليشتتر  وال ستتيما النستتاء 147-131
الالئي  قا  ةنهن وتعرضن لمعاملة ال ةنسانية ومهينة  بما في  لا العنف الجنسي واالستدال   

 (؛الجنسي )جمهورية ةوران اإلسالمية

تعزيز الجهود الرامية ةلا من  ومكافحة االتجار باصشتتتتتتتخاع ةلا جانب تحدود   147-132
لهم علا الحما ة  الضتتحا ا  م  ضتتمان وصتتو  الضتتحا ا ةلا وستتائل االنتصتتا  وحصتتو  هوية

 (؛والمساعدة المناسبتين )جمهورية مولدوفا

 (؛تعزيز جهودها  يما وتعلق  تحدود هوية ضحا ا االتجار )سري النكا 147-133

استتتعراض أير حما ة ضتتحا ا االتجار باليشتتر لضتتمان فعاليتها وتعزيز وستتائل   147-134
 (؛ الجنسي )الجمهورية العربية السورية  تحدود الضحا ا  وال سيما اصيفا   ومن  تعرضهم لالستدال  
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وإنهاء    وضتت  حد الرتفاع معد  العنف ضتتد المرأة  بما في  لا العنف اصستتري؛ 147-135
فواهر التحرش الجنستتتتي واالتجار باليشتتتتر واإلتران علا اليداء واالستتتتتدال  الجنستتتتي للنستتتتاء  

 ؛(والفتيات المتزاودة في البلد )جمهورية فنزويال البوليفارية

وضتت  وتنفيس تدا ير لضتتمان الحق في الستتكن الالئق وإلعقاء أولوية اإلستتكان   147-136
 (؛لألشخاع المحرومين )أ ربيجان

تعزيز جهودها الرامية ةلا ضتتتتتتتتتمان الحق في الستتتتتتتتتكن الالئق وإعقاء أولوية  147-137
 (؛اإلسكان لألشخاع المحرومين )تا افستان

لجمي   بقرق منهتا معتالجتة اصستتتتتتتتتيتاب  النهوض بتالحق في الستتتتتتتتتكن الالئق ل 147-138
 (؛الجسرية النعدا  المأوى )ماليزيا

وضتتتت  فقط ملموستتتتة لتعزيز تكافؤ فرع حصتتتتو  اصشتتتتخاع المنحدرين من  147-139
 (؛ أصل أفريقي والمهاجرين علا العمل والسكن والتعليم والصحة والرعا ة االجتماعية )أوروغواي 

مية ةلا حما ة اصقليات من التمييز العنصتتتتتري النظر في تعزيز التشتتتتتريعات الرا 147-140
في مجتاالت عتدوتدة من الحيتاة  بمتا في  لتا في مجتاالت العمتالتة والستتتتتتتتتكن والتعليم والرعتا تة  

 (؛الصحية واالجتماعية )مالقة

 (؛فدمات الرعا ة الصحية الجنسية واإلنجا ية المالئمة )موريشيول   تعزيز توفير  141- 147

اعتمتاد تتدا ير لحفز التضتتتتتتتتتامن والتعتاون التدوليين   وستتتتتتتتتائتل من  ينهتا تنفيتس   147-142
 (؛ )البرا يل  50/ 13لقرار مجلس حقوق اإلنسان    ميادرات  ناء القدرات في مجا  الصحة  امتثاالا 

توفير رعا ة صتتتحية أتثر مالءمة لأليفا   وي الوضتتت  االقتصتتتادي المنخفا   147-143
 (؛)اليحرين وثائق هويةواسلا لأليفا  غير الحاملين ل

 (؛تعزيز تكافؤ فرع التعليم لجمي  اصيفا  دون تمييز )العراق 147-144

اتخا  تدا ير لمواصتتلة توفير تعليم شتتامل ومنصتتف ومتا  لجمي  اصيفا  دون   147-145
 (؛تمييز )موريشيول

والتثقيف  ةدماأ التثقيف في مجا  حقوق اإلنستتتتتان  بما  شتتتتتمل حقوق القفل   147-146
في المناهج   شتامالا   المراعي للفئة العمرية بشتأن الصتحة والحقوق الجنستية واإلنجا ية  ةدماجاا 

 (؛الدراسية الوينية  وضمان توفير التدريب الكافي للمعلمين في هسا المجا  )سلوفينيا

ي ةيار ةعادة اعتمتاد اللدتة الترايتة باعتيتارها اللدتة اص ف في الدرول التي ت قتدف  ف 147-147
 (؛ مناهج المدارل اال تدائية والثانوية من أجل تحسين اصداء اصتاد مي لأليفا  المعنيين )ترايا 

مواصتتتتتتلة  س  الجهود الرامية ةلا ة الة العقيات التي تعوق ةدماأ اصيفا   وي  147-148
 (؛االحتياجات التعليمية الخاصة في نظا  التعليم )الهند

لضتتتتتمان حصتتتتتو  جمي  اصيفا   وي اإلعاقة علا التعليم   اعتماد استتتتتتراتيجية 147-149
 (؛الشامل للجمي  ) لداريا

تعزيز التدا ير الرامية ةلا مكافحة الفصل والتمييز في المدارل  ومعالجة أوجأ  147-150
 (؛ عد  المساواة في التحصيل التعليمي لأليفا  من اصقليات العرحية واصيفا  المهاجرين )البرتدا  
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اتختا  تتدا ير فعتالتة تهتد  ةلا التخنيف من اآلثتار الضتتتتتتتتتارة لتدير المنتا  علا  147-151
  حقوق اإلنستتتتتتتان  بما في  لا تمكين الفئات الضتتتتتتتعيفة واصقل قدرة علا الصتتتتتتتمود اجتماعياا 

 (؛ في منققة اليحر الكاريبي الهولند ة )المملكة المتحدة لبريقانيا العظما وأورلندا الشمالية  واقتصاد اا 

مواصتتتلة تنفيس ستتتياستتتات حصتتتيفة لحما ة الفئات الضتتتعيفة من اآلثار الستتتلبية   147-152
 (؛لتدير المنا  )فانواتو

مواصتلة جهودها الرامية ةلا الحد من انيعاثات غا ات الدفيئة واتخا  المزيد من  147-153
 (؛التدا ير للتخنيف من اآلثار الضارة لتدير المنا  ) وتان

تدا ير اا ية وملموستتتتة لضتتتتمان أن تكون مملكة هولندا في يريقها نحو تنفيس   147-154
 ؛(ساموا) 2050تحقيق الحياد المنافي بحلو  عا  

ضتتمان المستتاءلة عن اصضتترار البيئية الناجمة عن العمليات عبر الوينية التي   147-155
ستتتيما الشتتتراات    لها  وال  ت جريها الشتتتراات المستتتجلة في هولندا أو التي تتخس من هولندا مقراا 

 (؛صاحية بصمة الكربون الكبيرة )الفلبين

تنفيس ورصتتتتد وإنفا  التشتتتتريعات الهولند ة اإللزامية بشتتتتأن  س  العنا ة الواجية   147-156
 (؛بحقوق اإلنسان والبيئة )ألمانيا

م  التزاماتها الدولية  وضتتتتتتتتتمان أن   الحد من انيعاثات غا ات الدفيئة تمشتتتتتتتتتياا  147-157
تتضمن السياسات والبرامج الوينية المتعلقة بحما ة البيئة والتكيف م  تدير المنا  والتخنيف  

 (؛علا حقوق اإلنسان والمساواة  ين الجنسين ) نما قائماا  من آثارن نهجاا 

وتعلق بالتمويل    تكثيف الجهود الوينيتة للوفاء بااللتزامات التي تعهتدت  هتا  يمتا 147-158
المنافي   هد  ضتتتتمان التصتتتتدي في الوقت المناستتتتب لأل مة البيئية الراهنة والمستتتتاهمة في 

 (؛حما ة حقوق اإلنسان علا الصعيد العالمي )توبا

 يادة التمويل المنافي لجهود     وستائل من  ينها –توستي  نقاق العمل المنافي   147-159
لاللتزامات الدولية وبهد     وفقاا  -البلدان النامية   التخنيف والتكيف والخستتتتتتائر واصضتتتتتترار في

 (؛دعم العد  المنافي )الفلبين

من  ضمان التصدي آلثار تدير المنا  وتلبية احتياجات الجزر التي تشكل جزءاا  147-160
 (؛مملكة هولندا وتوفير التمويل الكافي لها )ساموا

في المائة من  0,7ال  قل عن   رف  نستتية مستتاعدتها اإلنمائية الرستتمية ةلا ما 147-161
نتاتجهتا المحلي اإلجمتالي واالمتثتا  التتا  لاللتزامتات بموجتب االتفتاقتات البيئيتة المتعتددة اصيرا   
من أجل تنفيس  رامج التعاون  فاصتتتتتتتة  يما وتعلق بحق اإلنستتتتتتتان في  يئة نظيفة وصتتتتتتتحية 

 (؛ومستدامة )البرا يل

لمواءمة القوانين الوينية م  الميادئ التوجيهية بشتتتتتتأن  تعزيز جهودها الرامية   147-162
ققاع اصعما  احترا  حقوق اإلنستتتان في  اصعما  التجارية وحقوق اإلنستتتان  التي تتقلب من

 (؛)فانواتو عملياتأ

تنفيس وإنفا  التشتتريعات الهولند ة اإللزامية للعنا ة الواجية بحقوق اإلنستتان بما  147-163
الميادئ التوجيهية بشتتأن اصعما  التجارية وحقوق اإلنستتان والميادئ   وتماشتتا علا اصقل م 

التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصتتتتتتتتتادي  بما في  لا  س  العنا ة البيئية 
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ملموسة من أجل مواءمة أنشقتها   الواجية والتزا  الشراات الهولند ة  تنفيس فقط عمل منافية
 ؛(فيردي م  اتفاق باريس )تا و

بشتتتتأن    المشتتتتاراة البناءة في المفاوضتتتتات الرامية ةلا وضتتتت  صتتتتا ملز  قانوناا  147-164
اصعما  التجارية وحقوق اإلنستتتتتتتتتان في ةيار الفريق العامل التاب  لمجلس حقوق اإلنستتتتتتتتتان  

 (؛والمكلف  وض  هسا الصا )ةتوادور

ع اصسلحة بما وتماشا ققا في  مسؤوالا   تفالة أن تسلا اصعما  التجارية سلوااا  147-165
م  الميادئ التوجيهية بشتتأن اصعما  التجارية وحقوق اإلنستتان  م  مراعاة المسارة اإلعالمية  
التي نشتترها الفريق العامل المعني بمستتألة حقوق اإلنستتان والشتتراات عبر الوينية وغيرها من 

 ؛(  نما)  2022أغسقس مؤسسات اصعما  حو  هسا الموضوع في آب/

ستن تشتريعات للمنايق المتأثرة بالنزاعات وتقد م التوجيأ والمشتورة لمؤستستات   147-166
تورط  اصعما  بشتتأن ضتتمان احترا  حقوق اإلنستتان ولمن  ومعالجة الخقر المتزاود المتمثل في

الشتتتراات في انتهاتات جستتتيمة لحقوق اإلنستتتان في المنايق المتأثرة بالنزاعات  بما في  لا  
 (؛ي )دولة فلسقينحاالت االحتال  اصجنب

مقالية الشتتراات الهولند ة باحترا  حقوق اإلنستتان في عملياتها  وتقبيق مبدأ  147-167
 (؛ س  العنا ة الواجية )توستاريكا

في تقبيق التدا ير التي تكفل امتثا  الشتتتتتتتراات الهولند ة التي    المضتتتتتتتي قدماا  147-168
في هولنتدا  يمتا وتعلق بحقوق   تقو  بتأنشتتتتتتتتتقتة تجتاريتة في الختارأ لنفس الشتتتتتتتتتروط المنقيقتة

 (؛اإلنسان )شيلي

تكثيف الجهود الرامية لتحستتتتتتين ستتتتتتوق العمل واسلا ستتتتتتد الفجوة في اصجور  147-169
 (؛)جمهورية تنزانيا المتحدة

النظر في اتختا  مزيد من التتدا ير لمعتالجتة الفجوة في اصجور  ين الجنستتتتتتتتتين    147-170
 (؛وال سيما في الققاع الخاع ) وتان

مواصتلة العمل من أجل تحقيق المستاواة  ين الجنستين  يما وتعلق بستد الفجوة   147-171
 (؛في اصجور  وفاصة بالنسية للنساء الالئي ونتمين ةلا أقليات دونية وعرحية )اليحرين

مواصتتتلة جهودها الرامية ةلا تعزيز التمكين االقتصتتتادي للمرأة وتقلي  الفجوة   147-172
 (؛ن )تاولندفي اصجور  ين الجنسي

 (؛الجهود الرامية لسد الفجوة في اصجور  ين الجنسين )العراق مضاعفة 147-173

تعزيز الجهود الرامية ةلا الحد من التمييز في ستتتتتتوق العمل وستتتتتتد الفجوة في  147-174
 (؛اصجور  ين الجنسين )نييا 

والنستاء  ال ستيما في الققاع  مواصتلة معالجة الفجوة  ين الجنستين  ين الرجا    147-175
 (؛الخاع )ةسواتيني

اتخا  ةجراءات هادفة لتشتتتتجي   يادة مشتتتتاراة المرأة في ستتتتوق العمل  بما في  147-176
 لا من فال  االستتتتتتتتمرار في تحستتتتتتتين توافر رعا ة اصيفا   ومعالجة الفجوة في اصجور  ين 

 (؛الجنسين )سلوفينيا
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صتادي للمرأة ووضتعها في ستوق العمل علا نحو االستتقال  االقت ضتمان تعزيز 147-177
المخصتتصتتة و يادة العمل   بمراعاة النستتاء صتتراحة في فقط اإلجا ة الوالد ة المشتتتراة  ملمول

 (؛ دوا  اامل وتحسين فرع الحصو  علا رعا ة اصيفا  )النرويج

مثيل  اتخا  المزيد من الخقوات نحو تعزيز المستتتاواة  ين المرأة والرجل و يادة ت 147-178
 (؛المرأة في مناصب صن  القرار العليا ) لداريا

 (؛ تكثيف الجهود الرامية لزيادة مستوى تمثيل المرأة في مناصب صن  القرار )مالوي  179- 147

مواصتلة  يادة مستتوى تمثيل المرأة في مناصتب صتن  القرار في الققاعين العا    147-180
 (؛والخاع )ليتوانيا

ةمكانية شتتدل وفائف    مظاهر التمييز ضتتد المرأة علا نحو  شتتملالقضتتاء علا   147-181
 (؛صن  القرار )توبا

القضتتتتتتتتتتاء علا التمييز في مكتان العمتل  بمتا في  لتا الفجوة في اصجور  ين  147-182
 (؛الجنسين )توبا

 (؛ليشتي -جهودها الرامية لمكافحة العنف ضد المرأة )تيمور  مضاعفة 147-183

التدا ير الال مة للتصتتتدي للعنف ضتتتد المرأة  بما في  لا العنف اصستتتري اتخا    147-184
 (؛)أو بكستان

تنفيس الميادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة العنف ضتتتتتتتتد المرأة وتكثيف الجهود   147-185
 (؛الرامية ةلا  لا ) امبيا

سري تعزيز وسائل القضاء علا حاالت العنف ضد المرأة  بما في  لا العنف اص 147-186
 (؛) ندالد  

مواصتتتلة اتخا  تدا ير لمكافحة استتتتمرار العنف ضتتتد المرأة  بما في  لا العنف   147-187
 (؛اصسري )غانا

ضتتتتمان حصتتتتو  جمي  ضتتتتحا ا العنف ضتتتتد المرأة علا ما  كفي من الخدمات   147-188
)جمهوريتة  والمالجئالقبيتة والقتانونيتة والمشتتتتتتتتتورة وأمتاتن اإلقتامتة اآلمنتة في حتاالت القوارئ  

 (؛ةوران اإلسالمية

الجهود الرامية ةلا مكافحة العنف ضتتد المرأة والعنف اصستتري   وستتائل    تكثيف 147-189
تنقيح اصحكا  المتعلقة بالعنف الجنستتتتتتي والعنف اصستتتتتتري  وال ستتتتتتيما تلا المتعلقة    من  ينها

ئية لجمي  البلدان اصربعة  تعريف االغتصتتتتتتاب وغيرن من الجرائم الجنستتتتتتية  في القوانين الجنا
 (؛م  المعاوير الدولية لحقوق اإلنسان )ليختنشتاون المكونة لمملكة هولندا  تمشياا 

مواصلة اتخا  تدا ير للقضاء علا جمي  أشكا  التمييز والعنف ضد المرأة  بما  147-190
 (؛في  لا االستدال  الجنسي )نييا 

كل مماثل من شتتتتأنأ أن  ستتتتهل جم  ةنشتتتتاء مرصتتتتد للعنف الجنستتتتاني أو هي 147-191
 (؛البيانات والتشريعات وأفضل الممارسات بشأن الحاالت الحقيقية  ورعا ة الضحا ا )ةسيانيا

 (؛التنفيس الكامل والسري  التفاحية اسقنبو  )ألمانيا 147-192
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الجهود الرامية ةلا مكافحة العنف ضتد المرأة والعنف اصستري وضتمان    مضتاعفة 147-193
 (؛الخدمات القبية والقانونية المالئمة )سري النكا ة الحصو  علاةمكاني

تعزيز التدا ير الرامية ةلا النظر في مشروع قانون  خ  جرائم العنف الجنسي   147-194
 (؛)ملد ف

مواءمة التعريف القانوني لالغتصتتاب م  القانون الدولي لحقوق اإلنستتان  بما  147-195
 (؛البلدان اصربعة المكونة لها )قبرع  شمل اتفاحية اسقنبو   في جمي 

نهج أتثر مراعاة للمنظور الجنستتتتتتاني   التنفيس الكامل للميادئ التوجيهية التياع 147-196
 (؛ة اء العنف الجنساني والتحرش الجنسي )ةسرائيل وأتثر تدافالا 

تعزيز اإليار القانوني القائم للتصتتتدي للتحرش الجنستتتي ومنعأ علا نحو اا    147-197
 (؛)ماليزيا

أتثر مراعتاة للمنظور الجنستتتتتتتتتتاني ة اء  تنفيتتس الميتتادئ التوجيهيتتة التيتتاع نهج 147-198
 (؛العنف اصسري والتحرش الجنسي )قبرع

اتخا  تدا ير فعالة لمكافحة جمي  أشتتتكا  التحرش واالستتتتدال  الجنستتتيين  بما  147-199
 (؛لجمهورية العربية السوريةفي  لا تلا المرتكية عن يريق اإلنترنت وفي مكان العمل )ا

 (؛ مواصلة ما تبسلأ من جهود جيدة لمكافحة العنف ضد النساء واصيفا  )تا افستان  200- 147

اتخا  المزيد من الخقوات للتصتتتدي للعنف اصستتتري ضتتتد الشتتتياب  بما  شتتتمل   147-201
 (؛االعتداءات البدنية واللفظية  ومنعأ والقضاء عليأ )أرمينيا

  في جمي  قرارات رئيستتتتياا   التستتتتليم بأن مصتتتتالح القفل الفضتتتتلا تشتتتتكل اعتياراا  147-202
 (؛)أوروغواي الهجرة التي تمس اصيفا 

تعزيز القوانين الرامية ةلا تحستتتتين ةجراءات تنظيم فصتتتتل اصيفا  عن أستتتترهم  147-203
د ستتتتوء اصوضتتتتاع االقتصتتتتاد ة ص ستتتترهم بدرض تجنب ةرستتتتالهم ةلا مراتز الرعا ة البدولة لمجرف

 (؛) وتسوانا

د   147-204 حظر فصتتل اصيفا  عن أستترهم وإوداعهم في مؤستتستتات الرعا ة البدولة لمجرف
 (؛سوء الحالة االقتصاد ة صسرهم ) ولندا

مواصتلة تعزيز نظامها للحضتانة واصستر البدولة  هد  اإلنهاء التدريجي إلوداع   147-205
الرعا ة في  يئة أستترية ودعمها    تعزيزاصيفا  في مؤستتستتات  وتخصتتي  أموا  اا ية لألستتر ل

 (؛)الجبل اصسود

 ي  اصيفتتا  عبر اإلنترنتتت صغراض االستتتتتتتتتتدال  واالنتهتتاك الجنستتتتتتتتتيين    من  147-206
 (؛ومكافحتأ ) وراينا فاسو

منح فرقة العمل المشتتتتتتتراة  ين اصققار المعنية بحقوق القفل وال ة واضتتتتتتحة   147-207
ضتتمان أن  شتتمل التخقيط  لحقوق القفل  ومن ثم   والمتكافئوموارد اا ية لدعم التنفيس الفعا

لهتسا العمتل مشتتتتتتتتتاراتة اصيفتا   بمن فيهم اصيفتا  المتدافعون عن حقوق اإلنستتتتتتتتتان لأليفتا   
 (؛والمجتم  المدني )أورلندا
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احترا  الحقوق المكفولتتة للوالتتدون  بموجتتب اتفتتاحيتتة حقوق القفتتل  في تربيتتة  147-208
 ؛(وتعليمهم )نيجيرياأيفالهم 

ضتمان    تنفيس نهج الي شتامل ومتكامل لمعالجة فقر اصيفا    وستائل من  ينها 147-209
 زيادة االستتتتتتتحقاقات   المستتتتتتاواة في الحصتتتتتتو  علا الدعم المالي وتيستتتتتتيط ةجراءات تقبيقأ 

االجتماعية لألسر  ات الدفل المنخفا التي لدوها أيفا   م  حظر فصل اصيفا  عن أسرهم 
 (؛علا أسال الحالة االقتصاد ة صسرهم )جمهورية مولدوفا

في التدا ير والميادرات الرامية ةلا تعزيز حقوق اصيفا  والشتتياب    المضتتي قدماا  147-210
 (؛واصسرة )المملكة العربية السعود ة

مة لكيار الستتتن في التقرير الويني لعرضتتتها   147-211 ةدراأ معلومات عن الخدمات المقدف
 (؛في جولة االستعراض الدوري الشامل المقبلة )سلوفينيا

 (؛ امية ةلا تعزيز  رامج دعم اصشخاع  وي اإلعاقة )جورجيا مواصلة التدا ير الر  212- 147

النظر في وضت  ستياستات تتعلق بردماأ اصشتخاع  وي اإلعاقة  وال ستيما في  147-213
 (؛ققاع العمالة العامة )الهند

مضتتتتتاعفة الجهود الرامية ةلا تقد م الدعم المحدد في مجا  اإلستتتتتكان والتعليم   147-214
ل ) يرووالعمالة  حَّ  (؛للروما والسنتي والرُّ

صن   مراجعتة تنفيتس "امتحتان االنتدمتاأ المتدني" اإللزامي للمواينين اصتراك  نظراا  147-215
 (؛اإلعفاء حق مستمد من اتفاق الشراتة الم بر   ين ترايا واالتحاد اصوروبي )ترايا

ا أقليات عرحية  القضتتتتتتتاء علا التمييز ضتتتتتتتد القالب المهاجرين والمنتمين ةل 147-216
في التحصتتتتتتيل التعليمي    عن الفصتتتتتتل في المدارل وما وترتب علا  لا من تفاوتات فضتتتتتتالا 
 (؛سيما بالنسية لأليفا  المنتمين ةلا أقليات ةثنية ) ولندا وال

  التي وتمثتل اعتمتاد تتدا ير لضتتتتتتتتتمتان الحق في االعترا  بتالهويتة الجنستتتتتتتتتانيتة 147-217
 (؛االسم والهوية في الوثائق الشخصية )المكسياالشخ  نفسأ فيها وتيسير تديير 

ضتتتمان الحصتتتو  علا االعترا  القانوني  نوع الجنس لكل من حاملي صتتتفات   147-218
من جمي  اصعمار  دون عقيات تنتها الحق الفردي في   الجنستتين ومداوري الهوية الجنستتانية

 (؛تقرير المصير )ةسرائيل

غير الضترورية لتستجيل نوع الجنس  عن يريق   اتخا  تدا ير للحد من اصشتكا  147-219
 (؛ةلداء اإلشارة ةلا نوع الجنس في بقاقات الهوية )لكسمبرغ

برلداء اإلشتارة ةلا نوع   اتخا  تدا ير للحد من التستجيل غير الضتروري للجنس  147-220
 (؛الجنس في بقاقات الهوية )اليونان

  الكراهية   والستياستات والممارستة لخفا معدالت جرائم النظر في تحستين القانون   221- 147
 (؛ مقاضاة نسية أعلا من الجناة وإدانتهم )مالقا   ضد مجتم  الميم الموسف  والسعي ةلا 

اتخا  جمي  التدا ير الال مة لحما ة مجتم  الميم الموستتتتتتف  من التهدودات وأي  147-222
 (؛رجنتينشكل من أشكا  العنف  بما في  لا جرائم الكراهية )اص 
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تعزيز الجهود الرامية ةلا حما ة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنستتتتتتتتتي  147-223
ومداوري الهوية الجنستتتانية وأحرار الهوية الجنستتتانية وحاملي صتتتفات الجنستتتين )مجتم  الميم 

 ؛(الموسف ( من العنف أو التهدودات بالعنف )الوال ات المتحدة اصمريكية

اتختا  تتدا ير لتعزيز تكتافؤ المهتاجرين في الفرع والمعتاملتة في مجتا  العمتل    147-224
 (؛ وال سيما عن يريق مكافحة استدال  العما  المهاجرين وضمان فرو  عمل آمنة لهم ) ولندا 

الحقوق االقتصتتتتتتتتتاد ة واالجتماعية للمهاجرين    اتخا  المزيد من التدا ير لتعزيز 147-225
 (؛ا ومكافحة جمي  أشكا  التمييز ضدهم )باتستانوالفئات الضعيفة وحماوته

مواصتتتتتتتلة وضتتتتتتت  آليات قانونية وتقبيق اإليار القانوني لحما ة حقوق جمي   147-226
 (؛العما  المهاجرين في سوق العمل بدا النظر عن عرقهم )أوغندا

 (؛وحف تنفيس السياسات والتدا ير التي تنتها حقوق المهاجرين )الصين 147-227

ةنهاء معاملة المهاجرين وملتمستتتي اللجوء معاملة تمييزية علا أستتتال العرق  147-228
 (؛والجنسية والخلنيات الدونية )ةندونيسيا

في مجتا  العمتل  بتاعتمتاد تتدا ير   تكتافؤ المهتاجرين في الفرع والمعتاملتة تعزيز 147-229
في   عرقيمحددة لمكافحة التمييز علا أستتتتتال اصصتتتتتل أو الدون أو الجنستتتتتية أو اصصتتتتتل ال

 (؛عمليات االفتيار والتعيين )المكسيا

العمل علا تقوير التشتتتتتريعات المنظمة صوضتتتتتاع العما  المهاجرين لتحستتتتتين   147-230
 (؛أوضاعهم ومن  استداللهم )اصردن

مواصتتتتتتلة  س  المزيد من الجهود لحما ة حقوق المهاجرين والفئات الضتتتتتتعيفة   147-231
 (؛)أو بكستان

معاملة العما  المهاجرين  ال ستتيما من فال   تدا ير لتعزيز المستتاواة فياتخا    147-232
 (؛مكافحة استدال  العما  المهاجرين وضمان فرو  عمل آمنة لهم )سري النكا

ضتتتتمان حما ة حقوق اصقليات والمهاجرين في الحصتتتتو  علا العمل والستتتتكن   147-233
  المستتتاواة م  اآلفرين وتحستتتين نوعية والتعليم والصتتتحة العامة والرعا ة االجتماعية علا قد

 (؛حياتهم )جمهورية اوريا الشعبية الد مقرايية

حظر ومن  فصتتتتتتل الفتيان والفتيات ملتمستتتتتتي اللجوء والمهاجرين عن والدوهم   147-234
ن المملكتة  بمتا في  لتا أروبتا  واعتقتا  الفتيتان والفتيتات أو يردهم في جمي  البلتدان التي تكوف

 (؛ضعهم أو وض  والدوهم المتعلق بالهجرة )اصرجنتينواوراساو  بسبب و 

 يتادة الجهود الراميتة ةلا حمتا تة الحقوق االقتصتتتتتتتتتاد تة واالجتمتاعيتة والثقتا يتة   147-235
للمهاجرين  بما في  لا استتتتتتعراض أوضتتتتتاع مراتز اللجوء ومكافحة استتتتتتدال  المهاجرين في 

 (؛هولندا وأروبا واوراساو وسانت مارتن )تندا

اتخا  تدا ير ةضتا ية لحما ة حقوق المهاجرين وملتمستي اللجوء  ومن  فصتلهم   147-236
ومكافحة مظاهر العنصتتتترية ضتتتتد اصشتتتتخاع المنحدرين من أصتتتتل غير   علا أستتتتس عرحية

 (؛هولندي  واراهية اإلسال   ومعاداة السامية بصورة أتثر فعالية ) يالرول

ة اء الظرو  المعيشتية لملتمستي اللجوء  ضتمان قدر أتبر من الشتفا ية والرصتد   147-237
 (؛)االتحاد الروسي والفئات اصفرى من المهاجرين
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 (؛تنفيس التوصيات المتعلقة باحتجا  المهاجرين غير النظاميين ) امبيا 147-238

ةنهاء التصتتتتنيف العرقي في عمليات مراحية حراة المرور والحدود والتحقق من  147-239
وإنهتتاء االحتجتتا  المنهجي لملتمستتتتتتتتتي اللجوء والمهتتاجرين غير   الوقتتائي؛الهويتتة والتفتي   

ووحف فصتتتتتل اصيفا  المهاجرين و وي الدفل المنخفا    النظاميين وفترات االحتجا  القويلة؛
 (؛في المدارل  واستدال  العما  المهاجرين )جمهورية فنزويال البوليفارية

ين غير النظاميين وملتمستتتتي اللجوء  حظر استتتتتخدا  الحيس االنفرادي للمهاجر  147-240
 (؛المرفوضين اتد ير تأدوبي وعقا ي ) امبيا

مواءمة جمي  الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات المتعلقة بمعاملة الالجئين وملتمستتتتتتتتتي اللجوء    147-241
الخاصتتتتتتتة  وضتتتتتتت  الالجئين    1951ستتتتتتتيما اصيفا  منهم  م  اتفاحية اصمم المتحدة لعا    وال

 ؛(واتفاحية حقوق القفل )الفلبين

ضمان  يادة توافر مرافق استقيا  مستدامة ومرنة وسريعة االستجابة لملتمسي   147-242
 (؛اللجوء والالجئين  م  الحفاظ علا معاوير االستقيا  المالئمة )السويد

للمعاوير   ضتتتتمان استتتتتقيا  ملتمستتتتي اللجوء في تير آ ل بصتتتتورة اريمة ووفقاا  147-243
 (؛اصوروبية )سلوفاتيا

نظر في الجوانب القويلة اصجل لنظا  استتتقيا  اللجوء لضتتمان االمتثا   ةعادة ال 147-244
 (؛من االتفاحية اصوروبية لحقوق اإلنسان )النرويج 3 للمادة

تكثيف الجهود الرامية للحد من تراتم يليات اللجوء وتراتم القليات في ستتتتتتياق  147-245
 (؛عملية لمف الشمل )الجبل اصسود

الكف عن ممارسة اإلعادة القسرية لالجئين والمهاجرين ةلا وجهات ووجد فيها   147-246
 (؛ فقر حقيقي بالتعرض للتعسوب أو غيرن من االنتهاتات الجسيمة لحقوق اإلنسان )توستاريكا 

 (؛تعويا ملتمسي اللجوء المتضررين من اإلعادة القسرية )مصر 147-247

و  147-248 الالجئين  استتتتتتتتتتقيتتتتا   تتتتتدا ير  حقوق تعزيز  احترا   الترايز علا  إووائهم م  
 (؛اإلنسان  وإوالء اهتما  فاع لالفتالفات  ين اصد ان والثقافات )شيلي

اتخا  تدا ير لضتتتتتتتتمان احترا  مبدأ عد  اإلعادة القستتتتتتتترية لألشتتتتتتتتخاع السون   147-249
ولتمستتتتتتتتتون اللجوء أو الحمتا تة   يمتا وتعلق بتالوجهتات التي ووجتد فيهتا فقر حقيقي بتالتعرض  

 (؛للتعسوب أو غيرن من االنتهاتات الجسيمة )أوروغواي

م  توصتتتتتتيات مفوضتتتتتتية اصمم المتحدة     يادة توافر مراتز االستتتتتتتجابة تمشتتتتتتياا  147-250
مرافق   الستتتتتامية لشتتتتتؤون الالجئين وأحكا  المحاتم الهولند ة ومواصتتتتتلة العمل لكي تستتتتتتوفي

 (؛ استقيا  ملتمسي اللجوء المعاوير الدولية )المملكة المتحدة لبريقانيا العظما وأورلندا الشمالية 

ملتمستتتتتي اللجوء من مختلف  التصتتتتتدي للممارستتتتتات االنتقائية والتمييزية تجان   147-251
 (؛أنحاء العالم )ترايا

تجنتب االحتجتا  التلقتائي لملتمستتتتتتتتتي اللجوء واعتمتاد تتدا ير  تدولتة للحرمتان من  147-252
 (؛الحرية )تونس
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تعزيز التدا ير الرامية ةلا ضتتتمان الحما ة والحصتتتو  علا الجنستتتية الهولند ة   147-253
نعدا  الجنستتتية والمولودون في أراضتتتي مملكة لأليفا  عد مي الجنستتتية أو المعرضتتتين لخقر ا

  (؛هولندا )تولومبيا

 وضتتتتت  ةجراء لتحدود حاالت انعدا  الجنستتتتتية  القضتتتتتاء علا انعدا  الجنستتتتتية 147-254
 (؛ عتر  باصشخاع عد مي الجنسية ويمنحهم اإلقامة القانونية )ةسواتيني

والستياستات المتعلقة بالجنستية  لضتمان  ةدفا  ضتمانات ةضتا ية علا المعاوير   147-255
حق جمي  الفتيان والفتيات المولودون في أراضتي الدولة في الحصتو  علا الجنستية  وتستهيل  

 (.تجنيس اصيفا  عد مي الجنسية )المكسيا

جمي  االستتتتتتتنتاجات و/أو التوصتتتتتتيات الواردة في هسا التقرير تعبفر عن موحف الدولة )الدو (   -148
 وال ونيدي أن  فهم أنها تحظا  تأويد الفريق العامل بكاملأ.   أو الدولة موضوع االستعراض. / التي قدمتها و 
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