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 مقدمة  
ر جملددح حقدددو  عقددد اليريدددق العامدداب املعددد  ابدوددتعراا الددددور  البدداماب، املنبددد   وجدد  قدددرا -1

 واوددتعرا .2020كددانون اليناي/يندداير   31إىل  20، دورتدده امامسددة والعبددرين ة اليدد ة مددن 5/1اإلنسدان 
 ورأس. 2020 يندداير/اليناي كدانون  28 ة املعقددودة عبدرة، الينانيددة سدةلاجل ة اتركيدد ة احلالدة العامدداب اليريدق
رويب، السدديف فددارو  كا.دداكي. واعتمددد اليريددق األو  ادحتدداد شددنون ومدددير امارجيددة وزيددر انئدد  تركيددا وفددد

 .2020كانون اليناي/يناير   30العاماب التقرير املتعلق ب كيا ة جلسته السادوة عبرة املعقودة ة 
، اختار جملح حقو  اإلنسان فريق املقدررين التدا) (اوموعدة 2020كانون اليناي/يناير   14 وة -2

 ة تركيا: البحرين، وولوفاكيا، والصومال.الينالثية) لتيسف اوتعراا احلالة 
، 16/21من مرفق قراره  5، ولليقرة 5/1من مرفق قرار جملح حقو  اإلنسان  15ووفقاً لليقرة  -3

 لتالية ألغراا اوتعراا احلالة ة تركيا:الواثئق صدرت ا
 )؛A/HRC/WG.6/35/TUR/1(أ) (15تقرير وط /عرا كتايب مقدم وفقاً لليقرة  (أ) 
جتميع للمعلومات أعدته ميوضية األمدم املتحددة السدامية حلقدو  اإلنسدان (ميوضدية  (ب) 

 )؛A/HRC/WG.6/35/TUR/2(ب) (15اإلنسان) وفقاً لليقرة  حقو 
 ).A/HRC/WG.6/35/TUR/3(ج) (15ته ميوضية حقو  اإلنسان وفقاً لليقرة أعد موجز ج)( 

وأحيلددإ إىل تركيددا، عددن طريددق اوموعددة الينالثيددة، قائمددة أوددألة أعدددوا وددلياً أرمينيددا، وأملانيددا،  -4
 لجيكددا،ط ، وبوالربتغددال ابلنيابددة عددن جمموعددة األصدددقال املعنيددة ابلتنييددب واإلبددالل واملتابعددة علدد  الصددعيد الددو 

 ا، وليختنبددتاين، واململكددة املتحدددة لربياانيددا العلمدد  وأيرلندددا البددمالية،ووددلوفينيا، والسددويد، ووويسددرا، وكنددد
 والددود ت املتحدددة األمريكيددة. و.كددن ادطددالا علدد   ددبه األوددألة ة املوقددع البددبكي امددارجي لالوددتعراا

 الدور  الباماب.

 تعراضموجز مداوالت عملية االس -أوالا  
 راضعرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستع -ألف 

قدم رئيح الوفد وصياً للعمليدة البداملة الديت اضدالعإ هبدا تركيدا للتحتدف لالودتعراا، والديت  -5
مشلددإ إجدددرال مبددداورات مدددع اوتمدددع املددددي. وكاندددإ التوصددديات الصدددادرة عدددن جولدددة ادودددتعراا الينانيدددة 

اب املنددرب بدده فريددق العمدداب املعدد  ابإلصددال  الددب  يبددكو شددد سددان، الروددم وياوددات حقددو  اإلناً نرباودد
 الرئيسي لتنييب إصالحات حقو  اإلنسان ومتابعتها ة البلد.

وأشدار الوفدد، ة معدرا تقد.ده معلومدات مسدتكملة عدن التادورات الوطنيدة الديت حددثإ مندب  -6
 إلر اب واجلر.ة املنلمة.افحة اأإ ملكاوتعراضه السابق، إىل أن تركيا عتو نبط ة ادئتالفات اليت أنب

عل  وجده امصدو ، ة جهدود متزامندة ملكافحدة منلمدات إر ابيدة متعدددة تعمداب داخداب  وتبارك تركيا،
أراضدديها وعلدد  طددول حدددود ا، و ددي حددزب العمددال الكردوددتاي، ووحدددات  ايددة البددع  التابعددة حلددزب 

دولددة اإلوددالمية ة العددرا  والبددام لدديم ال ، وتنالكردوددتاي، وجبهددة/حزب التحريددر البددع  الينددور  العمددال
 ، مما يسداعد علد   ايدة حددود ادحتداد األورويب ومنلمدة حلدأل مشدال األطلسدي. وحتمدي مكافحتهدا(داعش)

 وقباب كاب شيل حق األشخا  ة احلياة واحلقو  األواوية األخرى. لإلر اب أودً 
ماليدده دجدد .  4مددوطن لنحددو اً يددي حالوتواجدده تركيددا أكددرب تدددفق مددن الالجأدده ة العددا ، و دد -7

افتها هلدددم، ابلتزاماودددا الدوليدددة وحقددو  اإلنسدددان والكرامدددة هلدددندل الالجأددده،  دددال  وتيددي تركيدددا، ابوتتددد
 بعض البلدان اليت يتزايد فيها العدال لالجأه وكرا ية األجان  وخااب الكرا ية وكرا ية اإلوالم.
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الب وحبية واوعة الناا  ارتكبتها منلمة انق اولةا حم، واجهإ تركي2016متوز/يوليه  15وة  -8
فتح هللا غولن اإلر ابية، و ي منلمة إر ابية ورية حاولإ ادوتيالل عل  الدولة ال كية، مما أودير عدن 

 .2 000مواطناً تركياً وإصابة أكينر من  251مقتاب 
. 2016متوز/يوليددده  21ة  وة مواجهددة  دددبا الوضدددع، أقددر الربملدددان ال كدددي فرضدداً حلالدددة الادددوار  -9

ة عدم التقيد ابلتزاماوا  وجد  اتياقيدة  ايدة حقدو  اإلنسدان واحلدر ت  وببلك، جل ت تركيا إىل احلق
األواودية (ادتياقيدة األوروبيدة حلقددو  اإلنسدان) والعهدد الددو) امددا  ابحلقدو  املدنيدة والسياودية. غددف 

لتزاماوددا الدوليددة ة جمددال حقددو  اإلنسددان وحافلددإ داً أن تركيددا تصددرفإ طددوال فدد ة حالددة الاددوار  وفقدد
عل  تعاوهنا مع املنلمات الدولية. وقد قام العديد من املقررين اماصه التابعه لألمم املتحدة و يأات 

 2018متوز/يوليه  19الرصد التابعة ولح أورواب بز رة تركيا خالل تلك الي ة. ورُفعإ حالة الاوار  ة 
 عدم التقيد.دت حا يعوأُلغيإ مج

حافظ عليه البلد مع آليات حقو  اإلنسان دوراً رئيسياً ة التغل   وأدى التعاون الوثيق الب  -10
علدد  التحدددد ت. ومددن األمينلدددة اجليدددة علددد  للددك إنبدددال جلنددة التحقيدددق املعنيددة بتددددابف حالددة الادددوار . 

 املناص  السابقة.لمها ابإلعادة إىل مع علققرارات بقبول ماالبات يت 10 010وأصدرت اللجنة حىت اآلن 
، أعلدن 2019هناية حالة الاوار ، ركزت تركيا علد  برانجمهدا اإلصدالحي. وة أ ر/مدايو ومنب  -11

الدرئيح أردوغددان اودد اتيجية لإلصدال  القتددائي وددد  إىل حتسدده  ايدة احلددر ت األواوددية واوددتقالل 
 عل  إعداد خاة عماب متعلقة حبقو  اإلنسان.اً تأي آلنالقتال ونزا ته وشيافيته. وتعكأل تركيا ا

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ءاب 
وفداً ببياانت أثنال جلسة التحاور. وترد التوصيات املقدمة أثنال جلسدة التحداور ة  124أدىل  -12

 اليرا اليناي من  با التقرير.
، وأفغانسدتان، البولييارية)، وقار، والديمن، وزامبيدا -وقدم توصيات كاب من فنزويال (مجهورية  -13

واجلزائر، واألرجنته، وأرمينيا، وأو اليا، والنمسا، وألربيجان، وجزر البهامدا، والبحدرين، وبدنغالديش،  وألبانيا،
  ،نددوبيالروس، وبلجيكدا، وبدو،ن، والبوودنة واهلرودك، وبوتسدواان، والربازيداب، وبلغدار ، وبوركيندا فاودو، وبورو 

قمر، وكوودتاريكا، وكدوت دييدوار، وكرواتيدا، وكدواب، وكمبود ، وكندا، وتباد، وشيلي، والصه، وجزر ال
 وقرب ، وتبيكيا، والدامنرك، وجيبويت، واجلمهورية الدومينيكية، وإكوادور، ومصر، وإودتونيا، وإثيوبيدا،

 ، و دداييت، و نددوراس، و نغددار ،نوانوفيجدي، وفنلنددا، وفرنسددا، وغدابون، وجورجيددا، وأملانيدا، وغدداان، واليد
وإندونيسديا، والعددرا ، وأيرلنددا، وإيااليدا، واليداابن، وكينيددا، والكويدإ، وقفغيزودتان، ولبنددان،  وآيسدلندا، واهلندد،

وليتوانيا، ولكسمربل، وماليز ، وملديأل، ومالاة، وموريتانيا، واملكسيك، واجلبداب األودود، واملغدرب، وميامندار، 
جدف ، ومقدددونيا البدمالية، والندرويم، وعمددان، ، و ولنددا، ونيوزيلندددا، ونيكداراغوا، والنيجدر، ونياليبدوانميبيدا، ون

وابكسدددتان، وبدددفو، واليلبددده، وبولنددددا، والربتغدددال، وفييدددإ انم، ومجهوريدددة كدددور ، ومجهوريدددة مولددددوفا، وادحتددداد 
وددليمان، والصددومال، وجنددوب ر جددز الرووددي، ورواندددا، والسددنغال، ووددفاليون، ووددنغافورة، ووددلوفينيا، و 

دنكددا، ودولدة فلسداه، والسدودان، والسددويد، ووويسدرا، واجلمهوريدة العربيددة  السدودان، وإودبانيا، وودر 
ليبددديت، وتوغدددو، وتدددونح، وتركمانسدددتان، وأوكرانيدددا، واململكدددة املتحددددة لربياانيدددا  -السدددورية، و،يلندددد، وتيمدددور 

ليبيددددددا. دة األمريكيددددددة، وأوروغددددددوا ، وأوزبكسددددددتان، واألردن، و تحددددددملالعلمدددددد  وأيرلندددددددا البددددددمالية، والددددددود ت ا
أنغددود وصددربيا ومددا) ببيدداانت. و.كددن ادطددالا علدد  النسددخة الكاملددة للبيدداانت ة حميو ددات البدد   وأدلددإ

 .)1(الببكي عل  املوقع الببكي لألمم املتحدة
__________ 

  ./http://webtv.un.org/searchانلر  )1(
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تبريع مكافحدة اإلر داب  إىلوفيما يتعلق حبرية التعبف، دحظ وفد تركيا أنه قد أضيأل حكم  -14
 تائية األوىل، بغية ضمان أن التعبف عن األفكار الديت د تتجداوز اإلفدادةكجزل من حزمة اإلصالحات الق

ابألنبال أو د تصاب ببساطة إىل حد ادنتقداد د ينبغدي أن يبدكاب جر.دة. وأشدار مدع للدك إىل أن حريدة 
ية أو التحريض عل  الكرا يدة أو العندأل. و.كدن أن ابر التعبف ليسإ حقاً مالقاً ود حتمي الدعاية اإل

 تع حرية التعبف لقيود، عل  النحو املنصو  عليه ة املعا دات الدولية حلقو  اإلنسان.خت
وأشددارت تركيددا إىل أندده د توجددد مهنددة،  ددا ة للددك الصددحافة، متددنح األشددخا  احلصددانة مددن  -15

ات ة أن جر.دة قدد ارُتكبدإ. ود .كدن تيسدف اإلجدرال ولعقداملالحقة القتائية إلا كدان  نداك اشدتباه م
 ددن فدديهم أولأددك الددبين تصددرفوا  وجدد  أوامددر مباشددرة مددن  -القانونيددة املتخددبة ضددد  ددندل األشددخا  

 عل  أهنا حتد من حرية التعبف. -منلمة فتح هللا غولن اإلر ابية 
حلق ة األمن أثنال حالة الادوار ، واة وة حه أن قيوداً معينة قد وضعإ عل  احلق ة احلري -16

تتماش  مع التزامات تركيا الدولية وقد أمرت هبا احملداكم املختصدة. وعدالوة علد  للدك،  فإن  به القيود
 يتمتع األفراد ابحلق ة الاعن ة  به القرارات أمام احملاكم.

أثندال حالدة الادوار ،  ىتوحدود تزال تركيا ملتزمة بسياوة عدم التسدامح مالقداً إزال التعدبي .  -17
 املعاملدةابف لتووديع اإلطدار التبدريعي واملنوسدي ملندع مجيدع أعمدال التعدبي  وودول اختبت تركيا مزيدداً مدن التدد

اعُتمدد ة  والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعداقبتهم. فعلد  ودبياب امليندال، أصدبح التعدبي ،  وجد  تعددياب
دم فيمدا يتعلدق دمدة العامدة. وأُلغدي التقداإبنيدال القدوانه مدن ام هليد، وبباً لعدزل املدو يه املك2017عام 

 .2013جبر.ة التعبي  ة عام 
 وحيمي الدوتور حريدة التجمدع وتكدوين اجلمعيدات. ويتمتدع كداب شدخ  ابحلدق ة تنلديم ملدا رات -18

، .كن أن نامع السوابق القتائية للمحكمة األوروبية حلقو  اإلنساً ولمية دون أ  إلن مسبق. ومتبي
، ارتيدع عددد 2019و 2015. وة اليد ة مدا بده عدامي ين  القانون علد  فدرا قيدود علد   دبه احلقدو 

 ة املائة. 107ة املائة، بينما ارتيعإ إيراداوا بنسبة  39اجلمعيات بنسبة 
 توحدث وول فهم واوع الناا  فيما يتعلق إبيقا  بعض الُعَمد عدن العمداب. فهنداك عددة حتقيقدا -19

 تصدلة ابإلر داب وإودالة اودتخدام األمدوال العامدة؛وإجرالات جارية ضد  ندل األشخا  درتكاهبم جرائم م
للدوتور والتبريعات لات الصلة. وتستعرا السلاات اً اختب وفقاً منقتاً وكان إيقافهم عن العماب تدبف 

  به التدابف كاب شهرين وخيتع كاب قرار ملراجعة قتائية.
ور  الباماب وتسييسه الكأل عن إوالة اوتخدام ادوتعراا الد فوداً معينة إىلو  وتدعو تركيا -20

لتحقيق أغراضها الوطنية، وأشارت إىل أنه ينبغي إقامة حوار بنال يستند إىل التقارير الينالثة اليت نبدرت 
الديت حة و مجيدع اددعدالات املعتدادة الديت د أوداس هلدا مدن الصداً قاطعداً قباب ادجتماا. وترفض تركيا رفتد

 زعمها وفدان.
 ،2023-2019لليددد ة  إضدددافية عدددن اوددد اتيجية اإلصدددال  القتدددائي وقددددم ممينددداب وزارة العددددل معلومدددات -21

وحتلدددر  مبدددفاً إىل أن إعدددداد ا اشدددتماب علددد  مبددداورات واودددعة النادددا  مدددع مجيدددع أصدددحاب املصدددلحة.
دععنهماً عات أخرى رغمادو اتيجية نقاب القتاة واملدعه العامه إىل مقاط نادا  حقدوقهم ة  ، وُتوو ِّ

 بة ضد م.اإلجرالات الت ديبية املتخ
، اعتمدددد الربملدددان أول حزمدددة مدددن التعدددديالت التبدددريعية عمددداًل 2019وة تبدددرين األول/أكتدددوبر  -22

ابو اتيجية اإلصال  القتائي، أدخلإ تعديالت تعزز حرية التعبف، وحتد من مددة ادحتجداز السدابق 
اً معلومدات ميصدلة، منكددية السلاة القتائية واوتقالهلا ونزا تهدا. وقددم الوفدد لمحاكمة، وحتسن فعالل

 أمهية تلك التعديالت. وجتر  األعمال التحتفية إلعداد حزمة تبريعية اثنية.
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وجتددر  األعمددال التحتددفية إلعددداد خاددة العمدداب املتعلقددة حبقددو  اإلنسددان  ووددع مبدداركة مددن  -23
 .والدوليه،  ا ة للك جملح أورواب وادحتاد األورويب حاب املصلحة الوطنيهخمتلأل أص

قتدددية مدددن قتدددا   732وحدددده، فرغدددإ جلندددة وزرال جملدددح أورواب مدددن النلدددر ة  2019وة عدددام  -24
كانون   15احملكمة األوروبية حلقو  اإلنسان وأمتإ تنييب ا. وكان اثنان وثالثون منها قتا  رائدة. وة 

ل قيدة، تقييمداً ملدا إلا  قتداة واملددعه العدامه، لددى اوتعراضده معدايف اجملدح ال، أدرج 2020ي/يناير الينا
 كانإ قراراوا متتيناب للسوابق القتائية للمحكمة األوروبية حلقو  اإلنسان واحملكمة الدوتورية.

ة. وحصدداب أكيندددر منوسددة إصددالحية ة تركيددا   تكددن تسددتوة املعددايف املالوبدد 347وأُغلددق  ددو  -25
إىل للك، نُقحدإ تبدريعات  . وابإلضافة2019من مو يي السجون عل  تدري  ة عام  25 000 من

إنيال العقوابت اجلنائية، واعُتمد قانون للوضع حتإ املراقبة ين  عل  عقدوابت بديلدة للسدجن. وتيسدر 
مدا قُددم مدن طلبدات  التحسينات اليت أُدخلإ عل  أوضاا السجون السب  ة أنه علد  الدرغم مدن كيندرة

ان ة أعقداب حماولدة ادنقدالب،   حُيداب إىل تركيدا ختال تدابف منقتة إىل احملكمة األوروبيدة حلقدو  اإلنسداب
 طلباً. 41ووى 

وقددددال مميندددداب وزارة الداخليددددة إن التددددماانت اإلجرائيددددة ملنددددع التعددددبي  ووددددول املعاملددددة ة ودددديا   -26
ن مراحدداب اإلجددرالات القتددائية، الابيددة ة كدداب مرحلددة مددمكافحددة املنلمددات اإلر ابيددة تبددماب اليحددو  

. ومددن واإلخاددار اليددور  ألقددارب احملتجددزين، وحريددة ادتصددال  حددام، ومراقبددة غددر  ادحتجدداز ابلييددديو
 أجاب ز دة فعالية التحقيقات ومنع اإلفالت من العقاب، أنب ت تركيدا جلندة لإلشدرا  علد  إنيدال القدانون

 طلباً. 19ىت اآلن ية مستقلة تلقإ حي آل. و 2019ة أيلول/وبتمرب 
ولتمان حدوث امللا رات السلمية ة بيأدة آمندة وحدرة، ُعددل القدانون املتعلدق ابدجتماعدات  -27

 ات، واوددُتحدث ندد  قددانوي جديددد ببدد ن اوددتخدام الغدداز املسددياب للدددموا، ونُلمددإ دورات تدريبيددةوامللددا ر 
 مليون شخ  ودنو ً  30كينر من وة املتووط، يبارك أعديدة بب ن اوتخدام القوة ابلقدر املناو . 

 ة املائدة مددن تلدك األنبداة دون أ  تدددخاب. 99,3ة ادجتماعدات وامللدا رات ة تركيدا؛ وحدددث  دو 
و  يكن  ناك حلر منهجي عل  املناوبات اليت شاركإ فيها املينليات واملينليون ومزدوجو املياب اجلنسي 

، عقددددت 2019و 2015اليددد ة مدددا بددده عدددامي لو صددديات اجلنسددده. وة ومغدددايرو اهلويدددة اجلنسدددانية وحدددام
 97لي صدديات اجلنسدده منلمددات املينليددات واملينليدده ومزدوجددي امليدداب اجلنسددي ومغدداير  اهلويددة اجلنسددانية وحددام

 شخ . 20 000نباطاً ة مدن خمتلية. وشارك ة  به املناوبات ما يقرب من 
والالجأده، قددم الوفدد عددة أمينلدة  الددين، وحقدو  األقليداتوفيما يتعلق بعدم التمييدز، وحريدة  -28

قليدات الدينيدة ُأحرز لتمان متتدع مجيدع األفدراد،  دن فديهم النسدال وأعتدال األ توضح التقدم الكبف الب 
واألشخا  البين لديهم خلييات أو أوالي  حياة غف تقليدية، حبقوقهم دون أ  متييز. وتبماب  به 

ية، ورفع احللر امليروا عل  احلجاب، وإعادة املمتلكات ات لتعليم اللغة الكردالتدابف اوتحداث دور 
 إىل املنوسات اوتمعية.

ليت طرحتها السويد وكندا، دحلإ تركيا أن عدم وجود إشارة ورداً عل  األوألة املعدة ولياً ا -29
 وتكيداب تمييدز علد   دبا األوداس.من الدوتور د يع  أهنا تسدمح ابل 10حمددة إىل املياب اجلنسي ة املادة 

 ك املدادة عددم اقتصدار أودباب حلدر التمييدز علد  األودبابعبارة "أ  اعتبارات من  با القبياب" الواردة ة تلد
 فيها. املبكورة

، وفقددداً للمبددداد  2016وفيمدددا يتعلدددق  نوسدددة حقدددو  اإلنسدددان واملسددداواة الددديت أنبدددأإ ة عدددام  -30
 نسددان (مبداد  ابريددح)، أشدار الوفددد إىل ادوددتقالللتعزيدز و ايددة حقدو  اإلاملتعلقدة  ركددز املنوسدات الوطنيددة 

عتمدداد مددن التحددالأل العدداملي و دددفها املتميندداب ة السددعي إىل احلصددول علدد  اد اإلدار  واملددا) للمنوسددة
 للمنوسات الوطنية حلقو  اإلنسان.
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اً وفقوالتقاليد ال كية. ف وأشار رئيح الوفد إىل مدى عمق جبور حرية الدين ة التاريخ ال كي -31
، متتلك األقليات غف املسلمة مداروها وأمداكن 1923متوز/يوليه  24ملعا دة السالم املوقعة ة لوزان ة 

 ملنوسددات واملستبددييات واملنلمددات اإلعالميددة اماصددة هبددا. وُجددددت عدددة أمدداكن عبددادة للمددواطنهالعبددادة وا
. نقولددة إىل منوسددات غددف إوددالميةت أعيدددت ممتلكددات غددف مغددف املسددلمه وأعيددد فتحهددا، وة عدددة حدداد

 نُلمدإ ورداً عل  ودنال طرحتده كنددا ودلياً، قددم رئديح الوفدد معلومدات عدن الدربامم وادحتيدادت الديت
 لصاحل املواطنه العلويه.

ماليه وور ، أصدبحإ تركيدا  3,6ماليه مبرد خارجي،  ن فيهم حوا)  4ومع وجود  و  -32
اً يعايهم حقوقة العا . وقد منحإ السوريه وضع احلماية املنقتة، مما ألكرب عدد من الالجأه  اً موطن

وضددع الالجأدده. وة السددنوات اممددح املاضددية، زادت مماثلددة لتلددك املمنوحددة  وجدد  ادتياقيددة اماصددة ب
الددبين يتمتعددون بوضددع ة املائددة. ويسددتييد السددوريون  63إىل  30نسددبة الالجأدده امللتحقدده ابلتعلدديم مددن 

 لتنقدداب حبريددة مددن مقاطعددة إىل أخددرى ألوددبابيددة املنقتددة مددن خدددمات الرعايددة الصددحية ابوددان. و.كددنهم ااحلما
لعائلدة. ومُتدنح  ايدة خاصدة للقصريدر غدف املصدحوبه واألطيدال الالجأده املنيصدله ميناب التعلديم و  مشداب ا

 دم اإلعادة القسرية.ابف لتمان اح ام مبدأ ععن لويهم. وة حادت العودة الاوعية، تُتخب تد
 ملكافحددة ادجتددار ابلببددر و ايددة التددحا ، وأنبدد ت جلنددة تنسدديقاً قانونيدداً واعتمدددت السددلاات نصدد -33
 مقاطعة، ابإلضافة إىل ملج ين للتحا . 50افحة ادجتار ابلببر، وأنب ت مكات  للحماية ة ملك
 تخدام ادوددتعراا الدددور نوددأل أن بعددض البلدددان تسدديل اوددوشدددد رئدديح الوفددد علدد  أن مددن امل -34

ا ؛ ولديح ادودتعرال إن موقدأل تركيدا مدن مسد لة قدرب  معدرو  جيدداً الباماب لتحقيق مآرهبا السياودية. وقدا
الدور  الباماب املكان املناو  للتحدث عن حقائق النزاا القربصي. وينبدع وجدود القدوات ال كيدة علد  

ماودا بوصديها قدوة ضدامنة. وتنددرج تركيدا والتزا ة إطدار حقدو  1960وليدة لعدام اجلزيرة من املعا دات الد
  السدددلاات مسدددائاب مينددداب األشدددخا  امليقدددودين واملمتلكدددات وحريدددة الددددين ة قدددرب  ضدددمن اختصدددا

 القربصية ال كية.
مليينددا  األمددم املتحدددة وقددرارات جملددح األمددن لات الصددلة، حيددق ل كيددا أن متددارس حقهددا اً ووفقدد -35
اً  علد  التهديددات الدديت يتعدرا هلدا أمنهدا القددومي. وحتد م تركيدا اح امدداً صدياب ة الددفاا عدن الددنيح رداأل

 م.السالمة اإلقليمية جلفاهنا ووحدوم وويادو كامالً 
وأوضددحإ قددرب  أن  ددبا لدديح املنتدددى املناودد  ملعاجلددة املسددائاب الدديت ختددرج عددن ناددا  وديددة  -36

 لددة مجيددع التوصدديات املقدمددة أثنددال ادوددتعراامعامعراا الدددور  البدداماب. وينبغددي اليريدق العامدداب املعدد  ابدوددت
يكرر جلميع الوفود الت كيد عل  قدم املساواة وإدراجها فيما بعد ة منت التقرير. وطلبإ إىل الرئيح أن 

 عل  ضرورة التقيد ابلقواعد واإلجرالات اليت حتكم اليريق العاماب.
الباماب ليح املنتدى املناو   راا الدور اإلنسان إىل أن ادوتعوأشار رئيح جملح حقو   -37

أعمدددال و اإلقليميدددة اليننائيدددة أو أ  مسدددائاب أخدددرى، بددداب  دددو ملعاجلدددة جددددول ملعاجلدددة املسدددائاب السياودددية أ
الدور  الباماب. وقد صدرت تعليمدات إىل األماندة ابودتخدام مصدالحات األمدم املتحددة،  ادوتعراا

 و به حقيقة بديهية.
 2023-2018ملددرأة لليدد ة اتيجية وخاددة العمدداب ببدد ن متكدده اوأبددرز وفددد تركيددا أن ورقددة ادودد   -38
اوددددة العامددددة. فعلدددد  مدددددى أمشدددداب خاددددة وددددد  إىل حتقيددددق تكددددافن اليددددر  ة مجيددددع جمددددادت السي  ددددي

يده مال 6ة املائدة، مدن  دو  50العبر املاضية، ارتيع عدد النسال ة القوة العاملدة  كيندر مدن  السنوات
 ماليه. 9إىل 



A/HRC/44/14 

7 04436-20GE.  

هدددفان إىل حتسدده تنييددب القددانون املتعلددق حبمايددة األوددرة ومنددع العنددأل تعميمددان ياً وصدددر مددنخر  -39
ملعاجلة العندأل العدائلي والعندأل ضدد اً صدرته وزارة العدل، مكتبضد املرأة. ف نب  التعميم األول، الب  أ

وفر التدري  ، الب  أصدرته وزارة الداخلية، فياملرأة، حتإ رعاية مكت  املدعي العام. أما التعميم اليناي
من املو يه املكليه إبنيال القانون. وجير  اختدال عددة تددابف أخدرى ملكافحدة العندأل ضدد  500 000لد 

ميناب إنبال وحدات متخصصة ة مكات  إنيال القانون، ومالج  للنسدال، وخدط اتصدال  داتيي  املرأة،
ق علدد  اهلدداتأل احملمددول يددوفر ونلددام لألودداور اإللك ونيددة، وتابيدد للمسدداعدة بتقدددد الدددعم ادجتمدداعي،

 نلاماً لدعم املرأة، وأنباة خمتلية للتدري  والتوعية.
 وديما ة السنوات اممح املاضية لتعزيدز حقدو  الايداب، ودواختبت تركيا أيتاً خاوات مهمة  -40

 غددات.  الايدداب املتعلدق إبجدرال تقددد البالعلد  الربوتوكددول ادختيدار  دتياقيدة حقدو  2017بتصدديقها ة عدام 
الزواج املبكر والزواج القسر . وبدأ  واختبت تدابف ترمي إىل ز دة عدد اليتيات املتلقيات للتعليم وإهنال

. و.كددن لألطيددال تقدددد التللمددات مددن خددالل 2017مم الددوط  ملكافحددة عمدداب األطيددال ة عددام الددربان
 ة موقع مكت  أمه امللا .صيحة منيصلة عل  شبكة اإلن نإ 

تركيدددددا علددددد  الربوتوكدددددول ادختيدددددار  دتياقيدددددة حقدددددو  األشدددددخا  لو  اإلعاقدددددة ة دقإ وصددددد -41
دمات التعلديم امدا ، يددرس األطيدال لوو ادحتياجدات . و وج  الن  القانوي املتعلق  2015 عام

ون، أو ة فصدول التعلديم امدا  اماصة إما ة نيح اليصول الدراوية اليت يدرس فيها األطيدال اآلخدر 
إىل أشدخا   2018هزة ابملدواد الالزمدة. وعدالوة علد  للدك، ُأخدبت صدناديق اقد اا متنقلدة مندب عدام او

 زهلم بسب  اإلعاقة، مما مكنهم من املباركة ة ادنتخاابت.غف قادرين عل  مغادرة منا
  ،دوب السدور مدن الصدحة الديت أاثر دا املند اددعالات الديت د أوداس هلدااً قاطعاً ورفتإ تركيا رفت -42

مرة الدديت ترتكبهددا مددربزة اجلهددود العقيمددة الراميددة إىل صددر  انتبدداه اوتمددع الدددو) عددن اجلددرائم املروعددة املسددت
 ابلسددالمةاً ،مدداً رفتددها املبدداركة علدد   ددو بنددال ة العمليددة السياوددية. وقددال إن تركيددا ملتزمددة التزامددالسددلاات و 

، وإن مجيددع أعماهلددا تتماشدد  مددع  ددبه املبدداد . ادوا ووحدددواوريددة العربيددة السددورية ووددياإلقليميددة للجمه
ألمدم املتحددة وقدرارات ومن حق تركيا أن متارس حقهدا األصدياب ة الددفاا عدن الدنيح الندابع مدن مييندا  ا

 عل  التهديدات اليت يتعرا هلا أمنها القومي.اً جملح األمن لات الصلة رد
ة إىل أن تركيددا وقعددإ اتياقيددة جملددح لعمدداب وامدددمات ادجتماعيددوزارة األوددرة واوأشددارت ممينلددة  -43

، 2011 عدام عندأل ضدد النسدال والعندأل العدائلي ومكافحتهمدا (اتياقيدة اودانبول) ةأورواب للوقاية مدن ال
وأهنددا كانددإ أول دولددة تصددد  عليهددا دون أ  حتيلددات. ودخدداب قددانون  ايددة األوددرة ومنددع العنددأل ضددد 

. وخاة العماب الوطنية اليناليندة 2012لنيال ة عام ب  صيغ عل  أواس اتياقية اوانبول، حيز ااملرأة، ال
وأعدددت مجيددع املنوسددات  اً.ببدد ن مكافحددة العنددأل ضددد املددرأة وددارية امليعددول حاليدد 2020-2016لليدد ة 

مددن أجدداب تعزيددز وياوددات  2021-2020لات الصددلة خاددة التنسدديق ملكافحددة العنددأل ضددد املددرأة لليدد ة 
 ة.دولة حتقيقاً هلبه الغايال

 ن أوهم بدرو  بندالة ة ادودتعراا. وأعدرب أيتداً عدن امتنانده للمجموعدةالوفد كاب م وشكر رئيح -44
 السامية حلقو  اإلنسان.الينالثية ومو يي ميوضية األمم املتحدة 
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
 داا عليهتا يف وتتم مناستب ال يتزتاوع موعتدستنظر تركيا يف التوصيات التالية، وستتقد  ردو  -45
 نعقاد الدورة الرابعة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:ا

ة حلقتوق النظر يف التصديق على املعاهدات واالتفاتيتات الدوليتة األساستي 45-1
 (؛اإلنسان اليت مل تصدق عليها بعد )غاان

مجيتتتل العمتتتا  النظتتتر يف التصتتتديق علتتتى االتفاتيتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة حقتتتوق  45-2
 (؛املهاجرين وأفراد أسرهم )غاان

نظتتتر يف التصتتتديق علتتتى االتفاتيتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة مجيتتتل األ تتت ا  متتتن ال 45-3
 (؛االختفاء القسري )أوكرانيا

ى االتفاتيتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة مجيتتتل األ تتت ا  متتتن االختفتتتاء صتتتديق علتتتتال 45-4
 (؛القسري )الربتغا ( )هندوراس( ) يلي( )العراق

 ابلعهتتد التتدوا اابتتا  ابحلقتتوقصتتديق علتتى الربوتوكتتو  االختيتتاري امللحتتق تلا 45-5
 (؛الجتماعية والثقافية )السنغا ( )الربتغا االتتصادية وا

ختياري التفاتية حقوق الطفل املتعلق إبجراء صديق على الربوتوكو  االالت 45-6
 (؛تقدمي البالغات )إسبانيا

مواءمتتتة للمحكمتتتة اجلنا يتتتة الدوليتتتة و  نضتتتما  إظ نظتتتا  رومتتتا األساستتتياال 45-7
 (؛اهتا الوطنية معه ابلكامل )إستونياتشريع

صديق على نظا  روما األساسي للمحكمة اجلنا ية الدوليتة )هنتدوراس( الت 45-8
 (؛)بولندا( )إسبانيا

يتتز التتتدابيت التتيت تتتتيق التحقيتتق يف أعمتتا  االختفتتاء القستتري ومالحقتتة تعز  45-9
 ة مجيتل األ ت ا  متن االختفتاءفاتيتة الدوليتة حلمايتوالنظتر يف توتيتل االتمرتكبيها ومعاتبتهم، 

 (؛ألرجنتنيالقسري )ا
صتتديق علتتى الربوتوكتتو  االختيتتاري التفاتيتتة حقتتوق الطفتتل عتتن طريتتق الت 45-10

وضتتل إجتتراء لتقتتدمي البالغتتات، ومواءمتتة التشتتريعات الوطنيتتة متتل اتفاتيتتة حقتتوق الطفتتل 
 (؛وبروتوكوالهتا )تشاد

ة التمييتتز يف جمتتا  التعلتتيم صتتديق علتتى اتفاتيتتة اليونستتكو بشتت ن مكافحتتالت 45-11
 (؛)هندوراس )سلوفينيا(

بش ن وضل األ  ا   1954ظر يف إمكانية التصديق على اتفاتية عا  الن 45-12
 (؛املتعلقة خبفض حاالت انعدا  اجلنسية )كوت ديفوار 1961عدميي اجلنسية واتفاتية عا  

مايتتة األتليتتات فاتيتتة جملتتس أورواب اإلطاريتتة حلديق علتتى اتظتتر يف التصتتالن 45-13
 امللحتتق ابتفاتيتتة  ايتتة حقتتوق اإلنستتان واحلتتر ت 12لربوتوكتتو  رتتتم القوميتتة والتصتتديق علتتى ا

 (؛األساسية )مقدونيا الشمالية
صديق على اتفاق ابريس بش ن تغيت املناخ وضمان تعمتيم املستاواة بتني الت 45-14

 (؛جزر البهامااجلنسني يف تنفيذه )
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حلقتوق من العهد الدوا اابا  اب 27لى املادة مجيل التحفظات ع سحب 45-15
 (؛)جزر سليمان املدنية والسياسية

 (؛صلة التعاون مل آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان )جورجياموا 45-16
صلة تعزيتز القتدرات الوطنيتة يف جمتا  تعزيتز حقتوق اإلنستان و ايتهتا، موا 45-17
 ياتنش ة مبوجب معاهتدات حقتوق اإلنستان وتوصتمراعاة املالحظات اابتامية للهيئات امل لم

 (؛االستعراض الدوري الشامل )بيالروس
اذ تتتدابيت فوريتتة لضتتمان االمتثتتا  لاللتزامتتات الدوليتتة مبوجتتب القتتانون اتتت 45-18

ون  ييتتتز، حبقتتتوق اإلنستتان د كتتامالا اا  التتدوا حلقتتوق اإلنستتتان، وضتتمان  تتتل اجلميتتتل  تعتت
د ممارستتة احلتتق يف متتة العادلتتة، وتعتتديل القتتوانني التتيت تقيتتا  املعتتاييت الدوليتتة للمحاكواحتت  

 (؛حرية الرأي والتعبيت واحلق يف التزمل السلمي وتكوين اجلمعيات )مصر
 ن امتثا  تواهتا للقانون اإلنساين الدوا والقانون التدوا حلقتوق اإلنستانضما 45-19

 (؛يوعيلنداامتثاالا اتماا )ن
 امتات الدوليتةدها اباللتز ريعاهتا مبتا يتما تى متل تقيتصلة إعادة النظتر يف تشتموا 45-20

 (؛يف جما  حقوق اإلنسان )البوسنة واهلرسك
 صتلة تعزيتز سياستاهتا ذات الصتلة حبقتوق اإلنستان، ابعتمتاد اابطتة الوطنيتتةموا 45-21

 ؛(اجلديدة يف هذا اجملا  )مجهورية فنزويال البوليفارية
 اننستطة العمل الوطنية اجلديدة حلقوق اإلاذ تدابيت فعالة لكفالة تضمني خات 45-22

 (؛ابلكامل التوصيات اليت تبلتها تركيا يف االستعراض الدوري الشامل )سيتاليون
 (؛صلة تعزيز املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان واملساواة )سري النكاموا 45-23
ع وارد الكافية لالضطالية حلقوق اإلنسان ابملن تزويد املؤسسة الوطنضما 45-24

 (؛بواليتها بفعالية )توغو
صتتلة اجلهتتود الراميتتة إظ تعزيتتز املؤسستتة الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان وفقتتاا موا 45-25

 (؛ملبادئ ابريس )تونس
ضطالع مبزيد متن األنشتطة حلمايتة حقتوق اإلنستان واستينها، بوستا ل اال 45-26

 (؛ركمانستانأنشئم حلقوق اإلنسان واملساواة يف تركيا )تمنها والية املؤسسة اليت 
ية مؤسستتة حقتتوق اإلنستتان واملستتاواة يف تركيتتا،  شتتياا ن استتتقال  و تتفافضتتما 45-27

 (؛مل مبادئ ابريس )أوكرانيا
ئة مجيل الظروف احملققة لكفاءة أداء مؤسسة حقوق اإلنسان واملساواة هتي 45-28

 (؛كستانيف تركيا، وفقاا مليثاتها )أوعب
 انوق اإلنستنسان واملساواة من أجتل دعتم حقتصلة تعزيز مؤسسة حقوق اإلموا 45-29

 (؛لكل الناس ومنل التمييز )بنغالديش
 (؛عزيل ابعتماد خطة العمل املتعلقة حبقوق اإلنسان )تطرالت 45-30
صلة تعزيز املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان واملساواة لضتمان هيكلهتا موا 45-31

 (؛يليواستقالهلا املاا، وفقاا ملبادئ ابريس )  الوظيفي



A/HRC/44/14 

04436-20GE.  10 

تقلة حلقوق اإلنسان الوستا ل الالعمتة لتمكينهتا املؤسسة الوطنية املس منق 45-32
 (؛من االستزابة ملبادئ ابريس )جزر القمر

ن االستقال  الوظيفي واهليكلي واملاا ملؤسسة حقتوق اإلنستان واملستاواة، ضما 45-33
 (؛ياماا ملبادئ ابريس )عامبأعضا ها امتثاالا اتوضمان امتثا  تعيني 

وثيقتتتة االستتت اتيزية املتعلقتتتة مبكافحتتتة عوا  يتتتذ خطتتتة العمتتتل الوطنيتتتة و تنف 45-34
 (؛األطفا  والزوا  املبكر والزوا  القسري )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 301و 215و 125في للمتتواد ن التطبيتق املقيتد والتناستغ وغتيت التعستضتما 45-35
 ؛(نظر يف إلغا ها )سويسراجلنا ي، أو المن القانون ا 318و
متتن القتانون اجلنتتا ي  29اء جترا م االشتترفا املنصتو  عليهتتا يف املتادة إلغت 45-36

 (؛وجترمي العنف اجلنساين )إسبانيا
 (؛مي العنف العا لي وحماكمة اجلناة ومعاتبتهم بشكل صريق )عامبياجتر  45-37
 اع غيت القتانوين والتعتذيب واملعاملتةاء آليات مستقلة لإلبالغ عن االحتزإنش 45-38
 (؛الإنسانية على أيدي الشرطة واألمن، والتحقيق يف االدعاءات ابرتكاهبا )إستونياال
يذ تشريعاهتا املناهضة للتمييز وتوسيل نطاتها لتشتمل امليتل اجلنستي واهلويتة تنف 45-39

 (؛اجلنسانية )فنلندا
وال ستتيما متتن العنتتف وخطتتا  ن  ايتتة الفئتتات الستتكانية الضتتعيفة، ضتتما 45-40

 (؛ا ل منها اعتماد أحكا  تانونية )فرنساالكراهية، بوس
صتتلة تعزيتتز دور أمتتني املظتتامل يف التحقيقتتات، والرصتتد يف جمتتا  حقتتوق موا 45-41

 (؛اإلنسان )موريتانيا
  ومؤسسة حقوق اإلنستان واملستاواةملااذ املزيد من التدابيت لتزويد أمني املظات 45-42

 (؛ابملوارد،  شياا مل مبادئ ابريس )كينيا يف تركيا
ن االستتتتقال  التتتوظيفي واهليكلتتتي واملتتتاا ملؤسستتتة حقتتتوق اإلنستتتان ضتتتما 45-43

 (؛وضمان امتثا  تعيني أعضا ها امتثاالا اتماا ملبادئ ابريس )اهلند واملساواة،
ستاواة يف تركيتا مؤسستة مفعلتة ومستتقلة ملمؤسسة حقوق اإلنسان وا جعل 45-44

 (؛ا)فرنس
صتتتلة تعزيتتتز مؤسستتتة حقتتتوق اإلنستتتان واملستتتاواة وفقتتتاا ملبتتتادئ ابريتتتس موا 45-45

 (؛)أفغانستان
ن نزاهة مؤسسة حقوق اإلنسان واملساواة واستقالهلا اهليكلي والتشتغيلي ضما 45-46

 (؛واملاا )لكسمربغ
سان واملساواة يف تركيا،  شتياا متل نصلة تعزيز عمل مؤسسة حقوق اإلموا 45-47

 (؛ابريس )نيبا مبادئ 
صلة جهودها الرامية إظ تعزيز تدرات مؤسسة حقتوق اإلنستان،  شتياا موا 45-48

 (؛مل مبادئ ابريس )النيزر
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يص املوارد الكافيتة للمؤسستة الوطنيتة حلقتوق اإلنستان، وفقتاا ملبتادئ تص 45-49
 (؛ابريس )السنغا 

 (؛بياكة املرأة يف مجيل أ كا  صنل القرارات )لير ادة مشع  45-50
اذ املزيد متن التتدابيت لضتمان سياستة عتد  التستامق مطلقتاا إعاء العنتف ات 45-51

 (؛العا لي )أذربيزان
 (؛مي العنف اجلنساين والعنف العا لي بشكل صريق )إستونياجتر  45-52
 الوطنيتة حلقتوق اإلنستان لمتظر يف التبكيت بوضتل الصتيغة النها يتة ابطتة العالن 45-53

يتتة وإنفتتاذ القتتانون يف ستتياا للنهتتوض حبقتتوق اإلنستتان وإرستتاء الدميقراطبوصتتفها عنصتتراا أسا
 (؛تركيا )إندونيسيا

جعتتة التشتتريعات وإدختتا  التعتتديالت الالعمتتة لتحستتني معتتاييت احلقتتوق مرا 45-54
 (؛واحلر ت )الكويم

 (؛اإلنسان )تيتغيزستان صلة إصالحاهتا الشاملة يف ميدان حقوقموا 45-55
 حنتو تنفيتذ خطتة العمتل الوطنيتة بشت ن املستاواة اتتاذ خطتوات ضي تدماا يفامل 45-56

 (؛)جورجيا 2020-2015بني اجلنسني للف ة 
مي العنف العا لي، متل التمكتني متن مقاضتاة اجلنتاة ومعتاتبتهم )مقتدونيا جتر  45-57

 (؛الشمالية
 ؛(إظ التصدي للعنف العا لي ومنعه )الفلبني ةصلة تعزيز التدابيت الراميموا 45-58
صتتلة تعزيتتز التعلتتيم جلميتتل النتتاس، مبتتن فتتيهم النستتاء واأل تت ا  ذوو موا 45-59

 (؛اإلعاتة، فضالا عن التعلم مدى احلياة لدعم العدالة وحقوق اإلنسان والشمو  )بنغالديش
 ؛(ااء آلية فعالة ملنل التعذيب واملعاملة املهينة )تشيكيإنش 45-60
 (؛عد  التمييز )نيزيت يز التدابيت الرامية إظ ضمان تعز  45-61
دة اجلهتتود الراميتتتة إظ الوفتتاء ابلتزامهتتتا ابملستتاواة بتتتني اجلنستتني مبوجتتتب ع  45-62

 (؛االتفاتيات الدولية )ميامنار
 ماد إصالحات  املة من أجل اإلنصتاف متن أوجته الظلتم وعتد  املستاواةاعت 45-63

 (؛ليونابني اجلنسني )سيت 
مييز على أساس ز منعاا ألي نوع من أنواع التماد تانون ملكافحة التميياعت 45-64

 (؛االنتماء العرتي أو الدين أو امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية )هندوراس
          اذ تتتتتتتدابيت لتعزيتتتتتز مكافحتتتتتتة التمييتتتتتز العنصتتتتتتري وخطتتتتتا  الكراهيتتتتتتة اتتتتتت 45-65

 (؛)كوت ديفوار
ق يف ن و ايتتة احلقتتوق واحلتتر ت وضتتمان احلتتة القتتانو صتتلة تعزيتتز ستتيادموا 45-66

 (؛  ا  ومنل التمييز )البوسنة واهلرسكاملساواة يف املعاملة بني األ
 (؛صلة بذ  اجلهود يف جما  مكافحة التمييز ضد املرأة )تونسموا 45-67
اذ املزيتد متن اابطتوات لتوستيل نطتاق املتوارد الوطنيتة واحملليتة متن أجتل اتت 45-68

 (؛أ كا  العنف اجلنساين )كنداجلميل  يالتصد
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ماد تتدابيت ملعاجلتة أوجته عتد  املستاواة التيت تعتاين منهتا املترأة الكرديتة، اعت 45-69
 (؛يف ذلك يف احلصو  على اابدمات الصحية والتعليمية )إكوادور مبا
اذ املزيتتد متتن التتتدابيت ملنتتل أي  تتكل متتن أ تتكا  التمييتتز علتتى أستتاس اتتت 45-70

 ؛(إيطاليا) ية اجلنسانيةسي واهلو امليل اجلن
 مرار يف دعم مبادئ املستاواة بتني اجلنستني يف التشتريعات والسياستاتستاال 45-71

الوطنية، وتعزيز اجلهتود الراميتة إظ تنفيتذها بفعاليتة، ال ستيما يف جمتاالت صتنل القترارات، 
نساين لعنف اجلوالعمل، والتعليم، والصحة، والت كد من التحقيق يف مجيل اإلفادات عن ا

 ؛(على النحو الواجب )ليتوانيا
صلة اجلهود املبذولة لتنقتيق القتانون املنشتل للمؤسستة الوطنيتة ال كيتة موا 45-72

 (؛حلقوق اإلنسان ليشمل التزامي عد  التمييز واملساواة )املغر 
 اذ تدابيت فعالة لتحسني املساواة بني اجلنستني، وال ستيما يف صتنل القتراراتات 45-73

 (؛والتعليم والصحة )الربتغا والعمل 
 متتاد تشتتريل  تتامل ملناهضتتة التمييتتز، يشتتمل، يف مجلتتة أمتتور، امليتتل اجلنستتياعت 45-74

 (؛واهلوية اجلنسانية بوصفهما من دواعي احلماية )السويد
القتتانون املتعلتتق ابلتزمعتتات واملظتاهرات للحتتد متتن القيتتود التعستتفية  دعتم 45-75

تمتتل املثليتتات ى التزمعتتات الستتلمية التتيت ينظمهتتا جم ذلتتك علتتعلتتى حريتتة التزمتتل، مبتتا يف
يتتل اجلنستتي ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات اجلنستتني، واملثليتتني ومزدوجتتي امل

 (؛ومنظمات حقوق املرأة، وأحزا  املعارضة )كندا
نة خطتا  الكراهيتة واجلترا م بتدافل الكراهيتة املرتكبتة ضتد األفتراد متن إدا 45-76

اهلويتتتة اجلنستتتانية وحتتتاملي صتتتفات يتتتني ومزدوجتتتي امليتتتل اجلنستتتي ومغتتتايري ت واملثلاملثليتتتا
 ستتني، والتحقيتتق بفعاليتتة يف مثتتل هتتذه احلتتاالت ومقاضتتاة مرتكبيهتتا، ورفتتل احلظتتر املفتتروضاجلن

على ما تنظمه املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحاملو 
 (؛ات الكرب ء )آيسلندااث ومسيت صفات اجلنسني من أحد

قبتتتات التتتيت تعتتت ض حريتتتة التظتتتاهر، مبتتتا يف ذلتتتك األحتتتداث التتتيت ة العلتتتإعا 45-77
 ينظمهتتا جمتمتتل املثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتي امليتتل اجلنستتي ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتتاملي

 (؛صفات اجلنسني )لكسمربغ
 التيت تستتهدف املثليتاتلكراهيتة حقيق يف خطا  الكراهية واجلرا م بدافل االت 45-78

اجلنستتتانية وحتتتاملي صتتتفات اجلنستتتني  زدوجتتتي امليتتتل اجلنستتتي ومغتتتايري اهلويتتتةواملثليتتتني وم
 (؛ومقاضاة مرتكبيها )مالطة

 ظر يف رفل احلظر املفتروض علتى األحتداث التيت تنظمهتا املثليتات واملثليتونالن 45-79
اجلنسني يف أنقرة، و اية  ملو صفاتومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحا

 (؛طةالكرب ء وغيتها من املظاهرات )مالمسيتات 
ظتتتتر يف إدرا  منظمتتتتات املثليتتتتات واملثليتتتتني ومزدوجتتتتي امليتتتتل اجلنستتتتي الن 45-80

ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني يف عمليات اتاذ القرارات التيت جتريهتا 
 (؛)مالطة من اجملتمل املدين يف هذه العملياتملنظمات احلكومة، وإ راك ممثلي هذه ا
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ن احلتتق يف حريتتة التزمتتل وتكتتوين اجلمعيتتات، وال ستتيما متتن ختتال  ضتتما 45-81
إلغتتاء احلظتتر املفتتروض علتتى األحتتداث التتيت ينظمهتتا جمتمتتل املثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتي 

 (؛سيكامليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )املك
ستتي زلتتة االجتماعيتتة بستتبب امليتتل اجلنجهتتود للحتتد متتن التمييتتز والع بتتذ  45-82

 (؛)ميامنار
ن وممارستتة عتتد  التمييتز علتتى أستتاس امليتل اجلنستتي واهلويتتة اجلنستتانية ضتما 45-83

 (؛)النرويج
يز تدابيت مكافحة التمييز القا م علتى امليتل اجلنستي واهلويتة اجلنستانية، تعز  45-84

اء، معاتبتتة متترتكغ أعمتتا  متتور، إجتتراء التحقيقتتات، وعنتتد االتتضتت مجلتتة أالتتيت تشتتمل، يف
العنف ضد املثليات واملثليني ومزدوجتي امليتل اجلنستي ومغتايري اهلويتة اجلنستانية التمييز و 

 (؛وحاملي صفات اجلنسني )األرجنتني
 (؛صلة تقدمي املساعدة اإلنسانية من خال   اية حقوق اإلنسان )نيكاراغواموا 45-85
يتتة  جمتتا  املعونتتة اإلنستتانية واإلمنا صتتلة االضتتطالع بتتدورها القيتتادي يفموا 45-86

 (؛)الصوما 
ظر يف توعيل حصتص امليتاه علتى البلتدان اجملتاورة لضتمان احلتق يف امليتاه الن 45-87

 (؛للزميل، وفقاا للقانون الدوا )العراق
متتن طتتاطر خ واحلتتد صتلة ضتتمان أن تكتتون سياستتاهتا املتعلقتتة بتغتيت املنتتا موا 45-88

 تستتق متتل اتفاتيتتة األمتتم املتحتتدةت اجلنستتانية و تتاملة لإلعاتتتة، مبتتا يالكتتوارث مراعيتتة لالعتبتتارا
 (؛اإلطارية بش ن تغيت املناخ وإطار سينداي للحد من طاطر الكوارث )فيزي

 (؛صلة اجلهود املبذولة ملكافحة مجيل األعما  اإلرهابية )الصوما موا 45-89
رهتتا ، لضتتمان قتتوابت، مبتتا يف ذلتتك تتتانون مكافحتتة اإلالع انونح تتتإصتتال 45-90

ريتتة التعبتيت، علتتى اإلن نتتم وخارجهتتا، مبتا يتفتتق  امتتاا متتل التزامتتات احت ا  حريتتة التترأي وح
 (؛تركيا الدولية )السويد

 دا  عمليتتة اإلصتتالح القضتتا ي لتعزيتتز احلتتق يف حريتتة التعبتتيت وحريتتة استتت 45-91
للقواعتتد  نقتتيق تشتتريعات مكافحتتة اإلرهتتا  وفقتتاا ن طريتتق توستتا ا اإلعتتال ، وال ستتيما عتت

 (؛اإلنسان )سويسراواملعاييت الدولية حلقوق 
ن حق األفتراد يف حريتة التعبتيت، ال ستيما متن ختال  مراجعتة التشتريل ضما 45-92

 (؛املتعلق مبكافحة اإلرها  عن طريق تضييق نطاق تعريف اإلرها  )النمسا
 تانون( من 8)220ون مكافحة اإلرها  واملادة تان ( من2)7ح املادة إصال 45-93

 األعمتتتا  اإلرهابيتتتة الو تتتيكة، العقتتتوابت ال كتتتي متتتن أجتتتل التصتتتدي فقتتتا للتحتتتريض علتتتى
( من العهد الدوا اابا  3)19وضمان اتساق أي تيود على التعبيت عن الرأي مل املادة 
 (؛ابحلقوق املدنية والسياسية )الوال ت املتحدة األمريكية

متتتن القتتتانون اجلنتتتا ي متتتل  301 ءمتتتة تشتتتريل مكافحتتتة اإلرهتتتا  واملتتتادةموا 45-94
إلنستتتان، مبتتتا يكفتتتل  ايتتتة احلريتتتة األكادمييتتتة وحقتتتوق الطتتتال  املعتتتاييت الدوليتتتة حلقتتتوق ا

 (؛)أوروغواي
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جعة تانون مكافحة اإلرها  وتانون العقوابت ملواءمتهما مل الدستتور مرا 45-95
 (؛بلزيكاابا  ابحلقوق املدنية والسياسية )الدوا ا من العهد 19ال كي واملادة 

 (؛مته مل املعاييت الدولية )بوتسواانيم تشريل مكافحة اإلرها  بغية مواءتقي 45-96
ن أال تتعارض تشريعات مكافحة اإلرها  والتشتهيت متل حريتة الترأي ضما 45-97

ن حقتتوق اإلنستتان متتن والتعبتتيت لتمكتتني الصتتحفيني والفنتتانني واألكتتادمييني واملتتدافعني عتت
 (؛العمل )كندا

اإلنستان ومنتل تانون مكافحة اإلرها  مل املعاييت الدوليتة حلقتوق ءمة موا 45-98
 مقاضاة الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنستان بستبب ممارستتهم الستلمية حلقتوق اإلنستان

 (؛املكفولة هلم )الدامنرك
 تزامتات تركيتا الدوليتة، وال ستيمايل تانون مكافحة اإلرها  ملواءمته متل التعد 45-99

 (؛فيما يتعلق حبرية التظاهر والتعبيت والصحافة )فرنسا
( متتن تتتانون مكافحتتة اإلرهتتا  لضتتمان اتتصتتارها علتتى 2)7يل املتتادة دتعتت 45-100

لدولية حلقوق يت احظر التحريض على العنف. ومواءمة توانني مكافحة اإلرها  مل املعاي
 فيني وممثلتتياملفرطتتة للمتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان والصتتحاإلنستتان. ووضتتل حتتد للمقاضتتاة 

 (؛انيااجملتمل املدين بذريعة مكافحة اإلرها  )أمل
ن أن يكون تطبيق تشريل مكافحة اإلرها  متسقاا  اماا مل التزامات ضما 45-101

وضتتمان حماكمتتة املعتقلتتني بتتتهم تتعلتتق  ليتتة،تركيتتا يف جمتتا  حقتتوق اإلنستتان واملعتتاييت الدو 
 (؛رها  وفق األصو  القانونية )أيرلنداابإل
 يتة املتعلقتة ابلتشتهيت ومكافحتةيز اجلهتود الراميتة إظ مواءمتة التشتريعات الوطنتعز  45-102

 (؛اإلرها  مل املعاييت الدولية )ملديف
 ن حتتاالتإعتتال ن أال يقلتتل تطبيتتق تشتتريعات مكافحتتة اإلرهتتا  وفتت اتضتتما 45-103

 يف حريتتة التترأي والتعبتتيت فتتيهم الصتتحفيون، علتتى ممارستتة احلتتق الطتتوارئ متتن تتتدرة املتتواطنني، مبتتن
 (؛)املكسيك

إبلغتتاء احلظتتر املفتتروض علتتى التزمعتتات الستتلمية، ني حريتتة التزمتتل استت 45-104
نية يف ذلك جتمعات املثليات واملثليني ومزدوجتي امليتل اجلنستي ومغتايري اهلويتة اجلنستا مبا

متن تتانون  7بتيت، متن ختال  تنفيتذ املتادة وحاملي صتفات اجلنستني، فضتالا عتن حريتة التع
متن ختال  إلغتاء التزترمي مكافحة اإلرهتا ، التيت تتنص علتى عتد  جتواع جتترمي االنقتدا، و 

 (؛من تانون العقوابت )هولندا 301و 299و 216املواد  يف
ليات القتل ختار  نطتاق بعم حقيق الفوري يف مجيل االدعاءات املتعلقةالت 45-105

 (؛ليشيت -القضاء )تيمور 
يز اجلهود الراميتة إظ ضتمان التحقيتق يف مجيتل أعمتا  التعتذيب وستوء تعز  45-106

ضاة مرتكبيها ومعاتبتهم بطريقة فعالة، وإاتحة إمكانية جلوء ضحا  التعذيب املعاملة ومقا
 (؛إظ القضاء وإعادة أتهيلهم )فيزي

وء املعاملتتتة املبذولتتتة للقضتتتاء علتتتى أعمتتتا  التعتتتذيب وستتتهتتتود صتتتلة اجلموا 45-107
 (؛وحماسبة اجلناة )غاان
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الكتتتا  حتتد لالحتزتتاع التعستتفي واالحتزتتاع املطتتو  للصتتحفيني و  وضتتل 45-108
 (؛وممثلي اجملتمل املدين، مبن فيهم السيد عثمان كافاال )لكسمربغ

التعذيب، ومواصلة  إعاءصلة سياستها املتمثلة يف عد  التسامق مطلقاا موا 45-109
مجيل أعما  التعتذيب وستوء املعاملتة والتحقيتق فيهتا ومقاضتاة مرتكبيهتا اتاذ تدابيت ملنل 

 (؛ومعاتبتهم )نيكاراغوا
 (؛صلة تنفيذ اس اتيزية اإلصالح القضا ي )ليبياموا 45-110
 (؛صلة تنفيذ اس اتيزية اإلصالح القضا ي اجلديدة )الصوما موا 45-111
أعضتاء جملتس القضتاة واملتدعني ل األحكا  الدستورية املتعلقة بتعيتني يتعد 45-112

يتا العظمتى وأيرلنتدا العامني، مبا يكفل ألتراهنم انت ا  األغلبيتة )اململكتة املتحتدة لربيطان
 (؛الشمالية

ن وجود سلطة تضا ية مستقلة وحمايتدة، وضتمان احت ا  الفصتل بتني ضما 45-113
 (؛السلطات )النمسا

وعمليتتتة تعييتتتنهم لضتتتمان  يق هيكتتتل جملتتتس القضتتتاة واملتتتدعني العتتتامنيتنقتتت 45-114
لطة استتتناد التعيينتتات وال تيتتات إظ معتتاييت موضتتوعية، واصتتني اجمللتتس متتن تتتدخل الستت

 (؛التنفيذية )الوال ت املتحدة األمريكية
ن استتتقال  الستتلطة القضتتا ية بتعتتديل التشتتريعات حبيتت   تت   تعيتتني  ضتتما 45-115

 (؛أفضل )بلزيكاا ي مبدأي االستقال  واحلياد على حنو القضاجلهاع 
 صتلة اجلهتود الراميتتة إظ استني كفتاءة النظتتا  القضتا ي يف إطتار استت اتيزيةموا 45-116

 (؛اإلصالح القضا ي )تطر
  (؛صلة اجلهود املبذولة لتحسني إتامة العد  )بورونديموا 45-117
ا ية لضمان الفصل بتني الستلطات القضح عملية التعيني يف السلطة إصال 45-118

 (؛ستقال  القضاء وحياده )كنداوضمان ا
 ز أو العنتتفيتتف اجلهتتود الراميتتة إظ التحقيتتق يف أي فعتتل متتن أفعتتا  التمييتتتكث 45-119

القا متتة علتتى امليتتل اجلنستتي أو اهلويتتة اجلنستتانية ومقاضتتاة مرتكبيهتتا ومعتتاتبتهم، واعتمتتاد 
 (؛عاتبة عليها ) يليوامل تشريعات  املة ملنل هذه األفعا 

قال  الستلطة القضتا ية ونزاهتهتا يف القتانون واملمارستة العمليتة ن استتضما 45-120
 (؛)كوستاريكا

ن احتت ا  ستتيادة القتتانون واستتقال  القضتتاء، وتنفيتتذ تتترارات احملكمتتة ضتما 45-121
 (؛األوروبية حلقوق اإلنسان )تشيكيا

عاملتة الت التعتذيب أو ستوء امل حتااء اقيتق فتوري ومستتقل وفعتا  يفإجر  45-122
حتزتتتاع، واتتتتاذ تتتتدابيت تضتتتا ية ملنتتتل هتتذه األفعتتتا  ومنتتتل اإلفتتتالت متتتن العقتتتا  أثنتتاء اال

 (؛وضمان تعويض الضحا  )مصر
تتتدخل الستتلطة التنفيذيتتة يف نظتتا  العدالتتة اجلنا يتتة ويف التحقيقتتات  وتتتف 45-123

 (؛الدولة )مصر ؤوااجلنا ية املتصلة بتهم الفساد املوجهة إظ كبار مس
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 لقضا ي وضمان إجراء اقيقتات ومالحقتات تضتا ية وحماكمتاتح النظا  اإصال 45-124
 (؛مستقلة ونزيهة )فنلندا

ن استتتقال  القضتتاء عتتن طريتتق إصتالح  تترو  تعيتتني اجمللتتس األعلتتى ضتما 45-125
 (؛للقضاة واملدعني العامني )فرنسا

 ذلتتك لقضتتاء واالدعتتاء، مبتتا يف  ااء مجيتتل األحكتتا  التتيت تقيتتد استتتقالإلغتت 45-126
ليت تسمق للستلطة التنفيذيتة بتعيتني عتدد كبتيت متن األعضتاء يف جملتس القضتاة األحكا  ا
 (؛العامني، وكذلك يف احملكمة الدستورية )أملانيا واملدعني

يتتز ستتيادة القتتانون وضتتمان استتتقال  الستتلطة القضتتا ية وحظتتر تتتدخل تعز  45-127
 (؛)آيسلندارسة نفوذ عليها قضا ية أو حماوالت مماة الالسلطة التنفيذية يف السلط

 (؛صلة اإلصالح القضا ي بتعزيز استقال  القضاء )ألبانياموا 45-128
 (؛يز استقال  القضاء )إيطالياتعز  45-129
 ن التحقيتتق علتتى النحتتو الواجتتب يف مجيتتل ادعتتاءات االحتزتتاع التعستتفيضتتما 45-130

 (؛ادي توات األمن )إيطاليى أيوالتعذيب واملعاملة الالإنسانية عل
واقيق  2023-2019فيذ الفعا  الس اتيزية اإلصالح القضا ي للف ة نالت 45-131

 (؛أهدافها )موريتانيا
يتتز الفصتتل بتتني الستتلطات عتتن طريتتق ال اجتتل عتتن التعتتديل الدستتتوري تعز  45-132

 ق استتحداثطري من أجل اسني استقال  جملس القضاة واملدعني العامني، وعن 159للمادة 
 (؛ضاة السال  )هولندالطعن يف أحكا  تنظا  رأسي ل

يز استقال  النظتا  القضتا ي واتبتاع اإلجتراءات القضتا ية الواجبتة وفقتاا تعز  45-133
 (؛اللتزامات تركيا الدولية واملعاييت الدولية )النرويج

دعني واملتء االعتبتار الواجتب للمستاواة بتني اجلنستني يف تعيتني القضتاة إيال 45-134
 (؛ستانن املوظفني )ابكالعامني وغيتهم م

يز التحقيق يف مجيل االدعتاءات املتعلقتة حبتاالت اإلعتدا  ختار  نطتاق تعز  45-135
القضتاء وحتتاالت االختفتاء القستتري، متل ضتتمان تقتدمي مجيتتل املستؤولني عنهتتا إظ العدالتتة 

 (؛)أوروغواي
الضتتعيفة، مبتتا يف ذلتتك ئتتات صتتلة اجلهتتود الراميتتة إظ استتني وصتتو  الفموا 45-136
 (؛ون واملسنون واأل  ا  ذوو اإلعاتة، إظ العدالة )أذربيزانألطفا  واملهاجر ا

اذ خطوات ملموستة لضتمان وصتو  األ ت ا  التذين يعيشتون يف أوضتاع ات 45-137
هشة إظ العدالة، مثل النساء واألطفا  واملهاجرين واملسنني أو األ  ا  ذوي اإلعاتتة 

 (؛)ابكستان
ن يف التتتتدابيت املت تتتذة أثنتتتاء حالتتتة ا  األفتتتراد للطعتتتتنتتتوات فعالتتتة أمتتت فتتتتق 45-138

 (؛الطوارئ )فرنسا
ف عن االست دا  املفر  لالحتزاع السابق للمحاكمة، وضمان احلق الك 45-139

يف احملاكمتتتة وفتتتق األصتتتو  القانونيتتتة واحلتتتق يف احملاكمتتتة العادلتتتة للمتتتدافعني عتتتن حقتتتوق 
تتدرة الستلطة القضتا ية علتى جرمية، وتعزيز  ي دَّعى أهنم ارتكبوا لذيناإلنسان واملنتقدين ا

 (؛العمل بصورة مستقلة )أس اليا
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يتتف مراتبتتة أمتتاكن االحتزتتاع، وضتتمان إجتتراء اقيقتتات نزيهتتة يف مجيتتل تكث 45-140
ادعتتاءات التعتتذيب وستتوء املعاملتتة، وفقتتاا لسياستتتها املتمثلتتة يف عتتد  التستتامق مطلقتتاا متتل 

 (؛اويسر التعذيب )س
 (؛صدرهتا احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان )فرنسااألحكا  اليت أ ن تنفيذضما 45-141
 متثتتا  ألحكتتا  احملكمتتة األوروبيتتة حلقتتوق اإلنستتان املتعلقتتة حبقتتوق املتتواطننياال 45-142

 (؛اليواننيني يف وراثة املمتلكات غيت املنقولة يف تركيا )اليوانن
مارستتة القتتانون ويف امل يتتة التتدين واملعتقتتد، يفن حر عفة اجلهتتود لضتتمامضتتا 45-143

 (؛العملية، وال سيما يف وسا ا اإلعال  )هاييت
 (؛ئة الظروف حلرية الدين، امتثاالا للمعاييت الدولية )بولنداهتي 45-144
 (؛البطريركية املسكونية الش صية القانونية )اليوانن منق 45-145
إغالت هتتتا  ل التتتيت ال يتتتزا  يستتتببهاشتتتاكدة فتتتتق مدرستتتة هتتتالكي حلتتتل املإعتتتا 45-146

 (؛انن)اليو 
 ن حريتتة الفكتتر والتتدين، واحلتتق يف حريتتة اإلعتتال  واحلتتق يف حريتتة التعبتتيت،ضتتما 45-147

وضمان  كني املدافعني عن حقوق اإلنستان والصتحفيني متن القيتا  تنشتطتهم املشتروعة 
 (؛والسلمية دون خوف من التعرض للهزو  أو االنتقا  )آيسلندا

وغيتها من القيود القانونية املفروضتة  من تانون العقوابت 301اء املادة إلغ 45-148
 (؛على حرية الكال  ام عنوان اتشويه مسعة تركياا )أرمينيا

 (؛ن  كُّن وسا ا اإلعال  من العمل حبرية دون تدخل أو رتابة )أس الياضما 45-149
ريتق كفالتة عتد  تطبيتق عتن ط ن حق مجيل املواطنني يف حريتة التزمتلضما 45-150

 (؛عليها القانون تطبيقاا موسعاا )النمساالقيود اليت ينص 
 حتتد لالعتقتتاالت التعستتفية للعتتاملني يف جمتتا  اإلعتتال ، ونشتتطاء اجملتمتتل وضتتل 45-151

 املدين، واألكادمييني، والكثيتين غيتهم بسبب ممارستتهم حقتوق اإلنستان واحلتر ت األساستية.
 (؛األمريكية ء األتليات الدينية )الوال ت املتحدةأعضا وإهناء التمييز ضد

ماح للممثلني املنت بني دميقراطياا مبمارسة وال هتم، ووتف االستعاضتة الس 45-152
 (؛عنهم تمناء معينني تعييناا تعسفياا )تشيكيا

اء ممارستتتة االستعاضتتتة عتتتن ردستتتاء البلتتتد ت املنت بتتتني تمنتتتاء تعيتتتنهم إهنتتت 45-153
 (؛امنرك ا  اإلجراءات القضا ية الواجبة )الدبل إتاحلكومة 

اذ التتتدابيت املناستتبة حلمايتتة حريتتة التعبتتيت والتزمتتل وتكتتوين اجلمعيتتات، اتتت 45-154
وكذلك لضمان بيئة آمنة و كينية ملنظمات اجملتمل املدين واملدافعني عن حقوق اإلنستان 

ت األساستية تستلو  ميتثتل ر حلتوالصحفيني، بوسا ل منها اديد القيود املفروضة على ا
 (؛لدولية )إيطاليالاللتزامات ا

ماد ترتيبات تشريعية وتدابيت حمددة لتنفيذ اس اتيزية اإلصتالح القضتا ي، اعت 45-155
يف مجلة أمور، كززء من ضمان حرية وستا ا اإلعتال  وحريتة الترأي والتعبتيت، ستواء علتى 

 (؛اإلن نم أو خارجها )ليتوانيا
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حريتة الصتحافة وتكتوين وات لتشزيل حرية التعبيت، مبا يف ذلك ذ خطاات 45-156
اجلمعيتات والتزمتتل الستتلمي، ومواءمتة تشتتريعاهتا يف هتتذا الصتدد متتل التزاماهتتتا وتعهتتداهتا 

 (؛مبوجب القانون الدوا ذي الصلة )نيوعيلندا
 ان حرية التعبيت جبميل أ كاهلا ابالمتناع عن فرض الرتابة على وسا ضما 45-157
من احلريتة األكادمييتة والفنيتة واح امهتا ابلكامتل عال  االجتماعية والتقليدية والتمكني اإل

 (؛)النرويج
من  125و 267و 299ظر يف إلغاء جترمي التشهيت أو القذف إبلغاء املواد الن 45-158

 (؛القانون اجلنا ي ال كي )سلوفينيا
 التعبتيت متل املعتاييت الدوليتة حريتة اء جتترمي التشتهيت وضتمان اتستاق احلتق يفإلغت 45-159

 (؛إلنسان )إستونياحلقوق ا
ن احلق يف حرية التعبيت والتزمل، بوستا ل منهتا رفتل احلظتر املفتروض ضما 45-160

علتتى املناستتبات العامتتة التتيت تنظمهتتا املثليتتات واملثليتتون ومزدوجتتو امليتتل اجلنستتي ومغتتايرو 
القتتوانني ذات الصتتلة بطريقتتة  نفيتتذتاهلويتتة اجلنستتانية وحتتاملو صتتفات اجلنستتني، وضتتمان 

 (؛حلر ت األساسية وتكفل الرد النسغ واملشروع على نشا  االحتزا  )أس الياتكبق ا ال
ق سراح مجيل السياسيني املنت بني دميقراطياا الذين احت ززوا أو أ لقتي إطال 45-161

 (؛لسويدد )ادالقبض عليهم تعسفاا، واالمتناع عن املزيد من االنتهاكات يف هذا الص
الالعمتتة لضتتمان  تتتل النتتاس  تعتتاا كتتامالا ابحلتتر ت  صتتلة اتتتاذ التتتدابيتموا 45-162

 (؛األساسية وحقوق اإلنسان، وال سيما يف اجملالني املدين والسياسي )مجهورية كور 
يتتتتة ممارستتتتة حتتتتق الصتتتتحفيني واملتتتتدافعني عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتان ومجيتتتتل  ا 45-163

 (؛ليشيت -ة التعبيت )تيمور حري املنظمات غيت احلكومية يف
ية حرية التعبيت، على أن يشمل ذلك الصحفيني واملدافعني عن حقوق ا  45-164

 (؛اإلنسان، عن طريق إلغاء جترمي التشهيت )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 مهممهتتا ةن  كتتني املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان والصتتحفيني متتن ممارستتضتتما 45-165

تقدمي املسؤولني عن االعتداءات واملضتايقات التيت  دون خوف من االنتقا ، بوسا ل منها
 (؛يتعرض هلا الصحفيون إظ العدالة )النمسا

صلة ما تبذله من جهود لضمان أن توفر القوانني الوطنية احلماية حلرية موا 45-166
 (؛التعبيت على اإلن نم وخارجها )بلغار 

رجهتتا، بوستتا ل منهتتتا ة التعبتتتيت واابصوصتتية علتتى اإلن نتتتم وخاحريتت زيتتتعز  45-167
االمتنتتاع عتتن حزتتب احملتتتوى علتتى اإلن نتتم دون رتابتتة تضتتا ية وعتتن اللزتتوء إظ إغتتالق 

 (؛خدمات اإلن نم واهلاتف احملمو  )الرباعيل
ن وجتتود أمتتاكن ملمارستتة احلتتق يف حريتتة التزمتتل الستتلمي واحلتتتق يف ضتتما 45-168

 (؛تكوين اجلمعيات )كوستاريكايف  قالتعبيت واحل
ن االح ا  الكامل للحق يف حرية التعبيت واحلق يف تكتوين اجلمعيتات ماض 45-169

 (؛)أوروغواي
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ماد تشريل  امل حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان يشمل التحقيق اعت 45-170
 (؛وغواي)أور  يف االدعاءات املتعلقة ابالنتهاكات وأعما  الت ويف واالنتقا  املف ضة

 ا ا اإلعال ، فضالا عن املساواة واجلودة يف احلصو ن حرية التعبيت ووسضما 45-171
 (؛على املعلومات )مجهورية مولدوفا

ن التمتل الكامل حبريتة التعبتيت وحريتة التزمتل، والستماح حبريتة عمتل ضما 45-172
 (؛اجملتمل املدين ووسا ا اإلعال  )تشيكيا

ن اجلمعيتتات املتعلقتتة حبريتتة التزمتتل والتعبتتيت وتكتتوينهتتا ين وفتتاء توانضتتما 45-173
 (؛وفاءا كامالا ابلتزامات حقوق اإلنسان وتنفيذها تنفيذاا كامالا )فنلندا

ن حيز حر وآمن للمزتمل املدين، مبا يف ذلك املدافعون عتن حقتوق ضما 45-174
 (؛نلندان )فااإلنسان، مبا يتفق  اماا مل االلتزامات الدولية يف جما  حقوق اإلنس

يتة آمنتة للصتحفيني واملتدافعني عتن حقتوق اإلنستان ن هتيئة بيئتة  كينضما 45-175
 (؛واجملتمل املدين، سواء على اإلن نم أو خارجها )أيرلندا

اذ املزيد من التدابيت لتعزيتز حريتة التعبتيت والصتحافة، مبتا يف ذلتك هتيئتة ات 45-176
 (؛أنشطة وسا ا اإلعال  )الياابنوسل بيئة سياسية واجتماعية تشمل على نطاق أ

ن عتتد  تعتترملض املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان واحملتتامني والصتتحفيني ضتتما 45-177
 (؛العهم بعملهم )نيوعيلنداللت ويف أو االعتقا  التعسفي أثناء اضط

ا  احلق يف التزمل اح اماا اتماا، وهتيئتة بيئتة آمنتة و كينيتة للمتدافعني اح   45-178
  (؛ان )النرويجإلنسعن حقوق ا

  تتل املتتدافعني عتن حقتتوق اإلنستان واألكتتادمييني والصتتحفينين استتتمرار ضتما 45-179
 (؛ تعاا كامالا ابحلق يف حرية التعبيت )بيتو

ماد مجيل التدابيت الرامية إظ ضمان حرية التعبيت للصحفيني واملدافعني اعت 45-180
 (؛عن حقوق اإلنسان )األرجنتني

مجيتل املنظمتات غتيت لصحفيني واملدافعني عتن حقتوق اإلنستان و اح لمالس 45-181
 (؛احلكومية حبرية ممارسة حقهم يف حرية التعبيت والرأي )الربتغا 

الراميتتتة إظ التوعيتتتة حبقتتتوق اإلنستتتان يف اجلهتتتاع القضتتتا ي، يتتتز اجلهتتتود تعز  45-182
 (؛ابكستانفة )وتنظيم دورات تدريبية بش ن القضا  املتعلقة حبرية التعبيت والصحا

ألحكتتتا  املتعلقتتتة ابلنظتتتا  العتتتا  والصتتتحة العامتتتة إستتتاءة استتتت دا  ا منتتتل 45-183
ملتتتواطنني، مبتتن فتتتيهم واآلدا  العامتتة لضتتتمان حريتتة التزمتتتل وتكتتوين اجلمعيتتتات جلميتتل ا

واملثليتتتون ومزدوجتتتو امليتتتل اجلنستتتي ومغتتتايرو اهلويتتتة اجلنستتتانية وحتتتاملو صتتتفات  املثليتتتات
 (؛اجلنسني )أملانيا

يعتترب احلتق يف االستتنكاف الضتميتي  ظر يف تنقيق القانون احلتاا التذيالن 45-184
 (؛عن اابدمة العسكرية عمالا إجرامياا )كرواتيا

ابابدمة املدنية للمستنكفني ضميت ا عن اابدمة العسكرية ظر يف العمل الن 45-185
 (؛)كرواتيا
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لة اجلهتود الراميتة مواصتماد تتانون عتا  ملكافحتة االجتتار ابأل ت ا ، و اعت 45-186
ة ومجيتتتل أ تتتكا  االستتتتغال  اجلنستتتي ل طفتتتا  وتمعهتتتا واملعاتبتتتة إظ منتتتل هتتتذه الظتتتاهر 

 (؛)توغو عليها
 (؛ظ مكافحة االجتار ابلبشر و اية ضحا ه )نيزيت صلة اجلهود الرامية إموا 45-187
ا  ة ضتتحصتتلة تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة إظ مكافحتتة االجتتتار ابلبشتتر و ايتتموا 45-188

 (؛االجتار )إندونيسيا
 لة اجلهود الرامية إظ منل ومكافحة االجتتار ابأل ت ا  و ايتة الضتحا صموا 45-189

 (؛والتعاون الدوا يف هذا اجملا  )كواب
 (؛ماد تانون  امل ملكافحة االجتار ابأل  ا  )إكوادوراعت 45-190
 (؛غار ماد تانون  امل ملكافحة االجتار ابلبشر )هناعت 45-191
 ة االجتتار ومواصتلة اجلهتود الراميتة إظ منتل االجتتارماد تانون  امل ملكافحتاعت 45-192

متتن أهتتداف التنميتتة  5ن اهلتتدف متت 2ابأل تت ا  وتمعتته واملعاتبتتة عليتته،  شتتياا متتل الغايتتة 
 (؛املستدامة )اهلند

 (؛صلة اجلهود الرامية إظ مكافحة االجتار ابلبشر )لبنانموا 45-193
 ابأل ت ا ، بوستا ل منهتا تعزيتز صلة ما تبذله من جهتود ملكافحتة االجتتارموا 45-194

 (؛اإلطار القانوين وضمان سالمة ضحا  االجتار ورفاههم )سري النكا
دة اجلهود الرامية إظ مكافحة االجتار ابأل  ا ، وال سيما يف صفوف  ع  45-195

 (؛الفئات الضعيفة مثل املهاجرين )جزر البهاما
ر ابلنستتاء والفتيتتات داخليتتاا وعتترب دة اجلهتتود الراميتتة إظ احلتتد متتن االجتتتاع  45-196

 (؛احلدود )العراق
  ا ، وال سيما النساء واألطفتا اذ التدابيت الالعمة ملكافحة االجتار ابأل ات 45-197

 (؛يف صفوف الالجئني )البحرين
، واديتد الضتحا  فحتتهدة اإلجراءات الراميتة إظ منتل االجتتار ابلبشتر ومكاع  45-198

 (؛ سيما يف سياق أعمات الالجئني واملهاجرين )مجهورية مولدوفاعلى حنو استباتي، وال
ا متتن ختتال  التستتزيل املتتدين جلميتتل يتتز حقتتوق املتترأة املتزوجتتة وأطفاهلتتتعز  45-199

 (؛الزجيات )توغو
م اء التتتدابيت غتتيت القانونيتتة التتيت فصتتلم عشتترات اآلالف متتن مناصتتبهإلغتت 45-200
ملستؤولني املنت بتني دميقراطيتاا، وإطتالق ستتراح كوميتة، وإلغتاء القترارات التيت أطاحتتم اباحل

 (؛لتدابيت )مصراملعتقلني بني هؤالء املسؤولني، وتعويض املتضررين من هذه ا
صلة اتاذ تدابيت لتحسني التغطية الشاملة ابابتدمات الصتحية املقدمتة موا 45-201

 (؛يةينيكإظ السكان )اجلمهورية الدوم
 (؛ى التعليم العاا )جنو  السوداندة فر  حصو  املرأة علع  45-202
 صلة ما تبذلته متن جهتود لتحستني مستتوى التعلتيم، واعتمتاد سياستاتموا 45-203

 (؛هتدف إظ تعزيز إدما  الفتيات واألطفا  ذوي اإلعاتة يف التعليم )دولة فلسطني
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حلصتتو  علتتى التعلتتيم اجلتتامل ر  اصتتلة متتا تبذلتته متتن جهتتود لتتز دة فتتموا 45-204
 (؛فا  ذوي اإلعاتة )تونسلفا دة األط

 (؛يت حصو  الفتيات على التعليم العاا تنسب الوسا ل )جزر القمرتيس 45-205
 صلة اجلهود الرامية إظ تشزيل الفتيتات علتى متابعتة الدراستة، وال ستيماموا 45-206

 (؛ناطق الريفية )كرواتيايف امل
ذين يتستربون متن بذله من جهود لضمان مواصلة األطفا  التما تعفة مضا 45-207

 (؛الدراسة بسبب صعوابت مالية لتعليمهم اإللزامي )إثيوبيا
 ا  التثقيف اجلنسي الشامل القا م على األدلة واملناسب للستن يف املنتاهجإدر  45-208

 (؛الدراسية )فيزي
والتدوا متن أجتل  ايتة  لتيمجيل التدابيت الالعمة مبوجب القانون احمل اذات 45-209

 (؛ية على املستوى اجلامعي واحلقوق ذات الصلة )هاييتاحلرية األكادمي
منهج دراسي  امل للتثقيف اجلنسي القا م على األدلة استتناداا إظ  وضل 45-210

 (؛مبادئ حقوق اإلنسان )آيسلندا
خباصتة  ، و من جهود لتوفيت فر  التعلتيم جلميتل األطفتاصلة ما تبذله موا 45-211

 (؛الضعيفة )ماليز أولئك الذين ينتمون إظ الفئات 
اد اإلطار التنظيمي وتنقيحه لضمان إاتحة سنة واحدة على األتل من إعد 45-212

التعليم تبل االبتدا ي اجملاين واإللزامي احلقيقي، وإدخا  اسينات على توفيت التعليم تبل 
 (؛رالالجئون، من متابعة الدراسة )اجلزا  سيمااالبتدا ي تكفل  كني مجيل األطفا ، وال 

 (؛صلة توفيت فر  متكافئة للفتيات يف التعليم ويف اجملتمل )اجلبل األسودموا 45-213
صلة اجلهود الرامية إظ ضمان التعليم اجلامل وتعزيز منتاء مجيتل الفتيتان موا 45-214

 (؛قني )نيكاراغواوالفتيات واملراه
تعلتيم العتاا ية إظ توسيل نطاق حصو  املترأة علتى اللرامصلة اجلهود اموا 45-215

 (؛)االااد الروسي
صتتلة اجلهتتود الراميتتة إظ منتتل التمييتتز ضتتد املتترأة وإجيتتاد حقتتوق وفتتر  موا 45-216

 (؛وعبكستانمتساوية هلا، مبا يف ذلك من خال  الربامج االس اتيزية وخطا العمل الوطنية )أ
، قص اإلبتتالغ املتفشتتي عتتن العنتتف اجلنستتاينة لتتنجلتتة األستتبا  اجلذريتتمعا 45-217

وبذ  جهود ملموستة لتشتزيل اإلبتالغ، بوستا ل منهتا تتوفيت املتوارد الكافيتة هلتذا الغترض 
 (؛)جزر البهاما

 (؛ماد تدابيت ملكافحة العنف ضد املرأة من أجل  اية حقوق املرأة )الصنياعت 45-218
 ؛(نياصلة مكافحة العنف ضد املرأة )ألباموا 45-219
 (؛نف ضد املرأة )جزر القمريز مناهضة مجيل أ كا  العتعز  45-220
صتتلة اجلهتتود الراميتتة إظ مكافحتتة العنتتف ضتتد املتترأة ومالحقتتة مرتكبيتته موا 45-221

 (؛)تونس
 (؛د صلة تعزيز اجلهود الرامية إظ القضاء على العنف ضد املرأة )كمبو موا 45-222
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ة البطالتتة بتتني النستتاء والتمييتتز ضتتد كافحتتصتتلة متتا تبذلتته متتن جهتتود ملموا 45-223
 (؛رأة والعنف العا لي )غابونامل
 دة عتتدد مالجتتل النستتاء، وضتتمان وصتتو  مجيتتل النستتاء، مبتتن فتتيهن النستتاءع  45-224

يف  ا علتيهناملعوتات بدنياا، وصوالا غيت مقيد إليها، وحظر االتصا   اماا بني النساء ومتن جنتو 
 (؛هذه املؤسسات )النمسا

ضد املرأة ومالجل النساء  دة خدمات الدعم املؤسسي لضحا  العنفع  45-225
 (؛)األردن

عفة اجلهود املبذولة ملكافحة العنف ضتد املترأة، بوستا ل منهتا ضتمان مضا 45-226
 (؛املعاتبة الفعالة على ما يسمى جبرا م االشرفا )الرباعيل

 والفتيتتات، وال ستتيما نستتاءمارستتات التقليديتتة الضتتارة التتيت  يتتز ضتتد الامل منتتل 45-227
 (؛القضاء عليها يف مجيل أحناء إتليمها )بوركينا فاسوالزوا  املبكر، و 

 اء آليات آمنة وفعالة للنساء، وال ستيما الالجئتات، لإلبتالغ عتن حتاالتإنش 45-228
ن  تالت لتشتزيعهن علتتى العنتف اجلنستاين، مبتا يف ذلتتك العنتف اجلنستي، فضتالا عتتن  ت

 (؛ريكاالقيا  بذلك )كوستا
 جمتتا  تعزيتتز حقتتوق النستتاء والفتيتتات وإدمتتاجهنصتتلة تتتدعيم اإلتتتاعات يف موا 45-229

 (؛وتكافؤ الفر  أمامهن ورفاههن يف إطار الربامج الوطنية )اجلمهورية الدومينيكية
نتا ي، وتعزيتز اإل ارات إظ ما يسمى جبترا م الشترف يف القتانون اجل حذف 45-230

 ابملتترأة ودورهتتا يف األستترة ى القوالتتب النمطيتتة التمييزيتتة املتعلقتتةء علتتالتتتدابيت الراميتتة إظ القضتتا
 (؛واجملتمل )إكوادور

دة اجلهود الرامية إظ تعزيز و اية حقوق املرأة، مبا يف ذلك منل العنف ع  45-231
 (؛العا لي ضد املرأة )الياابن

 (؛اريز التدابيت الرامية إظ التمكني الفعلي للمرأة )ميامنتعز  45-232
أة عتن طريتق مكافحتة العنتف ضتد املترأة صلة تعزيز وضمان حقوق املر موا 45-233

 (؛والتنفيذ الكامل التفاتية اسطنبو  )النرويج
صتتتلة اجلهتتتود الراميتتتة إظ ضتتتمان املستتتاواة يف احلقتتتوق والفتتتر  للمتتترأة موا 45-234
 (؛أة )بواتناملر فيذ الفعا  ابطا العمل املتعلقة بتمكني املرأة ومكافحة العنف ضد والتن
اية النساء واألطفا  من العنتف، مبتا يف ذلتك العنتف أطر  املة حلم وضل 45-235

 (؛العا لي )بولندا
ستتبة متترتكغ العنتتف ضتتد املتترأة، مبتتا يف ذلتتك متتا يستتمى جبتترا م الشتترف حما 45-236

 (؛ورية كور والعنف العا لي )مجه
نف ضد املرأة، بوسا ل منها والعيز التدابيت الرامية إظ مكافحة التمييز تعز  45-237

انني ذات الصلة، مل القضاء علتى أي ثغترات يف التشتريعات الوطنيتة ميكتن أن تنفيذ القو 
 (؛)رواندا تقوض  اية حقوق املرأة، والتصدي للقوالب النمطية التمييزية اليت تضر ابملرأة

 (؛وداندة مشاركة املرأة يف مجيل أ كا  صنل القرارات )جنو  السع  45-238
 (؛املتعلقة بتمكني املرأة )فييم ان نفيذ الفعا  ابطة العمل الت 45-239
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 صتتتلة متتتا تبذلتتته متتتن جهتتتود لتحستتتني وضتتتل املتتترأة يف احليتتتاة السياستتتيةموا 45-240
 مناصتتب صتتنل القتترار يف القطتتاعني واالتتصتتادية واالجتماعيتتة، ولضتتمان التمثيتتل املتستتاوي يف

 (؛العا  واابا  )دولة فلسطني
ت ملكافحتتتة التتتزوا  املبكتتتر الصتتتيغة النها يتتتة ابطتتتة عمتتتل املقاطعتتتا ضتتتلو  45-241

وخطة العمتل الوطنيتة ملكافحتة  2023-2018والزوا  القسري ووثيقة االس اتيزية للف ة 
 (؛سواانالزوا  املبكر والزوا  القسري، وتنفيذها بفعالية )بوت

لتتتزوا  القستتتري ر وايتتتز إنفتتتاذ القتتتانون يف جمتتتا  مكافحتتتة التتتزوا  املبكتتتتعز  45-242
 (؛)بلزيكا

مجيل املمارسات الضارة ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك عوا   فحةمكا 45-243
 (؛األطفا  والزوا  املبكر والزوا  القسري )إيطاليا

أجتل النهتوض ابملستاواة يذ السياسات وخطتا العمتل ذات الصتلة متن تنف 45-244
يف عمليتتتتات صتتتتنل القتتتترار السياستتتتي تها بتتتتني اجلنستتتتني والتتتت ويج لتمكتتتتني املتتتترأة ومشتتتتارك

 (؛ادي )اتيلندواالتتص
ظتتر يف اتتتاذ خطتتوات إضتتافية لتتز دة  ثيتتل املتترأة علتتى مستتتو ت صتتنل الن 45-245

 (؛القرار )كمبود 
لضتتمان ع دة مشتتاركة  دة مشتتاركة املتترأة يف مجيتتل أ تتكا  صتتنل القتترارع  45-246

 (؛املرأة يف األدوار القيادية )تيتغيزستان
تيزية وخطتة العمتل الوطنيتة ملكافحتة ن التنفيذ الفعا  لوثيقتة االست اضما 45-247

 (؛الزوا  املبكر والزوا  القسري )ملديف
اذ تدابيت فعالة للقضاء على املمارسة الضارة املتمثلتة يف عوا  األطفتا  ات 45-248

 (؛ا  املبكر والزوا  القسري )انميبياوالزو 
مجيتل ميتادين  إظ  كتني املترأة وتعزيتز مشتاركتها يف اميةصلة التدابيت الر موا 45-249

 (؛اجملتمل )نيبا 
صتتلة سياستتة مكافحتتة مجيتتل أ تتكا  التمييتتز ضتتد املتترأة، وضتتمان  تتتل موا 45-250

 (؛املرأة ابحلقوق وتكافؤ الفر  يف مجيل اجملاالت )عمان
 صتتلة ضتتمان حصتتو  مجيتتل املتتوظفني املعنيتتني التتذين يقتتدمون ختتدماتموا 45-251
لعنتف ورصتده علتى التتدريب الكتايف وبنتاء عم من خال  مالجل النساء ومراكتز منتل االد

 (؛القدرات لتقدمي مساعدة أكثر فعالية إظ النساء املشموالت برعايتهم )سنغافورة
ل املتتتترأة يف التعلتتتتيم العتتتتاا والعمالتتتتة يتتتتز اجلهتتتتود الراميتتتتة إظ ع دة  ثيتتتتتعز  45-252

 (؛النكا )سري
وغيتهتتتا متتتن  2023-2019لتنفيتتتذ الفعتتتا  ابطتتتة التنميتتتة للفتتت ة يف اظتتتر الن 45-253

 االس اتيزيات وخطا العمتل الوطنيتة الراميتة إظ تعزيتز حقتوق النستاء واألطفتا  واأل ت ا 
 (؛ذوي اإلعاتة )تركمانستان

ل العنتتتف ضتتتد األطفتتتا  والقضتتتاء علتتتى عمتتتل صتتتلة اتتتتاذ خطتتتوات ملنتتتموا 45-254
 (؛األطفا  )أوكرانيا
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 (؛ي حلظر عوا  األطفا  )إسبانياسن املسؤولية اجلنا ية واإلنفاذ الفعل رفل 45-255
دة النظتتر يف احلتتد األدن لستتن عمتتل األطفتتا ، ومعاجلتتة حالتتة األطفتتا  إعتتا 45-256

 (؛املهاجرين املشاركني يف أعما  غيت نظامية )البحرين
الت لتي الت صلة العمل على تعزيز إطارها القانوين واملؤسسي ملنل حتاموا 45-257

ة معتتاملتهم أو ممارستتة العنتتف ضتتدهم، والتصتتدي هلتتذه عتتن األطفتتا  واملتتراهقني أو إستتاء
 (؛احلاالت يف الوتم املناسب )كواب

 ماذ تتتدابيت إضتتافية تستتمق حبمايتتة حقتتوق األطفتتا  واملتتراهقني وع دة رفتتاههاتتت 45-258
 (؛)اجلمهورية الدومينيكية

ها ضتمان التنفيتذ الفعتا  للتربانمج ل منصلة دعم حقوق الطفل، بوسا موا 45-259
 (؛ين ملكافحة عمل األطفا  )ماليز الوط
يف اجلهود اليت تبذهلا احلكومة للقضاء علتى عمتل األطفتا  والست رة تكث 45-260

 (؛)انميبيا
صتتلة دعتتم وتنفيتتذ اابطتتة الوطنيتتة الراميتتة إظ مكافحتتة عمتتل األطفتتا  موا 45-261

 (؛)عمان
 (؛)بولندامجيل أ كا  العقوبة البدنية ل طفا   اظرماد تشريعات اعت 45-262
ريعي للقضتتاء علتتى عوا  األطفتتا ، مبتتا يف ذلتتك التتزوا  يتتز اإلطتتار التشتتتعز  45-263

 (؛الديين غيت املسزل، من أجل ضمان حقوق مجيل النساء املتزوجات وأطفاهلن )اهلند
فتتة علتتى ت كاوستتا ا اإلعتتال  احلكوميتة وتتتادة الدولتتة علتى املستتتو حت   45-264

اس علتى تتد  املستاواة من الدستور، ومعاملة مجيل الن 10دة الوفاء ابلتزاماهتم مبوجب املا
بغض النظر عن الدين، ومعارضة التصر ات املهينة التيت تصتدر ضتد اليهتود واملستيحيني 

 (؛واألتليات الدينية األخرى )جزر سليمان
يتتتات اإلثنيتتتة والدينيتتتة ألتلصتتلة اتتتتاذ خطتتتوات لتعزيتتتز و ايتتتة حقتتتوق اموا 45-265

 (؛ز ضد األتليات )اتيلندحة التمييز والقوالب النمطية والتحيواللغوية، ومكاف
يز الشمو  االجتماعي عن طريتق تعزيتز تتوانني مكافحتة التمييتز وتنفيتذها، تعز  45-266

 (؛ويشمل ذلك مجيل األتليات الدينية واإلثنية )أس اليا
 25املؤرخ  AL TUR 1/2019بالغ املش ك ة للستزابة بصورة موضوعياال 45-267

 (؛ني بوال ت )أرمينياالذي تدمه عدة مكلف 2019آذار/مارس 
حقيتتق علتتى النحتتو املناستتب يف خطتتا  الكراهيتتة العنصتتري والبيتتاانت الت 45-268

التمييزية املوجهة ضد األتليات، مثل األرمن واألكراد والروما، ومقاضاة مرتكبيها بفعالية 
 (؛ا)أرميني

 ت ا  تعلق مبطالبات امللكية املقدمة متن أاذ اابطوات املناسبة فيما يات 45-269
من ذوي اهلوية البلغارية من تراتيا الشترتية، عمتالا بتوصتيات بلغتار  الصتادرة عتن التدورة 

 (؛األوظ لالستعراض الدوري الشامل )بلغار 
 (؛)الصنينية اذ تدابيت ملموسة حلماية حقوق األتليات اإلثات 45-270
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 دون مزيتدميتة التيت استتمرت ستبل ستنوات والشتروع حد للفزوة التنظي وضل 45-271
متتتن التتتت خيت يف اعتمتتتاد وتنفيتتتذ لتتتوا ق انت ابيتتتة جديتتتدة حتتت  يتتتتمكن املواطنتتتون األتتتتراك 

ينتمتتون إظ جمتمعتتات غتتيت مستتلمة متتن انت تتا  تيتتاداهتم ومتتن   إدارة مؤسستتاهتم  التتذين
 (؛اابيتية )اليوانن

العتتتتاملني يف استتتتطنبو  اباللتحتتتتاق  ماح ألطفتتتتا  املتتتتواطنني اليتتتتواننينيالستتتت 45-272
 (؛ارس األتليات اليواننية ومنحهم  هادة معادلة عند إ ا  دراستهم )اليواننمبد
ني فر  احلصو  على خدمات الصحة اجلنسية واإلتابيتة، وال ستيما اس 45-273

ستاء التالي يعشتتن يف املنتاطق الريفيتتة والنللنستاء الكترد ت ونستتاء األتليتات األختتر ت، 
 (؛ملرغو  فيه )اهلندالنا ية، وجتنب احلمل املبكر وغيت او 

 صتلة اجلهتود الراميتة إظ التشتاور متل األتليتات غتيت املستلمة بغيتة التصتتديموا 45-274
 (؛للتحد ت اليت تواجهها هذه األتليات عند انت ا  أعضاء مؤسساهتا )لبنان

لى أسس إثنية، مل ضمان يت الرامية إظ جتنب التمييز القا م عتدابيز التعز  45-275
 األكراد واألرمن والرومتا علتى ذات الفتر  للحصتو  علتى اابتدمات العامتة، إمكانية حصو 

 (؛وال سيما يف جماا التعليم والصحة )بيتو
صلة تنفيتذ مشتروع دعتم تنفيتذ ورصتد اتفاتيتة حقتوق األ ت ا  ذوي موا 45-276

 (؛دناألر اإلعاتة )
 التعلتتيم التتربامج واملشتتاريل الراميتتة إظ تيستتيتصتتلة توستتيل نطتتاق تغطيتتة موا 45-277

 (؛اجلامل ل   ا  ذوي اإلعاتة، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية )سنغافورة
صتتلة تنفيتتذ السياستتات الراميتتة إظ التعزيتتل إبدمتتا  مجيتتل األ تت ا  موا 45-278

 هتذا اإلدمتا ،لي ومشتاركتهم النشتطة فيهمتا، وتعزيتز م احملذوي اإلعاتة يف اجملتمل ويف جمتمعه
 (؛ة )جيبويوتصيص املوارد الالعم

 (؛يل التعليم اجلامل ل طفا  املعوتني )جنو  السودانتشز 45-279
صتلة اجلهتتود الراميتتة إظ تعزيتتز حقتوق األ تت ا  ذوي اإلعاتتتة، مبتتا يف موا 45-280

 (؛حية الكافية )السودانالص ذلك إدماجهم يف اجملتمل وتوفيت الرعاية
ا  ذوي اإلعاتتة، بوستا ل اجلهود الرامية إظ ضتمان حقتوق األ ت يز تعز  45-281

 (؛منها ضمان حصوهلم على التعليم اجلامل )أوكرانيا
صلة اجلهود الرامية إظ اعتماد تدابيت تشريعية ومؤسسية لتعزيز حقتوق موا 45-282

 (؛األ  ا  ذوي اإلعاتة )بواتن
 ي اإلعاتتتة، ومواءمتتة تشتتريعاهتاء األحكتتا  التمييزيتتة يف حتتق األ تت ا  ذو اإلغتت 45-283
 (؛لقة مبناهضة التمييز مل اتفاتية حقوق األ  ا  ذوي اإلعاتة )تشاداملتع
اء األحكا  التمييزيتة إعاء األ ت ا  ذوي اإلعاتتة، ومواءمتة تشتريعاهتا إلغ 45-284

 (؛  ذوي اإلعاتة )هاييت  ااملتعلقة مبناهضة التمييز مل اتفاتية حقوق األ
 وسا ل منها مواءمة تشتريعاهتاتعزيز حقوق األ  ا  ذوي اإلعاتة، ب صلةموا 45-285

 (؛املتعلقة مبناهضة التمييز مل اتفاتية حقوق األ  ا  ذوي اإلعاتة )ماليز 
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ن جتنتتب احلتتبس االنفتترادي وغتتيته متتن ضتترو  املعاملتتة غتتيت التوافقيتتة ضتما 45-286
ني عن هذه التدابيت هبدف اتة يف املؤسسات، والتحقيق مل املسؤولاإلعل   ا  ذوي 

 (؛جنا ية أو إدارية )اجلزا ر فرض عقوابت
اذ املزيتتد متتن اإلجتتراءات لتعزيتتز التعلتتيم اجلتتامل ل طفتتا  ذوي اإلعاتتتة اتتت 45-287

 (؛)اجلبل األسود
 ت ا  ق األصلة اتاذ تدابيت تشريعية ومؤسسية وتنفيذية لتعزيز حقو موا 45-288

 (؛ذوي اإلعاتة )عمان
صلة اجلهود الرامية إظ  اية وتعزيتز حقتوق األ ت ا  ذوي اإلعاتتة، موا 45-289

 (؛وال سيما تيسيت إمكانية الوصو  أما  األطفا  ذوي اإلعاتة )فييم ان 
 حكا  التمييزية يف حق األ  ا  ذوي اإلعاتتة، ومواءمتةظر يف مراجعة األالن 45-290

 (؛األ  ا  ذوي اإلعاتة )رواندالقة مبناهضة التمييز مل اتفاتية حقوق ملتعتشريعاهتا ا
صتتلة اجلهتتود الراميتتة إظ صتتياغة خطتتة العمتتل الوطنيتتة للهزتترة مبشتتاركة موا 45-291

 (؛مجيل أصحا  املصلحة )اليمن
قييم توانينها وسياساهتا املتعلقة ابهلزرة لضمان  اية صلة استعراض وتموا 45-292

 (؛سان )الفلبنين، وفقاا للمعاييت الدولية حلقوق اإلناجريحقوق امله
ن إمكانيتتتتة حصتتتتو  مجيتتتتل العمتتتتا  املهتتتتاجرين علتتتتى الرعايتتتتة الطبيتتتتة ضتتتتما 45-293

 (؛)أفغانستان
، متتل التشتتزيل صتتلة توجيتته االنتبتتاه التتدوا إظ حالتتة الالجئتتني الصتتعبةموا 45-294

 (؛البوليفارية ويالعلى تصيص املزيد من املوارد حلمايتهم )مجهورية فنز 
ملتمسي اللزوء واملهتاجرين داختل أراضتي تركيتا حبقتوق  ن  تل مجيلضما 45-295

 (؛اإلنسان األساسية ااباصة هبم )أفغانستان
ظ الالجئتني صلة تقدمي املعونة اإلنستانية والتعلتيم واابتدمات الصتحية إموا 45-296

 (؛واملهاجرين وملتمسي اللزوء )السودان
الجئني، والدعوة إظ تقاستم يه انتباه اجملتمل الدوا إظ حمنة التوج صلةموا 45-297

 (؛األعباء على الصعيد الدوا )ليبيا
 صلة تطبيق هنج يركز على حقوق اإلنسان إعاء األ  ا  الذين يلتمسونموا 45-298

 (؛الع اجملتمل الدوا على أفضل ممارساهتا يف هذا الصدد )أذربيزاناللزوء يف البلد، وإط
استضافة الالجئني وتزويدهم ابابدمات  صلة القيا  بدورها اإلنساين يفموا 45-299

 (؛الضرورية )تطر
 (؛ن أن تكون عودة الالجئني متفقة مل القانون الدوا )ألبانياضما 45-300
اللزتوء علتى املستاعدة القانونيتة وال مجتة يز إمكانيتة حصتو  ملتمستي تعز  45-301

 (؛ومراكز اهلزرة )املكسيكدية الشفوية يف النقا  احلدو 
ا  سيادة الدو  اجملاورة تسلو  ال يضر ابحلقوق السيادية واإلنسانية اح   45-302

 ملواطنيها )العراق(.
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تركيا وأحاطم  وفيما يلي التوصيات اليت صيغم أثناء جلسة التحاور، واليت نظرت فيها -46
 هبا علماا:

 (؛ة )ترب دولينضما  إظ احملكمة اجلنا ية الاال 46-1
 (؛لني اإلضافيني امللحقني ابتفاتيات جنيف )ترب صديق على الربوتوكو الت 46-2
قيتتد جبميتتل تتترارات األمتتم املتحتتدة املتعلقتتة ابنتهاكتتات حقتتوق اإلنستتان الت 46-3

 (؛رب اليت تشيت ضمناا أو صراحة إظ تركيا )ت
 (؛)ترب اا يت رفعم حاليئ الاء مجيل املراسيم والقوانني املرتبطة حبالة الطوار إلغ 46-4
لزنتتة املعنيتتة ابملفقتتودين يف تتترب  جبميتتل املعلومتتات التتيت  تلكهتتا يتتد التزو  46-5

 السلطات ال كية بش ن مواتل الدفن احملتملة، مبا يف ذلك االطالع الكامل على احملفوظات
 (؛املقيد إظ املناطق العسكرية )ترب  والوصو  غيت

زتتتاعات التعستتتفية للصتتتحفيني والسياستتتيني الحتحتتتد لالعتقتتتاالت وا وضتتتل 46-6
واإلفترا  فتوراا عتتن احملتزتزين بتهمتة إتامتة صتتالت مف ضتة مبنظمتات حمظتتورة،  والنشتطاء،

 (؛ومواءمة توانني مكافحة اإلرها  مل املعاييت الدولية )ترب 
 ا  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، ويشمل ذلتك القضتيةيذ مجيل أحكتنف 46-7

، التتيت تبتتني فيهتتا أن املستتؤولية تقتتل ولتتتني، املعروفتتة بقضتتية تتترب  ضتتد تركيتتاني دالرابعتتة بتت
  (؛على عاتق تركيا )ترب 

يذ احلكم املذكور والقضتا  الفرديتة ضتد تركيتا فيمتا يتعلتق ابالنتهاكتات تنف 46-8
 (؛يف ترب  )ترب 

 قتوقات حمتثا  ألحكا  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنستان املتعلقتة ابنتهاكتاال 46-9
 (؛رب  اليت ال تضل للسيطرة الفعلية حلكومة ترب  )اليوانناإلنسان يف املناطق احملتلة من ت

 ا  حق العودة تمان وكرامة للمشردين داخلياا من األراضتي احملتلتة يف تترب اح   46-10
 (؛ع  )أرمينياومنحهم التعويض الال

املعلومتتات التتيت  تلكهتتا ميتتل يتتد اللزنتتة املعنيتتة ابملفقتتودين يف تتترب  جبتزو  46-11
وات املستلحة ال كيتة بشت ن مواتتل دفتن املفقتودين، مبتا يف ذلتك احملفوظتات احلكومة والقت

 (؛واملناطق العسكرية احملظورة )أرمينيا
 تعتاون متل اجلماعتات اإلرهابيتةسرتة الت اث واآلاثر الستورية وهتريبهتا ابل وتف 46-12

 (؛املسلحة )اجلمهورية العربية السورية
تعلقتة مبكافحتة اإلرهتا ، والتوتتف عتن متثا  لقترارات جملتس األمتن املاال 46-13

 (؛تقدمي الدعم للزماعات اإلرهابية )اجلمهورية العربية السورية
فحة تزايد حاالت الزوا  القستري وعوا  األطفتا  )اجلمهوريتة العربيتة مكا 46-14

 (؛السورية
لدميغرافيتة املنفتذة ابلتعتاون متل اات ف عن فرض اللغتة ال كيتة والتغيتيت الك 46-15
اعتتات اإلرهابيتتة يف منتتاطق معينتتة متتن اجلمهوريتتة العربيتتة الستتورية )اجلمهوريتتة العربيتتة اجلم

 (؛السورية
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 ممارسة احلبس االحتياطي واملعاملة غيت التوافقيتة ل  ت ا  ذوي اإلعاتتة حظر 46-16
 (؛يف املؤسسات )اجلمهورية العربية السورية

 البتتزاع السياستي واملتااستغال  الالجئني ووتف است دامهم يف ااعن ف الك 46-17
 (؛وابعتبارهم سلعة لالجتار ابلبشر )اجلمهورية العربية السورية

 فحة تصاعد البغاء يف املناطق التيت ترتفتل فيهتا أعتداد الالجئتني الستوريني،مكا 46-18
 (؛ة العربية السوريةيهور واعتماد تانون  امل يهدف إظ مكافحة االجتار ابلبشر )اجلم

لتدخل يف الشؤون الداخلية للزمهورية العربية السورية وإهناء ف عن االك 46-19
 العدوان ال كي على األراضي السورية تثر فوري )اجلمهورية العربية السورية(.

 أعتاله ألن تركيتا ال تعت ف 8-46إظ  1-46وترفض تركيتا التوصتيات التواردة يف الفقترات متن  -47
 زيرة تكملها.  وال تقبل ادعاءاهتا تهنا  ثل اجلرب بق
 أعتتاله ألن وجودهتتا يف اجلزيتترة 10-46و 9-46وتتترفض تركيتتا التوصتتيات التتواردة يف الفقتترتني  -48

، يف إطتتار حقتتوق تركيتتا والتزاماهتتتا بوصتتفها القتتوة الضتتامنة 1960ينبتتل متتن املعاهتتدات الدوليتتة لعتتا  
 ترب . يف
ا ال تتما تى متل مبتدأي عتد  أعتاله ألهنت 11-46التواردة يف الفقترة  يةتوصوترفض تركيا ال -49

املواجهة وعد  التستييس يف إجتراء االستتعراض التدوري الشتامل. وتؤيتد تركيتا عمتل اللزنتة املعنيتة 
ابملفقودين، وهي هيئة مش كة بني الطا فتني، تواصل السلطات ال كية القربصية مساعدهتا وتساهم 

 يف عملها.
 12-46دة يف التوصتيات املبينتة يف الفقترات متن االدعتاءات التوار اا تاطعاا تركيا رفض فضوتر  -50
 أعاله. 19-46إظ 
ومجيتتتل االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة يف هتتتذا التقريتتتر تعتتتربمل عتتتن موتتتتف الدولتتتة  -51

الفريتق  يتدت ي)الدو ( اليت تتدمتها و/أو الدولتة موضتوع االستتعراض. وينبغتي أالمل ي فهتم أهنتا اظتى ب
 العامل ك كل.
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