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الشامل*

A/HRC/39/13

مقدمة
 -١عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابرس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس ،املنرد د وج د قد درار لد د
حق ددون ان د ددان  ،١/5دورتد ددث ال يف د ددة ا الق د د ة املمتد دددة مد ددن  7إىل  ١٨أاير /مد ددايو .٢٠١٨
واستُعرضت احلالة ا ارحتداد الروسدي ا اسل دة ال ا عدة عردرة ،املعقدودة ا  ١4أاير/مدايو .٢٠١٨
وت درأف وفددد ارحتدداد الروسددي وعيددر العدددل ألل ددندر مو وفددالول .واعتمددد القريددق العامددس التقريددر
املتعلق ابرحتاد الروسي ا جل تث ال ابعة عررة املعقودة ا  ١7أاير/مايو .٢٠١٨
 -٢وا  ١٠مددا ون ال اي/يندداير  ،٢٠١٨اختددار لد حقددون ان ددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة ال يف عة) لتع ري ارستعرا ،املتعلق ابرحتاد الروسي :إ عوبعا والقلبة ومواب.
 -٣وعمديفا أبحلددام الققددرة  ١5مددن مرفددق قدرار ل د حقددون ان ددان  ١/5والققددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  ،٢١/١٦صدرت الواثئق التالعة ألغرا ،استعرا ،احلالة ا ارحتاد الروسي:
(أ)

تقرير وطل/عر ،متايب مقدم وفق ا للققرة (١5أ) ()A/HRC/WG.6/30/RUS/1؛

(ب) جتمعع للمعلومات أعدتث مقوضعة األمم املتحددة ال دامعة حلقدون ان دان وفقدا
للققرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/30/RUS/2؛
(ج) موجز أعدتث مقوضدعة األمدم املتحددة ال دامعة حلقدون ان دان وفقدا للققدرة (١5ج)
(.)A/HRC/WG.6/30/RUS/3
 -4وأُحعلت إىل ارحتاد الروسي عدن طريدق اجملموعدة ال يف عدة قائمدة أسددلة أعدداا م دبقا مدس
مددن إس ددبا عا ،وأملا ع ددا ،وأومرا ع ددا ،والرباعي ددس ،والربتغ ددال ،وبلاعل ددا ،وس ددلوفعنعا ،وال ددويد ،واململل ددة
املتح دددة لربييا ع ددا الع مد د وآيرلن دددا الر ددمالعة ،والن ددرويو ،وال ددورايت املتح دددة األمريلع ددة .وميل ددن
ارطيفع عل اذه األسدلة ا املوقع الربلي اخلارجي ليفستعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5ذمددر ارحتدداد الروسددي أن انعدداعات والعقبددات الرئع ددعة الدديت حتددول دون إعمددال حقددون
ان ددان ،منددذ ارسددتعرا ،الدددورج الرددامس ال دداي ،موصددوفة ابلتقتددعس ا التقريددر الددوطل ،الددذج
أعد ابلتعاون مع اجملتمع املدي.
 -٦وواصس ارحتاد الروسي بذل اسهود الرامعدة إىل تعزيدز األطدر امليس دعة الدولعدة والوطنعدة حلمايدة
حقددون ان ددان .ويعيددي الدسددتور األسددبقعة للمبددادا املعد ل هبددا عاملعد ا ولقواعددد القددا ون الدددو علد
صدددقت خدديفل القد ة املرددمولة ابلتقريددر
أحلددام التردريعات الوطنعددة .ومددن بددة ارتقاقعددات الدولعددة الدديت ُ
اتقاقعدة لد أورواب برد ن ايددة األطقدال مددن ارسدتغيفل اسن ددي وارعتدداا اسن ددي ،واتقاقعدة لد
أورواب برد د ن ملافح ددة ارجت ددار ابلبر ددر .وابنض ددافة إىل ذل ددر ،درج ددت وف ددود ارحت دداد الروس ددي علد د
ارضييفع بدور رط ا أعمال اللانة ال ال ة للامععة العامة ،و ل حقون ان ان ،واجتماعات
تنقعذ البعد ان اي وغرياا من حمافس حقون ان دان ،وتقاعلدت مدع اعددات املعااددات وانجدرااات
اخلاصة للمال  .وشارك ارحتاد الروسي أيضا ا أ رية املن مات انقلعمعة حلقون ان ان.
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 -7وعل د التددععد الددوطل ،واصددلت اولمددة الدسددتورية بنردداىل جهوداددا الرامعددة إىل ايددة
حق ددون امل دواطنة وح درايرم الدس ددتورية .واس ددتنادا إىل ق درارات ا ددذه اولم ددة ،أجري ددت تغع دريات ا
الترريعات ترمي إىل تعزيز انطار املععارج حلماية حقون ان ان.
 -٨ومددن أجددس حت ددة جددودة اولعددات الوطنعددة حلقددون ان ددانُ ،عددة مقوضددون إقلعمعددون ا
خمتلددجم ددارت ايددة حقددون املدواطنة .ومددن م ،فد ن ايددة حقددون ان ددان ا ارحتدداد الروسددي
ابتددت تددتم عل د امل ددتوية ارحتددادج وانقلعمددي ،األمددر الددذج مي ددس بدديف شددر أاددم ضددما ة امت ددال
فعما يتعلق إبعمال حقون ان ان.
 -٩وقد أ ردت وحدات خاصة مللافحة الق اد داخس اهلعددات احللومعدة .وتعمدس ومدارت
إ قداذ القدا ون بنردداىل لللردجم عدن جدرائم الق داد .وميلددن للمدواطنة انبديفر عددن وقدائع معروفددة
تنيددوج علد الق دداد .وخدديفل القد ة املرددمولة ابلتقريددرُ ،عددر ،علد اوددامم أم ددر مددن 4٠ ٠٠٠
قضعة جنائعة تتعلق ابلق اد .وابتت امل يولعة عن أشلال الرشوة غري املباشدرة ث دس جرميدة جنائعدة
وج القا ون ،ا يتماش مع ارلتزامات الدولعة.
 -١٠و ُاُتذت تدابري للحماية من التمععز وتعزيز الت امح وملافحة خمتلجم أشلال التعت .
ويتضمن القا ون اسندائي تعريقدا للتمععدز .وأُقدمرت ارسد اتعاعة الوطنعدة للنهدو ،ابملدرأة ملندع التمععدز
عل أساف وع اسن  ،واعتُمدت اس اتعاعة ال عاسات احللومعة ملعاسة شيون القومعدات ملندع
واستدتال مجعع أشلال التمععز ،ا ا ذلر التمععز عل أساف األصس ان ل أو القومي.
 -١١واعتُمددت اسد اتعاعة ملافحددة التيدرل ا ارحتدداد الروسددي عدام  .٢٠١4ويعدفدرل القددا ون
وه ددامم مرتلبوا ددا .وا ددي تر ددمس التحد دري علد د اللرااع ددة ارجتماعع ددة
اسن ددائي أ ر ددية التي ددرل ُ
أو العرقعددة أو ان نعددة أو الدينعددة؛ وال د ويو لتقددون أش د او عل د غددريام أو دو عددتهم ب ددب أصددلهم
ارجتماعي أو العرقي أو القومي أو دينهم أو لغتهم؛ والدعاية لرموع الناعية أو مدا يردبهها وإاهارادا
علندا؛ والتح دري العلددل عل د ارتلدداب تلددر األفعددال؛ وإ تدداج وتوعيددع م دواد تنيددوج عل د ذلددر عل د
يددان واسددع؛ وتن ددعم اددذه األ رددية والتحضددري هلددا ،إىل جا د ثويلهددا والتح دري عل د تنقعددذاا.
ويتضددمن القددا ون اسنددائي أم ددر مددن  ١٠ج درائم ذات صددلة بدددوافع سعاسددعة أو أيديولوجعددة أو بدددافع
اللرااع ددة أو الع ددداوة ال عاس ددعة أو العنتد درية أو القومع ددة أو الدينع ددة .وق ددد أو ااتم ددام خ دداو ملن ددع
التعت العرقي وغريه من م اار التيرل أ ناا املناف ات الرايضعة الدولعة الرئع عة ا البلد.
 -١٢واعتُمدت سعاسات واس اتعاعات بر ن اية القدات الضععقة اجتماععا ،دا ا ذلدر
ارس د اتعاعة الوطنعددة مددن أجددس اليقددس ،واس د اتعاعة تيددوير التعلددعم ،وإطددار ال عاسددات احللومعددة
ووضدعت
اخلاصة ابألسرة .وجيرج إعداد مردروع قدا ون برد ن مندع العندجم األسدرج واحلمايدة مندثُ .
برامو خاصة ابألش او ذوج انعاقة خللق ارول مععرعة مرهة هلم ،ود هم ا اجملتمع وتعزيز
تواعقهم .وا عام  ،٢٠١7اعتُمد قا ون احتادج أ ر امدا للرقابدة احللومعدة يهددل إىل مقالدة
وصول األش او ذوج انعاقة إىل املرافق واخلدمات.
 -١٣وخدديفل القد ة املرددمولة ابلتقريددر ،اُتددذ ارحتدداد الروسددي خيدوات إضددافعة لتعزيددز اسددتقيفل
القضدداا .وتلت د رقمنددة الن ددام القضددائي املزيددد مددن الددزخم ،وقددد اعتُمدددت إصدديفحات إجرائعددة
وإصيفحات ذات صلة ابل اون .وتُعي األفضلعة للعقوابت البديلة للحرمان من احلرية ،دا ا
ذلر الغرامات واخلدمة اجملتمععة ،ما أدى إىل خق مبري ا عدد ال اناا.
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 -١4ويبلغ عدد املن مات غري الرحبعة امل الة لدى وعارة العددل أم در مدن  ٢٢5 ٠٠٠من مدة
حالع د ا .ولنتددجم اددذه املن مددات تقريب د ا توجهددات اجتماععددة واددي ترمددز عملهددا عل د حددس املرددامس
ارجتماععددة .وحتددلت تلددر املن مددات غددري احللومعددة واملن مددات العاملددة مددن أجددس تعزيددز حقددون
ان ان و ايتها عل دعم إضاا من سليات الدولة ،ب بس منها املنح الرائسعة اخلاصة.
 -١5ومن بة األاددال احللومعدة الرئع دعة تدوفري الددعم ارجتمداعي لل دلان .ويردمس ذلدر
سعاسات احلد من الققر ،م س حتديد احلد األدىن لألجور دا يعدادل م دتوى املععردة األدىن حد
عام  ،٢٠١٩وعيفوة األطقال ،ودعدم املرداريع املتوسدية احلادم ،دا ا ذلدر وضدع دام ضدري
مب د ددط ،وحتمعد ددس أرابب العمد ددس م د دديولعة أمد ددرب ا حالد ددة الت د د خر ا سد ددداد األجد ددور ،والت د د مة
ارجتماعي انلزامي ،وتيوير مرامز خدمات ما قبس الوردة.
 -١٦وت مز جهود تيدوير دام التعلدعم حالعد ا علد املنداطق الريقعدة ،وتردمس الت قعدجم ا دال
حقون ان ان وعايدة الوعي القا وي لدى عامة الناف.
 -١7ويلددرف الدسددتور حقددون ال ددلان األصددلعة القلعلددي العدددد .وقددد ُاُتدذت تدددابري لتيددوير
التعل ددعم ابللغ ددات الوطنع ددة واس ددتُ مرت مب ددالغ مب ددرية م ددن األم دوال ا احلق ددا عل د ال د ا الت ددار ي
وال قاا لرعوب ارحتاد الروسي وترمعمث.
 -١٨وا س ددعان تنقع ددذ انص دديفحات الدميقراطع ددة ،أول ددت ال ددليات ااتمام د ا مب دريا للتا ددارب
التن عمعد ددة الدولعد ددة ا اجملد ددارت ذات التد ددلة ،ولل د دوابق القضد ددائعة للمحلمد ددة األوروبعد ددة حلقد ددون
ان ددان .وخ دديفل ال ددنوات األخ ددرية ،أُح ددرع تق دددم ا إدراج فح ددوى اوراا القا و ع ددة للمحلم ددة
األوروبعة ا الن ام القا وي الوطل.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -١٩أ ندداا جل ددة التحدداور ،أدىل  ١١5وفدددا ببعدداوت .وتددرد التوصددعات املقدمددة أ ندداا جل ددة
التحاور ا اسزا ال اي من اذا التقرير.
 -٢٠وقدمت مجهورية فنزوييف البولعقارية توصعات.
 -٢١وشاعت سرج ر لا ارحتاد الروسي عل مواصلة التعاون مع ل حقون ان ان.
 -٢٢ورحبت دولة فل ية ابخلية الوطنعة لألش او ذوج انعاقة وابلتزام الدولة بتنقعذ التوصعات.
 -٢٣وأش دداد ال ددودان ر ددارمة الدول ددة ا عملع ددة ارس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس وابلتي ددورات
امليس عة والقا و عة اليت حتققت منذ ارستعرا ،ال ابق.
 -٢4وقدمت ال ويد توصعات.
 -٢5وقدمت سوي را توصعات.
 -٢٦وقدمت اسمهورية العربعة ال ورية توصعات.
 -٢7وأشادت اتيلند إب راا منت مقو ،حقون ان ان واملقو ،الرائسي حلقون األطقال.
 -٢٨ورحبت توغو إب راا ملت اهلارة.
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 -٢٩وأ نت تو

عل ارحتاد الروسي لتعزيزه آلعات حقون ان ان.

 -٣٠وذمددرت ترمعددا أتددا تتددابع عددن م د احلالددة ا القددرم ،ور سددعما فعمددا يتعلددق ب دديفمة تتددار
الق ددرم ورف ددااهم ،وأعرب ددت ع ددن أمله ددا ا أن تت ددذ س ددليات ارحت دداد الروس ددي اخليد دوات اليفعم ددة
لتح ة أوضاعهم.
 -٣١وأشارت ترمما تان إىل احلوار املعزع بر ن ملافحة العنترية ومره األجا
ان ل والديل.

والتعت

 -٣٢وقدمت أومرا عا توصعات.
 -٣٣ورحبددت انمددارات العربعددة املتحدددة ابسهددود املبذولددة لتدددري مددواقي إ قدداذ القددا ون علد
ملافحة التمععز.
 -٣4وقالدت اململلددة املتحددة إتددا ر تدزال ترددعر ابلقلدق إعاا تددداور حالدة حقددون ان ددان ا
ارحتاد الروسي ،وجتاالث ليفلتزامات الدولعة ،وإجراااتدث ا املنيقدة ،دا ا ذلدر إجراااتدث ا القدرم
اليت ضمها بتورة غري مرروعة.
 -٣5وأعربت الورايت املتحدة عن قلقها إعاا القعود املقروضة عل حقون املعارضة ال عاسعة.
 -٣٦وقدمت بريو توصعات.
 -٣7ورحبت أوعبل تان بتعاون ارحتاد الروسي مع آلعات حقون ان ان.
 -٣٨وقدمت إسبا عا توصعات.
 -٣٩ورحبددت فععددت وم بتعددديس القددا ون للحددد مددن حددارت ترحعددس الرعددااي األجا د
عيفقات اجتماععة راس ة ا ارحتاد الروسي.

ددن هلددم

 -4٠ورح العمن ابلتتديق عل الربوتومول ارختعارج امللحق ابتقاقعة حقون اليقس بر ن
بعع األطقال واستغيفل األطقال ا البغاا وا املواد انابحعة.
 -4١وشاعت عامبعا الدولة عل التتديق عل مجعدع التدلوك الدولعدة حلقدون ان دان الديت
مل تتبح طرف ا فعها بعد.
 -4٢ورحبددت عمبددابوج ابسهددود املبذولددة لتددوفري الرعايددة اليبعددة لأليتددام واألطقددال اوددرومة مددن
رعاية الوالدين.
 -4٣ورحبت أفغا تان ابلتتديق عل الربوتومدول ارختعدارج امللحدق ابتقاقعدة حقدون اليقدس
بر ن بعع األطقال واستغيفل األطقال ا البغاا وا املواد انابحعة.
 -44ورحبت اسزائر بتدابري امل اعدة ارجتماععة للقدات الضععقة.
 -45وقدمت أ غور توصعات.
 -4٦وان ت األرجنتة الدولة عل مرارمتها ا امليثر الدو ال اي املعل ابملدارف اومنة.
 -47ورحبددت أرمعنعددا بتتددديق الدولددة علد املعاادددات ،وبتعاوتددا مددع آلعددات حقددون ان ددان
وخيوارا الرامعة إىل اية الن اا واألطقال والقدات الضععقة.
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 -4٨وقدمت أس العا توصعات.
 -4٩وأعربت النم ا عن قلقها إعاا القعود املقروضة عل حرية تلوين اسمععات وحرية التامع.
 -5٠وأشادت أذربعاان بتتديق الدولة عل املعاادات وإبصيفحارا القضائعة.
 -5١وأشادت البحرين جبهود الدولة لتعزيز حقون ان ان.
 -5٢و وات بنغيفديش ب عاسة الدولة املتعلقة ابألسرة وشداعت ارحتداد الروسدي علد تعزيدز
اية حقون ان ان.
 -5٣وأشادت بعيفروف ابلعمس من أجس وضع جدول أعمال دو بنماا وغري م ع حلقون ان ان.
 -54وأعربت بلاعلا عن قلقها إعاا وضع املدافعة عن حقون ان ان.
 -55وأش ددادت بد ددنن بتتد ددديق الدولد ددة عل د د املعاا دددات املتعلقد ددة حبقد ددون األطقد ددال وابرجتد ددار
ابألعضاا البررية.
 -5٦ورحبددت دولددة بولعقعددا املتعددددة القومعددات ابلتدددابري املتعلقددة ابلتددحة والتعلددعم وانسددلان
والتنمعة الريقعة امل تدامة.
 -57ورحبت البوسنة واهلرسر بتدابري ملافحة ارجتار ابلبرر وارستغيفل اسن ي لألطقال.
 -5٨ورحبت بوت واو بتتديق الدولة عل املعاادات وجهوداا لتعزيز استقيفل القضاا.
 -5٩وشاعت الرباعيس الدولة عل ملافحدة التمععدز وخيداب اللرااعدة والعندجم ضدد امل لعدات
وامل لعة ومزدوجي املعس اسن ي ومغايرج اهلوية اسن ا عة وحاملي صقات اسن ة.
 -٦٠و واددت بلغدداراي ابعتمدداد ارسد اتعاعة الوطنعددة للنهددو ،ابملدرأة وأب رددية مقددو ،حقددون
ان ددان .ورح ددت بلغ دداراي القع ددود املقروض ددة عل د حري ددة التام ددع والتعب ددري وتل ددوين اسمعع ددات،
وا تهامات حقون القدات الضععقة.
 -٦١وقدمت بورمعنا فاسو توصعات.
 -٦٢ورحبددت بورو دددج ابسددتحدا مناص د مقوضددي حقددون ان ددان وسعاسددات ملافحددة
الق اد وميس ات اية حقون اليقس.
 -٦٣وح ت مندا ارحتداد الروسدي علد وقدجم ا تهداك حقدون األقلعدات واملددافعة عدن حقدون
ان ان ا القرم.
 -٦4وأعربددت ترددعلي عددن قلقهددا إعاا القددا ون الددذج يلغددي جتددرس العنددجم األسددرج الددذج يرتلبددث
ذوو الضحعة.
 -٦5وان د ت التددة الدولددة عل د إعاعارددا املتعلقددة ابلضددماوت القضددائعة وم ددتوايت املععرددة
و اية القدات الضععقة.
 -٦٦ورحبت اللو غو ابستحدا مناص مقوضي حقون ان ان وابلتدابري ارجتماععة -
ارقتتادية املتعلقة ابلقدات الضععقة.
 -٦7ورحبت موستاريلا ابرس اتعاعة الوطنعة للنهو ،ابملرأة للق ة .٢٠٢٢-٢٠١7
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 -٦٨و وادت مددوت ديقدوار ابنطددار القدا وي وامليس ددي املعدزع وشدداعت الدولدة علد مواصددلة
انصيفحات ا ال حقون ان ان.
 -٦٩وقدمت مواب توصعات.
 -7٠وأشادت قربو جبهود احللومة لتوفري الدعم ارجتماعي وملافحة الق اد.
 -7١وقدمت ترعلعا توصعات.
 -7٢و وات مجهورية موراي الرعبعة الدميقراطعة جبهود احللومة مللافحة العنترية والناعية اسديدة.
 -7٣وأعربت الدامنرك عن قلقها إعاا القعود املقروضة عل حرية التعبدري والتمععدز ضدد امل لعدات
وامل لعة ومزدوجي املعس اسن ي ومغايرج اهلوية اسن ا عة.
 -74و وا ددت انم دوادور جبه ددود احللوم ددة لض ددمان امل دداواة ا املعامل ددة ب ددة مواطنعه ددا و اي ددة
حقون األطقال.
 -75و وات متر ابلتتديق عل معاادات حقون ان ان الدولعة.
 -7٦وأدلت إستو عا ببعان وقدمت توصعات.
 -77وأشارت إ عوبعا إىل التتديق عل العديد من املعاادات الدولعة حلقون ان ان.
 -7٨ورح ت فنلندا بقلق التداور الرامس حلالة حقون ان دان ا ارحتداد الروسدي وح دت
احللومة عل ارمت ال رلتزامارا الدولعة والتعاون مع اولعات الدولعة حلقون ان ان.
 -7٩وقدمت فر ا توصعات.
 -٨٠و وات غابون إب راا منت املقو ،الرائسي حلقون األطقال.
 -٨١وأعرب ددت جورجع ددا ع ددن القل ددق إعاا ا تهام ددات حق ددون ان ددان ا ارحت دداد الروس ددي وا
األراضي اخلاضعة ل عيرتث القعلعة.
 -٨٢وقدمت أملا عا توصعات.
 -٨٣وقدمت اندوراف توصعات.
 -٨4وشاعت انغاراي احللومة عل تعزيز تعاوتا مع آلعات حقون ان ان انقلعمعة.
 -٨5وأعربد ددت آي د ددلندا عد ددن قلقهد ددا إعاا التد دددخس ا احلريد ددة الدينعد ددة لألش د د او وإعاا قمد ددع
املدافعة عن حقون ان ان والتحقعة.
 -٨٦و وات اهلند ابلتدابري املت ذة حلماية القدات الضععقة وملافحة التمععز.
 -٨7و وات إ دو ع عا جبهود احللومة لتح ة م توى مععرة األش او ذوج انعاقة.
 -٨٨و وات مجهورية إيران انسيفمعة جبهود حت ة وععة حعاة املواطنة.
 -٨٩و وه العران ابرس اتعاعتة الوطنعتة املتعلقتة ابملرأة واليقس.
 -٩٠و وات آيرلندا ابسهود املبذولة مللافحة التمععز ضد املرأة.
 -٩١وأ نت إييالعا عل ارحتاد الروسي لتتديقث عل العديد من التلوك الدولعة حلقون ان ان.
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 -٩٢ورحبت العاابن ابُتاذ تدابري حلماية األطقال واألش او ذوج انعاقة.
 -٩٣وشاعت ماعاخ تان ارحتاد الروسي عل توسعع يان ترريعاتث املتعلقة ابهلارة.
 -٩4ورحبت قريغعزستان بتدابري تعزيز حقون ان ان و ايتها.
 -٩5وأ نت مجهورية رو الرعبعة الدميقراطعة عل ارحتاد الروسي رعتماده سعاسة اية اليقس.
 -٩٦وأعربت رتقعا عن قلقها إعاا ا تهامات احلرايت األساسعة ا ارحتاد الروسي.
 -٩7ورح ددب لبن ددان الت دزام ارحت دداد الروس ددي ابلتعددي ددة والتع ددايش املر د ك ا سعاس ددتث املتعلق ددة
حبقون ان ان.
 -٩٨وألقت لعبعا الضوا عل التقدم ا ال حقون اليقس.
 -٩٩ورحبت لع تنرتاين ابلوقجم ارختعارج لعقوبة انعدام.
 -١٠٠وأعربدت لعتوا عدا عدن أسدقها لعددم تنقعددذ ارحتداد الروسدي لدبع
ارستعرا ،ال ابق.

التوصدعات الديت قبلهددا ا

 -١٠١وقدمت لل مربر توصعات.
 -١٠٢وأ نت مدغرقر عل ارحتاد الروسي لتتديقث عل التلوك الدولعة وإ رائث إدارة للهارة.
 -١٠٣وأقرت مالعزاي ابلتح عنات اليت أدخلها ارحتاد الروسي عل إطاره القا وي حلقون ان ان.
 -١٠4وأ نت ملديجم عل ارحتاد الروسي لقا و ث الذج ه ر ارجتار ابألطقال واستغيفهلم.
 -١٠5ورحبت ما ابرس اتعاعات املتعلقة حبقون املرأة واحلد من الققر.
 -١٠٦ورحبددت موريتا عددا جبهددود احللومددة امل ددتمرة مللافحددة الق دداد ،ب ددبس منهددا اُتدداذ تدددابري
تردريععة وإداريددة لضددمان الرددقافعة ا اندارة العامددة .ودعددت إىل بددذل مزيددد مددن اسهددود مللافحددة
التمععز العنترج ومره األجا وتضععق فاوة األجور بة اسن ة.
 -١٠7وأقرت املل عر ابلتقدم فعما يتعلق حبقون الرعوب األصلعة واألش او ذوج انعاقة.
 -١٠٨وأعرب اسبس األسدود عدن قلقدث إعاا التمععدز القدائم علد املعدس اسن دي واهلويدة اسن دا عة،
وخياب اللرااعة.
 -١٠٩واع فت موعامبعق ابلتقدم اورع فعما يتعلق ابلتوصعات ال ابقة والتتديق عل صدلوك
حقون ان ان.
 -١١٠واع فددت معامنددار بتعزيددز احلقددون واحلدرايت األساسددعة ،وخاصددة اسهددود املبذولددة مللافحددة
العنجم اسن اي.
 -١١١ورحبت ومعبعا ابلتدابري القا و عة وامليس عة احلدي ة ذات التلة حبقون ان ان.
 -١١٢ورحبت عبال إب راا منت مقو ،حقون ان ان ومقو ،حقون األطقال.
 -١١٣ودعت اولندا إىل قدر أمرب من الت امح إعاا امل لعات وامل لعدة ومزدوجدي املعدس اسن دي
ومغايرج اهلوية اسن ا عة وحاملي صقات اسن ة وإىل منع التمععز.
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 -١١4وقدمت عوعيلندا توصعات.
 -١١5وقدمت علاراغوا توصعات.
 -١١٦ورحبت عارياي إبجرااات ملافحة الق اد وابلترريعات املتعلقة بتعزيز األسرة وعدم التمععز.
 -١١7وقدمت النرويو توصعات.
 -١١٨وقدمت ابم تان توصعات.
 -١١٩و واد ددت ابراغ د دواج إب رد دداا مناص د د مقوض د دي حقد ددون ان د ددان ا ارحتد دداد الروسد ددي،
واملقو ،الرائسي حلقون األطقال ،واملقوضة انقلعمعة املعنعة حبقون الرعوب األصلعة.
 -١٢٠وأشادت أوروغواج ابح ام ارحتاد الروسي لقرار الوقجم ارختعارج لعقوبة انعدام.
 -١٢١ورحبت القلبة ابلعديد من التيورات انجيابعة ا ال حقون ان ان ا ارحتاد الروسي.
 -١٢٢وأعربت بولندا عن قلقها من أن التمععز ضد سلان القرم آخذ ا ارعدايد.
 -١٢٣ورحبت الربتغال ابلتدابري املت ذة ملنع م اار التمععز العنترج ا الرايضة.
 -١٢4وأمدت قير عل أمهعة تعزيز حقون اليقس وملافحة التمععز والعنجم ضد املرأة.
 -١٢5وأشارت روما عا إىل أمهعة تعزيز قضااي حقون ان ان.
 -١٢٦وش دداعت روا دددا ارحت دداد الروس ددي عل د اُت دداذ ت دددابري اس ددتباقعة أم ددر م ددن خ دديفل تنقع ددذ
الترريعات ذات التلة املنااضة للتمععز.
 -١٢7وان ت اململلدة العربعدة ال دعودية ارحتداد الروسدي علد اعتمداد اسد اتعاعة وطنعدة لتيدوير
التعلعم ،وعل إعياا األولوية لتنردة األطقال.
 -١٢٨ورحبت ال نغال بتعزيز انطار القا وي وامليس ي.
 -١٢٩وأشادت صربعا التدابري احللومعة لبناا تمع قائم عل الت امح.
 -١٣٠ورحبت سنغافورة ابخليوات املت ذة لتعزيز مرارمة املرأة عل قدم امل اواة ا مجعع اجملارت.
 -١٣١وأعربد ددت سد ددلوفامعا عد ددن قلقهد ددا إعاا التقد ددارير الد دديت تقعد ددد بتعد ددر ،اود ددامة والتد ددحقعة
واملدافعة عن حقون ان ان للمضايقة والت ويجم.
 -١٣٢وشاعت سلوفعنعا احللومة عل اُتاذ تدابري لتعزيز بعدة آمنة ومواتعة للماتمع املدي.
 -١٣٣وقدمت جنوب أفريقعا توصعات.
 -١٣4ورحبت مجهورية موراي جبهود ارحتاد الروسي للتتدج للارائم ذات الدوافع العنترية.
 -١٣5ورحب وفد ارحتاد الروسي أن األسدلة والتوصعات الواردة من عددة وفدود برد ن حقدون
ان ان ا األقالعم اليت ر ترلس جزاا من ارحتاد الروسدي ،ور سدعما دو بداف وأايداعاي وأوسدعتعا
اسنوبعددة ،غددري مقبولددة ألتددا ر ثت ددس ملبددادا ارسددتعرا ،الدددورج الرددامس ،عل د النحددو ال دوارد ا
الق درارين  ١/5و ٢١/١٦الت ددادرين ع ددن ل د حق ددون ان ددان .وأض ددال أن الق ددول أبن تل ددر
األقالعم ُتضدع "لل دعيرة القعلعدة" ليفحتداد الروسدي ر ي دتند إىل أج أسداف .وعديفوة علد ذلدر،
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مددن غددري املقبددول اسددت دام عبددارة "الضددم غددري املرددروع" للقددرم مددن جا د ارحتدداد الروسددي .فقددد
اختار سلان القرم ومديندة سعقاسدتوبول أن يلو دوا جدزاا مدن ارحتداد الروسدي مدن خديفل اسدتقتاا
حددر ودميقراطددي ،مارس دوا فعددث حقهددم ا تقريددر املتددري ،واددو حددق ددم علعددث مع ددان األمددم املتحدددة
والتلوك الدولعة األساسعة.
 -١٣٦وبنددااا عل د ذل ددر ،ت ددرج مجع ددع ق دوا ة ارحت دداد الروس ددي ،دون اس ددت ناا ،ا إقل ددعم الق ددرم
ومدينة سعقاستوبول .و ضع املواطنون للورية القضدائعة ليفحتداد الروسدي الدذج يدوفر هلدم احلمايدة،
وتتعامددس ال ددليات املعنعددة مددع مجعددع حددارت ا تهدداك حقددون األشد او الددذين يععرددون ا القددرم
وسعقاستوبول .وارحتاد الروسي م تعد رستقبال لي املن مات الدولعة ا القرم ،شريية القعدام
بزايرات حمايدة ،وفق ا لورايت املن مات ذات التلة والقواعد وانجرااات املنيبقة علد الدزايرات
إىل إقلعم ارحتاد الروسي.
 -١٣7وقد أشارت عددة وفدود إىل حدارت ثععدز مزعومدة ألسدباب خمتلقدة ا ارحتداد الروسدي دون
تزويددد القريددق العامددس ب ددرد للوقددائع .واسددتندت تلددر امل دزاعم إىل ددرد اف د ا ،حدددو ثععددز ،عل د
أساف املعس اسن ي أو اهلوية اسن عة أو املعتقددات الدينعدة أو ال عاسدعة أو ثععدز ضدد املددافعة عدن
حق ددون ان ددان والت ددحقعة .وم ددع ذل ددر ،مل يل ددن ان دداك أج دلع ددس علد د ا ددذا التمعع ددز أو عل د د
ا تهام ددات ذات ص ددلة .ور ميل ددن حمامم ددة األفد دراد إر إذا ارتلب د دوا ا تهام ددات إجرامع ددة أو خمالق ددات
إداريددة ،م ددس ا تهدداك الق دوا ة الدديت تددن م امل دريات وامل دداارات ،والتتددرهات الدديت يددتم اندرا هبددا ا
وسددائس انعدديفم ،ووجهددات الن ددر املنرددورة عل د ان ددت أو أ رددية املن مددات الدينعددة .ور ميلددن
حماممة أج ش م ب ب آرائث ال عاسعة .وقرار ح ر التامعات واملنرورات انعيفمعة واأل ردية
الدينعددة اددو قدرار يت ددذه القضدداا امل ددتقس عددن ال ددلية التنقعذيددة .وقددد اُتددذت تلددر القدرارات ا اددس
ارمت ال التارم لقوا ة ارحتاد الروسي ،ا ا ذلر القوا ة املتعلقة لافحة التيرل.
 -١٣٨وابمل ددس ،أش ددار ع دددد م ددن البع دداوت إىل خي دداب اللرااع ددة ،دون ذم ددر أج ح ددارت حم ددددة.
ور ميلن حتمعس ارحتاد الروسي امل يولعة اللاملة عدن وجهدات در مدس فدرد .ومدع ذلدر ،سعُحاسد
األفراد الذين ا تهلوا حقون اوخرين أو عملوا ضد املعتقدات ال عاسعة أو الدينعة لآلخرين.
 -١٣٩أما ابلن بة للتوصعات اليت قُدمت بر ن اية حقدون امل لعدات وامل لعدة ومزدوجدي املعدس
اسن ي ومغايرج اهلوية اسن ا عة وحاملي صقات اسن ة ،ر سعما ا مجهوريدة الرعردان ،فقدد
مرقت التحقعقات أ ث مل تلن اناك حواد ثععز ضد ايرا األش او.
 -١4٠ور تت د ر احلق ددون املد ع ددة للمن م ددات غ ددري الرحبع ددة ال دديت تُعت ددرب من م ددات تعم ددس لت ددا جه ددات
أجنبعددة ،ش دريية أن حت د م الرددروىل انداريددة والقا و عددة ذات التددلة .وقددد ع د مدلت ح دوا  7٦من مددة مددن
اذه املن مات ميخرا ترتعبارا اخلاصة ابلتمويس األجن واي تضيلع اون ابأل رية املعلنة ا موا عقها.
 -١4١وأمددد الوفددد أن ال ددلية القضددائعة م ددتقلة و زيهددة .وقددال إن اردعددااات املتعلقددة بوجددود
دوافع سعاسعة وراا قرارات اوامم اي ادعااات ر ت تند إىل أج أساف.
 -١4٢وس ددلم ارحت دداد الروس ددي ابلتوص ددعات املتعلق ددة ابحلاج ددة إىل تق دددس امل دداعدة ارجتماعع ددة
لضددحااي العنددجم األسددرج؛ وقددال الوفددد إن املرامددز الدديت تقدددم اددذه امل دداعدة موجددودة ،للددن ددة
وسددنت تر دريعات تتعلددق بتمتددع الن دداا حبقددوقهن ،وقددد ضددع األف دراد
حاجددة إىل عايدة عددددااُ .
للم االة اسنائعة إذا ما معزوا ضدان.
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 -١4٣وينقذ ارحتاد الروسي برلس فاعس قرارات ل حقون ان دان .للندث جيدد عدددا مدن
قرارات اولمدة األوروبعدة حلقدون ان دان غدري واضدح وغدري قابدس للتنقعدذ .ورغدم ذلدر ،سعتواصدس
التعدداون مددع اولمددة األوروبعددة بر د ن تلددر القضددااي .ومددع أن ارحتدداد الروسددي يدددعم عل د الدددوام
التتديق عل ارتقاقعات الدولعة ،ف ن تنقعذاا ي تغرن وقتا طوييفا.

 -١44وبدة عددامي  ٢٠١٢و ،٢٠١7قددذت احللومدة ارسد اتعاعة الوطنعددة مدن أجددس اليقددس،
الدديت ترددمس إدخددال تعدددييفت عل د قددا ون األسددرة ،والقددا ون املدددي ،والقددا ون اسنددائي ،وقددا ون
اسرائم اندارية ،وقا ون الوصداية ،وقدا ون ضدماوت احلقدون الرئع دعة لألطقدال .ويضديلع املقدو،
الرائسي حلقدون األطقدال بددور ادام ا دال ايدة اليقدس .وأوىل املقدو ،ااتمامد ا خاصد ا حلمايدة
األطق ددال الض ددعقاا م ددس األيت ددام واألطق ددال ذوج انعاق ددة .وتُب ددذل جه ددود إض ددافعة حلماي ددة حق ددون
اليقس ا اولمة.
 -١45وفعمددا يتعلددق ابلعمالددة واحلمايددة ارجتماععددةُ ،رفددع احلددد األدىن لألجددور للمددرة األوىل عل د
الت ددععد ال ددوطل فب ددات مي ددس  ١٠٠ا املائ ددة م ددن احل ددد األدىن مل ددتوى املععر ددة ،وس د ُدريبط يش ددر ا
امل ددتقبس .واسددتقاد مددن اددذا التدددبري واخلي دوات املما لددة ،تمعددة ،أم ددر مددن  ٣ميفيددة ش د م مددن
العمال الققراا .وعيفوة عل ذلدر ،تُبدذل جهدود لوضدع دام للعديفوات وأشدلال أخدرى مدن الددعم
لألسددر الدديت لددديها أطقددال .وابلن ددبة لألش د او ذوج انعاقددة ،تُبددذل جهددود مبددرية لتهعدددة ال ددرول
اليفعمددة لترددغعس ادديرا األش د او .وخدديفل ال ددنوات اخلم د املاضددعة ،عادت انعدداوت املدفوعددة
ملن مددات األش د او ذوج انعاقددة بن ددبة  ١5٠ا املائددة .ويُقدددم الدددعم أيض دا إىل الرددرمات الدديت
ت داعد ا تواعدجم األشد او ذوج انعاقدة .وأُقددرت خيدة للقد ة  ،٢٠٢٢-٢٠١7يتم دس ادددفها
العددام ا عايدة عدددد األش د او ذوج انعاقددة ا سددون العمددس .وابنضددافة إىل ذلددر ،جيددرج وضددع
اللم ات األخرية عل آلعة حتم لتواعجم األش او ذوج انعاقة.
 -١4٦وأو ااتمام خاو لدعم املعاشات التقاعدية للمتقاعدين .وجيرج مدس سدنة إعدادة ربدط
مجعددع املعاشددات التقاعديددة يشددر ،وابتددت معاشددات التقاعددد تتادداوع حالعدا معدددل التض د م .وا
امل تقبس ،ست تمر تدابري ملافحة الققر .وجيرج وضع برومو منهاي لتح ة وععة حعاة مبار
ال ن وعايدة متوسط العمر املتوقع.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١47سيدرس االحتاد الروسي التوصييات التالييةو وسييقدد ردودا علييفيا ت ونيس مناسي
ال يتجاوز موعد الدورة التاسعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان.
التصديق الفوري على االتفانية الدولية حلماية مجيي اشخيصام مي
١-١47
االختفاء القسري (الياابن) (توغو)؛
مواص ي ييلة النا ي يير ت االنت ي ييماد ول االتفاني ي يية الدولي ي يية حلماي ي يية مجيي ي ي
٢-١47
اشخصام م االختفاء القسري (موزامبيق) (اليم )؛
التصي ييديق علي ييى االتفانيي يية الدوليي يية حلمايي يية حقي ييوق مجي ي ي العمي ييا
٣-١47
امليفاجري وأفراد أسرهم (نريغيزستان) (الفلبني)؛
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النار ت التصديق على االتفانية الدولية حلماية حقوق مجي العما
4-١47
امليفاجري وأفراد أسرهم (السنغا ) (سري النكا)؛
التص ييديق عل ييى نا يياد روم ييا اشساس ييي للمحكم يية اجلنا ي يية الدولي يية
5-١47
ومواءمة التشريعات الوطنية مواءمة اتمة م مجي التزامات البلد مبوج نااد روميا
اشساسي (التفيا)؛
التصييديق علييى نايياد رومييا اشساسييي للمحكميية اجلنا ييية الدولييية ت
٦-١47
نسصته لعاد 2020و مبا ت ذلك تعديالت كمباال بشينن جرةية العيدوانو ومراجعية
التشريعات الوطنية لتمان توافقيفا التاد م نااد روما اشساسي (ليصتنشتاي )؛
االنت ييماد ول الكوتوك ييو االختي يياري التفاني يية مناهت يية التعي ي ي و
7-١47
ووض آلية ونا ية وطنية وفقا للمطلوب مبوج ذلك الكوتوكو (ليصتنشتاي )؛
التص ييديق عل ييى الكوتوك ييو االختي يياري التفاني يية مناهت يية التعي ي ي
٨-١47
(الدامنرك) (بولندا) (هنغاراي)؛

النا يير ت التص ييديق عل ييى الكوتوك ييو االختي يياري التفاني يية مناهت يية
٩-١47
التع ي (السنغا ) (خيلي)؛
 ١٠-١47التص ييديق عل ييى الكوتوك ييو االختي يياري التفاني يية مناهت يية التعي ي ي
والكوتوك ي ييو االختي ي يياري امللح ي ييق ابلعيف ي ييد ال ي ييدو ا ي ييام ابحلق ي ييوق االنتص ي ييادية
واالجتماعية والثقافية (الكتغا )؛
 ١١-١47التصييديق علييى الكوتوكييو االختييياري الثيياع امللحييق ابلعيفييد الييدو
ا ام ابحلقوق املدنية والسياسيةو اهلياد ول ولغياء عقوبية اإلعيداد (ليصتنشيتاي )
(الكتغا ) (توغو)؛
 ١٢-١47النار ت التصديق على الكوتوكيو االختيياري الثياع امللحيق ابلعيفيد
الدو ا ام ابحلقوق املدنية والسياسيةو واختاذ ا طوات الالزمة حنو ولغياء عقوبية
اإلعداد حبكم القانون (ويطاليا)؛
 ١٣-١47االنت ييماد ول الكوتوك ييو االختي يياري الث يياع للعيف ييد ال ييدو ا ييام
ابحلقييوق املدنييية والسياسيييةو مي مراعيياة أن االحتيياد الروسييي يعتييك نفسييه تييثالا امي ا
لاللتزاد اشساسي مبوج الكوتوكو ذاته (انميبيا)؛
 ١4-١47التصييديق علييى الكوتوكييو االختييياري الثيياع امللحييق ابلعيفييد الييدو
ا ام ابحلقوق املدنية والسياسيةو اهلياد ول ولغياء عقوبية اإلعيدادو وال حيي ت
الونس نفسه ابح اد االحتاد الروسي املستمر لونف العمل بعقوبة اإلعيداد واعتمياد
التشريعات ذات الصلة (رواندا)؛
 ١5-١47النايير ت التصييديق علييى الكوتوكييو االختييياري الثيياع ا لييق ابلعيفييد
الي ييدو ا ي ييام ابحلقي ييوق املدنيي يية والسياسي يييةو اهلي يياد ول ولغي يياء عقوبي يية اإلعي ييداد
(أوروغواي) (رومانيا)؛
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 ١٦-١47مواصلة اإلجراءات واملبادرات الرامية ول التصديق على الكوتوكيو
االختياري الثاع امللحق ابلعيفد الدو ا يام ابحلقيوق املدنيية والسياسييةو اهلياد
ول ولغاء عقوبة اإلعداد (بن )؛
 ١7-١47االنتييماد ول الكوتوك ييو االختي يياري الثيياع امللح ييق ابلعيف ييد ال ييدو
ا ام ابحلقوق املدنية والسياسيةو اهلاد ول ولغاء عقوبة اإلعداد وول الكوتوكو
االختياري التفانية مناهتة التع ي (كوستاريكا)؛
يانيا منام ي يية العم ي ييل الدولي ي يية (رن ي ييم )169
 ١٨-١47التص ي ييديق عل ي ييى اتف ي ي ل
لعاد  1989بشنن الشعوب اشصلية والقبليية و(رنيم  )189لعياد  2011بشينن
العما املنزليني (مدغشقر) (ابراغواي)؛
 ١٩-١47التوني والتصديق على الكوتوكو االختياري التفانية حقوق الطفل
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (وسبانيا)؛
 ٢٠-١47التصديق على الكوتوكو االختيياري التفانيية حقيوق الطفيل املتعليق
إبجراء تقدمي البالغات (اجلبل اشسود) (سلوفاكيا)؛
 ٢١-١47وصييدار يييييد رعييي إلعييالن اشمييم املتحييدة بشيينن حقييوق الشييعوب
اشصلية وتنفي مباد ه ت التشريعات الوطنية (النرويج)؛
 ٢٢-١47النار ت االنتماد ول املعاهدات الدولية اشساسية حلقيوق اإلنسيان
الا مل يصبح البلد طرفا فييفا بعد (زمبابوي)؛

 ٢٣-١47االنتييماد ول الصييكوك الدولييية حلقييوق اإلنسييان الييا مل يصييبح البلييد
طرفا فييفا بعدو ال سيما االتفانيية الدوليية حلمايية حقيوق مجيي العميا امليفياجري وأفيراد
أس ييرهمو واتفاني يية منام يية العم ييل الدولي يية بش يينن الش ييعوب اشص ييلية والقبلي ييةو 1989
(رنم  )169واتفانية عاد  1954بشنن وض اشخصام عدةي اجلنسية (هندوراس)؛

 ٢4-١47النايير ت مسيينلة التصييديق علييى اتفانييية عيياد  1954بشيينن وض ي
اشخييصام عييدةي اجلنسييية وك ي لك اتفانييية عيياد  1961املتعلقيية ضفييال حيياالت
انعداد اجلنسية؛
 ٢5-١47التوني ي ي والتصي ييديق علي ييى بروتوكي ييو نرطاجني يية املتعلي ييق ابلسي ييالمة
اشحيا ييية لالتفانييية املتعلقيية ابلتنييوع البيولييوجي مي أجييل ضييمان احلييق ت الصييحة

وت بيئة صحية (وكوادور)؛

 ٢٦-١47ض ييمان تنفيي ي االحت يياد الروس ييي اللتزامات ييه الدولي يية ت جم ييا حق ييوق
اإلنسان تنفي ا كامالاو على النحو املتوخى ت الدستور الروسي (وستونيا)؛
 ٢7-١47ولغيياء القييوانني الييا تسييمح بتجاهييل نيرارات اهليئييات الدولييية حلقييوق
اإلنسانو وال سيما ا كمة اشوروبية حلقوق اإلنسان (ليتوانيا)؛

 ٢٨-١47االمتثا الكامل شمر التدابري املؤنتية امليؤر  19نيسيان/أبريل 2017
والصادر ع حمكمة العد الدولية (أوكرانيا)؛
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 ٢٩-١47املوافق يية عل ييى مجيي ي طلب ييات ال ييزايرة املعلق يية املقدم يية مي ي املكلف ييني
بوالايت ت وطار اإلجراءات ا اصة جمللس حقوق اإلنسانو والنار ت توجيه دعوة
دا مة ول مجي املكلفني بوالايت ت وطار اإلجراءات ا اصة (التفيا)؛
 ٣٠-١47توجيه دعوة دا مة ول املكلفني بوالايت ت وطار اإلجراءات ا اصة
جمللس حقوق اإلنسان (ابراغواي)؛
٣١-١47

توجيه دعوة دا مة ول مجي اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان (تشيكيا)؛

 ٣٢-١47التعيياون الكامييل مي اآلليييات الدولييية لرصييد حقييوق اإلنسييانو مبييا ت
ذلييك املقييررون ا اصييون التييابعون لدمييم املتحييدةو وضييمان وصييوهلم دون نيييود ول
مجيي أحنيياء االحتيياد الروسييي وول القييرد الييا جييرري ضييميفا بصييورة غييري مشييروعة مي
أجل الوفاء ابلتزامه كقوة نا مة ابالحتال بتمان محاية حقوق اإلنسان (وستونيا)؛
 ٣٣-١47مواصييلة التعيياون البنميياء م ي مجي ي هيئييات املعاهييدات وآليييات اشمييم
املتحييدة م ي خييال املشيياركة النشييطة ت أعمييا جملييس حقييوق اإلنسييان ت اشمييم
املتحدة (نيكاراغوا)؛
 ٣4-١47املشاركة بنشاط ت تقاسم الدو شفتيل املمارسيات ت جميا تعزييز
حقوق اإلنسان ومحايتيفا (ابكستان)؛
 ٣5-١47مواصلة سياسة التفاوض واحلوار البنياء غيري املسييمس ت التعاميل مي
جدو اشعما العاملي حلقوق اإلنسان ومواصلة عرض وتنايم املبادرات ت جملس
حقوق اإلنسان هل ا الغرض (اجلميفورية العربية السورية)؛
 ٣٦-١47ب جيفيود نويية لتعزييز التعياون الي ي يتسيم ابملسياواة واالحي اد ت
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتيفاو مبا يتماخى م املبادئ واملعايري الدولية املعي ايا
دولي ا (مجيفورية فنزويال البوليفارية)؛
 ٣7-١47مواص ييلة العم ييل عل ييى التقلي ييل مي ي اشث يير الس ييل للت ييدابري القسي يرية
االنفرادية الا تطبقيفيا بعيال البليدان ضيد االحتياد الروسييو واليا تيؤثر عليى التمتي
حبقوق اإلنسان (مجيفورية فنزويال البوليفارية)؛
 ٣٨-١47معارضيية تسييييس حقييوق اإلنسييان واسييتصداميفا للتييدخل ت الشييؤون
الداخلية للدو ذات السيادة (مجيفورية فنزويال البوليفارية)؛
٣٩-١47

ضمان وصو آليات حقوق اإلنسان الدولية ول القرد ا تلة (أوكرانيا)؛

 4٠-١47التقيي ييد اباللتزامي ييات امل تبي يية علي ييى البلي ييد مبوج ي ي القي ييانون الي ييدو
للسييمار ملي يران حق ييوق اإلنس ييان الييدوليني ابلوص ييو ول الق ييرد (اململك يية املتح ييدة
لكيطانيا العامى وآيرلندا الشمالية)؛
 4١-١47مواصييلة جيفييود توطيييد اإلطييار التشيريعي واملؤسسيايت للنايياد الييوطين
لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (كواب)؛
4٢-١47
14
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 4٣-١47مواصييلة تعزيييز مناصي املفوضيينيو ال سيييما منصي مفييوض حقييوق
اإلنسان (اهلند)؛
 44-١47وض ي بييرانمج وطييين لييدعم كبييار الس ي علييى مسييتوري النايياد ككييل
وحتسني نوعية حياهتم (كواب)؛
 45-١47مواصييلة اجليفييود املتتييافرة لتحسييني وتعزيييز ترتيبييات محاييية حقييوق
اإلنسان (وثيوبيا)؛
 4٦-١47متي يياعفة اجليفي ييود الراميي يية ول زايدة وعي ييي السي ييكان بتي ييرورة تعزيي ييز
حقوق اإلنسان ومحايتيفا (وندونيسيا)؛
 47-١47ونشاء آلية وطنية دا مة ملتابعة وتنفي التوصيات الواردة مي تتليف
آليات حقوق اإلنسان (ابراغواي)؛
 4٨-١47النار ت ونشاء آلية وطنية لتنسييق نتيااي حقيوق اإلنسيان وتنفيي ها
واإلبالغ عنيفا ومتابعتيفا (الكتغا )؛
 4٩-١47ونشيياء آليييات متابعيية وتقييدمي تقييارير لتنفي ي بييرانمج التسييامح الييوطين
ال ي ُوض عاد ( 2016اإلمارات العربية املتحدة)؛
 5٠-١47ضمان امتثا التشيريعات ا ليية اللتزاميات االحتياد الروسيي مبوجي
القانون الدو ت جما حقوق اإلنسان واحلرايت اشساسية (بولندا)؛
 5١-١47تسري عملية تعديل التشيريعات واملمارسيات ا ليية مبيا يتماخيى مي
أحكاد الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان (زمبابوي)؛
 5٢-١47اسييتعادة االح ي اد الكامييل حلقييوق اإلنسييان واحلييرايت اشساسييية ت
الداخل (أوكرانيا)؛
 5٣-١47اختياذ تييدابري ملراجعية التشيريعات القا مية مبييا يتماخيى مي االلتزامييات
الدولية حلقوق اإلنسان وتعزيز بيئة كينية للمجتم املدع (النمسا)؛
 54-١47مراجعيية التش يريعات الوطنييية واختيياذ تييدابري ودارييية ملعاجليية الشييواغل
اليا أعربييس عنيفييا اللجنية املعنييية حبقييوق اإلنسيان فيمييا يتعلييق مبمارسية حرييية التعبييري
والتجم السلمي وتكوي اجلمعيات دون عوا ق (كوستاريكا)؛
 55-١47ولغيياء أو تنقيييح التشيريعات جلعليفييا متفقيية مي االلتزامييات املنصييوم
علييفيا ت العيفييد اليدو ا ييام ابحلقييوق املدنيية والسياسييية ولتيمان محاييية احلييق ت
حرية الرأي والتعبري وتكوي اجلمعيات والتجم (التفيا)؛
 5٦-١47اعتم يياد ن ييانون خ ييامل ملكافح يية العن ييف اجلنس يياع والتص ييديق عل ييى
اتفانييية جملييس أورواب للوناييية م ي العنييف ضييد النسيياء والعنييف املنييز ومكافحتيفمييا
(اتفانية اسطنبو )و والتقدد حنو االع ا بكانمج املرأة والسالد واشم (وسبانيا)؛
 57-١47وجنياز العمييل عليى صييياغة نييانون احتيادي بشيينن مني العنييف اشسييري
(الكونغو) (غابون)؛
GE.18-11554
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 5٨-١47صييياغة وس ي م تش يري
لدطفا ت مجي البيئات (زامبيا)؛

ايير بوضييور مجي ي أخييكا العقيياب البييدع

 5٩-١47تعديل القيانون اجلنيا ي بغيية وضيافة أحكياد ريرد صيراحة رنييد مجيي
اشطف ييا الي ي ي تق ييل أعم ييارهم عي ي الثامن يية عش ييرة مي ي جاني ي الق ييوات املس ييلحة
واجلماعات املسلحة م غري الدو (زامبيا)؛
 ٦٠-١47اختاذ التدابري الالزمة لتعديل التشريعات الوطنية وودراج أحكاد مِّ
ررد
صيراحة رنيييد اشطفييا الي ي تقييل أعمييارهم عي الثامنيية عشييرة مي جاني القييوات
املسلحة واجلماعات املسلحة م غري الدو (اشرجنتني)؛
 ٦١-١47ولغاء القانون ا ام ابلعمالء اشجان وضيمان عيدد تقيييد حيرايت
التجم وتكوي اجلمعيات والتعبري والتااهر والصحافة (وسبانيا)؛
 ٦٢-١47ولغاء التشريعات املتعلقة "ابملنامات غري املرغوب فييفيا" و"العميالء
اشجان " (السويد)؛
 ٦٣-١47ولغي يياء القي ييوانني املتعلقي يية ب "العمي ييالء اشجان ي ي " واملنامي ييات "غي ييري
املرغوب فييفا"و وتعديل تشريعات "التطر " الغامتة والفتفاضية عليى حنيو مفيرط
ملني ي اس ييتصداميفا الس ييتيفدا اشخ ييصام الي ي ي ةارس ييون حقيف ييم ت حري يية التعب ييري
وتكوي اجلمعيات (أس اليا)؛
 ٦4-١47تنقيييح أو ولغيياء التش يريعات الييا حتييد بشييكل غييري مال ييم م ي حرييية
تكييوي اجلمعيييات أو التجم ي أو التعبييري أو الييدي أو املعتقييدو مبييا ت ذلييك نييانون
"العمالء اشجان " ونانون "املنامات غري املرغوب فييفا" (كندا)؛
 ٦5-١47ولغاء القوانني الا حتد م حرية التعبري عليى خيبكة اإلن نيس وخارجيفياو
مبا ت ذلك ما يسمى مبجموعة ايروفااي لتشريعات مكافحة اإلرهاب (السويد)؛
 ٦٦-١47وض حد ملمارسة استصداد تشريعات مكافحة اإلرهاب الفتفاضة
والغامتة لتوجيه اهتامات ذات دواف سياسية (السويد)؛
 ٦7-١47التصلييي ع ي سييعي السييلطة التنفي ييية للسيييطرة فعلي ي ا علييى وسييا ل
اإلعالد والكملان وا اكمو وولغاء أو تعديل التشيريعات املسيتصدمة لتجيرمي ا طياب
االجتماعي العاديو مثل تلك املتعلقة ب "التطر "و والعمالء اشجان و واملنامات
اشجنبية غري املرغوب فييفاو وحار وخفاء هوية مستصدمي موان اإلن نسو ووضي
ن ييوا م س ييوداء مي ي مس ييتصدمي اإلن ن ييسو فتي يالا عي ي "تع ييديالت ايروف ييااي"و ال ييا
تستصدد لتجرمي ا طاب اجملتمعي العاديو حىت تكون مجي نيوانني االحتياد الروسيي
متفقة م التزاماته وتعيفداته ت جما حقوق اإلنسان (الوالايت املتحدة اشمريكية)؛
 ٦٨-١47اعتميياد تش يري خييامل ملكافحيية التمييييز علييى أسيياس امليييل اجلنسيييو
يشييمل تييدابري تسييمح للمثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل اجلنسييي ومغييايري اهلوييية
اجلنس ييانية مبمارس يية حق ييونيفم ت حري يية التعب ييري والتجمي ي الس ييلمي دون خ ييو مي ي
املتايقة (آيرلندا)؛
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 ٦٩-١47تعييديل التشيريعات لتشييمل حكميا صير ا بشيينن حايير التمييييز علييى
أساس نوع اجلنس (آيسلندا)؛
 7٠-١47ولغاء القانون االحتادي رنم  FZ-135ال ي يعتيك "الدعايية للعالنيات
اجلنسية غري التقليدية" جرةة جنا ية (الدامنرك)؛
 7١-١47االسييتمرار ت املمارسيية املتمثليية ت مسيياعدة الدوليية للمنامييات غييري
احلكومية العاملة ت جما تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتيفا (كازاخستان)؛
 7٢-١47اعتماد تدابري لتنفي سياسة البليد الوطنيية لتيمان املسياواة ت حقيوق
اإلنسييان واحل يرايت بصيير النايير ع ي العييرق أو اشصييل القييومي أو اللغيية أو الييدي
أو املعتقدو وتوفري التمويل احلكومي الكات لدنشطة ذات الصلة (ابكستان)؛
 7٣-١47تعزيز اشنشطة على مجي املستوايت ملكافحة التمييز على أساس اشصل
اإلثين وخطاب الكراهية ت وسا ط اإلعالد وت تصر ات السياسيني (نريغيزستان)؛
 74-١47تركيييز اجليفييود علييى مكافحيية العنص يرية والتمييييز العنصييري وكراهييية
اشجاني ي وم ييا يتص ييل بي ي لك مي ي تعصي ي و وتكثي ييف هي ي د اجليف ييود وجيف ييود محاي يية
اشنليات والفئات التعيفة (ما )؛
 75-١47اختيياذ مزيييد مي التييدابري لتييمان الفعالييية ت كييبح التنميييط العنصييري
م جان املوظفني املكلفني إبنفاذ القواننيو وكبح استصداد املسؤولني والسياسييني
طاب العنصرية والكراهيةو واحليلولة دون نشير وسيا ط اإلعيالد للقوالي النمطيية
السلبية والتحيزات (انميبيا)؛
 7٦-١47اعتميياد تعريييف للتمييييز ت القييانون اجلنييا ي مبييا يتماخييى مي االتفانييية
الدولية للقتاء على مجي أخكا التمييز العنصري (اجلبل اشسود)؛
 77-١47مواصييلة جيفودهييا ت مكافحيية العنص يرية والتمييييز العنصييري وكراهييية
اشجان وما يتصل ب لك م تعص (نيجرياي)؛
 7٨-١47تعييديل التشيريعات املناهتيية للتطيير اييد مكافحيية العنصيرية وكييرد
اشجان على حنو فعا و م رن القيود غري املكرة على حقوق اإلنسان (أملانيا)؛
 7٩-١47مواص ي ييلة اإلجي ي يراءات واملب ي ييادرات الرامي ي يية ول مكافح ي يية العنصي ي يرية
وكراهية اشجان والقومية العدوانية والتعص العرني والنازية اجلديدة (بن )؛
 ٨٠-١47مواصي ييلة سياسي يية مكافحي يية العنص ي يرية ع ي ي طريي ييق ضي ييمان التحقيي ييق
الكاميل ت مجيي ميزاعم ارتكياب جيرا م العنصيرية وكراهيية اشجاني والتحقييق فييفيا
بصورة خاملةو وعند االنتتاءو مقاضاة مرتكبييفا ومعيانبتيفم بعقيوابت تكيون رادعية
لغريهم (كوت ديفوار)؛
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اعتماد اس اتيجية وطنية ملن ومكافحة خطاب الكراهية (هندوراس)؛

٨٢-١47

اعتماد تدابري صارمة ملواجيفة خطاب الكراهية العنصرية (جنوب أفريقيا)؛
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 ٨٣-١47اختاذ خطوات وضافية ملكافحة ومن نشير اإلييديولوجيات أو أفكيار
التفييوق أو الناييرايت القا ميية علييى أسيياس اشصييل العرنييي أو اإلثييين أو الييديين أو
االجتماعي الا تيكر أو تشيج أي خيكل مي أخيكا الكراهيية العنصيرية والتميييز
العنصري ومن الدعاية هلا (ابكستان)؛
 ٨4-١47مواصلة من التمييز العنصيري ت الرايضية والتميييز الي ي يسيتيفد
اشجان (السنغا )؛
 ٨5-١47اختاذ تيدابري ملكافحية التميييز العنصيريو بسيبل منيفيا مواصيلة جيفيود
من مااهر التمييز العنصري ت الرايضة (الكازيل)؛
 ٨٦-١47اعتميياد تشيري خييامل بشيينن مناهتيية التمييييز يتتييم تعريفي ا جلمي ي
أخكا التمييز وفقا للمعايري الدولية (سلوفينيا)؛

 ٨7-١47تعزيز تدري وكاالت ونفاذ القانون عليى مكافحية التميييز العنصيري
والتنميط العنصري (جنوب أفريقيا)؛
 ٨٨-١47اعتماد نانون خامل ملكافحة التمييز ار التميييز عليى أي أسياسو
مبا ت ذلك امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية (هندوراس)؛

 ٨٩-١47اعتم يياد تشي يريعات مناهت يية للتميي ييز تش ييمل مجيي ي أخ ييكا التميي ييز
واختاذ تدابري لتقليل العنف اشسري بشكل كبري (أملانيا)؛
 ٩٠-١47اختاذ تدابري ملموسة ملكافحة مجي أخيكا التميييزو مبيا ت ذليك ميا يقيود
منيفا على الدي أو املعتقدو وعلى امليل اجلنسيو امتثاالا لاللتزامات الدولية (ويطاليا)؛
 ٩١-١47ونييف التمييييز علييى أسيياس اشصييل اإلثييين وامليييل اجلنسييي واهلوييية
اجلنسانية (جورجيا)؛
 ٩٢-١47النار ت تدابري تعزيز نام احلماية والدعم لتيحااي التميييز اجلنسياع
والعنف اشسري (ماليزاي)؛
 ٩٣-١47مواص ييلة جيف ييود مواءم يية املس يياواة ب ييني اجلنس ييني مي ي أج ييل ض ييمان
املساواة ت احلقوق (تركمانستان)؛
 ٩4-١47اختاذ تدابري ملكافحة القوالي النمطيية اليا نيد تشيج التميييز ضيد
اشخصام على أساس ميوهلم اجلنسية (اشرجنتني)؛
 ٩5-١47مواصييلة تنفي ي االس ي اتيجية الوطنييية للنيفييوض ابمل يرأة اييد تعزيييز
املساواة بني اجلنسني (اهلند)؛
 ٩٦-١47اختيياذ خطييوات فعاليية لتشييجي التسييامح ومني العنييف والتمييييز علييى
أسيياس امليييل اجلنسييي واهلوييية اجلنسييانيةو وضييمان وج يراء حتقيقييات فعاليية ت أعمييا
العنييف ضييد املثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل اجلنسييي ومغييايري اهلوييية اجلنسييانية
وحاملي صفات اجلنسنيو وحماسبة املسؤولني عنيفا (هولندا).
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 ٩7-١47ضييمان كييني املثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل اجلنسييي ومغييايري
اهلوييية اجلنسييانية وحيياملي صييفات اجلنسييني م ي ارسيية حقييونيفم ت حرييية التجم ي
السلمي والتعبري دون ييز أو خو م االنتقادو والتحقيق الفوري والفعا والنزيه
ت مجيي ادعياءات االختطيا والسييج السيري والتعي ي وغييري ذليك مي أخييكا
سوء املعاملةو وت أعما نتل املثليني ت الشيشان (نيوزيلندا)؛
 ٩٨-١47ضمان ك املثليات واملثلييني ومزدوجيي املييل اجلنسيي ومغيايري اهلويية
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسيني مي ارسية حقيونيفم حبرييةو ووجيراء حتقييق خيامل ت
التقارير املتعلقة ابضطيفاد املثليني ت الشيشان م ضمان محاية الشيفود (أملانيا)؛
 ٩٩-١47وض ي حييد الضييطيفاد اشخييصام ال ي ي يُنايير ولييييفم علييى أ ييم م ي
املثليني أو مزدوجي امليل اجلنسي (آيسلندا)؛
 ١٠٠-١47اختاذ وجراءات ملموسة ملن التمييز على أساس امليل اجلنسييو بسيبل
منيفا ولغاء القانون ال ي ةن "الدعاية للعالنات اجلنسية غري التقليدية" (النرويج)؛
 ١٠١-١47مواصلة تقدمي املساعدة الدولية م أجيل التنميية (اجلميفوريية العربيية
السورية)؛
 ١٠٢-١47تقاسم خكات البلد ت تنفي اس اتيجية التنميية املسيتدامة للمنياطق
الريفية للف ة املمتدة حيىت عياد  2030وت تثقييف وتيدري ميوظفي ونفياذ القيانون
ت جما حقوق اإلنسان (مجيفورية كوراي الشعبية الدةقراطية)؛
 ١٠٣-١47تكثيف اجليفود الرامية ال وض تقييمات لآلاثر االجتماعية والبيئيية
عل ييى التمتي ي حبق ييوق االنس ييان نب ييل اص ييدار تي يراخيا التع ييدي واس ييتغال امل ييوارد
الطبيعية (وندونيسيا)؛
 ١٠4-١47ب اجليفود الالزمة لتعديل تعريف النشاط املتطر م أجل تطبيق
سليم للقانون االحتادي ملكافحة النشاط املتطر (مجيفورية كوراي)؛
 ١٠5-١47تعزيز مناور حقوق اإلنسان ت مكافحة اإلرهاب (بريو)؛
 ١٠٦-١47ولغاء عقوبة اإلعداد (هندوراس)؛
 ١٠7-١47ويالء االعتبار الواج لإللغاء القانوع لعقوبة اإلعداد (ليصتنشتاي )؛
 ١٠٨-١47اختاذ مجي التدابري الترورية إللغاء عقوبة اإلعداد ولغاء اتما (الكتغا )؛

 ١٠٩-١47التحقيي ييق ت حي يياالت االختفي يياء القسي ييريو ال سي يييما ت ي ييا القوني ييازو
والتصديق على االتفانية الدولية حلماية مجي اشخصام م االختفاء القسري (فرنسا)؛
 ١١٠-١47ضي ييمان التحقيي ييق الكامي ييل والفعي ييا ت مجي ي ي حي يياالت االختطي ييا
واالحتجيياز غييري القييانوع والتع ي ي وغييريد م ي ضييروب سييوء املعاملييةو وك ي لك ت
أعما القتل (النمسا)؛
 ١١١-١47ضييمان وجيراء حتقيقييات مسييتقلة وذات مصييدانية ت االنتيفاكييات املزعوميية
حلقوق اإلنسان ت ا القوناز وحماسبة أي خصا تثبس مسؤوليته فييفا (أس اليا)؛
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 ١١٢-١47تعزيز التدابري الرامية ول التحقيق ت ادعاءات االختفياء القسيري ت
ا القوناز والتصديق على االتفانية الدولية حلماية مجي اشخصام م االختفاء
القسري (اشرجنتني)؛
 ١١٣-١47التحقيييق بشييفافية ت االدعيياءات املتعلقيية ابلتعي ي أثنيياء االحتجيياز
ووحالة املسؤولني ع ه د اشعما ول العدالة (أملانيا)؛
 ١١4-١47تكثيف اجليفود ملكافحة العنف اشسري (ويطاليا)؛
 ١١5-١47التصيديق علييى اتفانييية اسييطنبو وولغيياء التشيريعات الييا تنييزع صييفة
اجلرد ع العنف اشسري (وستونيا)؛
 ١١٦-١47مواصييلة اجليفييود الرامييية ول اعتميياد نييانون ملكافحيية العنييف اشسييري
(اململكة العربية السعودية)؛
 ١١7-١47تعزيز العمل على من ومكافحة العنف اشسري (نريغيزستان)؛
 ١١٨-١47حتسني خدمات دعيم ضيحااي العنيف اشسيريو مبيا ت ذليك احلصيو
علييى الييدعم النفسييي  -االجتميياعي وواتحيية ومكانييية الوصييو ول املراكييز التعليمييية
ومالجئ التحااي (ملديف)؛
 ١١٩-١47اعتميياد تش يري وطييين ايير مجي ي أخييكا العنييف اجلنسيياعو مبييا ت
ذلك العنف اشسريو وضمان الرعاية املناسبة للتحااي (املكسيك)؛
 ١٢٠-١47تعزيز اجليفود الرامية ول مكافحة العنف اشسري و كني املرأة (ميامنار)؛
 ١٢١-١47ررمي العنيف اشسيري وولغياء نا مية "امليفي ا ايورة"و مي أجيل عيدد
تقييد حق املرأة ت العمل (ابراغواي)؛
 ١٢٢-١47تعزيز التدابري الرامية ول مكافحة العنيف اشسيريو وال سييما العنيف
اجلنساعو بسبل منيفا اعتمياد وتنفيي تشيريعات حميددة لتيمان التحقييق ت حياالت
العنف اشسري ومقاضاة مرتكبييفا (رواندا)؛
 ١٢٣-١47وج يراء حتقيقييات فعاليية ت مجي ي حيياالت العنييف ضييد املثليييات واملثليييني
ومزدوجي امليل اجلنسيي ومغيايري اهلويية اجلنسيانية وحياملي صيفات اجلنسينيو مبيا ت ذليك
انتيفاك حقونيفم ت حرية التعبري والتجم و وتقدمي اجلناة ول العدالة (اجلبل اشسود)؛
 ١٢4-١47ض ييمان محاي يية حق ييوق املثلي ييات واملثلي ييني ومزدوج ييي املي ييل اجلنس ييي
ومغييايري اهلوييية اجلنسييانية ت مجي ي أحنيياء االحتيياد الروسيييو بسييبل منيفييا التحقيييق ت
االضييطيفاد املسييتمر لنشييطاء حقييوق اإلنسييان وللمثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل
اجلنسي ومغيايري اهلويية اجلنسيانية ت الشيشيان (اململكية املتحيدة لكيطانييا العاميى
وآيرلندا الشمالية)؛
 ١٢5-١47التحقيق ت الشكاوري املتعلقة ابالحتجياز والتعي ي وغيريد مي ضيروب
وسيياءة املعامليية املرتكبيية ضييد املثليييني ت الشيشييانو فت يالا ع ي اختيياذ التييدابري الالزميية
للقتاء على التمييز القا م على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية (خيلي)؛
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 ١٢٦-١47التحقيييق ت حيياالت العنييف بييداف الكراهييية بصييورة فورييية وخيياملة
ونزييفةو مبا ت ذلك التحقيق ت التقارير الا تتحدث ع عملييات احتجياز مجاعيية
وأعمييا تعي ي ونتييل للمثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل اجلنسييي ومغييايري اهلوييية
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ت الشيشان عاد ( 2017كندا)؛
 ١٢7-١47التحقيييق ت مجي ي التقييارير املتعلقيية ابهلجمييات علييى املييدافعني ع ي
حقوق اإلنسانو وا امنيو والصحفينيو ونشطاء اجملتم امليدعو واملثلييات واملثلييني
ومزدوجييي امليييل اجلنسييي ومغييايري اهلوييية اجلنسييانية وحيياملي صييفات اجلنسيينيو أو
بتيفديدهمو وتقدمي اجلناة ول العدالة (النرويج)؛
 ١٢٨-١47التحقيق ت اهلجمات املرتكبة ضد أعتياء مناميات اجملتمي امليدعو
مبي ي ف ييييفم املثلي ييات واملثلي ييون ومزدوج ييو املي ييل اجلنس ييي ومغ ييايرو اهلوي يية اجلنس ييانية
وحي يياملو صي ييفات اجلنسي ييني ت الشيشي ييانو وتقي ييدمي اجلني يياة ول العدالي يية م ي ي تي ييوفري
االنتصا القانوع للتحااي (ليتوانيا)؛
 ١٢٩-١47التحقيييق ت ارسيية القم ي ضييد املثليييات واملثليييني ومزدوجييي امليييل
اجلنسي ييي ومغي ييايري اهلويي يية اجلنسي ييانية وحي يياملي صي ييفات اجلنسي يينيو مبي ييا ت ذلي ييك ت
الشيشان (لكسمكغ)؛
 ١٣٠-١47تكثيف جيفود مكافحة االرار ابلبشر والنار ت ومكانية وض خطة
عمل وطنية ت ه ا الشنن (نطر)؛
 ١٣١-١47اإلفي يراج ف ييورا عي ي امل ييواطنني اشوكي يرانيني الي ي ي احتُج ييزوا أو ُحك ييم
علييفم بصورة غري نانونية (أوكرانيا)؛
 ١٣٢-١47وطالق سرار مجي السجناء السياسيني ا تجزي ت االحتاد الروسي
والقرد ا تلة (الوالايت املتحدة اشمريكية)؛
 ١٣٣-١47ضمان استقاللية اللجان العامة لرصيد االحتجيازو وتزوييدها ابمليوارد
الكافيةو وتوخي الشفافية ت اختيار أعتا يفا (سويسرا)؛
 ١٣4-١47اختيياذ تييدابري لتحسييني ظييرو االحتجيياز السييابق للمحاكميية ت نايياد
السجون للنساء املشتبه فييف واملتيفمات اللوايت لدييف أطفا (مصر)؛
 ١٣5-١47استصداد ومكاانت املنامات غري احلكومية والدينية ت حل مشاكل
اشخييصام ا يرري مي أميياك ُسييلبس فييفييا حيريتيفمو وودميياجيفم الفعلييي ت اجملتمي
(مجيفورية ويران اإلسالمية)؛
 ١٣٦-١47رف اسم جمليس تتيار القيرد مي نا مية "املناميات املتطرفية" ت القيرد
ض ييمس بص ييورة غ ييري مش ييروعةو ورفي ي مجيي ي القي ييود املفروض يية عل ييى أنش ييطتهو
الييا ُ
واملبادرة فورا ول وض حد ملمارسة ورسا سجناء القرد لقتاء عقوابهتم ت االحتاد
الروسي (تشيكيا)؛
 ١٣7-١47مواصلة اجليفود الرامية ول حتسني النااد القتا ي (السودان)؛
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 ١٣٨-١47مواصلة وصالر النااد القتا ي وونامة العد (أنغوال)؛
 ١٣٩-١47مواصلة حتسني النااد القتا ي اد كفالة خفافية ا ياكم ووصيو
مجي املواطنني ول العدالة (أرمينيا)؛
 ١4٠-١47مواصلة اجليفود الرامية ول تعزيز حس سري النااد القتا ي وضمان
احلق ت حماكمة عادلة (النمسا)؛
 ١4١-١47احي ي اد احل ييق ت حماكم يية عادل يية وض ييمان س ييبل انتص ييا فعال يية مي ي
انتيفاك اإلجراءات القانونية الواجبة (فرنسا)؛
 ١4٢-١47مواصلة وصيالر الناياد القتيا ي اجلياري وتعزييز التيدابري الراميية ول تعزييز
ثقة اجلميفور ت النااد القتا ي واالنفتار على العدالة (اجلميفورية العربية السورية)؛
 ١4٣-١47مواصيلة اجليفييود الرامييية ول تعزيييز حتريير التشيريعات اجلنا ييية ووضييفاء
طاب ونساع علييفا (كازاخستان)؛
 ١44-١47متاعفة اجليفود الراميية ول حتريير التشيريعات اجلنا يية ووضيفاء طياب
ونساع علييفا (نيكاراغوا)؛
 ١45-١47مواصييلة اجليفييود الرامييية ول ونفيياذ اشحكيياد القانونييية املتعلقيية حبماييية
اشفراد وحرايهتم العامة على أساس املساواة وعدد التمييز (لبنان)؛
 ١4٦-١47مواصلة اختاذ تدابري وضافية للتصدي للفساد (الياابن)؛
 ١47-١47مواصلة جيفودها والتزاميفا مبكافحة الفساد (نيجرياي)؛
 ١4٨-١47مواصيلة اجليفيود الرامييية ول مكافحية مجيي أخييكا الفسياد وتكثيييف
برامج التثقيف الا ترف الوعي ا د الااهرة (نطر)؛
 ١4٩-١47وثبي ييات انطبي يياق ني ييوانني االحتي يياد الروسي ييي ت الشيشي ييان م ي ي خي ييال
التحقيق ت التقارير املتعلقة أبعما التع ي وغريها م انتيفاكات حقيوق اإلنسيان
وحماسبة املسؤولني عنيفا (الوالايت املتحدة اشمريكية)؛
 ١5٠-١47وض ي ي حي ييد لإلفي ييالت م ي ي العقي يياب علي ييى اهلجمي ييات الي ييا يتعي ييرض هلي ييا
الص ييحفيون ونش ييطاء حق ييوق اإلنس ييانو وض ييمان أن يعم ييل اجملتمي ي امل ييدع والسياس يييون
املعارضون دون خو م االنتقاد (اململكة املتحدة لكيطانيا العامى وآيرلندا الشمالية)؛
 ١5١-١47صون حقوق املثليات واملثليني ومزدوجيي املييل اجلنسيي ومغيايري اهلويية
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ع طرييق تعيديل امليادة  282مي القيانون اجلنيا يو
واملادة  62-5م نانون اجلرا م اإلدارية واملادة  3م نانون العمل (نيوزيلندا)؛
 ١5٢-١47ضمان ارسة املنافسة السياسيية مي خيال انتصياابت حيرة ونزييفيةو
مبا ت ذلك ضمان املساواة ت الوصو ول العملية السياسية (كندا)؛
 ١5٣-١47مواصييلة ختفيييف القيييود املتعلقيية ابلتغطييية اإلعالمييية وختفيييف الرنابيية
على اإلن نس م أجل ضمان وتيسري ارسة حرية التعبري (الياابن)؛
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 ١54-١47التنكد اميا مي حصيو كيل فيرد عليى حقيه ت ارسية حريية التعبيري
(وستونيا)؛
 ١55-١47تعزيز ضيمان حيق اإلنسيان ت حريية التعبيري وحريية التجمي السيلمي
(بريو)؛
 ١5٦-١47ولغاء التشريعات واللوا ح الا حتد م املمارسية املشيروعة للحيق ت
حرية التعبري وتكوي اجلمعيات وحرية املعتقد (النرويج)؛
 ١57-١47االمتن يياع عي ي احتج يياز املش يياركني ت املا يياهرات الس ييلمية وض ييمان
مساءلة ضباط الشرطة ال ي يستصدمون القوة املفرطة ضد املتااهري (السويد)؛
 ١5٨-١47وضي ي ح ييد ملمارس يية عرنل يية املا يياهرات الس ييلميةو عي ي طري ييق ع ييدد
منحيفا ال اخيا الالزمة ب را ذات دواف سياسيةو (السويد)؛
 ١5٩-١47ض ييمان كي ي اجلميي ي و وال س يييما امل ييدافعون عي ي حق ييوق اإلنس ييان
والصحفيونو م ارسة حقيفم ت حرية التعبيريو مبيا ت ذليك التعبيري عيك اإلن نيسو
دون خو م االنتقاد (سويسرا)؛
 ١٦٠-١47وضي ي ح ييد للحا يير ال ييروتيين املف ييرط للتجمع ييات العام يية وللش ييروط
املفرطة املتعلقة مبكان التجم وزمانه وطريقة تنايمه (الدامنرك)؛
 ١٦١-١47اختاذ التدابري الالزمة لتمان التمت الكامل حبرية التعبيريو وال سييما
حرية الصحافةو ووضي حيد للقييود املفروضية عليى الوصيو ول بعيال امليوارد عليى
اإلن نس (لكسمكغ)؛
 ١٦٢-١47صون احلق ت حرية التجم والتعبريو على النحو املنصوم عليه ت
الدستور (نيوزيلندا)؛
 ١٦٣-١47محاييية حرييية تكييوي اجلمعيييات جلمي ي أف يراد الشييع و علييى النحييو
املنصوم عليه ت الدستورو مب فييفم الصحفيون وا يامون وامليدافعون عي حقيوق
اإلنسان (بوتسواان)؛
 ١٦4-١47جع ييل التشي يريعات ال ييا ت يينام التجمع ييات العام يية وعملي يية ونفاذه ييا
مطابقتني للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان (نيوزيلندا)؛
 ١٦5-١47اختاذ مجي التدابري الالزمة مي أجيل احي اد احليق ت حريية التجمي و
مبييا يتمشييى م ي التزامييات البلييد الدولي ييةو بسييبل منيفييا ولغيياء املييادة  1-212مي ي
القانون اجلنا ي أو مواءمتيفا م املعايري الدولية (بلجيكا)؛
 ١٦٦-١47حتس ييني الق ييوانني واملمارس ييات القا م يية لت ييمان حري يية التعب ييري وحري يية
وسا ط اإلعالد وسالمة الصحفيني (بولندا)؛
 ١٦7-١47ضمان حرية التعبريو ال سيما عك اإلن نسو فتالا ع حرية وسا ط
اإلعالد (فرنسا)؛
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 ١٦٨-١47تنفيي ي التوص يييات املقبول يية خ ييال ال ييدورة اشخ ييرية مي ي االس ييتعراض
الدوري الشامل واملتعلقة حبرية الصحافة واملعلومات (جورجيا)؛
 ١٦٩-١47مواصييلة اجليفييود الرامييية ول محاييية الصييحفيني مي العنييف والتصويييف
وتكثيييف التعيياون م ي ثييل مناميية اشم ي والتعيياون ت أورواب املعييين حبرييية وسييا ط
اإلعالد (النمسا)؛
 ١7٠-١47ضييمان وج يراء حتقيقييات مسييتقلة ت حيياالت العنييف وال هي ي الييا
يتعرض هلا الصحفيون املستقلون وتقدمي مرتكبييفا ول العدالة (بلجيكا)؛
 ١7١-١47مني أعمييا التيرب والتيفديييدات وا اكميات املسييتندة ول اهتامييات
مشييكوك فييفييا للمييدافعني ع ي حقييوق اإلنسييان والصييحفيني والناخييطني السياسيييني
وانخطي اجملتم املدع (كندا)؛
 ١7٢-١47ونشاء آليات مؤسسية ملن أعميا التصوييف والعنيف واالنتقياد اليا
نييد تسييتيفد الصييحفيني واملييدافعني ع ي حقييوق اإلنسييان وحلمييايتيفم والتحقيييق ت
ه د اشعما (كوستاريكا)؛
 ١7٣-١47ضمان وجراء سلطات ونفاذ القانون حتقيقات فعالية ونزييفية ترميي ول
مني ي ومكافح يية اجلي يرا م ض ييد الص ييحفيني وامل ييدافعني عي ي حق ييوق اإلنس ييانو ا ييد
مساءلة مرتكبييفا (رومانيا)؛
 ١74-١47اإلفي يراج عي ي مجيي ي الص ييحفيني ا تجي يزي ب ييتيفم ذات دوافي ي سياس ييية أو
الصحفيني ال ي حوكميوا بسيب التعبيري عي آراء انتقاديية أو تالفيةو مبيا ت ذليك آرا هيم
ضمس بصورة غري مشروعة (سلوفاكيا)؛
بشنن اشحداث السياسية أو وض القرد الا ُ
 ١75-١47اخت يياذ ت ييدابري فعال يية وموثون يية حلماي يية وتيس ييري ارس يية احل ييق ت حري يية
التجم السلمي وحرية الرأي والتعبري وحرية تكوي اجلمعيات (سلوفاكيا)؛
 ١7٦-١47ض ييمان امتث ييا التشي يريعات ال ييا ت يينام التجمع ييات العام يية وطريق يية
ونفاذها للمعايري الدولية حلقوق اإلنسانو وال سيما ضمان أال تؤدي العقيوابت اليا
تفييرض ت حاليية انتيفيياك حرييية التجم ي ول عقبييات غييري مييكرة أميياد حرييية التجم ي
والتعبري (سلوفينيا)؛
 ١77-١47ض ييمان كي ي املنام ييات غ ييري احلكومي يية مي ي العم ييل دون التع ييرض
للتيفديد وال هي وضمان مشاركة مجي أصحاب املصلحةو مبا ت ذليك املناميات
غري احلكوميةو مشاركة متساوية ت الشؤون السياسية والعامة (سلوفاكيا)؛
 ١7٨-١47ونف تقييد عمل اجملتم املدع واملنامات غري احلكومية (جورجيا)؛
 ١7٩-١47ض ييمان محاي يية امل ييدافعني عي ي حق ييوق اإلنس ييانو خصوصي يا ت ييا
القوناز (فرنسا)؛
 ١٨٠-١47ضييمان املمارسيية الفعاليية حلرييية التجم ي وتكييوي اجلمعيييات للسييمار
للمدافعني ع حقوق اإلنسان والناخطني السياسيني ابلقياد بعمليفم (لكسمكغ)؛
24

GE.18-11554

A/HRC/39/13

 ١٨١-١47اختي يياذ تي ييدابري لتوسي ييي حيي ييز اجملتم ي ي املي ييدعو وال سي يييما م ي ي أجي ييل
استعراض اشحكاد القانونية ذات الصلة (مجيفورية كوراي)؛
 ١٨٢-١47مواصييلة وتعزيييز العمييل اجملييدي مي اجملتمي املييدع ت تنفيي توصيييات
االستعراض الدوري الشامل ومحاية حقوق اإلنسان (ميامنار)؛
 ١٨٣-١47ضييمان العمييل غييري املقيييد للمجتم ي املييدع وولغيياء نييانون "العمييالء
اشجان " فتالا ع نانون "املنامات غري املرغوب فييفا" (تشيكيا)؛
 ١٨4-١47اسي ييتعراض اإلطي ييار القي ييانوع التقييي ييدي احلي ييا و وال سي يييما القي ييوانني
املتعلقة ابلعمالء اشجان و واملنامات غري املرغوب فييفا والتطر (وستونيا)؛
 ١٨5-١47ضييمان عييدد اسييتصداد القييانون االحتييادي املتعلييق مبكافحيية اشنشييطة
املتطرفة بشكل تعسفي للحد م حرية التعبري (تشيكيا)؛
 ١٨٦-١47جعييل نييانوع "العمييالء اشجان ي " و"املنامييات غييري مرغييوب فييفييا"
متماخيييني م ي االلتزامييات الدولييية وضييمان حصييو اجملتم ي املييدع علييى الييدعم م ي
الشركاء ت ا ارج (أملانيا)؛
 ١٨7-١47ولغيياء نييانون "العمييالء اشجان ي " ون يانون "املنامييات غييري مرغييوب
فييفا"(آيسلندا)؛
 ١٨٨-١47تنقيييح نييانون "العمييالء اشجان ي " ونييانون "املنامييات غييري املرغييوب
فييف ييا" لت ييمان ك ييني املنام ييات غ ييري احلكومي يية واملنام ييات اإلعالمي يية مي ي ارس يية
أنشطتيفا املشروعة مبا يتماخى م القانون الدو ومعايري حقوق اإلنسان (آيرلندا)؛
 ١٨٩-١47ولغاء نانون "املنامات غري املرغوب فييفا"(فرنسا)؛
 ١٩٠-١47النايير ت تنقيييح التش يريعني احليياليني املتعلقييني بي ي "مكافحيية التطيير "
و"العمييالء اشجان ي "و م ي أجييل حتديييد القيييود الييا يتعييني فرضيييفا علييى احلييرايت
اشساسية على حنو أكثر دنةو مبا يتماخى م االلتزامات الدولية (ويطاليا)؛
 ١٩١-١47مراجع يية التش ي يريعات ال ييا تي يينام عمي ييل املنام ييات غي ييري احلكوميي ييةو
وال سيييما القييانون االحتييادي املتعلييق ابملنامييات غييري التجاريييةو والقييانون االحتييادي
املتعليق ابملناميات غييري املرغيوب فييفيياو وجعليفيا متوافقيية مي القييانون اليدو حلقييوق
اإلنسانو على النحو املوصى به سابق ا (فنلندا)؛
 ١٩٢-١47ولغاء التشريعات الا ةك مبوجبيفا وعيالن املناميات غيري احلكوميية
"عمالء أجان " ومنامات "غري مرغوب فييفا" (نيوزيلندا)؛
 ١٩٣-١47ولغ ي يياء الق ي ييوانني املتعلق ي يية "ابلعم ي ييالء اشجاني ي ي " واملنام ي ييات "غ ي ييري
املرغوب فييفا" (ليتوانيا)؛
 ١٩4-١47تنقيييح مييا يسييمى نييانون "العمييالء اشجان ي " واختيياذ مجيي ا طييوات
الالزميية لتييمان أن ييارس منامييات اجملتم ي املييدعو مبييا ت ذلييك وسييا ل اإلعييالدو
أنشطتيفا دون خو م الوصم أو العقاب مبوج القانون (هولندا)؛
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 ١٩5-١47اسيتعراض التشيريعات املتعلقيية أبداء املنامييات غييري احلكوميييةو مثييل
القييانون رنييم  121بشيينن املنامييات غييري التجاريييةو وضييمان امتثاهلييا للممارسييات
واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان (املكسيك)؛
 ١٩٦-١47تنفي برامج هتد ول القتاء على البيئة التقييدية الا تتحرك فييفا
املنامات غري احلكومية ومنامات اجملتم املدع الا تعزز حقيوق اإلنسيان والتنيوع
ت اآلراء السياسية (رومانيا)؛
 ١٩7-١47مواصلة اختاذ خطوات لتدعيم التعاون والتنسيق بني سلطات الدولة
ومؤسسات اجملتم املدع ت جما تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتيفا (الفلبني)؛
 ١٩٨-١47تعزيييز امليينح السيينوية املقدميية مي امليزانييية االحتادييية للمشيياري اهلاميية
اجتماعيا ت وسا ط اإلعالد املطبوعة واإللك ونية (وثيوبيا)؛

 ١٩٩-١47صييانة احليق ت حريية التيمري والييدي مي خيال االمتنياع عي حايير
اجلماعييات الدينييية بوص ييفيفا "متطرفيية" جمل ييرد ارسييتيفا الس ييلمية ملعتقييداهتا الديني ييةو
كال ي حدث م خيفود ييفود (نيوزيلندا)؛
 ٢٠٠-١47وعييادة النايير ت حايير خيييفود ييفييود مييؤخرا ووض ي حييد الضييطيفادهم
(وسبانيا)؛
 ٢٠١-١47وض ي حييد السييتيفدا خيييفود ييفييود جملييرد ارسييتيفم ح يريتيفم الدينييية
(آيسلندا)؛
 ٢٠٢-١47اح اد التزاماهتا الدوليية وتعيديل تشيريعاهتا لتيمان حيق خييفود ييفيود
ت التمت السلمي حبرية الدي واملعتقد ت االحتاد الروسي (الدامنرك)؛
 ٢٠٣-١47االمتنيياع ع ي حايير اجلماعييات الدينييية حبجيية التطيير عنييدما ييارس
معتقييداهتا الدينييية بطريقيية سييلميةو وك ي لك سييح االهتامييات اإلدارييية واالهتامييات
اجلنا ية ضد أعتا يفا (لكسمكغ)؛
 ٢٠4-١47االمتنيياع ع ي حايير اجلماعييات الدينييية حبجيية أ ييا "متطرفيية" وضييمان
حق أعتا يفا ت ارسة دينيفم أو معتقداهتم بشكل كامل (فنلندا)؛
 ٢٠5-١47ولغي يياء ني ييانون عي يياد  2013ال ي ي ي إي ييرد "وهاني يية املشي يياعر الدينيي يية
للمؤمنني" (فرنسا)؛
 ٢٠٦-١47مراع يياة الت ييماانت الدس ييتورية حلري يية ال ييدي وض ييمان ع ييدد تع ييرض
اجلماعات الدينية للتمييز (أس اليا)؛
 ٢٠7-١47تكثي ييف اجليف ييود الرامي يية ول تعزي ييز ومحاي يية حري يية ال ييدي أو املعتق ييدو
مبا ت ذلك ع طريق ضمان حرية مجي اشفراد ت ونشاء مؤسسات دينية أو خريية
أو ونسانية واحلفاظ علييفا (الكازيل)؛
 ٢٠٨-١47اختيياذ مزيييد م ي ا ط يوات للتصييدي لالرييار ابلبشييرو بسييبل منيفييا تعزيييز
التعاون الدو و وتعزيز اجليفود لتقدمي املساعدة لتحااي االرار ابلبشر (سري النكا)؛
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 ٢٠٩-١47مواصييلة اختيياذ تييدابري وطنييية ودولييية نشييطة ملكافحيية االرييار ابلبشيير
(بيالروس)؛
 ٢١٠-١47ب مزيد م اجليفود ملكافحة اجلرةة املنامةو مبا ت ذليك مكافحية
االرار ابلبشر (أرمينيا)؛
 ٢١١-١47اختاذ تدابري وضافية ملكافحة االرار ابلبشر مكافحة فعالةو ال سييما
فيمييا يتعلييق ابلفئييات التييعيفة مثييل النسيياء واشطفييا و وحتسييني املسيياعدة املقدميية
لتحااي االرار (البوسنة واهلرسك)؛
 ٢١٢-١47وض خطة عمل وطنية بشنن االرار ابلبشر (البحري )؛
 ٢١٣-١47مواصيلة اجليفيود الراميية ول حتقييق تقيدد ملميوس ت مكافحية االرييار
ابشخصام (تركمانستان)؛
 ٢١4-١47مواصلة تقدمي الدعم لدسيرة التقليديية واملسيايفة ت اجليفيود الدوليية
الرامية ول تعزيز القيم اشخالنية واشسرية التقليدية واحلفاظ علييفا (مصر)؛
 ٢١5-١47ضييمان تنفي ي التييدابري املنصييوم علييفييا ت وطييار السياسيية احلكومييية
ا اصة ابشسرة ت االحتاد الروسي املمتدة حىت عاد ( 2025بيالروس)؛
 ٢١٦-١47تطبيق نااد ضمان اجتماعي للسكان يشمل مجي أحناء البلد (نيكاراغوا)؛
 ٢١7-١47تطبيق نااد ضمان اجتماعي ملواطنييفا (كواب)؛
 ٢١٨-١47تعزيييز اجليفييود اجلارييية الرامييية ول ضييمان وعمييا احلقييوق االنتصييادية
واالجتماعية والثقافية للمواطنني (كواب)؛
 ٢١٩-١47مواصييلة اجليفييود الرامييية ول احلييد م ي البطاليية بوسييا ل منيفييا حتسييني
برامج التدري ذات الصلة (مصر)؛
 ٢٢٠-١47اختاذ تدابري لتعزيز التكافؤ بني الرجيا والنسياء ت العمالية والوظيفية
على مجي مستوايت املسؤولية (اجلزا ر)؛
 ٢٢١-١47ب جيفيود مي أجيل خفيال معيد البطالية بيني الشيباب ت املنياطق
الريفية م البلد (صربيا)؛
 ٢٢٢-١47مواصييلة تعزيييز السياسييات الرامييية ول زايدة فييرم عمييل الشييباب ت
املناطق الريفية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 ٢٢٣-١47مواصييلة اختيياذ تييدابري سياسيياتية فعاليية لتعزيييز العمالييةو ال سيييما م ي
أجل رف معدالت عمالة الشباب ت املناطق الريفية والنا ية (الصني)؛
 ٢٢4-١47مواصلة تنفي سياسات دعم اجتماعي حمددة اهلد ترميي ول احليد
م الفقر وتعزيز آفاق العمل للمواطنني (سنغافورة)؛
 ٢٢5-١47مواصلة اختاذ تدابري مناسبة لزايدة دخل السكان وتعزيز جيفود احلد
م الفقر (الصني)؛
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 ٢٢٦-١47مواصلة اختاذ التدابري الالزمية لتيمان املسياواة االجتماعيية واحليد مي
الفجوات ت الرفاد بني سكان املناطق احلترية وسكان املناطق الريفية (أوزبكستان)؛
 ٢٢7-١47االستمرار امة ت تطوير نااد الرعاية الصحية لزايدة متوسط العمير
املتون (الصني)؛
 ٢٢٨-١47تعزيييز ال يكامج الرامييية ول تعزيييز حييق الفييرد ت بلييوغ أعلييى مسييتوري
ك ي م ي الصييحة البدنييية والعقليييةو وال سيييما ال يكامج الييا هتييد ول احلييد م ي
استيفالك التبغ والكحو (اجلميفورية العربية السورية)؛
 ٢٢٩-١47حار التدخالت الطبية غري الرضا ية الا ُريرري عليى ثنيا يي اجلينس
ول أن يبلغ الشصا املعين الس الكافية ملنح موافقته احلرة واملستنريةو ميا مل يكي
التدخل ضرورايا اما لتطوير وظا فه احليوية (وسبانيا)؛
 ٢٣٠-١47مواصلة اختاذ تدابري لتحسني وتيسري الوصو ول ا دمات الصحية
ت املناطق النا ية والريفية (مجيفورية فنزويال البوليفارية)؛

 ٢٣١-١47مواصلة اختاذ التدابري املناسبة للحد م مسيتوايت تيدخني السيجا ر
واستيفالك الكحو كجزء م النيفوض ابلكامج الا تعزز حق كيل خيصا ت بليوغ
أعلى مستوري ك م الصحة البدنية والعقلية (مجيفورية ويران اإلسالمية)؛
 ٢٣٢-١47تنفي ي ي ا ط ي يوات الالزمي يية لتي ييمان حصي ييو اشطفي ييا علي ييى التعلي يييم
اشساسي واجملاعو ال سيما أطفا املناطق الريفية والفئات التعيفة (دولة فلسطني)؛
 ٢٣٣-١47مواصلة اجليفود لتيسري وصو اشطفا ول التعليم اشساسي اجملياعو
ال سيما أطفا املناطق الريفية والفئات ا رومة (اجلزا ر)؛
 ٢٣4-١47ضمان حصو اجلمي على التعليم اجليد (الفلبني)؛
 ٢٣5-١47املصادنة على وعالن املدارس اآلمنة ومباد ه التوجييفية (اشرجنتني)؛
 ٢٣٦-١47النار ت اختاذ تدابري ترمي ول زايدة الكفاءة وا اسبة ت نااد تقدمي
ا دمات العامة ت سياق تنفي أهدا التنمية املستدامة (أذربيجان)؛
 ٢٣7-١47تعزيييز اإلط ييار القييانوع ملكافح يية االرييار ابلبش ييرو ال ي ي ي ييؤثر عل ييى
النساء واشطفا بوجه خام (بولندا)؛
 ٢٣٨-١47اختاذ مجي التدابري الالزمة ملن العنف والتعص ضد النساءو سواء
استند ذليك ول اشصيل العرنيي او املييل اجلنسيي أو كيان بيداف كيرد اشجاني و مي
ضمان حقوق مجي النساء دون ييز (سويسرا)؛
 ٢٣٩-١47مواصييلة اجليفييود الرامييية ول مكافحيية التمييييز ضييد امل يرأة ومكافحيية
العنف ضدها (تونس)؛
 ٢4٠-١47تعزيز التدابري احلكومية الرامية ول القتياء عليى العنيف ضيد النسياء
والفتيات (خيلي)؛
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 ٢4١-١47اختاذ خطوات فعالة للتصدي للعنف اشسري واجلنسيي ضيد النسياء
والفتياتو بسبل منيفا ضمان حماكمة ومعانبة مجي اجلناة (بوتسواان)؛
 ٢4٢-١47اختيياذ مجي ي التييدابري الالزميية للتحقيييق ت ادعيياءات العنييف اشسييري
ومقاضاة مرتكبيه (بوركينا فاسو)؛
 ٢4٣-١47مواصلة اجليفود الرامية ول محايية حقيوق امليرأة ومني العنيف اشسيري
(فييس اند)؛
 ٢44-١47متي يياعفة اجليفي ييود الراميي يية ول القتي يياء علي ييى العني ييف ضي ييد امل ي يرأةو
وال سيما العنف اشسري واجلنسي (بريو)؛
 ٢45-١47وضي ي وط ييار خ ييامل للقت يياء عل ييى العن ييف اجلنس ييي واشس ييري ض ييد
النساء واشطفا (نكم)؛
 ٢4٦-١47مواصيلة اجليفييود الرامييية ول ضييمان وصيو النسيياء والفتيييات ضييحااي
العنف اشسري واجلنسي ول العدالة (غابون)؛
 ٢47-١47مواصييلة اختيياذ خطييوات فعاليية هتييد ول مكافحيية العنييف ضييد امليرأة
(رومانيا)؛
 ٢4٨-١47مواصييلة اجليفييود الرامييية ول مكافحيية التمييييز ضييد امل يرأة علييى مجي ي
املستوايت (البوسنة واهلرسك)؛
 ٢4٩-١47س ي وتنفي ي التييدابري الرامييية ول تعزيييز ومحاييية املسيياواة بييني اجلنسييني
و كني املرأة ومكافحة التمييز اجلنساع (الكازيل)؛
 ٢5٠-١47تنفي ي ي ي تي ي ييدابري مكافحي ي يية التمييي ي ييز والعني ي ييف ضي ي ييد امل ي ي يرأةو ووض ي ي ي
اس ي اتيجيات للقتيياء علييى املوانييف اشبوييية والقوال ي النمطييية فيمييا يتعلييق أبدوار
ومسؤوليات املرأة والرجل ت اشسرة وت اجملتم (أوروغواي)؛
 ٢5١-١47اخت يياذ الت ييدابري الالزم يية ملكافح يية القوالي ي النمطي يية املتعلق يية أبدوار
ومسؤوليات املرأة والرجل ت اشسرة وت اجملتم (أفغانستان)؛
 ٢5٢-١47التنفي ي ي ي ي ي الكامي ي ي ي ييل لالس ي ي ي ي ي اتيجية الوطنيي ي ي ي يية للنيفي ي ي ي ييوض ابمل ي ي ي ي يرأة
للف ة  2022-2017م أجل من العنف ضد املرأةو والتصدي للصور النمطية
اجلنسانيةو وضمان مشاركة املرأة الكاملة واملتساوية ت صن القرار (انميبيا)؛
 ٢5٣-١47مواص ييلة اجليف ييود الرامي يية ول تنفيي ي االسي ي اتيجية الوطني يية للنيف ييوض
ابمليرأة للف ي ة  2022-2017م ي أجييل هتيئيية الاييرو ملشيياركة امل يرأة الكامليية ت
جماالت احلياة السياسية واالنتصادية واالجتماعية والثقافية (بنغالديش)؛
 ٢54-١47مواص ييلة اجليف ييود الرامي يية ول تنفيي ي االسي ي اتيجية الوطني يية للنيف ييوض
ابمل ي يرأة للف ي ي ة 2022-2017و الي ييا هتي ييد ول هتيئي يية الاي ييرو ملشي يياركة امل ي يرأة
مشيياركة كامليية وعلييى نييدد املسيياواة م ي الرجييل ت اجمليياالت السياسييية واالنتصييادية
واالجتماعية والثقافية م حياة اجملتم (السودان)؛
GE.18-11554

29

A/HRC/39/13

 ٢55-١47تعزي ييز تنفيي ي ج ييدو اشعم ييا ال ييوطين  2021مي ي ال كي ييز بش ييكل
خام على دعم مشاركة املرأة ت احلياة العامة (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 ٢5٦-١47مواصلة اختاذ تدابري فعالية لتعزييز حقيوق امليرأة ومشياركتيفا السياسيية
ت صن القرار (نيبا )؛
 ٢57-١47تنفي ي ي ال ي يكامج الراميي يية ول تعزيي ييز وعي ييي النسي يياء حبقي ييونيف وسي ييبل
االنتصا املتاحة هل حلماية حقونيف (الفلبني)؛
 ٢5٨-١47ضمان ختصيا املوارد الكافيية للتنفيي الكاميل والفعيا لالسي اتيجية
الوطنية للنيفوض ابملرأة (سنغافورة)؛
 ٢5٩-١47ب اجليفود للقتاء على القوال النمطية القا مة على نيوع اجلينس
الا تقيد تعليم النساء ومشاركتيف ت اجملتم (مجيفورية كوراي)؛
 ٢٦٠-١47تعزيز تشريعات العمل بغيية تعمييم مراعياة املنايور اجلنسياع وضيمان
عدد التمييز ضد املرأة ت املسارات الوظيفية (املكسيك)؛
 ٢٦١-١47مواصييلة اجليفييود الرامييية ول تعزيييز ومكانييية وصييو امل يرأة ول سييوق
العمل (العراق)؛
 ٢٦٢-١47اختاذ تدابري ملموسة مي أجيل وضي حيد للتميييز ضيد امليرأةو بسيبل
منيفا ولغاء نا مة امليف الا ار على النساء ارستيفا (بلجيكا)؛
 ٢٦٣-١47ولغ يياء نا م يية امليفي ي ا ا ييورة عل ييى النس يياء والتص ييديق عل ييى اتفاني يية
اسطنبو الا وضعيفا جملس أورواب (فرنسا)؛
 ٢٦4-١47تعزيز التدابري الرامية ول تعزيز تكيافؤ الفيرم بيني الرجيل وامليرأة مي
حيث التوظيف واحلياة امليفنية (كوت ديفوار)؛
 ٢٦5-١47مواص ييلة تنفيي ي السياس ييات الرامي يية ول هتيئ يية الا ييرو الالزم يية ك ييي
تشارك املرأة مشاركة كاملة وعلى ندد املساواة م الرجل ت اجملتم (أنغوال)؛
 ٢٦٦-١47ضمان حصو مجي النساء والفتياتو وال سيما ت املناطق الريفيةو
على خدمات الرعاية الصحية اشساسية (أفغانستان)؛
 ٢٦7-١47مواصلة جيفود القتاء على عمل اشطفا (أذربيجان)؛
 ٢٦٨-١47تكثي ييف العم ييل مي ي أج ييل مكافح يية االر ييار ابشطف ييا واس ييتغالهلم
جنسيا (نريغيزستان)؛

 ٢٦٩-١47اختاذ تدابري لتمان القتاء على بي اشطفا واالرار امو ع طريق
وج يراء حتقيقييات وحماكمييات نوييية لدخييصام التييالعني ت تلييك اجل يرا مو فت يالا ع ي
توفري وعادة التنهيل ووعادة االندماج االجتماعي لدطفا ضحااي االرار (اتيلند)؛

 ٢7٠-١47تعزيز اجليفود الرامية ول وعادة يهيل اشطفا ضحااي االرار ووعادة
ودماجيفم ت اجملتم (ملديف)؛
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 ٢7١-١47مواصييلة اجليفييود الرامييية ول محاييية اشطفييا م ي العنييف واالسييتغال
اجلنسي (تونس)؛
 ٢7٢-١47بي ي اجليف ييود الالزم يية ملكافح يية اس ييتغال اشطف ييا ومني ي االعت ييداء
اجلنسي علييفم (بريو)؛
 ٢7٣-١47مواصييلة اجليفييود الرامييية ول مني مجيي أخييكا العنييف ضييد اشطفييا
القصرو وضيمان وصيوهلم ول العدالية
واملراهقنيو مبا ت ذلك االعتداء اجلنسي على م
وسبل اجلك (وكوادور)؛
 ٢74-١47مواصييلة تييوفري الييدعم الييالزد والفييرم لدطفييا مبييا يتيييح هلييم التمتي
الكامل حبقوق اإلنسان (مجيفورية الو الشعبية الدةقراطية)؛
 ٢75-١47مواصييلة تعزيييز اإلجيراءات واليكامج الرامييية ول تعزيييز حقييوق الطفييل
ومحايتيفا (سري النكا)؛
 ٢7٦-١47مواصلة اجليفود الرامية ول محاية حقوق اشطفا (ماليزاي)؛
 ٢77-١47مي ييد مكت ي ي املفي ييوض الرفسي ييي حلقي ييوق اشطفي ييا ابملي ييوارد الكافيي يية
وبشكل فعا م أجل تعزيز ومحاية حقوق مجي اشطفا (انميبيا)؛
 ٢7٨-١47مواصلة اجليفود الرامية ول تيوفري اليدعم احلكيومي لدسير اليا ليدييفا
أطفا وحتسني ظرو معيشتيفاو بسبل منيفا زايدة املعاخات التقاعدية (ابكستان)؛
 ٢7٩-١47وض حد للعقاب البيدع لدطفيا أايا كيان خيكله وت أي جميا مي
جماالت اجملتم و وتشجي البدا ل غري العنيفة كاإلجراءات التنديبية (أوروغواي)؛
 ٢٨٠-١47س تشري م أجل حار العقاب البدع لدطفيا صيراحة ت مجيي
البيئاتو مبا ت ذلك املنز (اجلبل اشسود)؛
 ٢٨١-١47مواصي ييلة العمي ييل علي ييى خفي ييال عي ييدد اشطفي ييا ال ي ي ي يعيشي ييون ت
مؤسسييات رعاييية اشطفييا و مب ي فييييفم اشطفييا ذوو اإلعانييةو وال كيييز علييى دعييم
الوالدي ت القياد مبا يق على عاتقيفما م مسؤوليات تتعلق أبطفاهلم (مصر)؛
 ٢٨٢-١47زايدة حتسني آلييات مني نشير املعلوميات اليا حتيرض اشطفيا عليى
ارتكاب جرا م تعرض حياة اإلنسان وصحته للصطر (مجيفورية ويران اإلسالمية)؛
 ٢٨٣-١47مواصييلة اجليفييود اجلارييية الرامييية ول ضييمان وعمييا حييق اشطفييا ت
التعليم نبل املدرسي (مجيفورية ويران اإلسالمية)؛
 ٢٨4-١47تعزيز محايية حقيوق اشطفيا واشخيصام ذوي اإلعانية وكبيار السي
وغريهم م الفئات التعيفة (بلغاراي)؛
 ٢٨5-١47االسييتمرار ت مسيياعدة وتشييجي توظيييف اشخييصام ذوي اإلعانيية
(مجيفورية الو الشعبية الدةقراطية)؛
 ٢٨٦-١47وعط يياء اشولوي يية لتعزي ييز حق ييوق اشخ ييصام ذوي اإلعان يية ومحايتيف ييا
(جنوب أفريقيا)؛
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 ٢٨7-١47تعزيز اشطر القانونية والكامج االجتماعية اليا ختيدد أضيعف الفئياتو
وال سيما اشطفا داخل أسرهم واشخصام ذوي اإلعانة (لبنان)؛
 ٢٨٨-١47مواصلة اختاذ تدابري لتوفري املساعدة االجتماعية للسيكانو ال سييما
لدخصام ذوي اإلعانةو واملتقاعدي و واشطفا والنساء (ليبيا)؛
 ٢٨٩-١47مواصلة ضمان تعليم اشطفا ذوي اإلعانة وتكيفيفم واندماجيفم ت
اجملتم (ابكستان)؛
 ٢٩٠-١47استعراض وتعزيز ناياد اليدعم املتيار شسير اشخيصام ذوي اإلعانية
(نكم)؛
 ٢٩١-١47تعزيز محاية حقوق اشخصام ذوي اإلعانةو بسبل منيفا اإلسيراع ت
اعتم يياد مش ييروع الق ييانون االحت يياديو وض ييمان احل ييق الق يياط ملس ييتصدمي الكراس ييي
املتحركة ت الوصو دون عوا ق ول املباع السكنية (هنغاراي)؛
 ٢٩٢-١47مواصييلة اختيياذ تييدابري للييدفاع ع ي حقييوق كبييار الس ي واشخييصام
ذوي اإلعانة (أوزبكستان)؛
 ٢٩٣-١47تكثيييف اجليفييود الرامييية ول تعزيييز لغييات السييكان اشصييليني واحلفيياظ
علييفيياو بسييبل منيفييا ودراجيفييا ت نايياد التعليييم واعتميياد التييدابري ذات الصييلة حلماييية
ال اث الثقات غري املادي (نيكاراغوا)؛
 ٢٩4-١47تعزي ييز اإلط ييار الق ييانوع لكفال يية التنمي يية االجتماعي يية  -االنتص ييادية
والثقافية املستدامة للشعوب اشصلية (جنوب أفريقيا)؛
 ٢٩5-١47االس ييتمرار ت وخي يراك ثل ييي الش ييعوب اشص ييلية فعليي ي ا ت اشنش ييطة
الدولية املتعلقة حبماية حقونيفم (مجيفورية فنزويال البوليفارية)؛
 ٢٩٦-١47مواصلة تدعيم السياسات الرامية ول تعزييز ومحايية حقيوق الشيعوب
اشصلية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 ٢٩7-١47حتسني احلالة غري املستقرة للشعوب اشصلية (وستونيا)؛
 ٢٩٨-١47مواءمية تتليف القيوانني املتعلقية حبقيوق الشيعوب اشصيليةو ال سييما
فيما يتعلق ابحلصو على اشراضيي وامليوارد الطبيعييةو ووييالء اهتمياد خيام حلمايية
البيئة الطبيعية هل د الشعوب (هنغاراي)؛
 ٢٩٩-١47اختيياذ مزيييد م ي ا طييوات امللموسيية والفعاليية م ي أجييل محاييية مجي ي
أفراد اشنليات وودماجيفم اجتماعيا (ماليزاي)؛

 ٣٠٠-١47اخت يياذ ت ييدابري وض ييافية ف ييال ح يياالت انع ييداد اجلنس ييية ب ييني ثل ييي
اشنليات (صربيا)؛
 ٣٠١-١47مواصييلة توسييي نطياق تييدابري ومنيياف الييدعم االجتميياعي املقدميية ول
اشنليات (اهلند)؛
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 ٣٠٢-١47مواصييلة تقييدمي الييدعم ول مجي ي اشنليييات اإلثنييية ت احلفيياظ علييى
لغاهتا وثقافاهتا وتقاليدها (وندونيسيا)؛
 ٣٠٣-١47مواصلة التدابري الرامية ول القتاء على التمييز ضد الروما (بريو)؛
 ٣٠4-١47اختاذ مزيد م التدابري لتعزيز ودماج امليفاجري (فييس اند)؛
 ٣٠5-١47تعزي ييز تنفيي ي السياس ييات الرامي يية ول خف ييال ع ييدد اشخ ييصام غ ييري
املسجلنيو وال سيما اشخصام عدةي اجلنسية والالجئني وحاملي تصاريح اإلنامية
املؤنتة واشفراد ال ي ينتمون ول أنليات معينة (أنغوال)؛
 ٣٠٦-١47تكثيف اجليفود الرامية ول وض حد النعيداد اجلنسييةو ال سييما عي
طريييق وض ي ضييماانت تكفييل تسييجيل الييوالدة جلمي ي اشطفييا املولييودي ت البلييدو
مب فييفم اشطفا عدةو اجلنسية وأطفا اشنليات (اتيلند)؛
 ٣٠7-١47اسييتصداد الدوليية لنفوذهييا مي أجييل تسيييفيل وصييو امليرانبني الييدوليني ول
القرد وخرني أوكرانيا واملناطق اجلورجية ت أضازاي وأوسيتيا اجلنوبية دون عوا ق (أس اليا)؛
 ٣٠٨-١47تنفي ي ن يرارات اجلمعييية العاميية املتعلقيية ابلسييالمة اإلنليمييية شوكرانيييا
والقرد (أوكرانيا)؛
 ٣٠٩-١47ولغاء نوانني االحتاد الروسي املفروضة ت القرد ا تلية واحي اد القيوانني
السارية ت أوكرانيا (أوكرانيا).
 -١4٨وي ييرري االحت يياد الروس ييي أن التوص يييات الي يواردة أداند ليس ييس ذات ص ييلة ش ييا ليس ييس
ص ييحيحة مي ي الناحي يية الونا عي ييةو وم ييا كليي ي ا أو جز يي ي او وه ييي ال تتماخ ييى مي ي أس ييس االس ييتعراض
املنصوم علييفا ت نراراي جملس حقوق اإلنسان  1/5و .21/16وهوو ل لكو ل ينار فييفا:
منح اهليئات الدولية لرصد حقوق اإلنسان ومكانية الوصو الكامل
١-١4٨
ول مجي ي الكييياانت االحتادييية لالحتيياد الروسييي وول اشراضييي الوانعيية حتييس سيييطرته
الفعلية (النرويج)؛
وضي حييد للقيييود القانونييية والسياسييية املفروضيية علييى حرييية التعبييري
٢-١4٨
وتكوي اجلمعيات والتجم ضد مجي اشخصامو مبا ت ذلك تتار القرد ت منطقية
القييرد الييا جييرري ضييميفا بصييورة غييري مشييروعة وت اشراضييي اشوكرانييية الييا تسيييطر
على اجلماعات املسلحة املدعومة م االحتاد الروسي (ليتوانيا)؛
واتحية وصيو مجيي آلييات حقيوق اإلنسيان الدوليية حبريية ومي دون
٣-١4٨
عوا ييق ول القييرد ودونبيياس ت أوكرانييياو فت يالا ع ي منطقييا أضييازاي وتسييصينفا ت
جورجيا (ليتوانيا)؛
الكي ييف ع ي ي انتيفي يياك حقي ييوق اإلنسي ييان لسي ييكان املني يياطق اجلورجيي يية
4-١4٨
ا اضعة لسيطرة االحتاد الروسي (جورجيا)؛
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تييوفري ومكانييية الوصييو الكامييل وغييري املشييروط للمفوضييية السييامية
5-١4٨
حلق ييوق اإلنس ييان وغريه ييا مي ي آلي ييات رص ييد حق ييوق اإلنس ييان ول منطق ييا أض ييازاي
وتسصينفا ت جورجيا (جورجيا)؛
اح اد مجي التزامات الدولة مبوج القيانون اليدو السياري بوصيفيفا
٦-١4٨
السلطة القا مة ابالحتال ت اشراضي ا تلة بصورة غري مشروعة (أوكرانيا)؛
اح اد مجي التدابري املؤنتة الصادرة ع ا كمة اشوروبية حلقوق اإلنسان
7-١4٨
ت القتااي املتعلقة ابنتيفاكات حقوق اإلنسان ت القرد ودونباس ا تلتني (أوكرانيا)؛
و ي يياء االحي ييتال غي ييري الشي ييرعي للقي ييرد والكي ييف ع ي ي دعي ييم اجلماعي ييات
٨-١4٨
االنفصالية ت خرق أوكرانيا وت منطقا أضازاي وأوسيتيا اجلنوبية ت جورجيا (أس اليا).
 -١4٩مجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ت هي ا التقريير تعيك عي مونيف الدولية
(الدو ) الا ندمتيفا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يُفيفيم أ يا حتايى بتنيييد
الفريق العامل بكامله.
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