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مقدمة
 - 1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق
اإلنسان  ،1/5دورته الرابعة والثالثني يف الفرتة منن  4إىل  15تشنرين الثنان/نوفمرب .2019
وجرى االستعراض املتعلق إبيطاليا يف اجللسة األوىل املعقودة يف  4تشرين الثان/نوفمرب . 2019
وترأس وفد إيطاليا وكيل وزارة الشؤون اخلارجينة والتعناون الندوا ،السنيد منانليو دي سنتيفانو.
واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق إبيطاليا يف جلسنته العاشنرة املعقنودة يف  8تشنرين الثنان/
نوفمرب .2019
 - 2ويف  15كانون الثان/يناير  ،2019اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التاا
(اجملموعة الثالثية) لتيسري استعراض احلالة يف إيطاليا :أسرتاليا وجنوب أفريقيا وسلوفاكيا.
 - 3ووفقناً للفقننرة  15مننن مرفنق ق نرار جملننس حقننوق اإلنسنان  1/5وللفقننرة  5مننن مرفننق
قراره  ،21/16صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض احلالة يف إيطاليا:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/34/ITA/1؛

(ب) جتميننأ أعدت ننه مفوألننية األم ننم املتحنندة الس ننامية حلقننوق اإلنس ننان (املفوأل ننية
السامية) وفقاً للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/34/ITA/2؛
(ج)

موجز أعدته املفوألية السامية وفقاً للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/34/ITA/3

 - 4وأُحيلت إىل إيطاليا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مسبقاً كل من أملانيا
والربتغال وبلجيكا ابسم جمموعة األصدقاء املعنية آبليات التنفيذ وتقدمي التقارير واملتابعة على
الص ننعيد ال ننوطين ،وس ننلوفينيا والس ننويد واململك ننة املتح نندة لربيطاني ننا الع م ننى وأيرلن نندا الشن ننمالية
والوالايت املتحدة األمريكية وأوروغواي .وميكن االطالع على هذه األسئلة يف املوقأ الشبكي
لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف  -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 - 5أشار رئيس الوفد إىل التغيريات الكثرية اليت طرأت على الصعيدين الدوا واحمللي منذ
االسننتعراض النندوري الشننامل األخننري إليطالي ننا الننذي جننرى يف تشننرين األول/أكت ننوبر .2014
ال إن صنون السنالم
واقتبس عبارة "يف عنا منن املتاعنم" منن األمنني العنام ل منم املتحندة ،قنائ ً
واألمن ،والتنمية االقتصادية واالجتم اعية املستدامة ،وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -أيض اً يف
ألوء خطة التنمية املستدامة لعام  - 2030أمور جيم أن ت ل اثبتة ،وقد ظلت هكذا ابلفعل.
ونقل أيضاً عن رئيس وزراء إيطاليا ،جيوزييب كونيت ،قوله إن اإلنسان يقأ يف صميم "اإلنسانية
الشاملة".
 - 6وأكدت حكومة إيطاليا من جديد عزمها على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقنوق
اإلنسان وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها (مبادئ
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ابري ننس) .ويف هن ننذا الص نندد ،قن ننرر جملن ننس النن نواب للتن ننو إج ن نراء مناقش ننة يف  18تشن ننرين الثن ننان/
نوفمرب  2019بشأن مشروع القانون املتعلق إبنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان.
 - 7ولن نندى إيطالي ن ننا جلن ن ننة مش ن ننرتكة ب ن ننني الن ننوزارات معني ن ننة ق ن ننوق اإلنس ن ننان ،أنش ن ننئت يف
عام 1978؛ وتوفُّر مثل هذه اآللية أمر "معرتف به دولياً كممارسة فضلى"(  . )1وتعمل اللجنة
املشنرتكة بنني النوزارات وفنق شن تشن اركي قنائم علنى تعندد اجلهنات صناحبة املصنلحة ،وال تننزال
ملتزمة التزاماً شديداً بدورها بوصفها اآللية الوطنية لتقدمي التقارير واملتابعة.
 - 8وفيمنا يتعلننق ابألطنر املؤسسننية اجلديندة الننيت أنشننئتُ ،سنلط الضننوء علنى تعيننني وزيننر
لتكافؤ الفرص واألسرة .وبناء على ذلك ،جيري التخطيط لوألأ إطار اسرتاتيجي للمساواة بني
اجلنسني.

 - 9وقد اعتُمد قانون "املدونة احلمراء" اجلديد املتعلق ابلعنف العنائلي والعننف اجلنسنان،
وجتننري ص ننياغة اخلط ننة اجلدي نندة ملكافح ننة االجت ننار ابلبشننر ابلتن نوازي م ننأ أعم ننال اجتم نناع املائ نندة
املستديرة املؤسسي بشأن االستغالل يف العمل.
 - 10وفيمننا يتعلننق مبكافحننة العنصننرية ،ذكننر الوف نند ،مننن بننني العدينند مننن التنندابري املعياري ننة
واملؤسسية والتنفيذية املتخذة ،الدور الذي يضطلأ به املكتم الوطين ملناهضة التمييز العنصري.
ويف أواخر تشرين األول/أكتوبر  ،2019أنشأ جملس الشيوخ يف البلد جلنة استثنائية ملكافحنة
التعصم والعنصرية ومعاداة السامية والتحريض على الكراهية والعنف.
 - 11وأفنناد الوفنند ملن املكتننم الننوطين ملناهضننة التميي ننز العنصننري هننو أيض ناً جهننة التنس ننيق
لالسرتاتيجية الوطنية إلدماج مجاعة الروما للفرتة  .2020- 2012ويف إطار هذه االسرتاتيجية،
ُّاُّتذ العديد من التدابري املتكاملة يف مجيأ أحناء البلد ،مأ إيالء أقصى قندر منن االهتمنام ملننأ
التمييز العنصري والكراهية وكره األجانم.
 - 12ويتعلنق أحند اخلطنوط االس نرتاتيجية للعمنل احلكنومي الرامنني إىل تعزينز تكنافؤ الفننرص
ومحاية احلقوق مبنأ التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية ومكافحته.
 - 13وفيما يتعلق ابهلجنرة ،شندد الوفند علنى أننه ال ميكنن ألي بلند أن يتصندى وحنده هلنذا
التحدي ،وأن السلطات اإليطالية قد عززت عدداً كبرياً من التدخالت يف جماا اللجوء واهلجرة
املنت مة ،واليت يشكل اإلدماج عنصراً رئيسياً فيها.
 - 14وجرى تعزيز اإلطار اإليطاا ملكافحة الفساد مبوجم القانون رقم  3املنؤرخ  9كنانون
الثان /يناير ( 2019ما يسمى بقانون استئصال الرشوة).
 - 15وقند بندأت وزارة العندل يف اقتنناء مب ف
نان إألنافية السنتخدامها مرافنق سنجنية .وأنشنئت
اآللية الوقائية الوطنية يف عام  ،2014امتثاالً للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذ يم
وغريه من ألروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

__________
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 - 16وتوا إيطاليا أمهية للعيش الكرمي والصحة البيئينة ألنمن حقنوق اإلنسنان .وبنناء علنى
ذلك ،استحدثت احلكومة الدخل األساسي الشامل ،الذي أخرج أكثر من مليون شخص من
وهدة الفقر املطلق ،وأطلقت اال تفاق البيئي اجلديد.
 - 17وإيطاليا ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة أيضاً من خالل العمل عن كثم مأ
القطناع اخلناص ومن منات اجملتمنأ املندن اإليطالينة .وقند تعنزز هنذا الننه اطنة العمنل الوطنيننة
األوىل بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان .ويف عام  ،2018كانت إيطاليا أول بلد ُجي ري
استعراض منتصف املدة خلطته الوطنية ،وهو استعراض جرى تقاسم نتائجه خالل املنتدى املعين
ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسان لعام .2018

ابء  -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 - 18أدىل  121وفداً ببياانت أثناء جلسة التحاور .وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف
الفرع الثان من هذا التقرير.
 - 19ورحبت مجهورية فنزويال البوليفارية بتعزيز املكتم الوطين ملناهضة التمييز العنصري.
 - 20وأعربت فييت انم عن تقديرها العتماد تدابري جديدة حلماينة ألنحااي العننف العنائلي
والعنف اجلنسان.
 - 21وأثنت زامبيا على إيطاليا لتنفيذها التوصيات املقبولة خالل جولة االستعراض الثانية.
 - 22وهنأت أفغانستان إيطاليا على اعتمادها قانون حرية اإلعالم يف عام .2016
 - 23ورحبت ألبانيا ابجلهود اليت تبذهلا إيطاليا ملواجهة تدفق املهاجرين والالجئني يف الفرتة
من عام  2014إىل عام .2019
 - 24والح ت اجلزائر ابرتياح تصديق إيطاليا على عدة صكوك دولية حلقوق اإلنسان.
 - 25وأشارت أنغوال إىل تعزيز الشراكات بشأن اهلجرة مأ بلدان املنشأ والعبور األفريقية.
 - 26وأشادت األرجنتني ابلتوقيأ على إعالن املدارس اآلمنة واملبادئ التوجيهية املصاحبة له.
 - 27وأعربننت أرمينيننا عننن تق ننديرها لصننياغة إ يطاليننا خلطننة العم ننل الوطنيننة ملكافحننة االجت ننار
ابألشخاص للفرتة .2021- 2019
 - 28وأشادت أسرتاليا ابلتدابري املتخذة لتحسني املساواة بني اجلنسني ،مبا يف ذلك القانون
رقم  2011/120الذ ي يقضي بزايدة متثيل املرأة يف جمالس إدارة الشركات.
 - 29وأقرت النمسا ابألمهية اليت دأبت إيطاليا على إيالئها حلماية األقليات.
 - 30ونوهت أذربيجان ابعتماد إيطاليا خلطة العمل الوطنية ملناهضة العنصرية وكره األجانم
وما يتصل بذلك من تعصم.
 - 31وأشارت جزر البهاما إ ىل اجلهود اليت تبذهلا إيطاليا من أجل مكافحة العنف ألد املرأة،
مبا يف ذلك اخلطة االسرتاتيجية الوطنية بشأن عنف الذكور ألد املرأة للفرتة .2020- 2017
 - 32وأشادت البحرين بقبول إيطاليا لغالبية التوصيات املنبثقة عن جولة االستعراض الثانية.
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 - 33وأشادت بنغالديش ابخلطوات اليت ُّاُّتذت يف جمال تعزيز متكني املرأة ،والنهوض قوق
األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة.
 - 34ورحبت بيالروس ابعتماد خطط وطنية ،مبا يف ذلك من أجل مناهضة التمييز العنصري
واالجتار ابلبشر.
 - 35وهنأت بلجيكا إيطاليا على التقدم احملرز منذ استعراألها الدوري الشامل السابق.
 - 36وأعرب ننت بن ننوقن ع ننن تقن ننديرها إلنشن نناء اهليئ ننة الوطنين ننة حلق ننوق األشن ننخاص احملتجن ننزين
أو املسلوبة حريتهم.
 - 37وأشادت دولة بوليفينا املتعنددة القومينات بتنفينذ خطنة العمنل ملكافحنة اسنتغالل اليند
العاملة يف الزراعة.
 - 38وأثننت بوتسنواان علنى إيطالينا العتمادهنا خطنة العمنل الوطنينة ملناهضنة العنصنرية وكنره
األجانم وما يتصل بذلك من تعصم.
 - 39ورحبت الربازيل ابن ضمام إيطاليا إىل االتفاقية املتعلقة افض حاالت انعدام اجلنسية.
 - 40وأقرت بلغاراي بتمثيل املرأة يف الربملان اإليطاا ،الذي زادت نسبته إىل  35.4يف املائة.
 - 41وشجعت بوركينا ف اسو إيطاليا على مواصلة مشاركتها يف جهود دعم حقوق اإلنسان،
وال سيما حقوق اإلنسان مللتمسي اللجوء.
 - 42ورحبنت كننندا إبألننفاء الشنرعية علننى االق نرتان املندن بننني شخصننني منن نفننس اجلنننس
واعتماد تشريعات ملكافحة العنف ألد املرأة.
 - 43ورحبت شيلي ابعتماد خطة العمل الوطنية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.
 - 44ورحبت ابكستان بوفد إيطاليا وشكرته على عرأله للتقرير الوطين.
 - 45ورحبت كولومبيا بعرض التقرير الوطين إليطاليا.
 - 46ورحننم الكونغننو ابعتمنناد خطننة العم ننل الوطنيننة ملناهضننة العنصننرية وكراهيننة األجان ننم
وما يتصل بذلك من تعصم.
 - 47وأعرب ننت كوسن ننتاريكا ع ننن قلقهن ننا إزاء جت ننرمي املن من ننات غ ننري احلكومين ننة بس ننبم إنقن نناذ
األشخاص من البحر.
 - 48ورحبننت كرواتي ننا ابعتمنناد خط ننة العم ننل الوطنيننة االس ننتثنائية ملكافحننة العن ننف اجلنس نني
واجلنسان.
 - 49وأشارت كواب إىل التدابري اليت اعتُمدت لدعم األسر املنخفضة الدخل ومكافحة العنف
اجلنسان.
 - 50وأشادت قربص ابملبادرات اليت اُّتذهتا إيطاليا للنهنوض ابلنرتاا الثقنايف ابعتبناره جنزءاً
ال يتجزأ من جهود تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
 - 51ورحبت تشيكيا إبنشاء اآللية الوقائية الوطنية ملنأ التعذيم.
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 - 52وأشادت الدامنرك ابعتماد القانون املتعلق ابلقاصرين غري املصحوبني ،وسلطت الضوء
يف الوقت نفسه على ألرورة ألمان تنفيذه تنفيذاً كامالً.
 - 53ورحبت جيبويت ابعتماد عدد من صكوك حقوق اإلنسان الدولية.
 - 54وأقنرت اجلمهوريننة الدومينيكينة ابلتقنندم احملنرز فيمننا يتعلنق ابإلطننار القنانون واملؤسسنني
حلقوق اإلنسان.
 - 55ورحبت إكوادور بوألأ تسهيالت للحصول على ائتمان ،وبتوفري التدريم والدعم من
أجل رايدة األعمال النسائية.
 - 56ورحبت مصر ابعتماد خطة العمل الوطنية املعنية ابالجتار ابلبشر.
 - 57وأثننت إثيوبينا علننى إيطالينا لتقريننر منتصنف املندة الننذي قدمتنه عننن تنفينذ التوصننيات
الصادرة عن جولة االستعراض الثانية.
 - 58وأثننت فيجني علنى الندور القينادي الننذي تقنوم بنه إيطالينا يف الندعوة إىل إلغناء عقوبننة
اإلعدام.
 - 59وأشادت فرنسا ابلتقدم احملرز يف إيطاليا يف جمال العدالة ،وال سيما فيما يتعلق ابلتدابري
البديلة لالحتجاز.
 - 60وأشنار الوفند اإليطناا إىل إنشناء املرصند النوطين املعنين ابألشنخاص ذوي اإلعاقننة وإىل
اعتماد برانم العمل الثان لتعزيز حقوق األشخاص ذ وي اإلعاقة وإدماجهم يف عنام 2017
عقم التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وفيما يتعلق ابلسنة املالية ،2019
اُّتذ الربملان خطوات لتوحيد مجيأ الصناديق الرئي سية ذات التأثري على حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقنة ونوعينة حينناهتم .وأنشنأت وزارة التعلننيم جملسناً تقني ناً لتحديند مشننروع مبنادئ توجيهيننة
إلصنندار ش ننهادات اإلعاق ننة ،يرك ننز عل ننى النمننوذج البيول ننوجي النفس نني االجتم نناعي ويتف ننق م ننأ
التصنيفات الدولية.
 - 61ويف عننام  ،2016اعتمنندت إيطاليننا أول خط نة عمننل وطنيننة ملكافحننة االجتننار ابلبش ننر
واس ن ننتغالهلم الش ن ننديد ،هت ن نندف إىل حتدي ن نند اسن ن نرتاتيجيات متع ن ننددة الس ن نننوات ملن ن ننأ ال ن ن نناهرتني
ومكافحتهما .وإن مجيأ أشكال االجتار ابلبشر حم ورة يف إيطاليا .وال يتوقف إصدار تص اريح
اإلقامة على استعداد الضحااي للتعاون مأ آليات التحقيق.
 - 62وقند وألننعت إيطاليننا اس نرتاتيجية اثبتننة ملكافحننة االسننتغالل يف العمننل ،وأتننى القننانون
رقم  2016/199بصكوك جنائية جديدة.
 - 63وقد شهدت آخر االنتخاابت الوطنية زايدة يف عدد النساء يف الربملان إىل  35امرأة،
أي بنسننبة  4يف املائ ننة .وش ننددت إيطاليننا عل ننى التزامه ننا بتنفيننذ السياس ننات ذات الص ننلة ،أي
السياسات الرامية إىل تعزيز متكني الفتيات ،مثل املبادئ التوجيهية "للتثقيف من أجل االحرتام"
بشأن املساواة بني اجلنسني ومنأ العنف اجلنسان ومجيأ أشكال التمييز؛ والسياسات املتعلقة
ابألعمال التجارية النسائية؛ والسياسات الرامية إىل تعزيز ودعم حتقيق التوازن بني العمل واحلياة؛
وإعالن شهر العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايأليات يف مجيأ املدارس.
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 - 64وأعربت غابون عن تقنديرها للجهنود املبذولنة بغينة تعزينز احلقنوق واحلنرايت األساسنية
للفئات الضعيفة.
 - 65ورحبت جورجيا ابلتعديالت النيت أُدخلنت علنى القنانون اجلننائي وابألخنذ بتندابري غنري
احتجازية.
 - 66ورحبت أملانيا ابلقانون اجلديد ملناهضة التعذيم لعام  ،2017الذي أدى إىل مزيد من
التحسينات يف أوألاع السجون.
 - 67وأشادت غاان ابلتصديق على االتفاقية الدولية حلماينة مجينأ األشنخاص منن االختفناء
القسري.
 - 68وأشادت اليوانن بسن تشريعات ملن اهضة التعذيم وإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة.
 - 69ورحبت غياان ابلتدابري املتخذة لكبح مجاح العنصرية وغريها من أشكال التمييز.
 - 70والح ت هاييت ابرتياح اجلهود اليت تبذهلا إيطاليا فيما يتعلق ب اهرة اهلجرة.
 - 71وأعربت هندوراس عن ارتياحها العتماد خطة العمل الوطن ية بشأن األعمال التجارينة
وحقوق اإلنسان يف إيطاليا.
 - 72ورحبنت هنغنناراي ابلعمننل املنهجنني الننذي تقننوم بنه إيطاليننا مننن أجننل تنفيننذ املعاهنندات
الدولية حلقوق اإلنسان املصدق عليها.
 - 73ورحبت آيسلندا مبشاركة إيطاليا يف مكافحنة مجينأ أشنكال التميينز ،وال سنيما التميينز
ألنند املثليننات واملثليننني ومزدوج نني امليننل اجلنسنني ومغننايري اهلوي ننة اجلنسننانية وحنناملي ص ننفات
اجلنسني.
 - 74وأشادت اهلند ابعتماد خطة العمل الوطنية ملناهضة العنصرية وكره األجانم وما يتصل
بذلك من تعصم لعام .2013
 - 75وأشادت إندونيسيا ابلتقدم احملرز يف إيطاليا هبدف تعزيز حقوق املهاجرين والالجئني.
 - 76وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن تقديرها للتقدم احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان.
 - 77ودعن ننا العن ن نراق إىل اُّتن نناذ ت ن نندابري ملكافح ن ننة العنن ننف أل ن نند النسن نناء واألطف ن ننال واالجت ن ننار
ابألشخاص.
 - 78ورحب ننت أ يرلنن نندا ابعتمن نناد اسن نرتاتيجيات وخطن ننط عمن ننل هت نندف إىل التصن نندي لالجتن ننار
ابألشخاص.
 - 79وأشادت إسرائيل اطط العمل الوطنية ملكافحة العنف اجلنسان واالجتار ابألشخاص
وإساءة معاملة األطفال.
 - 80وأعربت الياابن عن تقديرها للجهود املضنية املبذولة يف إيطاليا لتعزينز احلقنوق املدنينة
والسياسية ومحايتها.
 - 81ورحم األردن ابجلهود املبذ ولة يف إيطاليا من أجل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق
اإلنسان.
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 - 82وأثنت كينيا على إيطاليا ملا اُّتذته من خطوات إجي ابية بغية تنفيذ التوصيات ا لن 153
من أصل  176توصية مقبولة.
 - 83وأعربنت قريغيزسنتان عنن دييندها للخطنوات الكبنرية املتخنذة لتعزينز التندابري التشنريعية
والسياساتية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان.
 - 84وهنأ لبنان إيطاليا على انضمامها إىل العديد من االتفاقيات الدولينة وعلنى اخلطنوات
املتخذة إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان.
ال
 - 85ورحبت ليبيا ابلتزام إيطاليا مبكافحة اهلجنرة غنري املشنروعة واالجتنار ابألشنخاص فضن ً
عن دمني احلدود.
 - 86ورحبت ليختنشتاين ابلتزام إيطاليا قوق اإلنسان ،وبتصديقها على مع م الصكوك
الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان.
 - 87ورحبت لكسمربغ مبتابعة التوصيات السابقة ،وابإلصالحات االقتصادية واالجتماعية
اليت يعتزم البلد تعزيزها.
 - 88والح ننت مدغش ننقر ابرتين نناح اعتم نناد خطن ننة العم ننل الوطني ننة ملناهضن ننة العنص ننرية وكن ننره
األجانم وما يتصل بذلك من تعصم.
 - 89ونوهت ماليزاي ابجلهود املبذولة ،مبا يف ذلك مكافحة خطاب الكراهية على اإلنرتنت
من خالل مرصد وسائط اإلعالم واإلنرتنت الذي أنشئ يف عام .2016
 - 90ورحب ننت مجهورين ننة مل ننديف اطن ننة العم ننل الوطنين ننة ملناهض ننة العنصن ننرية وك ننره األجانن ننم
وما يتصل بذلك من تعصم وشجعت على ُّتصيص التمويل الكايف هلا.
 - 91ورحبت مالطة ابإلجنازات اليت حققتها إيطاليا منذ جولة االسنتعراض الندوري الشنامل
الثانية وبتنفيذ التوصيات اليت تلقتها.
 - 92وأثنت موريشيوس على إيطاليا اللتزامها ابلتعاون مأ جملس حقوق اإلنسان وغريه من
آليات حقوق اإلنسان.
 - 93ونوهت املكسيك جبملة أمور منها اعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة العنف اجلنسي
واجلنسان.
 - 94وأثنت منغوليا على زايدة متثيل املرأة يف جمالس إدارة الشركات العامة واململوكة للدولة.
 - 95وأعرب اجلبل األسود عن تقديره لتنفيذ التوصيات اليت قدمها اجلبل األسود يف اجلولة
السابقة ،وللتطورات التشريعية.
 - 96وأعرب املغرب عن تقديره للتدابري املعيارية وا هليكلية العديدة املتخذة بغية تعزيز محاية
حقوق اإلنسان.
 - 97وأشنارت موزامبيننق إىل التصننديق علنى صننكوك دوليننة هامنة يف جم نال حقننوق اإلنسننان
وزايدة املساعدة اإلمنائية املقدمة إىل أقل البلدان منواً.
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 - 98ورحبنت ميامنننار ابلت نزام إيطاليننا بتنفيننذ خطنة ال تنميننة املسننتدامة لعننام  ،2030وتنفيننذ
التوصيات املقبولة.
 - 99وأبرزت انميبيا أمهية الذكرى السنوية العشرين لصدور قرار جملس األمن ،) 2000(1325
اليت حلت يف عام .2020
 - 100ورحبت نيبال ابلتدابري اليت اعتمدهتا إيطاليا ملعاجلة قضااي املساواة بني مجيأ املواطنني
وعدم التمييز بينهم وتعزيز إدماجهم.
 - 101وهنأت هولندا إيطاليا على التقدم الذي أحرزته يف مكافحة التمييز والعنف القائمني
على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية.
 - 102ورحبنت نيوزيلنندا ابلق نرار النذي اُّتذتننه إيطالينا مننؤخراً إبنشناء جلنننة اسنتثنائية ملكافحننة
الكراهية والعنصرية ومعاداة السامية.
 - 103وأشار الوفد اإليطاا إىل أن املكتم الوطين ملناهضة التمييز العنصري يعمل بعزم على
منأ ومكافحة التمييز والعنف القائ مني على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية ،جبمأ تقارير
عن التمييز من خالل مراكز االتصال التابعة للمكتم ،ووألأ خطة اسرتاتيجية واسعة النطاق،
وتعزيز التعاون املؤسسي ،والرتكيز على التوعية والتدريم وعلى مجأ البياانت.
 - 104ويف تشرين األول/أكتوبر  ،2018أقيم حوار دائم مأ املن مات غري احلكومية املعنية
بقضااي املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ،وذلك منن خنالل
إنشاء الفريق العامل االستشاري لتعزيز حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري
اهلوية اجلنسانية ،الذي يضم  48مجعية للمثل يات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية
اجلنسنانية تعمننل يف إطنار جلسننات عامنة ومننن خننالل أفرقنة عاملننة قطاعينة .وقريب ناً ستس نتدعى
احلكومنة اجلدينندة الفريننق العامننل االستشنناري لالجتمنناع جمنندداً .وفيمننا يتعلننق نناملي صننفات
اجلنسني ،أشار رأي حمدد أصدرته اللجنة الوطنية ل خالقيات األحيائية إىل أن أي تدخل طيب
جيم أن يسرتشد مبصاحل الطفل الفضلى وأن يتجنم التشويه غري الضروري.
 - 105والحظ النيجر مأ التقدير تعاون إ يطاليا الدائم مأ من ومة األمم املتحدة ،وال سيما
تقندمي تقاريرهنا ابنت نام إىل هيئنات املعاهنندات وعالقتهنا اإلجيابينة ابملكل فنني بنوالايت يف إطننار
اإلجنراءات اخلاصنة .وأشننادت إبيطالينا إلنشننائها اللجننة املشننرتكة بنني الننوزارات املعنينة قننوق
اإلنسان ولعقد جلسات استماع يف الربملان.
 - 106وأعربننت نيج نرياي عننن تقننديرها إليطاليننا خلطننة عملهننا الوطنيننة األوىل ملكافحننة االجت ننار
ابلبشر واستغالهلم الشديد.
 - 107ورحبن ننت مق ن نندونيا الشن ننمالية ابلتش ن ننريعات اجلدين نندة ال ن ننيت تعن ننزز محاي ن ننة األطفن ننال غ ن ننري
املصحوبني ،مبن فيهم ألحااي االجتار ابألطفال.
 - 108وشننددت النننروي علننى أمهيننة احلننق يف احلص ننول علننى االنتصنناف الفعننال مننن احمل نناكم
الوطنية املختصة فيما يتعلق ابألفعال اليت تنتهك احلقوق.
 - 109وأشادت الصني ابجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ،مبا يف ذلك حقوق
مجاعة الروما واألقليات األخرى.
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 - 110وأشنادت ابراغ نواي ابآللينة الوطنيننة اجلديندة لتقنندمي التقنارير واملتابعننة وابلتصنديق علننى
االتفاقية الدولية حلماية مجيأ األشخاص من االختفاء القسري.
 - 111ورحبنت بنريو ابملعنايري واخلطنط النيت ُوألنعت لتحسنني إدمناج مجاعنات الرومنا والسنننيت
والكامينانيت.
 - 112وأقرت الفلبني ابجلهود اليت تبذهلا إيطاليا لزايدة محاية احلقوق ،وال سيما حقوق النساء
واألطفال وغريهم من الفئات املستضعفة.
 - 113ورحبت الربتغال ابجلهود اليت تبذ هلا إيطاليا لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ،مبا يف ذلك
التصديق على خمتلف الصكوك الدولية.
 - 114وأعربت قطر عن تقديرها للسياسات والتدابري اليت اُّتذهتا إيطاليا حرصاً على ألمان
إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ،وال سيما الطالب.
 - 115وأشادت مجهورية كوراي ابلتشغيل املنهجي ملراكز االستقبال وُّتصيص صناديق ألفريقيا
من أجل محاية الفئات املستضعفة.
 - 116وأشنادت مجهورينة مولندوفا اطننة العمنل الوطنينة األوىل للبلنند ملكافحنة االجتنار ابلبشننر
واستغالهلم الشديد.
 - 117والحظ االحتاد الروسي مأ التقدير اإلجنازات اليت حققتها إيطاليا فيما يتعلق مبساواة
اجلميأ يف احلقوق والفرص.
 - 118وأثنت رواندا على إيطاليا العتمادها تشريعات وتنفيذ سياسات لتعزيز حقوق اإلنسان
ومحايتها.
 - 119وأشارت سانت كيتس ون يفس إىل اجلهود امللحوظة اليت تبذهلا إيطاليا هبدف التصدي
لتدفق أعداد هائلة من الالجئني.
 - 120وأشننارت السنننغال إىل أن إيطالي ننا خصصننت مبلن ن  230مليننون ي ننورو مننن ص ننندوقها
ألفريقيا لدعم هيئات األمم املتحدة.
 - 121وأش ننادت ص ننربيا ب نندعم إيطالين ننا لوك نناالت األم ننم املتح نندة من ننن أج ننل محاي ننة الالجئن ننني
واملهاجرين.
 - 122ورحبت سيشيل ابعتماد إيطاليا خلطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشر واستغالهلم
الشديد.
 - 123وأثنت سرياليون على إيطاليا العتمادها القانون رقم  2017/47بوصفه إطارًا قانوني اً
حلماية األطفال غري املصحوبني الذين يلتمسون اللجوء.
 - 124وأعربت سلوفاكيا عن تقديرها اللتزام إيطاليا ابلعمل علنى مجينأ املسنتوايت منن أجنل
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان.
 - 125وأشنادت سنلوفينيا ابلتنزام إيطالينا بتعزينز حقنوق اإلنسنان ،وبندعمها لدلينات الدولينة
حلقوق اإلنسان.
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 - 126ونوهت جزر سليمان اطط إيطاليا ا ملتعلقة قوق اإلنسان ،وعدم التمييز ،واحلق يف
احلياة ،وحرية الشخص وأمنه.
 - 127وأثىن الصومال على إيطاليا لتنفيذها  153توصية من أصل  176توصية وردت خالل
اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل .ونوه الصومال إبدراج العيش الكرمي والصحة البيئية
ألنمن حقنوق اإلنسنا ن ،وابسنتحداا البلند للنندخل األساسني الشنامل ،النذي أخنرج أكثنر مننن
مليون شخص من وهدة الفقر.
 - 128وأشنارت جنننوب أفريقيننا إ ىل أن اإلنقنناذ التنزام أساسنني يف االتفاقننات الدوليننة املتعلقننة
ماية األرواح يف البحر.
 - 129وأعربت إسبانيا عن تقديرها لتصديق إيطاليا على االتفاقية الد ولية للقضاء على مجيأ
أشكال التمييز العنصري.
 - 130وأثنت سري النكا على إيطاليا اللتزامها مبكافحة العنف اجلنسي واجل نسان واالجتنار
ابلبشر.
 - 131ورحبت دولة فلسطني ابجلهود اليت تبذهلا إيطاليا منن أجنل مكافحنة خطناب الكراهينة
وجرائم الكراهية وأعمال كره األجانم.
 - 132ورحبت ا لسويد ابخلطوات اليت اُّتذهتا إيطاليا ملواءمة التشريعات الوطنية مأ ن ام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 - 133ورحبت سويسرا ابعتماد تدابري إلنشاء آلية وقائية وطنية ملنأ التعذيم.
 - 134وأثنننت قيلن نند علننى اعتم نناد خط ننة العمننل الوطني ننة بش ننأن األعمننال التجاري ننة وحق ننوق
اإلنسان ،اليت تتضمن أهداف التنمية املستدامة.
 - 135والح ننت تيمننور  -ليشننيت ابرتينناح اجلهننود املبذولننة لتعزيننز حقننوق اإلنسننان يف البل نند
ومحايتها.
 - 136والح نت توغنو بسنرور التصنديق علنى االتفاقينة الدولينة حلماينة مجينأ األشنخاص مننن
االختفاء القسري.
 - 137وأشادت تونس ابلتصد يق على االتفاقية الدولية حلماية مجيأ األشخاص من االختفاء
القسري.
 - 138وأعربت تركيا عن قلقها إزاء تزايد التمييز العنصري ،وال سيما العنف وخطاب الكراهية
ألد املهاجرين.
 - 139وأثنت تركمانستان على إيطاليا لتنفيذها خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشنر
واستغالهلم الشديد.
 - 140وشننجعت أوغننندا إيطالي ننا علننى مواص ننلة جهودهننا الراميننة إىل تعزي ننز محايننة امله نناجرين
القاصرين غري املصحوبني.
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 - 141وأثنت أوكرانيا على إيطاليا العتمادها اخلطة االسرتاتيجية الوطنية بشأن عنف الذكور
ألد املرأة للفرتة .2020- 2017
 - 142ورحبت اململكة املتحدة بت وقيأ إيطاليا على دعوة للعمل من أجل إشاء العمل اجلربي
والرق املعاصر واالجتار ابلبشر.
 - 143ورحبت الوالايت املتحدة ابلقانون الذي اعتُمد مؤخراً والرامي إىل مقاألاة املتورطني يف
قضااي العنف العائلي مبزيد من الفعالية.
 - 144ورحبت أوروغواي ابلتنفيذ الصارم ملبدأ عد م رد القاصرين النذين يلتمسنون اللجنوء يف
إيطاليا.
 - 145ونوهنت أوزبكسننتان بعمننل اللجنننة املشننرتكة بنني الننوزارات املعنيننة قننوق اإلنسننان يف
إيطاليا.
 - 146وشكر رئيس الوفد مجيأ الوفود على مشاركتها النشطة يف االستعراض الدوري الشامل
اخلناص إبيطالينا .وننوه أيضناً مبشناركة عندة م نندوبني ميثلنون الندول اجلزرينة الصنغرية النامينة وأقننل
البلدان منواً ،وأشار إىل أن إيطاليا هي أحد املاحنني الرئيسيني للصندوق االستئمان للمساعدة
التقنية الذي يدعم مشاركة هذه البلدان يف جملس حقوق اإلنسان.
 - 147وأعرب أخرياً عن خالص امتنانه ألمانة االستعراض الدوري الشامل وموظفي خدمات
املؤمترات واملرتمجني الشفويني على حسن سري االستعراض املتعلق إبيطاليا.

اثنيا -اال ستنتاجات و/أو التوصيات
 - 148س تتتنإر إيطاليت تتا ي التوص تتيات التاليت تتة وس تتتقد ردود ا عليهت تتا ي ون تت ،مناست تتب
ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة الثالثة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
 1- 148التصديق على االتفانية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين
وأفتراد أستر (أوغنتدا (أوروغتواي (الستن)ال (ستواليون خت وامتاي متا يلتز متتن
إجتتراءات لتصتتول دولتتة يفرفت ت ا ي االتفانيتتة الدوليتتة حلماي تتة حقتتوق مجيتتع العم تتال
املهاجرين وأفراد أسر (سري النكا خت والنإر ي التصديق على االتفانية الدولية
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر (أيربيجان خت والتصديق على
االتفانية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر ب)ية ضمان
حقوق املهاجرين بشكل كامل بصرف النإر عن وضعه كمهاجرين (بن)الديش خت
ودراس تتة إمكاني تتة االنىل تتما إة االتفاني تتة الدوليت تتة حلماي تتة حق تتوق مجي تتع العمت تتال
املهتاجرين وأفتراد أستر (مصتر خت وامتاي متتا يلتز متن إجتراءات لتصتول يفرف ت ا ي
االتفانية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر (سيشيل خت
 2- 148التصديق على االتفانية الدولية حلماي ة حقوق مجيع العمال املهاجرين
وأفتراد أستر وسستني يايتة املهتاجرين وملتمستج اللجتوء والالج تني ومواءمتتة
سياساهتا املتعلقة ابهلجرة واللجوء مواءمة اتمة مع السياسات الدولية واألوروبية
( ندوراس خت
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 3- 148اعتمتتاد عمليتتة مفتوح تتة ومونيتتة عل تتى أستتاس االس تتتحقاق عنتتد ا تي تتار
املرشت تحني علت تتى الصت تتعيد ال تتويفين النتمت تتاابت ي ت تتات معا تتدات األم ت ت املتحت تتدة
(اململكة املتحدة لربيطانيا العإمى وأيرلندا الشمالية خت
 4- 148امتتاي ت تتدابو لالع تتااف اب تص تتاع اللجنتتة املعني تتة تتاالت اال تف تتاء
القستتري ابلنإتتر ي الوالغتتات املقدمتتة دوجتتب املتتادتني  31و 32متتن االتفانيتتة
الدولي ة حلماية مجيع األشماع من اال تفاء القسري (األرجنتني خت
 5- 148التصتديق علتى امليثتاق األورول لل)تات اإلنليميتة أو ل)تات األنليتات
دا ي يلك مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إة احلفاظ على ل)ة الكروات املوليزيني
فىلالا عن إعادة النإر ي االعااف الرمستج ابألنليتة الل)ويت ة الكرواتيتة ي فريتو
فينيتسيا جيوليا (كرواتيا خت
 6- 148النإر ي التصديق على الصكوك الدولية واإلنليمية الرئيسية حلقوق
اإلنسان دا ي يلك االتفانية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد
أسر واالتفانية األوروبية بشأن اجلنسية (جيوويت خت
 7- 148التونيع ع لى معا دة حإر األسلحة النووية والتصديق عليها وإدماج
تقيتتي األ تتر علتتى حقتتوق اإلنستتان ي لياهتتتا اصاصتتة درانوتتة صتتادرات األس تتلحة
(إكوادور خت
 8- 148التصديق على االتفانية األوروبية بشأن اجلنسية (أملانيا خت
 9- 148التصديق على الربوتوكول اإلضاي التفانية اجلرمية اإللكاونية املتعلق
بتجرمي األفعال يات الطابع العن صري وكره األجانب دا ي يلتك إنكتار اقرنتة
املرتكوة على اإلنان( ،إسرائيل خت
 10- 148مواص ت تتلة جهود ت تتا الرامي ت تتة إة اس ت تتتكمال عملي ت تتة التص ت تتديق علت ت تتى
الربوتوكول اإلضاي التفانية اجلرمية اإللكاونية (الربت)ال خت
 11- 148االنىل تتما إة اتفاني تتة ع تتا  1961بشت تتأن ف تتا ح تتاالت انعت تتدا
اجلنسية (كينيا خت
 12- 148التصديق على تعديالت كموتاال علتى نإتا رومتا األساستج متن أجتل
زايدة تعزيز االلتزا ابلعدالة الدولية (ليمتنشتاين خت
 13- 148مواصت تتلة جهود ت تتا الراميت تتة إة سقيت تتق اهلت تتدف املتمثت تتل ي مصت تتي
نسوة  0.7ي املائة (ل لمساعدة اإلمنائية اصارجية كنسوة م وية من الد ل القومج
اإلمجا وفقا لاللتزا الذي نطعته على نفسها (بواتن خت

 14- 148مواصلة دعمها ألنل الولدان منوا ملساعدة ذه الولدان على النهوض
ابلرفاه االجتماعج واالنتصادي فيها (إ يوبيا خت
 15- 148ضتتمان امتثتتال مجي تع عمليتتات نقتتل األستتلحة وتصتتدير ا اللتزامتتات
إيطاليا دوجب معا دة جتارة األسلحة ( يسلندا خت
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 16- 148تعزيز اآللية الويفنية لإلبالغ واملتابعة (ابراغواي خت
 17- 148مواصلة اجلهود الرامية إة إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان وفق ا
ملوادئ ابريس (مجهورية فنزويال الووليفارية خت
 18- 148إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة حلقوق اإلنسان متتثتل موتادئ ابريتس
وتعزيز ندرة املكتب الويفين ملنا ىلة التمييز العنصري (أسااليا خت
 19- 148مواصلة جهود ا العتماد التدابو الالزمة متن أجتل إنشتاء مؤسستة
ويفنية حلقوق اإلنسان تتمتع ابالستقالل التا وفقا ملوادئ ابريس (سلوفاكيا خت
 20- 148تعزيز اجلهود الرامية إة إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان وفق ا
ملوادئ ابريس (سلوفينيا خت

 21- 148التعجيل بعملية إنشاء مؤسسة ويفنيتة حلقتوق اإلنستان وفقتا ملوتادئ
ابريس واستكمال ذه العملية (جنوب أفريقيا خت
 22- 148إنشت ت تتاء مؤسس ت ت تتة ويفني ت ت تتة حلق ت ت تتوق اإلنست ت تتان وفقت ت ت تا ملو ت ت تتادئ ابري ت ت تتس
(سري النكا خت
 23- 148إنشتتاء مؤسستتة ويفنيتتة حلقتتوق اإلنستتان تتماشتتى م تع موتتادئ ابري تتس
(توغو خت
 24- 148النإر ي إنشاء مؤسسة ويفنيتة حلقتوق اإلنستان تتماشتى متع موتادئ
ابريس (تونس خت
 25- 148تعزيز اجلهود الرامية إة إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة حلقوق اإلنسان
وفقا ملوادئ ابريس (أوغندا خت

 26- 148التعجيتتل ابم تتاي إج تتراءات إلنش تتاء مؤسستتة ويفني تتة مس تتتقلة حلق تتوق
اإلنسان وفقا ملوادئ ابريس (أوكرانيا خت

 27- 148إنشتاء مؤسستة ويفنيتة مستتقلة حلقتتوق اإلنستان وفقتا ملوتادئ ابريتتس
(أوروغواي خت
 28- 148استكمال العملية اجلارية إلنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان وفق ا
ملوادئ ابريس (بن)الديش خت
 29- 148ا تتا العملية املفىلية إة إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان وفق ا
ملوادئ ابريس (بل)اراي خت

 30- 148اعتمتاد نتتانون إلنشتتاء مؤسستتة ويفنيتة حلقتتوق اإلنستتان تتماشتتى متتع
موادئ ابريس (بوركينا فاسو خت
 31- 148التعجيل ابجلهود الرامية إة إنشاء مؤسستة ويفنيتة مستتقلة إلعمتال
حقوق اإلنسان ورصد ا امتثا اال ملوادئ ابريس (كندا خت

14

GE.19-22572

A/HRC/43/4

 32- 148مواصتلة اجلهتود الراميتة إة إنشتتاء مؤسستة ويفنيتة مستتقلة إلعمتتال
حقوق اإلنسان ورصد ا امتثاالا ملوادئ ابريس (شيلج خت

 33- 148مواص تتلة العم تتل عل تتى تكيي تتف اإليف تتار التنإيم تتج واملؤسس تتج ال تتالز
إلنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة إلعمال حقتوق اإلنستان ورصتد ا امتثتاالا ملوتادئ
ابريس (كولومويا خت
 34- 148إنشت تتاء مؤسس ت تتة ويفني ت تتة مس ت تتتقلة حلقت تتوق اإلنس ت تتان تتمت ت تتع ابلق ت تتدرة
املؤسسية امتثاالا ملوادئ ابريس (كوستاريكا خت
 35- 148إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة لتعزيز وياية حقوق اإلنسان تتسق مع
موادئ ابريس (زامويا خت
 36- 148العمتل علتى إنشتتاء مؤسستة ويفنيتة مستتتقلة حلقتوق اإلنستان امتثتتاالا
ملوادئ ابريس (مصر خت
 37- 148إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان وفق ا ملوادئ ابريس (فرنسا خت

 38- 148مواصتلة جهود تا الراميتة إة إنشتاء مؤسستة ويفنيتة مستتقلة حلقتوق
اإل نسان وفق ا ملوادئ ابريس (جورجيا خت

 39- 148اس تتتكمال عملي تتة إنش تتاء مؤسس تتة ويفني تتة مس تتتقلة حلق تتوق اإلنس تتان
(اليوانن خت
 40- 148استتتكمال إجتتراءات إنشتتاء مؤسس تتة ويفنيتتة مستتتقلة لتعزيتتز وياي تتة
حقوق اإلنسان وفق ا ملوادئ ابريس (زامويا خت

 41- 148إشتراك اجملتمتع املتتدري وغتوه متتن أصتحاب املصتتلحة املعنيتني إشتتراك ا
ك تتامالا ي التعجي تتل إبنشت تتاء مؤسس تتة ويفني تتة حلقت تتوق اإل نس تتان وض تتمان است تتتقالهلا
الوظيفج واملا (اهلند خت
 42- 148امتاي التتتدابو التشتريعية والتنفيذيتتة إلنشتتاء مؤسستة ويفنيتتة حلقتتوق
اإلنسان وفق ا ملوادئ ابريس (العراق خت
 43- 148إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان وفق ا ملوادئ ابريس (أ يرلندا خت

 44- 148إمتا عملية إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفق ا ملوادئ
ابريس (كينيا خت
 45- 148إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان وفقا ملوادئ ابريس (لونان خت

 46- 148إنشاء مؤسسة ويفنيتة حلقتوق اإلنستان تتمتتع ابالستتقالل التتا وفقتا
ملوادئ ابريس (ليمتنشتاين خت
 47- 148إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة حلقوق اإلنسان امتثا اال ملوادئ ابريس
(لكسمربغ خت
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 48- 148تستتريع اجله تتود الرامي تتة إة إنش تتاء مؤسستتة ويفني تتة مس تتتقلة حلق تتوق
اإلنسان وفق ا ملوادئ ابريس (ماليزاي خت
 49- 148إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة لتعزيز حقوق اإلنسان ويايتها تتسق
مع موادئ ابريس (ملديف خت

 50- 148إنشت ت تتاء مؤسس ت ت تتة ويفني ت ت تتة حلق ت ت تتوق اإلنست ت تتان وفقت ت ت ت ا ملو ت ت تتادئ ابري ت ت تتس
(املكسيك خت
 51- 148التعجيتل ابجلهتود الراميتة إة إنشتاء مؤسستة ويفنيتة حلقتوق اإلنستان
تتمتع ابالستقالل التا وفق ا ملوادئ ابريس (من)وليا خت
 52- 148تفعيل عملية إنشاء مؤسس ة ويفنية مستقلة مسؤولة عن تعزيز حقوق
املهاجرين ويايتها (امل)رب خت

 53- 148التعجيل ابلعملية املفىلية إة إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة حلقتوق
اإلنسان (موزامويق خت
 54- 148تكثيتف عمليتتة إنشتتاء مؤسستة ويفنيتتة حلقتتوق اإلنستان وفق ت ا ملوتتادئ
ابريس (نيوال خت
 55- 148إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة لتعزيز حقوق اإلنسان ويايتها تتسق
مع موادئ ابريس (مقدونيا الشمالية خت
 56- 148القيتا علتتى ستويل األولويتتة ابستتتكمال العمليتة املؤديتتة إة إنشتتاء
مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان ي امتثال ات ملوادئ ابريس (الربت)ال خت
 57- 148استكمال إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفق ا ملوادئ
ابريس (مجهورية كوراي خت
 58- 148تعزي ز جهود ا الرامية إة إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان امتثاالا
ملوادئ ابريس (رواندا خت
 59- 148إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان وفقا ملوادئ ابريس (السن)ال خت

 60- 148إنشتاء مؤسستة ويفنيتة مستتقلة حلمايتتة حقتوق اإل نستان وفقتا ملوتتادئ
ابريس (صربيا خت
 61- 148إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان يات والية واسعة النطاق متاشي ا
مع موادئ ابريس (سيشيل خت
 62- 148مصي موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ طة العمل الويفنية ملنا ىلة
العنصرية وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب (سلوفاكيا خت
 63- 148تعزيز املوارد املمصصة صطة العمل الويفنية ملنا ىلة ا لعنصرية وكره
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب (جنوب أفريقيا خت
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 64- 148تعزيز املوارد املمصصة صطة العمل ملنا ىلة العنصرية وكره األجانب
وما يتصل بذلك من أشكال التعصب وإنشاء نإا ويفين لتسجيل حوادث التمييز
ورصد ا (إسوانيا خت
 65- 148مصتتي امل تتوارد الوشتترية واملالي تتة ل تزايدة أ تتر طتتة العم تتل الويفني تتة
ملنا ىلت تتة العنصت تترية وكت تتره األجان ت تتب ومت تتا يتصت تتل ب ت تتذلك مت تتن أشت تتكال التعص ت تتب
(كوستاريكا خت
 66- 148احلرع على أن تشمل طة العمل الويفنية ملنا ىلة العنصرية وكتره
األجانتب ومتتا يتصتتل بتتذلك متتن أشتكال التعصتتب املنحتتدرين متتن أصتتل أفريقتتج
بوصفه جمموعة حمددة تعاري من العنصرية والتمييز العنصري (كوستاريكا خت
 67- 148التنفيت تتذ الكامت تتل صطت تتة العمت تتل ملنا ىلت تتة العنصت تترية وكت تتره األجانت تتب
وما يتصل بذلك من تعصب (جزر الوهاما خت
 68- 148تعزيز طة العمل الويفنية ملنا ىلة العنصرية وكره األجانب وما يتصل
بذلك من أشكال التعصب وإدراج املنحدري ن من أصل أفريقج ي اصطة ابعتوار
جمموعة حمددة (دولة بوليفيا املتعددة القوميات خت
 69- 148تعزيز ندرة املكتب الويفين ملنا ىلة التمييز العنصري لىلمان القىلاء
على مجيع أشكال التمييز من جمتمعها (جزر سليمان خت
 70- 148تعزيز ندرة املك تب الويفين ملنا ىلة التمييز العنصري (كوستاريكا خت
 71- 148مواصلة تعزيز ندرة مكتوها الويفين ملنا ىلة التمييتز العنصتري علتى
التحقيق ي أفعال العنصرية والتمييز العنصري وتو يقها ومكافحتها (فيجج خت
 72- 148مواصتلة تعزيتتز املكتتتب التتويفين ملنا ىلتة التمييتتز العنصتتري لىلتتمان
استقالله وتزويده ابملوارد الكافية (اهلند خت
 73- 148النهتوض بواليتتة املكتتتب التتويفين ملنا ىلتة التمييتتز العنصتتري وتعزيتتز
مركزه وفقا ملوادئ ابريس (سواليون خت
 74- 148مواصتتلة تعزيتتز ليتتات منا ىلتتة العنصتترية والتمييتتز العنصتتري وك تتره
األجان تتب و ط تتاب الكرا ي تتة وم تتا يتص تتل ب تتذلك م تتن تعص تتب ( مجهوري تتة فن تتزويال
الووليفارية خت
 75- 148مواصلة اجلهود الرامية إة مكافحة طاب الكرا ية وجرائ الكرا ية
واألعمتال العنصتترية وكتتره األجانتب وسستتني أيفر تتا القانونيتة واملؤسستتية ب)تترض
احلمايتتة متتن التمييتتز وإنشتتاء ليتتة جلم تتع الويتتاانت بطريقتتة منهجيتتة ب)يتتة تس تتجيل
حوادث العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
(دولة فلسطني خت
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 76- 148اماي التدابو القانونية والسياساتية الالزمة وفق ا للقانون الدو من
أجتل مكافحتة العنصترية والتمييتتز بستوب األصتل اإل تتين ضتد أي جمموعتة حمتتددة
مكافحة فعالة (السويد خت
 77- 148مواصلة اجلهود ال رامية إة مكافحة التمييز و طاب الكرا يتة ضتد
األنليات واملنحدرين من أصل أفريقج واستثمار املوارد الوشرية واملالية الالزمة
هلذا ال)رض (تونس خت
 78- 148تنفيذ برامج وأنشطة لونف طاب الكرا ية ي مجيع مناحج اجملتمع
(تركيا خت
 79- 148وضع هنج متعدد الوكاالت دا ي يلك إشراك الف ات اجملتمعية ب)ية
م عاجل تتة األس تتواب الكامن تتة وراء زايدة الس تتلوكيات العنص تترية واملتعص تتوة (اململك تتة
املتحدة لربيطانيا العإمى وأيرلندا الشمالية خت
 80- 148تكثيتتف اجلهتتود الرامي تتة إة مكافحتتة مجيتتع أش تتكال العنصتترية وك تتره
األفارنت تتة والتميي ت تتز العنص ت تتري وكت تتره األجان ت تتب وم ت تتا يتصت تتل ب ت تتذلك م ت تتن تعص ت تتب
(أيربيجان خت
 81- 148اماي املزيد من التدابو ملنع وص األنليات اإل نية والدينية وتنميطها
تنميط ا سلوي ا (أوزبكستان خت

 82- 148ستن نتتوانني حلمايتتة الف تتات املستىلتعفة واألنليتتات متتن مجيتتع أنتتواع
التمييز (الوحرين خت
 83- 148ضمان مساءلة مجيع األفراد عن نشر األفكار القائمة على التفتوق
العنصري أو الكرا ية العنصرية وغو يلك من انتهاكات املادة  4متن االتفانيتة
الدولي تتة للقىل تتاء عل تتى مجي تتع أشت تتكال التميي تتز العنص تتري ومع تتانوته عل تتى يلت تتك
( بلجيكا خت
 84- 148اعتماد اسااتيجية ويفنية للتصدي بفعالية للتحريا على الكرا ية
العنصرية والتمييز والعنف ضد ف ات حمددة ومكافحتة الصتور النمطيتة وتعزيتز
التفا والتنوع بني الثقافات (كندا خت
 85- 148تعزيتتز اإلج تتراءات الراميتتة إة التص تتدي صطتتاب الكرا ي تتة ومإ تتا ر
العنصرية وكره األجانب (كواب خت
 86- 148إنشاء لية مستقلة جلمع الوياانت ب)رض تسجيل حوادث العنصرية
والتميي ز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب (نربع خت
 87- 148تكثيتف التتتدابو الراميتتة إة مكافحتتة أشتكال التمييتتز دتتا ي يلتتك
التمييز العنصري مع الاكيز بوجه اع على مكافحة طاب الكرا ية والعنف
العنصري والعنف ضد املنحدرين من أصل أفريقج (جيوويت خت
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 88- 148إنشاء لية جلمع ا لوياانت عن حوادث العنصرية والتمييز العنصري
ضد املنحدرين من أصل أفريقج وتعزيز ضماانت اللجوء إة العدالة والتعويا
عن ذه اجلرائ (إكوادور خت
 89- 148مكافحتتة مجيتتع أش تتكال التمييتتز والوص ت والص تتور النمطيتتة الس تتلوية
فيم تتا يتعل تتق ابألشت تتماع املنح تتدرين مت تتن أص تتل أفريقت تتج واألنلي تتات واملهت تتاجرين
وال سيما من الل يالت التوعية وغو ا من الربامج اقددة يات الصلة (غابون خت
 90- 148مواصتتلة تعزيتتز ليتتات مكافحتتة العنصتترية والتمييتتز العنصتتري وكتتره
األجانتب وغتو يلتتك متن أشتكال التعصتتب وإنشتاء ليتة جلمتتع الويتاانت بصتتورة
منهجية بقصد تسجيل احلوادث يات الصلة (اليوانن خت
 91- 148وضت تتع است تتااتيجية تعليمي ت تتة فعالت تتة يشت تتارك فيه ت تتا معلمت تتو امل ت تتدارس
واملوظفون العموميون ب)ية تعزيز التنوع الثقاي والعرنج (غياان خت
 92- 148التصتدي صطتتاب الكرا يتتة ومعاجلتتة فتتات التطتترف وكتتره األجانتتب
(إندونيسيا خت
 93- 148النهوض ابلتدابو الرامية إة مكافحة جرائ العنصرية وكره األجانب
(العراق خت
 94- 148مكافحة اجلرائ العنصرية و طاب الكرا ية وكذلك الصور النمطية
عن املسلمني واألنليات العرنية (األردن خت
 95- 148ضمان حإر طاب الكرا ية ضد مجاعة الروما واملهاجرين واملعانوة
عليه من الل إيفار نانوري نوي (مدغشقر خت
 96- 148األ ذ بسياسات صارمة وتعزيز إنفتاي القتانون بوجته عتا وضتمان
وصول ضحااي الكرا ية أو العنف العنصريني إة العدالة وإنصافه (ماليزاي خت
 97- 148تعزيتز اجلهتود املوذولتة للتوعيتة متتن أجتل مكافحتة طتاب الكرا يتتة
وأوجه التحيز ضد األنليات دن ي يلك الالج ون واملهاجرون واملنحدرون من
أصل أفريقج (موريشيوس خت
 98- 148امتاي مزيتتد متن اصطتتوات للتصتدي للتمييتتز ضتد األنليتتات اإل نيتتة
دا ي يلك أوساط املهاجرين والتمييز على أساس امليل اجلنسج واهلوية اجلنسانية
من الل تعزيز نطاق األيفر التشريعية لتشمل جمموعة كاملة من األعمال التمييزية
ضتد جمتمعتات ا لرومتا والستنو والكامنتانو وجمتمتع املثليتات واملثليتني ومزدوجتج
امليل اجلنسج وم)ايري اهلوية اجلنسانية واملنحدرين من أصل أفريقج (نيوزيلندا خت
 99- 148اماي املزيد من املوادرات للتصدي صطاب الكرا ية املوجه ضد أفراد
الف تات املستىلتعفة وضتمان الاكيتز الكتتاي علتى تذا املوضتوع ي نإتا التعلتتي
(النرويج خت
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 100- 148تكثيت تتف اجلهت تتود الراميت تتة إة مكافحت تتة أعمت تتال التمييت تتز العنصت تتري
(الصني خت
 101- 148إنشتاء ستجل منهجتتج حلتوادث العنصترية والتمييتتز العنصتري وكتتره
األجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب (ابراغواي خت
 102- 148تكثيتف اجلهتود الرا ميتة إة مكافحتتة العنصترية وكتره األجانتب متتن
الل برامج التعلي والتدريب والتوعية (الفلوني خت
 103- 148تعزيز جهود ا الرامية إة مكافحة التمييز بوسائل منها تعزيز ندرة
املؤسستات علتى تو يتتق حتوادث العنصتترية والتمييتز العنصتتري وكرا يتة األجانتتب
وما يتصل بذلك من تعصب والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكويها بشكل منهجتج
(رواندا خت
 104- 148مواصلة إدانة مجيع الوياانت يات الطابع العنصري وزايدة التوعية
بعد مقوولية العنصرية وال سيما التوعية املوجهة إة الشواب (سان ،كيتس ونيفس خت
 105- 148ب تتذل جه تتود إض تتافية ملكافح تتة اجل تترائ املرتكو تتة ب تتدوافع عنصت تترية
واصطاب العنص ري والوص والصور النمطية السلوية (صربيا خت
 106- 148تنشيط وتنفيذ االسااتيجية الويفنية ملكافحة التمييز ضد املثليات
واملثليني ومزدوجج امليل اجلنسج وم)ايري اهلوية اجلنسانية وحاملج صفات اجلنسني
(جنوب أفريقيا خت
 107- 148اعتمتتاد تشتتريعات حمتتددة تعانتتب علتتى التمييتتز علتتى أستتاس امليتتل
اجلنسج واهلوية اجلنسانية (إسوانيا خت
 108- 148إحتراز تقتتد ي صتتياغة طتتة عمتتل ويفنيتتة بشتتأن حقتتوق املثليتتات
واملثلي تتني ومزدوج تتج املي تتل اجلنس تتج وم)ت تتايري اهلوي تتة اجلنس تتانية وح تتاملج صت تتفات
اجلنسني تعزز التشريعات وغو ا من اإلجتراءات املتمتذة ب)يتة مكافحتة التمييتز
علتتى أستتاس امليتتل اجلنس تتج واهلويتتة والتعوتتو اجلنس تتانيني ي مجيتتع منتتاحج اجملتم تتع
(أوروغواي خت
 109- 148إدراج امليتل اجلنستتج ضتتمن دواعتتج احلمايتة متتن طتتاب الكرا يتتة
(بلجيكا خت
 110- 148مواصلة التصدي صطاب الكرا ية ضد املثليات واملثليني ومزدوجج
امليتل اجلنستج وم)تايري اهلويتة اجلنستتانية وحتام لج صتفات اجلنستني والتمييتز ضتتد
األشماع يوي اإلعانة (تشيكيا خت
 111- 148زايدة اجلهتود الراميتة إة مكافحتتة التمييتز و طتتاب الكرا يتة ضتتد
املثليات واملثليني ومزدوجج امليل اجلنسج وم)ايري اهلوية اجلنسانية وحاملج صفات
اجلنسني (فرنسا خت
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 112- 148بذل املزيد من اجلهود فيما يتعل ق دكافحة التمييز على أساس امليل
اجلنسج واهلوية اجلنسانية (اليوانن خت
 113- 148تكثي تتف اجله تتود الرامي تتة إة مكافحت تتة التميي تتز و ط تتاب الكرا يت تتة
وجرائ الكرا ية ضد املثليات واملثليني ومزدوجتج امليتل اجلنستج وم)تايري اهلويتة
اجلنسانية وحاملج صفات اجلنسني ( أيرلندا خت
 114- 148تعزيز اجلهود الرامية إة ضمان املساواة لصاحل املثليات واملثليني
ومزدوج تتج املي تتل اجلنست تتج وم) تتايري اهلوي تتة اجلنست تتانية وح تتاملج ص تتفات اجلنست تتني
(إسرائيل خت
 115- 148اعتماد وتنفيذ اسااتيجية شاملة ملكافحة مجيع أشكال التمييز ضد
أفراد جمتمع املثليات واملثليني ومزدوجج ا مليل اجلنسج وم)تايري اهلويتة اجلنستانية
وحاملج صفات اجلنسني (لكسمربغ خت
 116- 148تعزيز يالت التوعية والربامج اقددة بشأن تعزيز تكافؤ الفرع
واالحاا فيما يتعلق ابمليل اجلنسج واهلوية اجلنسانية (الربت)ال خت
 117- 148إيكاء الوعج أبن معاداة ال)جر حمرك لإلنصاء االجتماعج جلماعو
الرومتا والستنو وإنشتتاء وتعزيتز ياكتل الرصتتد متن أجتل مكافحتتة أي شتكل متتن
أشكال معاداة ال)جر مكافحة فعالة (النمسا خت
 118- 148تعزيز التدابو الرامية إة مكافحة العنف والتمييز ضد األشماع
والكامينتانو دتا ي يلتك عتن يفريتق تنفيتذ
املنتمني إة جمتمعات الروما والستنو
ي
اسااتيجيتها الويفنية لإلدماج تنفيذاا فعاالا على مجيع املستوايت (الربازيل خت

 119- 148مواصت تتلة التت تتدابو الراميت تتة إة مكافحت تتة التمييت تتز ضت تتد املهت تتاجرين
والكامينانو (ميامنار خت
واألنليات وال سيما مجاعات الروما والسنو
ي
 120- 148مكافحة جرائ الكرا ية يات ا لطابع العنصري والوص والصور
النمطية السلوية املوجهة ضد املسلمني واملنحتدرين متن أصتل أفريقتج وجمتمعتات
والكامينانو (السن)ال خت
الروما والسنو
ي
 121- 148ضتمان أن تعمتل سياستاهتا وتشتريعاهتا ولوائحهتا التنإيميتة وتتدابو
اإلنفاي يات الصلة بفعالية على منع ومواجهة اصطر ا ملتزايد املتمثل ي مشاركة
الشركات التجارية ي االنتهاكات ي حاالت النزاع الو تشمل حاالت االحتالل
األجنيب (دولة فلسطني خت
 122- 148دع الشركات ي التصدي للرق املعاصر ي سالسل اإلمداد من
تالل تنفيتذ نتانون إيطاليتا املتعلتق ابالستت)الل ي العمتل لعتا  2016وتشتتجيع
ا لشركات الزراعية على التسجيل ي "الشوكة الزراعيتة العاليتة اجلتودة" (اململكتة
املتحدة لربيطانيا العإمى وأيرلندا الشمالية خت
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 123- 148ضمان مشاركة النساء واأليففال واألشماع يوي اإلعانة بصتورة
جمدية ي وضع التشريعات والسياسات والربامج املتعلقة بت)تو املنتاو واحلتد متن
خمايفر الكوارث (فيجج خت
 124- 148تكييتف التشتتريعات الويفنيتتة جلعتتل تعريتتف التعتتذيب متماشتتي ا متتع
املادة  1من اتفانية منا ىلة التعذيب وغوه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة (شيلج خت
 125- 148مواءمة نإا االحتجاز اصاع مع املعايو الدولية حل قوق ا إلنسان
وسسني ظروف االحتجاز (زامويا خت
 126- 148مواءم تتة تعري تتف التع تتذيب ال تتوارد ي الق تتانون  2017/110مت تتع
اتفانية منا ىلة التعذيب (الدامنرك خت
 127- 148معاجلة االكتإاظ ي السجون (الدامنرك خت
 128- 148تع تتديل امل تتادة - 613مك تتررا مت تتن الق تتانون اجلن تتائج جلع تتل تعريت تتف
التعذيب متماشي ا مع اتفانية منا ىلة التعذيب (فرنسا خت
 129- 148إصالح نإا العدالة اجلنائية ال سيما فيما يتعلق ابلتدابو الوديلة
لالحتجتاز متن أجتتل معاجلتة مشتتكلة اكتإتاظ الستجون وضتتمان االحتاا الكامتتل
للحقوق األساسية للمحتجزين (أملانيا خت
 130- 148إي تتالء مزي تتد م تتن اال تمت تتا أبم تتن الش تتعب األورول وم تتن ق حقت تته
اإلنساري األساسج ي أن يعيش حياة منة ومأمونة ( ن)اراي خت
 131- 148مواصلة اجلهود الرامية إة مكافحة التعذيب عن يفريق وضع مدونة
نواعد سلوك لقوات األمن وتعزيز التشريعات وبرامج بناء القدرات (لونان خت
 132- 148مواصلة اماي طوات حنو التنفيذ الكا مل اللتزامات إيطاليا دوجب
اتفانيت تتة منا ىل ت تتة التع ت تتذيب وغ ت تتوه م ت تتن ض ت تتروب املعامل ت تتة أو العقوب ت تتة القاس ت تتية
أو الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا اال تياري (مالطة خت
 133- 148مواءمتة تعريتتف ج ترميو التعتتذيب واال تفتاء القستتري متتع املعتتايو
الدولية (املكسيك خت
 134- 148السماح لآللية ا لويفنية ملنع التعذيب بزايرة مراكز احتجاز املهاجرين
(ابراغواي خت
 135- 148النإر ي تنقيل اإليفار الذي ينإ مرانوة األسلحة النارية ابلنإر
إة الصلة القائمة بني استمدا ذه األسلحة ونتل اإلانث (بوو خت
 136- 148مواصلة ما توذله من جهود من أجل احاا حقوق اقتجزين واماي
التتدابو الالزمتتة لىلتتمان حصتتول الستتجناء واقتجتتزين األجانتتب علتتى املستتاعدة
القانونية (مجهورية كوراي خت
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 137- 148امتاي تتتدابو إضتتافية ملعاجلتتة املشتتاكل القائمتتة ي نإتتا الستتجون
وال سيما فيما يتعلق ابكتإاظ السجون اإليطالية (االساد الروسج خت
 138- 148مواصتلة اجلهتود ا هلادفتة إة إصتالح نإتا العدالتة اجلنائيتة دتتا ي
يلك عن يفريق سسني ظروف االحتجاز واحلد من استتمدا االحتجتاز الستابق
للمحاكمة وتوسيع نطاق استمدا التدابو الوديلة لالحتجاز (النمسا خت
 139- 148اعتمتتاد ت تتدابو تشتتريعية وتنإيمي تتة ب)يتتة تقل تتي متتدة اإلج تتراءات
القىلتائية ومواء متة ظتروف االحتجتاز ال ستيما ي مراكتز احتجتاز املهتاجرين متتع
املعايو الدولية (توغو خت
 140- 148اعتماد تدابو من نويل تعزيز املؤسسات ومعاجلة أوجه القصتور
ب)ية زايدة فعالية النإا القىلائج (السويد خت
 141- 148اعتمتتاد ت تتدابو فعالتتة د تتا ي يلتتك دعت ت
ل لتصدي للفساد ومنعه (السويد خت

ي تتة مكافح تتة الفس تتاد

 142- 148تعزيتز جهود تتا اهلادفتة إة معاجلتتة األستواب اجلذريتتة الكامنتتة وراء
التمييز ي نإا العدالة اجلنائية وال سيما للحد من ارتفاع معدالت السجن بني
الرعااي األجانب (مجهورية إيران اإلسالمية خت
 143- 148مقاضاة املتوريفني ي اجلرائ املرتكوة على أساس عنصري (األردن خت
 144- 148اماي تدابو لىلمان إمكانية التقاضج أما األشماع املنحدرين من
أصل أفريقج الذين ونعوا ضحية التمييز العنصري (مدغشقر خت
 145- 148مواصلة استعراض وتنفيذ إجراءات العدالة اجلنائية واملدنية من أجل
سسني كفاءة نإامها القىلائج (النرويج خت
 146- 148اعتمتاد التتتدابو املناستتوة لكفالتتة التنفيتذ الفعتتال للمتتادة  26متتن
القتانون رنت  2001/38بشتأن تيستو انتمتاب املرشتحني املنتمتني إة األنليتات
(سلوفينيا خت
 147- 148اعتمتاد تتتدابو وضتتماانت إضتتافية لىلتتمان استتتقالل عمتتل وستتائل
اإلعال وسالمة الصحفيني (تشيكيا خت
 148- 148تعزيز التعاون مع الدول األ رى ي جمال احلوار بني األداين هبدف
تعزيز القي الدينية (إندونيسيا خت
 149- 148تنفيذ تدابو فعالة لىلمان االستقالل الكامل للصحفيني واملدافعني
عن حقوق اإلنسان واملنإمات غو احلكومية (أوزبكستان خت
 150- 148مواصتلة اجلهتتود الراميتتة إة احل فتتاظ علتى حريتتة التعوتتو ويايتهتتا
ال سيما عندما تتعلق ابلصحفيني واملؤلفني الذين حيققون ي مواضيع حساسة مثل
الفساد ونشاط املافيا والكياانت السياسية (النرويج خت
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 151- 148ام تتاي ت تتدابو ملموس تتة لىل تتمان عت تتد جتت ترمي امل تتدافعني ع تتن حقت تتوق
امل هاجرين دن فيه يفالوو اللجوء وضحااي االجتار ابلوشر (إكوادور خت
 152- 148اماي طوات لىلمان س يتري العتدل والتقيتد ابإلجتراءات القانونيتة
الواجوة ي سياق عمليات إنامة العدل الو تتعلق ابملدافعني عن حقوق اإلنسان
والصحفيني (غاان خت
 153- 148تعزيتز التنفيتتذ العملتج صطتتة ا لعمتل الويفنيتتة بشتأن االجتتتار ابلوشتتر
واماي إجراءات فعالة لىلمان معاملة ضحااي االجتار ابلوشر وفق ا حلقوق اإلنسان
(أسااليا خت
 154- 148مواص ت تتلة العم ت تتل بش ت تتأن ط ت تتة العم ت تتل ملكافح ت تتة االجت ت تتار ابلوشت ت تتر
واست)الهل الشديد (تركمانستان خت
 155- 148تكثيف اجلهود من أجل وضع اللمسات األ وة على طة العمل
الويفنية اجلديدة ملكافحة االجتار ابلوشر للفاة  2021- 2019وضمان تنفيذ ا
الفعال (بوتسواان خت
 156- 148تعزيز اجلهود املوذولة ملكافحة االجتار ابألشماع عن يفريق التنفيذ
الكامل صطة العمل الويفنية احلالية (نربع خت
 157- 148تكثي تتف اجلهت تتود الراميت تتة إة مكافحت تتة االجتت تتار ابلوشت تتر وال ست تتيما
االست)الل ألغراض العمل والتسول (سويسرا خت
 158- 148تكثيف اجلهود الرامية إة الكشف عن ضحااي االجتار ابألشماع
ب)تترض استتت)ال ي العمتتل متتن تتالل زايدة عمليتتات التفتتتيش وسستتني ت تتدريب
مفتشج العمل وإحالة الىلحااي إة اصدمات الالزمة ال سيما ي نطاعج الزراعة
واصدمات (الوالايت املتحدة األمريكية خت
 159- 148اماي طوات لتعزيز مكافحة الرق املعاصر دا ي يلك عن يفريق
معاجلة احلاالت املولغ عنها من است)الل العمال املهاجرين ي املزارع (أيربيجان خت
 160- 148تعزيز اجلهود املوذولة ملكافحة االجتار ابألشماع وضمان التنفيذ
الفعال صطة العمل الويفنية وكذلك املالحإات اصتامية يات الصلة َّ
املقد مة من
ي ات املعا دات (بيالروسيا خت
 161- 148اماي مزيد من اصطوات حنو مكافحة االجتار ابألشماع ال سيما
النساء والفتيات من الل اعتماد طة العمل الويفنية اجلديدة مل كافحة االجتار
ابألشماع (جورجيا خت
 162- 148مواصتلة جهود تا متتن أجتل املىلتج ي تنفيتتذ طتة العمتل الويفنيتتة
ملكافحة االجتار ابألشماع (نوغيزستان خت
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 163- 148اماي مجيع اصطوات لىلمان التنفيذ الكامل لقانون االجتار ابلوشر
و طة العمل الويفنيتة ملكافحتة االجتتار ابلوشتر متن أجتل مكافحتة االجتتار ابلوشتر
ال سيما ي سياق تدفقات اهلجرة األ وة (ليمتنشتاين خت
 164- 148مواص تتلة تعزي تتز ت تتدابو إنف تتاي الق تتانون س تتعي ا إة مكافح تتة االجتت تتار
ابألشماع وياية حقوق ضحااي ذا االجتار (نيوال خت
 165- 148مواصلة جهود ا من أجل مكافحة االجتار ابلوشر والدفاع عن حق
ضحاايه (نيجواي خت
 166- 148وضتتع تتتدابو فعال تتة إلنفتتاي ال ق تتانون فيمتتا يتعل تتق دكافحتتة االجت تتار
ابألشماع (مقدونيا الشمالية خت
 167- 148ضتتمان استتتجابة ب تترامج مكافحتتة االجت تتار ابألشتتماع الحتياج تتات
الىلت تتحااي مت تتن النس ت تتاء والفتيت تتات ال ست تتيما ي س ت تتياق تت تتدفقات اهلجت تترة األ ت تتوة
(الفلوني خت
 168- 148مواصلة جهود ا الرامية إة مكافحة االجتار ابألشماع (أرمينيا خت
 169- 148مواصتتلة ت تتوفو ال تتدع واحلماي تتة لهس تترة ابعتوار تتا وح تتدة أساس تتية
ويفويعية ي اجملتمع (مصر خت
 170- 148توستتيع نطتتاق احلتتق ي إجتتازة أبتتوةأل مدفوعتتة األجتتر وتعزيتتز التوزيتتع
العادل للمسؤوليات الوالدية بني املرأة والرجل ( يسلندا خت

املسامهني ي تنش ة
 171- 148سن تشريعات بشأن االعااف ابلوالدين املثليني
َ
الطفل وكذلك توسيع إمكانية استفادهتما من إجراءات التوين على ند املساواة
مع اآل رين ( يسلندا خت
 172- 148زايدة عتدد مفتشتج العمتل ال ستتيما ي املنتايفق ا لريفيتة متن أجتتل
مكافحة است)الل املهاجرين ي العمل (تركيا خت
 173- 148م واصلة تعزيز تكافؤ الفرع أما املرأة ومعاجلة التمييز على أساس
اهلويتة اجلنستتانية ي القطتاعني العتتا واصتتاع هبتدف ستتد الفجتوة ي األجتتور بتتني
اجلنسني وتعزيز التطور الوظيفج للمرأة (اتيلند خت
 174- 148ا ماي مزيد من التدابو لسد الفجتوة ي األجتور بتني اجلنستني متع
مالحإة ا نتشار وجود النساء ي الوظائف بدوا جزئج والوظائف املنمفىلة األجر
(أسااليا خت
 175- 148النإر ي سد الفجوة ي األجور بني الرجل واملرأة ي سوق العمل
والتأكد من منل الرجال والنساء فرع عمل متساوية (غاان خت
 176- 148اماي مزيد من التتدابو ملعاجلتة مشتكلة الوطالتة متع إ يتالء ا تمتا
اع للف ات الىلعيفة دا يشمل النساء واألشماع يوي اإلعانة (بيالروسيا خت
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 177- 148إضفاء يفابع االستمرارية على السياسات اهلادفة إة تشجيع عمالة
الشواب مع الاكيز على مراعاة الوعد اجلن ساري ي القطاعني العا واصاع على
السواء (دولة بوليفيا املتعددة القوميات خت
 178- 148تعزيز فرع حصول األشماع يوي اإلعانة على عمل (غابون خت
 179- 148مواصلة معاجلة نىلااي الوطالة والعمتل الزراعتج بفعاليتة متع إيتالء
ا تما اع للف ات الىلعيفة (اهلند خت
 180- 148تع تتديل ال ق تتوانني واللت تتوائل التنإيمي تتة يات الصت تتلة ملعاجل تتة بطالت تتة
الشواب بفعالية (مج هورية إيران اإلسالمية خت
 181- 148مواصلة السعج من أجل سقيق دف توفو العمالة الكاملة للجميع
(نوغيزستان خت
 182- 148مصي موارد مالية كافية وتنفيذ برامج لزايدة تعزيز فرع احلصول
على عمل بني األشماع يوي اإلعانة (ماليزاي خت
 183- 148سسني مشاركة أعداد كوتوة متن األشتماع يوي اإلعانتة ي ستوق
العمل (أن)وال خت
 184- 148اماي تدابو ملكافحة الوطالة ال سيما ي صفوف الشواب والنساء
واألنليات (موريشيوس خت
 185- 148مواصلة تعزيز التدابو الرامية إة ضمان حصول األ شماع يوي
اإلعانة على وظائف (بوو خت
 186- 148مواصلة تنفيذ االسااتيجية الويفنية للتنمية املستدامة لعا 2018
وتوادل املمارسات اجليدة ي تنفيذ طة التنمية املستدامة لعا ( 2030األردن خت
 187- 148مواصتلة التتدابو املتعلقتة ابحلتد األدد للتد ل ب)يتة القىلتاء علتتى
الفقر وع د املساواة واإلنصاء االجتماعج (ليويا خت
 188- 148اماي التدابو الالزم ة حلماية الف ات الىلعيفة مثل مجاعة الروما
وتوفو الوسائل الكفيلة إبدماجها ي اجملتمع (تركيا خت
 189- 148مواصلة برامج اإلدماج االجتماعج لصاحل األنليات وتعزيز حقوق
الف ات الىلعيفة (بواتن خت
 190- 148تعزيتز اجلهتتود الراميتة إة ضتتمان تعزيتتز ويايتة حقتتوق األشتتماع
املنتمني إة الف ات الىلعيفة دن فيه املهاجرون واألنليات اإل نية (فيي ،ان خت
 191- 148استعراض وتعزيز التدابو التشريعية واإلدارية والسياسات الرامية إة
معاجلتة الفقتر ال ستيما الفقتر بتني األيففتال واألشتماع يوي اإلعانتة واألنليتتات
(بوتسواان خت
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 192- 148مواصلة تويفيد اصطتط والتربامج االجتماعيتة التو تنتدرج ي نطتاق
صندوق املوايفن لتوفو الد ل (اجلمهورية الدومينيكية خت
 193- 148مواصلة تعزيز التقد اقرز ي النهوض قوق األسرة ورفا ها من
ت تتالل السياس ت تتات الت تتو تنف ت تتذ ا اإل دارة املعنيت تتة بسياس ت تتات األست تترة (اجلمهوري ت تتة
الدومينيكية خت
 194- 148سستني ظت روف عمتل وظتتروف عتيش العمتال التزراعيني املهتتاجرين
ال س تتيما ي جن تتوب إيطاليت تتا حي تتل يست تتود االس تتت)الل واإلكت تتراه ويل تتك متابع ت تةا
للتوصت تتيات الت تتواردة ي الفقت تترات  159- 145و 160- 145و161- 145
و 167- 145مت ت تتن تقري ت ت تتر الفري ت ت تتق العام ت ت تتل عت ت تتن جول ت ت تتة االس ت ت تتتعراض الثاني ت ت تتة
(  ( A/HRC/28/4ايو خت
 195- 148م راجعة نإا اإلسكان االجتماعج وإجراءات مصي املساكن ي
مجيتع املنتتايفق والولتدايت ي الولتتد وإزالتتة أي أحكتا متيتتز بصتورة مواشتترة أو غتتو
مواشرة ضد مجاعة الروما والف ات االجتماعية األ رى (مج هورية إيران اإلسالمية خت
 196- 148مواصلة تعزيز التنميتة االنتصتادية واالجتماعيتة املستتدامة ويايتة
حقوق الف ات الىلعيفة (الصني خت
 197- 148مراجعتة اارستة اإل تالء القستري ألفتراد مجاعتات الرومتا والستتنو
والكامينانو (بوو خت
ي
 198- 148اماي مزيد من التدابو لىلمان توفو الدع االنتصادي واالندماج
االجتمتاعج لهشتماع املعرضتني صطتتر التهمتيش االجتمتاعج والتهمتيش ي جمتتال
العمل (نطر خت

 199- 148مواصلة العمل على ياية حقوق الف تات الىلتعيفة متن الستكان
وال سيما النساء واأليففال واألشماع يوو اإلعانة وكوار السن (االساد الروسج خت
 200- 148ضتمان اارستتة املترأة حلقونهتتا اجلنستية واإلرابيتتة ريتة عتتن يفريتتق
ضمان احلصول على اصدمات القانونية لإلجهاض وتقليل أ ر االستنكاف بوازع
الىلمو إة أدد حد ي اارسة ذا احلق من حقوق اإلنسان (أوروغواي خت
 201- 148ام تتاي الت تتدابو الالزم تتة لىل تتمان الوص تتول إة تتدمات اإلجه تتاض
بفعالية (فرنسا خت
 202- 148تنفيذ التدابو الالزمة للحد من الفوارق اإلنليمية ي احلص ول على
الرعاية الصحية دا ي يلك لصاحل املهاجرين (لكسمربغ خت
 203- 148النإتر ي حإتتر اجلراحتة غتتو الىلتترورية لتطويتع األشتتماع حتتاملج
صفات اجلنسني دون موافقته (مالطة خت
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 204- 148املىلج ندم ا ي املنانشات الدائرة ي الربملان بشأن املادة  13من
الالئحة  DDL 405الو تتىلمن فرض حإر على العمليات غو الىلرورية لتطويع
األشماع حاملج صفات اجلنسني دون موافقته ( ولندا خت
لسَن ة واحدة
 205- 148التقد تدرجيي ا حنو العمل بنإا التعلي نول االبتدائج َ
على األنل وفق ا إليفار العمل املتعلق ابلتعلي لعا ( 2030سري النكا خت

 206- 148ام تاي ط تتوات ملموستتة لتحس تتني فتترع وص تتول األش تتماع يوي
اإلعانة إة التعلي والعمل (جزر الوهاما خت
 207- 148امت تتاي طت تتوات لىلت تتمان حصت تتول األشت تتماع يوي اإلعانت تتة عل ت تتى
التعلتتي دتتا ي يلتتك عتتن يفريتتق سستتني نوعيتتة التعلتتي الشتتامل للجميتتع وتقليتتل
احلواجز املادية (الربازيل خت
 208- 148مواصلة اماي التدا بو املناسوة لتحسني نوعية التعلي الشامل لصاحل
األيففتال يوي اإلعانتتة وضتتمان وصتوهل علتتى نتتد املستاواة إة مجيتتع مستتتوايت
التعلي والتدريب املهين (بل)اراي خت
 209- 148تعزيز الربامج التعليمية املتعلقة قوق اإلنسان مع الاكيز بوجه
اع على التمفيف من حدة طاب الكرا ي ة والوص والتمييز (كولومويا خت
 210- 148امتاي تتدابو ب)يتتة تعزيتز الوصتتول إة التعلتي واحلتتد متن التستترب
املدرسج (نربع خت
 211- 148سسني نوعية التعلي الشامل للجميع وضمان الوصتول علتى نتد
املساواة إة مجيع مستوايت التعلي والتدريب املهين (تشيكيا خت
 212- 148سسني نوعية التعلي الشامل للجميع وضمان الوصتول علتى نتد
املساواة إة مجيع مستوايت التعلي والتدريب املهين (إسرائيل خت
 213- 148اعتماد تدابو شاملة لتعزيز الوصول إة التعلي والتقليل من العدد
الكوو للمتسربني من املدارس (اجلزائر خت
 214- 148تعزي تتز الت تتدابو الشت تتاملة ا لرامي تتة إة التقلي تتل مت تتن الع تتدد الكوت تتو
للمتسربني من املدارس ال سيما ي املدارس الثانوية (ملديف خت
 215- 148اعتماد تدابو شاملة لتعزيز سول احلصول على التعلي واحلد متن
عدد املتسربني من املدارس مع الاكيز على اجلنوب ومع مراعاة الزايدة املسجلة
الل السنتني األ وتني ي مع دالت التسرب من املدرسة الثانوية (اجلول األسود خت

 216- 148صتتياغة استتااتيجية شتتاملة ملن تتع العنتتف ضتتد األيففتتال ومكافحت تته
(اجلول األسود خت
 217- 148تعزيتتز اإليفتتار القتتانوري والتنإيم تتج ي جمتتال املستتاواة بتتني اجلنس تتني
ومكافحة التمييز على أساس اهلوية اجلنسانية (أوزبكستان خت
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 218- 148اعتمتاد تتدابو للتصتدي للصتور النمطيتة واملوانتف اجلنستانية التو
تقيد أو متنع مشاركة املرأة مشاركة كاملة ي اجملالني العا واصاع دا ي يلك عن
يفريق يالت لتوعية عامة اجلمهتور فىلتالا عتن تتدريب أ صتائيج التعلتي وإنفتاي
القانون (كندا خت
 219- 148امتاي التتدابو الالزمت ة للقىلتاء علتى التمييتز ضتد املترأة متن تالل
اعتماد سياسات عامة شاملة هتدف إة منع العنف والصور النمطية وعد املساواة
(كولومويا خت
 220- 148اماي تدابو للقىلاء على أشكال التمييز املتعددة ضد املرأة وإزالة
األسواب اهليكلية لعد املساواة ( ندوراس خت
 221- 148مواصلة تع زيز اإليفار التشريعج والسياسات املتعلقة ابملساواة بني
اجلنسني (اهلند خت
 222- 148تعزيز اجلهود املوذولة ملكافحة التمييز ومجيع أشكال العنف ضتد
املرأة (لونان خت
 233- 148مواصلة تقدمي املساعدة ملكافحة العنف والتمييز بني اجلنسني على
الصعيد الويفين (ليويا خت
 224- 148الن هتوض ابملستاواة بتني اجلنستني دتا يشتمل مكافحتة التمييتز علتتى
أساس امليل اجلنسج وتعزيز ياية ضحااي االعتداء العائلج (النرويج خت
 225- 148مصي املوارد املالية الالزمة حلماية ضحااي العنف اجلنساري وتنفيذ
برانمج تثقيفج بشأن املساواة بني اجلنسني (إسوانيا خت
 226- 148موا صتتلة تكثيتتف اجله تتود الراميتتة إة مكافحتتة العن تتف ضتتد امل تترأة
(النمسا خت
 227- 148سسني توعية وتثقيف سلطات إنفاي القانون والسلطات القىلائية
بشتتأن اإلس تتاءة دا تتل األس تترة وكفال تتة ستتول جل تتوء الىل تتحااي إة اقتتاك م تتن أج تتل
استصتتدار أوامتتر زجريتتة ضتتد العش تتو املعتتتدي وك ت ذلك توستتيع نطتتاق اص تتدمات
املقدمتتة للىلتتحااي لتشتتمل األمهتتات واملهتتاجرات الالئتتج يكت َّتن أشت َّتد عرضتتة هل تتذه
الإا رة (الوالايت املتحدة األمريكية خت
 228- 148تشتجيع النستاء علتى إبتالغ ي تتات إنفتاي القتانون دميتع حتتوادث
العنف ال سيما العنف العتائلج واجلنستج عتن يفريتق رفتع الوصت عتن الىلتحااي
وتوعيتة الشتتريفة والقىلتاء وإيكتتاء التتوعج ابلطويعتة اإلجراميتتة ملثتل تتذه األفعتتال
وكفالة سول جلوء املرأة بصورة فعالة إة اقاك املدنية الستصدار أوامر زجرية ضد
العشو املعتدي (بلجيكا خت
 229- 148توسيع نطاق تتدابو مكافحتة العنتف العتائلج واجلنستج متع إيتالء
ا تما اع حلماية النساء واأليففال (فيي ،ان خت
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 230- 148مواصلة اجلهود الرامية إة منع العنف اجلنساري والعنف اجلنسج
وكفالة سول جلوء الىلحااي إة العدالة واحلصول على التعويىلات الالزمة (شيلج خت
 231- 148اماي تدابو إضافية ملكافحة العنف والتمييز ضد املرأة دا ي يلك
أسوا به وعوانوه (كواب خت
 232- 148اماي مزيد من التدابو ملنع عمليات نقل األسلحة الو ند تسهل
انتهاكات حقوق اإلنسان دا ي يلك العنف اجلنساري والو تؤ ر سلو ا على املرأة
(انميويا خت
 233- 148اعتماد تدابو فعالة للوناية واحلماية وإنشاء أماكن الستقوال النساء
الفارات من العنف (تشيكيا خت
 234- 148مواصلة تدعي الربامج الو تعزز التمكني االنتصادي واالجتماعج
للمرأة (إ يوبيا خت
 235- 148مواصلة تعزيز مشاركة املرأة ي عملية اماي القرار عن يفريق زايدة
متثيل املرأة والتصدي للعنف ضد املرأة من الل مجلة أمور منها املُىلج ابيفراد ي
تنفيذ طة عملها الويفنية (الياابن خت
 236- 148مواصلة تنفيذ القانون املتعلق ابلعنف اجلنساري وكذلك طة العمل
الويفنيتة ملكافحتة العنتف ضتد املترأة وحماكمتة مترتكيب انتهاكتات القتانون الستتالف
الذكر (ليمتنشتاين خت
 237- 148تكريس إيفار نانوري متني ووضع سياسات حمددة اهلدف تعاجل ع لى
حنو شامل مسألة نق اإلبالغ وكذلك اخنفاض معدالت مالحقة مرتكيب جترائ
العنف اجلنساري وإدانته نىلائي ا (ماليزاي خت
 238- 148تعزيز دمات الدع واملراكز املالئمة للىلحااي وال سيما للنساء
واأليففال (ميامنار خت

 239- 148العمتتل عل تتى التص تتدي للعن تتف اجلنستتاري ض تتد النس تتاء والفتي تتات
بوستائل منهتتا س ستني نإ ت تنفيتتذ األيفتر التشتتريعية القائمتتة ملكافحتة تتذه اجلتترائ
(نيوزيلندا خت
 240- 148ضمان أن يشمل تنفيذ وتقيتي اصطتة االستااتيجية الويفنيتة بشتأن
راء النس تتاء ض تتحااي العن تتف
عنتتف ال تتذكور ض تتد امل تترأة للفتتاة َ 2020- 2017
وتوصياهتن (الفلوني خت
 241- 148مواصلة اماي اصطوات املوجه ة صوب متكني املرأة وضمان تكافؤ
الفرع (أرمينيا خت
 242- 148تعزيتز اإليفتتار التشتتريعج للمستاواة بتتني اجلنستتني دتا ي يلتتك متتن
الل اعتماد نوانني وسياسات لزايدة متثيل املرأة ي الشؤون السياسية (رواندا خت
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 243- 148إنشاء نإا ويفين لرصد ومجع ا لوياانت بشتأن العنتف املوجته ضتد
األ يففال وصياغة اسااتيجية شاملة ملنع العنف ضد األيففال ومكافحته (زامويا خت
 244- 148اعتماد سياسات شاملة للقىلاء على فقر األيففال (نربع خت
 245- 148تكثيف التدابو الرامية إة مكافحة التمييز وال سيما التمييز ضد
األيففال يوي اإلعانة واأليففال من أوساط مهاجرة من أجل احلد من أوجه عد
املساواة ي نيل التعلي واالستفادة من الرعاية الصحية والتنمية ( ندوراس خت
 246- 148تعزيز دور املرصد الويفين لهيففال (ألوانيا خت
 247- 148وضع وتنفيذ طة عمل متكاملة تشمل منع التنمر السيرباري بني
األيففال والشواب والتصدي له (أيسلندا خت
 248- 148مواصلة جهود ا الرامية إة ياية حقوق األيففال من الل جترمي
الول املواشر لهعمال املسي ة لهيففال وكذلك منع إيذاء األيففال (مجهورية إيران
اإلسالمية خت
 249- 148تعزيز دور املرصد الويفين لهيففال وتزويده ابملوارد الالزمة وإبيفار
تشريعج مناسب (اجلزائر خت
 250- 148سسني اإلدم اج االجتماعج للف ات الىلعيفة من السكان وال سيما
الالج ون واأليففال املهاجرون وفتل سول الوصول إة التعلي أما ذه الف ات
(أن)وال خت
 251- 148مىلاعفة اجلهود املوذولة ملكافحة الفقر املدنع بني األيففال وتعزيز
تدابو مكافحة القصور التعليمج ومنعه بفعالية (نطر خت
 252- 148مواصلة تعزيز الدور املنوط دؤسسات ياية حقوق الطفل وتعزيز
ندراهتا (مجهورية مولدوفا خت
 253- 148الوحل عن بدائل إنسانية لعمليات اإل الء القسري ألفراد يفائفو
الر َّحل من املميمات العشوائية ومنع السلطات
الكامينانو ُّ
الروما والسنو ومجاعة ي
اقلية من إساءة معاملة أفراد ذه اجلماعات (الوالايت املتحدة األمريكية خت
 254- 148تنفيذ التوصيات املقدمة من فريق اصرباء العامل املعين ابملنحدرين
ال (جزر الوهاما خت
من أصل أفريقج تنفيذا كام ا

 255- 148مواصلة اجلهود املوذولة من أجل إدماج مجاعة الروما واملهاجرين
واألنليتتات األ تترى وتيس تتو حصتتوهل عل تتى التعل تتي والرعايتتة الص تتحية والعم تتل
والسكن وكذلك مشاركته ي احلياة السياسية واالجتماعية (كواب خت
 256- 148اماي طوات ملموسة لىلمان تنفيذ االسااتيجية الويفنية املتعلقة
دماعتة الرومتا علتتى الصتعيدين ا لتتويفين واقلتج ومصتي أمتتوال كافيتة لتنفيتتذ ا
وضم ان املتابعة حاملا تنتهج االسااتيجية احلالية (أملانيا خت
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 257- 148وضع إيفار نانوري حلماية األنليات اإل نية من التشرد يايةا فعالةا ي
سياق عمليات إ الء املميمات (أملانيا خت
 258- 148مواصت تتلة اجله ت تتود اجلاري ت تتة م ت تتن أجت تتل يايت ت ت ة احلق ت تتوق االنتص ت تتادية
والكام ينانو
واالجتماعية والثقافية لهن ليات وال سيما مجاعات الروما والسنو
ي
وضمان تقدمي مرتكيب أعمال العنف والتمييز ضد إة العدالة (غاان خت
 259- 148مواصلة ياية حقوق األنليات ي الولد وتعزيز ا (أرمينيا خت
 260- 148مواصلة اجلهود الرامية إة تعزيز حقوق األشتماع يوي اإلعانتة
وإدماجه ( تركمانستان خت
 261- 148اماي تدابو ملموستة لالعتااف رمسيت ا بل)تة اإلشتارة اإليطاليتة علتى
املستوى الويفين ( ايو خت
 262- 148سس ت تتني التس ت تتهيالت اصاصت ت تتة ابألش ت تتماع يوي اإلعان ت تتة وتعزيت ت تتز
إدماجه عن يفريق ضمان االمتثال ملعايو التي ستو الويفنيتة اصاصتة ابألشتماع
يوي اإلعانة وسن تش ريعات لتذليل معونات االتصال (نيوزيلندا خت
 263- 148مواصلة تعزيز ندرة الولد على مواجهة ظا رة اهلجرة مع الاكيتز
على ياية الالج ني واملهاجرين  -ال سيما أشد ضعف ا  -وفق ا للقانون الدو
(مجهورية فنزويال الووليفارية خت
 264- 148إي تتالء ا تم تتا تتاع حلال تتة ض تتعف النس تتاء والفتي تتات املهت تتاجرات
وتوسيع نطاق معايو منل احلماية اإلنسانية كمكمل لوضع الالجئ (إسوانيا خت
 265- 148تعزيز التدابو اهلادفة إة ياية حقوق املهاجرين وملتمسج اللجوء
ي النهوض بإروفه املعيشية ال سيما عندما يتعلق األمر ابالندماج (سويسرا خت
 266- 148تعزيتز جهود تتا الراميتة إة تلويتتة احتياجتات املهتتاجرين عتن يفريتتق
الوحر وملتمسج اللجوء والالج ني من احلماية (تيمور  -ليشو خت
 267- 148تعزيز تدابو ياية العمال املهاجرين دا يتماشى مع املعايو الدولية
حلقوق اإلنسان (تونس خت
 268- 148سسني تشريعاهتا املتعلقة ابهلجرة دا يتماشى مع املمارسات واللوائل
التنإيمية املقوولة دوليا (تركيا خت

 269- 148اماي طوات حلماية حيتاة املهتاجرين دتن فتيه ملتمستو اللجتوء
وضحااي االجتار ابألشماع (ابكستان خت
 270- 148است ناف عمليات الوحل واإلنقاي ي وسط الوحر املتوسط والتأكد
من وجود أفراد مؤ لني لتحديد الف ات األضعف وتقدمي اإلسعافات األولية هل
(ابكستان خت
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 271- 148التحقيق ي مجيع ادعاءات سوء املعاملة واالستمدا املفرط للقوة
ضتد ملتمستج اللجتوء واملهتاجرين ومعانوتة مجيتع مترتكيب تذه األعمتال وضتمان
تلقج موظفج إنفاي ال قانون التدريب املهين املناسب (ابكستان خت
 272- 148مواصل ة تعزيز تنفيذ السياسات املتعلقة إبدماج املهاجرين واألنليات
(اجلمهورية الدومينيكية خت
 273- 148إيتتالء ا تم تتا تتاع ألض تتعف الف تتات ب تتني امله تتاجرين وملتمس تتج
اللجوء مثل النساء واأليففال دون السن القانونية (أف)انستان خت
 274- 148إبتالغ مجيتع الستلطات املمتصتة دوتدأ عتد الترد وا لتشتجيع علتتى
احاا ذا املودأ املنفصل عن احلق ي يفلب اللجوء (أف)انستان خت
 275- 148تعزيتتز ب تترامج فتتتل املم تترات اإلنستتانية وإع تتادة التتتويفني ومواص تتلة
التعاون الثنائج مع الولدان املعنية من أجل احلد من حدوث اهلجرة غو النإامية
ومن أت و ا السليب (إندونيسيا خت
 276- 148زايد ة التوعج علتى الصتعيد اقلتج ابالتفانيتة الدوليتة حلمايتة حقتوق
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر (إندونيسيا خت
 277- 148النإر ي التوصيات الو ندمها املقرر اصاع املعين قوق اإلنسان
للمهاجرين وفريق اصرباء العامل املعين ابملنحدرين من أصل أفريقج (مجهورية إيران
اإلسالمية خت
 278- 148إيتالء ا تمتتا تتاع للتوصتتيات التتو نتتدمها املقتترر اصتتاع املعتتين
قوق اإلنسان للمهاجرين وكذلك فريق اصرباء العامل املعين ابملنحدرين من أصل
أفريقج (الكون)و خت
 279- 148تنفيذ مودأ عد ا لرد واملعايو الدنيا يات الصلة املتعلقة قوق
املهاجرين وملتمسج اللجوء (كينيا خت
 280- 148املواظوة على احاا مودأ عد الرد من الل التقيي الفردي لكل
حالة جرة (بوو خت
 281- 148مراعاة مودأ عد الرد وتوفو احلماية اإلنسانية جلميتع املهتاجرين
و اصتتة للتتذين ت غتتو متتؤ لني للحصتتول علتتى وضتتع الالجتتئ وغتتو نتتادرين ي
الون ،نفسه على العودة إة داير (اتيلند خت
 282- 148ترسيخ احلوار والتعاون مع الولدان املستقولة لالج ني من أجل تعزيز
برامج إعادة التويفني وزايدة كفاءهتا (لونان خت
 283- 148تعزيز التدابو الرامية إة القىلاء علتى التمييتز و طتاب الكرا يتة
والوص ضد املهاجرين والالج ني وكذلك إزالة أي حك يقو عقوةا أما جلوئه
إة العدالتتة أو أم تتا حص تتوهل عل تتى الرعاي تتة الص تتحية أو املس تتاعدات اإلنس تتانية
(املكسيك خت
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 284- 148مواصتلة العمتتل متن أجتتل املستاواة ي احلقتتوق للمثليتات واملثليتتني
ومزدوجج امليل اجلنستج وم)تايري اهلويتة اجلنستانية وحتاملج صتفات اجلنستني عتن
يفريق اماي تدا بو هتدف إة ياية الالج ني من املثليات واملثليني ومزدوجج امليل
اجلنست تتج وم)ت تتايري اهلويت تتة اجلنس ت تتانية وحت تتاملج صت تتفات اجلنست تتني ي مس ت تتتويفنات
املهاجرين ( ولندا خت
 285- 148تكثيتتف التتتدابو الرامي تتة إة زايدة التتوعج بتتني الس تتكان متتن أج تتل
القىلاء على الصور النمطية العنصرية والتمييز ضد املهاجرين والالج ني والتحقيق
ي أعمال التمييز ضد املهاجرين والالج ني ومعانوة مرتكويها (األرجنتني خت
 286- 148مواص تتلة املس تتاعج الراميت تتة إة ياي تتة املهت تتاجرين والالج تتني وفق ت ت ا
للمعايو الدولية حلقوق اإلنسان (مجهورية كوراي خت
فعا اال (مجهورية مولدوفا خت
 287- 148تنفيذ لية اإلحالة الويفنية تنفيذا ي

 288- 148مواصلة تنفيذ تدابو إلدماج وياية الف ات األضعف بني املهاجرين
والالج ني (سان ،كيتس ونيفيس خت
 289- 148ضمان تقيي حالة كل مهاجر على ِحدة من أجل وضع حد ملمارسة
الطرد اجلماعج (بوركينا فاسو خت

 290- 148ضمان عد التمييز ضد األشتماع متن أصتول مهتاجرة ي مجيتع
القطاعات (بوركينا فاسو خت
 291- 148إنترار االتفتاق العتاملج متن أجتتل اهلجترة اآلمنتة واملنإمتة والنإاميتتة
(كولومويا خت
 292- 148مواصتلة اإلجتراءات املنستتقة متع االستاد األورول متتن أجتل يايتتة
حقوق املهاجرين (الياابن خت
 293- 148ضت تتمان ياي ت تتة حق ت تتوق الن ست تتاء والفتي ت تتات امله ت تتاجرات واحاامه ت تتا
(مدغشقر خت
 294- 148تكثيتتف اجله تتود الرامي تتة إة مكافحتتة اس تتت)الل امله تتاجرين وكفال تتة
ظتتروف عمتتل عادلتتة جلميتتع العمتتال دتتن فتتيه املهتتاجرون غتتو احلتتاملني للواثئتتق
الالزمة (موريشيوس خت
 295- 148تعزيتز اجلهتود الراميتة إة التصتدي للمشتاكل املتعلقتة ابهلجترة متتع
احلرع ي الون ،نفسه على احاا حقوق املهاجرين (امل)رب خت
 296- 148ضمان سالمة املهتاجرين وضتحااي االجتتار ابلوشتر اتن تقطَّعت ،هبت
السول ي أراضيها (ميامنار خت
 297- 148زايدة اجلهتتود الراميت ت ة إة مكافح تتة استتت)الل امله تتاجرين ي العم تتل
(ميامنار خت
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 298- 148امتاي تتداب و لتجنتب الطترد اجلمتاعج للمهتاجرين وضتمان استتتناد
مجيتع أوامتر الطترد إة تقيتي حالتة كتل مهتاجر علتى حتدة متع مراعتاة احتياجتات
الشم للحماية اصاصة وضمان االمتثال الصار ملودأ عد الرد (األرجنتني خت
 299- 148عتتد الت تتواري ي جهود تتا الرامي تتة إة ضتتمان ياي تتة حق تتوق مجي تتع
املهاجرين وال سيما النساء واأليففال (نيجواي خت
 300- 148مواصلة استعراض وتقيي نوانينها وسياساهتا املتعلقة ابهلجرة لىلمان
يايتتة حق تتوق امله تتاجرين ياي تتة كامل تتة وفقت ت ا للمع تتايو الدولي تتة حلق تتوق اإلنس تتان
(الفلوني خت
 301- 148مواصلة اماي تدابو لتحقيق استقرار الوضع تزامن ا مع زايدة تدفق
اهلجرة واالمتثال للقواعد الدولية ي جمال إنقاي املهاجرين غو النإاميني القادمني
من بلدان ي أفريقيا والشرق األوسط من ال)رق ي الوحر األبيا املتوسط (االساد
الروسج خت
 302- 148مراجعة القانون رن  132لعتا  2018بشتأن احتجتاز ملتمستج
اللجوء ملواءمته مع القانون الدو لالج ني وحقوق اإلنسان (جنوب أفريقيا خت
 303- 148تعزيز اجلهود املوذولة لىلمان إدماج الالج ني ي الدولة املستقولة
(الوحرين خت
 304- 148تكثيف التدابو اإلنسانية الرامية إة توفو اإلغا ة واملأوى لالج ني
(العراق خت
 305- 148إيالء ا تما اع لشدة تعرض ا لالج تات متن الفتيتات والنستاء
لالجتتتار ابلوشتتر وامتتاي مجيتتع التتتدابو الالزمتتة ملنتتع ونتتوعهن ضتتحااي تتذا االجت تتار
(من)وليا خت
 306- 148مواصلة اجلهود الرامية إة معاجلة مسألة احلد من حاالت انعدا
اجلنسية والقىلاء عليها (تركمانستان .
 - 149إن مجيتع االستتنتاجات و/أو التوصتيات ا لتواردة ي تتذا التقريتر تعترب عتن مونتتف
الدولة (الدول الو ندمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينو)ج أن يُفه على أهنا
سإى بتأييد الفريق العامل برمته.
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