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مقدمة
 -١عق ددد القري ددق العام ددال املع ددا بارس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامال ،املنرد د وج د قد درار لد د
حق ددوإل اان ددان  ،١/5دورت ددل ال ددابعة والعرد درين القد د ة م ددن  ١إىل  ١٢أيار/م ددايو .٢٠١٧
وفد
واستُعرضت احلالة بولندا اجلل ة الثالثة عررة املعقودة  ٩أيار/مايو  .٢٠١٧وترأس َ
بولندددا ولةلددة لت د دولددة و ارة ايارجةددة ،ريناتددا ترددةا .واعتمددد القريددق العامددال التقريددر املتعلددق
ببولندا جل تل  ١٧املعقودة  ١١أيار/مايو .٢٠١٧
 -٢و  ١3شد ددباي/فرباير  ،٢٠١٧اختد ددار ل د د حقد ددوإل اان د ددان فريد ددق املقد ددررين التد ددا
(اجملموع ددة الثة)ة ددةري لتة د اس ددتعرا ،احلال ددة بولن دددا فن ددالوية (ريوري ددة _ البولةقاري ددةري وا ن ددد
وهنغاريا.
 -3وعمدةب ب حمددام الققددرة  ١5مددن مرفددق قدرار لد حقددوإل اان ددان  ١/5والققددرة  5مددن
مرفق قراره  ،٢١/١6صدرت الو)ائق التالةة ألغرا ،استعرا ،احلالة بولندا
(أري

تقرير وطا/عر ،لتايب مقدم وفقاب للققرة (١5أري (A/HRC/WG.6/27/POL/1ري؛

(بري جتمةع للمعلومات أع ّدتل املقوضةة ال امةة حلقوإل اان ان وفقداب للققدرة (١5بري
(A/HRC/WG.6/27/POL/2ري؛
(جري

موجال أع ّدتل املقوضةة ال امةة وفقاب للققرة (١5جري (A/HRC/WG.6/27/POL/3ري.

 -٤وأُحةل ددت إىل بولن دددا ،ع ددن طري ددق اجملموع ددة الثة)ة ددة ،قائم ددة أس د لة أع دددسا س ددلقاب إس ددبانةا
وأملانة ددا وبلاةم ددا وتر ددةمةا وس ددلوفةنةا وال ددويد وسوي درا واملم ددةا واململم ددة املتح دددة لربي انة ددا
العظمد وآيرلندددا الرددمالةة والنددرويو وهولندددا والوريددات املتحدددة األمريمةددة .وىمددن ارطددة علد
هذه األس لة املوقع الربمي ايارجي لةستعرا ،الدورج الرامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5تددرو بولندددا ،املرشددحة لعحددوية ل د حقددوإل اان ددان الق د ة  ،٢٠٢٢-٢٠٢٠أن
حقوإل اان ان م لة ذات أمهةة قصدوو .وقدد تعاوندت بولنددا ،مندذ عدام  ،٢٠٠١تعاونداب لدامةب
مع رةع ااجراءات اياصة وظلت توجل ا دعوة دائمة لاليارة بولندا مىت شاءت.
 -6وقددد صددات التقريددر الددوطا لبولندددا و ارة الردداون ايارجةددة اسددتناداب إىل امل ددامهات املقدمددة
مددن فتلددا الولددارت احلمومةددة امل دداولة عددن الوفدداء بارلتالامددات املتعلقددة قددوإل اان ددان عل د
الص ددعةد ا.ل ددي .وعن ددد ص ددةاغة التقري ددر ،س ددعت بولن دددا إىل جع ددال العملة ددة ب لملي ددا ش ددقافة ق دددر
ااممددان ،وأخ ددرت عل د النحددو الواج د أعحدداء الربملددان ددارها ونظمددت جل ددة إعةمةددة مددع
ممثلددي املنظمددات غ د احلمومةددة لةسددتما إىل مددا لدددييم مددن تعلةقددات وش دواغال .ووردت أيح داب
م امهات من أمني املظامل (مقو ،حقوإل اان انري وأمني املظامل املعا باألطقال.

2

GE.17-12108

A/HRC/36/14

 -٧ومن ددذ ارس ددتعرا ،ال ددابق،
ارتقاقةات الدولةة.

ع ددام  ،٢٠١٢وقّع ددت بولن دددا وصد د ّدقت علد د ع دددد م ددن

 -٨وي دداور بولن دددا قل ددق خ دداح برد د ن .اي ددة حق ددوإل ال ق ددال .و ع ددام  ،٢٠١5أُدخل ددت
تعددديةت لددربو عل د قددانون األسددرة والوصدداية البولندددج لةرتقدداء ماي دة ال قددال .ولانددت تل ددا
التغة د ات وس ددةلة الغ دداء الق درارات التلقائة ددة ال دديت حت ددد مددن حق ددوإل احلح ددانة الدديت يتمت ددع هب ددا أح ددد
الوال د دددين أ)ن د دداء ال د ددةإل أو ارنقص د ددال ،وارستعاض د ددة عني د ددا د ددق ال ق د ددال املمق د ددول التمت د ددع
بمة الوالدين .وعل هذا النحو ،مل تُدتّخذ قرارات تقةةد حقوإل احلحانة الوالدية إر الظدرو
القصوو.
 -٩واعتُ ِمددد برنددامو األسددرة  +5٠٠عددام  ٢٠١6لتح ددني ظددرو معةرددة األطقددال،

ر سددةما ألثددرهم حرمانداب ،واحلددد علد دفددع ارسددتحقاقات الردديرية األبويددة البالغددة حدوا 5٠٠
لددوح (ح دوا  ١٢5يددوروري لل قددال الثددال ولمددال طقددال يلةددل األسددرة ،بغ د النظددر عددن دخددال
األسدرة ،وألول طقدال بالن دبة ل سدر الديت يقدال دخدال األسدرة املعةردةة فةيدا عدن عتبدة معةندة .وأدو
هددذا الربنددامو ،الددذج قدددم األم دوال إىل  3.٨مةيددني طقددال  ٢.56ملةددون أسددرة ،إىل ا قددا،
ماشر خ ر الققر الن يب بن بة  ٤املائة وسديد الققر اارا بني ف ة األطقال دون سن ١٧
بن بة  5٠املائة.
 -١٠وتعترب بولندا أن .اية الق دات الحدعةقة واألشدخاح ذوج ااعاقدة م د لة بالغدة األمهةدة،
ولذلا اعتمد ل الو راء لانون األول/دي دمرب  ٢٠١6قدراراب برد ن مدا يُ دم برندامو مدن
أجدال احلةداة لتقددع دعددم شدامال إىل األسدر .وي داعد الربنددامو األسدر الديت تردمال أشخاصداب ذوج
إعاقة ،ور سةما اآلباء القائمني علد تربةدة أطقدال ذوج إعاقدة .ويردمال الربندامو حلدورب مل داعدة
احلوام ددال وأس ددرهن ،وتق دددع امل دداعدة املبم ددرة ل طق ددال وأس ددرهم ،وتق دددع ال دددعم وإع ددادة الت هة ددال
واملعونددة ال ددمنةة .والعمددال جددا ير لوضددع اس د اتةاةة للمعددوقني للق د ة  ٢٠3٠-٢٠١٧مددن أجددال
تقدع دعم شامال إىل هارء األشخاح لال مرحلة من مراحال احلةاة.
 -١١ون ّقذت بولندا بنااح عدداب من التوصةات املقدمة خةل جولة استعرا ،عام .٢٠١٢
وردت
 -١٢وأعربت ولةلة لات الدولة عدن شدمرها جلمةدع الددول الديت قددمت أسد لة م دبقة ّ
عل بعحيا.
 -١3ورداب عل د األس د لة الدديت طرحتيددا املم ددةا واململمددة املتحدددة عددن ضددمان حقددوإل امل درأة،
ذل ددرت أن بولن دددا ن ّق ددذت ب ددني ع ددامي  ٢٠١3و ٢٠١6برن ددامو األنرد د ة الوطنة ددة للم دداواة
تعرض دوا
املعامل ددة .وه ددو اس د اتةاةة حمومة ددة ش دداملة تتح ددمن إج دراءات ل دددعم األش ددخاح ال ددذين ّ
للتمةة ددال أو ُه ددهدوا ب ددل .ويي ددد العدي ددد م ددن املب ددادرات إط ددار الربن ددامو إىل حت ددني رف دداه املد درأة
ومعاجلة املرالال اليت تواجييا .وسبق أن خِ
اُّتذ قدرار ملواصدلة تنقةدذ الربندامو ال دنوات القادمدة.
ومن املتوقع استممال الن خة اجلديدة منل خةل الربع األخ من عام .٢٠١٧
 -١٤وفةما يتعلق بال اال الذج طرحتدل ال دويد برد ن جتدرع خ داب المراهةدة املتصدال با ويدة
اجلن انةة أو املةال اجلن ي أو ااعاقة ،أفةد ب ن ا.دالم بولنددا ت خدذ ارعتبدار دوافدع اجلدال
لدددو حتديددد نددو العقوبددة وم ددتواها .وعمددة باملددادة ٢( 53ري مددن القددانون اجلنددائي ،ترددمال هددذه
الدوافع ا وية اجلن انةة واملةال اجلن ي وااعاقة.
GE.17-12108
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األذو
 -١5وت ددرج امل ددادة  53علد د رة ددع األفع ددال ال دديت نرمي ددا الق ددانون ،مث ددال الت ددب
البدددل أو الترددي  .ويمت ددي احلمددم املعددا طابع داب عام داب ور د ّد مددن نددو الدددوافع الدديت ينبغددي أن
جترم القذ برخص أو موعدة مدن
ت خذها ا.الم ارعتبار .وتتحمن املادة  ٢١٢أحماماب ّ
األشخاح فةما يتعلدق بال دلولةات أو ايصدائص الديت قدد ت ديء لدل /ا مواجيدة الدرأج العدام،
أو تادج إىل فقدان الثقة الة مة لة راي بع األنر ة .وت درج تلدا األحمدام أيحداب علد
القذ القائم عل أساس ا وية اجلن انةة واملةال اجلن ي وااعاقة.
 -١6وفةما يتعلق دا ي دم ال داون ال درية لولالدة ارسدتخبارات املرلاليدة للوريدات املتحددة،
قُد ددهم العدي ددد م ددن طلب ددات امل دداعدة القانونة ددة الدولة ددة وحص ددال مقوض ددو الح ددحايا علد د إممانة ددة
الوصول إىل ملقات القحايا رغم حالة تصنةا جدالء مدن التحقةقدات اجلاريدة .ويردارو املقوضدون
إجدراءات فتددارة وىارسددون حقددوإل الحددحايا .وبااضدافة إىل ذلددا ،ت ددع ال ددل ات البولنديددة
بنراي إىل احلصول عل ضمانات دبلوماسةة مناسبة من ال ل ات األمريمةة ملقدمي ال لبات.
 -١٧ورداب علد د سد داال سوي د درا برد د ن حري ددة وس ددائط ااع ددةم ،ع د ّدني ق ددانون اجمللد د ال ددوطا
لوسد ددائط ااعد ددةم املد ددار  ٢٢حاليران/يونةد ددل  ٢٠١6اجملل د د الد ددوطا لوسد ددائط ااعد ددةم ل د ددل ة
م دداولة عددن ااش درا عل د أنر د ة وسددائط ااعددةم العامددة .وغ د ّ القددانون شددمال إدارة وسددائط
ااعددةم العامددة ،واسددتبعد أج تد ) حمددومي عل د وسددائط ااعددةم أو أنر د تيا .ويددنص القددانون
رةدع شدرلات
يعني اجملل الدوطا لوسدائط ااعدةم دال اادارة و دال ااشدرا
عل أن ه
ااذاعة والتلقالة العامة وولالة الصحافة البولندية .ويت لا اجمللد مدن ة دة أعحداء يع ّدني لد
ويعني الدرئة ا)ندني مدن بدني مرشدحني تقد حيم املعارضدة .ونظّدم اجمللد  ،مندذ
النواب )ة)ة منيم ّ
بدء أنر تل ،م ابقات مقتوحة وشقافة رختةار رؤساء هة ة التلقالة وااذاعة البولندية.
 -١٨وطرح ددت الوري ددات املتح دددة سد داارب بر د د ن جت ددرع اس ددتخدام عب ددارة مع ددمرات امل ددوت
البولنديددة وسد ّدن قددانون لددرد املمتلمددات اياص ددة إىل األف دراد .وبر د ن جتددرع العبددارة ،يقحددي ن ددص
القددانون املقد ح بد ر يُعتددرب القعددال غد املرددرو جرىدة إذا ارتُ ِمد َ إطددار التعبد عددن نردداي فددا
أو علمي .وهمذا تتم .اية حرية النراي البحثي والقا صراحة وج القانون املق ح .وعدةوة
عل ذلا ،لن ين بق التارع إر عل اردعاءات اليت تتعار ،مع احلقائق التارخيةة متاماب.
 -١٩ويتح ددمن الق ددانون نق ددل بالقع ددال أحمام داب مما)ل ددة ت ددنص عل د جت ددرع إنم ددار ج درائم أملانة ددا
النا ية .و هذه احلالةُّ ،تحع حرية التعب بالقعال للتحةةق إىل حد ما من أجال ممافحدة إنمدار
حمرقددة الةيددود .وسددةمتد ذلددا لةرددمال إلقدداء م دداولةة ج درائم أملانةددا النا يددة عل د األمددة أو الدولددة
البولندية .بةد أن التعديةت ر تالال مق حات ولة ت بعد قانوناب ،ولذلا ىمن أن تتعر ،للتغة .
 -٢٠وعل د ال ددرغم م ددن ع دددم وج ددود أج ق ددانون حم دددد بر د ن املوض ددو  ،ب دددأت عملة ددة إرج ددا
املمتلمددات اياصددة بولندددا منددذ ألثددر مددن عقدددين مددن الددالمن .ويددنص النظددام القددانول القددائم
بولندا بوضوح عل أن من حق أج شخص اعتبارج أو طبةعي أو ور)تل اس داد ممتلمات ما قبال
احلرب اليت صادرسا بصورة غ قانونةة إما سل ات أملانةا النا ية أو سل ات ارحدتةل ال دوفةاح
أو النظ ددام الر ددةوعي ف د د ة م ددا بع ددد احل ددرب .وىم ددن للم ددالبني تق دددع م الب دداسم م ددن خ ددةل
ااجدراءات القحددائةة وااداريددة .ويتحددمن النظددام القددانول البولندددج أحمامداب لافةددة متمددن املددالمني
أو ور)ددتيم مددن امل البددة هبددذه املمتلمددات .وترددمال الصددموو القانونةددة ذات الصددلة القددانون املدددل
وقانون ااجراءات اادارية وقانون إدارة املمتلمات.
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 -٢١وح ااجراءات القحائةة أو اادارية ،ىمن أن يدفع تعويحدات مدن صدندوإل إعدادة
ايصخصة الذج تديره و ارة التنمةة .وقد دفع الصندوإل منذ إنرائل عام  ٢٠٠١حىت تررين
األول/ألتوبر  ٢٠١6تعويحات بلغ موعيا  ٢.3بلةون لوح لقائددة  ٤ ٧٩٢شخصداب طبةعةداب
و ٧٧شخصاب اعتبارياب .ويردمال هدذا املبلدغ التعويحدات املدفوعدة ل شدخاح امل دالبني اس دات
مل تتم إعادة املمتلمات إلةيا عةناب.
 -٢٢ويت لّ دع وف ددد بولن دددا إىل إج دراء حد دوار مثم ددر م ددع اجلمة ددع وس ددو ي ددتمع إىل تعلةق دداسم
وتوصةاسم و اول الرد علةيا رةعاب.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٢3أدىل  ٧٢وفددداب ببةانددات خددةل جل ددة التحدداور .وىمددن ارطّدة عل د التوصددةات الدديت
قدمت أ)ناء هذه اجلل ة اجلالء الثال من هذا التقرير.
داعت ص دربةا بولندددا عل د مواصددلة تعاليددال ا ةالددال األساسددةة حلقددوإل اان ددان وإيددةء
 -٢٤وشد ّ
اهتمددام خدداح لتعاليددال املاس ددات امل ددتقلة وماس ددات الرقابددة .وأشددارت إىل أن ممافحددة رةددع
أشمال الرإل ما الت ترمال حتدياب.
 -٢5وأ)نت س الةون عل بولندا لتحديد ترريعاسا الوطنةة بر ن حقوإل املياجرين وارجتار
بالبرر وشاعتيا عل معاجلة حقوإل الروما وطاليب اللاوء.
 -٢6وأشددارت رتقةددا إىل الر دواغال املتعلقددة بعدددم وجددود آلةددات .ايددة لافةددة لحددحايا العنددا
املنال  .وس لت عن التداب املتوخاة لحمان ابد م تقال يدمات التلقالة وااذاعة العامة.
ورحبددت جنددوب أفريقةددا بالتردريعات الرامةددة إىل فددر ،حظددر شددامال علد العقدداب البدددل
-٢٧
ّ
وبالتصديق علد اتقاقةدة حقدوإل األشدخاح ذوج ااعاقدة والربوتولدول ارختةدارج رتقاقةدة حقدوإل
ال قال املتعلق بإجراء تقدع البةغات.
 -٢٨وأشادت إسبانةا بالتصديق عل اتقاقةدة لد أوروبدا برد ن مندع وممافحدة العندا ضدد
املرأة والعنا العائلي (اتقاقةة اس نبولري .وشاعت بولندا عل مواصلة التصديق عل املعاهدات
الدولةة حلقوإل اان ان.
 -٢٩وشاعت سرج رنما بولندا علد إنرداء ماس دة أصدحاب مصدلحة متعدددين ملمافحدة
التمةةال .وطلبت إلةيدا أن تتقاسدم ايدربات والتحدديات دال يدادة معددرت ااداندة قحدايا
ارجتار بالبرر.
ورحب ددت دول ددة فل د د ني ب دداي وات املتخ ددذة فةم ددا يتعل ددق باألعم ددال التااري ددة وحق ددوإل
-3٠
ّ
اان ددان ،ددا ذلددا العمددال املتعلددق بوضددع مرددرو خ ددة عمددال وطنةددة لتنقةددذ املبدداد التوجةيةددة
املتعلقة باألعمال التاارية وحقوإل اان ان.
 -3١وسددلمت ال ددويد بار قددا ،م ددتويات الققددر بقحددال برنددامو جديددد رسددتحقاقات
ال قال ييدد إىل احلدد مدن الققدر بدني األطقدال وأسدرهم ،إىل جاند يدادة احلدد األد ل جدور،
وبرنامو لتعاليال ال من املة ور التملقة.
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 -3٢ورحظت سوي را مع اررتةاح التصديق عل عدة صموو واُّتاذ تداب ترمي إىل تقدع
دعم ما إىل األسر اليت لدييا أطقال ،مما ي يم احلد من الققر.
 -33وأشدادت تةمدور -لةردديت بدااجراءات الديت اُّتددذسا بولنددا مدن أجددال إشدراو اجملتمدع املدددل
عملةددة ارسددتعرا ،،و اصددة تعةددني املقددو ،احلمددومي املعددا بدداجملتمع املدددل والتعددديةت علد
القانون اجلنائي لتعريا وجترع ارجتار بالبرر.
ورحبددت ترلةددا بدداجليود املبذولددة مددن خددةل بدرامو املعونددة اان ددانةة لةج ددني واستق ددرت
-3٤
ّ
عددن التددداب املتخددذة ملعاجلددة حالددة األطقددال املنتمددني إىل األقلةددات الدينةددة الددذين ر تقدددم إلددةيم
دروس دينيم.
 -35وأشددادت أولرانةددا باألولويددات املبةنددة التقريددر الددوطا لبولندددا ،ور سددةما تلددا املتعلقددة
فتلا م تويات احلمومة واجملتمع.
مافحة التمةةال العنصرج ولراهةة األجان
ددارت حق ددوإل امل درأة وال ددرإل
 -36واع ف ددت اململم ددة املتح دددة ب دداجليود ال دديت تب ددذ ا بولن دددا
املعاصددر والعنددا ضددد األطقددال والوصددول إىل العدالددة وسددوء سددلوو الرددرطة وحقددوإل األشددخاح
ذوج ااعاقة.
 -3٧وقالت الوريات املتحدة إهنا ما الدت تردعر بقلدق عمةدق فةمدا خيدص اسدتقةل القحداء.
وحث ددت بولن دددا علد د ارحد د ام المام ددال ملب دداد ارس ددتقةل القح ددائي والحد دوابط واملد دوا ين وفص ددال
ال ل ات بني فرو احلمومة.
 -3٨وشاعت أوروغواج بولندا عل التصديق عل ارتقاقةة الدولةة حلماية رةع األشخاح
ورحبدت
من ارختقاء الق رج ،ا ذلا ارعد ا باللاندة املعنةدة دارت ارختقداء الق درج؛ ّ
بالتددداب الرامةددة إىل ممافحددة العنددا ضددد امل درأة وسدداال التقددارير الدديت قدددمتيا بولندددا إىل هة ددات
املعاهدات.
 -3٩وأشددادت ألبانةددا بددارلتالام امل ددتمر هبددد إنردداء آلةددة تعدداون فعالددة داخددال اادارة العامددة
فةما يتعلق بدأ امل اواة املعاملة.
 -٤٠وهن د ت اجلالائددر بولندددا عل د التقدددم ا.ددر  ،ددا ذلددا
للم اواة املعاملة و تعاليال حقوإل األشخاح ذوج ااعاقة.

سددةاإل برنددامو العمددال الددوطا

 -٤١ورحبت أندورا بالتوقةع عل الربوتولول ارختةارج رتقاقةة حقوإل ال قدال املتعلدق بدإجراء
تقدددع البةغددات والتددداب الدديت اُّتددذها أمددني املظددامل املعددا قددوإل ال قددال لتعاليددال حقددوإل ال قددال
و.ايتيا.
 -٤٢وأشارت أنغدور إىل التصدديق علد صدموو حقدوإل اان دان وهند ت بولنددا علد اجليدود
اليت تبذ ا رح ام حقوإل املرأة عن طريق تنقةذ برنامو العمال الوطا للم اواة املعاملة.
 -٤3وهن ت األرجنتني بولندا عل التصديق عل الربوتولول ارختةدارج الثدال امللحدق بالعيدد
الدو اياح باحلقوإل املدنةة وال ةاسةة ،ا داد إىل إلغداء عقوبدة ااعددام وأحاطدت علمداب دالء
التقرير الوطا املمرس ملمافحة العنصرية.
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 -٤٤وأشدادت أرمةنةددا بداي وات املتخددذة ملمافحدة جرىددة المراهةدة والتحدري علد المراهةددة،
ور س ددةما حتدي ددد امل دداولةة ع ددن التح د دري أو التماة ددد العل ددا اب ددادة موع ددة وطنة ددة أو إ)نة ددة
أو عرقةة أو دينةة.
 -٤5وأعرب ددت أسد د الةا ع ددن قلقي ددا م ددن أن املد درأة بولن دددا تواج ددل ص ددعوبات الوص ددول إىل
ااجي ددا ،امل د د مون والق ددانول .وأعرب ددت ع ددن قلقي ددا أيح د داب إ اء تالاي ددد خ دداب المراهة ددة وج د درائم
المراهةة ،ا ذلا حوادث ارعتداء عل املياجرين.
 -٤6وأشادت النم ا بتصديق بولندا عل اتقاقةة اس نبول ،لمنيدا قالدت إهندا ر تدالال تردعر
فعالة ضد التمةةال وجرائم المراهةة.
بالقلق إ اء عدم وجود ترريعات ّ
 -٤٧وأعرب د ددت ب د ددنغةديه ع د ددن تق د ددديرها للمب د ددادرات املتخ د ددذة ملمافح د ددة التمةة د ددال ض د ددد املد د درأة
وارسددتغةل اجلن ددي ل طقددال وتعاليددال مرددارلة املدرأة احلةدداة ال ةاسددةة واحلةدداة العامددة ،وأشددادت
بالتغة ات املاس ةة فةما يتعلق بامل اواة املعاملة.
 -٤٨وأعربدت بددةةروس عدن تقددديرها لتح دني منياةددة حتديدد ضددحايا ارجتدار بالبرددر ولمنيددا
قالددت إهنددا تردداطر قلددق املقوضددةة بر د ن يددادة حددادة مواقددا لددره األجان د واملواقددا التمةةاليددة
جتاه طاليب اللاوء.
 -٤٩وأقد ّدرت بلاةمددا بالتددداب اانابةددة املتخددذة لتنقةددذ التوصددةات ال ددابقة ،ولمنيددا رحظددت
احلاجة إىل إحرا ماليد مدن التقددم .وذلدرت الردواغال الديت أ)د ت ضدمن التحدالا الددو احةداء
ذلرو حمرقة الةيود بر ن مررو قانون يتعلق بذلرو ا.رقة.
 -5٠وأشددارت البوسددنة وا رسددا إىل األنر د ة املتعلقددة قددوإل ال قددال ،ددا ذلددا التصددديق
عل اتقاقةة ل أوروبا بر ن .اية األطقال من ارستغةل اجلن ي وارعتداء اجلن ي.
 -5١وأعربدت بوت دوانا عدن تقدديرها لتصدديق بولندددا علد عددة اتقاقةدات دولةدة ولمنيدا قالددت
إهنددا ترددعر بددالقلق إ اء اسددتمرار انترددار التمةةددال العنصددرج الددذج ي ددتيد األشددخاح املنحدددرين
من أصول أفريقةة أو عربةة أو آسةوية ،ن فةيم الةج ون وملتم و اللاوء.
 -5٢وأعربددت الربا يددال عددن قلقيددا إ اء قددانون ممافحددة اارهدداب الددذج قددد يددا)ر علد احلددق
ايصوصددةة .ورحبددت بدداجليود املبذولددة مددن أجددال احلددد مددن الققددر بددني األطقددال واستق ددرت عددن
إعادة إنراء ماس ة ملنع التمةةال العنصرج ولره األجان .
 -53وشدد وفد بولندا عل أن القانون البولندج ينص عل القصال بني ال ل ات واسدتقةل
القحاء .وقالدت إن اجمللد الدوطا للقحداء لدة جدالءاب مدن ال دل ة القحدائةة ور يتنداول احلدارت
دت أج م دداءلة أو ج دالاءات ضددد
القرديددة .وعددةوة عل د ذلددا ،فيددو لددة هة ددة ت ديبةددة ور يبد ّ
القحدداة .وهددو هة ددة تقد ح علد الدرئة املرشددحني ة ددة القحدداة .ور يغد مرددرو القددانون املتعلددق
باجملل الوطا لل ل ة القحائةة سل ة اجملل .
 -5٤وفةمددا يتعلددق باألطقددال ،إن أمددني املظددامل املعددا قددوإل ال قددال هة ددة دسددتورية؛ وقددد ُسد ّدن
قددانون برملددال واحددد برد ن معاملددة األطقددال؛ ور تُ باددق العقوبددات اجلنائةددة علددةيم؛ ولددال مددا ىمددن
.ددالم األسددرة أن تقعلددل هددو اُّتدداذ تددداب للتد ) علد سددلوليم؛ و عددام  ،٢٠١٢عد ّدلت بولندددا
قانون األسرة والوصاية حلظر العقوبة البدنةة داخال األسرة.
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 -55ويمقددال الدسددتور حريددة التعب د  ،ومل حتدددد ا.ممددة األوروبةددة حلقددوإل اان ددان انتيالددات
حرية التعب عل أهنا مرالال هةملةة بولندا .واعتمدت احلمومة عل حمم أصدرتل ا.ممدة
الدستورية عام  ٢٠٠6اسدتندت فةدل ،رلدة أمدور ،إىل املدادة  ١٧مدن العيدد الددو ايداح
باحلقوإل املدنةة وال ةاسةة وذلرت فةل أن امل اءلة اجلنائةة عن التري تددب ر غدع عندل حلمايدة
شر اآلخرين ومسعتيم.
 -56واُّتذت احلمومة خ وات واسعة للحد من طول إجراءات ا.ممة ،ب بال منيدا إدخدال
طريقة إدارية ترمال تدري القحاة وإصةح إجراءات ا.الم وإصددار قدانون برد ن الردماوو
املقدمة ضد حارت ت خ ااجراءات القحائةة غ املربرة.
 -5٧وفةمد ددا يتعلد ددق باحلمايد ددة القانونةد ددة املمنوحد ددة للق د ددات الحد ددعةقة ،مثد ددال املثلةد ددات واملثلةد ددني
ومالدوجددي املةددال اجلن ددي ومغددايرج ا ويددة اجلن ددانةة وحدداملي صددقات اجلن ددني واألشددخاح ذوج
ااعاقددة ،ينبغددي النظددر األحمددام املناهحددة للتمةةددال لنظددام .واألحمددام ذات الصددلة القددانون
املدل تمقال .اية واسعة ل غرا ،الرخصةة .وترد األحمام اليت تنص عل .اية هدذه الق دات
القانون اجلنائي ولوائح أخرو ،ولذلا قانون تنقةذ بع ترريعات ارحتداد األورويب برد ن
امل اواة املعاملة.
 -5٨وفةما يتعلق بت وير اجملتمع املدل ،هناو تقدم إنراء ممت املقو ،احلمومي املعا
باجملتمع املدل .وهناو عدد من قنوات احلوار املدنةة عل الصعةد الوطا وااقلةمي وا.لي.
 -5٩وجتمد ددع و ارة الداخلةد ددة واادارة بةاند ددات عد ددن ج د درائم المراهةد ددة ضد ددد املثلةد ددات واملثلة د ددني
ومالدوجي املةال اجلن ي واملتحولني جن ةاب .و عدام  ،٢٠١5اعتُ ِمدد نظدام جديدد لت داةال رةدع
التحقةقات جرائم المراهةة اليت تقودها الررطة ،ا فةيا التحقةقات اجلدرائم املرتمبدة بددافع
املةددال اجلن ددي أو ا ويددة اجلن ددانةة .وبالن ددبة ي دداب المراهةددة ضددد امل ددلمني وخ دداب المراهةددة
املعددادج لل ددامةة ،تدددين احلمومددة رةددع هددذه احل دوادث .وُّتحددع رةددع حددارت خ دداب المراهةددة
اليت ترمال جرىة للم اءلة اجلنائةة وفقاب للقانون اجلنائي لما ُّتحع لإلجراءات اجلنائةة.
 -6٠ووفقاب للدستور وقانون األسرة ،ا ذلا الةئحة املتعلقة بت اةال العةقدات الالوجةدة،
ر ىمن ت اةال الررالات املدنةة ،ا فةيا العةقات املثلةة.
 -6١وخيح ددع ل ددال أجن دديب يري ددد دخ ددول بولن دددا دون اس ددتةقاء الر ددروي الة م ددة لتقة ددةم ف ددردج
فةما خيص أسباب دخولل وعدم ااعادة الق رية .ومن مث ،ىمن لمدال ملدتم للادوء أن ي لد
احلماية الدولةة.
 -6٢وفةمددا يتعلددق مايددة احلددق ايصوصددةة سددةاإل املراقبددة ال درية وتر دريعات ممافحددة
ااره دداب ،ح ّ ددن ق ددانون الر ددرطة  -ال ددذج اعتُ ِم ددد امتث ددارب لقد درار ا.مم ددة الدس ددتورية  -املع دداي
ااجرائةة للقةام باملراقبة ال رية وأدخال آلةة مراقبة جديدة لإلبقاء عل البةانات ف صدبحت املراقبدة
وجبيددا مددن اختصدداح حمددالم م ددتقلة .وفةمددا خيددص قددانون ممافحددة اارهدداب ،يُحد َدمن احلددق
ايصوصةة حتت إشرا املدعي العام وا.الم امل تقلة إىل حد ما.
 -63وفةم ددا يتعل ددق بإممانة ددة الوص ددول إىل ااجي ددا ،،ي ددنص الق ددانون املتعل ددق بتنظ ددةم األس ددرة
و.ايددة اجلنددني البرددرج وشددروي مقبولةددة ااجيددا ،عل د ظددرو وأطددر منةددة حمددددة ىمددن فةيددا
ااجي د ددا .،واألف د دراد املر د ددمولون بالح د ددمان ارجتم د دداعي ماهل د ددون لع د ددةج ااجي د ددا ،ان د داب
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املاس ددات ال بة ددة امل ددذلورة عل د أهن ددا تق دددم خ دددمات مح ددمونة .و م ددي ق ددانون حق ددوإل املرض د
ومقو ،حقوإل املرض حقوإل املرأة اليت ُرفِ ا ااجيا ،الظدرو املبةندة القدانون لمدي
تع  ،عل قرار أج طبة  .وإن وسائال منع احلمال متاحة وت دد الدولة بعحيا .ومثة شري
قانون مينيت ال بة وطبة األسنان ي مح لل بة بارمتنا عن تقدع بع خدمات الرعايدة
احلص ددول عل د د
الص ددحةة ألس ددباب تتعل ددق بالح ددم  .غ د د أن ذل ددا ر ي ددا)ر ح ددق امل ددري
خدمات الرعاية الصحةة هذه.
 -6٤و اجملمددو  ،تقد ّدم  ٧٧٧ماس ددة و 6١٢مرلددال نددداء امل دداعدة لحددحايا العنددا املنددال .
وقد ندُقهذت سةاسات ممافحة العنا املنال من خةل برنامو يرمال الق ة .٢٠٢٠-٢٠١٤
 -65وقددد عملددت بولندددا عل د اس د اتةاةات ل شددخاح ذوج ااعاقددة تغ ددي رةددع ددارت
اتقاقةددة حقددوإل األشددخاح ذوج ااعاقددة ،مددع ال لةددال عل د الصددحة والتعلددةم وإممانةددة الوصددول
والعمالة.
 -66وفةمددا يتعلددق الددة املدرأة سددوإل العمددال ،هندداو م دداواة املعاملددة تتماشد مددع معدداي
ارحتدداد األورويب .وتُعد ّد فاددوة األجددور بددني اجلن ددني بولندددا مددن بددني أدناهددا ارحتدداد األورويب
وما ال العمال جا ير لاليادة تقلةصيا.
 -6٧وقد اختارت بولندا دمو ميام املدعي العام وو يدر العددل وفقداب للمعداي الدولةدة املقبولدة.
وعددةوة عل د ذلددا ،نددص قددانون عددام  ٢٠١6بر د ن اردعدداء ص دراحة عل د اسددتقةل خدددمات
اردعاء ،رغم عملةة الدمو.
 -6٨ور توجددد أج عقبددات متنددع ا.ممددة الدسددتورية مددن ارض د ة ياميددا .والق دوانني الدديت
اعتمدها الربملان وأصدرها عدام  ٢٠١6تتماشد مدع املعداي األوروبةدة لعمدال حمممدة دسدتورية.
وت ددنظم تل ددا القد دوانني امل ددائال املتعلق ددة بنظ ددام وعم ددال ا.مم ددة الدس ددتورية ،م ددع مراع دداة ع دددد م ددن
التوصةات الصادرة عن املقوضةة األوروبةة للدىقراطةة من خةل القانون (جلنة فةنة ةاري.
 -6٩وأعربددت بلغاريددا عددن تقددديرها للنظددر اجلددارج مواصددلة العمددال مددن أجددال تعاليددال تعدديددة
وسددائط ااعددةم اجلمدداه ج وتوسددةع ن دداإل الوصددول إىل فتلددا أشددمال وسددائط ااعددةم وتعاليددال
حرية التعب وحرية وسائط ااعةم بوصقيا مباد رئة ةة الدستور.
 -٧٠وحثددت لندددا بولندددا عل د اُّتدداذ ماليددد مددن التددداب لتعاليددال ن دداإل .ايددة املثلةددات واملثلةددني
ومالدوجي املةال اجلن ي ومغايرج ا وية اجلن انةة وحاملي صقات اجلن ني ومنع أعمال التمةةال.
 -٧١ورحب ددت ش ددةلي بالت ددداب املتخ ددذة ملمافح ددة العن ددا اجلن ددال ،ددا فةي ددا ااص ددةحات
التر دريعةة ،لمني ددا أعرب ددت ع ددن قلقي ددا إ اء ت بة ددق ااص ددةحات عل د ا.مم ددة الدس ددتورية و ي ددادة
لراهةة األجان والعنصرية والتمةةال.
 -٧٢ورحظد ددت الصد ددني أن بع د د األطقد ددال املند دداطق الريقةد ددة ر يتمتعد ددون بتمد ددافا فد ددرح
احلصددول عل د تعلددةم عددا اجلددودة وأن بولندددا ر تدالال تواجددل حتددديات فةمددا خيددص ضددمان حقددوإل
املرأة واألقلةات الوطنةة.
 -٧3وحثدت لددوت ديقدوار بولنددا علد مواصددلة تعاليدال إطارهددا القددانول لحدمان التمتددع المامددال
قوإل اان ان البلد ،ور سةما ل قلةات واملياجرين وطاليب اللاوء.
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 -٧٤وأش ددادت لرواتة ددا بتح ددني التر د دريعات اجلنائة ددة فةم ددا يتعل ددق ب دداجلرائم اجلن ددةة و.اي ددة
األطقال الححايا .ورحبت بتعةني من قني للم اواة املعاملة واعتماد برنامو إدماج الروما.
ورحبددت قددربح بالتددداب املتخددذة لتعاليددال .ايددة حقددوإل األقلةددات وشدداعت بولندددا عل د
-٧5
ّ
مواصلة جيودها الرامةة إىل القحاء عل العنا املنال وممافحة العنصرية ولدره األجاند وجدرائم
المراهةة.
ورحب ددت تر ددةمةا بالتص ددديق عل د الربوتول ددول ارختة ددارج الث ددال امللح ددق بالعي ددد ال دددو
-٧6
ّ
اياح باحلقوإل املدنةة وال ةاسةة ،ا اد إىل إلغاء عقوبة ااعدام والتوقةع علد صدمني دولةدني
آخرين من صموو حقوإل اان ان.
 -٧٧وقالددت الددداإرو إهنددا تددو أمهةددة لنادداح احل دوار بددني بولندددا واملقوضددةة األوروبةددة إطددار
سةادة ااجراءات القانونةة والرواغال اليت أ)ارسا جلنة فةنة ةا و ل أوروبا بر ن سةادة القانون.
 -٧٨وأ)نددت مصددر علد بولندددا للتعددديةت التردريعةة الدديت أجرسددا ملمافحددة العنددا ضددد املدرأة،
وتقلةص القاوة األجور بني الرجال واملرأة ،واجليود الرامةة إىل .اية املرأة ودعميا.
 -٧٩وشداعت إسددتونةا بولندددا علد مواصددلة عمليددا لوضددع حددد رسددتخدام العقوبددة البدنةددة
فتلا األمالن ،والنظر اُّتداذ إجدراءات أخدرو ملندع العندا ضدد املدرأة والقحداء علةدل ،وضدمان
وضع ترريعات مااتةة حلقوإل املرأة.
 -٨٠وش دداعت فنلن دددا بولن دددا علد د اُّت دداذ خ د دوات ص ددوب إحد درا تق دددم إن ددايب فةم ددا يتعل ددق
مافحة التمةةدال ولقالدة املردارلة الماملدة للماتمدع املددل وتعاليدال حقدوإل رةدع األفدراد ،دن فدةيم
األقلةات.
 -٨١ورحبت فرن ا بالتصديق عل الربوتولول ارختةارج الثال امللحق بالعيد الدو ايداح
باحلقوإل املدنةة وال ةاسةة ،ا اد إىل إلغاء عقوبة ااعدام وعل اتقاقةة إس نبول؛
 -٨٢وأعربددت جورجةددا عددن تقددديرها لتصددديق بولندددا علد فتلددا املعاهدددات الدولةددة وللتددداب
املتخذة لتح ني األوضا ال داون .ورحبدت بتقددىيا تقريدراب تنقةدذياب ملنتصدا املددة وشداعتيا
عل مواصلة تلا املمارسة.
 -٨3ورحبددت أملانةددا بانحددمام بولندددا إىل عدددد مددن الصددموو الدولةددة حلقددوإل اان ددان ،لمنيددا
ظلت ترعر بالقلق إ اء الترريعات ايةفةة بر ن النظام القحائي ووسائط ااعةم.
 -٨٤ورحبددت الةونددان ،رلددة أمددور ،بتعةددني من ددقني للم دداواة
م ترارية رئة الو راء ،وبإنراء منظومة وطنةة ملناهحة التعذي .

املعاملددة لددال و ارة و

 -٨5وأعرب ددت غواتةم ددار ع ددن قلقي ددا إ اء التق ددارير ال دديت تقة ددد بع دددم ات دداإل أعم ددال الر ددرطة
احلدودية وعدم وجود آلةات لتحديد األشخاح الحعقاء.
 -٨6ورحبدت هداييت بناداح سةاسدات وبدرامو بولنددا املتعلقدة بدالنيو ،قدوإل املدرأة ،وخقد
م ددتويات الققددر ،والتصددديق عل د اتقاقةددة حقددوإل األشددخاح ذوج ااعاقددة ،وممافحددة ارجتددار
بالبرر.
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 -٨٧ورحددل المرسددي الرسددو املبددادرات الرامةددة إىل تقلددةص القاددوة األجددور بددني الرجددال
واملرأة ،وتعاليال .اية املرأة ،وتقدع امل داعدة ل طقدال مدن أجدال حصدو م علد قددم امل داواة علد
رعاية صحةة وتعلةم جةدين.
 -٨٨ورحبددت هندددوراس بالتددداب التردريعةة املتخددذة حلمايددة حقددوإل اان ددان وبدداجليود الرامةددة
إىل ُّتصددةص األم دوال الة مددة للمقوضددةة .بةددد أهنددا رحظددت أن عل د بولندددا أن تواصددال مواءمددة
ااطار القانول مع املعاهدات الدولةة.
 -٨٩ورحبددت هنغاريددا بددالقوانني اجلديدددة املتعلقددة باملواطنددة املعتمدددة للحددد مددن حددارت انعدددام
اجلن ةة وأحاطت علماب عل حنو إنايب بالتداب املتخذة لتعاليال .اية طائقة الروما.
 -٩٠وأعرب ددت آي ددلندا ع ددن أس ددقيا رس ددتمرار ع دددم متت ددع املثلة ددات واملثلة ددني ومالدوج ددي املة ددال
اجلن ي ومغايرج ا وية اجلن انةة وحداملي صدقات اجلن دني مايدة لافةدة وجد القدانون الدوطا
لما أعربت عن قلقيا إ اء الصعوبات اليت تواجييا املرأة الوصول إىل ااجيا ،امل مون وإ اء
القانون ذج الصلة املعرو ،عل الربملان.
 -٩١ورحبددت إندونة ددةا بتنقةددذ برنددامو العم دال الددوطا للم دداواة
العمال الوطنةة اجلديدة ملمافحة ارجتار بالبرر وقانون األجان اجلديد.

املعاملددة وباعتمدداد خ ددة

 -٩٢وأش د د د ددار وف د د د ددد بولن د د د دددا إىل أن خ د د د ددة العم د د د ددال الوطنة د د د ددة ملمافح د د د ددة ارجت د د د ددار بالبر د د د ددر
للق د ة  ٢٠١٨-٢٠١6قدددمت سل ددلة مددن األنر د ة لتح ددني حتديددد ضددحايا ارجتددار بالبرددر.
وقددال إن لدددو بولندددا أيحداب نظامداب لتقدددع امل دداعدة ارجتماعةددة والدددعم والرعايددة لحددحايا ارجتددار
وس ددع تع ددديال ق ددانون امل دداعدة ارجتماعة ددة ع ددام  ٢٠٠٧موع ددة امل ددتقةدين
بالبر ددر .وق ددد ّ
لتر ددمال م دواطا البل دددان الثالث ددة ال ددذين حص ددلوا عل د ص ددقة الر ددرعةة اق ددامتيم بولن دددا بع ددد أن
منحت م صقة ضحةة ارجتار بالبرر.
 -٩3وىمن ألطقال املياجرين غ الردرعةني واألطقدال طداليب اللادوء احلصدول علد التعلدةم،
مرالال مقتوحة ومغلقة عل ال واء .وعلد الدرغم مدن أن بولنددا ترددد علد بددائال ارحتادا ،
مرالدال ارحتادا باسدتخدام األمدوال األوروبةدة.
فإهنا تبذل قصدارو جيددها لتح دني الظدرو
فعل سبةال املثال ،أُ يلت القحبان احلديدية من رةع نوافذ هذه املرالال حىت ر يمدون دا مظيدر
ال ان .وادماج ملتم ي اللاوء ،تُق ّدم دروس اللغة البولندية ودروس الثقافة البولندية.
 -٩٤ويُق ددام الدددعم ل سددر الدديت تواجددل صددعوبات مددن خددةل نظددام التددداب مل دداعدسا عل د
استعادة قدرسا عل ارعتناء ب طقا ا .وينظم هدذا الددعم قدانون عدام  ٢٠١١برد ن دعدم األسدرة
والرعاية البديلة .وهناو طائقة من ايدمات املقدمة نقداب لدعم دخال األسرة .ومن خةل برندامو
األسرة  ، +5٠٠ا ق معدل الققدر املددقع بدني األطقدال مدن  ١٢إىل  ٠.٧املائدة وا قد
وو ِضددع برنددامو لدددعم األسددر الدديت لدددييا أشددخاح ذوو
الققددر الن دديب مددن  ٢٨إىل  ١٠املائددةُ .
إعاقة ،ور سةما أطقال ذوو إعاقة.
 -٩5ويددنص القددانون البولندددج علد معاقبددة لددال حددادث اغتصدداب .وت تد امل دداولةة اجلنائةددة
بغ النظر عن وجود أج عةقة بني اجلال والححةة .وتن بق األحمام ذات الصلة مدن القدانون
اجلنائي عل ارغتصاب الالوجي دون استثناء .ور يا)ر ندو جدن الحدحةة أو اجلدال بد ج حدال
من األحوال عل امل اولةة اجلنائةة وعل حمالمة من يرتمبون هذه اجلرائم.
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 -٩6وتقد ددوم و ارة العد دددل بتحلةد ددال إممانةد ددة التصد ددديق عل د د ارتقاقة د دة الدولةد ددة حلمايد ددة رةد ددع
القانون اجلنائي ا.لي .وعةوة عل
األشخاح من ارختقاء الق رج وإدراج تعريا التعذي
ذلا فإن اتقاقةدة مناهحدة التعدذي وغد ه مدن ضدروب املعاملدة أو العقوبدة القاسدةة أو الةإن دانةة
أو امليةنددة جددالء مددن النظددام القددانول البولندددج .ولددذلا ،فعل د الددرغم مددن عدددم وجددود أج تعريددا
القانون البولندجُ ،جتارم رةع األعمال اليت تندرج إطار ارتقاقةة.
للتعذي
 -٩٧ونرج تقةةم برنامو العمال الوطا للم داواة املعاملدة للقد ة  ،٢٠١6-٢٠١3وهنداو
ع ددام  ٢٠١6ح د ّدال اجمللد د املع ددا ن ددع التمةة ددال
خ ددط لت ددوير برن ددامو عم ددال جدي ددد .وق ددد
العنصددرج ولددره األجان د ومددا يتصددال بددذلا مددن تعص د  ،لمددن ارلتدالام نددع وممافحددة العنص درية
والتمةةال ولره األجان يقع عل عاتق هة ات عامة أخرو.
 -٩٨وفةمددا خيددص التعلددةم املتعلددق باحلةدداة اجلن ددةة البردرية ،يددنص قددانون تنظددةم األسددرة و.ايددة
اجلنني البررج وشروي مقبولةة ااجيا ،عل أن مبداد األبدوة امل داولة وقدةم األسدرة واحلةداة
مرحلددة مددا قبددال الددوردة وسددبال ووسددائال اا دداب الواعةددة تُعددا َ أساس داب ضددمن املوضددو املدرسددي
املعنددون تعلددةم احلةدداة األس درية  .وتددرد هددذه امل ددائال أيح داب مواضددةع مدرسددةة أخددرو مددن قبةددال
ال بةعة والبةولوجةا وال بةة البدنةة.
 -٩٩وأعربت ريورية إيران ااسةمةة عن قلقيا إ اء التمةةال والصعوبات اليت يواجييدا الرومدا
فتلددا الق اعددات ،مثددال العمالددة والتعلددةم ،وإ اء خ دداب المراهةددة علد اان نددت ضددد اجلالةددة
امل لمة.
 -١٠٠وأشدداد الع دراإل بتعة ددني من ددقني للم دداواة
الو راء ولذلا املقو ،احلمومي املعا باجملتمع املدل.

املعامل ددة لددال و ارة و استر ددارية رئ ددة

 -١٠١وأعرب ددت آيرلن دددا ع ددن س ددرورها ةحظ ددة أن الق ددانون البولن دددج ظ ددر التمةة ددال احلة دداة
ال ةاسةة وارجتماعةة وارقتصادية وأن قانون العمال ظر أج متةةال ال العمالة ،ا ذلا
عل أساس املةال اجلن ي.
 -١٠٢وأشارت إسرائةال إىل م امهة برنامو العمدال الدوطا للم داواة
احلمومي اياح ممافحة جرائم المراهةة.
 -١٠3وأ)نددت إي الةددا عل د بولندددا ملددا تتخددذه مددن إج دراءات
التعددذي وحت ددني ظددرو ارحتاددا قبددال ا.المددة والظددرو
وامل اواة املعاملة ومنع العنا املنال .

املعاملدة وعمدال املقدو،

سددبةال أهدددا مددن رلتيددا منددع
ال دداون وتعاليددال حقددوإل ال قددال

 -١٠٤ورحبددت ق غةالسددتان ب ةاسددات تعاليددال و.ايددة حقددوإل الن دداء واألطقددال ،ولمنيددا أعربددت
عددن أسددقيا الغ دداء اجملل د املع ددا نددع التمةة ددال العنصددرج ولددره األجان د ومددا يتص ددال بددذلا م ددن
تعص .
 -١٠5وأعربددت سددلوفةنةا عددن قلقيددا إ اء ضددعا ارسددتاابة ممافحددة التمةةددال والعنددا عل د
أسدداس املةددال اجلن ددي وا ويددة اجلن ددانةة وشدداعت بولندددا علد توسددةع ن دداإل التردريعات املناهحددة
للتمةةال.
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 -١٠6وأشادت لةبةا باعتمداد خ دة العمدال الوطنةدة ملمافحدة ارجتدار بالبردر ،واجليدود املتواصدلة
للقحاء عل جرائم المراهةة والتحري عل المراهةة ،وحت ني حالة األشخاح ذوج ااعاقة.
 -١٠٧ورحبت املم ةا بتعاليدال األطدر القانونةدة املتعلقدة ريدة التعبد والتقددم ا.در فةمدا يتصدال
بالقحاء عل التمةةال ،ا ذلا إنراء فريق للرصد وأنر ة تدريبةة.
 -١٠٨وأشددارت منغولةددا إىل التعدداون البندداء مددع ااج دراءات اياصددة وأ)نددت عل د بولندددا للتددداب
الردداملة الدديت اُّتددذسا هبددد منددع التعددذي وحت ددني الظددرو ال ددائدة ال دداون وتعاليددال لقدداءة
النظام القحائي.
 -١٠٩ودعدا اجلبدال األسدود بولنددا إىل تعاليدال األنرد ة الرامةدة إىل إلغداء اسدتخدام العقوبدة البدنةددة
املدارس ومرالال الرباب ومرافق الرعاية البديلة ،وفقاب ملا أفادت بل جلنة حقوإل ال قال.
 -١١٠ورحبت هولندا برف مررو تعديةت قانون تنظةم األسرة والقانون اجلندائي تردرين
األول/ألت ددوبر  .٢٠١6وش ددددت علد د أمهة ددة املر دداورات م ددع جلن ددة فةنة ددةا م ددن أج ددال اس ددتقةل
القحاء.
 -١١١وأقد ّدرت النددرويو بدداجليود الدديت تبددذ ا بولندددا ملمافحددة التمةةددال وذلددرت بولندددا ب د ن وجددود
تمع مدل م تقال يرمال جالءاب هاماب من اجملتمعات الدىقراطةة.
 -١١٢وأقددرت بال ددتان بدداي وات الدديت اُّتددذسا بولندددا لحددمان امل دداواة املعاملددة وممافحددة
التمةةددال وجدرائم المراهةددة ،ددا ذلددا تعةددني من ددقني للم دداواة املعاملددة لددال و ارة واملرددرو
امل م مياجرون مناهحون جلرائم المراهةة لةا ت اهم إعمال حقوقا .
 -١١3وأعربددت ب د و عددن تقددديرها لتعدداون بولن دددا مددع ااج دراءات اياصددة ،وا قددا ،ح ددارت
احلب ارحتةاطي ،واجليود املبذولة لتحقةق امل اواة بني الرجال واملرأة ،اليت ينبغي تعاليالها.
 -١١٤وأشادت القلبني بالتح ةنات ال حقوإل املرأة ،ور سةما باعتماد تداب للمقاضداة
مم املنص فةما خيص اجلرائم اجلن ةة مثال ارغتصاب أو االراه عل األفعال اجلن ةة.
 -١١5وأعربت ريورية لوريا عن تقديرها لتعةني من قني للم اواة املعاملدة لدال م دتوو
ونوهدت أيحداب بتعةدني املقدو ،احلمدومي
من م تويات احلمومة ولقعالةة قانون األجان اجلديددّ .
املعا باجملتمع املدل.
 -١١6ورحبت ريورية مولدوفا بتعةني املقو ،احلمدومي املعدا بداجملتمع املددل ،وتنقةدذ برندامو
العمال الوطا للم اواة املعاملة وتعةني من قي امل اواة املعاملة املاس ات العامة.
 -١١٧وأعربت رومانةا عن تقدديرها للتدداب التردريعةة والتنظةمةدة املتخدذة لتح دني الظدرو
ال اون ،ورحظت أن اهتماماب خاصاب أو حلقوإل املرأة وامل اواة بني اجلن ني.
 -١١٨وأعرب ارحتاد الروسي عن قلقدل إ اء انتيالدات بولنددا رلتالاماسدا الدولةدة املتعلقدة مايدة
احلقددوإل الثقافةددة ومناهحددة العنص درية ،وإلغدداء فرقددة عم دال معنةددة قددوإل اان ددان و ارة الردداون
الداخلةة.
 -١١٩وأعربددت ولةلددة و يددر الدولددة عددن شددمرها جلمةددع الوفددود الدديت شددارلت جل ددة التحدداور
وقدمت ضمانات ب ن تقوم بولندا بتحلةدال رةدع التوصدةات ب قصد قددر مدن ارهتمدام .وأشدارت
GE.17-12108
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أيح داب إىل أن بولندددا قددد وقّعددت وص د ّدقت عل د عدددد مددن الصددموو الدولةددة حلقددوإل اان ددان منددذ
ارستعرا ،الثال وأن تنقةذها المامال ر يالال ىثال أولوية بالن بة لبولنددا .و ايتدام ،ذلدرت أن
التاربة التارخيةة للبلد ،الذج قد ق ع شوطاب لب اب مدن ارشد الةة إىل الدىقراطةدة واقتصداد ال دوإل
احلر ،تالد أن أعل معاي حقوإل اان دان هدي ال دبةال إىل الدىقراطةدة وينبغدي أن تظدال لدذلا.
ددال حقددوإل اان ددان
وقدددمت ضددماناسا ب د ن تعمددال بولندددا عل د لقالددة أن معاي هددا الوطنةددة
ستمتثال أللثر املعاي الدولةة صرامة.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١٢٠ستنظر بولندا في التوصيات التالية وتقدم ردودا عليها في الوقت المناستب ول تن
في موعد أقصاه الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان:
التص تتديق عل تتو الوروتوخ تتوي االمتي تتاري الملح تتق بالعه تتد ال تتدولي
١-١٢٠
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (إسوانيا)؛
توقي تتل الوروتوخ تتوي االمتي تتاري الملح تتق بالعه تتد ال تتدولي الخ تتاص
٢-١٢٠
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتصديق عليه (الفلوين)؛
توقي تتل الوروتوخت تتوي االمتيت تتاري التفاقيت تتة حقت تتوق ال فت تتل المتعلت تتق
3-١٢٠
بإجراء تقديم الوالغات والتصديق عليه (الفلوين)؛
اتخت تتاي مزيت تتد مت تتن الخ ت تتوات نحت تتو التصت تتديق علت تتو الوروتوخت تتوي
٤-١٢٠
االمتياري التفاقية حقوق ال فل المتعلق بإجراء تقديم الوالغات (جورجيا)؛
مواصلة الجهود الرامية إلو التصتديق علتو الوروتوختوي االمتيتاري
5-١٢٠
التفاقية حقوق ال فل المتعلق بإجراء تقديم الوالغات (أندورا)؛
التصت تتديقل قوت تتل جولت تتة االست تتتعراض المقولت تتةل علت تتو الوروتوخت تتوي
6-١٢٠
االمتياري التفاقية حقوق ال فل المتعلق بإجراء تقديم الوالغات (تشي يا)؛
ت ثيف تدابير وموادرات دعم األشخاص يوي اإلعاقة والتصديق
٧-١٢٠
علو الوروتوخوي االمتياري التفاقية حقوق ال فل المتعلق بإجراء تقديم الوالغاتل
الذي ُوقِّل في عام ( ٢٠١٣منغوليا)؛
التصتتديق علتتو االتفاقي تتة الدوليتتة لحمايتتة حق تتوق جميتتل العم تتاي
٨-١٢٠
المهتتاجرين وأف تراد أستتربم (ألوانيتتا) (أنغتتوال) (بتتنغالدي ) (الجزااتتر) (ستتري الن تتا)
(قيرغيزستان) (بندوراس)؛
توقيتل االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتل العمتتاي المهتتاجرين
٩-١٢٠
وأفراد أسربم والتصديق عليها (الفلوين)؛
التصديق فورا علو االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميل العمتاي
١٠-١٢٠
المهاجرين وأفراد أسربم (غواتيماال)؛
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النظ تتر ف تتي س تتول التق تتدم نح تتو التص تتديق عل تتو االتفاقي تتة الدولي تتة
١١-١٢٠
لحماية حقوق جميل العماي المهاجرين وأفراد أسربم (إندونيسيا)؛
التصتتديق علتتو االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتل األشتتخاص متتن
١٢-١٢٠
االمتفاء القسري (ألوانيا) (العراق)؛
التصتتديق علتتو االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتل األشتتخاص متتن
١3-١٢٠
االمتفاء القسري ودمج أح امها في القواعد الوطنية (سيراليون)؛
اس تتت ماي إج ت تراءات التصت تتديق علت تتو االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة
١٤-١٢٠
جميل األشخاص من االمتفاء القسري (الجول األسود)؛
التصديقل قول جولتة االستتعراض المقولتةل علتو االتفاقيتة الدوليتة
١5-١٢٠
لحماية جميل األشخاص من االمتفاء القسري (تشي يا)؛
التصتتديق علتتو الوروتوختتوي االمتيتتاري التفاقيتتة حقتتوق األشتتخاص
١6-١٢٠
يوي اإلعاقة (إستونيا) (سلوفينيا)؛
توقي تتل الوروتوخ تتوي االمتي تتاري التفاقي تتة حق تتوق األش تتخاص يوي
١٧-١٢٠
اإلعاقة والتصديق عليه (إي اليا) (الفلوين)؛
التصديق فورا علو الوروتوخوي االمتياري الملحق باتفاقية حقتوق
١٨-١٢٠
األشخاص يوي اإلعاقة (غواتيماال)؛
النظتتر فتتي االن تتمام إلتتو الوروتوختتوي االمتيتتاري التفاقيتتة حقتتوق
١٩-١٢٠
األشخاص يوي اإلعاقة (أندورا)؛
النظ تتر ف تتي االن تتمام إل تتو االتفاقي تتة المتعلق تتة بوض تتل األش تتخاص
٢٠-١٢٠
عديمي الجنسية (بلغاريا)؛
االن ت تتمام إلت تتو اتفاقيت تتة عت تتام  ١954بشت تتضن وضت تتل األشت تتخاص
٢١-١٢٠
ع تتديمي الجنس تتية واتفاقي تتة ع تتام  ١96١بش تتضن مفت ت ح تتاالت انع تتدام الجنس تتية
(أستراليا) (خوت ديفوار)؛
االن ت تتمام إلت تتو اتفاقيت تتة عت تتام  ١954بشت تتضن وضت تتل األشت تتخاص
٢٢-١٢٠
ع تتديمي الجنس تتية واتفاقي تتة ع تتام  ١96١بش تتضن مفت ت ح تتاالت انع تتدام الجنس تتية
وتنفيتتذبما تنفيتتذا ختتامالا متتن أجتتل ضتتمان الحقتتوق األساستتية ل شتتخاص عتتديمي
الجنسية وإدماي إجراءات رسمية لتحديد حاالت انعدام الجنسية (بنغاريا)؛
التصديق فورا علو اتفاقيتة منظمتة العمتل الدوليتة بشتضن الشتعو
٢3-١٢٠
األصلية والقوليةل ( ١989رقم ( )١69غواتيماال)؛
ضمان تنفيتذ شتامل للصت ول الدوليتة لحقتوق اإلنستان المصتدق
٢٤-١٢٠
عليها مالي السنوات القليلة الماضية (أوخرانيا)؛
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اعتمتتاد عمليتتة امتيتتار مفتوحتتة قاامتتة علتتو أستتاس الجتتدارة عنتتد
٢5-١٢٠
امتيار المرشحين الوطنيين النتخابات بيئات معابدات األمم المتحتدة (الممل تة
المتحدة لوري انيا العظمو وآيرلندا الشمالية)؛
اعتم تتاد الت تتدابير الالفم تتة إلنف تتاي التوص تتيات الت تتي ق تتدمتها لجن تتة
٢6-١٢٠
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إنفايا خامالا في النظام القانوني المحلتي
(أوروغواي)؛
٢٧-١٢٠

تخصيص الموارد الالفمة لمفوضية حقوق اإلنسان (تيمور -ليشتي)؛

٢٨-١٢٠
(النرويج)؛

تزويد مفوضية حقوق اإلنسان بالتمويل ال تافي للوفتاء بالتزاماتهتا

تزويتتد مفوضتتية حقتتوق اإلنستتان ب تتل التتدعم التتالفم ل تتي تمتتارس
٢٩-١٢٠
واليتها بفعالية (صربيا)؛
تزويتتد مفوضتتية حقتتوق اإلنستتان بالوستتاال الالفمتتة لتم ينهتتا متتن
3٠-١٢٠
االض الع بواليتها علو نحو خامل وفعاي ومستقل (غواتيماال)؛
تم تتين مفوضتتية حقتتوق اإلنستتان متتن تلقتتي ومعالجتتة الش ت او
3١-١٢٠
المقدمة من ضحايا التمييز (بندوراس)؛
تنفيتتذ التوص تتيات الصتتادرة ع تتن المعه تتد التتدولي ألمن تتاء المظ تتالم
3٢-١٢٠
بش تتضن بعث تتة تقص تتي الحق تتااق إل تتو بولن تتدا فيم تتا يتعل تتق بمف تتوض حق تتوق اإلنس تتان
(النمسا)؛
إنشاء بيئة مستقلة مخولة لتلقتي الشت او بشتضن عنتف الشترطة
33-١٢٠
وتجاوفاتها (االتحاد الروسي)؛
تعزيتتز التتتدابير المةسستتية واإلداريتتةل بمتتا فتتي يل ت إعتتادة إنشتتاء
3٤-١٢٠
المجلتتس المعن تي بمن تتل التمييتتز العنصتتري وخ تتره األجانتتب ومتتا يتص تتل بتتذل م تتن
تعصب (الم سي )؛
النظتتر فتتي إعتتادة إنشتتاء المجلتتس المعنتتي بمنتتل التمييتتز العنصتتري
35-١٢٠
وخره األجانب وما يتصل بذل من تعصب (بيرو)؛
إعت تتادة إنشت تتاء المجلت تتس المعنت تتي بمنت تتل التمييت تتز العنصت تتري وخت تتره
36-١٢٠
األجانتتب ومتتا يتصتتل بتتذل متتن تعصتتبل التتذي تتتم حلتته فتتي نيستتان/أبريل ٢٠١6
(شيلي)؛
إعت تتادة إنشت تتاء المجلت تتس المعنت تتي بمنت تتل التمييت تتز العنصت تتري وخت تتره
3٧-١٢٠
األجانتتب ومتتا يتصتتل بتتذل متتن تعصتتب أو إنشتتاء مةسستتة بديلتتة متعتتددة الجهتتات
صاحوة المصلحة بدفها مواصلة منل التمييز والتعصب (اليونان)؛
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إعت تتادة إنشت تتاء المجلت تتس المعنت تتي بمنت تتل التمييت تتز العنصت تتري وخت تتره
3٨-١٢٠
األجانتتب ومتتا يتصتتل بتتذل متتن تعصتتب أو إنشتتاء مةسستتة بديلتتة متعتتددة الجهتتات
صاحوة المصلحة بدفها منل التمييز والتعصبل في جميل تجلياته (سيراليون)؛
النظت تتر إمت تتا فت تتي إعت تتادة إنشت تتاء المجلت تتس المعنت تتي بمنت تتل التمييت تتز
3٩-١٢٠
العنصري وخره األجانب وما يتصل بذل متن تعصتب أو فتي إنشتاء مةسستة بديلتة
متعددة الجهات صاحوة المصلحة بدفها منل التمييز والتعصب (ألوانيا)؛
متابع تةا للتوص تتيات المقدم تتة ف تتي الفقت ترات  45-9٠و46-9٠
٤٠-١٢٠
و 47-9٠و 48-9٠و 49-9٠و 57-9٠و 6٠-9٠مت ت تتن تقريت ت تتر الفريت ت تتق
العامتتل المعنتتي بجولتتة االستتتعراض الثانيتتة لوولنتتدا ()A/HRC/21/14ل إعتتادة إنشتتاء
المجلتتس المعنتتي بمن تتل التمييتتز العنصتتري وخ تتره األجانتتب ومتتا يتص تتل بتتذل م تتن
تعصب بهدف التصدي للعنصرية في مجتاي الرياضتة إلثوتات جديتة الستل ات فتي
م افحة بذه التحيزاتل بتشاور تام مل أصحا المصلحة الرايسيين (بايتي)؛
٤١-١٢٠

منل وم افحة جميل أش اي التمييز (الفلوين)؛

٤٢-١٢٠
(بلغاريا)؛

تعزي تتز م افحته تتا لح تتاالت العن تتف وم تتا ال رابي تتة والتميي تتز

تعزيتز الجهتتود الراميتتة إلتتو منتتل وم افحتتة جميتتل أشت اي التمييتتزل
٤3-١٢٠
بوساال منها تعديل التشريعات يات الصلة وإطالق حمالت للتوعية (إي اليا)؛
تعتتديل قانونهتتا المتعلتتق بم افحتتة التمييتتز ل تتمان حظتتر التمييتتز
٤٤-١٢٠
علو أي أساس خان في جميل مجاالت الحياة (فنلندا)؛
اتختتاي م تتوات ل فالتتة قوتتوي الجمهتتور ومعرفتتته للقتتانون القتتاام
٤5-١٢٠
بشضن م افحة التمييز وفيادة االستخدام العملي للقانون (السويد)؛
فيادة تحسين تشريعاتها المتعلقة بم افحة التمييز بتجريم جتراام
٤6-١٢٠
ال رابية علو أساس السن واإلعاقة والميل الجنسي والهوية الجنسانيةل مل اتخاي
الت تتدابير الالفم تتة لم افح تتة التميي تتز عل تتو أس تتاس الع تترق أو الج تتنس أو الجنس تتية
أو األصل اإلثني أو الدين أو أي أساس آمر (الورافيل)؛
تعتتديل القتتانون الجنتتااي ليتتنص علتتو أن الج تراام المرت وتتة بتتدافل
٤٧-١٢٠
التمييز علو أي أساسل بما في يل اإلعاقتة والهويتة والتعويتر الجنستانيين والميتل
الجنستتيل مدرجتتة فتتي القتتانون وبالتتتالي يم تتن التحقيتتق فيهتتا ومقاضتتاة مرت ويهتتا
بوصفها جراام خرابية (النرويج)؛
مواءمة قانون المساواة في المعاملة مل الص ول الدوليتة لحقتوق
٤٨-١٢٠
اإلنسان التي صدق عليها بولندا (بندوراس)؛
تعديل قانون المساواة في المعاملة بغية حظر التمييزل علتو نحتو
٤٩-١٢٠
شتتاملل بمتتا فتتي يلت علتتو أستتاس الميتتل الجنستتي والهويتتة الجنستتانيةل فتتي جميتتل
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المجتتاالت والق اع تتاتل ويُراع تتو ف تتي يلت ت بوجتته م تتاص الحص تتوي عل تتو التعل تتيم
والصحة والحماية االجتماعية والس ن (الم سي )؛
توس تتيل ن تتاق قوانينهت تتا المتعلق تتة بم افحت تتة التميي تتز وتش ت تريعاتها
5٠-١٢٠
المتعلقة بجراام ال رابية ل مان المساواة في المعاملة والحماية من التمييتز علتو
ن اق واسل للجميلل بغ النظر عن الميل الجنسي والهوية الجنسانية (الممل تة
المتحدة لوري انيا العظمو وآيرلندا الشمالية)؛
ت ثيت تتف الجهت تتود لم افحت تتة التمييت تتز العنصت تتري وخت تتره األجانت تتب
5١-١٢٠
وما يتصل بذل من تعصب (أنغوال)؛
اتخ تتاي مزي تتد م تتن الت تتدابير للتص تتدي للعنصت ترية ودع تتم التس تتام
5٢-١٢٠
المجتمعي (أستراليا)؛
التضخيد في تقريربا المقول علو التدابير المتخذة ضد الجناة فتي
53-١٢٠
م افحة جراام العنصرية (بنغالدي )؛
اتختتاي تتتدابير للحتتد متتن عتتدد الجتراام المرت وتتة علتتو أستتاس ختتره
5٤-١٢٠
األجانب والتعصب العنصري (االتحاد الروسي)؛
اس تتتعراض قانونه تتا الجن تتااي لتش تتديد العقوب تتة م تتن أج تتل م افح تتة
55-١٢٠
الجراام المرت وة بدوافل عنصرية (جمهورية خوريا)؛
تعديل قانونها الجناايل تحديدا لجعل الدافل العنصري الرت ا
56-١٢٠
جريمة متا ررفتا مشتددا والستماش بتشتديد العقوبتة لم افحتة حتدوف بتذه األفعتاي
(جنو أفريقيا)؛
التنديتتد علن تال علتتو أعلتتو مستتتويات الح ومتتةل بمعتتاداة الستتامية
5٧-١٢٠
وغير يل من م ا وأعماي ال رابيةل ودعم جهود التوعية بالتسام والتدريب
عليه (الواليات المتحدة األمري ية)؛
اتختتاي موقتتف نشتتيك فتتي م افحتتة العنصترية والخ تتا السياستتي
5٨-١٢٠
المتعصتتب وإيختتاء التتوعي ضتتدبما وتعزيتتز التتتدابير القانونيتتة وغيربتتا متتن التتتدابير
للتصدي للجراام المرت وة بدافل التحيز (ترخيا)؛
ضمان اإلنفاي الفعاي للقوانين التي يُعلَن بموجوها عتدم مشتروعية
5٩-١٢٠
أي أح ت تزا أو منظمت تتات تشت تتجل التمييت تتز العنصت تتري أو تحت تترض عليت تته (االتحت تتاد
الروسي)؛
تعزيز ومواصلة التدابير الوطنية لم افحة العنصرية وخره األجانب
6٠-١٢٠
وجراام ال رابية (مصر)؛
اعتم تتاد م تتة عم تتل وطني تتة ش تتاملة لم افح تتة العنصت ترية واعتم تتاد
6١-١٢٠
ت تتدابير واض تتحة لم افح تتة العن تتف المرت تتب ب تتدوافل عنصت ترية عل تتو نح تتو فع تتاي
(بوتسوانا)؛
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تعزيتتز الت تتدابير القانونيتتة وغيرب تتا متتن الت تتدابير للتصتتدي للجت تراام
6٢-١٢٠
المرت وتتة بتتدافل التحيتتز وضتتمان محاخمتتة ستريعة وفعالتتة لمرت وتتي ج تراام ال رابيتتة
العنصرية وخره األجانب (جمهورية إيران اإلسالمية)؛
تق تتديم ت تتدريب مناس تتب للش تترطة الوولندي تتة وغيرب تتا م تتن الهيئ تتات
63-١٢٠
العامتتة المستتةولة عتتن متتدمات دعتتم ال تتحايا لمستتاعدة ضتتحايا ج تراام ال رابيتتة
(آيرلندا)؛
اتخ تتاي ت تتدابير ج تتادة إض تتافية لم افح تتة خ تتره األجان تتب وم تتا
6٤-١٢٠
ال رابي ت تتة والتميي ت تتز علت ت تتو أس ت تتاس الع ت تترق والجنست ت تتية واألص ت تتل اإلثن ت تتي والت ت تتدين
(قيرغيزستان)؛
وضتتل أدوات فعالتتة إلنفتتاي القتتانون متتن أجتتل مراقوتتة ومنتتل ج تراام
65-١٢٠
ال رابية علو اإلنترن (إسراايل)؛
مواصتتلة التعتتاون متتل الراب تتات الرياضتتية بهتتدف تعزيتتز التستتام
66-١٢٠
والتنوع (الجزاار)؛
تنظ تتيم حم تتالت توعي تتة بش تتضن التميي تتز ض تتد أفت تراد طااف تتة الروم تتا
6٧-١٢٠
(تيمور -ليشتي)؛
تعزي تتز اإلط تتار الق تتانوني وتنفي تتذ ت تتدابير لم افح تتة العنصت ترية وخ تتره
6٨-١٢٠
األجانتتب ومعاقوتتة جتراام ال رابيتتةل وال ستتيما تلت المرت وتتة ضتتد المهتتاجرين غيتتر
النظاميين (شيلي)؛
مواصلة تعزيز تدابير منل التمييتز وجتراام ال رابيتةل ال ستيما ضتد
6٩-١٢٠
المهاجرينل من مالي برامج التدريب والنشر المتعلقة بااللتزامات والتعهدات فتي
مجاي حقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛
تعزيتز التتدابير الراميتتة إلتو م افحتة التمييتتز والعنصترية وختره األجانتتب
٧٠-١٢٠
في الولدل ال سيما ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء وطاافة الروما (خوت ديفوار)؛
م افح تتة العن تتف والتميي تتز ض تتد المثلي تتات والمثلي تتين ومزدوج تتي
٧١-١٢٠
الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين (الواليتتات
المتحدة األمري ية)؛
تعديل القانون الجنااي لينص علو التحقيق في الجتراام المرت وتة
٧٢-١٢٠
بدافل التمييز علتو أستاس الميتل الجنستي أو الهويتة الجنستانية ومقاضتاة مرت ويهتا
بوصفها جراام خرابية (بلجي ا)؛
تعديل القانون الجنااي لينص علو التحقيق في الجتراام المرت وتة
٧3-١٢٠
بتتدافل التمييتتز علتتو أي أستتاسل وعلتتو أستتاس الهويتتة والتعويتتر الجنستتانيين والميتتل
الجنسيل ومقاضاة مرت ويها بوصفها جراام خرابية (آيسلندا)؛
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تعت تتديل القت تتانون الجنت تتااي ل ت تتمان حمايت تتة المثليت تتات والمثليت تتين
٧٤-١٢٠
ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين
حمايتتة خاملتتة متتن التمييتتز وم تتا ال رابيتتة وج تراام ال رابيتتة القاامتتة علتتو الميتتل
الجنسي والهوية الجنسانية (خندا)؛
٧5-١٢٠
(إسوانيا)؛

االعتت تراف ب تتاالقتران الم تتدني ب تتين أش تتخاص م تتن نف تتس الج تتنس

تعزيز حماية األفراد من التمييزل بما في يلت علتو أستاس الميتل
٧6-١٢٠
الجنس تتي أو الهويت تتة الجنست تتانيةل بالست تتماش بت تتالمرخز القت تتانوني ل ت ت فوا مت تتن نفت تتس
الجتتنسل فتتي جملتتة أمتتور أمتتر ل وفتتي بتتذا الصتتدد اعتمتتاد قتتانون بشتتضن االقت تران
المدني أو المعاشرة المسجلة (تشي يا)؛
تعزيتتز الجهتتود الراميتتة إلتتو حمايتتة المثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي
٧٧-١٢٠
الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين متتن العنتتف
والتمييت تتزل بست تتول منهت تتا إدرا الميت تتل الجنست تتي والهويت تتة الجنست تتانية فت تتي األح ت تتام
المتعلقة بخ ا ال رابيةل وبوضل أح ام قانونية للشتراخة المدنيتة أو التزوا بتين
األشتتخاص متتن نفتتس الج تتنسل وبوضتتل ترتيوتتات ل تتي تتتزود الستتل ات الوولندي تتة
المختصتتة المتتواطنين الوولنتتديين ال تراغوين فتتي التتزوا أو تستتجيل عالقتتة مثليتتة فتتي
الخار بجميل الوثااق الالفمة (آيرلندا)؛
٧٨-١٢٠

النظر في فيادة مستو المساعدة اإلنمااية الرسمية (سيراليون)؛

تعزيز الرقابة علو الشرخات الوولنديتة العاملتة فتي الختار فيمتا يتعلتق
٧٩-١٢٠
بتتضي تتتضثير ستتلوي قتتد ي تتون ألنشت تها علتتو التمتتتل بحقتتوق اإلنستتانل ال ستتيما فتتي
منتتاطق الن تزاعل ومنهتتا حتتاالت االحتتتالي األجنوتتيل حيتتا تتتزداد مختتاطر انتهاختتات
حقوق اإلنسان (دولة فلس ين)؛
استعراض التشريعات المتعلقة بم افحة اإلربا وضمان أن أي
٨٠-١٢٠
ت تتدمل ض تتمنها ف تتي الح تتق ف تتي الخصوص تتية يمتث تتل لمو تتاد الش تترعية وال تترورة
والتناسب (اليونان)؛
٨١-١٢٠
القانوني (بيرو)؛

النظر في إدرا تعريف التعذيب وفقا للمعايير الدولية في نظامها

اعتم تتاد ت تتدابير خفيل تتة بتحس تتين ر تتروف االحتج تتاف ف تتي الس تتجون
٨٢-١٢٠
الوولندية (االتحاد الروسي)؛
بتتذي مزيتتد متتن الجهتتود متتن أجتتل تحستتين األوضتتاع فتتي الستتجون
٨3-١٢٠
واالمتثاي للمعايير الدولية يات الصلة (رومانيا)؛
إي تتالء اعتو تتار خام تتل لتوص تتيات لجن تتة فينيس تتيا ف تتي عملي تتة وض تتل
٨٤-١٢٠
التشريعات الوطنية (أوخرانيا)؛
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تنفيذ التوصيات الصادرة عتن لجنتة فينيستيا والمفوضتية األوروبيتة
٨5-١٢٠
فيما يتعلق بسيادة القانون (السويد)؛
٨6-١٢٠

اتخاي تدابير خفيلة بحماية استقالي الق اء ونزابته (غواتيماال)؛

ضتتمان احت ترام جهتتود اإلصتتالش الستتتقالي الق تتاء وتعزيزبتتا لتته
٨٧-١٢٠
وتحسينها إلقامة العدي (الواليات المتحدة األمري ية)؛
تنفي تتذ توص تتيات اللجنت تتة المعني تتة بحق تتوق اإلنست تتان فيم تتا يتعلت تتق
٨٨-١٢٠
باستقالي الق اء ونزابته ال املين (بلجي ا)؛
اتختتاي التتتدابير الالفمتتة فتتي ستتياق اإلصتتالش الق تتااي وإصتتالش
٨٩-١٢٠
مجلس الق تاء التوطني ل تمان الفصتل بتين الستل ات واستتقالي النظتام الق تااي
(سويسرا)؛
دعتتم استتتقالي الق تتاءل بمتتا فتتي يل ت بالحفتتا علتتو إج تراءات
٩٠-١٢٠
تعيتتين الق تتاة وتتترقيتهم بق ترارات متتن الستتل ة الق تتااية وفق ت ا للدستتتور الوولنتتدي
والمعايير الدولية (النمسا)؛
٩١-١٢٠

احترام نزابة واستقالي المح مة الدستورية (شيلي)؛

اتخ ت تتاي الت ت تتدابير الالفم ت تتة لحماي ت تتة وص ت تتون اس ت تتتقالي المح م ت تتة
٩٢-١٢٠
الدستورية وتنفيذ أح امها (إسوانيا)؛
اتختتاي تتتدابير فوريتتة الستتتعادة االستتتقالي والنزابتتة واألداء الفعتتاي
٩3-١٢٠
للمح مة الدستورية وق اتهال بسول منها تعديل التشريعات يات الصلة (خندا)؛
ضمان استتقالي المح متة الدستتورية فتي عملهتا واتختاي قراراتهتا
٩٤-١٢٠
دون أن تخ تتل ألي تتتدمل سياستتي باعتواربتتا رخيتتزة أساستتية للديمقراطيتتة وستتيادة
القانون وحماية حقوق اإلنسان (تشي يا)؛
خفالتتة استتتقالي الق تتاء متتن أجتتل ضتتمان ستتيادة القتتانون باتختتاي
٩5-١٢٠
م وات فورية ل فالة قدرة المح مة الدستورية علو القيام بعمليات مراجعة فعالة
للدستور (الدانمرل)؛
ضت تتمان الحريت تتات األساست تتية واست تتتقالي نظت تتام العدالت تتة ونزابتت تته
٩6-١٢٠
وخفاءتتتهل ال ستتيما فيمتتا يتعلتتق بتنفيتتذ مراجعتتة الدستتتورل بمتتا فتتي يل ت فتتي إطتتار
مشروع اإلصالش الدستوري الذي أعلن عنه في  ٣أيار/مايو ( ٢٠١7فرنسا)؛
مراعتتاة ال ترأي التتذي أعرب ت عنتته ف تي  ١4تش ترين األوي/أختتتوبر
٩٧-١٢٠
 ٢٠١6لجنتتة فينيستتيا التابعتتة لمجلتتس أوروبتتا بشتتضن القتتانون المتعلتتق بالمح متتة
الدستورية (سويسرا)؛
حماي تتة اس تتتقالي الق تتاء؛ واحتت ترام آراء لجن تتة فينيس تتيا وم ت تتب
٩٨-١٢٠
المةسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابل لمنظمة األمتن والتعتاون فتي أوروبتا
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والمفوضتية األوروبيتةل ال ستتيما فيمتا يتعلتتق بإصتالش الق تاء؛ وخفالتتة الحفتا علتتو
استقالي المح مة الدستورية والمةسسات الق ااية (ألمانيا)؛
استعراض وإصالش النيابة العامة بغية الفصل بوضوش بين وريفتي
٩٩-١٢٠
وفي تتر الع تتدي والم تتدعي الع تتامل بتش تتاور خام تتل م تتل أص تتحا المص تتلحة الرايس تتيين
(بايتي)؛
 ١٠٠-١٢٠إعادة بي لة م تب المدعي العام بغية الفصل بتين وريفتتي وفيتر
العدي والمدعي العام بهدف مواصلة ضمان استقالي المدعي العام (إسوانيا)؛
 ١٠١-١٢٠ضتمان أن أي إصتتالش للنظتتام الق تااي ال يتتتم إال بعتتد مشتتاورات
متضنيتتة متتل ممثلتتي المهتتن القانونيتتة وأنتته يتماشتتو متتل المعتتايير الدوليتتة الستتتقالي
الق تتاء التتوارد يخربتتال علتتو ستتويل المثتتايل فتتي العهتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق
المدني تتة والسياس تتيةل والمو تتاد األساس تتية الخاص تتة باس تتتقالي الس تتل ة الق تتاايةل
والهيئ ت تتات االستش ت تتارية لمجل ت تتس أوروبت ت تتال ال س ت تتيما لجن ت تتة فينيس ت تتيا والمجلت ت تتس
االستشاري للق اة األوروبيين (بولندا)؛
 ١٠٢-١٢٠استعراض نظامها التعليمي بحيا تُست لجل التدرجات المحترفة فتي
الدين اإلسالمي علو الشهادات المدرسية (جمهورية خوريا)؛
 ١٠3-١٢٠إعادة النظترل فيمتا يتعلتق بالشتواغل التتي أثاربتا التحتالف التدولي
إلحيتتاء يختتر محرقتتة اليهتتودل فتتي التشتريعات التتتي تقيتتد الوحتتوف العلميتتة العلنيتتة
والنزيهة ويم ن أن تستخدم لتخويف الواحثين (النمسا)؛
 ١٠٤-١٢٠اتختتاي م تتوات حاستتمة لخفت الستتي رة السياستتية علتتو وستتااك
اإلع تتالم المملوخ تتة للدول تتة وخفال تتة اس تتتقالي وس تتااك اإلع تتالم الخاص تتة والمملوخ تتة
للدولة (السويد)؛
 ١٠5-١٢٠ضتتمان حريتتة وستتااك اإلعتتالم واستتتقاللها وخفالتتة امتثتتاي القواعتتد
المتعلقة بمل ية وسااك اإلعالم لقانون االتحاد األوروبي (ال تمييز وال تشريل بتضثر
رجعي) (ألمانيا)؛
 ١٠6-١٢٠ض تتمان أن تنفي تتذ تشت تريعاتها ف تتي مج تتاي وس تتااك اإلع تتالم يحت تترم
استتتقالي بتتذه الوستتااك وتعتتدديتهال بستتول منهتتا ت ويتتق ق ترار المح متتة الدستتتورية
الم ت ت تتةر  ١٣خ ت ت تتانون األوي/ديس ت ت تتمور ٢٠١6ل ال ت ت تتذي يه ت ت تتدف إل ت ت تتو اس ت ت تتتعادة
امتصاصات مجلس الوا اإلياعي الوطني (سويسرا)؛
 ١٠٧-١٢٠تعزيز الحق في الحصوي علو المعلومات بحماية حرية الصحافة
واستخدام وساال االتصاي الجمابيري (ال رسي الرسولي)؛
 ١٠٨-١٢٠ضت تتمان الحت تتق ال امت تتل فت تتي حريت تتة التعويت تترل مت تتن مت تتالي إدمت تتاي
تعديالت علو القوانين المعتمدة منذ عام  ٢٠١5التي تحد متن استتقالي وستااك
اإلعتتالمل وتقتتوض الثقتتة فتتي حيادبتتال ويم تتنل فتتي حتتاالت م افحتتة اإلربتتا ل أن
تنته الخصوصية (الم سي )؛
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 ١٠٩-١٢٠ضمان حرية التعوير والتجمتلل بمتا فتي يلت لمنظمتات المجتمتل
المدنيل ماصة في سياق التجمعات العامة (فرنسا)؛
 ١١٠-١٢٠إلغاء التعديالت التقييدية علتو قتانون التجمعتات الستتعادة خامتل
حرية التجمل السلميل تماشي ا مل التزامات بولندا الدولية (خندا)؛
١١١-١٢٠
العمل (النرويج)؛

خفالتتة إطتتار قتتانوني ومتتالي يم تتن المنظمتتات غيتتر الح وميتتة متتن

 ١١٢-١٢٠خفالة بيئتة شتفافة وتم ينيتة للمنظمتات غيتر الح وميتة تتتي لهتم
االستتتفادة متتن التتدعم المتتتاش والمستتابمة فتتي تنميتتة مجتمتتل متتدني مفعتتم بالحيويتتة
(النمسا)؛
 ١١3-١٢٠اتخاي م وات ملموسة لتعزيز مشتارخة المجتمتل المتدني مشتارخة
واسعة وخاملة في الحياة السياسية والمجتمعية خلهتال ب فالتة توفيتل شتفاف لتمويتل
المنظمتتات غيتتر الح وميتتة وضتتمان إم انيتتة ممارستتة حريتتة التعويتتر وحريتتة ت تتوين
الجمعيات في الواقل العمليل تماشيا مل العهتد التدولي الختاص بتالحقوق المدنيتة
والسياس تتيةل بست تتول منه تتا اتخت تتاي م تتوات إضت تتافية ل فال تتة تحقيقت تتات فوري تتة فت تتي
االعتداءات الودنية و/أو التهديتدات الموجهتة إلتو الجهتات الفاعلتة فتي المجتمتل
المدني (فنلندا)؛
١١٤-١٢٠

اتخاي مزيد من الخ وات لم افحة االتجار بالوشر (أرمينيا)؛

 ١١5-١٢٠ضتتمان التنفيتتذ الفعتتاي لخ تتة العمتتل الوطنيتتة لم افحتتة االتجتتار
بالوشر للفترة ( ٢٠١8-٢٠١6قورص)؛
 ١١6-١٢٠مواصتتلة الجهتتود الوطنيتتة فتتي إطتتار م تتة العمتتل الوطنيتتة الجديتتدة
لمنل وم افحة االتجار بالوشر وضمان إعادة تضبيل ال حايا (مصر)؛
 ١١٧-١٢٠النظت تتر فت تتي اعتمت تتاد إج ت تراءات لتحديت تتد األشت تتخاص المعرضت تتين
لالتجارل وتعزيز مقاضاة مرت وي جريمة االتجار بالوشرل وفيتادة دعتم إعتادة تضبيتل
ال حايا (صربيا)؛
 ١١٨-١٢٠تعزيتتز العمتتل الجتتاري فع تالا للتصتتدي ألش ت اي التترق المعاصتترةل
بتعزيتتز الجهتتود الراميتتة إلتتو عرقلتتة الشتتو ات اإلجراميتتة وتحديتتد ضتتحايا االتجتتار
بالوشر (الممل ة المتحدة لوري انيا العظمو وآيرلندا الشمالية)؛
 ١١٩-١٢٠مواصلة ت وير اآلليات الوطنية لم افحة االتجار بالوشرل بوساال
منهتتا إج تراء تحقيتتق شتتامل فتتي التقتتارير المتعلقتتة بحتتاالت االتجتتار بالوشتتر وإنشتتاء
إطار قانوني لحماية األطفاي ضحايا االتجار بالوشر (بيالروس)؛
 ١٢٠-١٢٠االبتمتتام بتتتدابير الوقايتتة والحمايتتة التتتي تعتتالج ضتتعف األطفتتاي
بوجه ماص أمام االتجار (جمهورية إيران اإلسالمية)؛
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 ١٢١-١٢٠تعزيز اإلجراءات الرامية إلو م افحة االتجار بالوشرل مل الترخيتز
علو تدابير الوقاية والحماية التي تعالج ضعف األطفتاي بوجته متاص أمتام االتجتار
(جورجيا)؛
 ١٢٢-١٢٠خفالة تماشي اللواا المتعلقة بالحق فتي الخصوصتية متل موتاد
الشرعية وال رورة والتناسب؛ وإنشاء آلية رقابة مستقلة وفعالة (ألمانيا)؛
 ١٢3-١٢٠استتتعراض إجراءاتهتتا وممارستتاتها وتش تريعاتها ل تتمان اتستتاق أي
تتتدمل فتتي حتتق الخصوصتتية متتل المعتتايير الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتانل ال ستتيما متتل
مواد الشرعية وال رورة والتناسب (الورافيل)؛
 ١٢٤-١٢٠مواصلة حماية األسرة ال ويعية والزوا ل المةلفة متن فو وفوجتةل
بوصفها الوحدة األساسية للمجتملل وخذل األجنة (ال رسي الرسولي)؛
 ١٢5-١٢٠ض تتمان تنفي تتذ جمي تتل أح تتام العه تتد ال تتدولي الخ تتاص ب تتالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافيةل في إطار النظام القانوني الوطني (العراق)؛
 ١٢6-١٢٠خفال تتة إعم تتاي جمي تتل أح تتام العه تتد ال تتدولي الخ تتاص ب تتالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالا خامالا فتي نظامهتا القتانوني المحلتيل وفتي
بذا الصدد ضمان إم انية التقاضي بشضن بذه الحقوق (جنو أفريقيا)؛
 ١٢٧-١٢٠تعزيز السياسات الرامية إلو م افحة رابرة التشردل ال سيما بين
األطفايل ووضل حد لها (ليويا)؛
 ١٢٨-١٢٠ضت تتمان التنفيت تتذ ال امت تتل لحقت تتوق الم ت ترأةل ال ست تتيما فيمت تتا يتعلت تتق
بالوصوي الفعاي إلو الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية (فرنسا)؛
 ١٢٩-١٢٠ضتتمان حمايتتة حتتق الم ترأة فتتي الوصتتوي إلتتو عمليتتات اإلجهتتاض
وح تتق النس تتاء (واألفوا ) ف تتي أن يق تترروا بحري تتة ومس تتةولية ع تتدد وتواع تتد وتوقيت ت
أطفالهم (أستراليا)؛
 ١3٠-١٢٠ض ت تتمان أن تع ت تتو المت ت ترأة الخ ت تتدمات ال وي ت تتة والمهني ت تتة الالفم ت تتة
لممارسة حقها القانوني في إنهاء الحملل والتضختد متن أن المترأة لهتا الحتق فتي أن
تقرر بشضن جسدبا (السويد)؛
 ١3١-١٢٠خفالتة أن تتتم ن المترأة متن الوصتوي إلتو اإلجهتاض القتانوني بوضتل
لواا واضحة وملزمة قانون ا لتنفيذ قانون عام  ١99٣بشضن تنظيم األسرة (النرويج)؛

 ١3٢-١٢٠خفالتتة إتاحتتة اإلجهتتاض المتتضمون والقتتانوني فتتي الممارستتة العمليتتة
لوضل لواا واضحة وملزمة قانون ا لتنفيتذ قتانون عتام  ١99٣بشتضن تنظتيم األسترة
(آيسلندا)؛

 ١33-١٢٠خفالت تتة أن اإلجهت تتاض القت تتانوني المت تتضمون متت تتاش وفت تتي المتنت تتاوي فت تتي
الممارسة العمليةل بما يتماشو مل قانون عتام  ١99٣بشتضن تنظتيم األسترة وبمتا يتستق
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م تتل التزام تتات بولن تتدا بموج تتب الم تتادتين  ١٢و ١6م تتن اتفاقي تتة الق تتاء عل تتو جمي تتل
أش اي التمييز ضد المرأة (خندا)؛
 ١3٤-١٢٠التنفي تتذ ال ام تتل والفع تتاي لقت ترارات المح م تتة األوروبي تتة لحق تتوق
اإلنسان بشضن الوصوي إلو اإلجهاض (آيسلندا)؛
 ١35-١٢٠التنفي تتذ ال ام تتل والفع تتاي لقت ترارات المح م تتة األوروبي تتة لحق تتوق
اإلنسان فتي ق تية ر.ر .ضتد بولنتدا و  .وس .ضتد بولنتدا بشتضن مستضلة حصتوي
النساء والفتيات علو الرعاية الصحية والخدمات الجنسية واإلنجابية (بولندا)؛
 ١36-١٢٠توس تتيل ن تتاق الت تتدريب اإللزام تتي بش تتضن التعل تتيم المتعل تتق بحي تتاة
األس تترة لت تتوفير تعل تتيم ش تتامل ومالا تتم للس تتن بش تتضن الص تتحة والحق تتوق الجنس تتية
واإلنجابية وخفالة الوصوي دون عراقيل إلتو متدمات الصتحة الجنستية واإلنجابيتةل
بما في يل اإلجهاض المضمون والقانوني (سلوفينيا)؛
 ١3٧-١٢٠اتخ تتاي مزي تتد م تتن الخ تتوات للق تتاء عل تتو التميي تتز ض تتد المت ترأة
(جمهورية مولدوفا)؛
س تتنة
 ١3٨-١٢٠مواصتتلة جهودبتتا الراميتتة إلتتو وضتتل حلتتوي وتش تريعات مح ل
تهدف إلو الق اء علو جميل أش اي التمييز ضد المرأة (قورص)؛
 ١3٩-١٢٠مواشتترة مزيتتد متتن الموتتادرات والمشتتاريل الح وميتتة الراميتتة إل تتو
م افحة التمييز ضد المرأة بش ل شامل (رومانيا)؛
 ١٤٠-١٢٠مواصت تتلة جهودبت تتا الراميت تتة إلت تتو تعزيت تتز المست تتاواة بت تتين الجنست تتين
بالترخيز علو تنفيذ برنامج العمل الوطني للمساواة في المعاملة (باخستان)؛
١٤١-١٢٠
(الصين)؛

اتخ تتاي مزي تتد م تتن الت تتدابير الفعال تتة لم افح تتة العن تتف ص تتد المت ترأة

 ١٤٢-١٢٠مواص تتلة جهودب تتا الرامي تتة إل تتو من تتل جمي تتل أشت ت اي العن تتف ض تتد
المرأة والق اء عليه (تيمور -ليشتي)؛
١٤3-١٢٠

ت ثيف إجراءاتها لم افحة العنف والتمييز ضد المرأة (سري الن ا)؛

 ١٤٤-١٢٠اعتمتتاد استتتراتيجية شتتاملة ترمتتي إلتتو منتتل وإنهتتاء جميتتل أش ت اي
العنف ضد المرأة (جمهورية مولدوفا)؛
 ١٤5-١٢٠مواصلة جهودبا الرامية إلو الق اء علو العنف ضتد المترأةل بمتا
في يل العنف المنزلي (الفلوين)؛
 ١٤6-١٢٠مواءمت ت تتة تشت ت ت تريعاتها الوطني ت ت تتة مت ت تتل أح ت ت تتام اتفاقي ت ت تتة است ت ت ت نووي
(الووسنة والهرس )؛
 ١٤٧-١٢٠مواءمة تشريعاتها الوطنية مل أح تام اتفاقيتة مجلتس أوروبتا بشتضن
منل وم افحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (ترخيا)؛
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 ١٤٨-١٢٠مواص تتلة جهودب تتا الرامي تتة إل تتو م افح تتة العن تتفل بم تتا ف تتي يلت ت
العنف ضد المرأةل واعتماد استراتيجية شاملة ترمي إلو منل وإنهتاء جميتل أشت اي
العنف ضد المرأة (دولة فلس ين)؛
 ١٤٩-١٢٠تعزيتتز الق تتاء علتتو جميتتل أشت اي العنتتف ضتتد المترأة عتتن طريتتق
تجريم العنف المنزلي واالغتصا الزوجي (بلجي ا)؛
 ١5٠-١٢٠تعتتديل القتتانون الجن تااي لتج تريم العنتتف المنزلتتي بوضتتوش وتنفيتتذ
استراتيجية شاملة للق اء علو جميل أش اي العنف ضد المرأة (سيراليون)؛
 ١5١-١٢٠العمل علو معالجة مسضلة العنف المنزلي في بولندا وخفالة تقديم
الدعم لل حايا (أستراليا)؛
 ١5٢-١٢٠تنظتتيم حملتتة وطنيتتة للتوعيتتة باالحتياجتتات المحتتددة للنس تاء متتن
ضحايا العنف المنزلي والعنف الجنساني (خرواتيا)؛
 ١53-١٢٠توفير تمويل ٍ
خاف ومستتقر للمستاعدة القانونيتة والنفستية وال ويتة
والمضو ل حايا العنف المنزلي (الدانمرل)؛

 ١5٤-١٢٠مواصتتلة جهودبتتا الحميتتدة للتصتتدي للعنتتف ضتتد المترأة والعنتتف
المنزليل بسول منها فيادة الدعم ل حايا العنف المنزلي (التفيا)؛
 ١55-١٢٠ت تتوفير تموي تتل خ ت ٍ
تاف ومس تتتقر لمراخ تتز الرعاي تتة والمالجت ت للنس تتاء
واألطفاي ضحايا العنف المنزلي (شيلي)؛

 ١56-١٢٠الشروع في تنفيذ الورنامج المعنتون ممنتل العنتف المنزلتي والعنتف
علو أساس نوع الجنسم (إسراايل)؛
١5٧-١٢٠
اإلسالمية)؛

تعزيتتز حمايتتة المهتتاجرات متتن العنتتف الجنستتاني (جمهوريتتة إي تران

 ١5٨-١٢٠اعتمتتاد تتتدابير لحمايتتة حقتتوق المترأةل بستتول منهتتا تعزيتتز القتتوانين
ض تتد العن تتف الجنس تتي وخفال تتة المس تتاواة لمش تتارخة المت ترأة ف تتي الش تتةون السياس تتية
والشةون العامة (بوتسوانا)؛
 ١5٩-١٢٠مواصلة تعزيز مشارخة المرأة فتي الحيتاة العامتة والحيتاة السياستية
للولد (الووسنة والهرس )؛
 ١6٠-١٢٠اتختتاي التتتدابير المناستتوة لتعزيتتز تنفيتتذ قتتانون عتتام  ٢٠١١بشتتضن
دعم األسرة ونظم الرعاية الوديلة (باخستان)؛
 ١6١-١٢٠مواصلة تعزيز اإلجتراءات الراميتة إلتو حمايتة األطفتاي متن العنتف
وغيره من أش اي المعاملة السيئة (الووسنة والهرس )؛
 ١6٢-١٢٠خفالت تتة التحقيت تتق فت تتي جميت تتل حت تتاالت االعتت تتداء الجنست تتي علت تتو
األطف تتاي ومقاض تتاة مرت ويه تتال ودف تتل تع تتوي مناس تتب لل تتحايا وإع تتادة ت تتضبيلهم
(جنو أفريقيا)؛
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 ١63-١٢٠اتخ تتاي م تتوات ل فال تتة قو تتوي عام تتة الجمه تتور ومعرفت تته للت تتدابير
القاامتتة متتن أجتتل الحمايتتة القانونيتتة ل طفتتايل ال ستتيما فيمتتا يتعلتتق باألطفتتاي يوي
اإلعاقة (السويد)؛
 ١6٤-١٢٠مواص تتلة تحس تتين وض تتل األش تتخاص يوي اإلعاق تتةل بس تتول منه تتا
التعجيت تتل بإعت تتداد االست تتتراتيجيات يات الصت تتلة للفتت تترة ٢٠٣٠-٢٠١7ل وبت تتدء
تنفيذبا (ليويا)؛
 ١65-١٢٠التعجيتتل بتنفيتتذ االستتتراتيجية الخاصتتة باألشتتخاص يوي اإلعاقتتة
للفترة  ٢٠٣٠-٢٠١7متن أجتل تعزيتز فرقتة العمتل المعنيتة بنظتام التدعم المقتدم
ل شخاص يوي اإلعاقة وأسربم ومقدمي الرعاية لهم (إندونيسيا)؛
 ١66-١٢٠مواص تتلة سياس تتاتها وت تتدابيربا الرامي تتة إل تتو تعزي تتز وحماي تتة حق تتوق
األقليات الوطنية (أرمينيا)؛
 ١6٧-١٢٠ضمان حقتوق التعلتيم والصتحة والست ن والعمالتة للرومتا وغيتربم
من األقليات اإلثنية (الصين)؛
 ١6٨-١٢٠تعزيز السياسات والورامج الرامية إلو إع اء الس ان الروما فرصا
متساوية في الوصوي إلو الخدمات (بيرو)؛
 ١6٩-١٢٠مواصتلة جهودبتا الراميتتة إلتو تحستتين مستاعدة أطفتتاي الرومتا فتتي
الحصوي علو تعليم جيد وبالتالي النهوض بإدما الروما (بنغاريا)؛
 ١٧٠-١٢٠تعزيتتز الجهتتود الراميتتة إلتتو تتتوفير التعلتتيم قوتتل المدرستتي ألطفتتاي
الروما خشرط مسوق لوصولهم علو قدم المساواة إلو مزيد متن التعلتيم دون تمييتز
(خرواتيا)؛
 ١٧١-١٢٠اعتمت تتاد تت تتدابير ملموست تتة لتعزيت تتز حمايت تتة المهت تتاجرين والالجئت تتين
وطالوي اللجوء (غواتيماال)؛
 ١٧٢-١٢٠اتختتاي التتتدابير الالفمتتة لم افحتتة التمييتتز الفعلتتي والقتتانوني ضتتد
المهاجرين غير النظاميين (أوروغواي)؛
 ١٧3-١٢٠اتخاي تدابير عاجلة للتحقيتق فتي أعمتاي التمييتز ضتد المهتاجرين
والالجئين واألقليات والمعاقوة عليهال ال سيما ب فالة الحماية الالفمة لمن يولغون
عن أعماي التمييز (األرجنتين)؛
 ١٧٤-١٢٠ضت تتمان المعاملت تتة المناست تتوة للمهت تتاجرين غيت تتر القت تتانونيين الت تتذين
ينتظترون تترحيلهم متن الولتدل بمتا فتي يلت الوصتوي إلتو ستول االنتصتاف القانونيتة
(االتحاد الروسي)؛
 ١٧5-١٢٠مواص تتلة ب تتذي الجه تتود لحماي تتة العم تتاي المه تتاجرين م تتن جمي تتل
أشت ت اي االس تتتغالي واالعت تتداءل ال س تتيما الق تتادمين م تتن جمهوري تتة خوري تتا الش تتعوية
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الديمقراطيةل بتحسين رروف عملهم وفقا للمعايير الدولية يات الصتلة (جمهوريتة
خوريا)؛
 ١٧6-١٢٠ضتتمان الختتدمات األساستتية ألطفتتاي المهتتاجرين غيتتر النظتتاميينل
ال سيما في مجالي التعليم والصحة (أوروغواي)؛
١٧٧-١٢٠
اإلسالمية)؛

فيت ت تتادة االبتمت ت تتام بعمليت ت تتة إدمت ت تتا الالجئت ت تتين (جمهوريت ت تتة إي ت ت تران

 ١٧٨-١٢٠النظر في المشارخة في برامج تقاسم األعواء اإلضافيةل مثل م ة
االتح تتاد األوروب تتي إلع تتادة ت تتوطين الالجئ تتين ونظ تتام الحص تتص الخ تتاص ب تتالالجئين
(ترخيا)؛
 ١٧٩-١٢٠النظتتر فتتي المستتاال المتعلقتتة بإم انيتتة وصتتوي ملتمستتي اللجتتوءل
مل مراعاة االلتزامات بموجب المعابدات الدولية (بيالروس)؛
 ١٨٠-١٢٠اتخ تتاي ت تتدابير م تتن أج تتل االحتت ترام ال ام تتل لمو تتدأ ع تتدم اإلع تتادة
القسرية عندما يتعلق األمر بمرخز الالج الخاص بشخص أجنوي (اليونان)؛
 ١٨١-١٢٠إع تتداد مش تتروع تع تتديل لق تتانون األجان تتب يحظ تتر احتج تتاف األس تتر
والقصر غير المصحوبين ألغراض اإلعادة وإجراءات اللجتوء
قصر
ّ
المشتملة علو ّ
(قيرغيزستان)؛
 ١٨٢-١٢٠اتخ تتاي ت تتدابير عاجل تتة م تتن أج تتل ع تتدم س تتلب األطف تتاي ملتمس تتي
اللجوء حريتهم (األرجنتين)؛
 ١٨3-١٢٠اتخ تتاي الت تتدابير الالفم تتة ل تتمان الوص تتوي ال ام تتل إل تتو التعل تتيم
والرعاية الصحية ل شخاص األخثر ضعفال بمتن فتيهم الالجئتون وملتمستو اللجتوء
(ال رسي الرسولي)؛
١٨٤-١٢٠
(إسراايل)؛

مواصتتلة جهودبتتا الراميتتة إلتتو خفالتتة إحيتتاء يختتر محرقتتة اليهتتود

 ١٨5-١٢٠التحقيتتق بصتتورة شتتاملة فتتي جميتتل أعمتتاي التخريتتب ضتتد القوتتور
والنصتب التذخاريتة للجنتتود الستوفيات التتذين لقتوا حتتتفهم فتي الحتتر ضتد ألمانيتتا
النافية وتقديم الجناة إلو العدالة (االتحاد الروسي).
 -١٢١جميتتل االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة ف تتي ب تتذا التقري تتر تعو تتر ع تتن موق تتف
الدولتتة (التتدوي) التتتي قتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينوغتتي أن يُفهتتم أنهتتا
تحظو بتضييد الفريق العامل ب امله.
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