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 مقدمة  

عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتاملر المننتتتتتتتتت  بم ج  قرار م ل   ق    -1
وُأجر  . 2022ن الثاني/ن فمبر  تنتتتتتتتتتتتتتري  18إلى  7ر دورته الحادية واألربعين في الفترة من 5/1اإلنستتتتتتتتتتتتتان 

  تنرين الثاني/   10استعراا المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا النمالية في ال لسة السابعة المعق دة في  
وترأس وفتد المملكتة المتحتدة لبريطتانيتا العظمى وأيرلنتدا النتتتتتتتتتتتتتتمتاليتة مستتتتتتتتتتتتتتاعتد و ير التدولتة .  2022ن فمبر  
 البرلمانية ب  ارة العدلر مايك فريير. واعتمد الفريق العاملر في جلستتتتته الستتتتادستتتتة عنتتتترة المعق دة للنتتتت ون 
 ر التقرير المتعلق بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا النمالية.2022تنرين الثاني/ن فمبر   16 في

لمقررين التتتتالي ر اختتتتار م ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان فريق ا2022كتتتان ن الثتتتاني/ينتتتاير    12وفي   -2
)الم م عة الثالثية( لتيستتتير استتتتعراا  الة  ق   اإلنستتتان في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

 النمالية: جمه رية ك ريا وك ت ديف ار وليت انيا.

اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان    15للفقرة  ًا  ووفقتتتتتتت  -3 م ل   ق    قرار  مرفق  قرار   5والفقرة    1/5من  مرفق  من 
ال ثتتا ق التتتاليتتة لالستتتتتتتتتتتتتتتعراا المتعلق بتتالمملكتتة المتحتتدة لبريطتتانيتتا العظمى    ر صتتتتتتتتتتتتتتتدرت21/16 الم ل 
 النمالية: وأيرلندا

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

ت ميع للمعل مات أعدته مف ضتتتية األمم المتحدة الستتتامية لحق   اإلنستتتان )المف ضتتتية(  )ب( 
 ؛( 2) )ب(15وفقًا للفقرة 

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

وأ يلت إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا النتتتتتتتتماليةر عن طريق الم م عة الثالثيةر  -4
كل من ألمانيار وأنغ الر والبرتغالر وبل يكار وبنمار والصتتتتينر وليتتننتتتتتاين باستتتتم ًا دتها ستتتتلفقا مة أستتتتألة أع

فريق األصتتتتتدقاع المعني بالتنفيب واإلبالم والمتابعة على الصتتتتتعيد ال طني إستتتتتبانيار وأورو، ا ر وستتتتتل فينيار  
نتتتتتتتتتتتتتتبكي لالستتتتتتتتتتتتتتتعراا  وال اليتتات المتحتتدة األمريكيتتة. ويمكن االطاله على ستتب  األستتتتتتتتتتتتتتألتتة في الم قع ال

 النامل. الدور  

 موجز مداوالت عملية االستعراض -الا أو  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

أكتد ر ي  وفتد المملكتة المتحتدة لبريطتانيتا العظمى وأيرلنتدا النتتتتتتتتتتتتتتمتاليتة التزام بلتد  بحمتايتة  ق     -5
االستتتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتتاملر التي سي أداة بناعة لتبادل أف تتتتتتتتتتل  وبن اح عملية ًا  ومحلي ًا اإلنستتتتتتتتتتان دولي 

 الممارسات والنه ا بحق   اإلنسان على أرا ال اقع.

من شتت ن شتترعة الحق   أن تحمي الحق    قال إن وفيما يتعلق باإلطار المحلي لحق   اإلنستتانر -6
اإلنستتتتان والحريات األستتتتاستتتتية    في اتفاقية  ماية  ق   ًا  األستتتتاستتتتية وتستتتتمم للمملكة المتحدة ب ن تظل طرف

وتحترم في ال قت نفسته إرادة ممثلي األمة المنتتبين. فمنتروه شترعة  (ر )االتفاقية األوروبية لحق   اإلنستان
  

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

https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/GBR/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/GBR/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/GBR/3
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الحق   يت افق مع اتفتا  ال معتة العظيمتةر واتفتا  انستتتتتتتتتتتتتتحتاب المملكتة المتحتدة لبريطتانيتا العظمى وأيرلنتدا  
عتة األوروبيتة للطتاقتة التبريتةر وبروت ك ل أيرلنتدا النتتتتتتتتتتتتتتمتاليتةر واتفتا  النتتتتتتتتتتتتتتمتاليتة من االتحتاد األوروبي وال متا

الت تتارة والتعتتاون بين االتحتتاد األوروبي وال متتاعتتة األوروبيتتة للطتتاقتتة التتبريتتةر من جهتتةر والمملكتتة المتحتتدة  
ًا لبريطانيا العظمى وأيرلندا النتتماليةر من جهة أخر . وبم ج  شتترعة الحق  ر ستتيك ن بامكان األفراد أي تت 
إنفتاذ  ق قهمر عنتد االقت تتتتتتتتتتتتتتاعر عن طريق المحكمتة األوروبيتة لحق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان. ولتد  المملكتة المتحتدة 

 ممارسة قديمة العهد تتمثل في مراعاة التدابير الم قتة للمحكمة األوروبية.

أستتتتتتتاس قان ن المستتتتتتتاواة في المملكة المتحدة. وبالمثلر فرا   2010ويظل قان ن المستتتتتتتاواة لعام  -7
على الستتتتتتتتتتتلطات العامة لتعزيز تكاف  الفرر. ولن يت ثر  ًا  قان ني ًا واجب  1998لندا النتتتتتتتتتتتمالية لعام قان ن أير 

 قان ن المساواة بنرعة الحق  .

يق تتي بت فير مالذ للفارين من االضتتطهادر فان  ًا قديمًا  وعلى الر،م من أن للمملكة المتحدة تقليد -8
ا الستتتب ر تعمل المملكة المتحدة على إصتتتالح عمليتي  نظام اله رة والل  ع قد تعرا ل تتتغ ط كبيرة. ولهب

وترمي اإلصتال ات إلى .  2022اله رة والل  عر بما في ذلك عن طريق تنفيب قان ن ال نستية والحدود لعام  
مع رده الدخ ل ،ير القان ني إلى البلدر وتعطيل نماذج أعمال تهري   ًار جعل النظام أكثر فعالية وإنصتتتتتتتتتتاف

 اد البين ال يحق لهم البقاع في المملكة المتحدة.البنرر وتر يل األفر 

وصتتتتتتتتتتدقت المملكة المتحدة على اتفاقية م ل  أوروبا لل قاية من العنء ضتتتتتتتتتتد النستتتتتتتتتتاع والعنء  -9
.  2022تنتتتتتتتتتتتتتترين الثتتاني/ن فمبر    1العتتا لي ومكتتافحتهمتتار التي دخلتتت  يز النفتتاذ في المملكتتة المتحتتدة في  

وخطة التصتتتتتتتتتتد  للعنء ( 2021ضتتتتتتتتتتد النستتتتتتتتتتاع والفتيات )وإضتتتتتتتتتتافة إلى استتتتتتتتتتتراتي ية التصتتتتتتتتتتد  للعنء 
أدخلت المملكة المتحدة تغييرات على تنتتتتتتتتتتريعات المع نة الق تتتتتتتتتتا ية من أجل ضتتتتتتتتتتمان  (ر 2022) العا لي

 صتتتت ل ضتتتتحايا العنء العا لي على المنتتتت رة والتمثيل القان نيين بالم ان. وي ر  استتتتتثمار مبل  إضتتتتافي  
ى في المع نة الق تتتا ية المتعلقة باستتتكان ضتتتحايا العنء العا لي  ت ًا ماليين جنيه إستتتترليني ستتتن ي  10قدر   

يتمكن أولأك البين ي اجه ن اإلخالع من الحصتتتتتتتت ل على المنتتتتتتتت رة القان نية المناستتتتتتتتبة. وعالوة على ذلكر 
ر بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتعتتتارات وأوامر جتتتديتتتدة للحمتتتايتتتة من 2021ستتتتتتتتتتتتتتيبتتتدأ العمتتتلر بم جتتت  قتتتان ن العنء العتتتا لي لعتتتام  

 العا لي. العنء

ال اضتتتم من م قء المملكة وت جد ق انين وستتتياستتتات وطنية ق ية للتصتتتد  ل را م الكرا ية. ومن  -10
لهب  الغايةر ًا المتحدة أنه ينبغي دعم ضتتتتتتتتتحايا ال ريمةر وجعل ال ناة ينتتتتتتتتتعرون بكامل ق ة القان ن. وتح يق

ننترت الحك مة منتروه قان ن ال تحايا ل تمان  صت ل ضتحايا جرا م الكرا ية على الدعم الب  يحتاج ن. 
قة ب را م الكرا ية لتنص على جرا م إضتتتتتافيةر مثل تحديث التنتتتتتريعات المتعلًا وفي استتتتتكتلندار ي ر  أي تتتتت 

إثارة الكرا ية. وفي ويلزر أننتتتتتتتتأت ثالل و دات لسدلة للمستتتتتتتتاعدة على تحستتتتتتتتين فهم أوجه عدم المستتتتتتتتاواة 
 المنه ية التي ي اجهها الم اطن ن ومعال ة أسبابها ال برية.

في العالم لحماية  ق   المثليات  وللمملكة المتحدة أ د أكثر أطر الحماية التنتتتتتتتتتتتتتتري ية شتتتتتتتتتتتتتتم الً  -11
وتعمل الحك مة على معال ة  (.  والمثليين ومزدوجي الميل ال نستي ومغاير  اله ية ال نستانية )م تمع الميم

جرا م الكرا ية المعادية للمثليين ومزدوجي الميل ال نسي ومغاير  اله ية ال نسانيةر بما في ذلك من خالل  
لدعم عمل الم تمع المدني إلصتتتتالح الق انين والستتتتياستتتتات العتيقة   تم يالً ملي ن جنيه إستتتتترليني  2,7ت فير 

التي فنتتتتتتلت في  ماية م تمع الميم في جميع أنحاع الك من لث من العنء والتمييز. ول تتتتتتمان إ را  تقدم 
في سبا الم الر استتتتتتتعرضتتتتتتت الل نة القان نيُة التنتتتتتتريعات الحالية المتعلقة ب را م الكرا ية؛ وستتتتتتتستتتتتتتعرا  

  مة ت صيات الل نة وترد عليها في ال قت المناس .الحك
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والمملكتتة المتحتتدة ملتزمتتة بحمتتايتتة  ريتتة التتدين والمعتقتتدر وسي ختتاصتتتتتتتتتتتتتتيتتة محميتتة بم جتت  قتتان ن  -12
عن ت تتييق التنا  على اإلستتاعة العنصتترية عبر اإلنترنت من خالل منتتروه   ر ف تتالً 2010المستتاواة لعام 

منتتروه القان ن سبا أي تتًا الننتتاط اإلجرامي عبر اإلنترنتر ويحمي قان ن الستتالمة في اإلنترنت. وستتيعال   
 األطفال من الم اد ال ارةر ويسا ل أكبر منصات اإلنترنت أمام مستتدميها.

وأوضتتتتم أن الحك مة تعمل مع الم تمع المدني والم ستتتتستتتتات ال طنية لحق   اإلنستتتتانر التي لها  -13
للتقرير ًا النتتتتتامل. ونظمت فعاليات افتراضتتتتتية تح تتتتتير دور أستتتتتاستتتتتي في ن اح عملية االستتتتتتعراا الدور  

اجتماعات و ارية مع الم سسات ال طنية الثالل لحق   اإلنسان ًا  ال طني واالستعراا نفسهر وعقدت م خر 
 داخل المملكة المتحدة.

ت صتتتتيات وردت في االستتتتتعراا الدور  النتتتتامل  105وأشتتتتارت المملكة المتحدة إلى أنها أيدت   -14
 ت صية. 112بت ًا وأ اطت علم 2017لعام 

ة ستتتتتلفًا ورد -15 ذكرت المملكة المتحدة أنها ال تعتزم التصتتتتتديق على التعديالت ًار على األستتتتتألة المعدف
ن م ل  األمن ألالتي ُأدخلت على نظام روما األستتتتتتاستتتتتتي للمحكمة ال نا ية الدولية بنتتتتتت ن جريمة العدوان  

 بميثا  األمم المتحدةر عن تحديد وقت وق ه أ  عمل عدواني. س  المس ولر عمالً 

تحتدة التصتتتتتتتتتتتتتتديق على البروت ك ل االختيتار  التفتاقيتة  ق   الطفل  وبتالمثتلر ال تعتزم المملكتة الم -16
المتعلق بتتاجراع تقتتديم البال،تتات ألن تنتتتتتتتتتتتتتتريعتتاتهتتا المحليتتة تمكفن األطفتتال بتتالفعتتل من الطعن في القرارات  
الحك ميتتة أمتتام المحتتاكم المحليتتةر مثاًل عن طريق المراجعتتة الق تتتتتتتتتتتتتتتا يتتة ومحكمتتة اال تيتتاجتتات التعليميتتة  

 قة.واإلعا التاصة

وستتتتتتتتك ن الحدود الزمنية ال ت ا  المهاجرين ،ير فعالة ل تتتتتتتمان مغادرة من لي  لهم الحق في   -17
البقتتتتاع في المملكتتتتة المتحتتتتدة البلتتتتد. والحك متتتتة متتتتا  التتتتت ملتزمتتتتة بعتتتتدم ا ت تتتتا  المهتتتتاجرين متتتتا لم يكن 

 .ضرورياً  ذلك

اواة في الحياة العامة والستياستية. في استكتلندا ل تمان تمثيل المرأة على قدم المست  وقد ُأن ز الكثير -18
 عدد قياسي من النساع في البرلمان االسكتلند  يعملن مستنارات محليات.ًا وي جد  الي 

إلى أن رواندا بلد ًا وأبرمت المملكة المتحدة مع رواندا شتتتتتراكة اله رة والتنمية االقتصتتتتتادية استتتتتتناد -19
الجئر بما في ذلك عن طريق مف ضتية   130 000 ينعم بالستلم واألمان وله ست ل  افل في دعم أكثر من

 األمم المتحدة لن ون الالجأين.

وكررت المملكة المتحدة م قفها القاضي ب ن التصديق على البروت ك ل االختيار  الملحق بالعهد  -20
   الدولي التار بالحق   المدنية والستتتتياستتتتية والبروت ك ل االختيار  الملحق بالعهد الدولي التار بالحق  

االقتصتتتتتتتادية واالجتماثية والثقافية ،ير ضتتتتتتترور  ألن للناس في المملكة المتحدة بالفعل ستتتتتتتباًل للطعن في  
القرارات التي تم   ق   اإلنستتتتتتتتتان المكف لة لهم عن طريق المحاكم المحلية أو المحكمة األوروبية لحق    

لعمل الدولية بنتتت ن العمل الال ق اإلنستتتان. وقد قررت المملكة المتحدة عدم التصتتتديق على اتفاقية منظمة ا
ألن لديها بالفعل تنتتتتتتتريعات محلية شتتتتتتتاملة وتدابير إدارية لحماية  ( 189)رقم   2011للعمال المنزليين لعام 

  ق   العمال.

وبعد التصتتتتتتتتتتتتتديق على اتفاقية م ل  أوروبا لل قاية من العنء ضتتتتتتتتتتتتتد النستتتتتتتتتتتتتاع والعنء العا لي  -21
ل الق تتتتتتتاع يعني أن رسستتتتتتتاع الستتتتتتتلطة الق تتتتتتتا ية المعنيين يتحمل ن  ومكافحتهمار وبالنظر إلى أن استتتتتتتتقال

المست ولية القان نية عن التدري  الق تا ير فانُهم ستيقررون ج ان  االتفاقية التي يتعين إدراجها في التدري  
الق تا ي اإلضتافي. وفي إنكلترار ننترت كلية النترطة منت رتها لم نفي إنفاذ القان ن بنت ن طا فة من أن اه 
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نء ضتتتتتد النستتتتتاع والفتياتر بما في ذلك ستتتتت ع المعاملة العا ليةر وتنتتتتت يه األع تتتتتاع التناستتتتتلية األنث يةر الع
 والمطاردة والتحرشر وبنت ن ما يستمى االعتداع المرتك  دفاعًا عن النترا والتحرش ال نستي العام. وعمالً 

من  14 000لتدري    م يالً ر قدمت الحك مة في استتتتتتتتكتلندا ت 2018بقان ن العنء العا لي )استتتتتتتتكتلندا( لعام 
من مناس تتتتتتتتي العنء العا لي ضتتتتتتتتمن برام  التدري  واستتتتتتتتتدامة   700ضتتتتتتتتباط وم نفي النتتتتتتتترطة وتعيين 

 التنظيمي. التغيير

أنها ستتتتت يز خدمات اإلجهاا    2022وأعلنت  ك مة المملكة المتحدة في تنتتتترين األول/أكت بر   -22
في أيرلندا النتتتتتتتتتماليةر وت تتتتتتتتتمن ت افر التم يل والتدري  المناستتتتتتتتتبين للم نفين الطبيينر وتكفل من ثم عدم 

 تعرا النساع في أيرلندا النمالية للتمييز.

ستتتتتتتتتتن ات في إنكلترا وويلز المرونة  10ويتيم تحديد الحد األدنى لستتتتتتتتتتن المستتتتتتتتتت ولية ال نا ية في   -23
في  يتتتتاة الطفتتتتل  ًا  امتتتتل مع األطفتتتتال التتتتبين يرتكب ن جرا م خطيرةر وس  متتتتا ي يز التتتتتدختتتتل مبكر التعتتتت  في

ر ُرفع الحد األدنى لستتتتتن المستتتتت ولية ال نا ية في استتتتتكتلندا  2019وفي عام  ًا. منع ارتكابه جرا م ال ق بهدا
 .عاماً  12إلى 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

دًا ببيانات خالل جلستتتتتتتة التحاور. وترد الت صتتتتتتتيات المقدمة خالل الح ار في الفره وف 115أدلى  -24
 الثاني من سبا التقرير.

وأدلى ببيانات كل من االتحاد الروستتتتتتتتتتتتير وأذربي انر واألرجنتينر واألردنر وأرمينيار وإستتتتتتتتتتتتبانيار   -25
نيستيار وأورو، ا ر وأو بكستتانر وأو،ندار  وأستتراليار وإستت نيار وإسترا يلر وإست اتينير وإك ادورر وألمانيار وإندو 

وأيرلندار وآيستتتتتتلندار وإيطاليار وبارا، ا ر وباكستتتتتتتانر والبحرينر والبرا يلر (ر اإلستتتتتتالمية -وإيران )جمه رية  
وبربادوسر والبرتغالر وبل يكار وبلغاريار وبنغالديشر وبنمار وب تستت انار وب ركينا فاستت ر وبيرور وبيالروسر  

لينتتتتتتتتتتير وال بل األستتتتتتتتت در وال زا رر وجزر البهامار    -ار وتنتتتتتتتتتيكيار وت ، ر وت ن ر وتيم روتايلندر وتركي 
وجزر مارشتتتتتالر وجمه رية تنزانيا المتحدةر وال مه رية العربية الستتتتت ريةر وجمه رية ك ريار وجمه رية ك ريا  

والدانمركر ودولة  النتتتتتتتتتتعبية الديمقراطيةر وجمه رية م لدوفار وجن ب أفري يار وجن ب الستتتتتتتتتت دانر وج رجيار 
فلستتتطينر ورومانيار و امبيار وستتتام ار وستتتر  النكار وستتتل فاكيار وستتتل فينيار والستتت دانر والستتت يدر وستتت يستتترار  
وستتتتيرالي نر وشتتتتيلير والصتتتت مالر والصتتتتينر والعرا ر و،اب نر و،امبيار و،انار وفان ات ر وفرنستتتتار والفلبينر  

يت نامر وقبررر وقطرر وكا اخستتتتتتتتتتتانر وكرواتيار وكمب ديار  وفنلندار وفي (ر  الب ليفارية  -وفنزويال)جمه رية  
وكنتتدار وك بتتار وك ت ديف ارر وك ستتتتتتتتتتتتتتتتتاريكتتار وك ل مبيتتار وكينيتتار ولبنتتانر ولكستتتتتتتتتتتتتتمبرمر وليبيتتار وليت انيتتار  
وليتتننتتتتتاينر وليستتتت ت ر ومالطةر وماليزيار ومد،نتتتتقرر ومصتتتترر والمغربر والمكستتتتيكر ومالو ر وملدي ر 

لستتتتتتتتتتتتتتع ديتةر ومنغ ليتار ونتاميبيتار والنروي ر ونيبتالر والني رر وني يريتار وني  يلنتدار والهنتدر  والمملكتة العربيتة ا
وس لندار وال اليات المتحدة األمريكيةر واليابانر والي نان. ويمكن االطاله على النستتتتتة الكاملة للبيانات في  

 .( 4) م قع البث النبكي المحف ظ على م قع األمم المتحدة على شبكة اإلنترنت

وال ظتت المملكتة المتحتدة أن لتديهتا بتالفعتل تتدابير ق يتة لحمتايتة  ق   النتاسر بمتا في ذلتك  ق     -26
العمال المهاجرينر ومنع االختفاع القستتتتتتتتتتتتر . ولهبا الستتتتتتتتتتتتب ر ال تعتزم في ال قت الراسن التصتتتتتتتتتتتتديق على 

 معاسدات األمم المتحدة ذات الصلة.

  

 .https://media.un.org/en/asset/k1f/k1f1cp8fy1 :الرابطر انظ (4)

https://media.un.org/en/asset/k1f/k1f1cp8fy1
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استات والتنتريعات إلنفاذ المعاسدات الدولية التي صتدقت  ولد  المملكة المتحدة م م عة من الستي  -27
عليهار ومن ثم فهي تمتثل التزاماتها. وفي استكتلندار صتدر منتروه قان ن بنت ن إدماج اتفاقية  ق   الطفل  
والبروت ك لين االختياريين لالتفاقية بنتتتتتتت ن اشتتتتتتتتراك األطفال في المنا عات المستتتتتتتلحة وبنتتتتتتت ن بيع األطفال  

البغاع وفي الم اد اإلبا ية ضتتتمن القان ن االستتتكتلند  في  دود االختصتتتاصتتتات المف ضتتتة  واستتتتغاللهم في  
لها. وفي ويلزر التزمت الحك مة بادماج اتفاقية  ق   األشتتار ذو  اإلعاقة واتفاقية الق تاع على جميع 

من اتفاقية  59أشتتتكال التمييز ضتتتد المرأة في تنتتتريعاتها. وال ظت المملكة المتحدة أن تحفظها على المادة 
م ل  أوروبا لل قاية من العنء ضتتتد النستتتاع والعنء العا لي ومكافحتهما ي جد قيد االستتتتعراار بعد تقييم  

 المنروه الت ريبي لتطة دعم ال حايا المهاجرين.

إجراع لمعال ة عدم المستتتتتتتتتتتاواة العرقية. والتزمت المملكة    74 تقرير بريطانيا النتتتتتتتتتتتامل  وت تتتتتتتتتتتمن -28
نتتتتتتتاع فريق ُيعني باإلدماج في العمل من أجل تط ير الم ارد ألرباب العمل لمستتتتتتتاعدتهم  بان ًا المتحدة أي تتتتتتت 

على التصتد  للتمييز في مكان العمل. وفي ويلزر وضتعت الحك مة خطة عمل ويلز لمناس تة العنصترية. 
اذ وتظتل المملكتة المتحتدة ملتزمتة بمعتال تة التفتاوت العرقي داختل نظتام العتدالتة ال نتا يتةر وسي بصتتتتتتتتتتتتتتدد اتتت 

 الب  ُأجر  م خرا.المي  إجراعات بن ن جميع الت صيات المقب لة من استعراا

والمملكة المتحدة ملتزمة بمعال ة أوجه عدم المستتتاواة في م ال الرعاية الصتتتحية. وفي استتتكتلندار  -29
باتفاقية  ق    ًا  أننتتتتتتتتتتئ لهبا الغرا فريق للمستتتتتتتتتتاواة في م ال الصتتتتتتتتتتحة. والمملكة المتحدة ملتزمة أي تتتتتتتتتت 

وفي ويلزر . 2010شتتتتتار ذو  اإلعاقة ألن اإلعاقة من الم اضتتتتيع التي ينتتتتملها قان ن المستتتتاواة لعام األ
 أنن ت الحك مة فرقة عمل ُتعنى بحق   ذو  اإلعاقة.

لإلبالم بتالف  ة في األج ر واستتتتتتتتتتتتتتتحتدثتت إجتا ة والتديتة ًا  إلزاميت ًا  وأننتتتتتتتتتتتتتت ت المملكتة المتحتدة نظتامت  -30
م ل  استتتتتتنتتتتتار  ُيعنى بالن ه االجتماعي. وال ظت المملكة المتحدة أن  منتتتتتتركة. وفي استتتتتكتلندار ُأننتتتتتئ

سناك أعمااًل كثيرة ينبغي إن ا سار ،ير أنها كررت التزامها بالتصتد  للعنء ضتد النستاع والفتياتر وأشتارت 
على وجه التحديد إلى االستتعراا النتامل لال،تصتاب الب  ُأجر  وإلى االستتراتي ية ال طنية بنت ن العنء 

 ضد المرأة وس ع المعاملة العا لية والعنء ال نسي التي ُوضعت في ويلز.

 242رصتتتتدت  وما  الت المملكة المتحدة ملتزمة باي اد  ل ط يل األجل في تصتتتتديها للفقر. فقد  -31
لمعال ة سب  المنتتكلةر مع التركيز على مستتاعدة   2023-2022بلي ن جنيه إستتترليني إلنفاقها خالل الفترة  

الناس على التروج من الفقر عن طريق إي اد ونا ء لهم. وانتفض عدد األشتتتار البين ي ينتت ن الفقر 
بلي ن جنيه إستتتتتتتتتتتتترليني في العام الحالي   64وستتتتتتتتتتتتُينفق   الي .  2020/2021و  2009/2010المدقع بين  

وأولأتتك التتبين يعتتان ن من منتتتتتتتتتتتتتتتاكتتل صتتتتتتتتتتتتتتحيتتة. وانتفض   لمعتتال تتة الفقر بين األشتتتتتتتتتتتتتتتتتار ذو  اإلعتتاقتتة
عدد األستتر الم ينتتية التي ت تتم شتتتصتتًا من األشتتتار ذو  اإلعاقة    2019/2020و  2010/2009 بين

وت يش فقرًا متتتتدقعتتتتًا. وفي استتتتتتتتتتتتتتكتلنتتتتدار اعتمتتتتدت الحك متتتتة عتتتتدة خطط للتتتتدعمر بمتتتتا في ذلتتتتك خطتتتتة دفع 
 للبالغين. اإلعاقة

دعمها لسطفال؛ وفي ويلزر شتتتتتمل تدبير األطفال واألستتتتتر )ويلز(  وفي استتتتتكتلندار  ادت الحك مة -32
فرا واج  على ال  راع و،يرسم لرستتم استتتراتي ية ووضتتع أسداا لمعال ة فقر األطفال. وما  الت المملكة 
المتحدة تعارا العنء ضتتتتتتتتتتتتد األطفال ولديها ق انين واضتتتتتتتتتتتتحة في سبا الصتتتتتتتتتتتتدد. وتقع على عاتق ا باع 

هم ضتتتتتتتتمن نطا  القان ن. وفي استتتتتتتتكتلندار ُتعتبر جميع أشتتتتتتتتكال العقاب البدني ،ير مستتتتتتتت ولية ت دي  أطفال
 قان نية؛ وفي ويلزر سينطبق النيع نفسه بعد اعتماد تنريع جديد.
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وُينتتتر ط من جميع المدارس وضتتع ستتياستتة للستتل ك وتعزيز تكاف  الفرر والعالقات الطيبة. وفي   -33
بة ال طنية لمكافحة التنمر وتعزيز اإلرشتتتتتتتادات المتعلقة بالتنمر  في استتتتتتتكتلندار تمف تحديث المقار  2017عام 

 على أساس التحيز.

ومن المهم التصتد  للر  الحديث واالت ار باألشتتار بطريقة متستقة ل تمان دعم ال تحايا. وتعتزم   -34
عراا استت   ر 2020المملكة المتحدة ستن تنتريعات إضتافية  ست  االقت تاع. وفي استكتلندار جر ر في أيار/ماي   

ر التقرير المر لي الستتتن   الرابع عن 2022وصتتتدرر في عام   2017استتتتراتي ية االت ار واالستتتتغالل لعام 
 االت ار واالستغالل.

وأشتتتتتتتتتتتتتتتارت المملكتة المتحتدة إلى تقتديم منتتتتتتتتتتتتتتروه قتان ن االضتتتتتتتتتتتتتتطرابتات في أيرلنتدا النتتتتتتتتتتتتتتمتاليتة  -35
 (.والمصالحة )التركة

الب  ينتتتتكله تغير المناى على الك ك  و ق   اإلنستتتتان على  د وتدرك المملكة المتحدة التطر   -36
الدول األخر  إلى ًا  ست اع. وستت اصتل اتتاذ إجراعات لمكافحة تغير المناىر في ال قت الب  تدع  فيه أي ت 

فعل ذلك. وكررت المملكة المتحدة التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفر  )خفض انبعاثات ،ا ات الدفيأة  
 .2050من الصفر قدر اإلمكان( بحل ل عام إلى ما يقرب  

والمملكة المتحدة ملتزمة بحماية الناس مما يستتتتتتتمى العالج التح يلي والممارستتتتتتتات ذات الصتتتتتتتلة.   -37
وفي استتكتلندار التزمت الستتلطات بستتن تنتتريعات إلنهاع سب  الممارستتاتر بينما ي ر  في ويلز إعداد  ملة  

 يعان ن من ممارسات التح يل. لزيادة ال عي بتدمات الدعم المتا ة لمن

أن يك ن استتتتتتتتتتتدام مراقبة  2016وفي المملكة المتحدةر يقت تتتتتتتتتي قان ن ستتتتتتتتتلطات التحقيق لعام  -38
 للمساعلة.ًا به وخاضعًا  وم ذون ًا  ومتناسب ًا االتصاالت ضروري 

تعين  وتت تتتتع الق ات المستتتتلحة للقان ن ال نا ي إلنكلترا وويلزر إضتتتتافة إلى القان ن العستتتتكر ؛ وي  -39
على ستب  الق ات ا ترام القتان نين أينمتا أدت واجبهتا. وال ترستتتتتتتتتتتتتتل المملكتة المتحتدة األشتتتتتتتتتتتتتتتتار التبين تقتل  

 سنة للمناركة في النزاعات المسلحة. 18أعمارسم عن  

وما  الت المملكة المتحدة ملتزمة بالتصتتد  لمعاداة الستتاميةر وستتتستتتتدم منتتروه قان ن الستتالمة   -40
 الت ادم با الة الم اد المعادية للسامية ووضع تدابير سالمة مناسبة. على اإلنترنت لمطالبة

وتلتزم المملكة المتحدة باعادة النظر في م قفها من اتفاقية صتتتتتتتتتتتتت ن الترال الثقافي ،ير الماد .  -41
 .2021وقد سبق أن ننرت خطة عمل وطنية بن ن سالمة الصحفيين في آذار/مارس 

لمتهتا بتاعتادة تت كيتد التزامهتا بعمليتة االستتتتتتتتتتتتتتتعراا التدور  النتتتتتتتتتتتتتتامتل  واختتمتت المملكتة المتحتدة ك -42
 وشكرت الدول التي شاركت في الح ار.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

تدرس المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الش   مالية التوص   يات التاليةم وتقدا ردوداا  س    -43
 موعد الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق اإلنسان:عليها في وقت مناسب ال يتجاوز 

التص          ديق على االتف ا ي ة ال دولي ة لحم اع ة حقوق جميي العم اد المه اجرين وأفراد   43-1
(م والنيجر(م والمغرب(م  وليس    وتو(م  وكوت دعفوار(م  والص    وماد(م  وس    يراليون (م  أس    رتو وتو و

لحماعة حقوق جميي العماد المهاجرين    والنظر في التص   ديق على االتفا ية الدولية(؛ ونيجيريا
في التص   ديق  اا  والنظر في س   بل المق   ي قدم(؛  وكولومبيا(م  وتركيا(م  وأفراد أس   رتو والنغشدع 
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والتحرك   (؛على االتفا ية الدولية لحماعة حقوق جميي العماد المهاجرين وأفراد أس  رتو والجزا ر
العماد المهاجرين وأفراد أس        رتو  نحو التص        ديق على االتفا ية الدولية لحماعة حقوق جميي

والتو يي والتص      ديق على االتفا ية الدولية لحماعة حقوق جميي العماد المهاجرين    (؛وش      يلي
والنظر في التص      ديق على االتفا يات العالقة مثل االتفا ية الدولية   (؛وأفراد أس      رتو ومص      ر

واتخاذ المزيد من التداالير لحماعة   (؛لحماعة حقوق جميي العماد المهاجرين وأفراد أس رتو و انا
العماد المهاجرينم بما في ذلك من خشد التصديق على االتفا ية الدولية لحماعة حقوق جميي 

 (؛العماد المهاجرين وأفراد أسرتو وسري النكا

ض  مان حقوق المهاجرين والجماعات اإلثنية في الص  حة ومس  توي معيش  ي ال قم  43-2
دولية لحماعة حقوق جميي العماد المهاجرين وأفراد أس   رتوم وجعل  والتص   ديق على االتفا ية ال

 (؛مي معايير األمو المتحدة وجمهورية فنزويش البوليفاريةاا متماشي 2016قانون الهجرة لعاا 

التص     ديق على االتفا ية الدولية لحماعة جميي األش     خاا من االختفاء القس     ري  43-3
والتو يي والتص    ديق على (؛  واليابان(م  والنيجر(م والعراق(م  وس    يراليون (م  وإعطاليا(م واألرجنتين

والتحرك (؛ وفرنس  ا(م االتفا ية الدولية لحماعة جميي األش  خاا من االختفاء القس  ري وتش  ي يا
 (؛نحو التص  ديق على االتفا ية الدولية لحماعة جميي األش  خاا من االختفاء القس  ري وش  يلي

ة لحماعة جميي األش     خاا من االختفاء القس     ري والنظر في التص     ديق على االتفا ية الدولي
والنظر في االنق     ماا إلى االتفا ية الدولية لحماعة جميي األش     خاا من االختفاء    (؛ومنغوليا

والتص   ديق على االتفا ية الدولية لحماعة جميي األش   خاا من االختفاء    (؛القس   ري والس   ودان
 (؛ة في تذا المجاد مرة أخري وتو والقسريم الهدف زيادة تعزيز الترسانة القانونية الوطني

التص      ديق على البروتوكود االختياري التفا ية حقوق الطفل المتعلق بتجراء تقدعو   43-4
والنظر في التص      ديق على البروتوكود  (؛  وقبرا(م وفرنس      ا(م  والدانمرك(م  البش ات وإكوادور

 (؛ومنغوليا(م وكرانيااالختياري التفا ية حقوق الطفل المتعلق بتجراء تقدعو البش ات وأ

التص          ديق على البروتوكود االختي اري الملحق ب العه د ال دولي الخ اا ب الحقوق   43-5
واتخاذ تداالير للتص   ديق على البروتوكود االختياري   (؛وقبرا(م المدنية والس   ياس   ية وإس   تونيا

 (؛الملحق بالعهد الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسياسية وأوزب ستان

التص          ديق على البروتوكود االختي اري الملحق ب العه د ال دولي الخ اا ب الحقوق   43-6
 (؛وقبرا(م والبرتغاد(م االقتصادعة واالجتماعية والثقافية وإسبانيا

التص  ديق على الص   وك الدولية لحقوق اإلنس  ان العالقة وقبود اختص  اا تي ات   43-7
 (؛المعاتدات لتلقي البش ات الفردعة وبارا واي

لتص   ديق على اتفا ية ص   ون التراا الثقافي  ير المادي وتيس   ير مش   اركة جميي ا 43-8
 (؛الجهات صاحبة المصلحة في التراا الثقافي وأش اد التعبير اإلالداعي ولبنان

مواص   لة النظر في التحفظات المس   جلة عند التص   ديق على اتفا ية مجلس أوروبا  43-9
 (؛وم افحتهما واتفا ية إسطنبود( وإعطالياللوقاعة من العنف ضد النساء والعنف العا لي 

من االتفا ية الدولية للقق اء على جميي أش  اد   4س حب إعشنها التفس يري للمادة   43-10
 (؛التمييز العنصري وناميبيا
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من   14قبود إجراءات تق دعو البش  ات من األفرادم المنص         وا عليه ا في الم ادة   43-11
 4أش   اد التمييز العنص  ري وس  حب تحفظها على المادة  االتفا ية الدولية للقق  اء على جميي 

 (؛من االتفا ية وكوت دعفوار

من االتفا ية الدولية للقق    اء على   4النظر في س    حب إعشنها التفس    يري للمادة   43-12
 (؛جميي أش اد التمييز العنصري وسيراليون 

التمييز ض         د  س         ح ب التحفظ ات على اتف ا ي ة القق         اء على جميي أش           اد   43-13
 (؛وزامبيا المرأة

النظر في س    حب تحفظها على اتفا ية القق    اء على جميي أش     اد التمييز ض    د   43-14
 (؛المرأة وسيراليون 

من البروتوكود االختياري التفا ية حقوق الطفل   1س حب إعشنها التفس يري للمادة   43-15
 (؛بشأن اشتراك األطفاد في المنازعات المسلحة والنما

اذ الخطوات الشزم ة لقبود للي ات الش           اوي الفردع ة بموج ب مع ات دات األمو اتخ  43-16
المتحدة لحقوق اإلنس انم مثل اتفا ية مناتق ة التعذيب و يرم من ض روب المعاملة أو العقوبة 
القاس     ية أو الشإنس     انية أو المهينةم والعهد الدولي الخاا بالحقوق المدنية والس     ياس     يةم  

 (؛ي ياواتفا ية حقوق الطفل وتش

س حب إعشنها التفس يري بش أن البروتوكود االختياري التفا ية حقوق الطفل بش أن   43-17
 (؛اشتراك األطفاد في المنازعات المسلحة والجبل األسود

مواص         ل ة جهودت ا لق         م ان تق دعو ال دود األطراف تق اريرت ا المت أخرة إلى تي  ات   43-18
 (؛معاتدات األمو المتحدة وليسوتو

في االتف  ا ي  ة األوروبي  ة اا  في مجلس أوروب ا وطرف  اا  االلتزاا ب البق  اء دول ة عق         و  43-19
 (؛لحقوق اإلنسان وكوستاري ا

 (؛مواصلة االلتزاا بالتنفيذ الكامل لشتفا ية األوروبية لحقوق اإلنسان وألمانيا 43-20

اا  المقترحة حالي اتخاذ التداالير الشزمة لق    مان أال تفق    ي ش    رعة الحقوق الجديدة   43-21
والفع الي ة المنص         وا عليه ا بموج ب ق انون حقوق  ه اإلى إض         ع اف اوث ار الق انوني ة ونط اق

 (؛وكينيا 1998اإلنسان لعاا 

مواءمة جميي التش  ريعات المتعلقة بمرا بة االتص  االت مي المعايير الدولية لحقوق   43-22
ء اختبار لق     رورتها  اإلنس     ان وض     مان أن تقتق     ي جميي عمليات مرا بة االتص     االت إجرا

 (؛وتناسبها وليختنشتاين

ض    مان أن يتير مش    روع قانون ش    رعة الحقوق البريطاني نفس مس    توي حماعة  43-23
الذي عس عى المش روع إلى  1998حقوق اإلنس ان الذي ين  علي  قانون حقوق اإلنس ان لعاا  

 (؛استبدال  ولكسمبرغ

المس  تقبل للواجب المنص وا   ض  مان امتثاد أي تش  ريي لحقوق اإلنس  ان ع س  ن في 43-24
علي  في اتفاق الجمعة العظيمة المتمثل في ضمان اإلدماج الكامل لشتفا ية األوروبية لحقوق  

 (؛اإلنسان في قانون أيرلندا الشمالية وأيرلندا
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ض      مان أن تحافع أي تعديشت على اإلطار القانوني على نفس مس      توي الحماعة   43-25
 (؛والم سيك 1998حقوق اإلنسان لعاا قانون اا الذي ين  علي  حالي

إص  شق قانون االعتراف بالنوع االجتماعي في جميي أنحاء المملكة المتحدة لجعل    43-26
مي المعايير الدولية لحقوق اإلنس    انم بما في ذلك فيما يتعلق التقرير الفرد لمص    يرم اا  متماش    ي

 (؛لذلك وتولنداالقانوني المتعلق النوع  االجتماعي دون فرض شروط طبية 

ض مان توافق مش روع قانون االض طرابات في أيرلندا الش مالية مي اتفاق س تورمونت   43-27
 (؛تاوس وتوفير الوسا ل الشزمة إلجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وسويسرا

إجراء اإلص شحات الشزمة إلدراج الحماعة من التمييز على أس اس النوع االجتماعي   43-28
 (؛وطنية واليروفي التشريعات ال

على المس توي الحالي  اا  ض مان أال تثثر أي تعديشت على تش ريعات حقوق اإلنس ان س لب  43-29
 (؛ وأوكرانيا   1998لحماعة حقوق اإلنسان المنصوا علي  في قانون حقوق اإلنسان لعاا  

بمش روع قانون عحد   1998و ف خطة االس تعاض ة عن قانون حقوق اإلنس ان لعاا   43-30
 (؛من حمايتها وجمهورية فنزويش البوليفارية

ض    مان الحفاى على المس    توي الحالي لحماعة حقوق اإلنس    ان المنص    وا علي    43-31
وتحس         ين    في ح  اد اس         تب  داد التش         ريع  ات    1998ق  انون حقوق اإلنس           ان لع  اا   في
 (؛أسترالياو إصشحها أو

بش رعة  1998إعادة النظر في عزمها االس تعاض ة عن قانون حقوق اإلنس ان لعاا   43-32
حقوق وااللتزاا بمواص         ل  ة إدم  اج االتف  ا ي  ة األوروبي  ة لحقوق اإلنس          ان على الص         عي  د  

 (؛واللجي ا المحلي

ض  مان أن تظل جميي التش  ريعات الجديدة متماش  ية مي االلتزامات الدولية للمملكة   43-33
 (؛المتحدة في مجاد حقوق اإلنسان وقبرا

ض         م  ان فع  الي  ة ونط  اق ق  انون حقوق اإلنس           ان في أي تش         ريي ع س         ن  43-34
 (؛وإستونيا مستقبشا 

س  ن تش  ريي إلص  شق قانون االعتراف بالنوع االجتماعيم وشلغاء ش  رط التش  خي م   43-35
 (؛وبدء العمل بعملية تقرير المصير ولعسلندا

 2004ي إلص      شق قانون االعتراف بالنوع االجتماعي لعاا  النظر في س      ن تش      ري 43-36
إللغاء ش  روط التش  خي م وصتقم  الدورص لمدة س  نتينم وحق الزوج في النقءم وبدء العمل  

 (؛بعملية تقرير المصير ومالطة

 (؛مواءمة القانون المحلي مي المعاتدات األساسية لحقوق اإلنسان وساموا 43-37

للس   واالق القق   ا ية للمح مة  اا  التزاماتها الدولية ومعاييرتا الدولية وفقالحفاى على   43-38
 (؛األوروبية لحقوق اإلنسان وسلوفاكيا

ض ة والمحلية لق مان تنفيذ اتفا ية   43-39 تخص ي  موارد كافية للس لطات المركزية والمفوة
 (؛اسطنبود تنفيذاا فعاالا وفنلندا
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إلى   1998نون حقوق اإلنس     ان لعاا  ض     مان أال عفق     ي أي إص     شق محتمل لقا 43-40
إض  عاف الحماعة أو الحد من قدرة األفراد على التمتي بالحقوق المنص  وا عليها في االتفا ية 

 (؛األوروبية لحقوق اإلنسان وشنفاذتا وألمانيا

اتخ  اذ جميي الت  داالير الشزم  ة لتنفي  ذ أح   اا اتف  ا ي  ة اس         طنبود في جميي أنح  اء   43-41
 (؛أقليمها وفرنسا

ض   مان أال تفق   ي التعديشت على قانون حقوق اإلنس   ان إلى إض   عاف المس   توي   43-42
 (؛الحالي لحماعة حقوق اإلنسان والبرتغاد

ض        مان التنفيذ الكامل لشتفا ية األوروبية لحقوق اإلنس        ان وشعمالها في قانون   43-43
 (؛المملكة المتحدة وسلوفاكيا

عمنر أص حاب    1998حقوق اإلنس ان لعاا  ض مان أن أي ص ك قد عحل محل قانون   43-44
 (؛الحقوق على األقل نفس المستوي من الحماعة الفعلية وإكوادور

االلتزاا بمواص لة إدماج االتفا ية األوروبية لحقوق اإلنس ان وأح امها على الص عيد   43-45
 (؛المحلي وقبرا

الحد من إم انية  ض مان أال تفق ي أي تغييرات مقترحة لقانون حقوق اإلنس ان إلى  43-46
 (؛اللجوء إلى الققاء واليونان

 (؛تعزيز مركز معاتدات حقوق اإلنسان المصدق عليها في القانون المحلي وزامبيا 43-47

بأي ش   ل    1998ض  مان أال يثثر أي إص  شق محتمل لقانون حقوق اإلنس  ان لعاا   43-48
نص وا عليها في االتفا ية من األش  اد على نطاق الحماعة أو االس تعانة بيلية االنتص اف الم

 (؛األوروبية لحقوق اإلنسان وسويسرا

التش   ريعات أش   د   1998اإلحجاا عن االس   تعاض   ة عن قانون حقوق اإلنس   ان لعاا   43-49
من ذلك على نفس مس        توي حماعة حقوق اإلنس        ان الذي يتيح    محدودعةم والمحافظة الدالا 

ج حقوق إض         افي ة خ اص         ة ق انون حقوق اإلنس         ان في ش         رع ة الحقوق البريط اني ة وشدرا
 (؛ومشوي  بالطفل

ض مان الحفاى على المس توي الحالي لحماعة حقوق اإلنس ان المنص وا علي  في  43-50
م بما في ذلك حقوق ملتمس  ي اللجوءم في إطار أي إص  شق 1998قانون حقوق اإلنس  ان لعاا  

 (؛تشريعي وكندا

راهية وض        مان تنفيذتا  مواص        لة تحديع خطا العمل المتعلقة بم افحة جرا و الك 43-51
 (؛فعاالا وكوبااا تنفيذ

للمبادئ  اا  مواص    لة تعزيز أداء مختلف مثس    س    اتها الوطنية لحقوق اإلنس    انم وفق 43-52
 (؛المتعلقة بمركز المثسسات الوطنية لتعزيز وحماعة حقوق اإلنسان ومبادئ باريس( والهند

العنص         ري    ة   43-53 م     افح    ة  إلى  ترمي  ت    داالير  وكراهي    ة اعتم    اد  الكراهي    ة  وجرا و 
 (؛واألردن اإلسشا

مواص لة العمل على م افحة التمييز وتحقيق المس اواة وشزالة الحواجز الهي لية التي   43-54
 (؛تحود دون تمتي األقليات العر ية واإلثنية بحقوقها دون تمييز وليبيا
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كراهيةم ال س يما  مواص لة ص قل س ياس اتها الرامية إلى م افحة جميي أش  اد جرا و ال 43-55
 (؛تلك المرتكبة ضد األقليات العر ية والدينية وماليزيا

إزال ة الحواجز الهي لي ة التي تحود دون تمتي المجتمع ات المحلي ة لاقلي ات العر ي ة   43-56
 (؛واإلثنية بحقوق اإلنسان على قدا المساواة ودون تمييز وجزر مارشاد

ة المثس    س    يةم بما في ذلك عن طريق إزالة  اتخاذ تداالير فعالة للتص    دي للعنص    ري 43-57
الحواجز الهي لي ة التي تمني المجتمع ات المحلي ة لاقلي ات العر ي ة واإلثني ة من التمتي بحقوق 

 (؛اإلنسان على قدا المساواة ودون تمييز وناميبيا

القق    اء على عقلية االس    تعمار ومعالجة األس    باب الجذرية لعنص    ريتها المنهجية   43-58
 (؛انب وجرا و الكراهية والصينوكرم األج

 (؛ ونيوزيلندا   سياسات والممارسات الشاملة للققاء على التمييز ضد األقليات ال تعزيز  59- 43

 (؛ ونيجيريا  تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان الققاء على العنصرية والتمييز العنصري  60- 43

 (؛كراهية اإلسشا وباكستانمقاضاة مرتكبي جرا و الكراهية والتصدي لحوادا  43-61

ض      مان تطبيق أح اا ومبادئ االتفا يات الدولية المتعلقة بم افحة جميي أش       اد   43-62
 (؛التمييز العنصري في التشريعات المحلية وقطر

اتخ اذ المزي د من الت داالير لتعزيز م  افح ة العنص         ري ة والتعص          ب وكرم األج ان ب   43-63
 (؛الصلة وقطروالكراهية الدينية والجرا و ذات 

  19- اتخ اذ إجراءات أقوي لم  افح ة جرا و الكراهي ةم التي تف اقم ت خشد ج ا ح ة كوفي د  43-64
 (؛وجمهورية كوريا

اتخ اذ ت داالير فع ال ة لمني مظ اتر التعص          ب على أس         س إثني ة/قومي ة وعر ي ة  43-65
 (؛الروسي واالتحاد

تخ اذ ت داالير فع ال ة لردع  مواص         ل ة جهودت ا الرامي ة إلى م  افح ة جرا و الكراهي ةم ب ا 43-66
 (؛خطاب الكراهية والعنصرية والمملكة العربية السعودعة

 (؛اتخاذ خطوات ملموسة للتصدي لاش اد الهي لية للتمييز العنصري وسيراليون  43-67

التص  دي للتمييز العنص  ري ومعاداة الس  امية وكرم األجانب وكراهية اإلس  شا وجرا و   43-68
 (؛تعزيز تداالير تشريعية وققا ية فعالة وتركياالكراهية عن طريق زيادة 

وض    ي لليات للتص    دي لجميي أش     اد جرا و الكراهية والعنص    ريةم ال س    يما ض    د  43-69
 (؛األشخاا المنحدرين من أصل أفريقي وأو ندا

مواص         ل ة اتخ اذ خطوات إض         افي ة لع س اتج ام الع دد المتزاي د من جرا و الكراهي ة  43-70
المرتكبة أس    اس    اا الدوافي عنص    ريةم وتعزيز الس    ياس    ات والمبادرات الحالية لم افحة العنيفةم  

 (؛التمييز المجتمعي ضد أفراد األقليات العر ية واإلثنية والوالعات المتحدة األمري ية

مواص      لة ص      قل س      ياس      اتها الرامية إلى م افحة جرا و الكراهية في المجتمعات   43-71
 (؛التي ترتكب الدافي االنتماء العرقي والديني والجزا رالمحليةم ال سيما تلك 
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اعتم اد ت داالير ع اجل ة لمني العنف والتمييز وخط اب الكراهي ة ال ذي ينته ك حقوق   43-72
األش         خ اا مغ ايري الهوية الجنس         اني ة ومع املتهو مع امل ة كريم ةم وتع ديل أي إطار تنظيمي 

 (؛شجات التحويل واألرجنتينععتبرتو مرضى و/أو يوصمهوم وعلى نفس المنوادم حظر ع

تعزيز الجهودم بم ا في ذل ك اولي ات التش         ريعي ةم الجتث اا العنص         ري ة والتمييز   43-73
 (؛العنصري وكراهية اإلسشا وجرا و الكراهية والنغشدع 

اتخاذ تداالير فعالة إض     افية لم افحة مظاتر النازيين الجدد والتمييز على أس     اس   43-74
ن الرد المناس ب على العدد المتزايد من الحوادا المعادعة للس اميةم العرق أو الجنس يةم وض ما

 (؛بما في ذلك العنف واالعتداءات والتهديدات واإلتانات وتدنيس الممتلكات واليشروس

إزال  ة الحواجز الهي لي  ة التي تمني األقلي  ات العر ي  ة واإلثني  ة من التمتي بحقوق   43-75
 (؛اإلنسان دون تمييز والوركينا فاسو

تحديد ومعالجة أوج  القص      ور في تش      ريعات جرا و الكراهية فيما يتعلق بم افحة  43-76
 (؛خطاب العنصرية وكرم األجانب والعنف وكرواتيا

القق    اء على أش     اد العنص    رية والتمييز العنص    ري وكرم األجانب المتأص    لة في  43-77
اإلثنية أو العر ية   عن جميي أش        اد جرا و الكراهية على أس       اس الخل ية  المجتميم فق       شا 

 (؛الثقافية أو الدينية في المجاد العاا وجمهورية كوريا الشعبية الدعمقراطية أو

تعزيز القوانين التي تناتء التنميا العنص  ري ووص  و المنحدرين من أص  ل أفريقي   43-78
 (؛ولسيوي وإسواتيني

 (؛التمييز وعدا المساواة و اناتعزيز التداالير الرامية إلى م افحة جميي أش اد  43-79

تحس  ين الجهود الرامية إلى التص  دي للتمييز والتحيز ض  د األقليات العر ية واإلثنية  43-80
 (؛والدينيةم بما في ذلك األقليات المسلمة وإندونيسيا

تنفيذ توص    يات المقررة الخاص    ة المعنية باألش     اد المعاص    رة للعنص    رية والتمييز   43-81
رم  ب بش  أن س  حب اإلعشن التفس  يري للمادة  العنص  ري وك   4األجانب وما يتص  ل الذلك من تعص  ش

من االتفا ية الدولية للقق  اء على جميي أش   اد التمييز العنص  ريم وصالواجب الوقا يص والتحيز  
 (؛اإلعشمي وجمهورية إيران اإلسشمية

 (؛ني والصينالققاء على كراهية اإلسشا وم افحة التمييز الديني والتعصب الدي 43-82

مواص  لة تطوير س  بل انتص  اف فعالة لحماعة الف ات واألقليات الق  عيفة من خطاب   43-83
 (؛الكراهية والبحرين

اتخاذ تداالير تش    ريعية وس    ياس    اتية فعالة الهدف القق    اء على الجرا و العنص    رية   43-84
 (؛أذربيجانوجرا و كرم األجانب ومعاداة السامية واإلسشا وذوي اإلعاقة ومني ارتكاالها و

وض  ي حد للعنص  ريةم وشتاحة التدريب اإللزامي في مجاد حقوق اإلنس  ان للمو فين   43-85
الم لفين ب تنف اذ الق انون لم  افح ة التمييز وخط اب الكراهي ةم وو ف اإلفشت من العق اب والمع ا ب ة  

والجرا و المرتكبة    على جرا و الكراهيةم والجرا و العنص  رية وكرم األجانب ومعاداة الس  امية واإلس  شام 
ض      د المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس      ي ومغايري الهوية الجنس      انية وحاملي ص      فات  

 (؛ الجنسين واألشخاا ذوي اإلعاقةم وضمان حماعة القحاعا وجمهورية فنزويش البوليفارية 
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مواص   لة جهودتا لتنفيذ توص   يات اللجنة الفرعية لمني التعذيب و يرم من ض   روب  43-86
 (؛لمعاملة أو العقوبة القاسية أو الشإنسانية أو المهينة ومنغولياا

تحس         ين س         شم  ة الس         جون وأحواله  ا للتص           دي إلي  ذاء النفس واالنتح  ار   43-87
 (؛وباكستان واالكتظاى

في الس جون   العرقي  وض ي حد للحالة المروعة من العنف واالكتظاى وعدا التناس ب 43-88
 (؛وجمهورية فنزويش البوليفارية

وض  ي حد لشحتجاز التعس  في لجوليان أس  انع بمراعاة لراء لليات حقوق اإلنس  انم   43-89
وض        مان تعويق          المناس        ب وض        مان عدا تس        ليم  إلى س        لطات الوالعات المتحدة  

 (؛واليشروس األمري ية

التحقيق في س       وء المعاملة وس       وء اس       تخداا القوة في مرافق االحتجاز وتعزيز   43-90
 (؛المساءلة والصين

 (؛مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين األوضاع في السجون وتشي يا 43-91

وض   ي حد لشس   تخداا  ير المتناس   ب للقوة ض   د أفراد األقليات الذي عجري إالش     43-92
 (؛للجنة مناتقة التعذيب بش ل متزايد وجمهورية إيران اإلسشمية

أس          اس المظهر أو االنتم  اء إلى اتخ  اذ الت  داالير الشزم  ة لحظر االحتج  از على   43-93
 (؛جماعات قومية وشثنية وإكوادور

اتخاذ تداالير فعالة لمني التفس        ير التعس        في لحدود القوة المس        موق للش        رطة   43-94
 (؛باستخدامها واالتحاد الروسي

مواص    لة تحس    ين الس    ياس    ات الرامية إلى م افحة جرا و الكراهية في المجتمعات   43-95
 (؛ممارساتها مي الدود األعقاء األخري وكازاخستانالمحلية وتبادد أفقل 

 (؛معالجة الشوا ل المتعلقة بالتنميا العرقي وسري النكا 43-96

إدراج قواعد األمو المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الس         جناء وقواعد نيلس         ون   43-97
 (؛مانديش( في مناتع تدريب الشرطة وليبيا

المو فين الم لفين بتنفاذ القانون على االس تخداا المتناس ب للقوةم  مواص لة تدريب   43-98
 (؛ال سيما فيما يتعلق باألقليات والبرازيل

إجراء تحقيق مس        تقل على المس        توي الوطني في حاالت التس        تر على الجنود   43-99
البريط  انيين ال  ذين ق  د ع ونون متورطين في ارتك  اب جرا و حرب أثن  اء األعم  اد الع  دا ي  ة في 

 (؛الخارج وتقدعو الجناة إلى العدالة واالتحاد الروسي

وضي حد لإلفشت المطود من العقاب على جرا و الحرب واالنتهاكات المروعة التي   43-100
 (؛ارتكبتها قواتها العس رية وما زالت ترتكبها في الخارج والجمهورية العربية السورية

رتاب للقق  اء على أي تأثير تمييزي و ير  إجراء مراجعة ش  املة لتداالير م افحة اإل  43-101
 (؛متناسب على األقليات العر ية واإلثنية والدينية ودولة فلسطين

و ف انتهاك الس         يادة الس         ورية الذريعة م افحة اإلرتابم وشعادة رعاعاتا الذين   43-102
ععتبرون مقاتلين إرتااليين أجانب وأس      رتو من ش      ماد ش      رق الجمهورية العربية الس      وريةم 
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للقانون الدوليم وو ف الممارس   ة ذات الص   لة المتمثلة في تجريد تثالء األش   خاا من  اا وفق
 (؛السوريةجنسيتهو والجمهورية العربية 

مني ت دفق موج ات ج دي دة من المق اتلين اإلرت االيين من رع اع ات ا إلى الل دان أخري  43-103
 (؛والجمهورية العربية السورية

و ف جميي أش           اد المش         اركة في دعو اإلرتابم بم ا في ذلك جمي األمواد في  43-104
 (؛أقاليمها لهذا الغرض والجمهورية العربية السورية

ة وس    ا ل اإلعشا الخاض    عة لواليتها القق    ا ية التي تثير أعماد  ض    مان مس    اءل 43-105
 (؛الشغب والعنف واإلرتاب وجمهورية إيران اإلسشمية

ض مان توافق أي تش ريي يتناود إرا االض طرابات مي التزامات المملكة المتحدة في  43-106
ات مس تقلة  مجاد حقوق اإلنس انم بما في ذلك من خشد ض مان أن تكون التحقيقات في الوفي

وفعالة وفي الوقت المناس      بم ومش      اركة أقرب األقارب فيها بش       ل مناس      بم وتدقيق عموا 
 (؛الجمهور فيهام وضمان المساءلة عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وأيرلندا

إجراء تحقيق معمق مي العس          ريين البريط  انيين ال  ذين ارتكبوا جرا و خطيرة في  43-107
الخارجم بما في ذلك القتل التعس  في للمدنيين وارتكاب التعذيب و يرم من  عمليات عس   رية في

 (؛ضروب سوء المعاملةم والتو ف عن إيواء الجناة والصين

مق         اعفة جهودتا لمواص         لة إجراء التحقيقات أو دعو التحقيقات التي عجريها   43-108
متح  دة  الش         رك  اء والوك  االت الش         ري   ة في أي ادع  اء بس         وء س         لوك جي  المملك  ة ال

 (؛السودان وجنوب

تعزيز التداالير الرامية إلى ض  مان اإلنفاذ الفعلي للتداالير واألح اا المثقتة الص  ادرة   43-109
 (؛عن المح مة األوروبية لحقوق اإلنسان والم سيك

من   طناا  31التو ف عن اس  تخداا نظاا القق  اء لشس  تمرار بش   ل وقر في س  رقة  43-110
الذتب تعود إلى البنك المركزي والش    عب الفنزويليم وتو ما عحود دون اس    تثمارتا االجتماعي  

 (؛وجمهورية فنزويش البوليفارية

الواردة في جدود األعماد نحو التغيير التحويلي من   20تسريي تنفيذ اإلجراءات ال   43-111
 (؛أجل العدالة العر ية والمساواة وجنوب أفريقيا

إلحجاا عن اعتماد مش     روع قانون االض     طرابات واإلرا والمص     الحة( في أيرلندا  ا 43-112
الش    ماليةم الذي ين  على العفو عن االنتهاكات الجس    يمة لحقوق اإلنس    ان أثناء النزاع في 

 (؛أيرلندا الشمالية ويحرا القحاعا من سبل االنتصاف القانونية واليشروس

جرا و الكراهية الدوافي عنص      رية والتمييز  اتخاذ خطوات ملموس      ة لخفء معدالت   43-113
التي يواجهها المنحدرون من أص ل أفريقي واألقليات العر ية األخريم بما في ذلك في اس  تلندا  

 (؛وأيرلندا الشماليةم مي ضمان عدا إفشت الجناة من العقاب وجزر البهاما

الحد من  إلى 1998ض    مان أال عفق    ي أي إص    شق لقانون حقوق اإلنس    ان لعاا   43-114
 (؛وجزر البهامااا نطاق الحماعة أو سبل االنتصاف المنصوا عليها حالي

مواص لة التداالير الرامية إلى زيادة التوازن الجنس اني في الحياة الس ياس ية والعامةم   43-115
 (؛ال سيما في أيرلندا الشمالية وليتوانيا
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لمش   اعر المعادعة للمس   لمين  تعزيز الجهود الرامية إلى م افحة معاداة الس   امية وا 43-116
بخطاب الكراهية وأعماد العنف على أعلى المس        تويات الح ومية ومن اا  من خشد التنديد علن

 (؛خشد السياسات والممارسات التي تعزز الحرية الدينية والوالعات المتحدة األمري ية

ي الداخل  مواص        لة الجهود داخل تحالف حرية اإلعشا للدفاع عن حرية اإلعشا ف 43-117
والخارجم وتحس    ين س    شمة الص    حفيين والعاملين في اإلعشا الذين عغطون األخبار في جميي 

 (؛أنحاء العالو واللغاريا

الحفاى على تقاليدتا الراس    خة المتمثلة في حق المواطنين في االحتجاج الس    لمي   43-118
 (؛مي إدخاد تشريي جديد بشأن النظاا العاا وكندا

المزيد من اإلجراءات لق   مان الي ة لمنة للمجتمي المدنيم بما في ذلك إلغاء  اتخاذ   43-119
 (؛التشريعات التي عحتمل أن تقيد الحق في تكوين الجمعيات والتجمي السلمي واليونان

اتخاذ خطوات ملموس ة لتحس ين س شمة الص حفيينم والتحقيق في حوادا االعتداء   43-120
دة بش       أن س       شمة الص       حفيين ومس       ألة اإلفشت من عليهوم وتنفيذ خطة عمل األمو المتح

 (؛واليونان العقاب

تعزيز الس   ياس   ات الرامية إلى دعو األس   رة باعتبارتا الوحدة الطبيعية واألس   اس   ية   43-121
 (؛للمجتمي ومصر

تيس    ير إتاحة المعلومات بانتظاا لق    حاعا االتجار باألش    خاا المحتملين بش    أن   43-122
ا على المعونة القق ا يةم وض مان حص ولهو على المس اعدة  حقوقهوم وض مان حص ود الق حاع

النفس   ية في الوقت المناس   بم واتخاذ مزيد من الخطوات لتحس   ين عملية تحديد توية ض   حاعا  
 (؛االتجار باألشخاا واألردن

تعزيز جهودتا للتحقيق في ادعاءات االتجار بالبش     ر وتحس     ين تدريب المو فين   43-123
 (؛القانون ومو في السجون و يرتو من المسِعفين وليختنشتاينالم لفين بتنفاذ 

 (؛تكثيف الجهود لم افحة االتجار بالبشر وجميي أش اد الرق وماليزيا 43-124

مواص   لة الجهود المبذولة للتحقيق في ادعاءات االتجار بالبش   رم وتحس   ين تدريب   43-125
رتو من المس ِعفينم على النحو الذي المو فين الم لفين بتنفاذ القانونم ومو في الس جون و ي

 (؛أوصت ب  لجنة مناتقة التعذيب والمغرب

تكثيف الجهود الرامي ة إلى م  افح ة االتج ار ب البش         ر وحم اع ة حقوق ض         ح اع ا   43-126
 (؛ونيجيريا االتجار

تعزيز الجهود الرامي ة إلى تح دي د ض         ح اع ا االتج ار ب البش         ر والعم ل القس         ريم   43-127
حص     ولهو على المس     اعدة القانونية والنفس     يةم وض     مان مقاض     اة المتاجرين  فرا   وزيادة
 (؛والنرويع بالبشر

مواص     لة الجهود الرامية إلى م افحة االتجار باألش     خاا واتخاذ التداالير الشزمة  43-128
 (؛الستدامة حماعة القحاعا ومساعدتهو وقطر

التج  ار وتزوي  دتو اتخ  اذ مزي  د من الخطوات لتحس         ين التعرف على ض         ح  اع  ا ا 43-129
 (؛بالمساعدة الشزمة لتعافيهو ورومانيا
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تعزيز الجهود الرامية إلى م افحة االتجار باألش   خاام ال س   يما النس   اء والفتيات   43-130
 (؛والمملكة العربية السعودعة

ض      مان أن تكون تش      ريعاتها المتعلقة بم افحة االتجار متماش      ية مي التزاماتها   43-131
دوليم ال س  يما الروتوكود مني وقمي ومعا بة االتجار باألش  خاام وبخاص  ة بموجب القانون ال

النساء واألطفادم الم مل التفا ية األمو المتحدة لم افحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةم الذي 
من ش    أن  أن يزيد من تحس    ين التو يف على أس    س أخش ية وتعزيز تحديد توية الق    حاعا  

 (؛وشجراءات المقاضاة وتايلند

وض   ي حد لتفاقو االتجار باألش   خاا والنس   اء والفتيات في البلد وتقدعو مس   اعدة   43-132
 (؛شاملة للقحاعا وجمهورية فنزويش البوليفارية

 (؛م افحة االتجار باألشخاا واالستغشد الجنسي بفعالية والصين 43-133

تعلق بحقوقهو  ض مان تزويد ض حاعا االتجار بالمعلومات في الوقت المناس ب فيما ي 43-134
 (؛وشم انيات المساعدة المتاحة لهو وكرواتيا

االلتزاا بتنش  اء إطار وطني ش  امل لمني االتجار بالنس  اء والفتيات أل راض االس  تغشد   43-135
 (؛ الجنسي أو االستغشد في العمل والنشاط اإلجرامي وجمهورية كوريا الشعبية الدعمقراطية 

اا  األجور على أس          اس العرق واألص          ل اإلثني إلزامي جع ل اإلالشغ ب الفجوة في   43-136
 (؛أفريقيا وجنوب

ت   داالير مني التحر  الجنس         ي في م    ان   43-137 مواص         ل   ة عمله   ا بش           أن تعزيز 
 (؛وجورجيا العمل

تعزيز االس تثمار وحزمة س ياس ات التدريب على المهارات الو ي ية الهدف الحد من  43-138
 (؛نطاق الفرا المتاحة للس ان في سن العمل وفييت نااعدا المساواة في الدخل وتوسيي 

تعزيز نظ اا تفتي  أم اكن العم لم بم ا في ذل ك من خشد توفير اعتم ادات ك افي ة في  43-139
 (؛الميزانيةم لقمان  روف مواتية و ير تمييزية في أماكن العمل والوتسوانا

ا 43-140 ف  ي  ال  ف  ج  وة  ت  ق  ل  ي     م  ن  م  زي     د  إل  ى  ال  رام  ي     ة  ال  ج  ه  ود  ال  ي ن  ت  ع  زي  ز  ألج  ور 
 (؛وملدعف الجنسين

زي ادة فرا حص         ود المرأة على عم ل رس         مي ب أجر لق اء العم ل المتس          اوي   43-141
 (؛وفييت ناا القيمة

مواص لة الجهود لحماعة الس  ان األص ليين واألقليات من خشد ض مان توفير الس  ن   43-142
 (؛المش و والمناسب لهو وحصولهو على الخدمات األساسية ولبنان

 (؛تخصي  مزيد من الموارد لبرامع الحد من الفقر والرعاعة االجتماعية وفييت ناا 43-143

مواص      لة وض      ي وتنفيذ الس      ياس      ات والتداالير العامة لحماعة حقوق اإلنس      ان   43-144
 (؛لاشخاا الذين ععيشون الفقر والربادوس

للجميي دون تمييز  اتخاذ تداالير ملموس   ة لق   مان إعماد الحق في الس    ن الش ق   43-145
 (؛للتشرد وإندونيسيااا منع
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ض مان حماعة حق األقليات والمهاجرين في الحص ود على العمل والس  ن والص حة   43-146
الع ام ة والتعليو على ق دا المس         اواة مي اوخرينم والنهوض النوعي ة حي اتهو وجمهوري ة كوري ا 

 (؛الشعبية الدعمقراطية

لم افحة الفقر تعالع أثر ارتفاع التكاليف على   وض       ي وتنفيذ اس       تراتيجية طار ة 43-147
األتداف المتص     لة بفقر األطفادم وعلى إم انية الحص     ود على مس     اكن اجتماعية ميس     ورة 

 (؛ورومانيااا التكلفة ويم ن الوصود إليها ومناسبة ثقافي

تعزيز تنفيذ البرامع والس    ياس    ات الرامية إلى توفير فرا فعلية لحص    ود األقليات   43-148
 (؛إلثنية والف ات المهمشة على الرعاعة الصحية وكينياا

مواص     لة تعزيز النظو القانونية والمثس     س     ية المتص     لة بحماعة البي ةم ال س     يما   43-149
 (؛يتعلق بالحق في الي ة صحية وملدعف فيما

واإلثني ة إزال ة الحواجز الهي لي ة التي تحود دون تمتي مجتمع ات األقلي ات العر ي ة   43-150
بحقوق اإلنس     ان على قدا المس     اواة ودون تمييزم بما في ذلك الحق في الص     حة والحق في 

 (؛مستوي معيشي ال ق وجنوب السودان

مواص         ل ة الجهود الرامي ة إلى تح دي د وشزال ة الحواجز التي تحود دون حص         ود   43-151
 (؛األشخاا ذوي اإلعاقة على الرعاعة والخدمات الصحية وأستراليا

تعزيز تنفيذ البرامع والس      ياس      ات الرامية إلى توفير فرا فعلية للحص      ود على   43-152
 (؛الرعاعة الصحية للنساء المنتميات إلى الف ات المهمشة وأذربيجان

مواص لة تنفيذ تداالير م افحة الفوارق العر ية في مجاالت العدالة الجنا ية والعمالة   43-153
 (؛وكولومبياوالصحة العقلية والتعليو 

متابعة وض      مان التنفيذ الكامل اللتزامها األخير بق      مان حص      ود النس      اء على   43-154
 (؛اإلجهاض في أيرلندا الشمالية والدانمرك

ض         م ان ق درة النس          اء في أيرلن دا الش         م الي ة على الحص         ود على خ دم ات   43-155
ي من المملكة اومن على قدا المس      اواة مي النس      اء الش ي ععش      ن في أجزاء أخر  اإلجهاض

 (؛وفنلندا المتحدة

ض         م   ان المس           اواة في الوص         ود إلى اإلجه   اض في جميي أنح   اء أيرلن   دا   43-156
 (؛ولعسلندا الشمالية

حماعة وشعماد الحق في الص   حة لاش   خاا مغايري الهوية الجنس   انية من خشد   43-157
 (؛لعسلندازيادة قدرة وكفاءة خدمات الرعاعة الصحية المتصلة بالهوية الجنسانية و

مواص  لة التداالير التش  ريعية والس  ياس  اتية لق  مان المس  اواة في األجورم والمس  اواة   43-158
في الحص         ود على خ   دم   ات الص         ح   ة اإلنج   االي   ة الم   أمون   ة في جميي أنح   اء المملك   ة 

 (؛والهند المتحدة

تعزيز الت   داالير المتخ   ذة لق         م   ان المس           اواة في الحص         ود على الرع   اع   ة  43-159
 (؛نوالبحري الصحية

مواص  لة معالجة وتعزيز القوانين التي تحس  ن فرا حص  ود النس  اء والفتيات على   43-160
 (؛الرعاعة الصحية وإسواتيني



A/HRC/52/10 

19 GE.22-28553 

اتخاذ تداالير مدروس  ة وقوية لق  مان الوص  ود العادد إلى فرا التعليو الجيد على   43-161
 (؛جميي المستويات والوتسوانا

معالجة أوج  التفاوت الين الف اتم القا مة على أس      اس  تعزيز الجهود الرامية إلى   43-162
 (؛االنتماء العرقيم في مجاالت العدالة الجنا ية والعمالة والصحة العقلية والتعليو والربادوس

مواص  لة جهودتا الرامية إلى وض  ي إطار س  ياس  ي تش  ريعي ش  امل للتعليو الش  امل   43-163
 (؛لاطفاد ذوي اإلعاقة وأرمينيا

لمس  اواة في الحص  ود على التعليو في المدارس العامة لجميي األطفاد مي ض  مان ا 43-164
 (؛م افحة  اترة التنمر عبر شب ة اإلنترنت وخارجها ورومانيا

وض ي تداالير ش املة وميس ورة التكلفة لتيس ير حص ود النس اء والفتيات على التعليو   43-165
 (؛وبارا واي والرعاعة الصحية وخدمات الدعو األخري في المناطق الري ية

تعزيز الت داالير الرامي ة إلى الح د من جرا و الكراهي ة ال دوافي عنص         ري ة والتمييز في  43-166
 (؛المدارس ضد السود واألقليات العر ية األخري وليسوتو

اللتزاماتها الدولية وبهدف دعو العدالة  اا تس  ريي العمل المناخي وتوس  يي نطاق  وفق 43-167
 (؛المناخية والفلبين

 م 2050بحلود عاا   تس  ريي الجهود الرامية إلى تحقيق تدف ص  افي انبعاثات ص  فري  681- 43
 (؛بما في ذلك عن طريق ضمان تعب ة الموارد الكافية لهذا الغرض وجزر البهاما

اا  التنفي ذ الك ام ل ألت داف خفء االنبع اث ات الواردة في المس         اتم ات المح ددة وطني  43-169
 (؛وتجاوزتا وساموا

تكثيف الجهود لمعالجة اوثار الق   ارة للتكس   ير الهيدرولي ي والتلوا البي ي وتغير   43-170
 (؛المناخ لقمان تمتي جميي األشخاا البي ة نظيفة وصحية ومستدامة وجزر مارشاد

تعزيز التزاا الح وم ة ب اتخ اذ إجراءات طموح ة لم  افح ة تغير المن اخ وفق دان التنوع   43-171
باالعتراف بالحق في الي ة نظيفة وص       حية ومس       تدامةم ومواءمة   البيولوجي والتدتور البي ي

 (؛تشريعاتها لقمان تمتي الجميي الهذا الحق وفانواتو

إدم  اج حق اإلنس           ان في الي   ة نظيف  ة وص         حي  ة ومس         ت  دام  ة في نظ  امه  ا   43-172
 (؛وكوستاري ا القانوني

واإلس  هاا في االنتهاكات الجس  يمة  اإلحجاا عن امتثاد التداالير القس  رية االنفرادعة   43-173
 (؛لحقوق اإلنسان للس ان المستهدفين وجمهورية إيران اإلسشمية

 (؛الرفي الفوري للتداالير القسرية االنفرادعة ضد البلدان النامية والصين 43-174

اإلحجاا عن ممارس       ة اس       تخداا التداالير القس       رية االنفرادعة التي تتعارض مي  43-175
وميثاق األمو المتحدةم والتي لها أثر س        لبي على التمتي بحقوق اإلنس        انم    القانون الدولي

واس تخداا الموارد المتاحة لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنميةم وعدا ممارس ة الق غا على 
 (؛ح ومات البلدان األخري واليشروس

ض     مان س     لوك تجاري مس     ثود في قطاع األس     لحةم بما يتماش     ى مي المبادئ   43-176
توجيهية بش  أن األعماد التجارية وحقوق اإلنس  انم مي مراعاة المذكرة اإلعشمية التي نش  رتا ال
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الفريق العامل المعني بمس  ألة حقوق اإلنس  ان والش  ركات عبر الوطنية و يرتا من مثس  س  ات  
 (؛بشأن تذا الموضوع والنما 2022في لب/أ سطس  األعماد

المتق    ررة من النزاع وتقدعو التوجي  والمش    ورة س    ن تش    ريعات بش    أن المناطق   43-177
لمثس    س    ات األعماد بش    أن ض    مان احتراا حقوق اإلنس    ان ومني ومعالجة المخاطر المتزايدة  
لتورط الش   ركات في االنتهاكات الجس   يمة لحقوق اإلنس   ان في المناطق المتق   ررة من النزاعم  

 (؛بما في ذلك حاالت االحتشد األجنبي ودولة فلسطين

ض مان مس ثولية جميي المثس س ات المالية و يرتا من األعماد التجارية الخاض عة   43-178
لواليتها ومس     اءلتهام مي مراعاة توص     يات المقررة الخاص     ة المعنية باألثر الس     لبي للتداالير  
القس    رية االنفرادعة في التمتي بحقوق اإلنس    ان الواردة في تقريرتا عن زيارتها الق طرية إليران  

 (؛ن اإلسشميةوجمهورية إيرا

مواص        لة اتخاذ التداالير الشزمة لق        مان عدا تحويل أس        لحة المملكة المتحدة   43-179
 (؛ومعداتها العس رية إلى حيع يوجد خطر لتيسير انتهاك حقوق اإلنسان الدولية وساموا

وال غ     از   43-180 ال ن ف ا  ع ن  ل ل ت ن ق ي     ب  ج     دي     دة  ام ت ي     ازات  م ن ر  ع ل ى  ف وري  و  ف  ف رض 
 (؛وكوستاري ا واستغشلهما

وض         ي خط ة عم ل ش         امل ة لمع الج ة إرثه ا االس         تعم اريم بم ا في ذل ك االعت ذار   43-181
والتعويء عن قت  ل األالري  اء ونه  ب الموارد في مختلف أنح  اء الع  الوم وو ف دعو وحم  اع  ة 

 (؛األش اد الحالية لشستعمار العنصري والجمهورية العربية السورية

ن ال داخلي ة للبل دان األخري ال ذريع ة حم اع ة حقوق  التو ف عن الت دخ ل في الش         ثو 43-182
 (؛اإلنسان والصين

و ف تموي ل البرامع اإلعشمي ة المق         لل ة الرامي ة إلى ت أجيع الحروب والنزاع ات   43-183
 (؛وشطالة أمدتا والجمهورية العربية السورية

حل جميي المس  ا ل العالقة المتص  لة بأرخبيل تش  ا وس من خشد حوار ش  امل مي  43-184
 (؛جميي الجهات المعنية وجزر مارشاد

زيادة إم انية حص   ود النس   اء والفتيات الش ي ععش   ن في المناطق الري ية النا ية   43-185
 (؛على خدمات التعليو وفرا العمل والرعاعة الصحية وليتوانيا

ليش  مل أيرلندا الش  مالية لق  مان   2010توس  يي نطاق تطبيق قانون المس  اواة لعاا   43-186
 (؛الحماعة للمرأة ومشوي توفير 

اس   تعراض قانون العنف العا لي لق   مان الحماعة والدعو للنس   اء والفتياتم بغء   43-187
 (؛النظر عن وضعهن المتعلق بالهجرة والم سيك

مواص       لة التداالير الرامية إلى تعزيز تمثيل المرأة على مس       تويات ص       ني القرارم   43-188
 (؛يات إثنية ونيبادفي ذلك النساء المنتميات إلى أقل بما

تعزيز التش ريعات من أجل القق اء على جميي أش  اد التمييز الجنس اني في أماكن   43-189
 (؛مولدوفا  وجمهورية   العملم بما في ذلك الفجوات في األجور والوصود إلى تي ات اإلنفاذ المالية 

الدعو الشزا اتخاذ تداالير لقمان حصود ضحاعا وأسر ضحاعا العنف العا لي على   43-190
 (؛والحماعة من التعرض لمزيد من سوء المعاملة وساموا
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تطبيق منظور جنس اني وع مري موحد في التغييرات المتص لة بالس ياس ات الق ريبية   43-191
 (؛واالستحقاقات لتفادي اوثار السلبية  ير المتناسبة على كبيرات السن وسلوفينيا

لنس  اء والفتيات من مختلف المجموعات اإلثنية مواص  لة تعزيز المش  اركة الهادفة ل 43-192
 (؛في الحياة السياسية والعامة على السواء وتايلند

ض   مان مش   اركة المرأة الري ية على قدا المس   اواة في عمليات ص   ني الس   ياس   ات   43-193
 (؛ليشتي -والتخ يف من حدة الكوارا وتغير المناخ وتيمور 

المرأة من التحر  في م ان العمل وتعزيز ولوج النس   اء  مق   اعفة الجهود لحماعة   43-194
 (؛المنتميات إلى الف ات المهمشة إلى سوق العمل واليرو

مواص   لة تعزيز اوليات والس   ياس   ات الرامية إلى القق   اء على جميي أنواع التمييز   43-195
 (؛وضد األقلياتم ال سيما النساء الش ي ععشن في المناطق الري ية من البلد وفانوات

  ( 2000و 1325مواصلة جهودتا على الصعيد الدولي من أجل تعزيز قرار مجلس األمن   196- 43
 (؛بشأن المرأة والسشا واألمن وتنفيذم الفعاد وأرمينيا

 (؛مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان حماعة حقوق المرأة والبحرين 43-197

 لي ومقاض       اة مرتكبيهام  ض       مان إجراء تحقيق فعاد في جميي حاالت العنف العا 43-198
وحص   ود جميي الس   لطات المختص   ة على التدريب المناس   ب والقدرة الشزمة للتحقيق في تذا 

 (؛النوع من العنف ومقاضاة مرتكبي  ومعاقبتهو واللجي ا

ض  مان التطبيق الكامل لتش  ريعاتها المتعلقة التش  وي  األعق  اء التناس  لية األنثوية  43-199
 (؛لمقاضاة مرتكبي تذم األفعاد والوركينا فاسوواتخاذ مزيد من التداالير 

مواص    لة اتخاذ تداالير إض    افية لزيادة فرا حص    ود المرأة على عمل في القطاع   43-200
 (؛الرسمي وكمبودعا

تعزيز المس    اواة الين الجنس    ين وض    مان عدا تعرض المرأة لجميي أش     اد التمييز   43-201
 (؛والعنف والصين

 (؛لم افحة الزواج باإلكرام و االون مقاعفة الجهود  43-202

 (؛ضمان الحماعة المتساوية من العنف لجميي النساء والفتيات وألمانيا 43-203

اتخاذ تداالير فعالة للتص       دي النخفاض معدالت المشحقة القق       ا ية واإلدانة في  43-204
 (؛جرا و العنف العا لي وإسرا يل

إلى اا  االعتراف بالنوع االجتماعي اس        تنادمواص        لة العمل على إص        شق قانون   43-205
المعايير الدولية لحقوق اإلنس        انم بما في ذلك االعتراف باألفراد مغايري الهوية الجنس        انية  

 (؛واألفراد  ير الثنا يين وأستراليا

اتخ اذ ت داالير لمع الج ة انخف اض تمثي ل المرأة في أيرلن دا الش         م الي ة واتخ اذ ت داالير   43-206
دف لتحس  ين تمثيل المرأة في الحياة الس  ياس  ية والعامةم بما في ذلك النس  اء  معينة محددة اله

الس    وداوات واوس    يويات والمنتميات إلى األقليات اإلثنية والنس    اء ذوات اإلعاقةم في البرلمان  
 (؛والققاء ومناصب صني القرار وجنوب السودان
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من خشد تعزيز اإلالشغم    اتباع مقاربة ش  املة لمني العنف ض  د المرأةم بما في ذلك 43-207
 (؛وزيادة معدالت اإلدانةم والمساعدة المحددة الهدف وباكستان

مراجع ة اإلط ار الق انوني المتعلق ب العنف ض         د المرأة لق         م ان الحم اع ة وال دعو   43-208
الشزمين للمه اجراتم بمن فيهن الش ي ليس لهن الحق في الحص         ود على المس          اع دات  

 (؛العامةوتونس

 (؛لة م افحة العنف ضد النساء والفتياتم ال سيما العنف العا لي والجزا رمواص 43-209

اتخاذ تداالير فعالة لمعالجة انخفاض معدالت المقاض   اة واإلدانة في قق   اعا العنف   43-210
الع ا ليم وض         م ان التحقيق في جميي ح االت العنف الجنس          انيم وتوفير الت دري ب اإللزامي 

 (؛للمو فين الققا يين ومسثولي إنفاذ القانون واألرجنتين

 (؛العنف الجنساني والربادوس تعزيز الذد المزيد من الجهود لحماعة األشخاا من 43-211

اتخ اذ ت داالير لتحس         ين جمي البي ان ات المتعلق ة ب العنف الجنس         انيم بم ا في ذلك   43-212
 (؛البيانات المصنفة حسب اإلعاقة عند اإلالشغ الهذا العنف وكرواتيا

 (؛مواصلة جهودتا لم افحة العنف ضد النساء والفتيات وجورجيا 43-213

اس ات االجتماعية المحددة الهدف لمس اعدة األس ر المحرومةم إتاحة مزيد من الس ي 43-214
 (؛ال سيما أطفالهام ووضي استراتيجية ح ومية للققاء على فقر األطفاد وكازاخستان

ض       مان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميي حاالت العنفم ال س       يما   43-215
والمدعين العامين وأفراد الش رطة   االعتداء الجنس يم ض د األطفاد المحتجزينم وحص ود القق اة

 (؛على تدريب متخص  في مجاد مني سوء معاملة األطفاد المحتجزين وليختنشتاين

س         ن ة على    14النظر في رفي الح د األدنى لس         ن المس         ثولي ة الجن ا ي ة إلى   43-216
 (؛وليتوانيا األقل

لم وض     مان  س     نة على األق 14رفي الحد األدنى لس     ن المس     ثولية الجنا ية إلى  43-217
ت   داالير الحبس االنفرادي على  التنفي   ذ الك   ام   ل لمع   ايير قق           اء األح   داام وحظر تطبيق 

 (؛ولكسمبرغ األحداا

وض         ي اس         تراتيجي  ة وطني  ة ش           امل  ة لم   افح  ة الفقر والقق           اء على فقر   43-218
 (؛وماليزيا األطفاد

وتس     ريي الجهود  التو يي على اإلعشن بش     أن األطفاد والش     باب والعمل المناخي   43-219
 (؛وجزر مارشاد 2050لتحقيق صالصافي الصفريص في موعد ال يتجاوز عاا 

 (؛ األسود سنة على األقل والجبل  14رفي الحد األدنى لسن المسثولية الجنا ية إلى   43-220

وفق     43-221 وتعليمهوم  أطف    الهو  تربي    ة  الوال    دين في  حقوق  حقوق  اا  احتراا  التف    ا ي    ة 
 (؛ونيجيريا الطفل

اتخاذ مزيد من التداالير لحماعة األطفاد من العقاب البدني وض        مان حق كل طفل   43-222
 (؛التفا ية حقوق الطفل والنرويعاا في مستوي معيشي ال قم وفق

ص   ود األطفاد إلى الص   حة والتعليو  و   وض   ي اس   تراتيجية وطنية ترمي إلى تيس   ير 43-223
 (؛تشة وفرنسااا أوضاعوالثقافة والعدالةم ال سيما األطفاد الذين ععيشون 
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التو يي على اإلعشن بش       أن األطفاد والش       باب والعمل المناخي وتس       ريي العمل   43-224
 (؛والنما 2050في موعد ال يتجاوز عاا  لتحقيق صافي انبعاثات صفري 

للمع ايير  اا  س         ن ةم وفق   14رفي الح د األدنى لس         ن المس         ثولي ة الجن ا ي ة إلى   43-225
 (؛وبارا واي الدولية

اا  وض   ي حد زمني قانوني معقود الحتجاز ملتمس   ي اللجوءم ينبغي اس   تخدام  مشذ  43-226
ووض       ي أح اا ص       ريحة للو ش       مل األس       رة ألي من األطفاد ملتمس       ي اللجوء  ير اام أخير 

 (؛المصحوبين الذويهو والبرتغاد

 (؛النظر في حظر استخداا الحبس االنفرادي لاحداا وسلوفينيا 43-227

تقييو مراجعة الحد األدنى لس      ن المس      ثولية الجنا ية بما يتماش      ى مي المعايير   43-228
 (؛الدولية واليرو

رفي الحد األدنى لس ن المس ثولية الجنا يةم وض مان التطبيق الكامل لمعايير قق اء   43-229
 (؛األطفادم ومني تطبيق تداالير العزد على القاصرين وتونس

الخطوات 43-230 من  مزي    د  الق    انون    اتخ    اذ  في  الطف    ل  حقوق  اتف    ا ي    ة  إدم    اج  نحو 
 (؛وأوكرانيا المحلي

اتخاذ إجراءات عاجلة إلنهاء العقاب البدني لاطفاد ورفي سن المسثولية الجنا ية   43-231
 (؛إلى مستوي المعايير الدولية وجمهورية فنزويش البوليفارية

 (؛سّن تشريي عحظر صراحة العقاب البدني لاطفاد في كل األماكن وزامبيا 43-232

 (؛الجنا ية واللجي ارفي الحد األدنى لسن المسثولية  43-233

وض  ي اس  تراتيجية ش  املة لإلدماج الرقمي لاطفاد والش  باب لتعزيز س  شمتهو على   43-234
 (؛اإلنترنت وشدماجهو بش ل مستداا واللغاريا

اتخاذ تداالير ملموس      ة لمعالجة التمثيل المفرط للقاص      رين المنحدرين من أص      ل   43-235
الع دال ة الجن ا ي ة لاح داام واعتم اد تش         ريع ات  أفريقي و يرتو من األقلي ات العر ي ة في نظ اا  

 (؛سنة مي البالغين وكوستاري ا 18لقمان عدا سجن من تقل أعمارتو عن 

 (؛للمعايير الدولية المقبولة وتشي يااا  رفي الحد األدنى لسن المسثولية الجنا ية وفق 43-236

الجتماعية والثقافيةم  التنفيذ المتس  ق للعهد الدولي الخاا بالحقوق االقتص  ادعة وا 43-237
 (؛عن طريق وضي استراتيجية للققاء على فقر األطفاد وإستونيا

فرض حظر على جميي أش  اد العقاب البدني لاطفادم على النحو الذي أوص ت ب   43-238
 (؛لجنة حقوق الطفل و يرتا من تي ات المعاتدات وفنلندا

بما في ذلك داخل األس رةم لق مان  حظر العقاب البدني لاطفاد في جميي األماكنم   43-239
الحم اع ة الك امل ة والتحرر من العنف لجميي األطف ادم على النحو المطلوب في اتف ا ي ة حقوق 

 (؛الطفل والسويد

 (؛للمعايير الدولية والسويداا رفي الحد األدنى لسن المسثولية الجنا ية وفق 43-240

  س   نة   18رفي الحد األدنى لس   ن الزواج إلى  النظر في اتخاذ مزيد من التداالير لق   مان   43-241
 (؛على األقل في جميي أنحاء المملكة المتحدة والهند
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للمع  ايير ال  دولي  ة    س         ن  ةم امتث  االا   14رفي س         ن المس         ثولي  ة الجن  ا ي  ة إلى   43-242
 (؛مولدوفا وجمهورية

على األقل في جميي أنحاء  اا  عام 14النظر في رفي س   ن المس   ثولية الجنا ية إلى   43-243
 (؛المملكة المتحدة وسلوفينيا

 (؛سنة على األقل وزامبيا 14رفي سن المسثولية الجنا ية إلى  43-244

 (؛سنة وشيلي 14النظر في رفي سن المسثولية الجنا ية إلى  43-245

 (؛سنوات حالياا وإسبانيا 10 المحددة في رفي سن المسثولية الجنا يةم 43-246

فعالة لاش    خاا ذوي اإلعاقة ترمي إلى ض    مان العمل  وض    ي س    ياس    ة تو يف  43-247
 (؛الش ق لهو وضمان المساواة في األجور واألردن

زيادة الفرا المتاحة للنس اء واألش خاا ذوي اإلعاقة للحص ود على عمل رس مي  43-248
 (؛وضمان المساواة في األجر لقاء العمل المتساوي القيمة وكازاخستان

 (؛ لاشخاا ذوي اإلعاقة والصوماداا  الة مصممة خصيصوضي سياسة تو يف فع 43-249

تعزيز حماعة حقوق المرأة واألش   خاا ذوي اإلعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي   43-250
الميل الجنس ي ومغايري الهوية الجنس انية وحاملي ص فات الجنس ينم واتخاذ تداالير لمني جرا و 

 (؛ياالكراهيةم سواء عبر اإلنترنت أو خارجها وإسبان

إت  اح  ة ال  دعو لاش         خ  اا ذوي اإلع  اق  ة على مس         توي األري  اف وجمهوري  ة  43-251
 (؛المتحدة تنزانيا

تعزيز ت داالير تحس         ين األمن الغ ذا يم ال س         يم ا لص         غ ار األطف اد والمراتقين   43-252
 (؛واألشخاا ذوي اإلعاقة والبرازيل

القوانين واللوا ر المتعلق  ة  إدم  اج نموذج حقوق اإلنس           ان لإلع  اق  ة في جميي   43-253
 (؛باألطفاد والشباب ذوي اإلعاقة واللغاريا

وض    ي س    ياس    ة فعالة لتو يف األش    خاا ذوي اإلعاقة ترمي إلى ض    مان العمل   43-254
 (؛الش ق لهو والمساواة في األجر عن العمل المتساوي القيمة وكمبودعا

فاد في نظاا التعليو على  مواص   لة تعزيز القوانين التي تق   من حص   ود جميي األط 43-255
 (؛تعليو جيدم وخاصة األطفاد ذوي اإلعاقة وإسواتيني

مواص  لة وتعزيز حمشت التوعية الرامية إلى القق  اء على التحيز والقوالب النمطية   43-256
 (؛السلبية فيما يتعلق باألشخاا ذوي اإلعاقة و االون 

قوالب النمطية الس    لبية والتحيز  تعزيز حمشت التوعية الرامية إلى القق    اء على ال 43-257
 (؛تجام األشخاا ذوي اإلعاقة وإسرا يل

تنفيذ تداالير لمعالجة حالة األش    خاا ذوي اإلعاقةم ال س    يما حقهو في مس    توي  43-258
 (؛عن تو يفهو وأذربيجان معيشي ال ق والحصود على الخدمات الصحيةم فقشا 

ال شزا   43-259 االت ت م     اا  إي شء  ف ي  ب ح ق وق  ال ن ظ ر  اإلث ن ي     ة  األق ل ي     ات  ت م ت ي  ل ت ع زي ز 
 (؛وأوزب ستان اإلنسان
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تكثيف جهود إزال  ة الحواجز الهي لي  ة التي تحود دون تمتي مجتمع  ات األقلي  ات   43-260
 (؛العر ية واإلثنية بحقوق اإلنسان على قدا المساواة ودون تمييز وجنوب أفريقيا

ي تثثر على األقليات في الوص   ود  مواص   لة اتخاذ تداالير لقق   اء على الفوارق الت 43-261
 (؛إلى العدالة الجنا ية والعمالة والصحة والتعليو وكوبا

مواص   لة الجهود الرامية إلى تعزيز المس   اواة في الحقوق الس   ياس   ية واالجتماعية   43-262
 (؛واالقتصادعة لاقليات اإلثنيةم ال سيما للنساء والفتيات وجمهورية كوريا

مواص لة م افحة التمييز الذي يواجه  مغايرو الهوية الجنس انيةم من خشد توس يي   43-263
 (؛الحظر المزمي على عشج التحويل ليشمل مغايري الهوية الجنسانية وكندا

اعتم  اد تش         ريي لحظر جميي مم  ارس           ات عشج التحوي  ل بجميي أش            اله  ا   43-264
 (؛وإسرا يل وأماكنها

ة عامة بش أن حقوق اإلنس ان لاش خاا مغايري الهوية  إعداد وتنفيذ حمشت توعي 43-265
 (؛الجنسانيةم بما في ذلك م افحة المعلومات المقللة والوصو وأورو واي

اعتماد تش ريي لحظر جميي ممارس ات عشج التحويل لجميي األش خاا من مجتمي  43-266
 (؛الميو الموسي من جميي األعمار ومالطا

 (؛الموج  ضد مجتمي الميو الموسي ولعسلندام افحة التقليل اإلعشمي  43-267

الم يو   43-268 مج ت م ي  من  األش         خ     اا  لج م ي ي  الت ح وي     ل  عشج  مم     ارس             ات  حظ ر 
 (؛ولعسلندا الموسي

نحو إص دار خطة عمل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل  اا  النظر في المق ي قدم 43-269
د تداالير لتقنين حظر الجنس    ي ومغايري الهوية الجنس    انية وحاملي ص    فات الجنس    ين واعتما

 (؛عشجات التحويل وشيلي

تعزيز الحم اع ة من التحر  الجنس         ي في م  ان العم ل ال ذي يثثر على الع امشت   43-270
التفا ية منظمة العمل الدولية بش        أن التمييز  اا  ذوات اإلعاقة والعامشت من مجتمي الميوم وفق

 (؛والنرويع( 111ورقو  1958(م وفي االستخداا والمهنة

دعو وتعزيز الحماعة القانونية لاش    خاا من مجتمي الميوم ال س    يما األش    خاا   43-271
 (؛مغايري الهوية الجنسانية ونيوزيلندا

مواص    لة الجهود الرامية إلى القق    اء على جميي أش     اد التمييز ض    د المهاجرين   43-272
 (؛واألقليات اإلثنية ونيباد

  1951رة والتنمية االقتص    ادعة التي ال تمتثل اتفا ية عاا إلغاء أجزاء ش    راكة الهج 43-273
 (؛الخاصة الوضي الشج ينم ال سيما مبدأ عدا اإلعادة القسرية وتولندا

 (؛تعزيز وحماعة الحقوق االقتصادعة واالجتماعية للمهاجرين وباكستان 43-274

مهاجرينم وض       مان  تعزيز التداالير المناتق       ة للتمييز لحماعة األقليات اإلثنية وال 43-275
 (؛استفادتهو من مختلف الرامع الرعاعة والدعو الح ومية والفلبين

من اتفا ية اس طنبود لتم ين المهاجرات من الحص ود   59رفي التحفع على المادة   43-276
 (؛على نفس الدعو والحماعة اللذين تحصل عليهما النساء األخريات وإسبانيا
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لق      مان توافق ش      راكة الهجرة والتنمية االقتص      ادعة   اتخاذ جميي التداالير الشزمة 43-277
 (؛المبرمة مي رواندا مي التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي وسويسرا

دعو وتعزيز الحماعة القانونية لحقوق ملتمس       ي اللجوء وجميي العماد المهاجرين   43-278
 (؛صة الوضي الشج ين وأو نداالخا 1951للقانون الدوليم بما في ذلك اتفا ية عاا اا وفق

اتخ اذ خطوات لق         م ان ع دا ترك العم اد المه اجرين عرض         ة لس         وء المع امل ة   43-279
ت   أش         يرات المملك   ة المتح   دة والوالع   ات   واالس         تغشد من قب   ل أص         ح   اب العم   ل ونظ   اا 

 (؛األمري ية المتحدة

تيس       ر لو ش       مل أس       ر  اا  مواص       لة مراجعة تش       ريعات الهجرة لتش       مل أح ام 43-280
الشج ين  ير المص         حوبين ال  ذويهوم مي إيشء االعتب  ار األود لمص           الر الطف  ل   األطف  اد
 (؛وأورو واي الفقلى

تعديل لوا ر الهجرة بحيع تن  ص راحة على لو ش مل أس ر جميي الفتيان والفتيات   43-281
 (؛ملتمسي اللجوء  ير المصحوبين الذويهو واألرجنتين

 (؛ن والشج ين والصينوضي حد النتهاك حقوق المهاجري 43-282

 (؛تنقير قانون اإليذاء العا لي لقمان الحماعة والدعو للمهاجرات ولعسلندا 43-283

توس     يي الفرا المتاحة للمهاجرين وملتمس     ي اللجوء للحص     ود على المش     ورة   43-284
 (؛القانونية المناسبة قبل البت في طلباتهو والعراق

الشزمة إلنهاء سوء المعاملة واالستغشد في الهجرة من خشد  اتخاذ جميي التداالير   43-285
دمع مع ايير حقوق اإلنس         انم بم ا يتم اش         ى مي التزام ات المملك ة المتح دة بموج ب الق انون  

 (؛وإندونيسيا الدولي

 (؛وضي حد زمني قانوني عاا لشحتجاز في انتظار الترحيل وألمانيا 43-286

الس    جون ومعالجة القق    اعا المتعلقة باحتجاز المهاجرينم  تحس    ين الس    شمة في  43-287
 (؛في ذلك وضي حد قانوني الحتجاز المهاجرين وسري النكا بما

ض    مان نفس معايير االس    تقباد لجميي المهاجرين وكذلك ض    مان حص    ولهو على   43-288
 (؛الرعاعة الصحية والخدمات القانونية المش مة واالتحاد الروسي

وف اإلنس   انية في أماكن احتجاز ملتمس   ي اللجوءم بما يتماش   ى مي تحس   ين الظر  43-289
 (؛المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والعراق

 (؛و ف خططها لنقل ملتمسي اللجوء إلى أقاليو أخري وجمهورية إيران اإلسشمية 43-290

  مي االتفا يات الدوليةاا  ض     مان أن ع ون تنفيذ قانون الجنس     ية والحدود متماش     ي 43-291
 ؛(لشج ين وحقوق اإلنسانم وأن  ال عقوض حماعة حقوق الشج ين واللجوء والسويد

 (؛ ومصر   و ف خطا نقل ملتمسي اللجوء إلى اللدان أخريم في انتهاك للقانون الدولي  292- 43

 (؛تعديل قوانين اللجوء بحيع تن  صراحة على لو شمل األسرة ومصر 43-293

المناس      بة لق      مان عدا احتجاز ملتمس      ي اللجوء إال كمشذ أخير  اتخاذ التداالير   43-294
 ؛(وتحديد فترة قانونية قصوي الحتجاز المهاجرين وأورو واي
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الخاص     ة الوض     ي الشج ين وعدا   1951التمس     ك بالتزاماتها بموجب اتفا ية عاا   43-295
 (؛المتحدة وتركيااالنخراط في أي ممارسة من شأنها تقويء حق اللجوء في المملكة 

 (؛احتراا مبدأ عدا اإلعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي وتونس 43-296

ض    مان عدا التمييز ض    د جميي الشج ين على أس    اس طريقة وص    ولهو إلى البلد   43-297
 (؛ودولة فلسطين

إنش          اء نظ اا دولي لحم اع ة ملتمس         ي اللجوء يتوافق مي المع ايير واالتف ا ي ات   43-298
 ؛(لصومادوا الدولية

الخاص ة    1951مي اتفا ية عاا اا  ض مان أن قانون الجنس ية والحدود يتماش ى تمام 43-299
 (؛الوضي الشج ين والفلبين

ض    مان أن تكون معاملتها لملتمس    ي اللجوء متس    قة مي مس    ثولياتها والتزاماتها   43-300
لشج ينم ال س  يما اتفا ية اإلنس  انية بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنس  ان والقانون الدولي  

الخاص     ة الوض     ي الشج ينم مي اإلش     ارة بش      ل محدد إلى ترتيب معالجة طلبات   1951عاا  
 (؛اللجوء في الخارج الذي أالرمت  المملكة المتحدة مي رواندا ونيوزيلندا

وض     ي حد الحتجاز ملتمس     ي اللجوء وض     مان عدا التمييز ض     د أي الج  على   43-301
 (؛صل الها إلى البلد والم سيكأساس الطريقة التي و 

اإلحجاا عن إرس    اد ملتمس    ي اللجوء إلى رواندا والتنديد باتفا ية ش    راكة اللجوءم   43-302
التي تنتهك القانون الدولي وتخاطر بالتس   بب في ض   رر ال عم ن جبرم ألول ك الذين يلتمس   ون  

 .(الحماعة الدولية ولكسمبرغ

اردة في تذا التقرير تعبر عن مو ف الدولة التي قدمتها  جميي االستنتاجات و/أو التوصيات الو  -44
 وال ينبغي أن عفهو أنها تحظى التأييد الفريق العامل ب امل . و/أو الدولة موضوع االستعراض.



A/HRC/52/10 

GE.22-28553 28 

Annex 

  Composition of the delegation 

 The delegation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland was 

headed by the Parliamentary Under Secretary of State, Ministry of Justice, Mr. Mike Freer 

and composed of the following members: 

• Ms. Ana Zemlicof, Private Secretary to Minister Michael Freer, Ministry of Justice; 

• H.E. Mr. Simon Manley, UK Permanent Representative to the United Nations UK 

Mission, Geneva; 

• H.E. Ms. Rita French, Deputy Permanent Representative and Human Rights’ 

Ambassador UK Mission, Geneva; 

• Mr. Robert Linham, Deputy Director, Ministry of Justice; 

• Ms. Patricia Zimmermann, Head of International Human Rights Team, Ministry of 

Justice; 

• Mr. Robert Last, Counsellor, Political and Human Rights UK Mission, Geneva; 

• Ms. Lucinda Stallard, Legal Counsellor, UK Mission, Geneva; 

• Mr. Matthew Puttick, Second Secretary, Political and Human Rights, UK Mission, 

Geneva; 

• Ms. Elspeth Rainbow, International Human Rights Team, Ministry of Justice; 

• Mr. Charles Kent, Senior Human Rights Officer, UK Mission, Geneva; 

• Mr. Douglas Clark, Human Rights Officer, Scottish Government; 

• Mr. Stuart Evans, Human Rights Officer, Welsh Government; 

• Ms. Victoria Clarke, Legal Advisor, International Human Rights Team, Ministry of 

Justice; 

• Ms. Sara Gregory, International Human Rights Team, Ministry of Justice; 

• Mr. Thomas Lough, Human Rights Officer, Northern Ireland Office; 

• Ms. Kameni Chaddha, Human Rights Team Coordinator, UK Mission, Geneva. 

    


	تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل*
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	مقدمة
	أولاً- موجز مداولات عملية الاستعراض
	ألف- عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض
	باء- جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض

	ثانياً- الاستنتاجات و/أو التوصيات
	Annex
	Composition of the delegation



