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 مقدمة  
عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتاملر المننتتتتتتتتت  بم ج  قرار م ل   ق    -1

وُأجر  .  2022تنتتتتتتتتتتتتتترين ال تاني/ن فمبر    18إلى    7دورتت  الحتاديتة واألربعفن في الفترة من    5/1اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان
وترأس وفد  .  2022تنتتتتتتتترين ال اني/ن فمبر   15المعق دة في  13االستتتتتتتتتعراا المتعلق بب لندا في ال لستتتتتتتتة  

ة عنتترة  ستتابعب لندا وكفل وزارة الخارجيةر باويل جابل نستت.ي. واعتمد الفريق العامل ا ا التقرير في جلستتت  ال
 .2022تنرين ال اني/ن فمبر   18المعق دة في 

ر اختتتتار م ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان فريق المقررين التتتتالي 2022 تتتاني/ينتتتاير  كتتتان ن ال  12وفي   -2
 إندونيسيار والسنغالر وفنلندا.(: )الم م عة ال الثية( لتيسفر استعراا الحالة في )ب لندا

الفقرة   -3 بتتتتت  .تتتتتام  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتان  15وعماًل  قرار م ل   ق    من مرفق   5والفقرة    5/1من مرفق 
 ية لغرا استعراا الحالة في ب لندا:صدرت ال ثائق التال 16/21 قراره

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

 ؛ ( 2) )ب( 15م جز أعدت  مف ضية األمم المتحدة السامية لحق   اإلنسان )المف ضية( وفقًا للفقرة  )ب(  

 .( 3) )ج(15م جز أعدت  المف ضية وفقًا للفقرة  )ج( 

ب لنتدا عن طريق الم م عتة ال الثيتة قتائمتة أستتتتتتتتتتتتتتخلتة أعتدتهتا مستتتتتتتتتتتتتتبقتا ليختننتتتتتتتتتتتتتتتتاينر وأ فلت  إلى  -4
والبرتغالر وبل ي.ار وألمانيار وكندار وبنما باسم م م عة األصدقاء المعنية باآلليات ال طنية للتنفف  واإلبالغ 

عظمى وأيرلندا النتتمالية. والمتابعةر إستتبانيار وأوروا ا ر وستتل ففنيار وستت يستترار والمملدة المتحدة لبري انيا ال
 ويم.ن االطالع على ا ه األسخلة في الم قع النب.ي لالستعراا الدور  النامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

حق   اإلنستتتتتان. وقال  شتتتتتدد وفد ب لندا على األامية التي ي لفها بلده للتعاون مع اآلليات الدولية ل -5
ر إلى جميع الم.لففن ب اليتات في إطتار اإلجراءات الختاصتتتتتتتتتتتتتتتةر  2001إن دع ات دائمتة وجهت ر منت  عتام  

وأع فت  الم افقتة على كتل طلبتات الزيتارات الق ريتة. ويع د تتاريي آخر زيتارة قتام بهتا المقرر الختا  المعني 
 .2022بحق   اإلنسان للمهاجرين إلى شهر تم ز/ي لي  

اناك عامالن رئيستتتتتتتتتتتيان كان لهما أثر كبفر على  الة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتان في ب لندا وك ل  على و  -6
الستتتياستتتة العالميةر أال واما الحرب العدوانية التي أقدم االتحاد الروستتتي على شتتتنها ضتتتد أوكرانيا بال مبرر  

 (.19-ر وجائحة مرا ففروس ك رونا )ك ففد2022م ج  في شباط/فبراير  وال

  لعدوان العست.ر  ال   شتن  االتحاد الروستي على أوكرانيا إلى ا رة الم اطنفن األوكرانففنوقد أدى ا  -7
 7ب عداد لم يستتتتبق لها م فلر وك فر منهم من النستتتتاء واألطفال وكبار الستتتتن. وعلى الرام من عب ر أك ر من 

ندا إلى إقامة مخيم ماليفن شتتتتخح الحدود الب لندية مع أوكرانيا من  بداية العدوان الروستتتتير لم ت تتتت ر ب ل

  

(1) A/HRC/WG.6/41/POL/1 . 
(2) A/HRC/WG.6/41/POL/2 . 
(3) A/HRC/WG.6/41/POL/3 . 

https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/POL/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/POL/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/POL/3
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الجخفن وا د إلي ائهم. وركزت ب لندا في تقديم المستاعدة على استتابال الالجخفن والت كد من ستالمتهم وتلبية  
  148نق ة الستابال الالجخفن و  41ا تياجاتهم ب ريقة تحفظ كرامتهم. وعندما بلغ ال ضع أشدهر اسُتحدث   

. وباإلضتافة إلى ذل ر عبر الئقاً   من وصتل إلى ب لندا ست.ناً  نق ة لت ففر المعل مات الالزمة لهم. ووجد كل
افر ب لنتدا وأوكرانيتا الحتدود الب لنتديتة مع أوكرانيتا منت  بتدايتة الحربر وب ستتتتتتتتتتتتتتع أ    بلتداً   179م اطن ن من  

 م اطن أجنبي فار من أوكرانيا أن ي ل  الحص ل على الحماية الدولية في ب لندا.

قان ن بنتتتتت ن تقديم المستتتتتاعدة إلى الم اطنفن األوكرانففن بستتتتتب  النزاع المستتتتتل  في    وستتتتتن ستتتتتريعاً  -8
ر قابلة  شتهراً  18أوكرانيا. وا  قان ن ق تى بمن  األشتخا  القادمفن من أوكرانيا  ق اإلقامة القان نية لمدة 

لمستتتتتتتاعدة  للتمديد ثالث ستتتتتتتن اتر وخ لهم االستتتتتتتتفادة من م م عة واستتتتتتتعة من االستتتتتتتتحقاقات االجتما ية وا
 االجتما ية والرعاية الصحية والتعليم.

عن طريق التح ل الرقمي في ق اع الخدمات الصتتتحية. ومن  19-وتصتتتدت ب لندا ل ائحة ك ففد -9
األاداف الرئيستتتية له ا التح ل ت ففر أف تتتل رعاية مم.نة للمرضتتتى ولم.انية الحصتتت ل على معل مات عن 
 التهم الصتتحيةر وت مفن الدعم المناستت  للم  ففن ال بففنر وتحستتفن أداء مقدمي الرعاية الصتتحيةر وزيادة  

 ة وج دتها ولم.انية ال ص ل إلفها.كفاءة الخدمات المقدم

وتبرعتت  ب لنتتدا  .  19-تتتدابفر مبنيتتة على التدتتافتتل لت زيع لقتتا تتات ك ففتتد  واتبعتت  ب لنتتدا أي تتتتتتتتتتتتتتتاً  -10
ر معظمها في جن ب شتتتتتتتتتتتتتر  آستتتتتتتتتتتتتيا والبلقان وبلدان بلداً   22ملف ن جرعة من اللقا ات إلى  13,5 بح الي

 انية االستفادة من برنامج الت عيم الم اني.النراكة النرقية. وأتيح  لالجخفن من أوكرانيا إم.

  367وفي إطتار برنتامج لالتعليم عن بعتدل وبرنتامج لالتعليم عن بعتد الم ستتتتتتتتتتتتتتعلر   لت  الح. متة   -11
ملف ن زل تي إلى الح. مات المحلية ألاراا شراء معدات التعلم عن بعد للتالمف  والمعلمفن. واستفادة من 

  130من ال ماعات المحلية. وخصتتتتصتتتت  م ارد أخرىر تبلغ قيمتها   جماعة 5  000ا ه المستتتتاعدة   الي 
 ملف ن زل تير لدعم األطفال في دور الح انة. واستمرت برامج مساعدة التالمف  بعد ال ائحة.

ونف ت البرامج التي تقدم ذكراا من دون فر  في المعاملة أل  ستتتتب  من األستتتتبابر بما في ذل   -12
نتترةر أو اللغةر أو الدينر أو اآلراء الستتياستتية وافراار أو ال نستتية أو األصتتل  ال ن ر أو العر ر أو ل ن الب 

 االجتماعير أو االنتماء إلى أقلية ق ميةر أو ال روةر أو الم لدر أو الم اطنةر أو اإلعاقةر أو السنر أو المفل ال نسي. 

ر على ستتتتتتتتبفل  واعتمدت ستتتتتتتتياستتتتتتتتات اجتما ية لتحستتتتتتتتفن ن  ية  ياة الناس في ب لندا ب ر  منها -13
الم الر زيادة فر  الحصتتتتتتت ل على الخدمات االجتما ية والصتتتتتتتحية ودعم الفخات المعرضتتتتتتتة لخ ر الفقر 
واإلقصتتتاء. وأع ف  األول ية للتدابفر الرامية إلى تهفخة الظروف ل ستتتر للتمتع بحياة كريمة وتحقفق الت ازن  

 واألشخا  ذو  اإلعاقة. عن  ماية األطفال بفن الحياة األسرية والحياة المهنيةر ف الً 

ليستتتففد من   2019+ل ونستتخت  التي وستتع ن اقها في عام 500وشتتمل برنامج لبدل إعالة ال فل   -14
ماليفن طفل وأدى إلى تحستن  7ر بغض النظر عن دخل األسترةر   الي عاماً  18جميع األطفال دون ستن  

كبفر في الظروف المادية ل ستتتتر وتراجع عدد األفراد ال ين تقدم لهم استتتتتحقاقات اجتما ية ووجبات ا ائية 
ر قتدم رأس متال رعتايتة األستتتتتتتتتتتتتترة لتغ يتة جزء من نفقتات رعتايتة  2022كتان ن ال تاني/ينتاير    1متدع متة. وفي  

 .شهراً  35و 12وح أعمارام بفن  ال فل ال اني واألطفال ال ين ي ت ن بعده وتترا

تدابفر وبرامج تنتريعية جديدة لتحستفن  ق   األشتخا  ذو  اإلعاقةر بما   واعتمدت ب لندا أي تاً  -15
في ذل  قان ن ت مفن إم.انية ال ص ل ل شخا  ذو  اال تياجات الخاصة وبرنامج الدعم األسر  النامل  

للح امل وأستتتران وأطفالهن ال ين يصتتتاب ن    خاصتتتاً  ج دعماً المستتتمى لالحفال على الحياةل. ويقدم ا ا البرنام
 بعااات شديدة باقية أو أمراا ال شفاء منها تهدد الحياة خالل فترة النم  السابقة لل الدة أو أثناء ال الدة.



A/HRC/52/15 

GE.22-28435 4 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

صتتتتتتتتتتتتيات المقدمة أثناء الح ار في الفرع  وفدًا ببيانات خالل جلستتتتتتتتتتتتة التحاور. وترد الت   80أدلى  -16
 ال اني من ا ا التقرير.

 وقدم  زامبيا ت صيات. -17

ن شتتخح قدم ا إلى ف ي مال 4,5وان ت األرجنتفن ب لندا على ال ه د التي ب لتها الستتتابال   الي   -18
 لل  ء. البلد من أوكرانيا طلباً 

ر 2030-2022في المعتتاملتتة للفترة    ور بتت  أرمفنيتتا بتتاعتمتتاد خ تتة العمتتل ال طنيتتة للمستتتتتتتتتتتتتتتتاواة  -19
 وبال ه د الدبفرة التي ب ل  في م ال م.افحة االت ار وتنفف  تدابفر لحماية  ق   األقليات.

وأشتتتتتادت أستتتتتتراليا بالدعم اإلنستتتتتاني الهائل ال   قدمت  ب لندا لالجخفن ال ين اضتتتتت روا للفرار من  -20
 عنف والتمففز ضد المرأة.أوكرانيا وبالتقدم ال   أ رزت  في م ال التصد  لل

وأثنت  النمستتتتتتتتتتتتتتا على ب لنتدا للتدعم الت    ظي بت  الالجخ ن األوكرانف ن ومتا زال ا يحظ ن بت  في  -21
 ب لندا. وأعرب  عن قلقها إزاء التمففز وجرائم الدراهية المرتدبة بسب  اله ية ال نسانية والمفل ال نسي.

لستتما ها بدخ ل األشتتخا  ال ين تق ع  بهم الستتبل في أوكرانيا وأشتتادت بنغالديب ب.رم ب لندا   -22
 بسب  الحرب المستمرة والمساعدة في إجالئهم. ور ب  باعتماد خ ة العمل ال طنية للمساواة في المعاملة.

 وأشارت بفالروس إلى تدا ر  الة  ق   اإلنسان في ب لندا. -23

األشتتتتتتتتتتتخا  ذو  اإلعاقة. وما زال  اناك  اجة  ور ب  بل ي.ا بال ه د المب ولة إلعالء  ق     -24
 لمزيد من التقدم في م ال  ق   المرأةر و ق   الصحة ال نسية واإلن ابيةر واستقالل الق اء.

وان ت البرازيل ب لندا على  فا ها على ذكرى وتركة ضتتتتتتتحايا الحرب العالمية ال انية. وأشتتتتتتتادت   -25
 ل ذو  اإلعاقة وأسرام.بتقديم المع نة إلى األسرر وال سيما ل طفا

ن الجئ  ف ي مال  4,5ون ات  بلغتتاريتا بتال ه د افر المستتتتتتتتتتتتتتب قتة التي بت لتهتتا ب لنتتدا إلي اء أك ر من   -26
 أوكراني وت ففر الس.ن والغ اء والمساعدة الصحية والتعليم والدعم االجتماعي والمالي لهم.

المعاملة وشتتتتتتت ع  ب لندا على  ور ب  ب ركفنا فاستتتتتتت  باعتماد خ ة العمل ال طنية للمستتتتتتتاواة في -27
 م اصلة تدري  المهنففن المسؤولفن عن تحديد ا ية األطفال ال ين وقع ا ضحية االت ار باألشخا .

ور ب  كندا باعتماد االستتتتتتتتتراتي ية ال طنية األولى بنتتتتتتتت ن األشتتتتتتتتخا  ذو  اإلعاقة وأثن  على  -28
 ملف ن الجئ أوكراني. 1ب لندا الستابالها أك ر من  

 ظ  شتتفلي  ظر التنتتريعات للتمففز وأشتتادت بال ه د اإلنستتانية التي تب لها ب لندا الستتتابال وال -29
 الالجخفن األوكرانففن.

وال ظ  الصتتتفن مستتتاعي ب لندا إلى تعزيز التنمية االقتصتتتادية واالجتما ية. وأشتتتارت في ال ق   -30
 اجرين والالجخفن.نفس ر إلى القف د المفروضة على  ق   األقليات وانتهاك  ق   المه

وأشتتتتتتتادت ك ستتتتتتتتاري.ا باستتتتتتتت ابة ب لندا ل زمة الناجمة عن ازو أوكرانيا وبالتنتتتتتتتريع ال   اعُتمد  -31
 ل مان استفادة الالجخفن األوكرانففن من نظامْي الصحة والتعليم.

وأشتتتتادت ك ت ديف ار بالتدابفر المتخ ة لحماية  ق   ال فل والمرأة وشتتتت ع  ب لندا على ضتتتتمان  -32
 إم.انية ال ص ل الفعلي إلى العدالة ل حايا التمففز العنصر .
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 وقدم  ك با ت صيات. -33

 من الحرب.  ن أوكراني اادروا بلدام ارباً ف ي مال 4,5وأثن  قبر  على ب لندا إلي ائها أك ر من  -34

قيمة الستتتتتتتتتابال الالجخفن األوكرانففن في أعقاب العدوان  وأثن  تنتتتتتتتتي.يا على ب لندا لب لها جه داً  -35
 العس.ر  ال   شن  االتحاد الروسي على أوكرانيا.

  وأشادت الدانمرك بال ه د افر المسب قة التي ب ل  من أجل استابال الالجخفن األوكرانففن. وأعرب  -36
 نساء والعنف العائلي وم.افحتهما.عن القلق إزاء تنفف  اتفاقية م ل  أوروبا لل قاية من العنف ضد ال

ور ب  مصتتتتتتر بال ه د المب ولة من أجل تعزيز استتتتتتتقالل الق تتتتتتاءر وم.افحة التمففز واستتتتتتتخدام  -37
 خ اب الدراهية ضد الالجخفن والمهاجرينر وم.افحة العنف ضد المرأة.

االستتتتتتتعراا الستتتتتتابقة  وأعرب  إستتتتتتت نيا عن تقديراا للتقدم في تنفف  الت صتتتتتتيات المنب قة عن دورة  -38
 ولل ه د المب ولة لمساعدة الالجخفن الفارين من الحرب في أوكرانيا.

و فَّ  إس اتفني ب لندا على الدور ال   ت  لع ب  في من قة أوروبا النرقية في إي اء عدد كبفر  -39
 من الالجخفن والمهاجرين وت ففر الحماية لهم.

من ت تتتامن عن طريق مستتتاعدة الالجخفن األوكرانففن ورأت أن وأثن  فنلندا على ب لندا لما أبدت   -40
 ب امية  ماية سيادة القان ن و ق   اإلنسان. الحرب ال ارية تحمل ت كفراً 

وأعرب العرا  عن تقديره لإلصتتتتتتتتتتتتتتال ات التي أدخل  على الق تتتتتتتتتتتتتتاء والخ  ات المتخ ة لت ففر  -41
 .ومهنياً  الرعاية االجتما ية للمنردين ولعادة إدماجهم اجتما ياً 

ور ب  اامبيا ب ضتتتتع خ ة العمل ال طنية للمستتتتاواة في المعاملةر واي خ ة تعزز المستتتتاواة في  -42
 المعاملة بفن المرأة والرجلر وال سيما في م ال العمالة وال مان االجتماعي.

 ا وأشتتتتادت ج رجيا بالمستتتتاعدة المقدمة إلى األوكرانففنر وبالتم يل اإلضتتتتافي المقدم لم.ت  مف -43
  ق   اإلنسان في ب لندار وبال ه د المب ولة لم.افحة العنف العائلي.

وأعرب  ألمانيا عن تقديراا للدعم المقدم إلى الالجخفن األوكرانففن وللتدابفر المتخ ة لتعزيز  ماية   -44
الناجفن من العنف العائلير وأعرب  في ال ق  نفستتتتتت  عن قلقها إزاء م ضتتتتتت ع استتتتتتتقالل الق تتتتتتاء وتهميب 

 الم ليات والم لففن ومزدوجي المفل ال نسي ومغاير  اله ية ال نسانية و املي صفات ال نسفن.

ملف ن الجئ أوكرانير وأعرب  عن تقديراا  1,4وأثن  الف نان على ب لندا الستتتت تتتافتها أك ر من  -45
 خفض.للدعم المالي المخصح للبلديات من أجل ت ففر التغ ية التدمفلية ل سر ذات الدخل المن 

على األستتتتتخلة الم رو ة بنتتتتت ن  الة الق تتتتتاءر أفادت ب لندا ب ن المحاكم اي محاكم تتحلى  ورداً  -46
من ال تمانات التي تدفل ل ميع الق تاة   من الدستت ر. وينبع استتقالل الق تاء أي تاً  45للمادة  بالحياد وفقاً 

ا ه الستياستة   2017ي عام عدم التعرا لل تغ ط الخارجية. وقد عزز إصتالح الم ل  ال طني للق تاء ف
فيما يتعلق بانتخاب أع تتتتتتاء الق تتتتتتاء ال   ينتتتتتتترط في  ت فر أالبية مؤالة ل تتتتتتمان النتتتتتتر ية الديمقراطية  

  زيران/ 9للق تتتتتتاة والتخ يد من  دة االنقستتتتتتامات الستتتتتتياستتتتتتية في اختيارام. وعزز القان ن الصتتتتتتادر في 
بإجراء اختبارات تبفن مدى قدرة الق تاة على استتقالل الق تاةر بما في ذل  من خالل الستماح   2022 ي ني 

التحلي بالحياد في إصتتتتتتتدار األ .ام وعن طريق تناي  الستتتتتتتياستتتتتتتة المتعلقة بمستتتتتتتاءلة الق تتتتتتتاة. وال يختلف 
النم ذج الب لند  لتعففن الق تتتتتتتتتتتاة عن النماذج المعتمدة في بلدان أخرى وا  يستتتتتتتتتتتت في جميع ضتتتتتتتتتتتمانات 

 ق اء فقد اتبع في  النهج المتبع في إسبانيا.االستقاللر أما إصالح الم ل  ال طني لل
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وال يتناول القان ن ال نائي التمففز ألستتتباب م ل ال ن  أو اله ية ال نستتتانية أو الستتتن أو اإلعاقة  -47
أو المفل ال نستتتتتتتتتتتتتير افر أن ذل  ال يعني أن ال رائم المرتدبة بدافع التمففز افر منتتتتتتتتتتتتتم لة به ا القان ن.  

و التدوافعر يتحمتل مرتدت  االنتهتاك مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتة جنتائيتة إذا ت افرت في أن اع وبغض النظر عن األستتتتتتتتتتتتتتبتاب أ
 األفعال المحظ رة السمات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بمستتتت لة اإلجهاار ال ينح القان ن ال نائي الب لند  على معاقبة المرأةر بل يعاق    -48
للقان ن. وب لندا    ما ينتت.ل انتهاكاً   فقط النتتخح ال   يستتعى إلى إنهاء  ملها أو المستتاعدة في إنهائ ر وا 

 في أ  اتفاقية دولية تنح على الحق في اإلجهاا باعتباره من  ق   اإلنسان. ليس  طرفاً 

وقتد رفعت  ب لنتدا مستتتتتتتتتتتتتتت ى  متايتة المرأة من العنف العتائلي بتاعتمتاد قتان ن م.تافحتة العنفر الت    -49
وأستتتتتند للنتتتتترطة العستتتتت.رية والنتتتتترطة االختصتتتتتا     2022تنتتتتترين ال اني/ن فمبر   23دخل  فز النفاذ في 

ضتتتتتابط   28 421بإصتتتتتدار أمر مغادرة م.ان اإلقامة وج اره. واستتتتتُتعفن بتقنية التحاور عبر الففدي  لتدري  
. وباإلضتتتافة إلى ذل ر استتتتخدم   مستتتعفاً   559عنصتتتر من النتتترطة العستتت.ريةر و  1 100شتتترطةر و  الي  

معل مات  من مف ضتتتتتتي االختبار. وأتيح  أي تتتتتتاً  500الحلقات الدراستتتتتتية النتتتتتتب.ية لتدري  عدد يزيد على 
 باللغة األوكرانية عن المت ررين من ا ا العنف.

مليارات  8إلى   2015مليارات ي رو في عام   3و  اإلعاقة من وزيد اإلنفا  على األشتتتتتتتتتتخا  ذ -50
في الحيتتاة    كتامالً   ونفتت ت استتتتتتتتتتتتتتتراتي يتتة إلدمتاج األشتتتتتتتتتتتتتتختتا  ذو  اإلعتاقتة إدمتاجتاً .  2022ي رو في عتام  

االجتما ية والمهنية. وركزت ال ه د على ت  يد النساء وكبار السن واألشخا  ذو  اإلعاقة. وت اصل  
ير مؤستتتتستتتتات رعاية األطفال عن طريق برنامج لال فل الصتتتتغفر+ل. وننتتتترت وثيقة ال ه د الرامية إلى ت   

تحدد االت اه المتبع في الستتتياستتتة االجتما ية المتعلقة ب.بار الستتتن. وينتتتمل ذل  تنتتت.فل نظرة إي ابية عن 
 سن النيخ خة وكبار السن في الم تمع.

لح انة األوكرانية في  روف م م نة وأننخ  هياكل مناسبة إلي اء األطفال ال   كان ا في دور ا -51
  لفصتتتتلهم عن األشتتتتخا  ال ين يعرف نهم. وُافة خ  بفخة آمنة ل طفال ال ين جا وا  بعد إجالئهم إلى ب لندا ت نباً 

  من أوكرانيا من دون وصي وعفن  المح.مة أوصياء لرعايتهم. واتخ ت التدابفر الالزمة فيما يتعلق بتدن ل جيا
 المعل مات ل مان رصد األطفال ال ين أودع ا دور الح انة بعد وص لهم إلى ب لندا من دون وصي.

وأشتتتتتتتتتتتتتتادت الهنتد ب ه د ب لنتدا في م تال  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان وبتاإلن تازات التي  ققتهتا في م.تافحتة   -52
 الق ال  النم ية وم اقف التحفز والتمففز بف ل خ ة العمل ال طنية للمساواة في المعاملة.

ور ب  إندونيستتتتتتتتيا بستتتتتتتتن خ ة العمل ال طنية للمستتتتتتتتاواة في المعاملة وبالتدابفر المتخ ة إلعمال   -53
 الحق في الحياة األسريةر وا  ما من ش ن  أن يسهم في رفاه األطفال.

وشتتتت ع  جمه رية إيران اإلستتتتالمية ب لندا على م اصتتتتلة إجراءاتها الرامية إلى ت ففر إطار فعال  -54
 ن نية لدعم  ق   األشخا  ذو  اإلعاقة واألقليات والمنردين.للحماية القا

 وقدم  فرنسا ت صيات. -55

ور ب  أيرلندا بتدابفر االستتتتتتتتتتتت ابة اإلنستتتتتتتتتتتانية التي اتخ ت لفائدة الالجخفن األوكرانففن وبال ه د  -56
م لفي ال ن     المبت ولتة لم.تافحتة جرائم الدراهيتة. وأعربت  عن أستتتتتتتتتتتتتتفهتا لعتدم إ راز تقتدم فيمتا يتعلق بزواج

واالرتفاع المقلق في مستتتتت ى وصتتتتم الم ليات والم لففن ومزدوجي المفل ال نستتتتي ومغاير  اله ية ال نستتتتانية  
 و املي صفات ال نسفن.
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ور ب  إي اليا بال ه د المب ولة لم.افحة العنف ضتتتتتتتتد المرأة ون ا  بالتقفيم اإلي ابي ال   أجراه   -57
ضتتتتتتتتد المرأة والعنف العائلي بنتتتتتتتت ن تنفف  اتفاقية م ل  أوروبا لل قاية   فريق الخبراء المعني بم.افحة العنف

 من العنف ضد النساء والعنف العائلي وم.افحتهما.

ور ب  كازاخستتتتتتان بخ  ات التقدم التي ق عتها الستتتتتياستتتتتة األستتتتترية واالجتما يةر ور ب  ك ل   -58
 بالدعم المقدم ل شخا  ال ين يعين ن في أوضاع انة.

لبنان بااللتزام بتعزيز  ق   اإلنستتتتتانر وا  التزام ت لى في الستتتتتياستتتتتة النبفلة المتبعة ت اه وأشتتتتتاد  -59
 الالجخفن واعتماد خ ة عمل لم.افحة خ اب الدراهية وجرائم التحريض.

وأعرب  لفبيا عن تقديراا للخ  ات التي اتخ ت لتحستتتتتتفن أداء ق اعي الق تتتتتتاء والصتتتتتتحةر على  -60
 .19-ة عن جائحة ك ففدالرام من التحديات الناجم

 وقدم  ليختننتاين ت صيات. -61

وأعرب  لفت انيا عن تقديراا الست افة ب لندا ماليفن الالجخفن األوكرانففن وأشادت بالتقدم المحرز   -62
 في م ال المساواة بفن ال نسفن ومساعدة األشخا  ال ين يعين ن في أوضاع انة.

 المب ولة لتنفف  الت صيات المنب قة عن دورة االستعراا ال ال ة.ور ب  لدسمبرغ بال ه د  -63

 وأشادت مالفزيا بال ه د المب ولة في م ال  ماية  ق   اإلنسان للفخات ال عيفة ولصالح الق اء.  - 64

 وأشادت ملديد بال ه د المب ولة لم.افحة التمففز ال نسني وزيادة إدماج األشخا  ذو  اإلعاقة.  - 65

 وقدم  م رينف س ت صيات. -66

ور ب  الم.ستتي  بخ ة العمل ال طنية للمستتاواة في المعاملة وباالستتتراتي ية المتعلقة باألشتتخا   -67
 ذو  اإلعاقة.

وأشتتتتتاد ال بل األستتتتت د بالستتتتتياستتتتتة االجتما ية وبال ه د المب ولة الستتتتتتابال الالجخفن األوكرانففن.  -68
 لمعيار  وتنفف  سياسات مناا ة للتمففز.وش ع ب لندا على م اصلة تعزيز اإلطار ا

وأشتتتتتتتتتتتتتاد المغرب باعتماد خ ة العمل ال طنية للمستتتتتتتتتتتتتاواة في المعاملة في م ال م.افحة التمففز  -69
 والعنصرية وخ اب الدراهية.

وأشتتتتتتتتادت نفبال باعتماد االستتتتتتتتتراتي ية المتعلقة باألشتتتتتتتتخا  ذو  اإلعاقةر ووضتتتتتتتتع خ ة العمل   -70
 لمعاملةر وتنفف  برامج لمعال ة من.لة التنرد.ال طنية للمساواة في ا

وأشتادت ا لندا بال ه د المب ولة إلصتالح نظام الق تاء. وأعرب  عن قلقها إزاء استتقالل الق تاء  -71
 وزيادة استهداف الصحفففن بالدعاوى الق ائية االستراتي ية ضد مناركة ال مه ر.

اليفن األوكرانففن المنتتتتتتتتردينر بما في ذل  ت ففر وأثن  نف زيلندا على ب لندا لستتتتتتتتخائها في دعم م -72
التدعم االجتمتاعي. وأعربت  عن قلقهتا إزاء تعرا الم ليتات والم لففن ومزدوجي المفتل ال نستتتتتتتتتتتتتتي ومغتاير  

 اله ية ال نسانية و املي صفات ال نسفن للعنف ال نساني والتمففز.

جخفن األوكرانففن. وأعرب  عن قلقها  وأعرب  النرويج عن تقديراا لل ه د المب ولة الستتتتتتتتتتتتابال الال -73
 إزاء ت  ر الحالة فيما يتعلق بسيادة القان ن واستقالل الق اء وا ترام الحريات األساسية.

 ون ا  باكستتان بالخ  ات المتخ ة في م ال إصتالح الق تاء وتقديم المستاعدة اإلنستانيةر ف تالً  -74
  ة العمل ال طنية لم.افحة العنف العائلي.عن سن خ ة العمل ال طنية للمساواة في المعاملة وخ
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 وقدم  بنما ت صيات. -75

 واعترف  بفرو بالتقدم ال   تحققر بما في ذل  اعتماد خ ة العمل ال طنية للمساواة في المعاملة. -76

ور ب  الفلبفن بخ ة العمل ال طنية لم.افحة العنف العائلير وبزيادة مخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتات المفزانية  -77
 نسانر وبالتقدم المحرز في م ال الرعاية االجتما ية.لمف ا  ق   اإل

وأشتادت البرتغال بالتنتريع ال   وضتعت  ب لندا لمستاعدة الم اطنفن األوكرانففن وضتمان  صت لهم   -78
 على التعليم والرعاية الصحية العامة.

ر الحماية  وأشتتتتتتتادت جمه رية ك ريا بال ه د الرامية إلى تعزيز  ق   اإلنستتتتتتتانر بما في ذل  ت فف  -79
 والمساعدة لالجخفن من أوكرانيا وتعزيز الح.م الرشفد والديمقراطية. 

وأشتتتتتادت جمه رية م لدوفا باعتماد العديد من الستتتتتياستتتتتات االجتما ية لصتتتتتال  الفخات المهمنتتتتتة   -80
 وبالتدابفر الناملة والفعالة التي اتخ ت لدعم المهاجرين والالجخفن.

نتهاكات  ق   طالبي الل  ءر م ل االستتتخدام افر المتناستت  للق ةر وأشتتار االتحاد الروستتي إلى ا -81
 وال ظ التستر على انعدام الرغبة في  ل ا ه الق ايا بالحديث عن اإلجراءات التي يتخ اا االتحاد الروسي. 

على المال ظات التي أدلى بها مندوب االتحاد الروستتتتير واتهم ففها ب لندا بالنازيةر أكد وفد   ورداً  -82
عدوانية إجرامية في   ب لندا أن الح. مة الفاشتتتتية ال  فدة الف م اي  . مة االتحاد الروستتتتي التي تنتتتتن  رباً 

 د  اإلبادة ال ما ية وجرائم الحرب. أوكرانيار وتقتل المدنففن كل ي مر وتنته   ق   اإلنسان الم.ف لة لهمر وترت 

وتحظى  ق   األقليتات بحمتايتة فعليتة في التدستتتتتتتتتتتتتتت ر وافره من الق انفن. ويقتدم التدعم إلى طتائفتة  -83
الروما لمستتتتتاعدتها على االندماج في الم تمع واالستتتتتتفادة من جميع الخدمات العامة. وقد تعززت فرصتتتتتها  

ر بما في ذل  برنامج إدماج 2021تها الح. مة من  عام في ا ه االستتتتتتتتتتتفادة بف تتتتتتتتتتل اإلجراءات التي اتخ 
 أبناء طائفة الروما وت ففر التدري  المهني لنساء الروما.

 .2023- 2021أما ق ية جرائم الدراهية فقد أدرجها القائد العام للنرطة ضمن األول يات في الفترة  -84
المنستتتتتتقفن على المستتتتتتت ى المركز   ويق م التعاون في ا ا الم ال على مستتتتتتت ى النتتتتتترطة على شتتتتتتب.ة من  

ومستتتتتت ى المحافظات فيما يتعلق بمختلف ج ان  منع جرائم الدراهية وم.افحتها. وت جد داخل ق ة النتتتتترطة  
ر اعتمدت النتتتترطة  2021شتتتتب.ة من مف ضتتتتي النتتتترطة المعنففن بحماية  ق   اإلنستتتتان. وفي عام   أي تتتتاً 

  اإلنستتتتتتتتتتان والحريات. واناك تدري  متاح خ ة بنتتتتتتتتتت ن أننتتتتتتتتتت ة الت ايد واإلعالم في م ال  ماية  ق  
 للنتترطة بنتت ن التصتتد  ل رائم الدراهية. وقد أننتتئ م.ت  مركز  لم.افحة ال ريمة الستتفبرانيةر يعنى أي تتاً 

 بم.افحة جرائم الدراهية على شب.ة اإلنترن .

بفر وعززت ب لندا أننتتتتت تها المتعلقة بمنع وم.افحة االت ار باألشتتتتتخا  في ستتتتتيا  تدفق عدد ك -85
من الالجخفن من أوكرانيار بمن ففهم النستتتتتتتتتتتتاء واألطفالر الم ج دين على أراضتتتتتتتتتتتتفها. واعتمدت خ ة عمل 
وطنية لم.افحة االت ار باألشتتتخا  وأننتتتخ  مراكز تدخل وطنية. ونظم   مالت ت  ية لحماية الالجخفن 

 ار. ويعامل من ال ق ع ضتتتتتتتتتتتتتحية لالت ار باألشتتتتتتتتتتتتتخا ر وشتتتتتتتتتتتتتدد قان ن جديد عق بة من يمارس ا ا االت 
األشتتتتتخا  عديم  ال نستتتتتية على قدم المستتتتتاواة مع م اطني البلدان األخرى وي  ز لهم تقديم طل  اإلقامة  

 الدائمة في ب لندا والحص ل على ال نسية الب لندية.

وي.لف المف ا الح. مي المعني بتالمستتتتتتتتتتتتتتاواة في المعتاملتة ومف ا  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان بم.تافحتة   -86
وال ن  وال نسية والمعتقد والدين واإلعاقة والمفل ال نسي. واعتمد برنامج العمل   التمففز على أساس العر  

ال طني للمستتتتتتاواة في المعاملة. وستتتتتت ف تتعزز عملية جمع وتحلفل البيانات بنتتتتتت ن المستتتتتتاواة في المعاملةر 
ال نستتانية. وقد أصتتدرت  ستتيما فيما يتعلق بالم ليات والم لففن ومزدوجي المفل ال نستتي ومغاير  اله ية  وال
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ب لندا ب اقات ا ية وج ازات ستتتتتتتتتتتتتفر ألطفال األزواج الم لففن ال ين بات  عالقتهم مبا ة في بلدان أخرىر  
 شري ة أن ي. ن أ د ال الدين على األقل من ال نسية الب لندية.

تعليمية ونف ت تدابفر تنتتتتريعية وستتتتياستتتتاتية لحظر العق بة البدنية ومنع العنف في المؤستتتتستتتتات ال -87
لعنف على افخة دعم إعادة ت افلهمر بما في ذل  عن اولتقديم تع ي تتتتتتتات ل طفال والنتتتتتتتباب من ضتتتتتتتحايا  

طريق ت بفق إجراء الب اقة الزرقاءر ال   من شتتت ن  أن يف تتتي إلى التدخل في بفخة ال ال . وينح قان ن 
م  في المتدارس عن تقتديم التدعم   التعليم والق انفن ال نتائيتة والمتدنيتة على مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتة المعلمفن وافرام من

 ل طفال ال ين يتعرض ن لس ء المعاملة.

 وينتتتتتتتتتتمل برنامج تنمية الدفاءات الرقمية األننتتتتتتتتتت ة التعليمية الم جهة إلى جميع المتعلمفنر بدءاً  -88
باألطفال في مر لة ما قبل المدرستتتتتتتتتة و تى كبار الستتتتتتتتتن. وأتيح  إم.انية التعلم عن بعد وال صتتتتتتتتت ل إلى 

التعليمية الم انية والمناستتتبة للستتتن والمت افقة مع المنهج الدراستتتي األستتتاستتتي على المنصتتتة التعليمية   الم ارد
المتدتاملتة. وقتدم التم يتل من مفزانيتة التدولتة لت ففر ختدمتة اإلنترنت  عتالي الستتتتتتتتتتتتتترعتة للمتدارسر إلى جتانت   

 خدمات اختصاصفي األمن.

اواة في المعاملةر التي أتا   الفرصتتتتة ل مع ور ب  الستتتتنغال باعتماد خ ة العمل ال طنية للمستتتت  -89
 المزيد من البيانات من اإلدارة بن ن التمففز العنصر ر بما في ذل  من أوساط الفخات المعرضة للتمففز.

وأشتتادت ستتفرالف ن باعتماد خ ة العمل ال طنية للمستتاواة في المعاملة وباألننتت ة الرامية إلى دعم  -90
 األشخا  ال عفاء.

وأعرب  ستتتتتتل فاكيا عن تقديراا للمستتتتتتاعدة التي قدم  إلى الالجخفن األوكرانففن وتقنفن وضتتتتتتعهمر   -91
والستتتتتتتتتتحداث منصتتتتتتتتت  المف ا المعني باألشتتتتتتتتتخا  ذو  اإلعاقة. وشتتتتتتتتت ع  ب لندا على تعزيز عملفتها  

 التنريعية وم اءمتها مع المعايفر األوروبية.

 ق   الالجخفن األوكرانففن. و    ب لندا على اتخاذ  ور ب  ستتتتتتتتتتتل ففنيا بالتدابفر المتَّخ  ة لحماية -92
المزيتد من التتدابفر لت ستتتتتتتتتتتتتتيع ن تا   متايتة الم ليتات والم لففن ومزدوجي المفتل ال نستتتتتتتتتتتتتتي ومغتاير  اله يتة 

 ال نسانية و املي صفات ال نسفن ومنع أعمال التمففز.

 عر بمتا في ذلت  عن طريق  ور بت  جن ب أفريايتا بتال ه د الراميتة إلى الق تتتتتتتتتتتتتتاء على الفقر وال  -93
 برامج تقديم الدعم ل طفال واألسر في المناطق الري ية.

وانت ت إستتتتتتتتتتتتتتبتانيتا ب لنتدا على ال ه د التي بت لتهتا الستتتتتتتتتتتتتتتابتال الالجخفن من أوكرانيتار وعلى إتتا تة  -94
 إم.انية اإلقامة المؤقتة في البلد لهم.

 إلنسان و مايتها.وأشادت دولة فلس فن بالتزام الح. مة بتعزيز  ق   ا -95

وأثن  الستت يد على ب لندا الستتت ابتها ألزمة الالجخفن األوكرانففن وتقدمها في الحد من الالمستتاواة  -96
االقتصتتتتتتتتادية. وأعرب  عن قلقها إزاء ستتتتتتتتيادة القان نر و ق   المرأةر و ق   المهاجرينر ووضتتتتتتتتع الم ليات 

 سانية و املي صفات ال نسفن.والم لففن ومزدوجي المفل ال نسي ومغاير  اله ية ال ن 

 وقدم  س يسرا ت صيات. -97

لينتتتتتتتتتي ب لندا على اعتماد خ ط عمل في م ال  ق   اإلنستتتتتتتتانر وعلى اتخاذ   -وان ت تيم ر   -98
 خ  ات إلصالح نظام العدالةر وتقديم الدعم لالجخفن األوكرانففن.

 ات المنب قة عن دورة االستعراا السابقة. وان ت ت ا  ب لندا على ال ه د التي ب لتها في تنفف  الت صي  - 99

 وقدم  ت ن  ت صيات. -100
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وأشتتتتتتتتتتتادت تركيا بال ه د المب ولة لدعم الالجخفن األوكرانففن وشتتتتتتتتتتت ع  ب لندا على ت مفن  ماية   -101
ممتاثلتة ل ميع طتالبي الل  ء والالجخفن. ور بت  بتال ه د المبت ولتة ل تتتتتتتتتتتتتتمتان اإلدمتاج االجتمتاعي والمهني  

 اإلعاقة. ل شخا  ذو  

وأثن  أواندا على ب لندا لمستتتتاامتها المالية في صتتتتندو  التبرعات االستتتتتخماني لتقديم المستتتتاعدة   -102
 والدول ال زرية الصغفرة النامية في أعمال م ل   ق   اإلنسان. التقنية لدعم مناركة أقل البلدان نم اً 

وأشتتادت أوكرانيا بنتتدة بالتزام ب لندا الصتتاد  بحماية  ق   اإلنستتانر وا  التزام ت لى في أ ستتن  -103
 مظااره في كرم است افتها لماليفن األوكرانففن ممن أجبرتهم الحرب التي شنها االتحاد الروسي على الفرار. 

يرلنتتدا النتتتتتتتتتتتتتتمتتاليتتة بتتال ه د الراميتتة إلى تعزيز قتتدرة  أور بتت  المملدتتة المتحتتدة لبري تتانيتتا العظمى و  -104
وكاالت إنفاذ القان ن على التصتتتتتتد  لالت ار باألشتتتتتتخا  وبالخ  ات المتخ ة لم.افحة التمففز عن طريق  

 خ ة العمل ال طنية للمساواة في المعاملة.

من  دورة االستتتعراا الستتابقة وأثن  على   تي طرأت الت  رات الور ب  جمه رية تنزانيا المتحدة ب  -105
التدابفر الرامية إلى تحستفن الحياة األستريةر بما في ذل  إننتاء مؤستستات ت فر الرعاية ل طفالر والخ  ات  

 المتخ ة للتصد  لالت ار باألشخا .

منظمتة األمن والتعتاون في  وأعربت  ال اليتات المتحتدة األمري.يتة عن تقتديراتا لت لي ب لنتدا رئتاستتتتتتتتتتتتتتة   -106
وأشتتتتتتادت بالتزام ب لندا بتعزيز الديمقراطية على الصتتتتتتعفد العالمي والدفاع عن   2022أوروبا بن اح في عام 

 سيادة الديمقراطيات األخرى.

ون ا  أوروا ا  بال ه د المبت ولة لحمتاية  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتانر بمتا في ذل  من خالل استتتتتتتتتتتتتتتابتال   -107
 .أوكرانيا مؤخراً   الالجخفن ال ين تدفق ا من

وأشتادت أوزب.ستتان بال ه د المب ولة لتعزيز أننت ة مف ا  ق   اإلنستان وباعتماد خ ة العمل   -108
 ال طنية للمساواة في المعاملة.

وأعربت  جمه ريتة فنزويال الب ليفتاريتة عن قلقهتا إزاء شتتتتتتتتتتتتتتدة تنتامي خ تاب الدراهيتة في وستتتتتتتتتتتتتتائط  -109
يتاد ال متاعتات اليمفنيتة المت رفتة ولزاء تتدا ر  تالتة الم ليتات والم لففن  اإلعالم وجرائم الدراهيتة بستتتتتتتتتتتتتتبت  ازد

 ومزدوجي المفل ال نسي ومغاير  اله ية ال نسانية و املي صفات ال نسفن.

وأشتتتتتتارت ب لندار في مال ظاتها الختاميةر إلى م ضتتتتتت ع الصتتتتتتحة ال نستتتتتتية واإلن ابية فقال  إن  -110
ستتاء في الحصتت ل على خدمات الرعاية الصتتحيةر ولن الستتل ات  الدستتت ر ينح على  ماية تدافؤ فر  الن 

  العامة ملزمة بت ففر خدمات الرعاية الصتحية ل شتخا  ذو  اإلعاقة والح امل واألطفال. وينظم قان ن تنظيم
األستتتتترة مستتتتت لة اإلجهاا وي  ز لل بف  تقديم ا ه الخدمة في الحالتفن التالفتفن: )أ( إذا كان الحمل يهدد 

أة أو صتتتتتتتتحتها؛ أو )ب( إذا كان اناك ما يبرر االشتتتتتتتتتباه في أن الحمل وقع نتي ة عمل إجرامي.   ياة المر 
واناك مرستتت م صتتتادر عن وزارة الصتتتحة بنتتت ن المعيار التنظيمي للرعاية في الفترة المحي ة بال الدة ينظمر 

س أننتتتتتتت ة طبية  ر تنستتتتتتتفق خدمات الرعاية الصتتتتتتتحية في الديانات التي تمار 2019من  كان ن ال اني/يناير  
 وخدمات صحية في م ال الرعاية في الفترة المحي ة بال الدةر م ل الحمل وال الدة والنفاس ورعاية ال لفد.

وأدخل  ب لندا تحستتتتتتتفنات على  روف اال ت از و ق   الستتتتتتت ناءر بما في ذل  عن طريق بناء  -111
 هياكل أساسية جديدة.

اضتتتتتي الب لندية وطل  الل  ء. وتنظر افخة مستتتتتتقلة ويحق لدل شتتتتتخح فرَّ من القمع دخ ل األر  -112
في كتل طلت  من طلبتات الل  ء على  تدة. وتتتاح للمهتاجرين المحت زين إم.تانيتة الحصتتتتتتتتتتتتتت ل على التعليم  

 ر على قدم المساواة مع م اطني ب لندا.19-ضد ك ففد موالرعاية ال بية الداملةر بما في ذل  الت عي 
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يستتتتمر الح ار بنتتت ن ال ه د التي تب لها ب لندا لزيادة تحستتتفن  الة  وأعرب ال فد عن أمل  في أن  -113
  ق   اإلنسان في البلد. وقال إن المؤسسات المعنية ستت لى تحلفل الت صيات المقدمة ومعال تها.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
مناستتتتتب ال زتجاود موعد ستتتتتتدرن بولندا التوصتتتتتيات التاليةد وستتتتتتقدف ردوداا عل  ا  ي و    -114

 الدورة الثانية والخمس ن لمجلس حقوق اإلنسان.

النظر  ي التصتتتتتتتتتتدزق عل  االتفتا يتة التدوليتة لحمتاعتة حقوق جمي  العمتا    114-1
 (؛)كوت دعفوار(د )السنغا (د )بنغالدعش(د )إندونيسيا(د الم اجرين وأ راد أسرهم )إسوات ني

االنضتتتتتتتتماف إل  االتفا ية الدولية لحماعة حقوق جمي  مواصتتتتتتتتلة النظر  ي   114-2
 (؛العما  الم اجرين وأ راد أسرهم )الفلب ن

النظر  ي التصتدزق عل  االتفا ية الدولية لحماعة حقوق جمي  العما  الم اجرين   3- 114
 (؛ )س رال ون وأ راد أسرهم وعل  االتفا ية الدولية لحماعة جمي  األشخاص من االختفاء القسري  

التصتتتتتتتتتدزق عل  االتفتا يتة التدوليتة لحمتاعتة جمي  األشتتتتتتتتتختاص من االختفتاء   114-4
 (؛) رنسا(د القسري )إسوات ني

النظر  ي التصتتتتتتتتدزق عل  االتفا ية الدولية لحماعة جمي  األشتتتتتتتتخاص من  114-5
 (؛)سلو اكيا(د االختفاء القسري )أوكرانيا

  االتفتا يتة التدوليتة لحمتاعتة جمي  اعتمتاد التتداب ر الالدمتة للتصتتتتتتتتتتدزق عل 114-6
 (؛األشخاص من االختفاء القسري )األرجنت ن

التصتتتتتتتتتتتدزق  ي أ رع و تت  ممين عل  االتفتتا يتتة التتدوليتتة لحمتتاعتتة جمي   114-7
األشتتتخاص من االختفاء القستتتري واالنضتتتماف إل  البروتوكو  االختياري الملحق بالع د الدولي  

 (؛والثقافية )لكسمبرغ الخاص بالحقوق اال تصادعة واالجتماعية

التصدزق عل  البروتوكو  االختياري الملحق بالع د الدولي الخاص بالحقوق   114-8
 (؛اال تصادعة واالجتماعية والثقافية ) برص

التو ي  والتصتدزق عل  البروتوكو  االختياري الملحق بالع د الدولي الخاص   114-9
 (؛طاليابالحقوق اال تصادعة واالجتماعية والثقافية )إع

النظر  ي التصتتتتتتتتتتتدزق عل  البروتوكو  االختيتتاري الملحق بتتالع تتد التتدولي   114-10
 (؛الخاص بالحقوق اال تصادعة واالجتماعية والثقافية )البرتغا 

التصتتتتتتدزق عل  البروتوكو  االختياري التفا ية حقوق الطفل المتعلق ب جراء   114-11
 (؛تقدعم البالغات ) برص( ) رنسا

النظر  ي التصتتتتتتتتتتتدزق عل  البروتوكو  االختيتتاري التفتتا يتتة حقوق الطفتتل   114-12
 (؛المتعلق ب جراء تقدعم البالغات )سلو اكيا

االستتتمرار  ي التصتتدزق عل  المعاهدات الدولية لحقوق اإلنستتاند وال ستتيما   114-13
وكو   البروتوكو  االختيتتاري التفتتا يتتة حقوق الطفتتل المتعلق بتت جراء تقتتدعم البالغتتات والبروت

 (؛االختياري التفا ية حقوق األشخاص ذوي اإلعا ة )سلو  نيا
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التصدزق عل  البروتوكو  االختياري التفا ية حقوق األشخاص ذوي اإلعا ة   114-14
 (؛)إستونيا

التو ي  والتصتتتتتتدزق عل  البروتوكو  االختياري التفا ية حقوق األشتتتتتتخاص   114-15
 (؛ذوي اإلعا ة )إعطاليا

ل  االتفتا يتة التدوليتة لحمتاعتة حقوق جمي  العمتا  الم تاجرين  التصتتتتتتتتتتدزق ع 114-16
 (؛وأ راد أسرهم واالتفا ية المتعلقة بوض  األشخاص عدعمي الجنسية )الميسيك

االنضتتتتتتتماف إل  االتفا ية المتعلقة بوضتتتتتتت  األشتتتتتتتخاص عدعمي الجنستتتتتتتية  114-17
 (؛واالتفا ية المتعلقة بخفض حاالت انعداف الجنسية )إسوات ني

 ي إجراءات التصدزق عل  االتفا ية المتعلقة بوض  األشخاص    المضي  دماا  114-18
 (؛عدعمي الجنسيةد واالتفا ية المتعلقة بخفض حاالت انعداف الجنسية )ش لي

 (؛ االنضماف إل  االتفا ية المتعلقة بوض  األشخاص عدعمي الجنسية )كوت دعفوار  19- 114

التصتتتتتتتتتتدزق عل  االتفتا يتة التدوليتة لحمتاعتة حقوق جمي  العمتا  الم تاجرين   114-20
( 189)ر م  2011وأ راد أستتتتتترهم واتفا ية منظمة العمل الدولية بشتتتتتتمن العما  المنزل  ن لعاف  

 (؛)جم ورية  نزويال البوليفارية

التصتدزق عل  اتفا ية مجلس أورواا للو اعة من العنف ضتد النستاء والعنف   114-21
ئلي وميا حت ما وتنف ذها بالكاملد وتعدزل التعريف القانوني الحالي لالغتصاع  ي القانون  العا

 (؛الجنائي ليشمل العال ة الجنسية غ ر الرضائية )بلجييا

مواصتتتتتلة الحوار العاف م  االتحاد األورواي وغ را من الم ستتتتتستتتتتات الدولية   114-22
 (؛ اكياذات الصلة بشمن  ضاعا حقوق اإلنسان المعلقة )سلو 

  النظر  ي دعوة الخب ر المستتتتقل المعني بالحماعة من العنف والتم  ز القائم ن  114-23
عل  أستتتان الم ل الجنستتتي وال وية الجنستتتانية لزيارة البلدد من أجل الحصتتتو  عل  المشتتتورة 

 (؛ التقنية  ي الو   المناسب لتعزيز السياسات الوطنية وميا حة التضل ل اإلعالمي )أوروغواي 

إدراج االعتراف بحق اإلنستتتتتتتتان  ي ب  ة نظيفة وصتتتتتتتتحية ومستتتتتتتتتدامة  ي  114-24
 (؛الدستور )كوستارييا

تعدزل  انون المجلس الوطني للقضتتتتتتتتتاء لمواءمتت م  الدستتتتتتتتتتور والمعاز ر   114-25
 (؛الدولية المتعلقة باستقال  القضاء والفصل ب ن السلطات )لكسمبرغ

دة  ي القانون الجنائي واعتماد تعريف تجريم التعذزب بوصتتتتتتتتتفت جريمة محد 114-26
للتعذزب زتماشتت  م  اتفا ية مناهضتتة التعذزب وغ را من ضتتروع المعاملة أو العقواة القاستتية  

 (؛أو الالإنسانية أو الم  نة )الميسيك

ضتتمان التنف ذ الكامل التفا ية مجلس أورواا للو اعة من العنف ضتتد النستتاء   114-27
وستتتتتتتتتحب التمان التحقق من دستتتتتتتتتتورية االتفا ية من المحيمة   والعنف العائلي وميا حت ما

 (؛الدستورية )الدانمرك

بشتتتتمن محاراة تمج د الناديةد الذي   149/ 76تنف ذ أحياف  رار الجمعية العامة   28- 114
 (؛ ورد فيت أن المحاوالت الرامية إل  تدنيس النصب التذكارية وهدم ا غ ر مقبولة )االتحاد الروسي 
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تعزيز اإلطار القانوني لميا حة العنصرية والتم  ز العنصري وكراهية األجانب   114-29
 (؛وضمان إميانية الوصو  الفعلي إل  العدالة لجمي  الضحاعا )كوستارييا

إصتتتتالق القانون الجنائي من أجل إدراج الم ل الجنستتتتي وال وية الجنستتتتانية   114-30
 (؛صراحة ضمن موجبات الحماعة من التم  ز )إسبانيا

تعدزل القانون الجنائي ب ضتتتا ة الم ل الجنستتتي ضتتتمن موجبات الحماعة من  114-31
 (؛التم  ز )سويسرا

تعدزل القانون ن الجنائي والمدني إلدراج الم ل الجنستتتتتي وال وية الجنستتتتتانية   114-32
 (؛ضمن موجبات الحماعة من التم  ز )ألمانيا

لتم  ز من أجل ضتتتتمان الحماعة  تعدزل القانون الجنائي وتشتتتتريعات ميا حة ا 114-33
الكتاملتة من جرائم الكراهيتة وخطتاع الكراهيتة والتم  ز عل  أستتتتتتتتتان الم تل الجنستتتتتتتتتي وال ويتة  

 (؛الجنسانية )الدانمرك

تجريم الجرائم المرتكبة بدا   التح ز العنصتتتتتتتتتري واإلعا ة والم ل الجنستتتتتتتتتي   114-34
 (؛)كوستاريياوال وية الجنسانية بوصف ا من جرائم الكراهية 

ستتن تشتتريعات مناهضتتة لجرائم الكراهية والتوستت   ي برامف التثليف الحالية   114-35
لمن  التم  ز عل  أستتتتتتان الم ل الجنستتتتتتي وال وية الجنستتتتتتانية والعرق من أجل حماعة أ راد 

 (؛المجتمعات الم مشة )أستراليا

راهية عل  أستتان  تطب ق حماعة  انونية  عالة من جرائم الكراهية وخطاع الك 114-36
 (؛الم ل الجنسي وال وية الجنسانية )النمسا

تعدزل التشتتتريعات لحظر التم  ز ضتتتد األ ليات الجنستتتية والجنستتتانية وتو  ر   114-37
 (؛حماعة  انونية  عالة من جرائم الكراهية وخطاع الكراهية ) نلندا

ن البشتتتتتتترة  تعدزل  انون المستتتتتتتاواة  ي المعاملة إلدراج األصتتتتتتتل القومي ولو 114-38
 (؛والنسب ضمن األسباع المحتملة للتم  ز )ش لي

 (؛ تعزيز اإلطار القانوني المتعلق باستقال  ه  ات تنظيم وسائط اإلعالف )البراديل  39- 114

من القانون الجنائيد المتعلقت ن بالتشتت  رد من   196و 212تعدزل المادت ن   114-40
 (؛أجل ضمان حماعة حرية التعب ر والحفاظ عل  استقال  وسائط اإلعالف )كندا

تعزيز التشتتتتتريعات وتنف ذ ستتتتتياستتتتتات شتتتتتاملة لحماعة المدا ع ن عن حقوق   114-41
 (؛اإلنساند بمن    م المدا عون عن الب  ة والنشطاء والصحف ون )كوستارييا

النظر  ي اعتمتاد خطتة عمتل حيوميتة لميتا حتة جرائم الكراهيتة من أجتل تعزيز  114-42
 (؛اإلبالغ عن هذا الجرائم والمساعدة والمساءلة عن هذا الجرائم )ال ونان

  2030- 2022ضتمان التنف ذ الكامل لخطة العمل الوطنية للمستاواة  ي المعاملة  114-43
 (؛ لفرص والحقوق لفائدة جمي  المواطن ن والف ات )أوكرانيا لزيادة تعزيز تكا   ا   التي اعتمدت م خراا 

مواصتتلة التداب ر التي تعزد استتتقاللية و درات مفوضتتية حقوق اإلنستتان  ي  114-44
 (؛بولندا )جورجيا
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اتختاذ المزيتد من التتداب ر لتوط تد مفوضتتتتتتتتتيتة حقوق اإلنستتتتتتتتتتان عن طريق  114-45
 (؛الكافية لالضطالع بوالزت ا )بلغارياتخصيص الموارد البشرية والمالية 

إمداد مفوض حقوق اإلنستان  ي بولنداد خاصتة إدارة المستاواة  ي المعاملةد   114-46
بالموارد البشتتتتترية والمالية الالدمة لتمي ن ا من االضتتتتتطالع بجمي  الم اف الموكلة إل  اد و قاا 

قوق اإلنستتتان )مبادئ باريس( للمبادئ المتعلقة بمركز الم ستتتستتتات الوطنية لتعزيز وحماعة ح
 (؛)الجبل األسود

وضتت  يليات مناستتبة للقضتتاء عل  جمي  أشتتيا  التم  ز العنصتتري وكراهية  114-47
 (؛األجانب وإنفاذ إعالن وارنامف عمل دزراان )موريش ون

تكثيف الج ود لميتتتا حتتتة خطتتتاع الكراهيتتتة والتم  ز عل  أستتتتتتتتتتتان العرق   114-48
 (؛والجنسية )ب الرون

تكثيف الحمالت العتامتة لميتا حتة خطتاع الكراهيتة والتحريض عل  الكراهيتة   114-49
 (؛وجرائم الكراهية )بورك نا  اسو

اتخاذ تداب ر  ضتتتتتتتتتائية وإدارية لميا حة التم  ز العنصتتتتتتتتتري وجرائم الكراهية   114-50
 (؛ميا حة  عالة )الص ن

صتتتتتترية والتحريض  اتخاذ جمي  التداب ر الالدمة لميا حة خطاع الكراهية العن 114-51
 (؛عل  العنف ميا حة  عالةد بما  ي ذلك عل  شبية اإلنترن  )كوت دعفوار

اتخاذ تداب ر ترمي إل  ميا حة جمي  أشيا  التم  ز التي ت ثر عل  المجتم    114-52
 (؛البولندي واست صال ا )كواا

إلغتاء استتتتتتتتتتختداف خطتاع الكراهيتةد بمتا  ي ذلتك عل  شتتتتتتتتتبيتة اإلنترنت  و ي  114-53
 (؛سائط اإلعالف )كوااو 

ضمان تنف ذ األحياف القانونية السارية التي تحظر التم  ز العنصريد وتيس ر   114-54
 (؛إميانية الوصو  الفعلي إل  العدالة لجمي  ضحاعا التم  ز العنصري )إسوات ني

 (؛مواصلة تنف ذ تداب ر ميا حة التم  ز )جورجيا 114-55

التتداب ر القتانونيتة واإلداريتة لميتا حتة العنصتتتتتتتتتريتة والتم  ز  اتختاذ المزيتد من   114-56
العنصتتتتتتتتتري وخطتاع الكراهيتةد وال عن طريق تنف تذ أنشتتتتتتتتتطتة عمليتة لتعزيز المعر تة والتوعيتة  

 (؛بالقوالب النمطية وموا ف التح ز والتم  ز )جم ورية إزران اإلسالمية

كراهية  ي المجتمعات  مواصلة تحس ن السياسات الرامية إل  ميا حة جرائم ال 114-57
 (؛المحلية وتباد  الممارسات الج دة م  الدو  األعضاء األخرى )كاداخستان

مواصلة الج ود المبذولة لميا حة التم  ز ضد األ ليات القوميةد بما  ي ذلك   114-58
 (؛الروما )لبنان

يض  اتخاذ جمي  التداب ر الالدمة لميا حة خطاع الكراهية والعنصتتتترية والتحر  114-59
 (؛عل  العنف )ل بيا

ميا حة خطاع الكراهية العنصتترية والتحريض عل  العنفد بما  ي ذلك عل    114-60
 (؛شبية اإلنترن  )مال زيا
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تعزيز الج ود الرامية إل  حماعة حقوق اإلنستان الميفولة لق ليات بالتصتدي   114-61
 (؛)جم ورية كوريا للتم  ز القائم عل  أسان النوع االجتماعي واألصل اإلثني والعرق 

اتخاذ تداب ر للحد من عدد الجرائم المرتكبة بدا   كراهية األجانب والتعصتتتتب   114-62
 (؛العنصري )االتحاد الروسي

 (؛ليشتي -اتخاذ المزيد من التداب ر للقضاء عل  التم  ز )تيمور  114-63

والتحريض    اتخاذ جمي  التداب ر الالدمة لميا حة خطاع الكراهية والعنصتتتترية 114-64
 (؛عل  العنفد بما  ي ذلك عل  شبية اإلنترن  )تونس

تعزيز الستتتتتتتياستتتتتتتات الرامية إل  تشتتتتتتتجي  الحوار ب ن الثقا ات والتفاهم ب ن  114-65
 (؛األ ليات والطوائف الدزنية )البراديل

 (؛إدالة الق ود المفروضة عل  حقوق األ ليات )الص ن 114-66

  الثقا ات والتفاهم ب ن األغلبية ومختلف األ لياتد  ضتتتتتتتتتالا تعزيز الحوار ب ن  114-67
 (؛عن الطوائف الدزنية )كاداخستان

التحق ق  ي جمي  ادعتاءات التعرض للتعتذزتب وستتتتتتتتتوء المعتاملتة عل  أزتدي   114-68
 (؛الموظف ن الميلف ن ب نفاذ القوان ن )دامبيا

تجزين للتعذزب  من  تعرض األشتتتتخاص المنتم ن إل  الف ات الضتتتتعيفة والمح 114-69
 (؛وسوء المعاملة عل  أزدي ضباط الشرطة ومعا بة الجناة )جم ورية  نزويال البوليفارية

 (؛من  االكتظاظ ومواءمة ظروف االحتجاد م  المعاز ر الدولية )دامبيا 114-70

مواصتتتلة الج ود الرامية إل  ميا حة أ عا  ستتتوء المعاملة التي ترتكب ا  وات   114-71
 (؛نانالشرطة )ال و 

اتخاذ تداب ر لتحستتتتتتتت ن ظروف احتجاد الستتتتتتتتجناء  ي الستتتتتتتتجون البولندعة   114-72
 (؛)االتحاد الروسي

اتخاذ خطوات ملموستتتتتتتتة لتنف ذ أحياف المحاكم الدولية فيما زتعلق بستتتتتتتتيادة   114-73
 (؛القانون )تشيييا

قة  حماعة استتقال  الستلطة القضتائية عن طريق التنف ذ الكامل لقحياف المتعل 114-74
بستتتتتيادة القانون  ي بولندا الصتتتتتادرة عن محيمة العد  األورواية والمحيمة األورواية لحقوق  

 (؛عن توصيات اللجنة األورواية للدعمقراطية من خال  القانون )ألمانيا اإلنساند  ضالا 

ضتتتتتتمان التنف ذ الستتتتتتري  لقحياف ذات الصتتتتتتلة الصتتتتتتادرة عن محيمة العد    114-75
ورواية لحقوق اإلنستتتتتتتتان والتوصتتتتتتتتيات الواردة  ي تقرير المفوضتتتتتتتتية  األورواية والمحيمة األ 

من أجل حماعة ستتيادة القانون واستتتقال  القضتتاء   2022األورواية بشتتمن ستتيادة القانون لعاف  
 (؛البولندي )النرويف

التنف ذ الكامل للقرارات والتوصتتتتيات الصتتتتادرة عن المحيمة األورواية لحقوق   114-76
العد  األورواية والمفوضتتتتية األورواية بشتتتتمن ستتتتيادة القانوند وال ستتتتيما اإلنستتتتان ومحيمة 

 (؛تعلق من ا باستقال  القضاء )السويد ما
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تنف تذ جمي  األحيتاف الصتتتتتتتتتتادرة عن المحيمتة األوروايتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتتان   114-77
ومحيمة العد  األوروايةد بما  ي ذلك األحياف التي صتتتتتتدرت  ي القضتتتتتتاعا المتعلقة بانت اكات  

 (؛استقال  القضاء )النمسا

ضتتمان تمت  الستتلطة القضتتائية باالستتتقال  والحياد الكامل ند واالمتناع عن   114-78
اللياف بتغ  رات  انونية وستتتتياستتتتية عمين أن تفضتتتتي إل  الستتتتيطرة الستتتتياستتتتية عل  الستتتتلطة  

 (؛بلجيياالقضائية أو التدخل    اد والتنف ذ الكامل لقرارات المحاكم الدولية  ي هذا الصدد )

ضتتتمان استتتتمرار الج ود الرامية إل  تنف ذ اإلصتتتالحات القضتتتائيةد وال ستتتيما  114-79
 (؛ فيما زتعلق بضمان تحرر النظاف القضائي من سيطرة السلطت ن التنف ذعة والتشريعية )ال ونان 

تعدزل  انون المجلس الوطني للقضاءد وال سيما فيما زتعلق ب جراءات تع  ن   114-80
طة القضتائيةد ومواءمتت م  المعاز ر الدولية المتعلقة باستتقال  القضتاء والفصتل  أعضتاء الستل

 (؛ب ن السلطات )تشيييا

 (؛مواصلة إرساءات ضمانات الستقال  القضاء ) رنسا 114-81

صتون استتقال  القضتاء للحفاظ عل  ستيادة القانون وتجنب اإلصتالحات التي   114-82
 (؛ثق لة عل  القضاة )أستراليا تض  ضغوطاا 

ضتمان استتقاللية عمل الستلطة القضتائيةد بطرق من ا تنف ذ األحياف الصتادرة   114-83
 (؛ عن المحيمة األورواية لحقوق اإلنسان ومحيمة العد  األورواية بشمن استقال  القضاء )أزرلندا 

 (؛ )ليختنشتازناتخاذ خطوات  عالة لضمان استقال  وحياد القضاء وتعزيزهما   114-84

ضتتتتمان استتتتتقال  الستتتتلطة القضتتتتائية عن طريق معالجة الشتتتتواغل المتعلقة   114-85
ب جراءات تع  ن القضتتتاة وتكوين المجلس الوطني للقضتتتاء والتق د التاف باألحياف الصتتتادرة عن 

 (؛محيمة العد  األورواية والمحيمة األورواية لحقوق اإلنسان )هولندا

ر تضتتمن تنف ذ عملية مفتوحة ونزي ة وشتتفا ة إلصتتالق  مواصتتلة اتخاذ تداب  114-86
 (؛القضاء وتس م  ي تعزيز استقال  النظاف القضائي وحيادا )ب رو

مواصتتتلة الج ود المبذولة لضتتتمان مواءمة اإلصتتتالق الذي عخضتتت  لت النظاف   114-87
 (؛ريام  المعاز ر الدولية المتعلقة باستقال  القضاء وحيادا )جم ورية كو  القضائي حالياا 

إجراء تحليقات شتتتتتتاملة  ي جمي  حاالت التخريب التي تعرضتتتتتت  ل ا مقابر   114-88
الجنود الستتتتتوفيات والنصتتتتتب التي تخلد ذكرى المحررين الستتتتتوفيات وتقدعم الجناة إل  العدالة  

 ؛)االتحاد الروسي(

ضتتتتتتتتمان احتراف أحياف المحيمة األورواية لحقوق اإلنستتتتتتتتان ومحيمة العد    114-89
األورواية وتنف ذ هذا األحيافد وال ستيما ما تعلق من ا ب صتالق النظاف القضتائي البولنديد من 

 (؛أجل ضمان تمت  القضاء باالستقال  الكامل )إسبانيا

 تعزيز مبادئ استتقال  القضتاءد ووضت  يلية الستتعراض  رارات الدائرة التمدزبية  114-90
ب القضتاة والمدع ن العام ن الستتقال  القضتاءد  الستابقة ضتد القضتاةد وضتمان حماعة نظاف تمدز

 (؛وتعزيز الج ود الرامية إل  حماعة القضاة من الضغوط السياسية )الوالعات المتحدة األمرييية
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اعتماد تداب ر ملموستتتة تكفل تمت  القضتتتاء باالستتتتقال  الكاملد بما  ي ذلك   114-91
تقتاف أو غ را من أشتتتتتتتتتيتا   ضتتتتتتتتتمتان  درة القتاضتتتتتتتتتي عل  أداء م تامت من دون خوف من االن

 (؛االضط اد )أوروغواي

إلغاء األحياف التي تج ز  رض عقواات تمدزبية عل  القضتاة بستبب تفست رهم  114-92
 (؛للقانون وإعادة القضاة المو و  ن عن العمل إل  مناصب م )النمسا

 مواصتتلة الج ود والمبادرات الرامية إل  تحستت ن أداء نظاف العدالة )جم ورية 114-93
 (؛إزران اإلسالمية

مواصتتتتلة الج ود الرامية إل  استتتتتكما  اإلصتتتتالحات التي شتتتترع    ا ب دف   114-94
 (؛تحس ن أداء النظاف القضائي )أودايستان

مواصتتتتتلة الج ود المتعلقة باإلصتتتتتالحات التي شتتتتترع     ا الحيومة ب دف   114-95
 (؛تحس ن أداء النظاف القضائي )أرم نيا

 (؛اف العدالة )جم ورية تنزانيا المتحدةمواصلة تعزيز نظ 114-96

ضتمان حق األشتخاص المنتم ن إل  جماعات األ ليات  ي تمث ل م كما عجب  114-97
 (؛ ي أج زة نظاف العدالة الجنائية و ي  وات الشرطة )كواا

اتخاذ خطوات ملموستتة تكفل حرية وستتائط اإلعالفد بطرق من ا اعتماد إطار   114-98
 انوني ععزد وجود وستتتتائط إعالف حرة ومستتتتتقلة وتحقق التعددعةد واتخاذ تداب ر  عالة لحماعة 

 (؛ الصحف  ن من االضط اد والتره ب والمضاعقةد سواء عل  شبية اإلنترن  أو خارج ا )تشيييا 

وني ععزد وجود وستائط إعالف حرة ومستتقلة وتحقق التعددعة  اعتماد إطار  ان 114-99
 (؛ويضمن حماعة الصحف  ن من االضط اد والتره ب والمضاعقة )النرويف

االعتراف بالدور األستاستي للمدا ع ن عن حقوق اإلنستان والناشتط ن  ي هذا   114-100
 (؛ ين السلم  ن ) نلندا المجا  وتحس ن مدونة  واعد سلوك الشرطة فيما زتعلق بمعاملة المتظاهر 

 ضتتمان تمت  وستتائط اإلعالف ومنظمات المجتم  المدني بحرية التعب رد بطرق  114-101
 (؛من ا اتخاذ خطوات تضمن عدف اللجوء إل  إجراءات  انونية ك دعة ضد الصحف  ن )ن وديلندا

حرية تعزيز تعددعة وستتتتتائط اإلعالف واالمتناع عن اإلجراءات التي  د تقوض   114-102
 (؛وسائط اإلعالف )المملكة المتحدة لبريطانيا العظم  وأزرلندا الشمالية

ديادة دعم استتتتقال  وستتتائط اإلعالف والحد من الق ود المفروضتتتة عل  حرية  114-103
 (؛التعب رد بطرق من ا إلغاء  وان ن التش  ر الجنائي )الوالعات المتحدة األمرييية

تعب ر واتختتاذ خطوات تحتتد من بستتتتتتتتتط الستتتتتتتتتيطرة  الو احتراف حريتْي التجم    114-104
الستياستية عل  وستائط اإلعالفد وضتمان أن تمت  وستائط اإلعالف بالحرية واالستتقال د ووضت  

 (؛حد لمضاعقة الصحف  ن )جم ورية  نزويال البوليفارية

و ف استتتتخداف التداب ر القستتترية االنفرادعة التي تتعارض م  القانون الدولي   114-105
 (؛عل  التمت  بحقوق اإلنسان )ب الرون ألمم المتحدة والتي ت ثر سلباا وم ثاق ا

  و ف دعم المتطر  ن والجمعيات الستتتتتياستتتتتية غ ر القانونية التي تدعو علناا  114-106
 (؛واوضوق إل  تغ  ر الحيم بمسلوع العنف واطريقة غ ر دستورية  ي ب الرون )ب الرون
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لتغطية اإلعالمية  ي جمي  الم ستتتستتتات  ضتتتمان مبادئ الحياد والتوادن  ي ا 114-107
 (؛اإلعالمية العامة )ألمانيا

تكثيف الج ود الرامية إل  تحدزد هوية األطفا  ضتتتحاعا االستتتتغال  الجنستتتي   114-108
 (؛واالتجارد وال سيما  ي أوساط األطفا  الذزن ععيشون  ي أوضاع هشة )بورك نا  اسو

القضتتتتاء عل  االتجار بالبشتتتترد عن طريق اتخاذ مزيد من التداب ر لضتتتتمان   114-109
 (؛إجراء تحليقات شاملة  ي الحاالت ذات الصلة ومحاسبة الجناة ) برص

مواصتلة تدريب الم ن  ن المعن  ن بتحدزد هوية ضتحاعا االتجار باألشتخاصد   114-110
 (؛ )لبنان  وخاصة النساء واألطفا د وا حالت م إل  الج ات التي تقدف الخدمات المناسبة الحتياجات م 

اتخاذ خطوات  عالة لمن  تعرض األطفا  لالستغال  الجنسي واالتجار وتو  ر   114-111
 (؛الخدمات وسبل االنتصاف المناسبة للضحاعا )ليختنشتازن

 (؛تعزيز تداب ر ميا حة االتجار باألشخاص وتقدعم الدعم للضحاعا )ن با  114-112

األطفا  ضتتتتتتحاعا االستتتتتتتغال  الجنستتتتتتي   تعزيز الج ود المبذولة لتحدزد هوية 114-113
واالتجار باألشتتتخاصد وال ستتتيما األطفا  الضتتتعفاءد مثل األطفا  غ ر المصتتتحوا ن بذوي م من 

 (؛طالبي اللجوء أو الالج  ن أو الم اجرين )بنما

مواصلة اتخاذ المزيد من الخطوات لتحدزد هوية األشخاص والف ات المعرضة   114-114
ك ز عل  الو اعة  ي أوستتتتتتاط م عن طريق تنف ذ مبادرات اجتماعية  لالتجار باألشتتتتتتخاص والتر 

 (؛ا تصادعة محددة األهداف وغ رها من المبادرات )أوغندا

الفعتتتالتتتة والمحتتتددة األهتتتداف لتو  ر الحمتتتاعتتتة االجتمتتتاعيتتتة   114-115 البرامف  تعزيز 
 (؛للمشردزن )جم ورية إزران اإلسالمية

 (؛لتشرد )جم ورية تنزانيا المتحدةمواصلة اتخاذ تداب ر للتصدي ل 114-116

النظر  ي تستري  الج ود الرامية إل  تو  ر التغطية الصتحية الشتاملة لجمي   114-117
 (؛المواطن ن )موريش ون

ضتتمان الحماعة الشتتاملة لحقوق النستتاء والفتياتد بمن    ن الالج اتد  ي  114-118
 (؛ياالحصو  عل  خدمات اإلج اض المممون والقانوني )أسترال

 (؛ ضمان الحصو  الفعلي عل  خدمات اإلج اض المممون والقانوني )النمسا 114-119

و ي الو   المناستتب عل  خدمات    ضتتمان الحق القانوني  ي الحصتتو   علياا  114-120
 (؛اإلج اض المممون ووسائل من  الحمل )بلجييا

ضتتتتتتتتمان إميانية الحصتتتتتتتتو  عل  خدمات اإلج اض المممون والقانوني  ي  114-121
من   2-152د وتعدزل المادة  1993م   انون تنظيم األستتتترة لعاف    الممارستتتتة العمليةد تمشتتتتياا 

القانون الجنائي البولنديد التي تجرف تقدعم أي شيل من أشيا  الدعم للحوامل الالتي زلتمسن 
 (؛خدمات اإلج اض )كندا

كثيف الج ود المبذولة لحماعة حقوق المرأة وتعزيزهاد بما  ي ذلك الصتتتتحة ت 114-122
 (؛م  القانون والمعاز ر الدولية لحقوق اإلنسان )تشيييا والحقوق الجنسية واإلنجابيةد تمشياا 
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ضتمان الحصتو  الفعلي عل  خدمات الصتحة الجنستية واإلنجابية  ي الو     114-123
 (؛م هذا الخدمات ) نلنداالمناسب واالمتناع عن تجريم تقدع

 (؛ ضمان االستفادة الكاملة من الخدمات الصحية لقشخاص ذوي اإلعا ة )العراق  114-124

تمم ن  رص الحصو  عل  الخدمات الصحية لجمي  األشخاص ذوي اإلعا ة   114-125
 (؛وضمان توا ر هذا الخدماتد بغض النظر عن نوع اإلعا ة )غامبيا

ء والفتيات عل  حقو  ن  ي مجا  الصتتتحة الجنستتتية  ضتتتمان حصتتتو  النستتتا 114-126
 (؛واإلنجابية ) رنسا

إبتتاحتتة الو ف الطوعي للحمتتل  ي حتتاالت الحمتتل النتتاجم عن دنتتا المحتتارف   114-127
وإصتابة الجن ن بتشتوهات خط رة وضتمان حصتو  جمي  النستاء عل  خدمات الصتحة الجنستية 

 (؛واإلنجابية )الميسيك

وظة عل  حقوق المرأة عن طريق تنف ذ مبادرات لمن  إدخا  تحستتتتتت نات ملح 114-128
العنف العائلي والعنف الجنستتانيد وتغ  ر التعريف القانوني لالغتصتتاع وإبطا  القانون الجدزد  

 (؛عل  اإلج اض )النرويف الذي عفرض   وداا 

تكثيف الج ود الرامية إل  ميا حة العنف ضتد النستاء والفتياتد والستيما عن   114-129
طريق تنف ذ اتفا ية مجلس أورواا للو اعة من العنف ضتتد النستتاء والعنف العائلي وميا حت ما  
وضتتتتتمان  رص النستتتتتاء والفتيات  ي االستتتتتتفادة الكاملة من الخدمات الصتتتتتحيةد بما  ي ذلك  

 (؛خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية )البرتغا 

 (؛بية )سلو  نياضمان االستفادة الكاملة من خدمات الصحة اإلنجا 114-130

 (؛حماعة صحة المرأة وحقو  ا الجنسية واإلنجابية )جنوع أ ريليا 114-131

)أ( من 25()أ( و)ع( والمادة  1)23النظر  ي ستتتتتحب التحفظات عل  المادة   114-132
اتفا ية حقوق األشتتتتتتتتخاص ذوي اإلعا ةد التي تتعلق بمستتتتتتتتائل الزواج واألستتتتتتتترة والتنشتتتتتتتت ة 

 (؛ية الحصو  عل  الخدمات الصحية )جنوع أ ريلياعن إميان والعال اتد  ضالا 

جمي   114-133 الحمتتتتتل  ي  و ف  عج ز  بتتتتت  رار  تتتتتانون  اإلج تتتتتاض  تجريم  إلغتتتتتاء 
 (؛)إسبانيا الحاالت

 إلغاء تجريم اإلج اض  ي جمي  الحاالت وضمان حق المرأة  ي اتخاذ القرارات  114-134
 (؛ لصحة الم نية الالدمة )السويد المتعلقة بجسدهاد بطرق من ا ضمان حصول ا عل  خدمات ا 

ضتمان الحصتو  الفعلي عل  الرعاعة والخدمات الصتحية الجنستية واإلنجابية   114-135
 ي الو   المناستتتتتتتب ومن دون تم  زد وإلغاء تجريم اإلج اض  ي جمي  الحاالتد وضتتتتتتتمان 

اء عل  التفا ية القضت  حصتو  النستاء والفتيات عل  خدمات اإلج اض المممون والقانوني و قاا 
 (؛جمي  أشيا  التم  ز ضد المرأة )سويسرا

ضمان حصو  جمي  النساءد  ي المناطق الريفية والحضريةد عل  الخدمات   114-136
 (؛الصحيةد بما  ي ذلك الرعاعة الصحية الجنسية واإلنجابية )تونس

اتخاذ تداب ر تضتتتتمن حصتتتتو  جمي  األشتتتتخاص ذوي اإلعا ة عل  الخدمات   114-137
 (؛الصحية )تونس
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 (؛حظر العقواة البدنية داخل الم سسات التعليمية )دامبيا 114-138

مواصتتتتتتتتتلتة الج ود الراميتة إل  ديتادة مواظبتة أطفتا  الرومتا عل  التدراستتتتتتتتتة   114-139
 (؛والقضاء عل  التم  ز ضدهم  ي المدارن ) برص

التعليم لجمي  األطفا د  اتخاذ التداب ر المناسبة لضمان االستفادة الكاملة من   114-140
 (؛بمن    م أطفا  الروماد  ي البلد )ال ند

مواصتتتتتتتلة تعزيز نظاف التعليم بتحستتتتتتت ن  رص الوصتتتتتتتو  إل  التكنولوجيات   114-141
 (؛الر مية )ملدعف

مواصتتتتتلة الج ود الرامية إل  ميا حة جمي  أشتتتتتيا  التم  زد وال ستتتتتيما عن   114-142
 (؛طريق تنف ذ تداب ر التوعية )المغرع

تحستت ن  رص الحصتتو  عل  الخدمات والمعلومات والتثليف بشتتمن مستتملتْي   114-143
الجنس واإلنجاعد بطرق من ا ضتمان الحصتو  عل  خدمات اإلج اض القانوني والمممون من 

 (؛دون تم  ز )ن وديلندا

مواصتلة الج ود المبذولة لضتمان تكا    رص الحصتو  عل  التعليم الشتامل   114-144
 (؛فا  )س رال ون لجمي  األط

اتختاذ تداب ر لزيادة  رص األطفتا  الذزن ععيشتتتتتتتتتون  ي المنتاطق الريفيتة  ي  114-145
 (؛الحصو  عل  التعليم )تونس

مواصتتتتتتتلة الج ود الرامية إل  ميا حة التم  ز والعنصتتتتتتترية وخطاع الكراهية   114-146
الوطنية للمستتاواة    لما نصتت  عليت خطة العمل  وتنف ذ حمالت اجتماعية وأنشتتطة للتوعية و قاا 

 (؛)تركيا 2030-2022 ي المعاملة 

الكف عن تجاهل يراء الناشط ن  ي مجا  الب  ة والعلماء والمنظمات الدولية   114-147
  التي تعرع عن  لق ا إداء الستياج الذي أ امتت الستلطات البولندعة عل  مو   ب لوفيجستياعا بوششا 

 (؛راية والعلم والثقا ة للتراث العالمي )ب الرونالمدرج عل   ائمة منظمة األمم المتحدة للت

وضتت  استتتراتيجيات وطنية ودولية شتتاملة للتكيف م  تغ ر المناخ والتخفيف   114-148
 (؛ليشتي -من يثارا )تيمور 

اتخاذ تداب ر ستتتياستتتية ملموستتتة لوضتتت  تشتتتريعات تعالف تورط الشتتتركات  ي  114-149
ذلتتك حتتاالت االحتال  األجنبيد واإلبالغ عن تتا لمن  جمي  المنتتاطق المتتتمثرة بتتالنزاعد بمتتا  ي  

 (؛االنت اكات )دولة  لسط ن

مواصتتتتلة ديادة مستتتتتوى المستتتتاعدة اإلنمائية الرستتتتمية لبلوغ ال دف المتفق   114-150
 (؛ ي المائة من الدخل القومي اإلجمالي )بنغالدعش 0,7والمحدد  ي نسبة  درها  عليت دولياا 

ل التفا ية مجلس أورواا للو اعة من العنف ضتد النستاء والعنف  التنف ذ الكام 114-151
العائلي وميا حت ما لزيادة الفعالية  ي ميا حة العنف العائلي وحماعة الضتتتتتتتحاعا ودعم م عن 

 (؛طريق تحس ن الخدمات المقدمة ل م )إستونيا

 اتخاذ خطوات لتحق ق الفعالية  ي تنف ذ األحياف المنصتتتوص عل  ا  ي خطة 114-152
د وال ستتيما األحياف المتعلقة بالتم  ز ضتتد 2030-2022العمل الوطنية للمستتاواة  ي المعاملة  

 (؛المرأة وميا حة التم  ز والعنصرية وخطاع الكراهية )أرم نيا
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مواصتتتلة تنف ذ المبادرات المتعلقة بالمستتتاواة  ي المعاملة ب ن المرأة والرجلد   114-153
لما نصتتتت  عليت خطة العمل الوطنية   ن االجتماعيد و قاا وال ستتتتيما  ي مجا  العمالة والضتتتتما

 (؛)بلغاريا 2030-2022للمساواة  ي المعاملة للفترة 

إدالة الحواجز االجتماعية والثقافية والسياسية التي تحو  دون وصو  المرأة   114-154
 (؛إل  المناصب الرفيعة  ي جمي  مجاالت الحياة  ي البلد )كواا

د من التداب ر الفعالة لتحستتتت ن مستتتتتوى المشتتتتاركة الستتتتياستتتتية  اعتماد المزي 114-155
 (؛للمرأة وتو  ر التدريب والدعم للمرشحات )ال ند

المضتتتتي  ي اعتماد المزيد من التداب ر الفعالة لزيادة المستتتتاواة  ي المعاملة   114-156
 (؛يالفائدة المرأة  ي المجال ن الخاص والعافد بما  ي ذلك المشاركة السياسية )إندونيس

 (؛تعزيز الج ود المبذولة لميا حة العنف العائلي )كاداخستان 114-157

مواصتتتتلة المستتتتاعي الرامية إل  تحق ق المستتتتاواة ب ن الجنستتتت ن عن طريق  114-158
 (؛)ل توانيا 2030-2022التنف ذ الفعا  لخطة العمل الوطنية للمساواة  ي المعاملة للفترة 

تعزيز مشتتتتتاركة الفتيات والفتيان والشتتتتتباع  ي وضتتتتت  استتتتتتراتيجيات وطنية  114-159
 (؛ن يثارا وتنف ذ هذا االستراتيجيات )ب روودولية للتكيف م  تغ ر المناخ والتخفيف م

تعزيز مشتتاركة المرأة  ي الحياة الستتياستتية وترشتت  النستتاء لشتتغل المناصتتب   114-160
الليادعة  ي الحيومة وم ستستات الدولة وتقدعم الدعم الالدف  ي هذا الصتددد وتمم ن ب  ة عمل 

 (؛مواتية للمرأة )جم ورية مولدو ا

 ريق الخبراء المعني بالعمل لميا حة العنف ضتتتتتد المرأة    االمتثا  لتوصتتتتتيات 114-161
والعنف العائلي بشتتتتتتمن تنف ذ اتفا ية مجلس أورواا للو اعة من العنف ضتتتتتتد النستتتتتتاء والعنف  

 (؛العائلي وميا حت ما )إسبانيا

ضمان اتباع ن ف شامل لميا حة العنف الجنسي والعنف الجنساني ومواءمة  114-162
 (؛علقة بالعنف األسري م  المعاز ر الدولية )جنوع أ ريلياالقوان ن الوطنية المت

اتخاذ المزيد من الخطوات لميا حة العنف الجنستتتتتتتتانيد بطرق من ا مواءمة  114-163
القوان ن المحلية م  المعاز ر الدولية وتحستتتتت ن الخدمات المقدمة لضتتتتتحاعا العنف الجنستتتتتاني  

 (؛الوصو  إل  العدالة )ليختنشتازنعن تعزيز  رص م  ي  والناج ن منتد  ضالا 

تعدزل التعريف القانوني لالغتصتتتتتتتاع  ي القانون الجنائي لتضتتتتتتتم نت انتفاء   114-164
عنصتتر الرضتتا بوصتتفت من العناصتتر األستتاستتية وتعدزل التعريف الحالي للعنف العائلي ليشتتمل 

 (؛إساءة استخداف السلطة المالية )بنما

 (؛حة العنف الجنساني )دامبياضمان اتباع ن ف شامل لميا  114-165

ضمان اتباع ن ف شامل لميا حة العنف الجنساني وضمان التوا ق التاف ب ن  114-166
 (؛القوان ن التي ُتطبق عل  العنف العائلي والمعاز ر الدولية )ش لي

اتختاذ المزيتد من الخطوات لميتا حتة العنف الجنستتتتتتتتتتاني عن طريق تعريف  114-167
عقوف عل  عنصتتتر الرضتتتا وتوستتتي  التعريف الحالي للعنف العائلي ليشتتتمل    تعريفاا االغتصتتتاع  

 (؛إساءة استخداف السلطة المالية )المملكة المتحدة لبريطانيا العظم  وأزرلندا الشمالية
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وضتت  تعريف لالغتصتتاع عقوف عل  أستتان عنصتتر الرضتتا  ي جملة تداب ر   114-168
 (؛األسري والعائلي )أستراليا أخرى ترمي إل  حماعة الناجيات من العنف

 (؛التصدي بفعالية لممارسة العنف ضد المرأة وضمان حقو  ا )الص ن 114-169

تنف ذ التداب ر الرامية إل  ميا حة العنف ضتتتتتتتد المرأة والعنف العائلي وتعزيز   114-170
 (؛هياكل تقدعم الدعم للضحاعا )كوستارييا

نف العائلي ضتد النستاء والفتيات واألطفا   تعزيز تداب ر التصتدي لممارستة الع 114-171
 (؛وتقدعم الدعم الالدف والشامل للضحاعا )جم ورية إزران اإلسالمية

من  العنف العائلي والعنف الجنستتانيد وتقدعم الدعم للضتتحاعاد وإنشتتاء مالج    172- 114
 (؛ ال البوليفارية ومراكز تو ر المساعدة النفسية والقانونية وتحظ  بالتمويل الكا ي )جم ورية  نزوي 

مواصتتتتتلة الج ود الحث ثة من أجل ميا حة جمي  أشتتتتتيا  العنفد وال ستتتتتيما   114-173
 (؛العنف العائلي ضد النساء واألطفا  )ل توانيا

تعزيز الستتتتتتياستتتتتتات والبرامف الرامية إل  القضتتتتتتاء عل  العنف ضتتتتتتد المرأةد   114-174
 (؛ ي ذلك العنف العائلي )مال زيا بما

 (؛الج ود الرامية إل  من  العنف العائلي والعنف الجنساني )ن با مواصلة  114-175

مواصتلة الج ود الرامية إل  تمي ن النستاء وإن اء العنف ضتد المرأة وميا حة  114-176
 (؛التم  ز العنصري )باكستان

تعزيز الخدمات المقدمة لضتتتتتتتحاعا العنف الجنستتتتتتتاني والناجيات منت وتعزيز   114-177
 (؛إل  العدالةد وال سيما نساء األ ليات والم اجرات )ب رو رص ن  ي الوصو  

 (؛ليشتي -مواصلة الج ود المبذولة لميا حة العنف ضد المرأة )تيمور  114-178

وضت  يليات عست ل الوصتو  إل  ا وتراعي السترية ل بالغ عن حاالت العنف   114-179
 (؛ضد النساء واألطفا  وتقدعم الشياوى ب ذا الشمن )توغو

مواصتتتتتتتتتلتة التتداب ر الراميتة إل  التحو  من نظتاف الرعتاعتة البتدزلتة لقطفتا  إل   114-180
 (؛نظاف الرعاعة  ي الب  ة األسرية )بلغاريا

تعزيز التداب ر الرامية إل  استت صتا  العقواة البدنية  ي الم ستستات التعليمية   114-181
 (؛و ي المنز  )إستونيا

و  عل  التعليم لقطفا  الذزن ععيشتتتتتتون  ي إتاحة المزيد من  رص الحصتتتتتت 114-182
 (؛المناطق الريفية )العراق

تكثيف الج ود المبتذولتة لميتا حتة جمي  أشتتتتتتتتتيتا  التم  ز  ي مجتاالت الحيتاة   114-183
 (؛كا ةد وال سيما ضد األطفا  والنساء )ل بيا

 اتخاذ التداب ر الالدمة لتعزيز الحق  ي مستتتتتوى معيشتتتتي الئق لفائدة جمي  114-184
 (؛األطفا  عن طريق الحد من  قر األطفا  )ملدعف

اتخاذ حقوق اإلنستتتان والمستتتاواة ب ن الجنستتت ن ومشتتتاركة األطفا  والشتتتباع   114-185
 ي االستراتيجيات الوطنية والدولية للتكيف م  تغ ر المناخ والتخفيف من يثارا وضمان   محوراا 
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المحتددة  ي اتفتاق بتاريس لخفض    توا ق هتذا االستتتتتتتتتتراتيجيتات م  األهتداف واةجتا  الن تائيتة
 (؛انبعاثات غادات الد   ة )بنما

تعزيز البرامف والتداب ر الرامية إل  من  جمي  أشتتتتتتتيا  العنف ضتتتتتتتد األطفا    114-186
وميا حت ا ورصتتتتدهاد بما  ي ذلك العنف الر مي وتستتتتلط األ ران والعنف العائليد م  ضتتتتمان  

 (؛حسب األصو  )جم ورية مولدو ا ائياا التحق ق  ي هذا الحاالت ومالحقة الجناة  ض

ضتتتتتمان المستتتتتاواة  ي الحقوق للوالدزن اللذزن تراط ما عال ة مثليةد بطرق  114-187
من ا اتخاذ تداب ر تضتتتمن للقاصتتتر الذي عيون والداا من نفس الجنس إميانية الحصتتتو  عل  

 (؛وثائق هوية تعترف بيال الوالدزن )السويد

  ريعية واإلدارية الالدمة لوض  حد الحتجاد األطفا  الم اجريند اتخاذ التداب ر التش  114-188
 (؛وضمان إزالء االعتبار األو  لمصالح م الفضل   ي جمي  القرارات التي تمس م )أوروغواي

ديادة تعزيز تداب ر حماعة حقوق األشتتتخاص ذوي اإلعا ةد بطرق من ا تنف ذ   114-189
 (؛اإلعا ة )أودايستان توصيات اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي 

إن اء تجريد األشتتتتخاص ذوي اإلعا ة من األهلية القانونية وضتتتتمان تمتع م   114-190
 (؛باالستقال  الذاتي واحقوق اإلنسان )كواا

لتعزيز حقوق األشتتتتتتتتتختاص ذوي اإلعتا تة    مواصتتتتتتتتتلتة الج ود المبتذولتة حتاليتاا  114-191
 (؛وحمازت ا )مصر

 )أ( من اتفا ية 25)ع( و و  )أ( ( 1) 23النظر  ي سحب التحفظات عل  المادت ن   114-192
 (؛حقوق األشخاص ذوي اإلعا ة )إسوات ني

النظر  ي إزالء االهتمتتاف الالدف لتعزيز تمت  األشتتتتتتتتتختتاص ذوي اإلعتتا تتةد   114-193
 (؛سيما النساء واألطفا  ذوي اإلعا ة بحقوق اإلنسان )ال ند وال

د  زيز اإلجراءات الرامية إل  تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعا ة مواصلة تع 114-194
 (؛بمن    م األطفا  ذوو اإلعا ة )ل توانيا

مواصتلة الج ود الرامية إل  تحست ن حالة األشتخاص ذوي اإلعا ة عن طريق  114-195
 (؛تمم ن العمل ل م والفرص الكافية لالستفادة من خدمات إعادة التمه ل )مال زيا

ضتتتتتتتمان عدف إخضتتتتتتتاع األشتتتتتتتخاص ذوي اإلعا ة إلجراءات طبية من دون   114-196
 (؛الحصو  عل  موا قت م الكاملة والحرة والمستن رة )الميسيك

مواصلة الج ود الرامية إل  ديادة إدماج األشخاص ذوي اإلعا ة واستيعاب مد   114-197
 (؛وال سيما  ي مجاالت التعليم والرعاعة الصحية والعمل )تركيا

إدراج حيم  ي تشتتتريعات ا المناهضتتتة للتم  زد بما  ي ذلك  انون المستتتاواةد   114-198
زنص صراحة عل  حظر التم  ز المتعدد األشيا  والمتقاط  بسبب اإلعا ة أو الجنس أو السن  

 (؛أو األصل اإلثني أو ال وية الجنسانية أو الم ل الجنسي وأي وض  يخر)الجبل األسود

حماعة  انونية خاصتتتتتتتة للمثليات والمثل  ن ومزدوجي الم ل الجنستتتتتتي  تمم ن   114-199
ومغازري ال وية الجنستتتانية وحاملي صتتتفات الجنستتت ن من أجل ضتتتمان حصتتتول م عل  جمي  

 (؛حقو  م )األرجنت ن
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تعتدزتل القتانون الجنتائي لتتمم ن حمتاعتة كتاملتة للمثليتات والمثل  ن ومزدوجي   114-200
الجنستتتتتانية وحاملي صتتتتتفات الجنستتتتت ن من التعرض للتم  ز  الم ل الجنستتتتتي ومغازري ال وية  

 (؛وخطاع الكراهية وجرائم الكراهية بسبب الم ل الجنسي وال وية الجنسانية )كندا

تعزيز التداب ر المتخذةد بما  ي ذلك عن طريق الستتياستتاتد لميا حة التم  ز   114-201
 (؛بسبب الم ل الجنسي وال وية الجنسانية )جنوع أ ريليا

اتخاذ جمي  الخطوات الالدمة لوضتتتتت  حد لوصتتتتتم مجتم  المثليات والمثل  ن   114-202
ومزدوجي الم ل الجنستتتتتتتي ومغازري ال وية الجنستتتتتتتانية وحاملي صتتتتتتتفات الجنستتتتتتت ن وتطب ق 

 (؛االعتراف القانوني بالعال ات المثلية )أزرلندا

ان المستاواة  ديادة التشتريعات المتعلقة بجرائم الكراهية وخطاع الكراهية لضتم 114-203
 ي المعاملة وحماعة واستتتتتعة للجمي  من التم  زد بغض النظر عن الم ل الجنستتتتتي أو ال وية 

 (؛الجنسانية )المملكة المتحدة لبريطانيا العظم  وأزرلندا الشمالية

ضتتتتمان حماعة المثليات والمثل  ن ومزدوجي الم ل الجنستتتتي ومغازري ال وية   114-204
س ند بطرق من ا من  خطاع الكراهية وجرائم الكراهية المعادعة  الجنسانية وحاملي صفات الجن

 (؛للمثل  ن والتصدي ل ما وإلغاء األحياف القانونية التم  زية )ليختنشتازن

ميا حة العنف والتم  ز ضتتتتتتتد المثليات والمثل  ن ومزدوجي الم ل الجنستتتتتتتي   114-205
 (؛ومغازري ال وية الجنسانية ) رنسا

ر القانوني ب دف الستتتماق لقدواج من نفس الجنس بعقد دواج مراجعة اإلطا 114-206
إل  تو  ر الحماعة القانونية    مدني واالستتتفادة من المعاملة العادلةد ووضتت  يلية ت دف تحدزداا 

للمثليات والمثل  ن ومزدوجي الم ل الجنستتتتتتتتي ومغازري ال وية الجنستتتتتتتتانية وحاملي صتتتتتتتتفات  
 (؛الجنس ن )لكسمبرغ

ات الالدمة لميا حة التم  ز بطريقة  عالة وشتتتتاملةد بما  ي ذلك  اتخاذ الخطو  114-207
 (؛الم ل الجنسي وال وية الجنسانية )التشيك عل  أسان التم  ز

اتخاذ تداب ر  عالة لضتمان المستاواة  ي الحقوق للجمي د بمن    م المثليات   114-208
جنستتتتت ند  والمثل ون ومزدوجو الم ل الجنستتتتتي ومغازرو ال وية الجنستتتتتانية وحاملو صتتتتتفات ال

وتتتمم ن حمتتاعتتة كتتافيتتة لق ليتتات من التعرض للتم  ز وجرائم الكراهيتتةد بمتتا  ي ذلتتك الجرائم 
 (؛المرتكبة بسبب الم ل الجنسي أو ال وية الجنسانية )هولندا

تنف ذ تداب ر شتتتتتاملة للقضتتتتتاء عل  التم  ز ضتتتتتد مجتم  المثليات والمثل  ن   114-209
ال وية الجنستتتانية وحاملي صتتتفات الجنستتت ند بطرق من ا  ومزدوجي الم ل الجنستتتي ومغازري 

تعدزل األحياف الحالية المتعلقة بجرائم الكراهية لتشتمل الجرائم المرتكبة ضتد أي شتخص بستبب 
 (؛م لت الجنسي أو هويتت الجنسانية )ن وديلندا

تنف ذ اإلصتتتتتتتالحات القانونية واإلدارية الالدمة لضتتتتتتتمان عدف التم  ز ضتتتتتتتد   114-210
ات والمثل  ن ومزدوجي الم ل الجنستتتتتتتتي ومغازري ال وية الجنستتتتتتتتانية وحاملي صتتتتتتتتفات  المثلي

 ي المجتم د بطرق من تا ميتا حتة خطتاع الكراهيتة وجرائم  كتامالا   الجنستتتتتتتتت ن وإدمتاج م إدمتاجتاا 
الكراهيتتة واالعتراف القتتانوني بزواج مثل ي الجنسد واالعتراف القتتانوني بتتالنوع االجتمتتاعيد  

 (؛مة لتمك د نوع الجنس بالنسبة لمغازري ال وية الجنسانية )النرويفوالرعاعة الصحية الالد 



A/HRC/52/15 

25 GE.22-28435 

إعالن الشتجب واإلدانة عل  أر   المستتويات الستياستية لجمي  أشتيا  خطاع   114-211
الكراهية وخطاع التعصبد بما  ي ذلك معاداة الساميةد وللبيانات أو القرارات التي تشج  عل  

اإلنستتتتتتتتتان لجمي  األشتتتتتتتتتختاصد بمن    م المثليات   العتداء والعنفد وضتتتتتتتتتمتان احتراف حقوق 
والمثل ون ومزدوجو الم ل الجنستي ومغازرو ال وية الجنستانية وحاملو صتفات الجنست ند وأ راد 

 (؛األ ليات العر ية وأ راد المجتمعات الم مشة )الوالعات المتحدة األمرييية

 والمثل  ن ومزدوجي الم ل  من  التم  ز وجرائم الكراهية ضتتتد الم اجرين والمثليات  114-212
 الجنستي ومغازري ال وية الجنستانية وحاملي صتفات الجنست ن واأل ليات العر يةد وضتمان التحق ق

م  الجناة ومعا بت مد وتنظيم حمالت توعية تشتتتتتتتج  الضتتتتتتتحاعا عل  اإلبالغ عن هذا الجرائم 
 (؛ نزويال البوليفارية وتدريب الشرطة والمس ول ن عل  احتراف الضحاعا ومساعدت م ) )جم ورية   

تكثيف الحمالت العتامتة الراميتة إل  ميتا حتة خطتاع الكراهيتة والتحريض عل    114-213
خطاع الكراهية وجرائم الكراهيةد وميا حة موا ف التح ز والمشتتتتتتتاعر الستتتتتتتلبية تجاا األ ليات  

 (؛القومية واإلثنية والم اجرين والالج  ن وطالبي اللجوء )األرجنت ن

ذ تتداب ر عتاجلتة لمن  التم  ز والعنف ضتتتتتتتتتد طتالبي اللجوء والم تاجرين  اتختا 114-214
 (؛وو ف عمليات الصد غ ر القانونية التي تست دف طالبي اللجوء والم اجرين )ب الرون

ضتتتمان عدف ممارستتتة التره ب والضتتتغط عل  الناشتتتط ن التابع ن للمنظمات   114-215
 (؛  وض  ال جرة الحليقي )ب الرونغ ر الحيومية والصحف  ن الذزن عطلعون الجم ور عل

وضت  حد الحتجاد األطفا  غ ر المصتحوا ن بذوي م واألستر والنستاء الحوامل   114-216
 (؛ للمعاز ر الدولية لحقوق اإلنسان )ألمانيا   والمرض  العقل  ن  ي مرا ق ال جرة المغلقةد امتثاالا 

تكثيف الحمالت العتامتة  ميتا حتة خطتاع الكراهيتة العنصتتتتتتتتتريتةد بطرق من تا   114-217
لتعزيز مشتتتاعر التستتتام  والتفاهم تجاا جمي  األ ليات القومية والعر ية والم اجرين والالج  ن  

 (؛وطالبي اللجوء )إندونيسيا

 (؛تكثيف التداب ر الرامية إل  حماعة حقوق الم اجرين والالج  ن )المغرع 114-218

 (؛ لم اجرين والف ات الضعيفة )باكستان تعزيز الج ود الرامية إل  حماعة حقوق ا  114-219

تكثيف الج ود الرامية إل  ميا حة التعصتب والعنف والتم  ز ضتد الم اجرين   114-220
 (؛واأل ليات اإلثنية والجنسية )الفلب ن

مواصلة الج ود الرامية إل  حماعة األطفا  الذزن ععيشون  ي أوضاع هشةد   114-221
 (؛ المصحوا ن الذزن طلبوا اللجوء واألطفا  الالج  ن أو الم اجرين )السنغا  وال سيما األطفا  غ ر  

اتخاذ خطوات ملموستتتتة لميا حة خطاع الكراهية العنصتتتترية والتحريض عل    114-222
الكراهية وجرائم الكراهية ومعالجة موا ف التح ز والمشتتتتتتتتاعر الستتتتتتتتلبية تجاا األ ليات القومية 

 (؛وطالبي اللجوء )س رال ون  واإلثنية والم اجرين والالج  ن

تعزيز التتداب ر الراميتة إل  من  جرائم الكراهيتة العنصتتتتتتتتتريتة والتحريض عل    114-223
العنف وما زتصتتل بذلك من ستتلوك تم  زي ضتتد الالج  ن والم اجرين واأل ليات اإلثنية والروما 

 (؛)جنوع أ ريليا
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لتحريض عل  الكراهيتة  تكثيف الحمالت العتامتة لميتا حتة خطتاع الكراهيتة وا 114-224
وجرائم الكراهيتة ومعتالجتة المشتتتتتتتتتتاعر الستتتتتتتتتلبيتة تجتاا األ ليتات القوميتة واإلثنيتة والم تاجرين  

 (؛والالج  ن وطالبي اللجوء )دولة  لسط ن

وضت  يليات لحماعة العما  الم اجرين من جمي  أشتيا  االستتغال   ي العمل   114-225
 (؛)أوغندا

وضتتتتية األمم المتحدة لشتتتت ون الالج  ن إل  العمل عل  ضتتتتمان وصتتتتو  مف 114-226
المناطق التي  د عحرف    ا طالبو اللجوء من حريت مد بما  ي ذلك المناطق الحدودعة ومناطق 

 (؛العبور )العراق

ضتتتتتمان إميانية الوصتتتتتو  إل  األراضتتتتتي البولندعة واالستتتتتتفادة من إجراءات   114-227
د وضتتمان االحتراف الكامل لمبدأ عدف اإلعادة  اللجوء لقشتتخاص المحتاج ن إل  الحماعة الدولية

 (؛القسرية )األرجنت ن

ضتتتتتمان إميانية الوصتتتتتو  إل  األراضتتتتتي البولندعة واالستتتتتتفادة من إجراءات   114-228
اللجوء لطالبي الحماعة الدوليةد م  االحتراف الكامل لمبدأ عدف اإلعادة القستتتتتتتتتريةد وال ستتتتتتتتتيما 

الحدود وتداب ر الطوارئ إل  تق  د ممارستتتتتة الحق  ي   بضتتتتتمان أال ت دي التداب ر المتخذة عند
 (؛طلب اللجوء واالستفادة من مزاعاا )لكسمبرغ

مواصتتتتتتتتتلة تقدعم الدعم لالج  ن وطالبي اللجوء بموجب مبدأ المستتتتتتتتتاواة  ي  114-229
 (؛المعاملةد وال سيما  ي المناطق الحدودعة )جم ورية كوريا

المعتتتاملتتتةد بغض النظر عن العرق    ضتتتتتتتتتمتتتان تمت  جمي  الالج  ن بنفس 114-230
 (؛األصل اإلثني أو الدزن )س رال ون  أو

اتختاذ تتداب ر  عتالتة لضتتتتتتتتتمتان معتاملتة الالج  ن معتاملتة الئقتةد بمتا  ي ذلتك   114-231
 (؛الوصو  إل  سبل االنتصاف القضائية والرعاعة الطبية )االتحاد الروسي

اإل ليم وتق يم كل طلب من طلبات اللجوء  ضتتمان وصتتو  طالبي الحماعة إل    114-232
 (؛لاللتزامات بموجب القانون الدولي )سويسرا عل  حدةد و قاا 

اتخاذ تداب ر عاجلة وملموستتتة لضتتتمان الحق  ي اللجوء لطالبيت المحتمل ند   114-233
 (.وخاصة  ي مختلف معابرها الحدودعةد وضمان مبدأ عدف اإلعادة القسرية )توغو

 نتاجات و/أو التوصتتيات الواردة  ي هذا التقرير تعبر عن مو ف الدولة )الدو ( التي جمي  االستتت  -115
  دمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال زنبغي أن عف م أن ا تحظ  بتمز د الفريق العامل بياملت.
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