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 مقدمة  
 
حقــو  عقــد الفريــق العامــل املعــر بالســتعراض الــدورن الشــاملر املنشــ   وجــب قــرار  لــ   -1

ـــــة والعشـــــرين   الفـــــ ة مـــــن 5/1اإلنســـــا   . 2015تشـــــرين ال ـــــا /نوفم   13إىل  2ر دورتـــــا ال ال 
 وتــرأو وفــد .2015تشــرين ال ــا /نوفم   9 ر املعقــودة  11  اجللســة  واسُتعِرضــح حالــة النمســا

رين تشـــــ 12 ر املعقـــــودة  17فولفغـــــانن براندســـــتي ر وايـــــر العـــــدل ال ـــــادن. و  جلســـــتا  النمســـــا
 اعتمد الفريق العامل تقريره عن النمسا. ر2015ال ا /نوفم  

ر اختـــار  لـــ  حقـــو  اإلنســـا  فريـــق املقـــررِين التـــال  2015كـــانو  ال ا /ينـــاير   13و   -2
 .النمسا: ألبانيار ومجهورية كوريار وكوبا )فريق ثالثي( لتيسري استعراض حالة

مــــــن مرفــــــق قــــــرار  لــــــ  حقــــــو   15الفقـــــرة وصـــــدرت الوثــــــائق املــــــ كورة أدنــــــاهر  وجــــــب  -3
 النمسا: ر من أجل استعراض حالة16/21من مرفق قرار اجملل   5قرة ر والف5/1 اإلنسا 
 (؛(A/HRC/WG.6/ 23/AUT/1)أ( 15للفقرة  /بيا  كتايب مقدم وفقاا تقرير وطر )أ( 
ة ينـــم عميعـــي أعدتـــا مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــو  اإلنســـا  )مفوضـــ )ب( 

 (؛(A/HRC/WG.6/23/AUT/2)ب( 15للفقرة  حقو  اإلنسا ( وفقاا 
ــــــــــــــــا مفوضــــــــــــــــية حقــــــــــــــــو  اإلنســــــــــــــــا  وفقــــــــــــــــاا  (ج)  )ج( 15للفقــــــــــــــــرة  مــــــــــــــــوجز أعدت

A/HRC/WG.6/23/AUT/3))  . 
ـــــير قائمـــــة أســـــ لة أعـــــد ا ســـــلفاا  -4 إســـــبانيار  وأحيلـــــح إىل النمســـــا عـــــن طريـــــق الفريـــــق ال الث

وبلجيكـــــار واجلمهوريـــــة التشـــــيكيةر وســـــلوفينيار والســـــويدر واملكســـــي ر واململكـــــة املتحـــــدة ل ي انيـــــا 
العظمــو وأيرلنــدا الشــماليةر والنــرويدر ووولنــدا. ووــ ه األســ لة متاحــة علــو املوقــع الشــبكي ا ــارجي 

 للفريق العامل.
  

 موجز وقائع عملية االستعراض -أوالا  
 

 من جانب الدولة موضوع االستعراض عرض الحالة -ألف 
 
أكـــد الوفـــد أ  قايــــة حقـــو  اإلنســـا  مــــن األولويـــات األساســـية حلكومــــة بلـــده. وللنمســــا  -5

ســجل حافــل باملشــاركة الفعالــة   قايــة حقــو  اإلنســا  علــو املســتو  الــوطر ودفــع الــنظم الدوليــة 
 واإلقليمية حلقو  اإلنسا  إىل األمام. 

ن العمـل الـدبوب علـو متابعـة أول اسـتعراض دورن حلـامل حلالتهـا. وقـد ومل تُكف النمسا ع -6
 ملنتصــف املــدة عــن حالــة تنفيــ  التوصــيات املنب قــة عــن الســتعراض األول الــ ن أجــرن قــدمح تقريــراا 

. وحُلــّكل فريــق تــوجيهي مــن أجــل إقامــة حــوار بــ  اجملتمــع املــد  واحلكومــة ال اديــة 2013  عــام 
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تك َّفـــح وتـــرية ولـــ  احلـــوار أثنـــاء إعـــداد خ ـــة العمـــل الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا . أثنـــاء املتابعـــة. وقـــد 
  عمليــة التغلــب علـو التحــديات    ــال إعمــال  حيويـاا  وحلـكل صــوت ي لــي اجملتمـع املــد  عــامالا 

 حقو  اإلنسا . وقد استفادت احلكومة من التفاعل الوثيق مع مجيع أصحاب املصلحة.
ئلة لالج ـ  العـابرين مـن اجلمهوريـة العربيـة السـورية ونريوـا مـن البلـدا  ولتزال التدفقات اهلا -7

األخر  من أكـ  التحـديات. ويتوقـع أ  يرتفـع عـدد طلبـات اللجـوء إىل النمسـا  قـدار ثـال  مـرات 
. وقـد اذـ ت احلكومـةر  سـاعدة مـن منظمـات اإلناثـة وي لـي 2014ر مقارنة بعـام 2015  عام 

 من التدابري بغرض مواجهة ول  التحدن.  اا عدد اجملتمع املد ر
ــِ ت أي ــاا  -8 تــدابري لكفالــة اــاا انــدماج الك ــريين مــن طــالئ اللجــوء والالج ــ ر بوســائل  واذخ

مشلـــح مكافحـــة التمييـــز العنصـــرن وكـــره األجانـــب ومـــا يتصـــل بـــ ل  مـــن تعصـــب. وتقـــر احلكومـــة 
ات اجملتمـــعر ومـــن ال ـــرورن اذـــاو بوجـــود حـــالت مـــن التحامـــل واملواقـــف العنصـــرية لـــد  بعـــ  ف ـــ

إحـــد   2010تـــدابري إضـــافية ملعاجلـــة وـــ ه الظـــاورة. وتشـــكل خ ـــة العمـــل الوطنيـــة للتكامـــل لعـــام 
األدوات اهلامــة ملكافحــة التمييــز والتحامــل. وقــد نفــ ت بنجــاا عــدة مشــاريع   إطــار خ ــة العمــل 

 امل كورة.
ة    ـــال مكافحـــة التمييـــز العنصـــرن وتالحـــحل احلكومـــة أبيـــة البيانـــات اإلحصـــائية الشـــامل -9

وكراويــة األجانــب والتعصــبر لكنهــا تقــر بوجــود أوجــا قصــور فيمــا يتعلــق بتــوافر البيانــات اإلحصــائية 
املصــنفة منهـــا. وقــد حلــِكلح أفرقـــة عاملــة لتحســ  نظـــام مجــع البيانــات. وســـتعا    املــوجزةر ل ســيما
ة حلقـو  اإلنسـا ر الـض وضـعح نتيجـة لتوصـيات بـالق ا  مـع خ ـة العمـل الوطنيـ و ه املس لة أي اا 

 الستعراض الدورن الشامل األول والتوصيات الصادرة عن وي ات حقو  اإلنسا  األخر . 
علـــو قـــانو  العقوبـــات احلمايـــة مـــن  2015وقـــد عـــزات التعـــديالت الـــض أدخلـــح   عـــام  -10

أســاو العــر  أو اللــو  خ ــاب الكراويــةر حيــ  حظــرت التحــري  العلــر علــو العنــف القــائم علــو 
امليــــل اجلنســــير  أو اللغــــة أو الــــدين أو اجلنســــية أو األصــــل أو نــــوع اجلــــن  أو اإلعاقــــة أو الســــن أو

علـــو  ونصــح علـــو عقوبـــة الســـجن مـــدة تصـــل إىل عـــام  علــو وـــ ه اجلـــرائم. ويـــنم القـــانو  أي ـــاا 
ل وســائط ســنوات علــو التحــري  العلــر علــو الكراويــة مــن خــال 3عقوبــة الســجن مــدة تصــل إىل 

اإلعـــالم وحلـــبكة اإلن نـــح. ي ـــات إىل ولـــ  أ  تشـــكيل منظمـــات أو مجاعـــات بغـــرض التحـــري  
علـــو العنصـــرية أو الكـــره العنصـــرن أو التمييـــز العنصـــرن أصـــبإ جراـــة جنائيـــة. وجـــر ر إثـــر اعتبـــار 

ائي الـدوافع العنصـرية مـن الظــروت املشـددة للعقوبـة بالســجن لفـ ة طويلـةر تعزيــز أحكـام القـانو  اجلنــ
 حبي  تعا  جرائم وخ اب الكراوية بصورة فعالة.

نفـــاو تعــــديالت علـــو قـــانو  دكمــــة األحـــدا   ـــدت إىل كفالــــة  2016وســـيبدأ   عـــام  -11
فقــط   حــالت جنــوا األحــدا . ومــن املقــرر اذــاو عــدة تــدابري  أخــرياا  اســتادام الحتجــاا مــالواا 
 لتحقيق ول  اهلدت. 
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تقيـــيم حالـــة احتجـــاا األحلـــاان الـــ ين ل اكـــن اعتبـــاروم  وحُلـــِكل فريـــق عامـــل مـــن أجـــل -12
مسؤول  بالكامل عـن أفعـاهلم بسـبب حـالتهم الصـحيةر ولتحديـد اجملـالت اإلحلـكالية. وقـدم الفريـق 
العامـــل مق حــــات بشــــ   املســـائل التنظيميــــة والتشــــريعية والتقنيــــة وات الصـــلة. وتعتــــ  عمليــــة إعــــادة 

لء األحلــــاان أكــــ  عمليــــة إصــــالا تنفــــ  خــــالل الســــنوات التنظــــيم احلاليــــة لظــــروت احتجــــاا وــــؤ 
 األربع  األخرية    ال إنفاو التدابري الض تن ون علو سلب احلرية.

ر مــــن أجــــل 2014وجــــرت عمليــــة إعــــادة تنظــــيم ج ريــــة لنظــــام ا ــــاكم اإلداريــــة   عــــام  -13
وجــر  توســيع وليــة ديــوا  اســتيفاء مجيــع معــايري اتفاقيــة قايــة حقــو  اإلنســا  واحلريــات األساســية. 

أمــــ  املظــــامل النمســــاون حبيــــ  يــــتمكن مــــن أداء عمــــل قليــــة وقائيــــة وطنيــــة علــــو  ــــو يتســــق مــــع 
 ال وتوكول الختيارن لتفاقية مناو ة التع يب. 

ويكفـــل القـــانو  الدســـتورن للنمســـا اســـتقالل ديـــوا  أمـــ  املظـــامل. ول  ـــوا إبعـــاد أع ـــاء  -14
خــالل فــ ة وليــتهم الــض تســتمر ملــدة ســح ســنوات. ووــم مســاءلو  أمــام  الــديوا  أو إءــاء خــدمتهم

 ال ملا . وللديوا  ميزانية خاصة با.
وقـــدم ردوده عليهـــا. وأوضـــإ  وأعـــرب الوفـــد عـــن امتنانـــا لمســـ لة الـــض قـــدمح إليـــا مســـبقاا  -15

علــو تســابلت بشــ   إجــراء  قيقــات مســتقلة   النتهاكــات املــّدعو ارتكا ــا مــن قبــل  الوفــدر رداا 
بعـــ  املســـؤول  عـــن إنفـــاو القـــانو ر أ  إجـــراءات التحقيـــق   تلـــ  الدعـــاءات تنظمهـــا القـــوان  

 اجلنائية واملراسيم الصادرة عن وااريت العدل والداخلية.
وفـرت للسـل ات وا ـاكم األدوات الالامـة ملكافحـة وأحلار الوفد إىل أ  التشـريعات القائمـة  -16

مــا يتعلــق باملســاواة عمليــة تقيــيم حلــاملة للتشــريعات في أعمــال التمييــز. و  الوقــح نفســار بــدأ تنفيــ 
   املعاملةر بغرض معاجلة املسائل املتبقية.

يـــةر وبينمـــا يســـت يع األحلـــاان ووو العالقـــات اجلنســـية امل ليـــة تســـجيل عالقـــا م بصـــفة رم -17
فقــد اذــ ت تــدابري لتحديــد أيــة اختالفــات متبقيــة   طريقــة معاملــة امل ليــ  مقارنــة بغــريوم مــن أجــل 

 معاجلتها. 
وقــــد نالــــح حقــــو  املــــرأة واملســــاواة بــــ  اجلنســــ  األولويــــة منــــ  ســــنوات عديــــدة. والتزمــــح  -18

  مجيــع  ــالت احليــاةر احلكومــة بتحقيــق مزيــد مــن التقــدم    ــال كفالــة مســاواة املــرأة   احلقــو  
 لتعمــــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنســـا  وءجــــاا  حيـــ  اعتمـــدت علـــو مســــتو  احلكومـــة ال اديـــةر ءجـــاا 

للميزنــــة الــــض تراعــــي الشــــؤو  اجلنســــانية. وعلــــو الــــرنم مــــن التشــــريعات القائمــــة واجلهــــود املســــتمرةر 
ت ـــي حـــل وـــ ه املشـــكلة تـــتمكن احلكومـــة بعـــد مـــن ســـد الفجـــوة   األجـــور بـــ  اجلنســـ ؛ إو يق مل

 اذاو تدابري أخر  باإلضافة إىل التدابري التشريعية.
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مـــا يتعلـــق باســـتادام عالمـــات طبونرافيـــة ثنائيـــة يح فيوأوضـــإ الوفـــد أ  ا الفـــات قـــد ســـو   -19
اللغـــة واذـــاو اللغـــة الســـلوفينية لغـــة رميـــة   بلـــديات كارين يـــار إثـــر التوصـــل إىل توافـــق   ا راء بـــ  

 السياسي  واملنظمات الض يعمل فيها أفراد ال وائف اإلثنية السلوفينية. املسؤول 
وأوضإ الوفد أنا  رن تـدري  حقـو  اإلنسـا  ضـمن منـاود علـم التـاريي وال بيـة الوطنيـةر  -20

وكــ ل    منــاود التعلــيم العــام ودورات التــدريب املهــر. وأدِمــد الت قيــف    ــال حقــو  اإلنســا  
 تدريب املعلم ر  ن فيهم األسات ة اجلامعيو .   مناود أي اا 

  
 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

 
ببيانـات أثنـاء احلـوار التفـاعلي. واكـن الطّـالع علـو التوصـيات الـض قـدمح  وفداا  98أدىل  -21

 من و ا التقرير.   الفرع ثانياا  أثناء احلوار
د قـــوان  وسياســـات جديـــدة    ـــا  حقـــو  ال فـــل واملســـاواة بـــ  وأحلــاد الســـودا  باعتمـــا -22

 اجلنس    سو  العمل.
وأحلــادت الســويد بالتــدابري املتاــ ة ملواجهــة الزيــادة نــري املســبوقة   اهلجــرةر لكنهــا أحلــارت  -23

 إىل ضرورة إدخال  سينات فيما يتعلق حبالة طالئ اللجوء.
اذــاو تــدابري لتنفيــ  التوصــيات الــض قبلتهــا النمســا خــالل وأحلــارت سويســرا مــع الرتيــاا إىل  -24

 الدورة األوىل لالستعراض الدورن الشامل.
وأحلــــارت طاجيكســــتا  إىل التــــدابري الــــض اذــــ  ا النمســــا لتعزيــــز قــــدرات مؤسســــا ا املعنيــــة  -25

عزيـــز حبقـــو  اإلنســـا ر ومـــن أجـــل التعـــاو  مـــع مجيـــع اجلهـــات املعنيـــة ومواصـــلة احلـــوار معهـــا بغيـــة ت
   .حقو  اإلنسا  وقايتها

نـــد مـــع التقـــدير إىل التصـــديق علـــو التفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة مجيـــع األحلـــاان وأحلـــارت تايل -26
مـــن الختفـــاء القســـرن وال وتوكـــول الختيـــارن لتفاقيـــة مناو ـــة التعـــ يب. وأعربـــح عـــن قلقهـــا إااء 

 بكره األجانب والتمييز العنصرن.التمييز ضد املرأة   سو  العمل وحيال حواد  العنف املرتبط 
عــن التــدابري املتاــ ة ملعاجلــة نســبة تســرب  واستفســرت مجهوريــة مقــدونيا اليونوســالفية ســابقاا  -27

أطفـــال طائفـــة الرومـــا واجلماعـــات العرقيـــة األخـــر  مـــن الدراســـة وإدخـــال  ســـينات علـــو مؤسســـات 
 مكافحة التمييز الك رية   البلد.

بالتــــدابري القانونيــــة والسياســــية املتاــــ ة حلمايــــة حقــــو  األطفــــال ليشــــض  - ورحبــــح تيمــــور -28
 واملسن  ومكافحة العار بالبشرر وبتاصيم قلية وقائية وطنية.

وأحلــارت ترينيــداد وتوبــانو مــع الرتيــاا إىل التعــديالت التشــريعية الــض أدخلــح بغيــة  ســ   -29
 ضد التمييز علو أن أساو من األس .فرن املرأة   أماكن العمل وضما  املساواة   احلماية 
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بالعهــد الــدو   وحلــجعح تــون  النمســا علــو التصــديق علــو ال وتوكــول الختيــارن امللحــق -30
ا ــان بــاحلقو  القتصــادية والجتماعيــة وال قافيــة واتفاقيــة مناو ــة التمييــز    ــال التعلــيمر وعلــو 

 ة وكره األجانب والتعصب.تك يف اجلهود    ال مكافحة العنف العنصرن والعنصري
ولحظح تركيا مـع التقـدير تعـاو  النمسـا الفعـال مـع قليـات األمـم املتحـدة حلقـو  اإلنسـا   -31

 ومنظمات اجملتمع املد ر واجلهود املب ولة لتعزيز التسامإ والح ام وسط ف ات اجملتمع املاتلفة.
وأحلــارت  ا أع ــائهن التناســلية.وأحلــارت أوننــدا مــع القلــق إىل تعــرض م ــات الفتيــات لتشــوي -32

 إىل اخنفاض املساعدة اإلمنائية الرمية.
ولحظــح أوكرانيــا مــع التقــدير التصــديق علــو التفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األحلــاان مــن  -33

الختفــــاء القســــرنر وال وتوكــــول الختيــــارن لتفاقيــــة مناو ــــة التعــــ يبر والعمليــــة اجلاريــــة لســــحب 
اتفاقيـــة حقـــو  ال فـــل. ورحبـــح باإلصـــالحات الراميـــة إىل الق ـــاء علـــو خ ـــاب التحفظـــات علـــو 
 الكراوية والتمييز.

 وقدمح دولة اإلمارات العربية املتحدة ثال  توصيات. -34
يرلنـــدا الشـــمالية باذـــاو تـــدابري ملكافحـــة كـــره أورحبـــح اململكـــة املتحـــدة ل ي انيـــا العظمـــو و  -35

طفـــال مـــن قبـــل أاواج م ليـــ . وحلـــجعح النمســـا علـــو مكافحـــة اإلســـالم واذـــاو قـــرار بشـــ   تبـــر األ
 مجيع أحلكال التمييز.

وأحلــادت الوليــات املتحــدة األمريكيــة بعمــل وكالــة التنميــة النمســاوية    ــال تعزيــز حقــو   -36
 اإلنسا . وحلجعح النمسا علو مواصـلة معاملـة املهـاجرين ب ريقـة إنسـانية وتـوفري احلمايـة هلـم  احلـياا 

 اما ا الدولية.مع التز 
وأحلــارت أوابكســـتا  إىل التـــدابري املتاـــ ة لتنفيـــ  التوصـــيات الصـــادرة عـــن دورة الســـتعراض  -37

األوىلر  ـــا   ولـــ  اإلصـــالحات اإلداريـــة وإدخـــال تعـــديالت علـــو القـــانو  اجلنـــائي وتوســـيع وليـــة 
 ديوا  أم  املظامل النمساون.

اات    ــال قايــة حقــو  الف ــات ال ــعيفةر  ــن نــام مــع التقــدير إىل اإلاــا يــحيوأحلــارت ف -38
   ول  النساء واألطفال واألحلاان ووو اإلعاقةر ومكافحة التمييز ضدوم. 

وأحلــادت أفغانســتا  بتعزيــز النمســا حلقــو  ال فــل وحبمايــة األطفــال مــن العنــفر وحلــجعتها  -39
ار وخباصـــة الالج ـــ  علـــو كفالـــة عـــدم إيـــداع األطفـــال دو  ســـن الرابعـــة عشـــرة   مراكـــز الحتجـــا

 منهم وطالئ اللجوء. 
وأحلــــارت ألبانيــــا إىل التصــــديق علــــو عــــدة اتفاقيــــات دوليــــة حلقــــو  اإلنســــا ر وأثنــــح علــــو  -40

توســـيع ن ـــا  وليـــة ديـــوا  أمـــ  املظـــامل النمســـاون بغـــرض تنفيـــ  عمليـــات الرصـــد الوقـــائي ألمـــاكن 
 الحتجاا.
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لعمــل ورحبـــح باعتمــاد خ ــة العمــل الوطنيـــة وونــ ت اجلزائــر النمســا علـــو إصــالا قــوان  ا -41
 (.  2016-2014حلماية املرأة من العنف )للف ة 

وحلــجعح أنغــول النمســا علــو مواصــلة تنفيــ  تــدابري مكافحــة التمييــز وإاالــة مجيــع العقبــات  -42
 الض تعرقل مساواة املرأة   احلقو ر ل سيما   ما يتعلق بنساء األقليات. 

النمسا علو التصديق علـو التفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األحلـاان مـن  وون ت األرجنت  -43
الختفــاء القســرن؛ وأحلــارت إىل الشــوانل الــض أعربــح عنهــا وي ــات معاوــدات األمــم املتحــدة بشــ   

 حالت التمييز وكره األجانب ضد طالئ اللجوء والالج   وأفراد األقليات العرقية والدينية. 
بان ـــمام النمســـا إىل أربعـــة صـــكو  دوليـــة حلقـــو  اإلنســـا . وأحلـــارت إىل ورحبـــح أرمينيـــا  -44

تعــديل القــانو  اجلنــائي وتشــديد املســؤولية اجلنائيــة عــن خ ــاب الكراويــةر وإىل دور النمســا الرائــد   
  ال مكافحة اإلفالت من العقاب.

النمســـاون؛ وأحلـــادت أســـ اليا بالتحســـينات الـــض أدخلـــح علـــو وليـــة ديـــوا  أمـــ  املظـــامل  -45
وأعربـح عـن ت لعهـا إىل اعتمـاد خ ــة عمـل وطنيـة للتكامـل بغيـة تعزيــز التعـاو  علـو ن ـا  البلــد   

  الت م ل احلوار ب  ال قافات والتعليم والعمالة. 
ورحبـــــح أوربيجـــــا  بالتصـــــديق علـــــو ال وتوكـــــول الختيـــــارن لتفاقيـــــة مناو ـــــة التعـــــ يبر  -46

عنهــــا وي ــــات األمــــم املتحــــدة حلقــــو  اإلنســــا  بشــــ   التمييــــز وأحلــــارت إىل الشــــوانل الــــض أعربــــح 
 والعنصرية ضد املهاجرين والالج   وطالئ اللجوء. 

وأحلــادت البحــرين بتنفيــ  النمســا التوصــيات املنب قــة عــن الــدورة األوىل لالســتعراض الــدورن  -47
جــوء علــو احلصــول الشــاملر وأعربــح عــن قلقهــا إااء حالــة العمــال املهــاجرين وعــدم قــدرة طــالئ الل

 علو استحقاقات السكن. 
ــــرنم مــــن  -48 ــــةر علــــو ال ــــنغالديف عــــن األســــف لخنفــــاض املســــاعدة اإلمنائيــــة الرمي وأعربــــح ب

التوصــــية الــــض قــــدمتها   دورة الســــتعراض األوىل بــــ   تزيــــد النمســــا تلــــ  املســــاعدةر وأحلــــارت إىل 
 مسابة النمسا   احلوار ب  ال قافات واألديا .

رت بــيالروو إىل القلــق الــ ن أعربــح عنــا جلنــة الق ــاء علــو التمييــز العنصــرن حيــال وأحلــا -49
املد اجلديد لت رت اليمـ  واجلماعـات األخـر  الـض تقتـدن باأليـديولوجيات القوميـة املت رفـة والناايـة 

 اجلديدةر ولحظح وجود تعصب عاه املهاجرين والالج   وأفراد بع  الف ات العرقية.
لجيكـــــا بســـــحب التحفظـــــات علـــــو اتفاقيـــــة حقـــــو  ال فـــــلر وذصـــــيم ميزانيـــــة ورحبـــــح ب -50

 ملكافحة خ اب الكراوية والعنف املنز ر و س  ظروت احتجاا األحدا .
وأحلــــارت بــــنن إىل توجيــــا دعــــوة دائمــــة إىل مجيــــع املكلفــــ  بوليــــات   إطــــار اإلجــــراءات  -51

ام احلصـــم امل بـــق علـــو العمـــال ا اصـــة جمللـــ  حقـــو  اإلنســـا ر وح ـــح النمســـا علـــو  ســـ  نظـــ
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لتوصـية  املهاجرين   ما يتعلق بلم مشل العائلـةر وعلـو ايـادة مسـتو  املسـاعدة اإلمنائيـة الرميـةر وفقـاا 
 الستعراض األول حلالتها.

   ــالت احلــد مــن الفقــر  أحلــارت بوتــا  إىل أ  برنــامد املعونــة النمســاون قــد أحــرا تقــدماا  -52
إىل التـــدابري املتاـــ ة  ال بيعيـــة وتعزيـــز الســـالم واألمـــن البشـــرن. وأحلـــارت أي ـــاا  وا افظـــة علـــو املـــوارد

 ملكافحة العار بالبشر.
وأحلـــادت دولـــة بوليفيـــا املتعـــددة القوميـــات بالتقـــدم الـــ ن أحراتـــا النمســـا    ـــال حقـــو   -53

 اإلنسا  من  الستعراض األول حلالتها. 
ميـــة إىل اســـتيعاب أعـــداد كبـــرية مـــن البـــاح   عـــن وأحلـــادت البوســـنة واهلرســـ  بـــاجلهود الرا -54

ــــض تبــــ هلا النمســــا عــــاه كفالــــة احــــ ام حقــــو   ملجــــ  وملتمســــي اللجــــوءر وتســــاءلح عــــن اجلهــــود ال
 الالج   وطالئ اللجوء. 

وأحلــارت بوتســوانا إىل إدخــال تعــديالت علــو القــانو  ال ــادن املتعلــق بــديوا  أمــ  املظــامل  -55
القــانو  اجلنــائي املتعلقــة خب ــاب الكراويــة. وأحلــادت جتهــود النمســا عــاه  النمســاونر وعلــو أحكــام

تعزيــز مشــاركة املــرأة   القــو  العاملــة. وأحلــارت إىل اإلبــالل عــن حــالت معاملــة عنصــريةر وعــن كــره 
 كتظاظ   السجو . ا األجانب وما يتصل با من تعصب و 

ـــــو مبـــــادرات النمســـــا املتعلقـــــة بـــــالال -56 ج   وطـــــالئ اللجـــــوءر  ـــــن فـــــيهم وأثنـــــح ال اايـــــل عل
القاصـــرين نـــري املصـــحوب  بـــ ويهمر مشـــرية إىل ضـــرورة مجـــع بيانـــات مفصـــلة عـــن حـــالت العنصـــرية 

 والتمييز وحفظها. 
وأحلـــادت بلغاريــــا بتنفيـــ  النمســــا توصــــيات صـــادرة عــــن الســـتعراض األولر مشــــرية إىل أنــــا  -57

امـة. وأعربـح عـن ت ييـدوا لتوصـية اللجنـة برنم ول  ل تزال ونا   فظـات علـو بعـ  الصـكو  اهل
املعنيـة بالق ــاء علـو التمييــز ضـد املــرأة بـ   تركــز النمسـا علــو املسـاواة بــ  اجلنسـ    خ ــة عملهــا 

    ال حقو  اإلنسا .
وأحلـــــادت بوركينـــــا فاســـــو بل ـــــاد تعريـــــف دـــــدد للتعـــــ يب وبتعزيـــــز العقوبـــــات علـــــو أفعـــــال  -58

إنشــاء قليـــة لتنفيــ  التوصــيات املنب قــة عــن الســتعراض الـــدورن  التحــري  علــو الكراويــة. ولحظــح
 الشامل.

وحلجعح كندا النمسا علـو مواصـلة تعزيـز املسـاواة ومكافحـة التمييـز و سـ  مركـز امل ليـات  -59
ـــــز  ـــــة اجلنســـــانية وحـــــاملي صـــــفات اجلنســـــ  وتعزي وامل ليـــــ  ومزدوجـــــي امليـــــل اجلنســـــي ومغـــــايرن اهلوي

 تمييز وكره األجانب والعنصرية.سياسات وبرامد مكافحة ال
وســل ح حلـــيلي ال ـــوء علــو التصـــديق علـــو بعــ  الصـــكو  الدوليـــة اهلامــةر وعلـــو احلـــوار  -60

 املستمر مع اجملتمع املد ر ال ن ينعك    خ ة العمل الوطنية حلقو  اإلنسا . 
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إىل وأحلــارت الصــ  إىل التصــديق علــو عــدة صــكو  حلقــو  اإلنســا  وإىل ا  ــط الراميــة  -61
تعزيـــز املســـاواة وقايـــة املـــرأة مـــن العنـــف وتعزيـــز حقـــو  األحلـــاان وون اإلعاقـــة ومكافحـــة العـــار 

 بالبشر.
وأحلــــارت كوســـــتاريكا إىل تعزيـــــز املعـــــايري املتصــــلة بالتعـــــ يب ودور أمـــــ  املظـــــامل. وســـــل ح  -62

 ال وء علو التزامات النمسا عاه حقو  اإلنسا    مواجهة أامة الالج   احلالية.
وأحلــارت كرواتيــا إىل ســن قــوان  جديــدة وإىل التصــديق علــو صــكو  دوليــة وامــة    ــال  -63

ة الشـــركاتر زيـــز مشـــاركة املـــرأة    ـــال  إدار حقـــو  اإلنســـا . وتســـاءلح عـــن التـــدابري املتاـــ ة لتع
 وعن مشاركة اجملتمع املد    إعداد خ ة العمل الوطنية حلقو  اإلنسا .

بالتقــدم ا ــرا    ــال حقــو  اإلنســا ر مشــرية إىل اســتمرار وجــود  ــديات وأحلــادت كوبــا  -64
أمــام  قيــق املســاواة بــ  اجلنســ  ومكافحـــة التمييــز العنصــرنر وإىل ظهــور اجلماعــات الــض تقتـــدن 

 باأليديولوجيات القومية املت رفة من جديد.
   ية التشيكية ببيا  وقدمح توصيات.وأدلح اجلمهور  -65
جـــواا ســـفر األم "مـــن املعلومـــات عـــن برنـــامد  هوريـــة الكونغـــو الداقراطيـــة مزيـــداا وطلبـــح مج -66

 ر   ما يتعلق بالس اتيجية الوطنية لصحة األطفال والشباب."وال فل
ورحبح الدامنر  بالتقدم ا ـرا عـاه سـد الفجـوة بـ  اجلنسـ    األجـورر وبـاجلهود املب ولـة  -67

 ز علو أساو امليل اجلنسي. فيما يتعلق بالق اء علو التميي
 وأعربح جيبويت عن تقديروا ملسابة النمسا املالية   ميزانية مفوضية حقو  اإلنسا . -68
وأحلــار وفــد النمســا إىل أ  القــانو  الدســتورن ال ــادن بشــ   حقــو  ال فــل قــد اعتمــد    -69
ألطفــال   النمســـار ر وبــ ل  تكفـــل األحكــام الدســتورية ونريوـــا مــن القــوان  حقـــو  ا2011عــام 

ال وتوكــول الختيـارن لتفاقيــة  وستواصـل احلكومــة تعزيـز قايــة تلـ  احلقــو . وحلـكل التصــديق علـو
حقــــو  ال فــــل بشــــ   إجــــراء تقــــد  البالنــــات موضــــوع نقــــا  وتقيــــيم دقيــــق   الســــنوات املاضــــية. 

يـــع العقبـــات الـــض بشـــ   تلـــ  املســـ لة فـــور اكتمـــال عمليـــة النقـــا  و ديـــد مج وســـتتا  النمســـا قـــراراا 
ر مـؤ ر رفيـع املسـتو  بشـ   2016 ول دو  التصـديق علـو ال وتوكـول. وسـُيعق د   فيينـار   عـام 

 إلغاء العقوبة البدنية علو األطفال.
أنــا يــدور علــو الصــعيد الــوطر حــواري وعمليــة تقيــيم بشــ   التصــديق علــو  ووكــر الوفــد أي ــاا  -70

هـــد الـــدو  ا ـــان بـــاحلقو  القتصـــادية والجتماعيـــة وال قافيـــةر ال وتوكـــول الختيـــارن امللحـــق بالع
 أ  العملية مل تنتا بعدر لكنها ستكتمل بصورة جيدة.  موضحاا 

   وفيمــا يتعلــق حبمايــة العمــال املهــاجرينر وكــر الوفــد أ  النمســا حلــاركحر بوصــفها ع ــواا  -71
ظــيم اهلجــرة. وأحلــار إىل وجــود خالفــات ال ــاد األورويبر   املناقشــات اجلاريــة   املن قــة بشــ   تن
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حـــول التفاســـري وتـــداخل   األنظمـــة املعمـــول  ـــا   ال ـــاد األورويب. وأعـــرب عـــن ضـــرورة أ  تنفـــ  
النمســـا والـــدول األع ـــاء األخـــر  األنظمـــة املتعلقـــة بـــاهلجرةر الـــض ل تـــزال بعـــ  املســـائل القانونيـــة 

     العتبار.املتعلقة  ا عالقةر ووي مس لة وامة  ب أ  تؤخ
أســفر عــن تــدابري أقــو  ملنــع  2015أ  إصــالا القــانو  اجلنــائي   عــام  ووكــر الوفــد أي ــاا  -72

علـو أسـ لة  العنف ضد املرأةر  ـا   ولـ  العنـف اجلنسـير وتـوفري احلمايـة للنسـاء. ووكـر الوفـدر رداا 
كفــير وأنـا مــن ال ــرورن اذــاو بشـ   املســاواة بــ  اجلنسـ ر أ  التــدابري القانونيــة ضـرورية لكنهــا ل ت

تـــدابري إضـــافية ومـــنإ مزيـــد مـــن الوقـــح ليـــزداد مســـتو  الـــوعي العـــام وتتغـــري املواقـــف. وقـــد اذـــ ت 
احلكومــة خ ــوات لتعزيــز املســاواة بــ  اجلنســ    ســو  العمــل. واملســاواة بــ  اجلنســ  مكفولــة   

جــة ملزيــد مــن التقــدم كــي تتحقــق القــانو  وقــد أحــرا تقــدم بشــ ءا   الق ــاع العــام. لكــن ونــا  حا
 أودات تكافؤ اجلنس    املعاملة   مجيع الق اعات.

وأفــاد الوفــد بــ   احلكومــة تعقــد مناقشــات منتظمــة مــع األقليــاتر وأءــا توصــلح إىل توافــق  -73
وطيــد   ا راء مــع األقليــة الســلوفينية بشــ   مجيــع املســائلر  ــا   ولــ  اســتادام لغــات األقليــات 

ت ال بونرافيـــا ثنائيـــة اللغـــة. وأعـــرب الوفـــد عـــن التـــزام احلكومـــة  واصـــلة تعزيـــز اهلويـــة ال قافيـــة وعالمـــا
لمقليات. ويوفر النظـام القـانو  النمسـاون ال ـمانات ال ـرورية لتمتـع أفـراد األقليـات الكامـل بتلـ  

 احلقو . 
م حقـو  األحلـاان ووكر الوفد أ  احلكومـة اذـ ت تـدابري دـددة لكفالـة الت كـد مـن احـ ا -74

وون اإلعاقــة   املمارســـة. وونــا  خ ـــط ل ــما   كـــن األحلــاان وون اإلعاقـــة مــن الوصـــول إىل 
 .  2019مجيع املبا  العامة حبلول عام 

 وفيمــا يتعلــق حبالــة الالج ــ ر وكــر الوفــد أ  النمســا مل تغلــق حــدودوار وأءــا تــو  اوتمامــاا  -75
وتــوفر لــبع  طــالئ اللجــوء فــرن عمالــة علــو مســتو   للقاصــرين نــري املصــحوب  بــ ويهمر خاصــاا 

إىل تــدابري اذــ ت لتحســ  ق ــاء األحــدا  ونظــام الســجو  وقايــة  البلــديات. وأحلــار الوفــد أي ــاا 
 البيانات وا صوصيةر عالوة علو كفالة إدراج حقو  اإلنسا    مناود التعليم. 

يـــة إعـــداد التقريـــر الـــوطر. ووكــــر وســـلط الوفـــد ال ـــوء علـــو إحلـــرا  اجملتمــــع املـــد    عمل -76
  إعـداد تقريــر قخـر لالســتعراض الــدورن  باإلضـافة إىل ولــ ر أ  ي لـي اجملتمــع املـد  أســهموا أي ــاا 

 الشامل حلاركح   وضعا مفوضية حقو  اإلنسا . 
وقــد بــدأت املناقشــات وا  ــوات لتقيــيم إمكانيــة التصــديق علــو اتفاقيــة مناو ــة التمييــز    -77

تعلـيم. وتعمــل احلكومـة علـو معاجلــة املسـائل املتبقيـة الــض تواجـا الشـركاء امل ليــ ر  ـا   ولــ   ـال ال
تبـــر األطفـــال. وتعمـــل واارتـــا العـــدل والداخليـــة   تعـــاو  وثيـــق علـــو ضـــما  التحقيـــق علـــو النحـــو 
ة الواجــب   أيــة ادعــاءات عنــف أو إســاءة معاملــة مــن جانــب وي ــات إنفــاو القــانو ر وكفالــة معاقبــ

 اجلناة.
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وونــــ ت إكـــــوادور النمســـــا علــــو التصـــــديق علـــــو ال وتوكــــول الختيـــــارن لتفاقيـــــة مناو ـــــة  -78
التع يبر وحلجعتها علو مواصلة جهودوـا   مـا يتعلـق بالسـتادام املفـرو للقـوة وحبالـة األحلـاان 

 مسلويب احلرية والتمييز والعار بالبشر. 
ه األجانـــــبر ول ســـــيما ضـــــد املهـــــاجرين وأعربـــــح مصـــــر عـــــن قلقهـــــا بشـــــ   العنصـــــرية وكـــــر  -79

واملســــلم  وطائفــــة الرومــــا واألحلــــاان املنحــــدرين مــــن أصــــول أفريقيــــةر وإااء تزايــــد وتــــرية اســــتادام 
 خ اب الكراوية   سيا  السياسة والنتاابات. 

وأحلــادت إســتونيا بتصــديق النمســا علــو ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناو ــة التعــ يبر  -80
ا ـــا علـــو اتفاقيـــة الق ـــاء علـــو مجيـــع أحلـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة وااحهـــا   تنفيـــ  وبســـحب  فظ

سياســـة للمســـاواة بـــ  اجلنســـ  وايـــادة مشـــاركة املـــرأة   ا دمـــة املدنيـــة ال اديـــة وتعزيـــز   يلهـــا   
 سل  الق اء ومكاتب الدعاء. 

قــــو  الجتماعيــــة   وحلــــجعح فنلنــــدا النمســــا علــــو مواصــــلة مناقشــــتها لكيفيــــة إدمــــاج احل -81
الدســتورر وكيفيــة الســتمرار   تعزيــز قــدرات مؤسســات مكافحــة التمييــزر  ــا   ولــ  رفــع كفاء ــا 

 وتيسري الوصول إليها. 
ورحبــح جورجيــا بلنشــاء قليــة وقائيــة وطنيــة  وجــب ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناو ــة  -82

التعــــ يبر وبوضــــع خ ــــة عمــــل وطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا  وتنفيــــ  أنشــــ ة للت قيــــف    ــــال حقــــو  
 اإلنسا . 

ورحبــح أملانيــا بالتصــديق علــو ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناو ــة التعــ يب. وأحلــارت  -83
أوجـــا القصــــور    ــــال عــــدم التمييــــز ضــــد املـــرأة واألقليــــاتر  ــــا   ولــــ  األقليــــات الســــلوفينية إىل 

وطائفــــة الرومــــا. وأعربــــح عــــن قلقهــــا إااء التمييــــز ضــــد امل ليــــات وامل ليــــ  ومزدوجــــي امليــــل اجلنســــي 
 ومغايرن اهلوية اجلنسانية.

يـــــارن لتفاقيـــــة مناو ـــــة وأحلـــــارت نانـــــا مـــــع التقـــــدير إىل التصـــــديق علـــــو ال وتوكـــــول الخت -84
التعــ يب والتفاقيـــة الدوليــة حلمايـــة مجيــع األحلـــاان مــن الختفـــاء القســرن. وأعربـــح عــن تقـــديروا 
جلهـــود النمســـا عـــاه اســـتيعاب عـــدد كبـــري مـــن املهـــاجرين. وأعربـــح عـــن قلقهـــا بشـــ   العنـــف املنـــز  

 وح ح النمسا علو التصدن لا. 
ــــا  إىل تعــــديل قــــانو  الع -85 ــــات ليتماحلــــو مــــع توصــــيات الســــتعراض األول وأحلــــارت اليون قوب

 املتعلقة  نع التع يب. وأقرت بوجود  ديات نامجة عن أامة الالج   الض مل يسبق هلا م يل. 
وأحلــــارت نواتيمــــال إىل التصــــديق علــــو ال وتوكــــول الختيــــارن لتفاقيــــة مناو ــــة التعــــ يب  -86

حلقــو  اإلنســا  بشـــ   ظهــور مجاعــات اليمـــ  والشــوانل الــض أعربــح عنهـــا وي ــات األمــم املتحـــدة 
ر وإىل ورود بالنـــات عــن يارســة التمييـــز ضــد املســلم  واألحلـــاان املنحــدرين مـــن املت ــرت  ــدداا 
 أصول أفريقية. 
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وأحلـــاد الكرســـي الرســـو  بـــاجلهود الراميـــة إىل قايـــة حقـــو  اإلنســـا ر  ـــا   ولـــ  توســـيع  -87
نشــــاء نظــــام لــــدعم األطفــــال نــــري املصــــحوب  ن ــــا  اختصاصــــات مؤسســــات حقــــو  اإلنســــا  وإ

 ب ويهم. 
ورحبــــح ونــــدوراو بتنفيــــ  خ ــــة العمــــل الوطنيــــة للمســــاواة بــــ  اجلنســــ    ســــو  العمــــل  -88

 وخ ة العمل الوطنية املتعلقة باألحلاان وون اإلعاقة. 
ولحظـــح ونغاريـــا أ  النمســـا صـــدقح علـــو بعـــ  التفاقيـــات اهلامـــة وســـحبح  فظا ـــا  -89

أ  ديــوا  أمــ  املظــامل النمســاون ل يتمتــع  معاوــدات حلقــو  اإلنســا . ولحظــح أي ــاا  علــو عــدة
 بالستقالل الكامل. 

يسـلندا إىل إجـراء  قيقـات مسـتقلة   السـتادام املفـرو للقـوة مـن قبـل املسـؤول  قودعح  -90
 .  2015  عام ية ضد اواج امل لي  عن إنفاو القانو . وأعربح عن أسفها لتصويح اجلمعية الوطن

وأحلــارت اهلنــد إىل اإلصــالحات اإلداريــة الشــاملة. ودعــح إىل  ســ  أســاليب التحقيــق    -91
ادعـــاءات انتهـــا  حقـــو  اإلنســـا  مـــن قبـــل املســـؤول  عـــن إنفـــاو القـــانو  وإ ـــاد بـــدائل لحتجـــاا 

 األحدا  قبل ا اكمة.
  املهــاجرين. وأحلــارت إىل وحلــجعح إندونيســيا النمســا علــو مواصــلة جهودوــا حلمايــة حقــو  -92

توســيع ن ــا  وليــة ديـــوا  أمــ  املظــامل النمســـاون والتقــدم   صــيانة خ ـــة العمــل الوطنيــة حلقـــو  
 اإلنسا .

ورحبـــح مجهوريـــة إيـــرا  اإلســـالمية جتهـــود النمســـا عـــاه توســـيع اإلطـــار املعيـــارن واملؤسســـي  -93
 حلماية حقو  اإلنسا .

ملـــرأة ل تـــزال ي لـــة بشـــكل نـــري متناســـب وتشـــغل وظـــائف يرلنـــدا عـــن قلقهـــا أل  اأوأعربـــح  -94
مناف ـة األجــور و صـل علــو أجـر أقــل مـن الرجــل. وأحلـارت إىل أ  النمســا ل تعـ ت بــالزواج بــ  

 الشركاء امل لي  علو الرنم من اعتماد القانو  املتعلق بتسجيل حلراكتهم.
امل وبوضــــع تعريــــف   ــــاب وأحلــــادت إســــرائيل بتوضــــيإ النمســــا لوليــــة ديــــوا  أمــــ  املظــــ -95

الكراويـــة وتعـــديل قـــانو  الشـــرطة واألمـــن. ورحبـــح خب ـــط العمـــل الوطنيـــة املتعلقـــة باألحلـــاان وون 
 اإلعاقة والعار بالبشر والعنف ضد املرأة. 

وأحلــارت إي اليــا إىل تعزيــز أحكــام القــانو  املتعلقــة  كافحــة التمييــز وإعــداد مشــروع لتنســيق  -96
 عال اإلجرامية بدوافع العنصرية والتمييز وكره األجانب.إحصاءات ارتكاب األف

ولحظـــح اليابـــا  اجلهـــود الراميـــة إىل تعزيـــز املســـاواة بـــ  اجلنســـ    العمـــلر وأعربـــح عـــن  -97
ت لعهـــا إىل بـــ ل مزيـــد مـــن اجلهـــود لتقليـــل الفجـــوة   األجـــور بـــ  اجلنســـ . ولحظـــح أ  الـــدعم 

 املقدم لمقليات نري مناسب.
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 ح ليبيا ببيا  وقدمح توصيات. وأدل -98
وأحلــارت ماليزيــا إىل التـــدابري املتاــ ة بشـــ   حقــو  ال فـــل واملســاواة بـــ  اجلنســ  وحقـــو   -99

ــــزال ماثلــــة    ــــال حقــــو   املســــن  واألحلــــاان وون اإلعاقــــة. وأحلــــارت إىل التحــــديات الــــض ل ت
 اإلنسا ر  ا   ول  املواقف السلبية والتحامل عاه األقليات.

واع فــح املكســي  جتهــود النمســا عــاه معاجلــة ايــادة معــدلت وصــول الالج ــ  واملهــاجرين  -100
مهــــا للتنــــوع وتشــــجيعها للتماســــ  اومــــروروم عــــ  إقليمهــــا. وأعربــــح عــــن تقــــديروا للحكومــــة لح  

 الجتماعي.
وأحلـــار اجلبـــل األســـود إىل القلـــق الـــ ن أبدتـــا جلنـــة حقـــو  األحلـــاان وون اإلعاقـــة حيـــال  -101

دم تشــجيع احــ ام حقــو  النســاء ووات اإلعاقــة وتقــد  الــدعم هلــنر وطلبــح وضــع تــدابري لتعمــيم عــ
 املنظور اجلنسا    التشريعات والسياسات املتعلقة باإلعاقة.

ورحبــــح املغــــرب جتهــــود النمســــا الراميــــة إىل تعزيــــز دعــــم الصــــحافة وتشــــجيع  ســــ  نوعيــــة  -102
   أم  املظامل دور قلية وقائية وطنية. العمل الصحفي. وون  ا علو منإ ديوا

وأحلــادت مواامبيــق بلســهام النمســا   معاجلــة تــدفقات اهلجــرة املاتل ــة إىل أوروبــا. وأثنــح  -103
مــن اتفاقيــة الق ــاء علــو مجيــع أحلــكال التمييــز ضــد املــرأةر  11علــو ســحب التحفظــات علــو املــادة 

 التفاقية ا اصة بوضع الالج  . وبدء عملية سحب التحفظات علو اتفاقية حقو  ال فل و 
ورحبـــح ناميبيـــا بلدخـــال أحكـــام جنائيـــة إداريـــة بشـــ   إعالنـــات اإلســـكا  التمييزيـــةر وســـن  -104

 أحكام لتوسيع ن ا  املسؤولية اجلنائية عن التمييز.
ورحبــــح وولنــــدا بقــــرار ا كمــــة الدســــتورية الســــماا بتبــــر الشــــركاء امل ليــــ  لمطفــــالر مــــع  -105

. ورحبــح بــا  وات املتاــ ة إلنشــاء قليــة مســتقلة للتحقيــق   اواج امل ليــ  ل يــزال دظــوراا مالحظــة أ
   ادعاءات الستادام املفرو للقوة وإساءة املعاملة.

وأحلـــادت نيكـــارانوا بالتقـــدم ا ـــرار  ـــا   ولـــ  التعـــديالت املدخلـــة علـــو القـــوان  الوطنيـــة  -106
  أ  النمسـا ستواصــل العمــل علـو إاالــة مــا تبقـو مــن ثغــرات  املتعلقـة باألطفــالر وأعربـح عــن ثقتهــا

 قانونية أو مؤسسية. 
ولحظــح النــرويد اجلهــود اهلامــة عــاه التعامــل مــع التحــديات املتصــلة بتــدفق أعــداد ضــامة  -107

من الالج   واملهـاجرينر  ـا   ولـ  اذـاو تـدابري م ـل تـوفري مرافـق احتجـاا منفصـلة ل ـالئ اللجـوء 
 ال ين ينتظرو  اإلبعاد ومنحهم احلق   احلصول علو استشارة قانونية باجملا . 

باكســتا  بالنمســا علــو اعتمــاد تشــريعات  ــدت إىل تعزيــز قايــة حقــو  اإلنســا   وأحلــادت -108
 والتصديق علو صكو  دولية حلقو  اإلنسا . 
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ورحبــح بنمــا بلاــااات النمســا    ــال كفالــة إمكانيــة الوصــول لمحلــاان وون اإلعاقــةر  -109
 وون  ا علو جهودوا عاه ضما   تع املسن  الكامل حبقوقهم. 

وأحلـــارت الفلبـــ  إىل اعتمـــاد خ ـــة عمـــل ملكافحـــة العـــار بالبشـــر واذـــاو تـــدابري ترمـــي إىل  -110
تعزيـــز حقـــو  أفـــراد الف ـــات ا رومـــة واألقليـــات. وأحلـــارت إىل بواعـــ  قلـــق بشـــ   معاملـــة األطفـــال 

 ضحايا البغاء كمجرم . 
اتفاقيــــة ورحبــــح بولنــــدا بــــا  وات املتاــــ ة لســــحب التحفظــــات علــــو اإلعالنــــات وعلــــو  -111

 حقو  ال فلر عالوة علو إدخال تعديالت علو القانو  املتعلق بتنش ة األطفال وتسميتهم. 
ورحبـــح ال تغـــال بالتصـــديق علـــو ال وتوكـــول الختيـــارن لتفاقيـــة مناو ـــة التعـــ يب وعلـــو  -112

جــا التفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األحلــاان مــن الختفــاء القســرن. وأعربــح عــن قلقهــا مــن أ  يوا
   احلصول علو اجلنسية النمساوية. األطفال ال ين يولدو  خارج إطار الزواج قيوداا 

ورحبــح مجهوريــة مولــدوفا بالتصــديق علــو ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناو ــة التعــ يب  -113
 وبالتدابري القانونية والسياسية الض اذ ت    ا  حقو  ال فل والعار بالبشر.

ال ــاد الروســي إىل اإلصــالحات اإلداريــةر والتعــاو  مــع ا ليــات الدوليــة واإلقليميــة وأحلــار  -114
حلقـو  اإلنســا ر وإىل خ ــط العمــل الوطنيــة املتعلقــة باملسـاواة بــ  اجلنســ    العمــل وبــالعنف ضــد 

 املرأة.
الدوليـةر وأحلارت روانـدا إىل إحـراا تقـدم    ـال مواءمـة التشـريعات الوطنيـة مـع اللتزامـات  -115

 ودعح إىل ترمجة تل  ا  وات اإل ابية إىل تدابري عملية ملكافحة التمييزر ضمن مسائل أخر .
ورحبح السنغال بلصـالا القـانو  اجلنـائي بغيـة مكافحـة التحـري  علـو الكراويـة. وأعربـح  -116

 عن أسفها للصعوبات املتعلقة بلم مشل عائالت املهاجرين وبطء عملية اللجوء. 
صــربيا جتهــود النمســا الراميــة إىل كفالــة املســاواة   املعاملــة للجميــع والق ــاء علــو  توأحلــاد -117

 التمييز ضد الف ات املهمشة. ودعتها إىل كفالة تنانم قوانينها املتعلقة  كافحة التمييز. 
ـــــة حلقـــــو  اإلنســـــا .  -118 ـــــل بوضـــــع خ ـــــة عمـــــل وطني ـــــو التعجي وح ـــــح ســـــرياليو  النمســـــا عل

او تـــدابري لزيـــادة   يــــل املـــرأة   مواقــــع صـــنع القـــرار و ســــ  أوضـــاع املهــــاجرين وحلـــجعتها علـــو اذــــ
 وطالئ اللجوء.

ورحبــح ســنغافورة بــالتزام النمســا عــاه مكافحــة العنصــرية والتمييــز العنصــرن وكــره األجانــبر  -119
علقــة وبــاجلهود املب ولــة لتحســ  حيــاة األحلــاان وون اإلعاقــة مــن خــالل خ ــة العمــل الوطنيــة املت

 باإلعاقة. 



 A/HRC/31/12 

 

16/38 GE.15-22650 

 

ورحبــــــح ســــــلوفاكيا باإلصــــــالا اإلدارن الشــــــامل. وأحلــــــارت إىل إدخــــــال تعــــــديالت علــــــو  -120
القــانو  اجلنــائي بغيــة تعزيــز تعريــف خ ــاب الكراويــةر وحلــجعح ســل ات إنفــاو القــانو  علــو ت بيــق 

 القانو     ملا. 
إ ـــاد حلـــول للمســـائل املتعلقـــة باألقليـــة  وأحلـــادت ســـلوفينيا بالتحســـن    ـــال العمـــل علـــو -121

الســـــلوفينية   ظـــــل حكومـــــة كارين يـــــا اجلديـــــدة. لكنهـــــا لحظـــــح أ  الـــــدعم املـــــا  املقـــــدم لمقليـــــة 
 السلوفينية قد اخنف  بنسبة ال ل  جراء الت ام خالل السنوات العشرين املاضية. 

نب قـــــة عـــــن الـــــدورة األوىل ولحظـــــح جنـــــوب أفريقيـــــا اجلهـــــود املب ولـــــة لتنفيـــــ  التوصـــــيات امل -122
مـن اتفاقيـة الق ـاء علـو مجيـع أحلـكال  11لالستعراضر وخباصة سحب النمسا  فظهـا علـو املـادة 

 التمييز ضد املرأةر وأحلارت إىل بدء عملية لسحب التحفظات علو اتفاقية حقو  ال فل. 
مـاد خ ـة وسل ح إسبانيا ال ـوء علـو تعزيـز حقـو  األحلـاان وون اإلعاقـةر وخباصـة اعت -123

 العمل الوطنية املتعلقة باإلعاقةر وإدراج جراة التع يب   التشريعات.
ورحبـــح ســـرن لنكـــا خب ـــة العمـــل الوطنيـــة حلمايـــة املـــرأة مـــن العنـــف وبتوســـيع ن ـــا  وليـــة  -124

 ديوا  أم  املظامل النمساون.
تاــــ ة بشــــ   ورحبــــح دولــــة فلســــ   خب ــــة العمــــل الوطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا  والتــــدابري امل -125

 التكامل واألعمال التجارية وحقو  اإلنسا .
ورحبـــح فرنســـا بالتصـــديق علــــو التفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة مجيــــع األحلـــاان مـــن الختفــــاء  -126

 القسرن وال وتوكول الختيارن لتفاقية مناو ة التع يب. 
  قـــــانو   ورحبـــــح مجهوريـــــة كوريـــــا بـــــلدراج مزيـــــد مـــــن األحكـــــام املتعلقـــــة حبقـــــو  اإلنســـــا  -127

 اإلجراءات اجلنائية. 
مــن اتفاقيــة الق ــاء علــو مجيــع  11ورحبــح أورونــوان بســحب النمســا  فظهــا علــو املــادة  -128

أحلكال التمييز ضـد املـرأة وبـاجلهود املتعلقـة باملسـاواة بـ  اجلنسـ  والعنـف املنـز ر وحلـجعح النمسـا 
 علو مواصلة تل  اجلهود.

  األحكـام اجلنائيـة املتعلقـة خب ـاب الكراويـة وجـرائم الكراويـة قـد أ وأكد وفد النمسا  ـدداا  -129
وأ  األحكــام اجلنائيــة املتعلقــة  عــاداة الســامية تنفــ  بصــرامةر يــا  عــدلح بغــرض تشــديد العقوبــاتر

 يعر إحراا تقدم   مكافحة جرائم الكراويةر ومن املقرر اذاو مزيد من التدابري   ول  الصدد. 
مســـا احلمايـــة جلميـــع الـــديانات املعـــ ت  ـــار  ـــا فيهـــا اإلســـالمر وتـــدعم ال وائـــف وتـــوفر الن -130

ــــة وتنظــــيم  املعنيــــة    ــــال تــــدري  ــــ  الصــــددر اذــــاو تــــدابري قانوني ــــا . ومــــن ال ــــرورن   ول األدي
 قالت توعية عامة بغرض مكافحة التمييز.
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علـو كفالـة ت بيـق وات  و  ضوء تزايـد عـدد طـالئ اللجـوءر أكـدت احلكومـة عزمهـا القـون -131
معــايري حقــو  اإلنســا  الــض دأبــح علــو ت بيقهــا   املاضــي. بيــد أ  مــوظفي الــدعم املعنيــ   عاجلــة 
طلبات اللجـوء يعملـو  فـو  طـاقتهمر وأصـبحح القـدرة علـو تـوفري املـ و  والرعايـة الصـحية دـدودة 

 لكفالـــة املســـاواة   احلصـــول بســـبب ال لـــب املتزايـــد. وعـــالوة علـــو ولـــ ر أفـــاد الوفـــد باذـــاو تـــدابري
علــو الرعايــة الصــحية اجليــدة للجميــعر  ــا   ولــ  األطفــال واألحلــاان ووو اإلعاقــةر بغــ  النظــر 

 عن وضعهم القانو .
مــن العنــف مــن األولويــات األساســية حلكومــة بلــدهر ل ســيما قايــة مايــة احلوأكــد الوفــد أ   -132

ليــة العقوبــة البدنيــة. وتتحمــل مجيــع املؤسســاتر وكــ ل  . و ظــر التشــريعات الدســتورية ا األطفــال
بــــاإلبالل عــــن أيــــة حالــــة عنــــف ضــــد  قانونيــــاا  املعلمــــ  ومســــؤو  الشــــؤو  الصــــحية املعنيــــ ر التزامــــاا 

   األطفالر بنوعيا النفسي والبد .
وحُلــّكلح   إطــار ديــوا  أمــ  املظــامل  ــال  معنيــة باألطفــال والشــباب   مجيــع الوليــات  -133

األســـر احلاضـــنةر بغـــرض   التســـعر ووـــي تعمـــل علـــو تقيـــيم احلالـــة النفســـية   دور األطفـــال ومســـاكن
ــــة  ــــة واإلبــــال. وتنظــــر احلكومــــة   كيفي ــــة لمطفــــال مــــن العنــــف وإســــاءة املعامل ــــوفري احلماي كفالــــة ت
إحـــدا  تغيـــريات   مـــدار  ومواقـــف اجلمهـــور بشـــ   العنـــف املنـــز . وســـُتعر ض نتـــائد الدراســـة مـــن 

ر مــن املقــرر " ــو طفولــة خاليــة مــن العقوبــة البدنيــة"ل مــؤ ر عــاملي رفيــع املســتو  معــر  وضــوع خــال
 .  2016عقده   عام 

وأبلـن الوفـد عــن اذـاو تــدابري ل ـما  إجــراء  قيقـات وافيــة   ادعـاءات إســاءة املعاملـةر  ــا  -134
ــــاء التحقيقــــاتر   ــــدابري ملعاجلــــة مســــ لة ت ــــارب املصــــا  أثن ــــوا  أمــــ  املظــــامل   ولــــ  ت شــــاركة دي

 النمساون. 
  املائــة  0.7وأكــد الوفــد التــزام النمســا بتحقيــق اهلــدت الــدو  املتم ــل   ذصــيم نســبة  -135

مـــن ناعهـــا ا لـــي اإلمجـــا  للمســـاعدة اإلمنائيـــة الرميـــةر لكنـــا أكـــد اســـتحالة أ   ـــد  ولـــ  بـــ  
واحلاجـــة إىل توجيـــا األمـــوال إىل معاجلـــة حالـــة  عشـــية وضـــحاوار   ضـــوء حلـــإ مـــوارد امليزانيـــة احلاليـــة

الالج ـــ . وتســـتند أنشـــ ة النمســـا    ـــال التعـــاو  اإلمنـــائي إىل ءـــد قـــائم علـــو حقـــو  اإلنســـا  
 وسيادة القانو .

وأحلـــار الوفـــد إىل قيـــام فرقـــة عمـــل معنيـــة بالعـــار بالبشـــرر وت ـــم ي لـــ  للمجتمـــع املـــد ر  -136
عـــدة أفرقـــة عاملـــة معنيـــة  ســـائل العـــار بالبشـــرر  ـــا   ولـــ  ر حيـــ  حلـــكَّلح بعمـــل نشـــط جـــداا 

بشـــــ    ديــــد ال ــــحايا ا تملـــــ  لالعــــار باألطفـــــال  إرحلــــادياا  اســــتغالل األطفــــالر وأعـــــدت دلــــيالا 
 والتعامل معهم.

و د  الوفـد عـن وضـع خ ـط جديـدة لتحسـ  نظـام السـجو . وطمـ   الوفـد احلاضـرينر  -137
   عـــدم امت ــال ديــوا  أمـــ  املظــامل النمســـاون إىل املبــاد  املتعلقـــة   معــرض رده علــو حلـــوانل بشــ

 ركـــز املؤسســـات الوطنيـــة لتعزيـــز وقايـــة حقـــو  اإلنســـا  )مبـــاد  بـــاري (ر علـــو أ  النمســـا تنـــتهد 
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سياسة مفتوحة عـاه معاجلـة املسـائل والشـوانل املتصـلة بـديوا  أمـ  املظـاملر وأءـا سـتنظر   األسـ لة 
 من التفصيل. امل روحة  زيد

وأعـــرب الوفـــد عـــن امتنانـــا جلميـــع الوفـــود الـــض أدلـــح ببيانـــات وطرحـــح استفســـارات أثنـــاء  -138
 احلوار التفاعلير وأكد التزام احلكومة  واصلة  س  حالة حقو  اإلنسا .

  
 **االستنتاجات والتوصيات -ثانياا  

 
الحتتتوار التفتتتاعلي  فحصتتتل النمستتتا التوصتتتيات المدرجتتتة أدنتتتال  التتتتي صتتتي ل  تتتال   -139

 وتعرب عن تأييدها لآلتي:
فيهتتا  النظتتر فتتي التصتتديق علتتا اتفاقيتتات حقتتوق اإلنستتان التتتي ليستتل  رفتتاا  139-1

 بعد )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛
االستتتتتمرار فتتتتي تحستتتتين اعليتتتتات التشتتتتريعية فتتتتي مجتتتتا  حقتتتتوق اإلنستتتتان  139-2

 ) اجيكستان(؛
اإل تتتار القتتتانوني المتعلتتتق بتتتال وائف الدينيتتتة ب ريقتتتة كفالتتة استتتتمرار ت  يتتتق  139-3

 ؛(1)متساوية وشفافة )المكسيك(
مواصتتلة مواءمتتة تشتتريعاتها الو نيتتة المتعلقتتة بال فتتا  متتع المعتتايير الدوليتتة  139-4

التتواردة فتتي اتفاقيتتة حقتتوق ال فتتل وال روتوكتتوالت الملحقتتة بهتتا  وأي صتتك   تتر  ي 
 صلة هي  رف فيه )نيكاراغوا(؛

معالجتتتة القيتتتود المتعلقتتتة بال فتتتا  التتت ين يولتتتدون  تتتار    تتتار التتتزوا  فتتتي  139-5
 الحصو  علا الجنسية النمساوية وضمان عدم التمييز )ال رت ا (؛

ضتتتمان حمايتتتتة حقتتتتوق ال فتتتتا   بمتتتتن فتتتتيه  الحتتتتدا  المحتجتتتتزون فتتتتي  139-6
 سجون مكتظة )بوتسوانا(؛

نمستتتتاوي متتتتن أجتتتتل كفالتتتتة مواصتتتتلة تعزيتتتتز واليتتتتة ديتتتتوان أمتتتتين المظتتتتال  ال 139-7
 االمتثا  التام  لا م ادئ باريس )كرواتيا(؛

كفالتتة استتتقال  ديتتوان أمتتين المظتتال  الكامتتل فتتي أداء و ائفتته علتتا نحتتو  139-8
 يتفق مع م ادئ باريس )مصر(؛

__________ 

 مل  ر  رير الستنتاجات والتوصيات. ** 
 72-139و 3-139وصـــــيات رقـــــم ة الت  صـــــيان "تقـــــ ا"بعبــــارة  "توصـــــي"استعاضــــح املكســـــي  عـــــن عبـــــارة  (1) 

 .23-140و
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مواصتتتتلة اتتتتتتا  تتتتتدابير تكفتتتتل االتستتتتاق التتتتتام بتتتتين و تتتتائف ديتتتتوان أمتتتتين  139-9
إلنستتتتتان التابعتتتتتة لتتتتته  وبتتتتتين م تتتتتادئ بتتتتتاريس المظتتتتتال  والماسستتتتتة الو نيتتتتتة لحقتتتتتوق ا

 ) ندونيسيا(؛
متثتتا  الماسستتة الو نيتتة لحقتتوق اإلنستتان واعليتتة الوقائيتتة الو نيتتة اكفالتتة  139-10

 تامتتاا  المستتتأنس فتتي  نشتتائها بتتال روتوكو  اال تيتتاري التفاقيتتة مناهمتتة التعتت يب امتثتتاالا 
  لا م ادئ باريس )ألمانيا(؛

الماسستتتتات الو نيتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان واعليتتتتة الوقائيتتتتة كفالتتتتة امتثتتتتا   139-11
 الو نية  لا م ادئ باريس )هن اريا(؛

 ليشتي(؛ - اعتماد   ة عمل شاملة لحقوق اإلنسان )تيمور 139-12
 اعتماد   ة عمل و نية ك رى لحقوق اإلنسان )جورجيا(؛ 139-13
ة العمتتتل اعتمتتتاد   تتتة عمتتتل و نيتتتة شتتتاملة لحقتتتوق اإلنستتتان وتنفيتتت    تتت 139-14

 )السودان(؛ 2016-2014لمرأة من العنف للفترة الو نية لحماية ا
 كما  الصتي ة النهائيتة لت تة العمتل الو نيتة لحقتوق اإلنستان واعتمادهتا  139-15

  كحتتتتافز علتتتتا استتتتتمرار تعزيتتتتز حقتتتتوق اإلنستتتتان فتتتتي ال لتتتتد 2015ق تتتتل نهايتتتتة عتتتتام 
 وحمايتها )جمهورية الكون و الديمقرا ية(؛ 

متتتتتاد   تتتتتة عمتتتتتل و نيتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان تتماشتتتتتا متتتتتع الم تتتتتادئ اعت 139-16
 التوجيهية لمفوضية حقوق اإلنسان )الهند(؛

اعتمتتاد   تتة عمتتل و نيتتة لحقتتوق اإلنستتان  بالتشتتاور الوثيتتق متتع ديتتوان  139-17
محتتددة للتنفيتت  وماشتترات قابلتتة  أمتتين المظتتال  والمجتمتتع المتتدني  وتمتتمينها أهتتدافاا 

 (؛للقياس )جمهورية مولدوفا
مواصلة جهودهتا علتا المستتوى التدولي تجتال منتع االنتهاكتات الجستيمة  139-18

والت يتتترة والمنهجيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان وتعزيتتتز وضتتتع بتتترامة ومشتتتاريع تربويتتتة لتدمتتتة 
  لك ال رض )أرمينيا(؛

تعزيتتتتتز سياستتتتتاتها المتعلقتتتتتة بحمايتتتتتة المتتتتترأة متتتتتع مراعتتتتتاة هشاشتتتتتة وضتتتتتع  139-19
 الالجئات )الكرسي الرسولي(؛

 يتتتتالء االعت تتتتار الواجتتتتب لحقتتتتوق اإلنستتتتان  ال ستتتتيما حقتتتتوق ال فتتتتتا   139-20
والشتتتتتاي  وي اإلعاقتتتتة  ومواصتتتتلة بتتتت   الجهتتتتود لمتتتتمان الشتتتتفافية فتتتتي جميتتتتع 

 اإلجراءات المتعلقة بمعاملة المهاجرين والالجئين )اليابان(؛
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حماية حقوق الشعوب الصلية والفالحين وغيتره  متن الشتتاي الت ين  139-21
 لون في المنا ق الريفية )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛يعم

توستتتيع حملتهتتتا التثقيفيتتتة فتتتي مجتتتا  حقتتتوق اإلنستتتان  ال ستتتيما تثقيتتتف  139-22
 أفراد  نفا  القانون بشأن حقوق النساء وال فا  والمسنين والقليات )فييل نام(؛

يتتتتة بحتتتتاالت تقتتتتدي  التقريتتتتر التتتت ي تتتتتأ ر عتتتتن موعتتتتدل  لتتتتا اللجنتتتتة المعن 139-23
 اال تفاء القسري )سيراليون(؛

اتتا  تدابير فعالة لتعزيز المساواة بتين الجنستين  وبتاصتة  نهتاء الفصتل  139-24
 في المجا  المهني )أوزبكستان(؛

اتتتتتتا  مزيتتتتد متتتتن اإلجتتتتتراءات متتتتن أجتتتتل تشتتتتتجيع تكتتتتافا الفتتتتري بتتتتتين  139-25
الجتور وتحستين  تدمات الجنسين  بوسائل تشمل  علا س يل المثتا   تعزيتز تكتافا 

رعايتتة ال فتتا   متتن أجتتل زيتتادة التوافتتق بتتين العمتتل والحيتتاة الستترية  وين  تتي أن تنفتت  
بشتتتكل كامتتتل ودون تتتتأ ير   تتتة العمتتتل الو نيتتتة للمستتتاواة بتتتين الجنستتتين فتتتي ستتتوق 

 العمل )السويد(؛
اتتتتا  تتتدابير لمتتمان تكتتافا الفتتري للمتترأة فتتي ستتوق العمتتل )اإلمتتارات  139-26
 المتحدة(؛ العربية
تعزيتتتز الجهتتتود الراميتتتة  لتتتا ضتتتمان المستتتاواة بتتتين الجنستتتين فتتتي أمتتتاكن  139-27

العمتتل وتنفيتت  تتتدابير لتعزيتتتز تمثيتتل المتترأة فتتي الرتتتتب العليتتا والمناصتتب اإلداريتتة فتتتي 
 الحكومة والق اعات ال رى )سري النكا(؛

المتترأة  اتتتتا  جميتتع التتتدابير الالزمتتة إلنهتتاء جميتتع أشتتكا  التمييتتز ضتتد 139-28
 في سوق العمل )لي يا(؛

كفالتتتة تكتتتافا الفتتتري للمتتترأة فتتتي ستتتوق العمتتتل متتتن  تتتال  القمتتتاء علتتتا  139-29
التمييتز التو يفي وتمتييق الفجتوة فتي الجتتور بتين الجنستين وزيتادة مشتاركة المترأة فتتي 

 المجا  السياسي  وبتاصة علا المستويات العليا )جمهورية كوريا(؛
الفري للمرأة في ستوق العمتل  بوستائل تشتمل تعزيتز كفالة المساواة في  139-30

تكتتافا فتتري حصتتو  النستتاء المهتتاجرات علتتا  تتدمات التتتدريب والتنستتيب المهنتتي 
الفعالتتة متتن أجتتل  فتتت معتتدالت تركيتتز المتتاهالت متتنهن فتتي مجتتاالت العمتتل  ات 

   يرلندا(؛أالجر المنتفت )
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يتتتع مجتتتاالت مواصتتتلة الجهتتتود لمتتتمان المستتتاواة بتتتين الجنستتتين فتتتي جم 139-31
المجتمتتتع  بمتتتا فتتتي  لتتتك بتتت   الجهتتتود لتمتتتييق الفجتتتوة فتتتي الجتتتور بتتتين الجنستتتين 

 ) ستونيا(؛
تعزيتتتتز التتتتتدابير الراميتتتتة  لتتتتا كفالتتتتة المستتتتاواة بتتتتين الجنستتتتين  وبتاصتتتتة  139-32
يتعلتتتق بتتتالفجوة فتتتي الجتتتور وتمثيتتتل المتتترأة فتتتي المناصتتتب القياديتتتة وفتتتي مجتتتا   فيمتتتا

 ؛السياسة اإلقليمية )النروية(
اتتتا   جتراءات لتمتييق الفجتوة فتي الجتور بتين الجنستين وكفالتة تكتافا  139-33

 الفري للمرأة في سوق العمل ) سرائيل(؛
 تكثيف الجهود لسد الفجوة في الجور بين الجنسين )تايلند(؛ 139-34
اتتتتتا  تتتتدابير  ضتتتافية لتقلتتتيا الفجتتتوة فتتتي الجتتتور بتتتين الجنستتتين فتتتي  139-35

 اد )فييل نام(؛جميع ق اعات االقتص
 اتتا  تدابير ملموسة لتمييق الفجوة في الجور بين الجنسين )كندا(؛ 139-36
 كفالة المساواة في الجور بين الجنسين )جنوب أفريقيا(؛ 139-37
اتتتتا  تتتتدابير لمكافحتتتة عتتتدم المستتاواة بتتتين الجنستتتين  وتحستتتين تمثيتتتل  139-38

 ا(؛المرأة في الحياة االقتصادية والسياسية )فرنس
تصتتحيح حالتتة انتفتتاض تمثيتتل المتترأة فتتي دوائتتر التدمتتة العامتتة  عتتالوة  139-39

 علا مراكز صنع القرار في الق اع التاي )الهند(؛
ز مكافحتتتتتة العنصتتتتترية واتتتتتتتا  تتتتتتدابير مناستتتتت ة للحتتتتتد متتتتتن التمييتتتتتز يتتتتتتعز  139-40

 واالست عاد االجتماعي )أن وال(؛
والتمييتتز وكتترل الجانتتب والتعصتتب  تعزيتتز تتتدابير مكافحتتة أفعتتا  العنصتترية 139-41

 )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛
 اتتا  تدابير لمكافحة جميع أشكا  التمييز العنصري )فرنسا(؛ 139-42
تعزيتتتتتز التشتتتتتريعات المتعلقتتتتتة بمكافحتتتتتة التمييتتتتتز واتتتتتتتا  تتتتتتدابير فعالتتتتتة  139-43

 لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكرل الجانب )الصين(؛
تعزيتتتز أنشتتت تها الحاليتتتة لمكافحتتتة العنصتتترية وكتتترل الجانتتتب  عتتتن  ريتتتق  139-44

  دانة مظاهر التعصب والشعوبية في الساحة السياسية وفي وسائط اإلعالم )كوبا(؛
تكثيتتتف الجهتتتود لمكافحتتتة العنصتتترية والتمييتتتز العنصتتتري وكتتترل الجانتتتب  139-45

 والتعصب المرت ط ب لك )السن ا (؛
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  تتتتدابير  ات أهتتتداف عمليتتتة لمكافحتتتة التمييتتتز العنصتتتري مواصتتتلة اتتتتتا 139-46
والتعصتتتب  بوستتتائل تشتتتمل بتتت   الجهتتتود فتتتي مجتتتالي التثقيتتتف والتوعيتتتة علتتتا جميتتتع 

 المستويات )سن افورة(؛
اتتا  الت وات الالزمة لمكافحتة الكترل العنصتري وتعزيتز التستامح تجتال  139-47

 الشتاي  وي الصو  العرقية المتتلفة )تايلند(؛
مواصتتتلة جهودهتتتا الراميتتتة  لتتتا رفتتتع مستتتتوى التتتوعي العتتتام و يتتتالء اهتمتتتام  139-48

  اي لمكافحة العنصرية والتمييز وكرل الجانب والتعصب )السودان(؛
فعالية التشتريعات القائمتة لمكافحتة العنصترية وجترائ  الكراهيتة  استعراض 139-49

 و  اب الكراهية )جمهورية  يران اإلسالمية(؛
ز سياستتات وبتترامة مكافحتتة الكتترل العنصتتري والتمييتتز ضتتد القليتتات تعزيتت 139-50

 والالجئين  عالوة علا فرض عقوبات علا تلك الفعا  )كوستاريكا(؛
تعزيتتتتتز الجهتتتتتود الراميتتتتتة  لتتتتتا تتفيتتتتتف حتتتتتدة التمييتتتتتز االجتمتتتتتاعي ضتتتتتد  139-51

المستتتتتلمين و ائفتتتتتة الرومتتتتتا واليهتتتتتود والجانتتتتتب  وي الصتتتتتو  الفريقيتتتتتة )الواليتتتتتات 
 المتحدة المريكية(؛

تقيتتتتتي  فعاليتتتتتة التشتتتتتريعات المعمتتتتتو  بهتتتتتا لمكافحتتتتتة العنصتتتتترية وجتتتتترائ   139-52
 الكراهية و  اب الكراهية )جنوب أفريقيا(؛

تكثيتتتف تتتتدابير مكافحتتتة التمييتتتز وكتتترل الجانتتتب ومتتتا يتصتتتل بتتت لك متتتن  139-53
 ا(؛سيما المسلمين )ماليزي تعصب ضد أفراد القليات الدينية والعرقية  ال

مواصتتلة تنفيتت    تتة العمتتل الو نيتتة للتكامتتل ب يتتة تعزيتتز تتتدابير التصتتدي  139-54
لممارسات كرل الجانتب والعنصترية والتعصتب  وتعزيتز التفتاه  بتين الثقافتات  ب رائتق 

 تشمل تنفي  برامة مجتمعية )كندا(؛
 نشتتاء نظتتام شتتامل لتستتجيل ورصتتد الت تتورات فتتي مجتتا  منتتع أفعتتا  كتترل  139-55
 ب والتمييز  بما في  لك جرائ  الكراهية )النروية(؛الجان
المكافحتتتتتة الفعالتتتتتة لجميتتتتتع مظتتتتتاهر كتتتتترل اإلستتتتتالم والنازيتتتتتة الجديتتتتتدة   139-56

والتحقيتتتتتق فتتتتتي جميتتتتتع جتتتتترائ  الكراهيتتتتتة ضتتتتتد القليتتتتتات وتقتتتتتديمها  لتتتتتا المحاكمتتتتتة 
 )أ ربيجان(؛

ن  نهتتتتتاء التمييتتتتتتز ضتتتتتتد  ائفتتتتتتة الرومتتتتتتا والقليتتتتتتات ال تتتتتترى فتتتتتتي القتتتتتتانو  139-57
 والممارسة  بما في  لك التمييز ضد المسلمين  وحماية حقوقه  )باكستان(؛
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مواصتتتتتلة جهودهتتتتتا فتتتتتي التصتتتتتدي لزيتتتتتادة الحتتتتتواد  المعاديتتتتتة للستتتتتامية  139-58
 ) سرائيل(؛

تعزيتتز وتشتتجيع التفتتاه  والحتتوار فتتي متتا بتتين الثقافتتات والديتتان كوستتيلة  139-59
 إلعما  حقوق اإلنسان ) اجيكستان(؛

العمتتتل علتتتا تعزيتتتز التستتتامح العنصتتتري والقتتتومي والتتتديني  وبتاصتتتة فتتتي  139-60
 أوساط الش اب ) اجيكستان(؛

ممتتاعفة جهودهتتا تجتتال تعزيتتز التفتتاه  والتستتامح بتتين النتتاس متتن متتلتتف  139-61
 المعتقدات والتلفيات العرقية )ماليزيا(؛

تلفتتة صتو  العرقيتتة المتيتتز التستامح تجتتال الشتتتاي  وي المواصتلة تعز  139-62
 (؛)جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاا 

اتتا  مزيد من التتدابير الفعالتة ب ترض تيستير التنتاغ  العرقتي والتديني فتي  139-63
 ال لد ) ندونيسيا(؛

تنفيتتتت  حمتتتتالت توعيتتتتة عامتتتتة لتعزيتتتتز التستتتتامح واحتتتتترام التنتتتتوع الثقتتتتافي  139-64
كترل اإلستالم )اإلمتارات العربيتة ومكافحة التحيز والصتور النم يتة والتمييتز والعنصترية و 

 المتحدة(؛
اتتتتا  جميتتع التتتدابير المناستت ة لتشتتجيع التستتامح والحتتوار بتتين الثقافتتات  139-65

 واحترام التنوع في المجتمع )أ ربيجان(؛
تكثيف حمالت التوعية التي تهدف  لتا ت ييتر المفتاهي  والصتور النم يتة  139-66

 يماال(؛ القائمة تجال القليات العرقية )غوات
ستتتتتن أحكتتتتتام قانونيتتتتتة مناستتتتت ة لمنتتتتتع التحتتتتتريت علتتتتتا الكراهيتتتتتة العرقيتتتتتة  139-67

 ومكافحة العنصرية وكرل الجانب وكرل اإلسالم )تركيا(؛ 
حظتتر التحتتريت علتتا الكراهيتتة والعنتتف  والقمتتاء علتتا   تتاب الكراهيتتة  139-68

 والتمييز في وسائط اإلعالم )اإلمارات العربية المتحدة(؛
تتا  التتدابير الالزمتة للتصتدي لت تاب الكراهيتة الت ي ي ثته السياستيون ات 139-69

ويستتتتتهدف أفتتتتراد القليتتتتات والمهتتتتاجرين و تتتتال ي اللجتتتتوء والالجئتتتتين ومتتتتن شتتتتاكله  
 )جمهورية كوريا(؛ 

 نتجتتتتري    تتتتاب الكراهيتتتتة والتحتتتتريت علتتتتا الكراهيتتتتة ب ريقتتتتة يتتتترجح أ 139-70
 تادي  لا أعما  عنف )باكستان(؛
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جميع التدابير الالزمتة لحظتر   تاب الكراهيتة ضتد  تال ي اللجتوء  اتتا  139-71
 والالجئين والجانب )نامي يا(؛

مواصتلة الجهتتود الراميتتة  لتا التصتتدي لت تتاب الكراهيتة والتحتتريت علتتا   139-72
 كرل الجانب والتمييز لس اب تتعلق بالجنسية أو الدين )المكسيك(؛

حتتة   تتاب الكراهيتتة والتحتتريت علتتا لمكاف اتتتتا   جتتراءات أكثتتر حزمتتاا  139-73
الكراهيتتة ضتتد أفتتراد القليتتات الدينيتتة والعرقيتتة  بمتتا فتتي  لتتك بثهتتا متتن  تتال  وستتائط 

 اإلعالم )ماليزيا(؛
تعزيتتتتز التشتتتتريعات الحاليتتتتة المتعلقتتتتة بتجتتتتري  التحتتتتريت علتتتتا الكراهيتتتتة  139-74

 )الم رب(؛
أثنتتتاء حمالتهتتت   جتتتراء تحريتتتات متعمقتتتة عتتتن تصتتترفات بعتتتت السياستتتيين  139-75

 االنتتابية وعن تصريحاته  التي تحرض علا الكراهية )غواتيماال(؛
دعتتتاءات احظتتتر التحتتتريت علتتتا الكراهيتتتة و جتتتراء تحقيقتتتات شتتتاملة فتتتي  139-76

التحتتريت علتتا الكراهيتتة والعنصتترية ع تتر وستتائط اإلعتتالم وتقتتدي  الجنتتاة  لتتا العدالتتة 
 )ال حرين(؛

عنصتتري  بمتتا فتتي  لتتك اتتتتا  تتتدابير فعالتتة حظتتر التحتتريت علتتا الكتترل ال 139-77
الحمتالت االنتتابيتة وفتي  لمنع   تاب الكراهيتة ضتد القليتات العرقيتة والدينيتة أثنتاء

 وسائط اإلعالم )أوزبكستان(؛
تعزيتتتتز التتتتتدابير الراميتتتتة  لتتتتا كفالتتتتة التحقيتتتتق فتتتتي   تتتتاب الكراهيتتتتة ضتتتتد  139-78

وستتتائط اإلعتتتالم وفتتتي الت تتتاب القليتتتات والمعاق تتتة عليتتته  بمتتتا فتتتي  لتتتك بثتتته ع تتتر 
 السياسي )الرجنتين(؛

تنفيتتت  مزيتتتتد متتتتن العمتتتتل فتتتتي أقتتترب وقتتتتل ممكتتتتن لمكافحتتتتة   تتتتر كتتتترل  139-79
اإلسالم في المجتمع وفي الت اب السياستي  بمتا فتي  لتك  نشتاء نظتام رصتد و نتي 
مستتتقل وت  يقتته بفعاليتتة لتستتجيل ورصتتد جتترائ  الكراهيتتة التتتي ترتكتتب دا تتل النمستتا 

 ة عليها )المملكة المتحدة ل ري انيا العظما وأيرلندا الشمالية(؛والمعاق 
تستتريع  د تتا  التعتتديالت الالزمتتة علتتا التشتتريعات والممارستتة القمتتائية  139-80

 من أجل زيادة فعالية مكافحة الت رف وكرل الجانب والعنصرية )بيالروس(؛
هجترة فتي االعت تتار التكيتف متع تتدابير التكامتل متع أ ت  الحالتة الراهنتة لل 139-81

 من أجل منع حاالت التعصب علا أساس الدين واالنتماء العرقي )بيالروس(؛
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مواصلة تعزيز توافر فري التدريب بشتأن حقتوق اإلنستان والتمييتز لفتراد  139-82
 نفتتا  القتتانون و د تتا  تتتدابير للتصتتدي للعنصتتترية فتتي   تتة العمتتل الو نيتتة للتكامتتتل 

 )أستراليا(؛
وات لمواجهتتتتة المواقتتتتف الستتتتل ية والقوالتتتتب النم يتتتتة تجتتتتال اتتتتتتا    تتتت 139-83

 الشتاي  وي اإلعاقة )الهند(؛
اتتا  مزيتد متن اإلجتراءات لمكافحتة االستتتدام المفترط للقتوة متن ق تل  139-84

 الشر ة )السويد(؛ 
اتتتتا   جتتراءات فعالتتة لمواصتتلة مكافحتتة العنتتف المتعلتتق بتتالمرأة وال فتتل  139-85

 أن وال(؛في اإل ار العائلي )
مواصتتلة تعزيتتز التتتدابير الراميتتة  لتتا القمتتاء علتتا العنتتف ضتتد المتترأة  بمتتا  139-86

فتتتتي  لتتتتك العنتتتتف المنزلتتتتي  وتوستتتتيع ن تتتتاق  تتتتدمات المستتتتاعدة والتتتتدع  النفستتتتي 
 للمحايا  علا أن تراعا بصفة  اصة حالة ضعف النساء المهاجرات )شيلي(؛

لمنزلتتتي  متتتع أ تتت  حالتتتة مواصتتتلة مكافحتتتة العنتتتف ضتتتد المتتترأة والعنتتتف ا 139-87
ضتتعف المهتتاجرات فتتي االعت تتار  واعتمتتاد تتتتدابير تشتتريعية جديتتدة لتتدع  هتت ل الفئتتتة 

 )كوبا(؛
وضع استتراتيجية و نيتة شتاملة لمنتع جميتع أشتكا  العنتف ضتد ال فتا   139-88

والتصتتتدي لهتتتا  بهتتتدف تعزيتتتز التتتتدابير الراميتتتة  لتتتا تشتتتجيع ال فتتتا  المتتتحايا علتتتا 
 عنف و ساءة المعاملة واإلهما  )بولندا(؛اإلبالغ عن حاالت ال

اتتا  تدابير فعالة لمنع العنف ضد المرأة  بمتا فتي  لتك العنتف المنزلتي  139-89
 )االتحاد الروسي(؛

ت  يتتق القتتانون التت ي يحظتتر تشتتويه العمتتاء التناستتلية ل نتتا  علتتا وجتته  139-90
 السرعة وتقدي  الجناة  لا العدالة )أوغندا(؛

 العنف ضد المرأة واالتجار بال فا  ضحايا ال  اء )جي وتي(؛ مكافحة 139-91
مواصلة تعزيز اعليات الماسسية للتصتدي للعنتف ضتد النستاء وال فتا    139-92

 ومواصلة الجهود الم  ولة في مجا  مكافحة االتجار بال شر )سري النكا(؛
وال فتتتتل  اتتتتتتا  مزيتتتتد متتتتن التتتتتدابير الراميتتتتة  لتتتتا حمايتتتتة حقتتتتوق المتتتترأة  139-93

وبتاصتتتة متتتن أجتتتل رفتتتع مستتتتوى التتتوعي  وحمتتتايته  ومنتتتع تعرضتتته  لي شتتتكل متتتن 
أشكا  العنف واالتجار بال شر  بما فتي  لتك متا يحتد  منهتا فتي أوستاط المهتاجرين 

 والالجئين و ال ي اللجوء )أوكرانيا(؛
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استتتتتتمرار كفالتتتتتتة أن تظتتتتتتل برامجهتتتتتتا لمكافحتتتتتة االتجتتتتتتار بال شتتتتتتر معنيتتتتتتة  139-94
تتتوفر فتتري الحصتتو  علتتا التتدع  القتتانوني والنفستتي الفعتتا  ل  فتتا   بالمتتحايا وأن

 ضحايا االتجار )الفل ين(؛
ال التوعية وتوستيع المتدارب بمستائل االتجتار بال شتر  جت مواصلة جهودها 139-95

بوستتتتائل تشتتتتمل دورات تدري يتتتتة وتتتتتدابير لرفتتتتع مستتتتتوى وعتتتتي أجهتتتتزة  نفتتتتا  القتتتتانون 
 (؛والقماة والمدعين العامين )بوتان

االستتمرار فتي تعزيتتز ال نيتة التحتيتتة الو نيتة ب يتة مستتاعدة ضتحايا االتجتتار  139-96
بال شر  وت وير نظام و نتي للتعتر ف علتا ال فتا  ضتحايا االتجتار وتتوفير التدع  لهت  

 )شيلي(؛
التحقيق في حتواد  االتجتار بال شتر وتقتدي  المستاعدة الكاملتة لمتحايا  139-97

 ون(؛االتجار بال فا  )سيرالي
مواصلة تعزيز حماية ضتحايا االتجتار بال شتر  بمتا فتي  لتك اتتتا  تتدابير  139-98

 لزيادة فعالية التحقيقات وتقدي  الجناة  لا المحاكمة )اليونان(؛
 د تتتتتتا  تتتتتتتدابير ملموستتتتتتة جديتتتتتتدة لحمايتتتتتتة ال فتتتتتتا  ضتتتتتتحايا االتجتتتتتتار  139-99

 والقاصرين المودعين رهن االحتجاز واالعتقا  )النروية(؛
كفالتتتتة أن يتتتتادي المستتتتاولون عتتتتن  نفتتتتا  القتتتتانون واج تتتتاته  علتتتتا نحتتتتو  139-100

يتماشتتتا متتتتع التزامتتتتات النمستتتتا الدوليتتتتة  وال ستتتتيما فيمتتتتا يتعلتتتتق بالمهتتتتاجرين و تتتتال ي 
 اللجوء والقليات )رواندا(؛

ضتتمان  جتتراء تحقيتتق شتتفاف وفعتتا  فتتي جميتتع ادعتتاءات انتهتتاب حقتتوق  139-101
لقتتتانون وتقتتتديمه   لتتتا المحاكمتتتة حستتتب االقتمتتتاء  اإلنستتتان متتتن ق تتتل أفتتتراد  نفتتتا  ا

 سيما فيما يتعلق بمعاملة فئات القليات )الواليات المتحدة المريكية(؛ ال
 نشاء نظام شامل لتسجيل ورصد الجترائ  العنصترية المرتك تة فتي النمستا  139-102

 )أيسلندا(؛ 
حقتتوق اإلنستتان التحقيتتق فتتي جميتتع حتتاالت  ستتاءة المعاملتتة وانتهاكتتات  139-103

 التي ترتك ها وكاالت  نفا  القانون ومحاكمة المساولين عنها )أ ربيجان(؛
كفالة الحيدة وعدم التمييتز فتي تحقيقتات الشتر ة وأال تقتوم علتا أستاس  139-104

 عرقي )أيسلندا(؛
 جتتتتتتتراء تحقيتتتتتتتق شتتتتتتتامل فتتتتتتتي حتتتتتتتواد  وادعتتتتتتتاءات جتتتتتتترائ  الكراهيتتتتتتتة  139-105

 الجانب وتقدي  مرتك يها  لا العدالة )سيراليون(؛واالعتداءات  ات الصلة بكرل 



A/HRC/31/12 
 

 

GE.15-22650 27/38 

 

التحقيتتتق فتتتي جميتتتع ادعتتتاءات التنمتتتيط العنصتتتري وممارستتتات االحتجتتتاز  139-106
غيتر القتتانوني وتفتتتيا أفتتراد القليتتات العرقيتة والدينيتتة  و نتتزا  عقوبتتات صتتارمة بتتأفراد 

  نفا  القانون ال ين يشاركون في مثل ه ل العما  )أوزبكستان(؛
كفالة امتثا  نظام ستجون الحتدا  بشتكل كامتل  لتا النظمتة والمعتايير  139-107

 الدولية )أوزبكستان(؛
النظتتر فتتي توصتتية لجنتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن  تتروف احتجتتاز القاصتترين  139-108

جئتتتتين   وال ستتتتيما فتتتتي متتتتا يتعلتتتتق بال فتتتتا  الالعامتتتتاا  14التتتت ين تقتتتتل أعمتتتتاره  عتتتتن 
  ال ي اللجوء )نيكاراغوا(؛  و هيوال فا  غير المصحوبين ب و 

التأكتتد متتن الصتتفة الدستتتورية للقتتانون الجديتتد المتعلتتق باإلستتالم وضتتمان  139-109
 تنفي ل علا نحو يممن التمتع الكامل بحرية الدين والمعتقد )تركيا(؛

اتتتتا  تتتدابير لتأستتيس نظتتام منصتتف ومناستتب للمعاشتتات التقاعديتتة متتن  139-110
 اية ال فا  في المقام الو  )أل انيا(؛أجل النساء الالتي يتولين رع

مواصتتلة تعزيتتز مشتتاركة المستتنين فتتي القتتوى العاملتتة  علتتا غتترار متتا تتتدعو  139-111
 )أستراليا(؛ 2012 ليه الت ة االتحادية المتعلقة بالمسنين  التي اعتمدت في عام 

ممتتتاعفة الجهتتتود الراميتتتة  لتتتا القمتتتاء علتتتا التمييتتتز ضتتتد المستتتنين فتتتي  139-112
صتتو  علتتا التتتدمات الماليتتة  التتتي قتتد ال تتتتاأل لهتت  فتتي بعتتت الحيتتان أو تكتتون الح

 ؛(2) ات تكلفة باهظة بس ب االستتدام غير الم رر لعامل العمر كمعيار )بنما(
زيادة فعالية تعزيتز الحكتام المتعلقتة بتجدرا  حقتوق اإلنستان فتي المنتاهة  139-113

 الدراسية )جورجيا(؛
متتتا يتعلتتتق بتعتتتديل القتتتوانين  ات الصتتتلة لتشتتتمل مفهتتتوم  حتتتراز تقتتتدم فتتتي  139-114

 التفاقية حقوق الشتاي  وي اإلعاقة )الرجنتين(؛ اإلعاقة وفقاا 
متابعتتتة التأكتتتد متتتن التنفيتتت  الكامتتتل لت تتتة العمتتتل الو نيتتتة بشتتتأن اإلعاقتتتة  139-115

وتعزيتتز االتستتتاق علتتا ن تتتاق القتتتوانين والسياستتات ب يتتتة كفالتتة قتتتدرة الشتتتتاي  وي 
 بحياة مرضية ومنتجة )سن افورة(؛ قة علا التمتعاإلعا
مواصتتتلة جهودهتتتا الراميتتتتة  لتتتا تتتتوفير الفرصتتتتة الكاملتتتة ل شتتتتتاي  وي  139-116

اإلعاقتتتة للحصتتتو  علتتتا التعلتتتي  والوصتتتو   لتتتا ستتتوق العمتتتل والمشتتتاركة فتتتي الحيتتتاة 
 العامة )الكرسي الرسولي(؛

__________ 

 ."   بقوة"بعبارة  "توصي"استعاضح بنما   الصيانة عن عبارة  (2) 



 A/HRC/31/12 

 

28/38 GE.15-22650 

 

 وي اإلعاقتتة بصتتورة  مواصتتلة تحستتين  تاحتتة  مكانيتتة الوصتتو  ل شتتتاي  139-117
 كاملة وشاملة وفق أحكام اتفاقية حقوق الشتاي  وي اإلعاقة )بنما(؛

النظتتر فتتي مستتألة تقتتدي  دعتت   ضتتافي للفئتتات الل ويتتة والعرقيتتة ال تترى   139-118
باس  القليات العرقيتة  بهتدف زيتادة تعزيتز تنتوع الهويتات   الف المعترف به  رسمياا 
 ددية الثقافية )صربيا(؛الثقافية ودع  ممارسات التع

مواصلة رفع مستتوى التوعي متن أجتل القمتاء علتا التحتامالت والقوالتب  139-119
  ية )تركيا(؛نالنم ية القائمة ضد الشتاي  وي الصو  المهاجرة والج

 يتتتالء اهتمتتتام  تتتاي اللتزاماتهتتتا فتتتي مجتتتا  حقتتتوق اإلنستتتان فتتتي ستتتياق  139-120
الشتتترق الوستتتط وشتتتما  أفريقيتتتا  لتتتا ال لتتتد تتتتدفق أعتتتداد ك يتتترة متتتن المهتتتاجرين متتتن 

 )االتحاد الروسي(؛
اتتتتا  جميتتع الت تتوات الالزمتتة لكفالتتة حصتتو  ال فتتا   وي الصتتو   139-121

 المهاجرة علا  دمات التعلي  دون عائق وعلا قدم المساواة مع اع رين )تركيا(؛
ين و تتتال ي مواصتتتلة تهيئتتتة بيئتتتة مواتيتتتة لالحتتتترام الكامتتتل لحقتتتوق الالجئتتت 139-122

 اللجوء وحمايتها في   ار المجتمع النمساوي الك ير )السويد(؛
مواصتتلة العمتتل علتتا متتنح حتتق اللجتتوء ومركتتز الالجتت  لجميتتع الشتتتاي  139-123

 ال ين يحتاجون ل لك )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛
كفالة وجود القتدر المناستب متن  تدمات المتأوى والمرافتق الصتحية فتي  139-124

تيمتتتتات ومراكتتتتز المهتتتتاجرين والالجئتتتتين لمواك تتتتة الزيتتتتادة المستتتتتمرة فتتتتي أعتتتتداده  م
 )الواليات المتحدة المريكية(؛

تحستتتين أحتتتوا   تتتال ي اللجتتتوء وضتتتمان حقتتتوقه  فتتتي التمتتتتع بمستتتتوى  139-125
 معيشي الئق و صالأل أحواله  السكنية )أل انيا(؛

وء وتتتوفير الستتكن بتت   كتتل جهتتد ممكتتن لمتتمان الحتتق فتتي التمتتاس اللجتت 139-126
 الالئق لالجئين )الكرسي الرسولي(؛

كفالتتتتة تتتتتتوافر  تتتتتروف معيشتتتتتية مالئمتتتتة للمهتتتتتاجرين والالجئتتتتتين و تتتتتال ي  139-127
 اللجوء من أجل تعزيز حقوقه  وحمايتها بصور فعالة ) كوادور(؛

تقتتتدي  المستتتاعدة المناستتت ة ل عتتتداد المتزايتتتدة متتتن الالجئتتتين القاصتتترين  139-128
 ن ب ويه   ال  فترة استق اله  الولية في النمسا )ال رازيل(؛غير المصحوبي
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بتتتتت   مزيتتتتتد متتتتتن الجهتتتتتود لكفالتتتتتة حقتتتتتوق  تتتتتال ي اللجتتتتتوء والمهتتتتتاجرين  139-129
والالجئتتتين بهتتتدف تتتتوفير مستتتتوى معيشتتتي الئتتتق لهتتت  وتمكيتتتنه  متتتن الحصتتتو  علتتتا 

 التدمات العامة بأسعار معقولة )جمهورية كوريا(؛
اتتتتا  تتتدابير فعالتتة لزيتتادة مستتاعدتها اإلنمائيتتة الرستتمية متتن أجتتل تحقيتتق  139-130

فتتي المائتتة متتن النتتاتة المحلتتي  0.7الهتتدف التتدولي المتفتتق عليتته برفعهتتا  لتتا نستت ة 
 اإلجمالي لل لد بأسرع ما يمكن )أوغندا(؛ 

متتن التتد ل فتتي المائتتة  0.7رفتتع المستتاعدة اإلنمائيتتة الرستتمية  لتتا نستت ة  139-131
 اإلجمالي وفق التزامها الدولي )بن الديا(؛القومي 
رفتتتتع مستتتتتوى المستتتتاعدة اإلنمائيتتتتة الرستتتتمية للوصتتتتو  بهتتتتا  لتتتتا النستتتت ة  139-132

 في المائة من الناتة المحلي اإلجمالي )السن ا (؛ 0.7وال ال ة  المتفق عليها دولياا 
التد ل فتي المائتة متن  0.7زيادة المستاعدة اإلنمائيتة الرستمية  لتا نست ة  139-133

  ب يتتة تعزيتتز قتدرات ال لتتدان الناميتتة القتومي اإلجمتتالي  علتتا النحتو المتفتتق عليتته دوليتاا 
 علا مكافحة الفقر وتحقيق التنمية )الصين(؛

مواصتتتتلة تنفيتتتت  بتتتترامة ومشتتتتاريع النمستتتتا الراميتتتتة  لتتتتا المستتتتاعدة علتتتتا  139-134
 تحسين أحوا  الشعوب في ال لدان النامية )بوتان(؛

نهتتتة حقتتتوق اإلنستتتان عنتتتد تصتتتمي  المشتتتاريع فتتتي   تتتار تعتتتاون اعتمتتتاد  139-135
 النمسا اإلنمائي )ترينيداد وتوباغو( 

 ل  تحظ التوصيات الواردة أدنال بتأييد النمسا وسيشار  ليها به ل الصفة: -140
التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا  المهتتاجرين  140-1

 وأفراد أسره  )السودان(؛
التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا  المهتتاجرين  140-2

 وأفراد أسره  )أ ربيجان(؛
التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا  المهتتاجرين  140-3

 وأفراد أسره  )مصر(؛
التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا  المهتتاجرين  140-4
 راد أسره  )هندوراس(؛وأف

التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا  المهتتاجرين  140-5
 وأفراد أسره  )السن ا (؛
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التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا  المهتتاجرين  140-6
 وأفراد أسره  ) ندونيسيا(؛

وق جميتتع العمتتا  المهتتاجرين التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتت 140-7
 )ال وسنة والهرسك(؛ وأفراد أسره 

توقيتتتع االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتع العمتتتا  المهتتتاجرين وأفتتتراد  140-8
 )تركيا( )المكسيك(؛ أسره  والتصديق عليها

النظتتر فتتي التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا   140-9
 ليشتي(؛ -)تيمور  ره المهاجرين وأفراد أس

النظتتر فتتي التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا   140-10
 المهاجرين وأفراد أسره  )بن الديا(؛

النظتتر فتتي االنمتتمام  لتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا   140-11
 المهاجرين وأفراد أسره  )سري النكا(؛

علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا   النظتتر فتتي التصتتديق 140-12
 المهاجرين وأفراد أسره  )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛ 

التصديق علتا االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتا  المهتاجرين  140-13
وأفراد أستره   واتتتا  الت توات الالزمتة نحتو تحقيتق الحمايتة الفعالتة للعمتا  وأفتراد 

 ه  )ال حرين(؛أسر 
اتتا    وات عملية تجال االنممام  لا االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق  140-14

 189جميتتتع العمتتتا  المهتتتاجرين وأفتتتراد أستتتره   واتفاقيتتتة منظمتتتة العمتتتل الدوليتتتة رقتتت  
 )الفل ين(؛

 درا  جميتع الحقتوق المكفولتتة بموجتب اتفاقيتة حقتتوق ال فتل  وبتاصتتة  140-15
واالجتماعيتتة والثقافيتتة  فتتي القتتانون الدستتتوري االتحتتادي بشتتأن الحقتتوق االقتصتتادية 
 حقوق ال فل )بولندا(؛

 )تركيا(؛  مكانية حمل الجنسية المزدوجة مجدداا   تاحة 140-16
تعزيتتز اإل تتار التشتتريعي ب يتتة تحستتين التتدع  المقتتدم للمهتتاجرين والعمتتا   140-17

الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع المهاجرين  ال سيما متن  تال  التصتديق علتا االتفاقيتة 
 العما  المهاجرين وأفراد أسره  )الجزائر(؛

كفالتتتتتة امتثتتتتتا  ديتتتتتوان أمتتتتتين المظتتتتتال  النمستتتتتاوي  لتتتتتا م تتتتتادئ بتتتتتاريس  140-18
 )ماليزيا(؛
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رفتتع التتدع  المتتالي المتصتتا ل قليتتة الستتلوفينية فتتي محتتافظتي كارينثيتتا  140-19
متتن حيتتق القيمتتة الحقيقيتتة   1995وستتتيريا  لتتا المستتتوى التت ي كتتان عليتته فتتي عتتام 

   ؛(3)لما جاء في التوصيات السابقة )سلوفينيا( وفقاا 
  ل اء شرط الحصة في ما يتعلق بل  شمل العائلة )تركيا(؛  140-20
  ل اء شرط نظام الحصا فيما يتعلق بل  شمل العائلة )مصر(؛ 140-21
بنتتاء علتتا النظتتر فتتي  صتتدار تصتتاريح عمتتل ماقتتتة لصتتالح  تتال ي اللجتتوء  140-22

  ل ه  )ال رازيل(؛
 عتتتتتادة النظتتتتتر فتتتتتي امتيتتتتتاز العمتتتتتل التجتتتتتاري التتتتتتاي الممنتتتتتوأل لمراكتتتتتز  140-23

الالجئتتين  متتع ال تت  بعتتين االعت تتار تتتأثير مثتتل هتت ل السياستتة علتتا الحتتق فتتي الوصتتو  
 لتتتا العدالتتتة  عتتتالوة علتتتا النتتتتائة العمليتتتة للحتتتوافز الماليتتتة المتأتيتتتة متتتن هتتت ا التتتتدبير 

 )المكسيك( 
ستتتعيد النمستتا دراستتة التوصتتيات التاليتتة وتقتتدم التتردود عليهتتا فتتي الوقتتل المناستتب   -141

علتتتتا أال يتجتتتتاوز موعتتتتد تقتتتتديمها تتتتتاريد انعقتتتتاد التتتتدورة الحاديتتتتة والثالثتتتتين لمجلتتتتس حقتتتتوق 
 :  2016المقرر عقدها في   ار/مارس  اإلنسان 

د التتتدولي النظتتتر فتتتي التصتتتديق علتتتا ال روتوكتتتو  اال تيتتتاري الملحتتتق بالعهتتت 141-1
التتتاي بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة  وال روتوكتتو  اال تيتتاري الثالتتق 

 التفاقية حقوق ال فل )غانا(؛
توقيتتتع ال روتوكتتتو  اال تيتتتاري الملحتتتتق بالعهتتتد التتتدولي التتتتاي بتتتتالحقوق  141-2

 االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة والتصتتديق عليتته  علتتا النحتتو الموصتتا بتته متتن ق تتل
 )ال رت ا (؛

التصتتتتديق علتتتتا ال روتوكتتتتو  اال تيتتتتاري الملحتتتتق بالعهتتتتد التتتتدولي التتتتتاي  141-3
علتتتتق بتتتتالحقوق االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة وق تتتتو  ا تصتتتتاي اللجنتتتتة فيمتتتتا يت

 إلجراءات المتعلقة بالتحريات واالتصاالت المت ادلة بين الدو  )فنلندا(؛اب
يتتتتاري الملحتتتتق بالعهتتتتد التتتتدولي التتتتتاي التصتتتتديق علتتتتا ال روتوكتتتتو  اال ت 141-4

بتتتتتتتتالحقوق االقتصتتتتتتتتادية واالجتماعيتتتتتتتتة والثقافيتتتتتتتتة )أوروغتتتتتتتتواي( )الج تتتتتتتتل الستتتتتتتتود( 
 )سلوفاكيا(؛

توقيتتع العهتتد التتدولي التتتاي بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة  141-5
 والتصديق عليه ) ي اليا(؛

__________ 

 ."53-93توصيتنا السابقة رقم  نؤكد  دداا "صيغح التوصية علو النحو التا :  (3) 
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لعهتتتتد التتتتدولي التتتتتاي التصتتتتديق علتتتتا ال روتوكتتتتو  اال تيتتتتاري الملحتتتتق با 141-6
بتتتتالحقوق االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة  واالنمتتتتمام  لتتتتا اإلجتتتتراءات المتعلقتتتتة 
بالتحريتتات واالتصتتاالت المت ادلتتة بتتين التتدو   والتصتتديق علتتا ال روتوكتتو  اال تيتتاري 

 بشأن اشتراب ال فا  في النزاعات المسلحة )فرنسا(؛ التفاقية حقوق ال فل
للتصتتتتديق علتتتتا ال روتوكتتتتتو  اال تيتتتتاري التفاقيتتتتة حقتتتتوق اتتتتتتا    تتتتوات  141-7

 ال فل بشأن اشتراب ال فا  في النزاعات المسلحة )سلوفاكيا(؛
التصتديق علتتا ال روتوكتتو  اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن اشتتتراب  141-8

 ال فا  في النزاعات المسلحة )أوروغواي(؛
الملحتتتتق بالعهتتتتد التتتتدولي التتتتتاي التصتتتتديق علتتتتا ال روتوكتتتتو  اال تيتتتتاري  141-9

بتتتالحقوق االقتصتتتادية واالجتماعيتتتة والثقافيتتتة وال روتوكتتتو  اال تيتتتاري التفاقيتتتة حقتتتوق 
 ال فل بشأن اشتراب ال فا  في النزاعات المسلحة ) س انيا(؛

التصتتديق علتتا ال روتوكتتو  اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن  جتتراء  141-10
 السود(؛تقدي  ال الغات )الج ل 

علتتا ال روتوكتتو  اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن  التصتتديق ستتريعاا  141-11
 اشتراب ال فا  في النزاعات المسلحة )ال رت ا (؛

التصتتتتديق علتتتتتا اتفاقيتتتتة مكافحتتتتتة التمييتتتتز فتتتتتي مجتتتتا  التعلتتتتتي  )ترينيتتتتتداد  141-12
 وتوباغو(؛

المدنيتتتتتتة  العهتتتتتتد التتتتتتدولي التتتتتتتاي بتتتتتتالحقوق ستتتتتتحب التحفظتتتتتتات علتتتتتتا 141-13
والسياستتية واالتفاقيتتة الدوليتتة للقمتتاء علتتا جميتتع أشتتكا  التمييتتز العنصتتري واتفاقيتتة 

 مناهمة التع يب )باكستان(؛
ستتتتتتحب التحفظتتتتتتات علتتتتتتا العهتتتتتتد التتتتتتدولي التتتتتتتاي بتتتتتتالحقوق المدنيتتتتتتة  141-14

والسياستتية واالتفاقيتتة الدوليتتة للقمتتاء علتتا جميتتع أشتتكا  التمييتتز العنصتتري واتفاقيتتة 
 ع يب )هن اريا(؛مناهمة الت

العهتد التدولي التتاي بتالحقوق المدنيتة والسياستية  سحب تحفظاتهتا علتا 141-15
واالتفاقيتتتة الدوليتتتة للقمتتتاء علتتتا جميتتتع أشتتتكا  التمييتتتز العنصتتتري واتفاقيتتتة مناهمتتتة 

 التع يب  لن ه ل التحفظات تقوض أهدافها الرئيسية )جنوب أفريقيا(؛
العهتد التدولي التتاي  اهمتة التعت يب وسحب التحفظات علتا اتفاقيتة من 141-16

بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية واالتفاقيتتة الدوليتتة للقمتتاء علتتا جميتتع أشتتكا  التمييتتز 
 العنصري ) س انيا(؛
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 سحب تحفظاتها علا اتفاقية مناهمة التع يب )هولندا(؛ 141-17
مواءمتتتة قتتتوانين مكافحتتتة التمييتتتز متتتن  تتتال  توستتتيع ن تتتاق ت  يقهتتتا بحيتتتق  141-18
 ل التمييز علا أساس الدين والمعتقد والعمر والميل الجنسي )بلجيكا(؛تشم
مواءمتتتتة قتتتتوانين مكافحتتتتة التمييتتتتز وتوستتتتيع ن اقهتتتتا لتشتتتتمل التتتتدين والعمتتتتر  141-19

 والميل الجنسي ضمن أسس التمييز )أوروغواي(؛
استتتتعراض القتتتوانين الحاليتتتة لمكافحتتتة التمييتتتز ومواءمتهتتتا متتتن أجتتتل كفالتتتة  141-20

يتتتتة فعالتتتتة وشتتتتاملة ضتتتتد جميتتتتع أشتتتتكا  التمييتتتتز فتتتتي القتتتتانون والممارستتتتة تتتتتوفير حما
 )الجمهورية التشيكية(؛

اتتتتا  مزيتتد متتن اإلجتتراءات لمواءمتتة قتتوانين مكافحتتة التمييتتز ب تترض كفالتتة  141-21
تتتوفير حمايتتة متستتاوية ضتتد التمييتتز علتتا أي أستتاس متتن الستتس فتتي جميتتع مجتتاالت 

 الحياة )نامي يا(؛
تشتتريعات النمستتا المتعلقتتة بمكافحتتة جميتتع أشتتكا  التمييتتز  كفالتتة اتستتاق 141-22

 مع الصكوب الدولية  ات الصلة به ا المجا  ) كوادور(؛
تنقتتتيح وتنستتتيق قتتتوانين مكافحتتتة التمييتتتز لمتتتمان تتتتوفير حمايتتتة فعالتتتة ضتتتد  141-23

 جميع أشكا  التمييز )فنلندا(؛
 جتتراءات مناستت ة  التعجيتتل بتنستتيق قتتوانين مكافحتتة التمييتتز بجانتتب اتتتتا  141-24

للتصتتدي لفعتتا  العنصتترية وكتترل الجانتتب ومتتا يتصتتل بتت لك متتن تعصتتب التتتي ترتكتتب 
 ضد  وائف المهاجرين والقليات العرقية  بما في  لك  ائفة الروما )الهند(؛

 حتتراز تقتتدم فتتي مواءمتتة تشتتريعاتها المتعلقتتة بحقتتوق المتترأة وعتتدم التمييتتز  141-25
 راس(؛والمساواة بين الجنسين )هندو 

 تعزيز دمة جميع الحقوق المكفولتة بموجتب االتفاقيتات والمواثيتق الدوليتة 141-26
فتتتتتتي التشتتتتتتريعات الو نيتتتتتتة  ال ستتتتتتيما الحقتتتتتتوق االقتصتتتتتتادية واالجتماعيتتتتتتة والثقافيتتتتتتة 

 )أوكرانيا(؛
كفالتتة االمتثتتا   لتتا م تتادئ بتتاريس فتتي تعيتتين أعمتتاء ديتتوان أمتتين المظتتال   141-27

 )الهند(؛
تدابير محددة علا الصعيد التشتريعي ومستتوى السياستات متن أجتل اتتا   141-28

جميتتتع ال فتتتا  المنتمتتتين  لتتتا القليتتتات و تتتال ي  كفالتتتة أن يشتتتمل نظامهتتتا التعليمتتتي
 اللجوء والمهاجرين  والوالد وال نات  وي اإلعاقة )هندوراس(؛
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تنفيتتت  بتتترامة محتتتددة للتتتتدريب والتثقيتتتف فتتتي مجتتتا  حقتتتوق اإلنستتتان فتتتي  141-29
 لف مستويات مناهة التعلي  )الم رب(؛متت
كفالة تمتع الجميع بحماية متساوية ضتد جميتع أشتكا  التمييتز فتي جميتع  141-30

 الظروف )سويسرا(؛
مواصتتتتلة الجهتتتتود لتعزيتتتتز المستتتتاواة بتتتتين الجنستتتتين  بمتتتتا فتتتتي  لتتتتك كفالتتتتة  141-31

 المساواة للمرأة في االستحقاقات التقاعدية )ماليزيا(؛
مستتتاواة فتتتي الحمايتتتة متتتن جميتتتع أشتتتكا  التمييتتتز  ب رائتتتق تشتتتمل كفالتتتة ال 141-32

توستتتتتيع أستتتتتس لتتتتتوائح مكافحتتتتتة التمييتتتتتز لتشتتتتتمل التتتتتدين والمعتقتتتتتد والعمتتتتتر والهويتتتتتة 
 الجنسانية )بل اريا(؛

 اتتا  تدابير  ضافية لمكافحة التمييز في جميع مظاهرل )رواندا(؛ 141-33
كتان أساسته  بمتا فتي  لتك   أيتاا تكثيف الجهود الراميتة  لتا مكافحتة التمييتز  141-34

 العمر والدين والميل الجنسي )كندا(؛
تكثيتتتف جهودهتتتا ب تتترض كفالتتتة المستتتاواة فتتتي الحمايتتتة متتتن جميتتتع أشتتتكا   141-35

 التمييز )ترينيداد وتوباغو(؛
كفالتتة المستتتاواة فتتتي الحمايتتتة متتتن جميتتع أشتتتكا  التمييتتتز  بوستتتائل تشتتتمل  141-36

يع ن اقهتا لتشتمل أستس التدين والمعتقتد والعمتر مواءمة قتوانين مكافحتة التمييتز وتوست
 والميل الجنسي )ألمانيا(؛

مواصتتتلة جهودهتتتا لتهيئتتتة  تتتروف متستتتاوية لمشتتتاركة الجنستتتين فتتتي ستتتوق  141-37
العمتتل  ب رائتتق تشتتمل زيتتادة تتتوافر مراكتتز رعايتتة ال فتتا  بأستتعار معقولتتة علتتا متتدار 

 )الدانمرب(؛اليوم  ومنح استحقاقات قانونية له ل التدمات 
 اعتماد   ة و نية لمكافحة العنصرية )الجزائر(؛ 141-38
 اعتماد   ة عمل و نية لمكافحة العنصرية )بوتسوانا(؛ 141-39
 وضع   ة عمل و نية شاملة لمكافحة العنصرية والتمييز )أوزبكستان(؛ 141-40
عمتتل  إلعتتالن وبرنتتامة اعتمتتاد   تتة عمتتل و نيتتة لمكافحتتة العنصتترية وفقتتاا  141-41

ديربتتان  وكفالتتة تجتتري  أفعتتا  العنصتترية و  تتاب الكراهيتتة  بمتتا فتتي  لتتك متتا يتترد فتتي 
ستتياق االنتتابتتات والسياستتة  علتتا النحتتو الواجتتب وبشتتكل صتتريح والمعاق تتة عليهتتا 

 )مصر(؛
النظر في اعتمتاد   تة عمتل و نيتة لمكافحتة العنصترية وكترل الجانتب ومتا  141-42

 يتصل ب لك من تعصب ) ي اليا(؛
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مكافحتتتة جميتتتع أشتتتكا  العنصتتترية متتتن  تتتال  اعتمتتتاد   تتتة عمتتتل و نيتتتة  141-43
 ل لك ال رض )جي وتي(؛

العمل من أجتل وضتع استتراتيجية و نيتة واعتمادهتا بهتدف مكافحتة جميتع  141-44
 أشكا  العنصرية وكرل الجانب )ال حرين(؛ 

 مواءمة قوانين مكافحة التمييز )ال حرين(؛ 141-45
للتمييتتز ضتتد القليتتات الدينيتتة والعرقيتتة فتتي القتتانون والممارستتة  وضتتع حتتد  141-46

وال سيما التمييز ضد المسلمين  وضتمان الحمايتة الكاملتة لحقتوقه  )جمهوريتة  يتران 
 اإلسالمية(؛

 حظر تروية المرشحين للتمييز العنصري )غواتيماال(؛ 141-47
ق تل أفتراد  نفتا  تحسين التحقيق في ادعتاءات انتهتاب حقتوق اإلنستان متن  141-48

القتتانون  بمتتا فتتي  لتتك  نشتتاء  ليتتة مستتتقلة للتحقيتتق فتتي االدعتتاءات ومنحهتتا ستتل ة 
المتتتتر باتتتتتتا   جتتتتراءات تأدي يتتتتة و حالتتتتة القمتتتتايا  لتتتتا الستتتتل ات القمتتتتائية م اشتتتترة 

 )جمهورية  يران اإلسالمية(؛
محاكمتتتتة مرتك تتتتي جتتتترائ  الكراهيتتتتة وأفعتتتتا  كتتتترل الجانتتتتب ومنتتتتع  ستتتتاءة  141-49
 ما  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت له ا ال رض )باكستان(؛استع
كفالتتة  جتتراء تحقيتتق مستتتقل وفعتتا  فتتي ادعتتاءات انتهتتاب حقتتوق اإلنستتان  141-50

فتتتتتراد  نفتتتتتا  القتتتتتوانين ومحاكمتتتتتة جميتتتتتع حتتتتتاالت االنتهتتتتتاب )الجمهوريتتتتتة أمتتتتتن ق تتتتتل 
 التشيكية(؛

ضتمانات قويتة فيمتا تنقيح مشروع قانون حماية الدولة بحيق يحتتوي علتا  141-51
للقتانون  يتعلق بالتمتع الكامتل بتالحق فتي التصوصتية وغيترل متن حقتوق اإلنستان وفقتاا 

 الدولي لحقوق اإلنسان )الجمهورية التشيكية(؛
تتتوفير الحمايتتة لجميتتع أفتتراد الستترة باعت ارهتتا الوحتتدة ال  يعيتتة والساستتية  141-52

 ل ناء المجتمع )مصر(؛
ق يتمتع الشركاء المثليتون بتالحقوق نفستها التتي يتمتتع تعديل النظمة بحي 141-53

بهتتا الزوا  اع تترون  علتتا النحتتو الموصتتا بتته فتتي تقريتتر اللجنتتة الوروبيتتة لمناهمتتة 
 )الدانمرب(؛ 2015تشرين الو /أكتوبر  13العنصرية والتعصب  المارخ 

بتتزوا   كفالتتة المستتاواة فتتي الحقتتوق للمتتوا نين عتتن  ريتتق االعتتتراف قانونتتاا  141-54
 يسلندا(؛ المثليين )
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 ل تتتتاء جميتتتتع الفتتتتوارق القانونيتتتتة بتتتتين الشتتتتراكة المثليتتتتة المستتتتجلة والتتتتزوا   141-55
 التقليدي )أيرلندا(؛

كفالتتة تعزيتتز المستتاواة متتن  تتال  متتنح الشتتركاء المثليتتين الحتتق فتتي التتزوا   141-56
 للمعايير الدولية )هولندا(؛ وفقاا 
ات المثليتتين ب تترض كفالتتة المستتاواة الكاملتتة تعتتديل الوضتتع القتتانوني لشتتراك 141-57

 يرلندا الشمالية(؛ألها في نظر القانون )المملكة المتحدة ل ري انيا العظما و 
كفالتتتتة حريتتتتة ممارستتتتة الشتتتتعائر الدينيتتتتة ل قليتتتتات  ال ستتتتيما المستتتتلمين   141-58

 واحتتترام حقهتت  فتتي ا تيتتار ل تتته  التاصتتة المستتتتدمة فتتي نصوصتته  الدينيتتة  وأيمتتاا 
تتترام حقهتت  فتتي الحصتتو  علتتا التتدع  والتتتدمات الماليتتة التتتي يوفرهتتا   تتوانه  فتتي اح

 العقيدة من ال لدان ال رى )لي يا(؛
 كفالة تأسيس نظام تعلي  شامل للجميع ) سرائيل(؛ 141-59
بشأن الشتاي  وي اإلعاقتة  االستعاضتة عتن نظتام اتتتا  القترار بالوكالتة  141-60

 تتا  القرار ) سرائيل(؛بنظام تقدي  المساعدة في ا
كفالتتتة عتتتدم ستتتجن الشتتتتاي المصتتتابين باضتتت رابات نفستتتية حتتتادة و/أو  141-61

أحتتتوا  صتتتحية ستتتيئة  وبتاصتتتة الحتتتاالت الصتتتحية المعرضتتتة لمتتتتا ر زيتتتادة التتتتدهور 
 جراء اإليداع في السجون )فرنسا(؛

 توفير المزيد من الدع  ل قليات )اليابان(؛ 141-62
 ضتتتفاء الصتتت  ة القانونيتتتة علتتتا حمايتتتة القليتتتة الستتتلوفينية فتتتي ستتتتيريا بمتتتا  141-63

يتماشتتا متتتع االلتزامتتتات القانونيتتتة الدوليتتتة التتتي تعهتتتدت بهتتتا النمستتتا  واعتمتتتاد حلتتتو  
عمليتتة وت  يقهتتا لصتتالح القليتتة الستتلوفينية فتتي ستتتيريا  مثتتل التوستتع فتتي تتتدريس الل تتة 

 سلوفينيا(؛)ثانوية بمدارس ستيريا السلوفينية في مرحلة الساس والمرحلة ال
استتثمار مزيتد متن الجهتد فتي مجتا  التمكتين السياستي لممثلتي القليتتات   141-64

بهتتتتدف تشتتتتجيع مشتتتتاركته  الفعالتتتتة فتتتتي النشتتتت ة السياستتتتية علتتتتا الصتتتتعد المحليتتتتة 
واإلقليميتتة والو نيتتة  ومتتن ثتت   تاحتتة  مكانيتتة  دمتتا  تلتتك القليتتات بشتتكل أفمتتل فتتي 

 ا(؛المجتمع )صربي
منتتتع  غتتتالق المزيتتتد متتتن المتتتدارس العامتتتة ثنائيتتتة الل تتتة فتتتي كارينثيتتتا واتتتتتا   141-65

 تدابير  ضافية لتحسين نوعية التعلي  ثنائي الل ة )سلوفينيا(؛
 نشتتتاء ماسستتتات  اصتتتة للحمايتتتة لتعتتترب عتتتن شتتتواغل الالجئتتتين و تتتال ي  141-66

 يكا(؛اللجوء وتوفر له  الحماية وتعزز اندماجه  ونماءه  )كوستار 
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تعزيتتتتتز بتتتتترامة تتتتتتوفير المستتتتتاواة فتتتتتي الحصتتتتتو  علتتتتتا التتتتتتدمات الصتتتتتحية  141-67
و تتتتتدمات التعلتتتتتي  والتتتتتتدمات االجتماعيتتتتتة للمهتتتتتاجرين و تتتتتال ي اللجتتتتتوء وأ فتتتتتاله  

 )الفل ين(؛
للمعتتايير الدوليتتة  حقتتوق المهتتاجرين و تتال ي اللجتتوء والالجئتتين وفقتتاا  ةحمايتت 141-68

 ضده  )باكستان(؛ لحقوق اإلنسان بهدف مكافحة التمييز
اتتتتتتا  مزيتتتتد متتتتن الت تتتتوات لتعزيتتتتز انتتتتدما   تتتتال ي اللجتتتتوء والمهتتتتاجرين  141-69

والالجئتتتين ومشتتتاركته  فتتتي الحيتتتاة السياستتتية والثقافيتتتة واالقتصتتتادية  ب رائتتتق تشتتتمل 
زيتتادة فتتري حصتتوله  علتتا  تتدمات الرعايتتة الصتتحية بأستتعار معقولتتة ووصتتوله   لتتا 

 سوق العمل )دولة فلس ين(؛
تعزيز الرقابة علا الشتركات النمستاوية العاملتة فتي التتار  فيمتا يتعلتق بتأي  141-70

تأثير سل ي لنش تها علا التمتع بحقتوق اإلنستان  ال ستيما فتي منتا ق النتزاع  حيتق 
 تزداد متا ر انتهاكات حقوق اإلنسان )دولة فلس ين(؛

ا يتعلتق منهتا  عداد نظام فع تا  لجمتع ال يانتات اإلحصتائية  بمتا فتي  لتك مت 141-71
بالشتكاوى والتحقيقتات واإلجتراءات والحكتتام والتعويمتات المتعلقتة بحتاالت  ستتاءة 
المعاملتتتة متتتن ق تتتل أفتتتراد  نفتتتا  القتتتانون  متتتن أجتتتل تنفيتتت  اتفاقيتتتة مناهمتتتة التعتتت يب 

 وال روتوكو  اال تياري الملحق بها بشكل كامل )بلجيكا( 
اردة فتتي هتت ا التقريتتر موقتتف الدولتتة تعكتتس جميتتع االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتو  -142

)التتتدو ( التتتتي قتتتدمتها و/أو الدولتتتة قيتتتد االستتتتعراض؛ وال ين  تتتي أن تفستتتر علتتتا أنهتتتا حظيتتتل 
 بتأييد الفريق العامل بأكمله 
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