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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس ،املنرد د ج د قد درار لد د
حق د د د ا ا د د ددان  ،1/5دورتد د ددم الوامند د ددة والعر د د درين الق د د د ة املمت د د ددة مد د ددن  6إىل  17تر د د درين
الواين /فمرب  .2017وجرى ايتعرا ،احلالدة ووررا ادا اسل دة  15املعقد دة  15تردرين
الودداين /فمرب  .2017وت دروس وفددد ووررا اددا ير د وليددر العدددل املعددل ابلتريامددس األورو  ،ي د ي
بات خ ف .واعتمدد القريدق العامدس التقريدر املتعلدق نوررا ادا جل دتم  18املعقد دة  17تردرين
الواين /فمرب .2017
 -2و  13شد ددباط/فرباير  ،2017اختد ددار ل د د حق د د ا ا د ددان فريد ددق املقد ددررين التد ددا
(اجملم عة الوالثاة) ألجس تا ايتعرا ،احلالة ووررا اا :ج رجاا ،وروا دا ،وه لندا.
 -3وعمدالأب نحريددام الققددرة  15مددن مرفددق قدرار ل د حقد ا ا ددان  1/5والققددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  ،21/16صدرت ال اثرق التالاة أل را ،اريتعرا ،املتعلق نوررا اا:
(و)
و)Corr.1؛

تقريددر وعل/عددر ،رتددا مقدددم وفق داأب للققددرة (15و)

(A/HRC/WG.6/28/UKR/1

(ب) جتما ددل للمعل م ددات وعدت ددم مق ت دداة األم ددم املتح دددة ال دداماة حلقد د ا ا
(املق تاة ال اماة) وفقاأب للققرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/28/UKR/2؛
(ج)

ددان

م جز وعدتم املق تاة ال اماة وفقاأب للققرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/28/UKR/3

 -4ووُحالت إىل ووررا اا عن عريق اجملم عة الوالثاة قارمة ويئلة وعدهتا يدلقاأب وملا ادا والرباليدس
والربتغ ددال وبلااري ددا وتر ددارياا وي ددل فاناا وال د د يد وي ي درا واململري ددة املتح دددة لربي ا ا ددا الع مد د
وآيرلندا الردمالاة والندرويو والد رات املتحددة األمريريادة .والريدن ارعدالأل علد األيدئلة امل قدل
الربريي اخلارجي لاليتعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
-5
الرامس.

ايددتوس وف ددد ووررا اددا احل ددديد ابلتعب د ع ددن دعمددم الريام ددس لعملاددة اري ددتعرا ،ال دددورج

د ددال حق د د ا ا د ددان
 -6ووف د دداد نن ووررا ا د ددا اعتم د دددت اي د د اتاااتوا ال عنا د ددة األوىل
عام  ،2015وخ دة عمدس لتنقادال اريد اتاااة للقد ة  2020-2015وعقداب عملادة ترداور
مل ممولي اجملتمل املدين.
 -7واب ش د ددارة إىل قد د درار اسمعا د ددة العام د ددة  262/68بر د د ن ال د ددالمة ا قلاما د ددة ألوررا ا د ددا،
وقرارهدا  205/71برد ن حالددة حقد ا ا ددان لو ريددة القددرم املتمتعددة ابحلريددم الددالا ومدينددة
ياقايددت ب ل (ووررا اددا) ،ورددد ال فددد عل د ون التحدددج الررا ددي امل ددرو حالا داأب ددال حق د ا
ا ددان ،ه د ال ددم د القددا ين للقددرم واحددتالل وج دزاف مددن دو بدداس .ووعددرب ال فددد عددن الت دزام
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ووررا اددا ب ددمان ال ج د د الدددارم مللاددات األمددم املتحدددة وامللاددات الدولاددة األخددرى املعناددة ق د ا
ا ان القدرم ألجدس الرصدد الريامدس حلالدة حقد ا ا دان هندا  .ووردد ون ووررا ادا يت اصدس
ايددتمدام لاددل التددداب املتاحددة ل ددمان امتوددال ارحتدداد الرويددي للتددداب امل قتددة الدديت وذ ددت هب ددا
حمريمة العدل الدولاة ،وخباصة فاما يتعلق ابمل ي حن الع دة إىل العمس بن ام اجملل  ،وه هائدة
متوس تتار القرم األصلاني ،ول مان إاتحة التعلام ابللغة األوررا اة.
 -8وور د ددد ال ف د ددد ون احلال د ددة دو ب د دداس ر تد د دزال هر د ددة وون الند د دزاأل وودى ا د دداة م د ددا يزي د ددد
عل د  10 000شددم  .ووفدداد نن ووررا اددا مددا لالددت ملتزمددة بتنقاددال اتقدداا وق د إعددالا النددار
وحزمددة ا ج درافات التنقااليددة .وقددال إن رددر بعوددة راملددة حلق د ال ددالم اتبعددة ل مددم املتحدددة
األر ،احملتلة دو باس يارريس إجنالاأب فعلااأب إعار عملاة الت ية ال لماة .ووردد ون الربملدان
منري حالااأب عل مناقرة مرروأل قا ن بر ن إعادة إدماج األجزاف احملتلة من دو باس.
 -9ووفدداد ال فددد نن احلالددة الراهنددة ودت إىل تر دريد وروددر مددن  1.5ملا د ن شددم 88 ،
املار ددة م ددنوم ا ددد ا اجملتمع ددات احمللا ددة امل ددتقبلة .وم ددن ور ددرب العقب ددات ال دديت تع د د  ،إدم دداج
املرددردين ،ادداب ال ددرين وا عدددام الدددخس املنددت م و/وو ا عدددام فددرو العمددس .وشدددد ال فددد عل د
اسو د الديت تبدال ا ووررا ادا لدزادة ت دات اريدتحقاقات ارجتماعادة ل دان املردردين داخلاداأب،
م رددداأب عل د و دم ر ي جددد ال قددت ال دراهن وج آلاددة لتقدددا موددس هددال اريددتحقاقات األقددالام
اخلارجة عن يا رة احلري مة.
 -10ووفدداد ال فددد نن ووررا اددا ب دددد الت دددج للعن د القددارم عل د ويدداس د أل اسددن مددن
خددالل تددالت الت عاددة واحلمددالت ا عالماددة ،وتقدددا امل دداعدة إىل ال ددحاا ،ومقاتدداة اسندداة.
ومنددال تر درين األول/ورت د بر  ،2016قدددم  26فريق داأب متددنقالأب امل دداعدة ارجتماعاددة والنق دداة إىل
ال حاا .وورد ال فد عل النتارو اليت خل ت إلاوا بعوة رصد حالة حق ا ا ان ووررا اا
اليت ا ريبت عل دراية العن اسن ي املت س ابلنزاأل الالج يتعر ،لم مد ا ن عل اا وايل
املن دداعق اخلات ددعة ل ددا رة اسماع ددات امل ددلحة دو ب دداس .ووف دداد نن العم ددس ج ددار ألج ددس
الت ددديق علد د اتقاقا ددة لد د وورواب برد د ن من ددل ومريافح ددة العند د ت ددد املد دروة والعند د املن ددز
(اتقاقاة اي نب ل).
 -11ووش ددار ال ف ددد إىل ون الدي ددت ر ُع د ِّددل ع ددام  2016لتعزي ددز اي ددتقالل ددام الق دداف،
وخباصدة مددن خدالل الت دددج لتد ث القدداعلني ال اايدداني عملادة إ ردداف احملدارم وتعاددني الق دداة.
ووفدداد نن  27مرر دزاأب إقلاما داأب لتقدددا امل دداعدة القا اددة اجملا اددة الق دداا اسناراددة ،و 528مرر دزاأب
للم دداعدة القا ا ددة الوا ي ددة الق دداا ا داري ددة واملد ا ددة وُ ر ددئت  2013و ،2015عل د د
التد ا  .ومنددال عددام ُ 2015و ِّيددعت قارمددة األشددماو املد هلني لاليددتقادة مددن امل دداعدة القا اددة
اجملا اة لترمس املرردين داخلااأب وتحاا العن املنز واحملاربني القدام وملتم ي اللا ف.
وعد ِّددلت وي داأب املددادة  124مددن الديددت ر هبدددف الت ددديق عل د ددام رومددا األيايددي
ُ -12
ن ثالث ين ات .وورد ال فد ون العمس جار ال قت الراهن
للمحريمة اسناراة الدولاة
لتنقاح القا ن اسناري احمللي هبدف م افمتم مل الن ام األيايي للمحريمدة اسنارادة الدولادة .و
ا ددان/وبريس  ،2014وعق د ا عددالن الددالج قددام بددم الربملددان ج د املددادة  )3(12مددن الن ددام
األياي ددي ،ف ددتح مريت د امل دددعي الع ددام ل دددى احملريم ددة اسنارا ددة الدولا ددة حتقاق داأب وولا داأب احلال ددة
ووررا اا.
GE.17-23488

3

A/HRC/37/16

 -13وفامددا يت ددس د لة الق دداد ،رددرر ال فددد أراددد الت دزام ووررا اددا ردداف حمريمددة ملريافحددة
الق اد تعمس ب صقوا هائةأب م تقلةأب منق لةأب.
 -14وخب د و الر ددرط الق ددا ين ال ددالج يق ددي نن تنر ددر املن م ددات د احلري ما ددة باايهت ددا
املالاددة ،ورددد ال فددد ون احلري مددة ب دددد العمددس عل د وتددل ددام ر يودددد و ر د ة هددال املن مددات
وايتقال ا.
 -15وور د ددد ال ف د ددد ون د ددام ال د ددا ن ووررا ا د ددا ت يع د ددد د ددل ملراقب د ددة اس د ددا  .و تااد د دةأب
لإلصالحات اليت جرى تنقاالها ،اخنقض عدد دزرف ال دا ن اخنقاتداأب ربد اأب ،مدا ودى إىل حت دن
األوتاأل داخس مرافق ارحتاال .ومل ذلك ،الوس اررت اظ وي ف ظروف ارحتاال واحدة مدن
املرد ددارس الد دديت ر ت د دزال قارمد ددة مرافد ددق ارحتاد ددال ال د ددابق للمحارمد ددة .ووشد ددار ال فد ددد إىل ون
املدادتني  212و 213مدن قدا ن ا جدرافات اسنارادة تن دان علد تدمايت ا جدرافات القا اددة
ال اجب د ددة ل د ددان احملتاد د دزين ،وون ال د ددل ات ب د دددد اختب د ددار د ددام معل م د ددا دارة ي د دداالت
ارحتاال.
 -16وورد ال فد ون ووررا اا ر تزال ملتزمدة ندل التعدالي ويد ف املعاملدة و الحقدة امل د ولني.
و عام  ،2012و رئت آلاة وقاراة وعنادة اتبعدة ملريتد ومدني امل دات .وإتدافة إىل ذلدك ،و رد
القد ة األخد ة مريتد م ددتقس داخددس احلري مددة للتحقاددق اسدرارم املرتريبددة علد يددد م د ولني
ي ددامني وق دداة وم دددعني ومد د ظقني ب ر ددارت إ ق دداذ الق ددا ن .وق ددد وج ددرت اللان ددة القرعا ددة ملن ددل
التعالي و مدن تدروب املعاملدة وو العق بدة القايداة وو الالإ دا اة وو املواندة لارتدني إىل البلدد
عام  ،2016حني وجرت اللانة األوروباة ملنل التعالي واملعاملة وو العق بة الالإ ا اة وو
املوانددة وربددل لارات منددال  ،2012ومددن املرتق د ون ي د دج املقددرر اخلدداو املعددل د لة التعددالي
و من تروب املعاملة وو العق بة القايداة وو الالإ دا اة وو املواندة لارة إىل البلدد امل دتقبس
القري .
 -17و عددام  ،2014ايددتُريمس قددا ن مريافحددة التمااددز ووررا اددا لارددمس التمااددز املباشددر
و د املباشددر وامل دداعدة والتحدريض علد ارتريدداب وعمددال التمااددز ،و يددناد املزيددد مددن ال ددل ات
ألمني امل ات املعل هبال امل لة ،وح ر التمااز عل يد األشماو ال باعاني وارعتباريني ،ولبددف
العم ددس ابي ددتعرا ،إلزام ددي ملر دداريل القد د ا ني للتحق ددق م ددن و ددا تري ددرس مب دددو ع دددم التماا ددز .و
عام  ،2015و رئت جودة تن داق وعنادة تُعدا مدرارم الريراهادة داخدس الردرعة ال عنادة ،وواصدلت
احلري مة جو دها الراماة إىل تعزيز تالت الت عاة والتراال عل ا بالغ عن جرارم الريراهاة.
وي ددح م ددن الربمل ددان مر ددروأل الق ددا ن رق ددم  1729ال ددالج ددر ا الدعاي ددةا للمولا ددات
ُ -18
وعدددل قدا ن العمددس عددام 2015
واملولادني ومزدوجددي املادس اسن ددي ومغددايرج ا يدة اسن ددا اةُ ،
حل د ددر التمااد ددز القد ددارم عل د د ويد دداس املاد ددس اسن د ددي وا يد ددة اسن د ددا اة ال ظد ددار واملود ددن .و
عام  ،2016ولغت ولارة ال حة األمدر رقدم  60الدالج يق دي خ داأل مغدايرج ا يدة اسن دا اة
ملراقبددة مريوقددة مددن وخ دداري ق دداين قبددس ون جتددرى علدداوم عملاددة جراحاددة لتغا د د أل جن ددوم.
و  2016و 2017ا ت مددت ب ريقددة يددلماة امل د ة مددن وجددس امل دداواة راا د حتددت تايددة
الررعة ال عناة.
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 -19وشدددد ال فددد علد ون ووررا اددا حري ددة علد م اصددلة احلد ار الرددامس مددل اجملتمددل ل ددمان
عدددم تعددر ،وج لاعددة ،ددا ذلددك الرومددا ،للتومددا وو التمااددز .ووشددار إىل ون ووررا اددا بدددوت
تنقاددال اري د اتاااة ال عناددة دمدداج الرومددا ،وون جو د داأب إتددافاة بدداللت لتح ددني ددام ت ددااس
ال ددريان املنتمد دني إىل لاع ددة الروم ددا ،وون مع دددل ارلتح دداا ابملدري ددة ص ددق ف وعق ددال الروم ددا
ياس لادة رب ة.
ال حتقاق امل اواة بني اسن ني ،وشار ال فد إىل امل افقة
 -20ومن بني الت رات األخ ة
عل خ ة العمس ال عناة لتنقاال قرار ل األمن  )2000(1325بر ن املروة وال الم واألمن؛
وإ ردداف وظاقددة املق د  ،املعددل ابمل دداواة بددني اسن ددني الدديت تريقددس التن دداق مددل احلري مددة ددال
ال اايددات املتعلقددة ابس ا د اسن ددا اة؛ واعتمدداد قددا ن يريقددس امل دداواة احلقد ا والقددرو بددني
الن دداف والرجددال؛ واعتمدداد قددا ن األح دزاب ال اايدداة الددالج يقدددم ح د افز ل ح دزاب الدديت د
ح ة الولد للمروة عل القد ارم ار تمابادة للحدزب؛ وقدا ن ار تمداابت احمللادة الدالج يدن علد
ا ح دة بن دبة  30املاردة للن داف .ولادت ولارة الددفاأل عدام  2016عددد ال ظدار
الق اعاددة املقت حددة للن دداف ،ووعلنددت ولارة ال ددحة  2017اعتزاموددا إلغدداف الالرحددة التن اماددة
رق دم  256الدديت تددن عل د قارمددة ب د  450مونددة حم د رة عل د امل دروة .و اخلتددام ،وُعدددت للمددرة األوىل
مازا اة تراعي اس ا اسن ا اة وود ت اي اتاااة إدارة املالاة العامة للق ة .2021-2017
 -21و ع ددام  ،2016ق ددت احملريم ددة الدي ددت رية بع دددم دي ددت رية األحري ددام القا ا ددة ال دديت
ترد ط امل افقدة امل دبقة لتن دام التامعدات ال ددلماة .و عدام  2016وي داأب ،ويدند خدرباف اتبعد ن
للانددة األوروباددة للدالقراعاددة مددن خددالل القددا ن (سنددة فان دداا) ومن مددة األمددن والتعدداون وورواب
تقاام داأب إجيابا داأب خب د و مر ددروعي ق ددا ني ين م ددان احل ددق التام ددل ال ددلمي جي ددرج ال ق ددت
الراهن ت االوما لدى الربملان ري ين ر فاوما.
 -22و عد ددام  ،2015وقد ددر الق د ددا ن املتعلد ددق بتعزيد ددز ت د ددمايت األ ر د د ة املوناد ددة املر د ددروعة
لل ددحقاني نن تع اددس و ر د ة ال ددحقاني يرددريس جرالددة يعاق د علاوددا القددا ن اسندداري .ومنددال
عام  ،2016يت ىل اجملل املعل ماية األ رد ة املونادة لل دحقاني وحريدة التعبد رصدد ارمتودال
ألحري ددام الق ددا ن امل ددالر ر .وش دددد ال ف ددد عل د القم ددل الر ددديد حلري ددة وي ددارط ا ع ددالم الق ددرم،
ب يارس منوا إدراج ومساف ال حقاني عل قارمة اا رهداباني واملت درفنيا ،ووشدار ب جدم خداو إىل
مدامهة منزل صحقي وُدين بتوم تتعلق ابلدع ة إىل ار ق ال.
 -23ورددرر ال فددد أراددد الت دزام احلري مددة خب ددة التنماددة امل ددتدامة لعددام  .2030ووشددار إىل ون
التقرير األيايي الد عل الدالج اعتمدد عدام  2016يت دمن إجدرافات هتددف إىل تريااد 17
هدفاأب من وهداف التنماة امل تدامة مل ال ااا ا مناري ال عل.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -24خالل جل ة التحاور ،ودىل  70وفداأب بباايت ،وترد الت صاات املقدمة خالل احل ار
القرأل الواين من هالا التقرير.
 -25وشددارت إيددت اا مددل التقدددير إىل جو د د الدولددة الراماددة إىل الت دددج للمرددارس الع ي ددة
الناجت ددة ع ددن احلال ددة الراهن ددة ش ددرا ووررا ا ددا و الق ددرم .ورحب ددت ابلق ددا ن ال ددالج ي ددن م حقد د ا
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املرددردين داخلا داأب وحددراهتم ،وحوددت ووررا اددا عل د م اصددلة التحقاددق ار توارددات والتادداولات
اخل ة اليت ارتريبت خالل احتااجات املادان و وعمال العن اليت شودهتا وودي ا.
 -26ووثنددت فنلندددا عل د ووررا اددا للعمددس ا صددالحي الددالج شددرعت فاددم عق د احتااجددات
املادان هبدف الق اف عل الق اد وإصدال الن دام الق داري؛ لرينودا شدددت علد تدرورة تعزيدز
هالا الت ر .وشاعت فنلنددا ووررا ادا علد تنقداح قدا ن العمدس ب دال املد اد الديت تنتودك حقد ا
املروة وإلغاف قارمة املون والق اعات احمل رة تا اأب ل ص ل املروة إىل ي ا العمس.
 -27ووشادت فر ا اب صالحات ا امة اليت ُقالت ا العدالة ومريافحة الق اد.
و ددا ر ت دزال قلقددة إلاف مرددروأل القددا ن الددالج يقددر ،عل د املن مددات د احلري ماددة ومن مددات
اجملتمل املدين الرير عن قدر رب من املعل مات ب ريقة حقة و مربرة.
 -28ورحبت ج رجاا بت ديق الدولة عل عدد من ال ري الدولاة وشداعت ووررا ادا علد
التعاا ددس بعملا ددة الت ددديق علد د اتقاقا ددة ايد د نب ل .ورحب ددت ر دداللك اب ص ددال الر ددامس لن ددام
الق اف الالج ت لل بم احلري مة وابلتداب الراماة إىل مريافحة التماادز .وواثرت ج رجادا شد ا س
خب و حالة حق ا ا ان األقالام احملتلة ب قة م قتة.
 -29ووشددادت وملا اددا بتنقاددال الت صدداات املنبوقددة عددن اريددتعرا ،ال ددابق ،ر يدداما الت صدداات
املتعلقة الة ال اناف األحداث .وقالت إ ا ر تزال قلقة إلاف بعض من ق اا حق ا ا ان.
 -30ورحبددت دداي ،للددة وم د ر ،ابي د اتاااة إصددال ق دداأل العدالددة للق د ة ،2020-2015
وبتعددديس الديددت ر وخب ددة العمددس ال عناددة لتنقاددال اتقاقاددة حق د ا األشددماو ذوج ا عاقددة ،رمددا
رحبت راف املق تاة املعناة ابمل اواة بني اسن ني.
 -31ورحبت الاد ين ،للدة ومد ر ،اب صدالحات الريدربى وابلتعدديالت الديت وُدخلدت علد
وحريام الديدت ر فامدا يتعلدق بن دام الق داف .ووعربدت عدن ويدقوا مدن ون بعودة رصدد حالدة حقد ا
ا ددان د قددادرة عل د ال ص د ل إىل وراتددي ووررا اددا نرملوددا .ووعربددت الا د ين عددن القلددق إلاف
ال تل ا اين شرا ووررا اا والقرم وحاال ظروف عدا يدريان ووررا ادا األصدلاني املنحددرين
من وصس ي يين.
 -32ورح ت اتامار بقلق ا خ ار الالج وجوتم الدولة إىل األمني العام خب د و وقد
ت با ددق ع دددد م ددن ال ددري الدولا ددة ،والتق ددارير ال دديت تتح دددث ع ددن لادة وعم ددال العن د د ب دددافل
العن رية ،وجرارم الريراهاة ،وعدم إجراف حتقاقات رافاة وفعالة هال اسرارم.
 -33ورحبددت هندددوراس ابلتق دددم احملددرل تنقا ددال الت صدداات املنبوقددة ع ددن اريددتعرا ،الو دداين.
وواثرت ش ا س خب و للة وم ر ،منوا التمااز القارم عل وياس أل اسن وا ية اسن ا اة
والددزادة امل ددالة عدددد ارعتدددافات املرتريبددة بدددافل العن درية ،وجدرارم الريراهاددة ،ووعمددال القتددس
جرافات م جزة اليت يتعر ،ا ال ريان احملاصرون تااة النزاعات امل لحة.
 -34ووحاعددت هنغددارا علم داأب ابلتددداب ا جياباددة الدديت ا ددالهتا ووررا اددا لتعزيددز حق د ا ا ددان
وتايتوددا ،ددا ذلددك التعددديالت الدديت ودخلددت عل د الديددت ر ردداف ددام ق دداري م ددتقس.
ووعربددت عددن ار رددغال إلاف املددادة  7مددن قددا ن التعلددام ،وعلبددت إىل ووررا اددا عدددم تقااددد ج د هر
احلق األيايي ألفراد األقلاات اس التعلام بلغتوم األم.
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 -35ورحبددت ا نددد ام عددة مددن ا ج درافات ،منوددا اعتمدداد التعددديالت الدديت ودخلددت عل د
وحريام الديت ر ،وخ ة العمس ال عناة لتنقاال اتقاقاة حق ا األشماو ذوج ا عاقة .ورح دت
بقلق عدم وج د قا ن يرمس ب جم التحديد جرالة العن املنز  ،رما وعربت عن ار رغال إلاف
التمااز الالج ي اجوم وفراد لاعة الروما الالين ت تت صس ال ل ات إىل إدماجوم إدماجاأب رامالأب.

 -36ورحبددت إ دو ا دداا ابلت ددديق عل د عدددة صددري دولاددة وابلتددداب املتمددالة ملنددل ارجتددار
ابلبرد ددر ،د ددا ذلد ددك الد ددربيمو ارجتمد دداعي الد ددالج وتد ددعتم احلري مد ددة ملريافحد ددة ارجتد ددار ابلبرد ددر
للق ة .2020-2016
 -37ورح د الع دراا ابلتع ددديالت ال دديت ودخل ددت عل د الدي ددت ر هب دددف حت ددني حال ددة حق د ا
ا ددان .ورحد ابرتاددا إعددادة اعتمدداد مريتد ومددني امل ددات االقئدة ولد ا ،وردداللك الت ددديق
عل عدة صري تتعلق ق ا ا ان ،واعتماد اري اتاااة املتعلقة صال ام العدالة.
 -38ووشادت آيرلندا بتعاون احلري مة امل تمر مل امللاات الدولاة حلق ا ا دان ،ويدلمت
ابلتقدددم احملددرل ددال النود  ،قد ا ا ددان يددااا يت ددم ابل ددع بة .ووعربددت آيرلندددا عددن
ا رددغا ا اخلدداو إلاف العن د اسن ددي املت ددس ابلن دزاأل الددالج ي ددتودف الرجددال والن دداف عل د حددد
ي اف ،عل حن ما وثقتم املق تاة ال اماة.
 -39ورحبت إي الاا ابمل افقة عل اري اتاااة ال عناة حلق ا ا ان وخ ة العمس املت دلة
هبددا ،وابلتعددديالت الدديت وُدخلددت علد الديددت ر بغاددة تعزيددز ايددتقالل الق دداف ،رمددا رحبددت ابعتدزام
ولارة ال ددحة إلغدداف الالرحددة التن اماددة رقددم  256الدديت حتدددد قارمددة بد د  450مونددة حم د رة عل د
الن اف.
 -40ووشددادت رتقاددا ددت ى التعدداون بددني احلري مددة وبعوددة رصددد حقد ا ا ددان ووررا اددا.
ورحبدت ابعتمدداد اريد اتاااة ال عناددة حلقد ا ا ددان وخ دة العمددس املت ددلة هبددا ،ورددررت أراددد
ش ا لوا خب و حالة حق ا ا ان شرا ووررا اا والقرم.
دان والقدا ن الددو ا

داين وصدبحت ومدراأب

 -41ووفادت لات ا ادا نن ا تواردات حقد ا ا
معتاداأب القرم و دو باس.
 -42ووشارت مد رقر إىل ون احلري مة ا الت خ ات عدة لتح ني حالة حق ا ا ان
ابلت ديق عل عدة صري دولاة واب اذ تداب ديت رية وترريعاة لتحقاق امل اواة بني اسن ني
ومريافح ددة التماا ددز ،وذل ددك علد د ال ددر م م ددن ال ددع ابت ال دديت واجوتو ددا ووررا ا ددا خ ددالل ال ددن ات
األخ ة.
 -43ووشددادت مددالازا نوررا اددا ملددا تباللددم مددن جو د د رو د ة لتعزيددز حق د ا ا ددان وتايتوددا،
ووشددارت ب جددم خدداو إىل بددريمو احلري مددة ارجتمدداعي ملريافحددة ارجتددار ابلبرددر والردرارة اسادددة
اليت وقامتوا احلري مة مل اجملتمل املدين لتنقاال تداب مريافحة ارجتار ابلبرر.
 -44ورحبد ددت ملد دددي ابلتعد ددديالت الد دديت وُدخلد ددت الق د د ة األخ د د ة عل د د ديد ددت ر ووررا اد ددا
هب د دددف امل د ددي تنقا د ددال عملا د ددة إص د ددال الق د دداف ،وابري د د اتاااة ال عنا د ددة حلق د د ا ا د ددان
للق ة .2020-2015
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 -45ورحبت املري اك رداف املق تداة املعنادة ابمل داواة بدني اسن دني وبتعدديس قدا ن العمدس
لت مانم حريماأب يق ي صراحةأب ر التمااز القارم عل وياس املاس اسن ي وا ية اسن دا اة
مريان العمس.
 -46ورحبت منغ لاا ابلتعديالت اليت وُدخلت عل الديت ر وابلتغا ات الترريعاة وامل ي داة
األخددرى .وشدداعت ووررا اددا عل د تزويددد ل د التن دداق املعددل بق دداف األحددداث و رارددز مراقبددة
ال ل املم ة ل حداث ابمل ارد البردرية واملالادة الريافادة .ووعربدت منغ لادا عدن ار ردغال إلاف
ا ترار ظاهرة العن املنز واسن ي البلد.
 -47ورح اسبس األي د ابلتعديالت اليت وُدخلت علد الديدت ر وهاد ت ال دروف القا ادة
ج دراف إصددال شددامس لن ددام الق دداف .وشددال ووررا اددا عل د حت ددني جو دهددا الراماددة إىل إج دراف
حتقاقددات فعال ددة لا ددل وعمددال التماا ددز الق ددارم عل د وي دداس ار تم دداف العرقددي وج درارم الريراها ددة،
وحت ني ام ق اف األحداث.
 -48ورحبد ددت يماباد ددا ابلتعد ددديالت الد دديت وُدخلد ددت عل د د الديد ددت ر ف د د فرت األيد دداس ج د دراف
ايددتعرا ،شددامس لن ددام الق دداف وها د ت ال ددروف القا اددة لتحقاددق ايددتقالل الق دداف ،و هددت
ابعتماد اي اتاااة احلد من الققر للق ة .2020-2016
 -49ووش د د ددادت ه لن د د دددا قد د د د احلري م د د ددة ال د د دديت اي د د ددتاابت للت ص د د دداات ال د د دديت تلقتو د د ددا
اريتعراتددات ال ددابقة ،وي ددلمت ابسو د د امل ددتمرة الدديت تبددال ا احلري م ددة لتنقاددال إص ددالحات
ارت عديدة ،ا فاوا الق اف .ودعت ووررا اا إىل ت ريل وت ة ا صال .
 -50ووشددار وفددد ووررا اددا إىل ون قددا ن التعلددام يريقددس حددق وف دراد األقلاددات الق ماددة الددتعلم
والدراية بلغتوم األم مرحليت التعلام قبس املدريي والتعلام اربتداري ،ال قت الالج يدري ن
فاددم اللغددة األوررا اددة وي داأب رمددادة م ددتقلة ،وورددد ون التعلددام ثندداري اللغددة متددا مرحلددة التعلددام
الوددا ج .ووفدداد ال فددد نن ووررا اددا ترب وددا عالقددات تعدداون ثندداري مددل بلدددان دداورة لتنقاددال امللاددات
املن و علاوا القا ن.
 -51وورددد ال فددد ون تنقاددال الددربيمو ال د عل للت عددام وول يددة مددن وول د ات ووررا اددا ،وون هددالا
ال ددربيمو يد د فر اللقاح ددات م ددن خ ددالل من م ددة األم ددم املتح دددة لل ق ل ددة (الا ا ددا ) .ووف دداد نن
احلري مددة وتددعت خ ددة عمددس للق د ة  2020-2017تنقاددالاأب للددربيمو املددالر ر ،وتت ددمن اخل ددة
دددافأب إىل املن مددات الدولاددة لريددي تددزود ووررا اددا ابلعدددد الريددا مددن جرعددات لقددا ف د وس شددلس
األعقال املع س .ووشار إىل و م جيرج وي اأب تنقاال بريمو للتح ني تد احل بة.
 -52ووفاد ال فد ن م جيرج ال قت الراهن تنقاال اي اتاااة للقد ة  2020-2013هتددف
إىل تاي ددة وإدم دداج وقلا ددة الروم ددا الق ما ددة اجملتم ددل األور د دراين ،وخ ددة العم ددس املت ددلة هب ددا .و
عدام  ،2015وُ رد فريددق عامددس مرد بددني الد لارات ترددار فاددم ظد من مددات د حري ماددة
دال تد ف واثردق حتديدد ا يدة ألفدراد لاعدة الرومدا وارتقدل
متوس لاعة الروما .وقد وُحرل تقدم
وحد دددد ي د د م 2
عد دددد التالماد ددال املنتمد ددني إىل هد ددال اسماعد ددة الد ددالين يباشد ددرون تعلد دداموم الود ددا جُ .
م قددل ددزرة وف دراد
وشدداد د تددالرارج رااد
آب/و د
حادداف ذرددرى حمرقددة الرومددا ُ
الروما اليت وقعت خالل احلرب العاملاة الوا اة.
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 -53وخددالل ال ددنتني املاتدداتني ،ارتقددل عدددد تددحاا ارجتددار ابلبرددر الددالين يتلقد ن امل دداعدة
مددرة و د  .واعتُمددد قددا ن لتعددديس تعري د ارجتددار ابلبرددر وفق داأب لربوت ر د ل منددل وقمددل ومعاقبددة
ار جتددار ابألشددماو ،وخباصددة الن دداف واألعقددال ،املريمددس رتقاقاددة األمددم املتحدددة ملريافحددة اسرالددة
املن مددة عددرب ال عناددة .وسماددل ال ددحاا احلددق احلمايددة خددالل ا جدرافات اسناراددة و امل دداعدة
ارجتماعا د ددة .و ع د ددام  ،2017لادت امل د دداعدة املالا د ددة ال رفا د ددة املقدم د ددة إىل ال د ددحاا بوالثد د دة
وتعاف.
 -54و رد عل ي ال بر ن عددم امل داواة بدني اسن دني اجملدالني ال اايدي وارقت دادج،
وفادت ووررا اا نن عن راأب يتعلق ابرعتبارات اسن ا اة وُدرج ال اثرق اري اتاااة ،ا ذلك
اي اتاااة احلد مدن الققدر وخ دة العمدس املت دلة هبدا .ولتقلدا القاد ة األجد ر بدني اسن دني،
ا الت تداب لزادة األجر وظار الق األ العام اليت هتامن علاوا املروة.
 -55و رد عل د عدددة ويددئلة ،وفددادت ووررا اددا ن ددا وتددعت قددا يأب جديددداأب ملريافحددة العن د
املنز ابريتناد إىل املماريات اسادة و شرا خرباف ا الرعاية ال حاة والتعلدام .لد علد
ذلك ون احلري مة و ر ت مالج ريتقبال تحاا العن املنز .
 -56ورحبددت اريددارا ا ابل اايددات والتددداب التردريعاة املتمددالة لتعزيددز امل دداواة بددني اسن ددني
ومنل التمااز ومريافحتم ،ومنل التعالي وي ف املعاملة ،والنو  ،الة األشماو ذوج ا عاقدة،
رما رحبت ابلت ديق عل العديد من ال ري الدولاة.
 -57ووشددادت النددرويو نوررا اددا ملددا وحرلتددم مددن تقدددم عددام ددال التردريعات املتعلقددة بتعزيددز
حق د ا ا ددان .لرينو ددا وعرب ددت ع ددن ا ر ددغا ا الب ددالا إلاف ا توار ددات حق د ا ا ددان والق ددا ن
ا دداين شددرا ووررا اددا وإلاف الدددعم الددالج مددا ا قددك يقدمددم ارحتدداد الرويددي إىل ار ق ددالاني.
وشددت عل ون تن أل اجملتمل املدين م لة تت م نمهاة حا ية لبناف دالقراعاة يلامة.
 -58ووشارت ب لندا إىل ار توارات اس امة حلق ا ا ان والقا ن ا اين املرتريبة مندال
اريددتعرا ،ال ددابق رددس مددن القددرم وشددرا ووررا اددا .ورحبددت مو د د ووررا اددا الراماددة إىل تايددة
القئات األتع  ،ن ذلك األشماو املرردون داخلااأب وتتار القرم.
 -59ورحب ددت الربتغ ددال ع ددادة اعتم دداد مريت د وم ددني امل ددات االقئ ددة ول د ا وفق داأب للمب دداد
املتعلق ددة رر ددز امل ي ددات ال عنا ددة لتعزي ددز وتاي ددة حقد د ا ا ددان (مب دداد ابريد د ) ،وابعتمد داد
التعديالت اليت وُدخلت عل الديت ر بغاة ا مام ووررا اا إىل ع ية احملريمة اسناراة الدولاة.
 -60ووشادت لو رية ر را نوررا اا ملا تقدمم من م اعدة إىل األشدماو املردردين داخلاداأب
وملا تباللم من جو د لتعزيز ايتقالل الق اف وحت ني ام الق اف اسناري منال عام .2012
 -61ووفددادت لو ريددة م لدددوفا نن ووررا اددا مددا فتئددت تددربهن منددال عددام  2012عل د إرادهتددا
الرايددمة وقدددرهتا علد املقاومددة وجددم حتدددات ر الريددن ت د رها .لرينوددا وعربددت عددن ار رددغال
إلاف ا توارد ددات حق د د ا ا د ددان املت د ددلة ابلن د دزاأل ،د ددا ذلد ددك حد ددارت ارحتاد ددال التع د ددقي
وادعافات التعالي  ،والعن اسن ي ،وتقااد حرية التنقس وحرية التعب .
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 -62ووش ددادت روما ا ددا مود د د ووررا ا ددا الراما ددة إىل تد د ف ت ددمايت حلماي ددة حقد د ا ا ددان
واحلرات األياياة ،ا ذلدك حقد ا املد اعنني القدرم و شدرا ووررا ادا وحدراهتم .ويدلمت
بتعاون احلري مة مل امللاات الدولاة حلق ا ا ان.
 -63وورددد ارحتدداد الرويددي ا رددغالم العماددق إلاف تددده ر حالددة حق د ا ا ددان ووررا اددا،
حاد تنعم يل ات إ قاذ القا ن ال العة ا توارات حق ا ا ان اب فدالت مدن العقداب.
وقال إن الق اف املتا للتعب احلر عدن املراف تقلد بردريس ردارثي ،ووعدرب عدن القلدق إلاف عددم
وج د ام ق اري م تقس.
 -64ووش ددادت العربا ددة ال ددع دية نوررا ا ددا مل ددا ا الت ددم م ددن خ د د ات لتعزي ددز حقد د ا ا ددان
وتايتوددا .ووثنددت عل د تعاددني املق د  ،املعددل ق د ا األشددماو ذوج ا عاق ددة وإ ردداف املريت د
ال عل ملريافحة الق اد وال حدة املتم ة املعناة بق اا الق اد التابعة ملريت املدعي العام.
 -65ورح ت ال نغال ابرتاا التعديالت اليت وُدخلت عل الديدت ر تا د اأب للت دديق علد
ددام رومددا األياي ددي .و هددت صددال ددام ال ددحة ال د عل وابعتم دداد قددا ن مريافحددة ع دددم
التمااز لعام .2012
 -66ورح ددت ي د الا ن ون احلري مددة ا ددالت تددداب تقدماددة عديدددة ر ددم التحدددات املعقدددة
الدديت ت اجووددا ووررا اددا تااددة الندزاأل شددرا الددبالد .وشدداعت احلري مددة علد وتددل ايد اتاااات
للتحقاق حارت العن اسن ي ومقاتاة اسناة بقعالاة وررب.
 -67ووشادت يل فاراا ابسو د اليت تبال ا ووررا اا لتح ني ا عار التردريعي اخلداو قد ا
ا ان ورحبت ،للة وم ر ،ابلتعديالت اليت وُدخلت عل الديت ر ،وابريد اتاااة ال عنادة
حلق ا ا ان وخ ة العمس ال عناة لتنقاال اتقاقاة حق ا ال قس.
 -68ورحبددت يددل فاناا ابخل د ات الدديت ا ددالهتا ووررا اددا تنقاددالاأب لربي وددا ا صددالحي .ووشددارت
إىل ون احلري مة ر تزال م الَبة ابلت دج مل لة الق اد علد النحد ال اجد  ،وذلدك علد الدر م
مددن جو دهددا املريوقددة هددالا اجملددال .ووعربددت يددل فاناا عددن ا رددغا ا مددن ون التر دريعات املتعلقددة
ريافحة العن اسن دي والعند املندز وابمل داواة احلقد ا بدني الن داف والرجدال ت تنقدال تنقادالاأب
اتماأب.
 -69ورح ددت إيددبا اا ابرتاددا ت قاددل اتقاقاددة اي د نب ل .ورحبددت ،للددة وم د ر ،ددا ت لاددم
ووررا اددا مددن عنايددة لددربيمو املدروة وال ددالم واألمددن ،وابعتمدداد اخل ددة ال عناددة األوىل ذات ال ددلة
عام .2016
 -70ووعربددت ال د يد عددن ا رددغا ا إلاف العن د املنددز والعن د اسن ددي امل ددتمر األج دزاف
اخلاتد ددعة ل د ددا رة احلري مد ددة شد ددرا ووررا اد ددا وإلاف ا ترد ددار ح د د ادث ج د درارم الريراهاد ددة وإفد ددالت
امل د د ولني ع ددن ه ددال اسد درارم م ددن العق دداب .ورحب ددت ابخل د د ات املتم ددالة لتعزي ددز حقد د ا املولا ددات
واملولاني ومزدوجي املاس اسن ي ومغايرج ا ية اسن ا اة وحاملي صقات اسن ني.
 -71ووشددادت ي ي درا نوررا ا ددا لتعاو ددا م ددل املق ت دداة ال دداماة وش ددددت عل د ومها ددة تنقا ددال
الت صاات اليت تلقتوا ،ا ذلك الت صاات املتعلقة ابلقرم واألقالام األخرى اخلارجة عن يا رة
احلري مة.
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 -72ووعربت اسمو رية العرباة ال رية عن ابلا القلق إلاف ا توارات حق ا ا ان املرتريبة
علد د د ي د ددد القد د د ات امل د ددلحة األوررا ا د ددة ،د ددا ذل د ددك الق د د د العرد د د اري للمن د دداعق ال د ددريناة
وامل ترقاات واملددارس واملنرد ت املد ادة األخدرى ،ووعمدال القتدس خدارج داا الق داف وحدارت
مراف ددق ارحتا ددال التابع ددة للحري م ددة و املن دداعق ال دديت ددل
ارختق دداف الق ددرج ،والتع ددالي
ل ا رة املالاراات امل الاة للحري مة.
 -73ورحبددت اتيلنددد ،للددة وم د ر ،بتعزيددز وريددة ومددني امل ددات ددا يتقددق مددل مبدداد ابري د ،
وإصددال ق دداأل العدالددة ،وتعاددني املق د  ،املعددل ق د ا األشددماو ذوج ا عاقددة ،رمددا رحب ددت
ابسود د الراماددة إىل متريددني املدروة ،ولرينوددا وشددارت ال قددت ذاتددم إىل ا ترددار العند امل ددلط علد
املروة.
 -74ورحبددت ترراددا ابلت ددديق عل د للددة صددري  ،منوددا اتقاقاددة اي د نب ل ،ومو د د احلري مددة
الراماة إىل تنقاال إصال شدامس ق داأل العدالدة ومريافحدة الق داد .ويدل ت ال د ف علد مددى
ومهاة ايتحداث مررز قا ين خاو بتتار القرم.
 -75ورحبت اململرية املتحدة ابلتقدم الريبد الدالج وحرلتدم ووررا ادا
لرينوا وعربت عن القلق إلاف حالة حق ا ا ان شرا ووررا اا والقرم.

دال حقد ا ا

دان،

 -76ووشددادت ال د رات املتحدددة ابسو د د ا صددالحاة الدديت تبددال ا ووررا اددا منددال عددام ،2014
لرينوددا واثرت ش د ا س فام ددا يتعل ددق ال ددة حق د ا ا ددان الق ددرم واألج دزاف احملتل ددة دو ب دداس؛
ووعرب ددت ع ددن ار ر ددغال وي د داأب إلاف التودي دددات ال دديت ت رحو ددا احلم ددالت الراما ددة إىل تعزي ددز النقد د ذ
الرويددي وإلاف تبعددات بعددض اخل د ات املتمددالة مددن ووررا اددا ت ددداأب ددال احلمددالت عل د حق د ا
ا ان.
 -77وشدداعت وورو د اج ووررا اددا علد الت ددديق علد ارتقاقاددة الدولاددة حلمايددة حقد ا لاددل
العمال املواجرين ووفراد ويرهم .ورحبت ابخل ات املتمالة ملريافحدة التماادز ،دا ذلدك ت يدال
وريددة ومددني امل ددات ،وتعددديس قددا ن العمددس حل ددر التمااددز القددارم علد ويدداس املاددس اسن ددي وا يددة
اسن ا اة.
 -78ووشار وفد ووررا ادا إىل ون املددعي العدام وجدرى حتقاقدات اسدرارم الديت ارتريبدت خدالل
ارحتااج د ددات ال د دديت ج د ددرت القد د د ة املمت د دددة م د ددن ترد د درين الو د دداين /فمرب  2013إىل ش د ددباط/
فربايددر  ،2014وون التحقاقددات وف ددت إىل إصدددار  50ررحددة اهتدام مشلددت  116شم داأب وإىل
صدددور وحريددام علد  12مددنوم .وتددمايأب لرددقافاة التحقاقددات ،وتددعت احلري مددة يدداالأب خاص داأب
اب جرافات اسناراة املتعلقة ابسدرارم املرتريبدة خدالل ثد رة الريرامدة .ووفداد نن املددعي العدام ر يدزال
متعوداأب ابلتحقاق وحداث وودي ا ،وون هالا التحقاق يررز ب جم خاو عل يد ف يدل وفدراد
الرددرعة .و هددالا ال دددد ،صدددرت لد ارح اهتددام ددق ثالثددة وشددماو ور تدزال اسود د جاريددة وداأب
عن وربعة آخرين.
 -79و عددام  ،2017وحددال مريتد املدددعي العددام  22ررحددة اهتددام إىل احملددارم مشلددت 32
م ظقاأب من م ظقي إ قاذ القا ن بتومة ايتمداموم التعالي .
 -80وما خب و التحقاق اسرارم املرتريبدة يدااا عملادات مريافحدة ا رهداب ،ررد
ررا الناابة الع ريرية عن ا تواردات عديددة للمدادة  )2(75مدن الربوت رد ل ا تدا رتقاقادات
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جنا د امل رخ ددة  12آب/و د  1949املتعل ددق مايددة ت ددحاا املنالعددات امل ددلحة ،وح دددد
ورو ددر م ددن  3 000م ددن األش ددماو احملتاد دزين ب ريق ددة د د قا ا ددة وال ددالين خ ددع ا للتع ددالي .
وم ددا ع ددن التحقاق ددات اسد درارم اسن دداة ال دديت ارتريبو ددا م ظقد د إ ق دداذ الق ددا ن ،وش ددار ال ف ددد إىل
التحقا ددق ال ددالج ج ددرى ق دداة رتاب ددة اتد د ريدوا ال ددالج وف د د إىل ص دددور وحري ددام ددق ثالث ددة
وشماو بتوم جرالة التعالي وجرارم جن اة.
 -81وفاما يت س صال مريت املدعي العام ،وُ رئت املقترداة العامدة الديت ف دحت اجملدال
للتحقاددق ق دداا ف دداد تتعلددق ب د  60مدددعااأب ،رمددا وُ رددئت سنددة معناددة ابلتوبددت مددن امل د هالت
ووقعدت خارعدة عريدق
واب جرافات الت ديباة ،تن ر تعاني وعزل امل ظقني مرياتد اردعدافُ .
صال مريت املدعي العام ،جرت صاا توا مل ل وورواب وارحتاد األورو .
 -82ووف دداد ال ف ددد نن ال ددل ات األوررا ا ددة ق دددمت الت دددري عل د الق ددا ن ال دددو ا دداين
لقاددادة القد ات امل ددلحة ال عناددة ،وو ددا ب دددد تنقاددال تلددة شدداملة ملنددل العند اسن دداين واسن ددي
عل يد الق ات امل لحة .ووشار إىل تن ام ما يزيدد علد  4 000حلقدة عمدس برد ن ا جدرافات
ال قاراة.
 -83وخب و منل التعدالي والت ددج ل د ف يدل وفدراد الردرعةُ ،جودز مدا يزيدد علد 60
مرر ددز ش ددرعة و 150مرفق د داأب م ددن مراف ددق ارحتا ددال امل ق ددت نجو ددزة تلقزي د د ن ذات دوار ددر مغلق ددة
وايتحدثت الررعة ال عناة ام معل مات لت ثادق شدرياوى احملتادزين ومدا يلحقودم مدن إصداابت
ج دددية .ووُ رددئت إدارة حلقد ا ا ددان داخددس الرددرعة ال عناددة ووُدرجددت م ددارس منددل التعددالي
الدورات التدريباة اخلاصة نفراد الررعة.
وي ف ال ل
 -84ورداأب علد الت صدداات املقدمددة مددن ارحتدداد الرويددي ،قددال ال فددد إن ووررا اددا تعتددرب ون هددال
الت صاات تن بق فعالأب عل وجزاف ووررا اا اليت احتلوا وتموا ارحتاد الرويي .فالقرم هي امل در
لإلفددالت مددن العقدداب والتمااددز ا ثددل والددديل ،ولال توارددات ال ددارخة حلددق األف دراد ون يتلق د ا
التعلددام بلغددتوم األصددلاة .وشدددد ال فددد عل د ون ارحتدداد الرويددي يدددعم اسماعددات ار ق ددالاة
دو باس وون القريق الدو الالج حقق يق ط ال داررة الديت را دت تد من الرحلدة  MH17خلد
إىل ون ال اررة وُيدق ت بقاليقدة مدن عدرال ُ Bukجلبدت مدن ارحتداد الرويدي .وحدد ال فدد ارحتداد
الرويي عل اح ام القا ن الدو حلق ا ا ان والقا ن الدو ا اين األقالام اخلاتدعة
ل ا رتم.
 -85و رد عل ي ال بر ن زأل األلغام من قديت دو ت دك ول ها دك وإصدال املنداعق
املت ررة ،وفداد ال فدد نن القد ات امل دلحة ا تودت مدن إصدال ا ااردس األيايداة ت دل منداعق
من وصس  12من قة ذات وول ية ،وون املناعق الوالث املتبقاة ر تزال حتتاج إىل عملادات إتدافاة
لالة األلغام ،وذلك تااة ار توارات امل تمرة رتقاا وق إعالا النار.
 -86ووشددار ال فددد إىل التعلاقددات ال ددادرة عددن ارحتدداد الرويددي واسمو ريددة العرباددة ال د رية،
وورد ون م عات م لحة قا اة دو باس ر تزال تنتوك اتقاا وقد إعدالا الندار ،دا
ذلددك ابيددتمداموا للمدفعاددة الوقالددة .و ُ ،2017يدداس وروددر مددن  14 000حالددة ا توددا
رتقاا وق إعالا النار.
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 -87ووعربددت لو ريددة فنددزويال الب لاقاريددة عددن ا رددغا ا إلاف ووجددم الق د ر الدديت تع د ج ددام
ال ددحة ،والتمااددز تددد األقلاددات الق ماددة ،وت دداعد خ دداب الريراهاددة ،وي د ف معاملددة األشددماو
عل يد الررعة ،وارتقاأل م ت ى الب الة صق ف الن اف.
 -88ووش ددادت وفغا ددتان نوررا ا ددا لتع ددديس قا ددا املتعل ددق ب دددوج من ددل التماا ددز ومريافحت ددم،
وللت ددديق علد د م ع ددة م ددن ال ددري الدولا ددة ،ور ي دداما ع دددد م ددن اتقاقا ددات من م ددة العم ددس
الدولاة.
 -89ورحبددت اسزارددر ابلتددداب املتمددالة لت يددال وريددة ومددني امل ددات رددي ترددمس ق دداا التمااددز،
ولتنقاددال خ ددة عمددس وعناددة عمددال حقد ا األشددماو ذوج ا عاقددة ،و ردداف ورالددة وعناددة ملنددل
الق اد.
 -90ورحبت و دورا مو د ووررا اا الراماة إىل تعزيدز حقد ا املدروة وتايتودا ،دا ذلدك إ رداف
وفرق ددة متنقل ددة لتق دددا امل دداعدة إىل ت ددحاا العن د د املن ددز وتنقا ددال مر ددروأل الر ددرعة النم د د ذجي
اPOLINAا املتعلق بنرر وفرقة متنقلة لاليتاابة حلارت العن املنز ثالث مدن.
 -91ووشددادت و غ د ر نوررا اددا لتنقاددال الت صدداات املنبوقددة عددن اريددتعرا ،ال ددابق ورلتزاموددا
بتعزيز حق ا ا ان وتايتوا.
 -92ورحبدت األرجنتددني بت ددديق ووررا ادا علد ارتقاقاددة الدولاددة حلمايدة لاددل األشددماو مددن
ارختقاف الق رج ومو دها الراماة إىل مريافحة التمااز.
 -93وإذ ردررت ويد الاا أرادد التزاموددا ابل دالمة ا قلامادة ألوررا ادا ،فت ددا وعربدت عدن القلددق
إلاف املاثر املتنايبة للنزاأل عل املد اني ،وحادال القاد د التردريعاة وامل ي داة الديت تعادق جود د
مريافحددة العن د القددارم عل د ويدداس د أل اسددن وامل ددي حتقاددق امل دداواة بددني اسن ددني ،رمددا
وعربددت عددن القلددق إلاف التقددارير الدديت تتحدددث عددن ايددتمرار الق دداد داخددس ددام الق دداف تقدداع
ال ل ات عن إجراف حتقادق رامدس ا تواردات حقد ا ا دان وإلاف الدزادة حدارت ارجتدار
ابلبرر.
 -94ورحبددت النم ددا صددال ق دداأل العدالددة وبتوائددة بائددة م اتاددة ملماريددة العدداملني ق دداأل
ا عالم أل ر توم .لرينوا واثرت ش ا س إلاف للة وم ر ،منوا التقارير املتريررة الديت تتحددث عدن
التع ددالي وي د ف املعامل ددة وا توار ددات حق د ا ا ددان األخ ددرى عل د ي ددد م د ظقي إ ق دداذ الق ددا ن
ووعراف النزاأل شرا ووررا اا.
 -95ورحبت وذربااان بت ديق ووررا اا عل عدد من ال ري الدولادة وابعتمداد ايد اتاااة
إصال ق األ العدالة للق ة  ،2020-2015رما رحبت ابلتزام ووررا اا خب ة عام .2030
 -96ورحبددت بلااريددا ابسود د الريددربى الدديت تبددال ا ووررا اددا ددال حقد ا ا ددان .ودعددت
لال األعراف إىل اح ام حق ا ا ان األقالام الررقاة و القرم ،وإاتحدة إمريا ادة ال صد ل
دون ع اردق لبعودة رصدد حقد ا ا دان ووررا ادا .ووعربدت بلااريدا عدن ار ردغال إلاف ت دداعد
العن املمارس عل املروة.
 -97ووعربدت الب يددنة وا ريدك عددن ار ردغال إلاف ا ترددار ظداهرة العند امل دلط علد املدروة،
وخباصددة العند املنددز واسن ددي .ورحبددت ابلت ددديق علد الربوت رد ل ارختاددارج رتقاقاددة حقد ا
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ال ق ددس املتعل ددق ج دراف تق دددا البال ددات وعلد د اتقاقا ددة لد د وورواب بر د ن تاي ددة األعق ددال م ددن
اريتغالل اسن ي وارعتداف اسن ي.
 -98ووشادت الرباليس ابعتماد القا ن املتعلق بدوج منل التماادز ومريافحتدم ،وابريد اتاااة
ال عناة حلق ا ا ان ،و راف امللاة ال عناة ملنل التعالي  ،رما رحبت ابلعملاة اسارية الراماة
إىل إ راف مريت التحقاقات احلري مي.
 -99و ه ددت بلغ ددارا ابلتق دددم ال ددالج وحرلت ددم ووررا ا ددا ر ددم املاثر ال ددلباة النال ددة ع ددن الند دزاأل
امل ددلح .وقال ددت إ ددا ر تد دزال قلق ددة إلاف ارتق دداأل ع دددد ال ددحاا ،ر ي دداما ص ددق ف ال ددريان
امل ددد اني ،وإلاف احلال ددة ا ددا اة لل ددريان ال ددالين يعار د ن عل د خ ددط امل اجو ددة .ورحب ددت بتق دددا
القا ن املتعلق ابلتعلام إىل سنة فانا اا ري يُبدج خرباؤها رواأب بر م.
 -100ورحبددت رندددا ابخل د ات امللم يددة الدديت ا ددالهتا ووررا اددا ألجددس اررتقدداف ددت ى تقادددها
ابملع دداي الدولا ددة حلقد د ا ا ددان ،ددا ذل ددك اعتم دداد اريد د اتاااة ال عنا ددة حلقد د ا ا ددان
واسو د املبالولة حن حتقاق امل اواة بني اسن ني.

 -101ورحب د ددت ش د ددالي ر د دداف من د د د املقد د د  ،املع د ددل قد د د ا األش د ددماو ذوج ا عاق د ددة
وابي د اتاااة إصددال ق دداأل العدالددة ،لرينوددا وعربددت عددن ار رددغال إلاف ا ترددار التمااددز وخ دداب
الريراهاة تد املولاات واملولاني ومزدوجي املاس اسن ي ومغايرج ا يدة اسن دا اة وحداملي صدقات
اسن ني.
 -102ووشددادت ال ددني مو د د ووررا اددا ددال تعزيددز حق د ا ا ددان وتايتوددا ،ددا ذلددك
مريافح ددة التماا ددز العن ددرج ،وتعزي ددز امل دداواة ب ددني اسن ددني ،وتاي ددة حقد د ا القئ ددات ال ددعاقة،
رالن اف واألعقال واألشماو ذوج ا عاقة ،ومريافحة ارجتار ابلبردر .ووشدارت ال دني إىل ون
الن دام احلريد مي لل ددمان ارجتمدداعي ر يدزال قددابالأب للتح ددني ووفددادت نن الق دداد مددا لال قارمداأب
داخس الن ام الق اري.
 -103ورحبددت رد ت ديقد ار ابلتددداب ا جياباددة العديدددة الدديت ا ددالهتا ووررا اددا مادددان حق د ا
ا دان ،ددا ذلدك جتديدد اعتمدداد مريتد ومددني امل دات االقئددة ولد ا ،واعتمداد خ ددة العمددس
ال عناة حلق ا ا ان.
 -104ورحبددت ررواتاددا ردداف ولارة األقددالام احملتلددة ب ددقة م قتددة واألشددماو املرددردين داخلاداأب،
و ر دداف من د د املقد د  ،املع ددل بتحقا ددق امل دداواة ب ددني اسن ددني .ووعرب ددت ع ددن ار ر ددغال إلاف
اي ددتمرار الق ال د النم ا ددة خب د و األدوار املن ع ددة ابمل دروة اجملتم ددل و األي ددرة ،وإلاف العن د
امل لط عل املروة.
 -105وشددريرت ترددارياا ال فددد عل د مددا قدمددم مددن تعلاقددات عل د بعددض األيددئلة الدديت قدددمتوا
ترارياا م بقاأب.
 -106و هد ددت الد دددامنر ابخل د د ات ا جياباد ددة الد دديت ا د ددالهتا ووررا اد ددا حلمايد ددة حق د د ا ا د ددان
وتعزيزهددا .ووعربددت عددن ار رددغال إلاف ا ترددار العن د امل ددلط عل د امل دروة وإلاف الددتقل ال اتددح
للق دداف املت ددا أل رد د ة اجملتم ددل امل دددين ،ألي ددباب منو ددا التودي دددات وارعت دددافات العناق ددة ال دديت
ت تودف من مات اجملتمل املدين والرروط الب وقراعاة والقا د اليت تع س عمس هال املن مات.
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 -107ورحب ددت إر د ادور مو د د ووررا ا ددا الراما ددة إىل تنقا ددال الت ص دداات املنبوق ددة ع ددن اري ددتعرا،
الواين ،وخباصة تلك املتعلقة بتعديس قا ن التعلدام بغادة هتائدة ظدروف وف دس ل شدماو مدن ذوج
ارحتااجات اخلاصة ولادة فرو الوم التعلام.
 -108ووفددادت م ددر ن ددا اتبعددت الت د رات ا جياباددة ووررا اددا ،ددا ذلددك التعددديالت الدديت
وُدخل ددت علد د الدي ددت ر ،وإع ددالا عملا ددة إص ددال ق دداأل العدال ددة ،وإ ر دداف امللا ددة ال عنا ددة ملن ددل
ومني امل ات املعل ابمل اواة بني اسن ني.
التعالي  ،وإ راف من
 -109ورحبددت هدداييت مو د د ووررا اددا الراماددة إىل حت ددني وداروددا ددال حق د ا ا ددان ر ددم
التح دددات العدي دددة ال دديت تع ت ددوا ،ووش ددارت ب ج ددم خ دداو إىل تعزي ددز املريتد د الد د عل ملريافح ددة
الق اد وإ راف ال حدة املتم ة املعناة بق اا الق اد التابعة ملريت املدعي العام.
 -110ووشدار وفددد ووررا ادا إىل ون اجمللد األعلد للق دداف ،وهد هائددة ديدت رية وُ رددئت حددديواأب،
يتمت ددل ب ددل ة الن ددر الق دداا اخلاص ددة ابمل د ظقني الع دداملني الق دداف ،ددا ذل ددك امل ددارس
الت ديبا ددة واملتعلق ددة ابمل د ولاة .ووف دداد ن ددم ب دددو العم ددس الق د ة األخ د ة ج دراف لتقا ددام م د هالت
الق اة.
 -111ووعلنت ووررا اا دعموا الق ج راف حمريمة ملريافحة الق اد ووعلندت عدن إ رداف فريدق
عامددس ل دداا ة مرددروأل قددا ن هددالا ال دددد .و مت ل/ي لاددم  ،2017وحددال الدررا إىل الربملددان
مرروأل قا ن يتعلق لغاف الت اريح ا لري و اة امل ل بة من املن مات احلري ماة.
 -112و رد عل د ويددئلة تتعلددق عددالن عدددم التقاددد نحريددام العو دد الدددو اخلدداو ابحلق د ا
املد اددة وال اايدداة ،قددال ال فددد إن احلري مددة وخ ددرت األمددني العددام ن ددا ت تعددد قددادرة علد تددمان
ت باق وتنقاال لال حق ا ا ان القرم و األجزاف احملتلة من دو باس ،وو وجزاف دو باس
اخلاتددعة ل ددا رهتا ،برددريس رامددس .ووفدداد ال فددد ردداف سنددة مر د رة بددني ال د لارات ريددتعرا،
اا هالا اريتوناف ومدتم وفح ا .
 -113و رد عل ي الني ،شدد ال فد عل ون الق اف علد الققدر هد واحددة مدن األولد ات
اري اتاااة للحري مة وون معدرت الب الة آخالة ارخنقا ،،وخباصة صق ف الرباب.
 -114ومددن األولد ات األخددرى ،تددمان تايددة ال قددس عددن عريددق صدداا ة خ ددة العمددس ال عناددة
بر ن تنقاال اتقاقاة حق ا ال قس .وقد اعتُمدت ق ا ني ول ارح تن اماة تق ي دنح مرردز خداو
ل عقددال املت ددررين مددن الن دزاأل امل ددلح .ووفدداد ال فددد نن ووررا اددا ترصددد وي داأب حالددة األشددماو
املر ددردين داخلاد داأب ،وو رد د ت للغ ددر ،بري د داأب ش ددامالأب للحماي ددة ارجتماعا ددة ومر ددروأل ايد د اتاااة
دمدداج ه د رف األشددماو ،وون ال ددل ات املمت ددة ب دددد إجيدداد حل د ل ع يلددة األجددس ملرددريلة
التررد الداخلي.
 -115و اخلت ددام ،ش ددرير وف ددد ووررا ا ددا لا ددل ال ف د د د ال دديت ش دداررت مر دداررة بن ددافة
التحاور.
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اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -116ست تتتدرر أوكراني ت تتا التوصت تتيات التالي ت تتةا وس ت تتتقدب ردودا علي ت تتا
ال يتجاوز موعد الدورة السابعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:

و ت ت ت مناس ت تتب

 1-116التصتتديق علتترب الكوتوكتتوي اال تيتتاري امللحتتق ابلع تتد التتدو ا تتا
ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (الكتغاي) (اجلبل األسود)؛
 2-116التصديق علرب االتفا ية الدولية حلماية حقتوق ييتا العمتاي امل تاجرين
وأفراد أسرهم (أفغانستان) (ي ورية فنزويال البوليفارية) (هندورار)؛
 3-116التصديق علرب االتفا ية الدولية حلماية حقتوق ييتا العمتاي امل تاجرين
وأفراد أسرهم (السنغاي)؛
 4-116التصديق علرب االتفا ية الدولية حلماية حقتوق ييتا العمتاي امل تاجرين
وأفراد أسرهم أسرع و ممكن (غاان)؛
 5-116التصديق علرب االتفا ية الدولية حلماية حقتوق ييتا العمتاي امل تاجرين
وأفراد أسرهم واالنضماب إلي ا (سرياليون)؛
 6-116التعجيل ابلتصديق علرب االتفا يتة الدوليتة حلمايتة حقتوق ييتا العمتاي
امل اجرين وأفراد أسرهم (غواتيماال)؛
 7-116النظر التصتديق علترب االتفا يتة الدوليتة حلمايتة حقتوق ييتا العمتاي
امل اجرين وأفراد أسرهم (إندونيسيا)؛
8-116
(إستونيا)؛

التصت تتديق علت تترب نظت تتاب روم ت تتا األساس ت ت للمحكمت تتة اجلنا يت تتة الدولي ت تتة

 9-116التعجيت تتل ابلتصت تتديق علت تترب نظت تتاب رومت تتا األساس ت ت للمحكمت تتة اجلنا يت تتة
الدولية (التفيا)؛
 10-116التصتتديق فتتورا علتترب نظتتاب رومتتا األساس ت للمحكمتتة اجلنا يتتة الدوليتتة
(النمسا)؛
 11-116النظر
(ليتوانيا)؛

التصديق علرب نظاب روما األساس للمحكمة اجلنا ية الدوليتة

 12-116االنضماب إىل نظتاب رومتا األساست للمحكمتة اجلنا يتة الدوليتة ومواءمتة
تشريعاهتا الوطنية معه (غواتيماال)؛
 13-116االنضتتماب إىل معاهتتدة تتارة األستتلحة وتو يتتا معاهتتدة حظتتر األستتلحة
النووية ومواءمة تشريعاهتا الوطنية ما أحكاب املعاهدتني (غواتيماال)؛
 14-116التصديق علرب الكوتوكوي امللحق ابتفا ية منظمة العمتل الدوليتة بشت ن
العم تتل القس تتريا لع تتاب  1930وتنفي تتتن تنفي تتتا ملمت تا (اململك تتة املتح تتدة لكي اني تتا
العظمرب وآيرلندا الشمالية)؛
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 15-116التصت تتديق علت تترب اتفا يت تتة الشت تتعوة األصت تتلية والقبليت تتةا لعت تتاب 1989
(ر م ( )169السنغاي)؛
 16-116التصديق علترب اتفا يتة منظمتة العمتل الدوليتة بشت ن الشتعوة األصتلية
والقبليةا لعاب ( 1989ر م ( )169غواتيماال)؛
 17-116اختتتال التتتدابري اإلضتتافية الالزم تتة لالنضتتماب إىل اتفا يتتة الهتتاي بشت ت ن
محايتتة األطفتتاي والتعتتاون جمتتاي التبتتين علتترب الصتتعيد التتدو ا وفقت ا لتوصتتية ستتابقة
(آيرلندا)؛
 18-116التصديق علرب اتفا ية الت ا ر العنقودية (شيل )؛
 19-116التصتتديق علتترب اتفا يتتة جملتتس أورواب للو ايتتة متتن العنتتف ضتتد النستتاء
والعن تتف املن تتز ومكافحت مت تا (اتفا ي تتة است ت نبوي) (إس تتبانيا) (إس تتتونيا) (البوس تتنة
واهلرسك) (تركيا) (اجلبل األسود) (سلوفينيا) (شيل ) (النرويج)؛
 20-116التصتتديق علتترب اتفا يتتة جملتتس أورواب للو ايتتة متتن العنتتف ضتتد النستتاء
والعنف املنز ومكافحت ما دون إب اء (الدامنرك)؛
 21-116التصتتديق عستترع و ت ممكتتن علتترب اتفا يتتة جملتتس أورواب للو ايتتة متتن
العنف ضد النساء والعنف املنز ومكافحت ما (اتفا ية اس نبوي) (أندورا)؛
 22-116التعجيتتل ابلتصتتديق علتترب اتفا يتتة اس ت نبوي للو ايتتة متتن العنتتف ضتتد
النساء والعنف املنز ومكافحت ما وتنفيتها (النمسا)؛
 23-116التصديق علرب وجه السرعة علرب اتفا ية اس نبوي و رمي العنف املنز
ض تتماانا لتغ ي تتة أ تتل جم تتاي مكافح تتة العن تتف املس تتل عل تترب النس تتاء والفتي تتات
(سرياليون)؛
 24-116النظتتر التصتتديق علتترب اتفا يتتة جملتتس أورواب للو ايتتة متتن العنتتف ضتتد
النساء والعنف املنز ومكافحت ما (اتفا ية اس نبوي) (ليتوانيا)؛
 25-116التص تتديق عل تترب االتفا ي تتة األوروبي تتة املتعلق تتة بتع تتوي
العنف (سلوفينيا) (شيل )؛

ض تتحا جت ترا م

 26-116إنشتتاء آليتتة إلج تراء استتتعراض دوري ومستتتقل ملتتدس ضتترورة وتناستتب
التتتدابري املتختتتة وصتتو عتتدب تقيرتتد أوكرانيتتا ابلتزاماهتتتا توجتتب اتفا يتتات حقتتوق
اإلنسان التابعة لألمم املتحدة وجملس أورواب (بلجيكا)؛
 27-116تكثيتتف التعتتاون متتا اجملتمتتا التتدو لضتتمان وصتتوي اجل تتات الفاعلتتة
وآليتات الرصتتد الدوليتة املعنيتتة إلقتتوق اإلنستان والشتتةون اإلنستانية إىل كامتل إ لتتيم
أوكرانيا دا ل احلدود املعرتف هبا دولي ا هبدف رصد حالة حقوق اإلنستان واإلبتال
عن ا ومعاجلت ا (جورجيا)؛
الفترتة األ ترية واملعنيتة
 28-116ز دة املوارد املخصصة للوزارة الت أححتدث
ابأل اليم احملتلة بصفة مة تة وابألشخا املشردين دا لي ا (اليوانن)؛
GE.17-23488
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 29-116ز دة املوارد البشرية واملاليتة املخصصتة للتوزارة املعنيتة ابأل تاليم احملتلتة
بصتتفة مة تتتة واألشتتخا املشتتردين دا لي ت ا لتمكين تتا متتن إ تتاز واليت تتا ابلكامتتل
(كرواتيا)؛
 30-116مراجع تتة اإلجت تراء املتعل تتق اب تي تتار أم تتني املظ تتا ا وبش تتكل أع تتم ا تي تتار
القضاة وتدريب م ونظام م األساس ا ما مراعاة توصية جلنة فينيسيا (فرنسا)؛
 31-116ت تتوفري امل تتوارد الكافي تتة ملكت تتب أم تتني املظ تتا لتمكين تته م تتن أداء م ام تته
ابلكامل (سلوفاكيا)؛
 32-116ختصيص املتوارد البشترية والتقنيتة واملاليتة الضترورية تعزيتزا ملكتتب أمتني
املظا (هندورار)؛
 33-116ض تتمان التنس تتيق الفعت تاي ب تتني أنشت ت ة جمل تتس ا ت تكاء املع تتين ابلسياس تتة
اإلثنيتتة و تتة العمتتل املتعلقتتة بتنفيتتت االس ترتاتيجية الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان هبتتدف
القضاء علرب التمييز (رومانيا)؛
 34-116تنفيت ت تتت اس ت ت ترتاتيجيت ا الوطنيت ت تتة حلقت ت تتوق اإلنست ت تتان ال ت ت ت وضت ت تتعت ا
عاب  2015تنفيتتا كتامالاا تتا للتك اجلوانتب املتعلقتة إلمايتة حقتوق األشتخا
املشردين دا ليا؛ ووضا حد للتمييز القا م علرب أسار نوع اجلنس وامليتل اجلنست
عتتن طريتتق التصتتديق علتترب اتفا يتتة است نبوي؛ والتصتتدي جلترا م الكراهيتتة متتن تتالي
تعزيز إطار العدالة اجلنا ية (كندا)؛
 35-116تنفي تتت بت ترامج للتوعي تتة ودورات تدريبي تتة للتحس تتيس ابلعن تتف والتميي تتز
لصاحل موظف إنفال القانون والسل ات القضتا ية والستل ات األ ترس ملنتا التمييتز
اجملتما القا م علرب أسار امليل اجلنس أو نوع اجلنس (فنلندا)؛
 36-116اإلبق تتاء عل تترب تص تتميم ا الق تتوي عل تترب اخت تتال ا تتوات الض تترورية مت ت
ا تض احلاجة إد اي حتسينات إضافية واملواءمة ما املعايري الدولية (تركيا)؛
 37-116مواصتتلة تنفيتتت إطارهتتا التشت تريع واملةسس ت حلمايتتة حقتتوق اإلنس تتان
وتعزيزها علرب حنو يكفل إد اي حتسينات عملية علرب أرض الوا ا (أسرتاليا)؛
 38-116تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز (األرجنتني)؛
 39-116مواصتتلة تعزيتتز اإلطتتار التش تريع ملنتتا التمييتتز العنصتتري واملمارستتات
القا مة علرب أسار التحيرز ومكافحت ما (أوروغواي)؛
 40-116تعتتديل التعريتتف القتتانوي للتمييتتز لكت يشتتمل ا متتة شتتاملة ابألستتباة
احملظورة للتمييز (تشيكيا)؛
 41-116مواصلة اجل ود ملكافحتة التمييتز ييتا منتاح احليتاةا ابإلضتافة إىل
اختتتال تتتدابري هتتتدف إىل منتتا ييتتا مظتتاهر التحيرتتز وأشتتكاي التعبتتري عنتتها متتن بيتتل
اة الكراهية والعنصرية وكرن األجانب (نيكاراغوا)؛
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 42-116اعتم تتاد يي تتا الت تتدابري الرامي تتة إىل من تتا التميي تتز واملالحق تتة القض تتا ية
ألسباة إثنية أو دينية الفور (االحتاد الروس )؛
 43-116إنشاء آليات مةسستية فعالتة ملكافحتة ييتا أشتكاي التمييتز العنصتري
وكرن األجانب والعنصرية والتحري علرب الكراهية (السنغاي)؛
 44-116تنفي تتت مح تتالت عام تتة لتعزي تتز التن تتوع الثق تتا والتس تتام إزاء األ لي تتات
وضحا جرا م الكراهية (سرياليون)؛
 45-116تنظ تتيم مح تتالت عام تتة لتعزي تتز التن تتوع الثق تتا والتس تتام ب تتني الثقاف تتات
وإنشاء آلية حكومية لرصد مثل هتن اجلرا م (كوت ديفوار)؛
 46-116مواصلة اجل ود الرامية إىل تعزيز ومحاية التنوع الثقا والتسام دا تل
اجملتما عن طريق اختال تدابري فعالةا تا للك تنظيم محالت عامة (أفغانستان)؛
 47-116التنديت تتد بشت تتدة و ت تتاة الكراهيت تتةا وإج ت تراء حتقيت تتق كت تتاف
الكراهية العنصرية وأعماي العنف بدافا العنصرية ومقاضاة اجلناة (غواتيماال)؛

ت تتاة

 48-116إنفال أكثر املعايري صرامة بش ن حظر البياانت والكامج السياسية الت
تشجا علرب العنصرية وكرن األجانتب و تاة الكراهيتة أو حتت علترب الكراهيتة أو
التعصبا تا للك األفعاي القا مة علرب أسار إثين أو ديين (كوت ديفوار)؛
 49-116مواصلة اجل ود الرامية إىل التصتدي للتمييتز القتا م علترب أستار العترق
أو اهلويتة القوميتة أو املعتقتدات الدينيتة وتشتجيا التنتوع الثقتا والتستام ا بوستا ل
من ا تنفيت املادة  161من القانون اجلنا (إندونيسيا)؛
 50-116اختتال التتدابري الضترورية ملكافحتتة كترن األجانتب والعنصترية والتمييتتز
ا اة العاب (العراق)؛
 51-116اختال تدابري فعالة ملكافحة
ابألصل اإلثين أو امليل اجلنس (بلجيكا)؛

اة الكراهية وأعمتاي الكراهيتة املتصتلة

 52-116مواصتتلة العمتتل متتن أجتتل اختتتال تتتدابري فعالتتة تكفتتل إح تراز تقتتدب علتترب
جمتتاي مكافحتتة جترا م الكراهيتتةا تتتا يشتتمل جر تتة
الصتتعيدين القتتانوي والقضتتا
الكراهية املتصلة ابلتمييز العنصري أو امليل اجلنس واهلوية اجلنسانية (الكازيل)؛
 53-116حظ تتر البي تتاانت واملن تتابر السياس تتية الت ت تش تتجا عل تترب العنصت ترية وك تترن
األجانتتب و تتاة الكراهيتتة أو ا تتاة التتتي يرم ت إىل احل ت علتترب الكراهيتتة أو
التعصب إزاء األ ليات اإلثنية أو الدينية أو أي أ ليات أ رس (إكوادور)؛
 54-116اعتمتاد سياستة دتددة ملنتا تصتتاعد تاة الكراهيتة وجترا م الكراهيتتة
القتتا مني علتترب أستتار التحيتتز العنصتتريا وأعمتتاي القتتتل تتارط ن تتاق القضتتاء أو
إبجراءات موجزة أو تعسفية ال يتعرض هلا السكان ستياق النزاعتات املستلحةا
واجلرا م اجلنسية املنتشرة البلد ومكافحة هتن األعماي (هندورار)؛

GE.17-23488

19

A/HRC/37/16

 55-116وضا حد لتمجيد اجملرمني النازيني واملتواطئني مع ما تن في م ستتيبان
بنديرا ورومان جوفيفتش (االحتاد الروس )؛
 56-116ضمان تقيرد ييتا األطتراف
(إسبانيا)؛

النتزاع تبتادق القتانون التدو اإلنستاي

 57-116االمتنت تتاع عت تتن أي ممارست تتة كت تتن أن تعت تترض حيت تتاة املت تتدنيني للخ ت تتر
(النرويج)؛
 58-116وضتتا حتتد لالنت اكتتات والفظتتا ا املرتكبتتة علتترب يتتد القتتوات احلكوميتتة
ش تترق أوكراني تتا (اجلم وري تتة العربي تتة
واملوالي تتة للحكوم تتة س تتياق النت تزاع املس تتل
السورية)؛
 59-116اختال تدابري جديتة حلتل النتزاع ب ريقتة ستلميةا وللتك ابمتثتاي احلكومتة
اللتزاماهتتتا توجتتب حزمتتة التتتدابري املعتمتتدة تنفيتتتا التفتتاق مينستتك وعتتن طريتتق بتتدء
تنفيت هتن التدابري (اجلم ورية العربية السورية)؛
 60-116تبس تتي إجت تراءات االس تتتفادة م تتن ا تتدمات اإلداري تتة العام تتة لص تتاحل
املقيمتني القتترب و كتتني متتواطين أوكرانيتتا متن التنقتتل دون عرا يتتل بتتني القتترب واب ت
أراضت ت أوكراني تتاا م تتا االعت ترتاف بقت تراري اجلمعي تتة العام تتة  262/68و205/71
وبسيادة أوكرانيا علرب القرب (اململكة املتحدة لكي انيا العظمرب وآيرلندا الشمالية)؛
 61-116دعت تتم اجل ت تتود الراميت تتة إىل منت تتا انت اكت تتات حقت تتوق اإلنست تتان القت تترب
ودونبتتار عتتن طريتتق تيستتري وصتتوي اجل تتات املعنيتتة ابلرصتتد واملتتدافعني عتتن حقتتوق
اإلنسان والصحفيني واحملامنيا وإجراء حتقيق شامل أي ادعاءات لات مصدا ية
تتعلتتق بتج تتاوزات ارتكبت تتا الق تتوات األوكرانيتتة واس تتتخداب يي تتا الوس تتا ل املال م تتة
لتعزيز املساءلة عن التجاوزات (الوال ت املتحدة األمريكية)؛
 62-116متابعتتة التوصتتيات املقدمتتة متتن املفوضتتية الستتامية بش ت ن حالتتة حقتتوق
اإلنست تتان املنت تتاطق املتضت تتررة مت تتن الن ت تزاع شت تترق أوكرانيت تتاا وواصت تتة مت تتا يتعلت تتق
ابإلج تراءات القانونيتتة الواجبتتة ومعاملتتة الستتجناء واحملتج تزين والعنتتف القتتا م علتترب
أسار نوع اجلنس والعنف اجلنس (كندا)؛
 63-116است تتتخداب ييت تتا األدوات واقليت تتات القا مت تتة حلمايت تتة حقت تتوق ست تتكان
أوكرانيتتا التتتين يعيشتتون أ تتاليم أوكرانيتتا احملتلتتة بصتتفة مة تتتة وحتتر هتما والعمتتل
الو ت لاتتته علتترب اختتتال تتوات سياستتية ودبلوماستتية هتتتدف إىل استتتعادة الستتالمة
اإل ليمية ألوكرانيا دا ل حدودها املعرتف هبا دوليا (جورجيا)؛
 64-116إهنتتاء احلصتتار اال تصتتادي والعستتكري املفتتروض علتترب دونبتتار فتتوراا
ووضا حد لعمليات صف أراضي ا وتنفيت االلتزامات االجتماعية واملتعلقة إلقتوق
اإلنسان إزاء سكان املن قة تنفيتا كامالا (االحتاد الروس )؛
 65-116إدراط أحكتتاب تتعلتتق بتجتترمي حتتاالت اال تفتتاء القستتري
الوطنية بشكل كامل (سلوفاكيا)؛
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 66-116اخت تتال ت تتدابري هت تتدف إىل وض تتا تتانون وط تتين بشت ت ن جر تتة اال تف تتاء
القسري (األرجنتني)؛
 67-116اختال وات للتحقيق ييا االدعتاءات املتعلقتة إلتاالت اال تفتاء
القس تتري ومن تتا ح تتاالت التع تتتيب واالحتج تتاز غ تتري الق تتانوي ومقاض تتاة املس تتةولني
(إي اليا)؛
 68-116إدراط تعريف للتعتتيب القتانون اجلنتا يتفتق ابلكامتل متا املتادة 1
متتن اتفا يتتة مناهضتتة التعتتتيب وغتترين متتن ضتتروة املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو
الالإنسانية أو امل ينةا والتحقيق ييا ادعاءات التعتتيب وستوء املعاملتة ب ريقتة
د يقة وشفافة وكفةة وفعالة هبتدف تقتدمي اجلنتاة إىل العدالتة ومكافحتة اإلفتالت متن
العقاة (ي ورية مولدوفا)؛
 69-116من اقلية الو ا ية الوطنيتة الستل ة القانونيتة والوستا ل العمليتةا تتا
للتتك املتتوارد املاليتتةا للوصتتوي إىل ييتتا األمتتاكن ال ت تشتتتبه اقليتتة أهنتتا وي
أشخاص ت ت ا حست تتلب ح ت تريت م أو كت تتن أن تحست تتلب ح ت تريت ما وفق ت ت ا للمت تتادة  4مت تتن
الكوتوكتتوي اال تيتتاري التفا يتتة مناهضتتة التعتتتيب وغتترين متتن ضتتروة املعامل تتة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة (سويسرا)؛
 70-116ز دة املت ت تتوارد حلمايت ت تتة حقت ت تتوق األشت ت تتخا
والسجناء وحتسني ظروف عيش م (ي ورية كور )؛

املت ت تتودعني

االحتجت ت تتاز

 71-116مواصلة اجل ود لتحسني حالة السجناءا وواصتة األشتخا املودعتون
رهت تتن االحتجت تتاز الست تتابق للمحاكمت تتةا بوست تتا ل من ت تتا ز دة احلت تتد األدم للمست تتاحة
املخصصة لكل سجنيا وختصتيص الوستا ل املاليتة الضتروريةا وز دة عتدد املتوظفني
املكلفني إلراسة املرافق السجنيةا وضمان توفري العالط ال يب الالزب (أملانيا)؛
 72-116مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة إىل مكافح تتة اال تتار ابلبش تترا بوس تتا ل من تتا
ت ت تتدريب م ت تتوظف إنف ت تتال القت ت تانون والتع ت تتاون م ت تتا بل ت تتدان العب ت تتور وبل ت تتدان املقص ت تتد
(إندونيسيا)؛
 73-116تكثي تتف اجل تتود الرامي تتة إىل مكافح تتة اال تتار ابلبش تتر وت تتوفري امل تتوارد
الكافية لالرتقاء بنوعية ا دمات املقدمة إىل ضحا اال ار (ماليز )؛
 74-116تعزيتتز القتتوانني واملمارستتات القا متتة جمتتاي التصتتدي لال تار ابلبشتتر
ألغتراض االستتتغالي اجلنست واالستتتغالي العمتتلا وواصتتة فيمتتا يتعلتتق ابلنستتاءا
متتا الرتكيتتز أيض تا علتترب الوضتتا املنتتاطق املتضتتررة متتن الن تزاع حي ت يتتزداد تتر
التعرض للعنف اجلنس أو لال ار (بولندا)؛
 75-116مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة إىل مكافح تتة اال تتار ابلبش تتر ومحاي تتة حق تتوق
الضحا وتزويدهم ابملساعدة الضرورية (مصر)؛
 76-116النظتتر ختصتتيص التمويتتل الكتتا ملبتتادرات مكافحتتة اال تتار لضتتمان
ة العمل الوطنية للفرتة ( 2020-2016ملديف)؛
التنفيت الناج
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 77-116إهنت تتاء املمارست تتات غت تتري القانونيت تتة ال ت ت تست تتت دف النصت تتب التتكاريت تتة
واألم تتاكن الديني تتة املقدس تتة التابع تتة لأل لي تتات القومي تتة والديني تتة (اجلم وري تتة العربي تتة
السورية)؛
 78-116الت تتدفاع عت تتن حقت تتوق ييت تتا ال وا ت تتف الدينيت تتة االست تتتقالي الت تتتا
ملةسست تتاهتا و ممتلكاهتت تتا وإجراءاهتت تتا ييت تتا األو ت تتاتا واح ت ترتاب هت تتتن احلقت تتوق
(اليوانن)؛
 79-116التحقتتق متتن عتتدب وجتتود أي يتتود انونيتتة أو إداريتتة غتتري ضتترورية أو
تعسفية علرب األنش ة املشروعة للمجتما املدي (الدامنرك)؛
 80-116ضمان احلق حرية الرأي والتعبري ييا أحنتاء إ ليم تاا فضتالا عتن
املشاركة النش ة للمجتما ووسا اإلعالب الشةون العامة (املكسيك)؛
 81-116مراجع تتة السياس تتة احلكوميت تتة القمعي تتة املص تتممة لقمت تتا عم تتل وست تتا
اإلعالب املستقلة والصحفيني واملدونني املستقلني (االحتاد الروس )؛
 82-116ضمان تعزيز مشاركة السل ات العامة لضمان املمارسة احلرة للحق
حرية التعبري وألنش ة وسا اإلعتالبا إ تاانا عن هتتن احلتر ت تستاهم املستاءلة
عن انت اكات حقوق اإلنسان (إسبانيا)؛
 83-116التنس تتيق م تتا ت تكاء دولي تتني إلجت تراء اس تتتعراض التشت تريعات واملراس تتيم
األ تترية املتعلقتتة بوستتا اإلعتتالب واجملتمتتا املتتديا هبتتدف حتديتتد متتا إلا كانت هتتتن
التدابري متفقة ما التزامات أوكرانيا الدولية (الوال ت املتحدة األمريكية)؛
 84-116اعتم تتاد تش تتريا يفضت ت إىل تنمي تتة جمتم تتا املنظم تتات غ تتري احلكومي تتة
أوكرانيا التي يتسم حالي ا ابلقوة واحليوية والنشاط (النرويج)؛

 85-116االستتتمرار تعزيتتز محايتتة الصتتحفيني واملتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان
واألفراد لكفالة احلق حرية الرأي واحلق حريتة التعبتريو ومتن األ يتة تكتان أال
تبقت تترب اجل ت ترا م املرتكبت تتة إلت تتق امل نيت تتني العت تتاملني وست تتا اإلعت تتالب دون عقت تتاة
(هولندا)؛
 86-116مواصتتلة تعزيتتز البيئتتة التشتريعية ا اصتتة ابلصتتحفيني ووستتا اإلعتتالبا
واخت ت تتال ت ت تتدابري إض ت تتافية لتت ت ت مني س ت تتالمت ما والتص ت تتدي إلف ت تتالت املس ت تتةولني ع ت تتن
االعتداءات علرب الصحفيني من العقاة (اليوانن)؛
 87-116ض ت تتمان احت ت ترتاب حري ت تتة التعب ت تتريا وواص ت تتة فيم ت تتا يتعل ت تتق ابلص ت تتحفيني
واجلمعيتتات واملنظمتتات غتتري احلكوميتتة ممتتن ينش ت ون جمتتاي التتدفاع عتتن احلقتتوق
األساسيةا تتا للتك حقتوق املثليتات واملثليتني ومزدوجت امليتل اجلنست ومغتايري
اهلوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني (فرنسا)؛
 88-116تعزي تتز محاي تتة الص تتحفيني والتحقي تتق م تتا اجل تتات املس تتةولة ع تتن نش تتر
املع يتتات الشخصتتية للصتتحفيني واحل ت علتترب االعتتتداء علتتي مو والتحقيتتقا علتترب
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س تتبيل األولوي تتةا ح تتاالت ت تتل الص تتحفينيا ت تتا يش تتمل حال تتة ابفي تتل ش تتري ي ا
ومقاضاة اجلناة (تشيكيا)؛
 89-116مواصتلة تعزيتز احترتاب حريتة التعبتري ومحايتة الصتحفينيا وللتك إطتار
جمموعتتة التش تريعات الناظمتتة لوستتا اإلعتتالب ال ت تقيتتد حريتتة التعبتتري متتن تتالي
حتديد عتبات للب بلغات األ ليات القومية (رومانيا)؛
 90-116ض تتمان س تتالمة الص تتحفيني والناشت ت ني اجملتم تتا امل تتدي ع تتن طريت تتق
محايت م من التد ل غري القانوي ومن الت ديدات (ي ورية كور )؛
 91-116ض تتمان ست تتالمة املت تتدافعني عت تتن حق تتوق اإلنست تتان والصت تتحفيني وكفالت تتة
ممارست م ألنش ت م ممارسةا حرةا (إي اليا)؛
 92-116الت ك تتد مت تتن أن التشت تريا املتعلت تتق ابلتص ت تري عص تتوي املنظمت تتات غت تتري
احلكومية ال يضعف اجملتما املدي وال جيتك هتتن املنظمتات علترب الكشتف عتن تدر
من املعلومات ا اصة هبا دون مكر (فرنسا)؛
 93-116ضتتمان الستتري احلتتر لعمتتل األح تزاة السياستتيةا تتتا
املعارضة (االحتاد الروس )؛

للتتك أح تزاة

تتاع
 94-116ضتتمان محايتتة القضتتاة واحملتتامني وغتتريهم متتن امل نيتتني العتتاملني
العدالتتة محايتتة كاملتتة متتن الت ديتتدات والتخويتف وغتتري للتتك متتن الضتتغوط ا ارجيتتة
ال يحرجرب من ا إضعاف وهتديد استقالهلم وحيادهم (هولندا)؛
 95-116اختال تدابري عاجلة الستعادة استقالي القضاء (االحتاد الروس )؛

 96-116التحقق من أن ضاة احملكمة العليا ال خيضعون ألي شكل من أشكاي
الت ت ثري السياس ت فيمتتا يتختونتته متتن تترارات ومتتن أن تعييتتن م يتتتم إطتتار عمليتتة
شفافة (سلوفينيا)؛
 97-116ز دة ج ودهتتا لضتتمان إج تراءات ضتتا ية عادلتتة وفعالتتةا وال ستتيما
القضا املتعلقة بتجاوزات حقوق اإلنسان (أسرتاليا)؛
 98-116مواص ت تتلة ج وده ت تتا لتحس ت تتني إمكاني ت تتة التقاضت ت ت جلمي ت تتا األوكت ت ترانيني
(ألربيجان)؛
 99-116ض ت تمان إمكانيت تتة التقاض ت ت ا واح ت ترتاب اإلج ت تراءات القانونيت تتة الواجبت تتةا
وإنشتتاء آليتتات لتقتتدمي تعويضتتات منصتتفة دون ييتتز وفق تا للقتتانون التتدو حلقتتوق
اإلنسان (إكوادور)؛
 100-116اختتال
العقاة (هنغار )؛

تتوات إلهنتتاء إفتالت مترتكيب انت اكتتات حقتوق اإلنستتان متتن

 101-116استتتكماي عمليتتة إنش تاء املكتتتب احلكتتوم للتحقيقتتات وتزويتتدن تتتا
حيتاط متن متوارد وضتماانت للتحقيتق كنتف االستتقاللية اجلترا م املرتكبتة علترب
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يد املوظفني العامني والقضاة وموظف إنفال القانونا ومن مث التصدي لإلفتالت متن
العقاة (انميبيا)؛
 102-116تنفيتتت التوصتتيات التتواردة آ تتر تقريتتر صتتدر ع تن بعثتتة رصتتد حالتتة
حقتتوق اإلنستتان أوكرانيتتا أيلوي/ستتبتمك 2017ا وواصتتة ألجتتل إنشتتاء آليتتة
وطنية توفر للمدنيني ضحا النزاع سبل انتصاف كافية وفعالة وسريعة ومال مةا تتا
يشمل التعوي (النمسا)؛
 103-116إج تراء حتقيتتق فتتوري ومستتتقل األح تداث ال ت ش ت دهتا أوديستتا
أ ر/مايو  2014وتقدمي املسةولني إىل العدالة (االحتاد الروس )؛
 104-116املضت تدم ا التحقيتق حتاالت القتتل الت حستجل تالي ثتورة
امليتتدان أوديستتا أ ر/متتايو 2014ا و حالتتة تتتل الصتتحف ابفتتل شتتري ي
 20وز/يوليه ( 2016فرنسا)؛
 105-116إج تراء حتقيقتتات شتتاملة ومس تتقلة ونزي تتة ييتتا ضتتا استتتخداب
التعتيب واالحتجاز التعستف علترب يتد املتوظفني العتاملني وكتاالت إنفتال القتانون
(االحتاد الروس )؛
 106-116التحقيت تتق ييت تتا االدعت تتاءات املتعلقت تتة ععمت تتاي التعت تتتيب وست تتوء
املعاملةا تا للك األعماي ال ضا هلا احملتجزون ألسباة ترتب ابلنزاعا وفق ا
اللتزاماهتا الدولية (سويسرا)؛
 107-116االستمرار حتستني التحقيتق ادعتاءات التعتتيب وستوء املعاملتةا
وكتتتلك االستتتخداب غتتري املتناستتب للقتتوة متتن جانتتب أف تراد تتوات األمتتنا وضتتمان
مالحقة املسةولني عن هتن األعماي (الكازيل)؛
 108-116االستمرار البح عن السبل الفعالةا من الي اقليات الدوليةا
حملاسبة املسةولني عن انت اكات حقتوق اإلنستان والقتانون التدو اإلنستاي تلتك
األجزاء من أوكرانيا ال ختضا إلكم الوا ا لسي رة االحتاد الروس (ليتوانيا)؛
 109-116ضتتمان توثيتتق انت اكتتات حقتتوق اإلنستتانا تتتا للتتك أعمتتاي القتتتل
تتارط ن تتاق القضتتاءا وحتتاالت االحتجتتاز غتتري القتتانوي والتعتتتيب والعنتتف القتتا م
علرب أسار نوع اجلنسا املرتكبة من بل ييا أطراف النزاع التتي انتدلا شترق
أوكرانيتتا بتتتدبري متتن االحتتتاد الروس ت ا والتحقيتتق هتتتن األعمتتاي وتقتتدمي املستتةولني
عن ا إىل العدالة (اململكة املتحدة لكي انيا العظمرب وآيرلندا الشمالية)؛
ت تتاع العدال ت تتة
 110-116ض ت تتمان االس ت تتتمرار تنفي ت تتت است ت ترتاتيجية إص ت تتال
للفرتة  2020-2015لز دة فر التقاض وتعزيز استقالي القضتاء واستئصتاي
الفساد (النمسا)؛
 111-116مكافحة الفساد

النظاب القضا وتعزيز العدالة (الصني)؛

 112-116اخت ت تتال الت ت تتدابري الض ت تترورية ملكافح ت تتة الفس ت تتاد والتص ت تتدي ألس ت تتبابه
واستئصاي جتورن (العراق)؛
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 113-116التصدي لألسباة اجلترية للفساد علرب سبيل األولوية (هنغار )؛
 114-116إنشتتاء دكمتتة اصتتة تحعتتا بقضتتا الفستتاد وهتيئتتة الظتتروف املناستتبة
لسري عمل ا علرب النحو الواجب (إستونيا)؛
 115-116إنشتتاء دكمتتة مستتتقلة منفصتتلة تحعتتا بقضتتا الفستتاد هبتتدف مواصتتلة
تعزيز استقالي القضاء وسيادة القانون (فنلندا)؛
 116-116تكثيتتف اجل تتود الراميتتة إىل مكافحتتة الفستتاد واعتمتتاد ييتتا التتتدابري
التشريعية والسياساتية ملكافحتة الفستاد بشتكل فعتاي متا مراعتاة رأي جلنتة فينيستيا
بش ن إنشاء احملكمة العالية املختصة بقضا الفساد (هولندا)؛
 117-116ز دة اجل تتود الرامي تتة إىل مكافح تتة الفس تتاد بش تتكل فع تتاي؛ وينبغ ت ت
للمكتتتب التتوطين ملكافحتتة الفستتاد وملكتتتب االدعتتاء املتخصتتص ضتتا الفستتادا
املنش ت ين ع تتاب 2015ا تكثي تتف عمل م تتا جم تتاي مقاض تتاة املس تتةولني الب تتارزين
الضالعني الفساد كل من احلكومة والكملان ونظتاب القضتاءو و كتن أن يحشتكل
إنشتتاء احملكمتتة املنفصتتلة املختصتتة بقضتتا الفستتاد تتوة صتتحيحة هتتتا اال تتان
(بولندا)؛
 118-116إنشتتاء نظتتاب ضتتا نزيتتها بوستتا ل من تتا إنشتتاء دكمتتة تحعتتا بقضتتا
الفساد؛ و كني املةسسات املعنية تكافحة الفستاد (مثتل املكتتب التوطين ملكافحتة
الفس تتاد أوكراني تتا)؛ والتص تتدي لك تتل داول تتة الس تتتخداب نظ تتاب القض تتاء ومكت تتب
املدع العاب دمة أغراض سياسية (الوال ت املتحدة األمريكية)؛
 119-116اعتم تتاد يي تتا الت تتدابري التشت تريعية والسياس تتاتية الض تترورية ملكافح تتة
الفساد وما يترتب بته متن إفتالت متن العقتاة ب ريقتة فعالتةو ويشتمل هتتا التعجيتل
إبنشاء دكمة مستقلة وفعالة تحعا بقضا الفساد (سلوفينيا)؛
 120-116اختتتال ييتتا التتتدابري الضتترورية إلنشتتاء دتتاكم تحعتتا بقضتتا الفستتاد
و ويل ا (هاي )؛
 121-116االس تتتمرار
تتود أوكراني تتا
س تتتن
(تركيا)؛

تعزي تتز امل تتوارد املتاح تتة هليئ تتات مكافح تتة الفس تتاد الت ت
جم تتاي مكافح تتة الفس تتاد وتوطي تتد س تتل اهتا واس تتتقالهلا

 122-116إ تتاز اإلصتتال القضتتا واستتتكماي سياستتة مكافحتتة الفستتاد متتن
الي إصال مكتب املدع العاب والدا رة احلكومية لألمن وفق ا للمعتايري الدوليتةا
حستتب ا تتة ال ت أعتتدت بتتدعم متتن املةسستتات األوروبيتتة – األطلستتيةا وإنشتتاء
دتتاكم متخصصتتة ضتتا الفستتاد وفتتق متتا تتتنص عليتته التش تريعات لات الصتتلة
(أملانيا)؛
آلار/متتارر  2017علتترب تتانون
 123-116إلغتتاء التعتتديالت ال ت أد ل ت
جماي مكافحة
منا الفساد وال تلزب أعضاء املنظمات غري احلكومية ال تنش
الفساد بنشر بياانت مالية (تشيكيا)؛
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 124-116اعتماد ييا التدابري الضرورية للتصدي للشواغل ال أعربت عن تا
اللجنة املعينة ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق بن تاق الفستاد
أوكرانيا و ثرين السليب علرب التمتا ميا حقوق اإلنسان (الكتغاي)؛
 125-116تنفي تتت اإلص تتالحات الالزم تتة إلنش تتاء نظ تتاب ض تتا مس تتتقل وفع تتاي
تعزيتتز تتدرة أوكرانيتتا علتترب مكافحتتة الفستتادا بتتل يفضت
وشتتفاف ال يستتاعد فقت
أيضت تا إىل وض تتا إط تتار ج تتاما لتكت تريس س تتيادة الق تتانون ومحاي تتة احلق تتوق واحل تتر ت
األساسية تنفيتا كامالا (كندا)؛
 126-116مواصلة تعزيتز التنميتة اال تصتادية واالجتماعيتةا والستع بنشتاط إىل
الن وض ابلعمالة وتستوس معيشة السكان (الصني)؛
 127-116تعزيتتز تنميتتة نظتتاب الضتتمان االجتمتتاع ا واالرتقتتاء تستتتوس الضتتمان
االجتماع (الصني)؛
 128-116كت تتني ييت تتا املت تتواطنني املت تتةهلني مت تتن االست تتتفادة مت تتن است تتتحقا ات
الضتتمان االجتمتتاع ا تتتا للتتك معاشتتات التقاعتتد واملتتن االجتماعيتتةا بصتترف
النظتتر عتتن مركتتز الفتترد بوصتتفه متتن األشتتخا املشتتردين أو عتتن مكتتان اإل امتتة
بلدن األصل (سويسرا)؛
 129-116حتسني الظروف ملكافحتة ارتفتاع معتدالت الفقترا وواصتة
الريفية (أنغوال)؛

املنتاطق

 130-116اختال تتدابري لتعزيتز إمكانيتة االستتفادة متن الرعايتة الصتحيةا وواصتة
فيما يتعلق تكافحة وفيات الرضا واألم ات (اجلزا ر)؛
 131-116االستمرار
(العربية السعودية)؛

إع اء األولوية لق اع الرعاية الصحية للميزانية الوطنية

 132-116تنفيت أنظمة كن من توزيا التغ ية للت عيم ورصد عمليات الت عيم
هتتتن هبتتدف التصتتدي لتفش ت شتتلل األطفتتاي واحلصتتبة وغري تتا متتن األم تراض ال ت
كن التنبة هبا (املكسيك)؛
 133-116توفري الرعاية ال بية للمشردين (فرنسا)؛
 134-116إدارة ال تتتخلص م تتن النف تتا ت وامل تتواد ا تترة ب ريق تتة س تتليمة بيئيت ت ا
ومعاجلة القضية علرب حنو يكفل احلفاظ علرب البيئة وصون صحة األفراد (العراق)؛
 135-116مواص تتلة ج وده تتا الرامي تتة إىل ض تتمان ني تتل التعل تتيم جلمي تتا األطف تتاي
(الكتغاي)؛
 136-116إلغ ت تتاء امل ت تتادة  7م ت تتن الق ت تتانون اجلدي ت تتد بشت ت ت ن التعل ت تتيم املعتم ت تتد
أيلوي/سبتمك ( 2017هنغار )؛
 137-116التحقت تتق مت تتن أن ت تتانون التعلت تتيم اجلديت تتدا الت تتتي يركت تتز علت تترب اللغت تتة
األوكرانيةا ال يفض إىل التمييز ضد األ ليات (ي ورية كور )؛
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 138-116احلفاظ علرب مستتوس متن التعلتيم ابللغتة األب لألشتخا املنتمتني إىل
األ ليات القوميةا وفق ما ورد الفقرة  167من تقريرها الوطين وصو التعليم
بلغة األب ما إيالء العناية الواجبة تضمون التعليم وعدد الساعات (رومانيا)؛
 139-116إلغتتاء تتانون التعلتتيما التتتي ينت تتك انت اكت ا صتتار ا احلقتتوق القانونيتتة
ال حيق هلا نيل التعليم بلغت ا األب (االحتاد الروس )؛
 140-116تنفي تتت االلتزام تتات الدولي تتة املتعلق تتة إلق تتوق اإلنس تتان إزاء األ لي تتاتا
فيما يتصل استخداب لغت م األب وثقافت م تنفيتا كامالا (االحتاد الروس )؛
 141-116مواصلة اجل ود الرامية إىل املض
اجلنسني (بلغار )؛

كني املرأة وتعزيز املستاواة بتني

 142-116تنفي تتت الق تتانون املتعل تتق بض تتمان املس تتاواة احلق تتوق والف تتر ب تتني
النستتاء والرجتتاي تنفيتتتا كتتامالا هبتتدف القضتتاء علتترب الثغ ترات ال ت تعكتتس انعتتداب
املساواة بني اجلنسني ييا جماالت اجملتما (انميبيا)؛
 143-116مواصتتلة اجل تتود الراميتتة إىل ضتتمان املستتاواة احلقتتوق والفتتر بتتني
النس تتاء والرج تتاي يي تتا جم تتاالت اجملتم تتاا م تتن تتالي االعت ترتاف الق تتانوي هب تتتن
املس تتاواة وتنفي تتت ت تتدابري اص تتة والقض تتاء عل تترب التف تتاوملت الف تتر ب تتني الرج تتاي
والنساء (نيكاراغوا)؛
 144-116تزويت تتد اللجنت تتة املعنيت تتة ابملست تتاواة بت تتني اجلنست تتني ابهلياكت تتل األساست تتية
الضرورية وامليزانية الالزمة لالض الع بعمل ا الكبريا وواصة للحد متن الفجتوة
األجور بني النساء والرجاي (املكسيك)؛
 145-116تكثيف اجل ود الرامية إىل احلتد متن انعتداب املستاواة واألجتور بستبب
نوع اجلنس (ي ورية فنزويال البوليفارية)؛
 146-116تعديل مواد القانون اجلنا املتعلقة ابالغتصاة والعنتف اجلنست تتا
يتفق ما املعايري الدولية وتوصيات املفوضتية الستامية واللجنتة املعنيتة ابلقضتاء علترب
التمييتتز ضتتد امل ترأة لضتتمان املستتاءلة عتتن أعمتتاي العنتتف اجلنس ت املتصتتلة ابلن تزاع
(آيرلندا)؛
 147-116اختتتال ا تتوات الضتترورية ملكافحتتة العنتتف القتتا م علتترب أستتار نتتوع
اجلتتنس ب ريقتتة فعالتتةا ال ستتيما عتتن طريتتق تعتتديل املتتادة  152متتن القتتانون اجلنتتا
إلضافة أحكاب تنظم العنف اجلنس تا يتفق ما املعايري الدولية (بلجيكا)؛
 148-116إجتراء استتتعراض للقتتانون اجلنتتا هبتتدف إجتراء أحكتتاب تتتنظم العنتتف
اجلنس ا تا يتفق ما املعايري الدولية (هندورار)؛
 149-116مواءمتتة أحكتتاب القتتانون اجلنتتا املتعلقتتة ابلعنتتف اجلنست متتا املعتتايري
الدوليةا وضمان املساءلة عن اجلرا م اجلنسية املتصلة ابلنتزاع وتتوفري التدعم الكتا
و دمات إعادة الت هيل املناسبة للضحا (ي ورية مولدوفا)؛

GE.17-23488

27

A/HRC/37/16

 150-116االس تتتمرار وض تتا تتوانني وسياس تتات هت تتدف إىل مكافح تتة العن تتف
التي يست دف املرأة (أندورا)؛
 151-116تترمي العنتتف املنتتز واختتتال تتتدابري شتتاملة للتصتتدي للعنتتف املستتل
علرب النساء والفتيات (منغوليا)؛
 152-116مواصتتلة اجل تتود اهلادفتتة إىل اعتمتتاد تتانون ملكافحتتة العنتتف املستتل
علي م يتضمن أحكام ا رب العنف املنز (ي ورية فنزويال البوليفارية)؛

 153-116تنفيتتت املزيتتد متتن القتتوانني وإج تراء إصتتالحات إضتتافية جمتتاي إنفتتال
حتقيتق
القانون وبتي ج ود عملية ملكافحة العنف املستل علترب النستاء واملضت
املساواة بني اجلنسني (أسرتاليا)؛

 154-116اعتماد تدابري ملكافحتة أعمتاي العنتف الت تستت دف املترأة واملعا بتة
علي اا وكتلك ضمان إدماط املرأة ييا جماالت اجملتما (أوروغواي)؛
 155-116اختال تدابري ملنا العنف املسل علترب النستاء والفتيتات والتصتدي لته
وض تتمان مالحق تتة مت ترتكيب أعم تتاي العن تتف ه تتتن ومع تتا بت م عل تترب النح تتو املناس تتب
(كرواتيا)؛
 156-116تنفيتتت عتتدد كتتاف متتن بترامج بنتتاء القتتدرات لصتتاحل القضتتاة واملتدعني
ومتتوظف إنفتتال القتتانون هبتتدف تنفيتتت القتتوانني الت تترب العنتتف املستتل علتترب املترأة
بشتتكل أفضتتل واالرتقتتاء تستتتوس تتدمات املستتاعدة واحلمايتتة املقدمتتة إىل النستتاء
ضحا العنف (مليلند)؛
 157-116مراجعتتة التش تريعات وكيفيتتة ت بيق تتاا وختصتتيص متتا يلتتزب متتن متتوارد
لتتتدريب أفتراد الشتترطة واملتدعني هبتتدف القضتتاء علتترب تفشت اإلفتتالت متتن العقتتاة
عن العنف املنز (السويد)؛
 158-116الت كتتد متتن أن مشتتروع تتانون عتتاب  2016بش ت ن مكافحتتة العنتتف
املنز ومنعه يتضمن أيض ا جزاءات عقابية ملرتكبيه (انميبيا)؛
 159-116مواصتتلة اجل تتود ملنتتا العنتتف القتتا م علتترب أستتار نتتوع اجلتتنسا تتتا
صفوف أفراد اجملتماا وممارستة
للك العنف املنز ا والقضاء عليه وإلكاء الوع
العنايتتة الواجبتتة فيمتتا يتعلتتق تالحقتتة وداكمتتة اجلنتتاةا وتقتتدمي التتتدريب لي الصتتلة
للستتل ات املختصتتة جمتتاي احلمايتتة متتن العنتتف املستتل علتترب النستتاء والفتيتتات
ومنعه (نيكاراغوا)؛
 160-116تعزيز إجراءات مقاضاة املستةولني عتن العنتف املنتز وحتستني ج تود
منا هتا العنفا وضمان استتفادة الضتحا متن املالجتد و تدمات التدعم األ ترس
(تشيكيا)؛
 161-116تكثيتتف اجل تتود الرامي تتة إىل التص تتدي للعن تتف املس تتل عل تترب النس تتاء
واألطفاي (أنغوال)؛
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 162-116ضمان املشاركة الفعالة للمجتما املدي
واألمن (إسبانيا)؛

ة املرأة والسالب

تنفيت

 163-116تعزيتتز حقتتوق املترأةا وواصتتة احلقتتوق املتعلقتتة بتمثيتتل املترأة احليتتاة
العامتتةا فض تالا عتتن مكافحتتة العنتتف املنتتز وستتد الفجتتوة األجتتور بتتني النستتاء
والرجاي (اجلزا ر)؛
 164-116النظتتر اعتمتتاد تتانون دتتدد بش ت ن حقتتوق ال فتتل لضتتمان تتتوفري
احلماية جلميا األطفاي دون ييز (ملديف)؛
 165-116اخت تتال يي تتا ا تتوات الض تترورية حن تتو التنفي تتت الفع تتاي تتة العم تتل
الوطنية املتعلقة بتنفيت اتفا ية حقوق ال فل للفرتة ( 2022-2017سلوفاكيا)؛
 166-116اختتتال تتوات إضتتافية ملواءمتتة التش تريعات الوطنيتتة متتا الكوتوكتتوي
اال تيتتاري التفا يتتة حقتتوق ال فتتل املتعلتتق إبج تراء تقتتدمي البالغتتات واتفا يتتة جملتتس
أورواب بش ت ن محايتتة األطفتتاي متتن االستتتغالي اجلنس ت واالعتتتداء اجلنس ت (البوستتنة
واهلرسك)؛
 167-116تكثيتتف اجل تتود الراميتتة إىل تعزيتتز حقتتوق ال فتتل ومحايت تتاا ال ستتيما
احلق التعليم (بلغار )؛
 168-116إدراط تعري ت تتف واضت ت ت الس ت تتتغالي األطف ت تتاي
التشريا الوطين (الكتغاي)؛

امل ت تتواد اإلابحي ت تتة

 169-116تكثيتتف اجل تتود الراميتتة إىل منتتا إستتاءة معاملتتة األحتتداث املس تتلوبة
حريت م وضمان إعادة هيل م هيالا فعاالا (إكوادور)؛
 170-116اختت تتال التت تتدابري الضت تترورية ملنت تتا معاملت تتة األشت تتخا
وواصة األحداث من ما معاملةا م ينة و اسية (العراق)؛

لوي اإلعا ت تتةا

 171-116مواصلة اجل ود الرامية إىل تنفيت ة العمتل الوطنيتة املتعلقتة بتنفيتت
اتفا ية حقوق األشخا لوي اإلعا ة (العربية السعودية)؛
 172-116ت تتدريب الع تتاملني اجل تتاز القض تتا عل تترب حق تتوق األطف تتاي لوي
اإلعا ةا ما مراعاة احتياجاهتم وم اراهتم ا اصة (إكوادور)؛
 173-116تكثيتتف اجل تتود الراميتتة إىل القضتتاء علتترب التمييتتز التتتارخي واهليكل ت
ض تتد الروم تتاا ومن تتا ا تتاة العنص تتري و تتاة الكراهي تتة واجلت ترا م املرتكبت تة إل تتق
األ ليات الدينية وممتلكاهتا (انميبيا)؛
 174-116تعزيز املبادرات الرامية إىل مكافحة االستبعاد والت متيش والفقترا تتا
للك املبادرات ال تست دف السكان املنتمني إىل ياعة الروما ضمن ياعتات
أ رس (إكوادور)؛
 175-116ضمان احلماية الكاملة للحقوق الثقافية والتعليميتة والدينيتة واللغويتة
ملختلف اجلماعات واأل ليات ال تعتيش أوكرانيتاا متا الرتحيتب هتتا الصتدد
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إبحالة القتانون اجلديتد املتعلتق ابلتعلتيم إىل جلنتة فينيستيا للحصتوي علترب رأي تكاء
اعرب هتا الرأي مراعاة ملمة (اليوانن)؛
اللجنة بش نها علرب أن يحر َ
 176-116تنق تتي الق تتوانني التمييزي تتة الت ت تس تتت دف األ لي تتات القومي تتةا ت تتا
للك انون التعليم التي صدر مة را (اجلم ورية العربية السورية)؛
 177-116تعزيتتز اجل تتود هبتتدف إدمتتاط ياعتتة الرومتتا
(هنغار )؛

اجملتمتتا إدماج تا أفضتتل

 178-116اعتمتتاد استرتاتيجية تدرجيتتة هتتتدف إىل ز دة فتتر التعلتتيم والن تتوض
ابإلسكان وحتسني ظروف املعيشة لصاحل أفراد ياعة الروما (اهلند)؛
 179-116مواصلة اجل ود الرامية إىل تعزيز محاية حقوق األ لياتا تتا للتك
املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنس ومغايرو اهلوية اجلنستانية وحتاملو صتفات
اجلنستتني وأف تراد ياعتتة الرومتتاا عتتن طريتتق تنفيتتت التش تريعات القا متتة تنفيتتتا فعتتاالا
وإنفال القانون بشكل فعاي (أملانيا)؛
 180-116االستتتمرار العمتتل ألجتتل القضتتاء علتترب ييتتا أشتتكاي الوصتتم أو
التمييز القا م علرب أسار امليل اجلنس أو نوع اجلنس (شيل )؛
 181-116النظ تتر إد تتاي تع تتديالت عل تترب الق تتانون اجلن تتا
املعا بة علرب اجلرا م املرتكبة بدافا كرن املثليني (شيل )؛

أوكراني تتا بغي تتة

 182-116اعتم تتاد تشت تريا ش تتامل ملكافح تتة التميي تتز الق تتا م عل تترب أس تتار املي تتل
اجلنس واهلوية اجلنسانيةا ومحاية حقوق املثليات واملثليني ومزدوجت امليتل اجلنست
ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني (هندورار)؛
 183-116تعزيز اجل ود الراميتة إىل منتا ومكافحتة ييتا أنتواع التمييتزا وواصتة
التمييز التي يست دف النساء واملثليات واملثليني ومزدوج امليل اجلنس ومغايري
اهلوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني (إي اليا)؛
 184-116االعرتاف بعقد القران املدي بني شخصتني متن نفتس اجلتنس كخ توة
أوىل حن تتو مكافح تتة التميي تتز الق تتا م عل تترب أست تار املي تتل اجلنست ت واهلوي تتة اجلنس تتانية
(إسبانيا)؛
 185-116استتتعراض التش تريعات لات الص تتلة وكيفيتتة ت بيق تتا هبتتدف القض تتاء
علترب اإلفتالت متن العقتاة عتن جترا م الكراهيتة الت ترتكتب بستبب امليتل اجلنست
واهلوية اجلنسانية (السويد)؛
 186-116مواصلة تعزيز التتدابري الراميتة إىل منتا ومكافحتة التمييتز القتا م علترب
أسار امليل اجلنست ا وضتمان التعبتري احلتر لألشتخا املنتمتني إىل ياعتة املثليتات
واملثليني ومزدوج امليل اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني
وكفالة احرتاب أفراد هتن اجلماعة (أوروغواي)؛
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 187-116اختال تدابري تكفل احرتاب حقوق اإلنسان للعماي امل اجرينا بوسا ل
من تتا تشتتجيا احلتتوار البنتتاء وبترامج بنتتاء القتتدرات هبتتدف إنشتتاء نظتتاب فعتتاي إلدمتتاط
العماي امل اجرين (مليلند)؛
 188-116بتتتي ج تتود لتعزيتتز تتتوافر تتدمات الرعايتتة الصتتحية والتعلتتيم لصتتاحل
األشخا املشردين دا لي ا والن وض بنوعية هتن ا دمات وتيستري ستبل الوصتوي
إلي ا (أنغوال)؛
 189-116اختتتال تتوات إضتتافية لتعزيتتز فتتر وصتتوي األشتتخا املشتتردين
دا لي تاا وال ستتيما األطفتتاي متتن لوي اإلعا تتاتا علتترب تعلتتيم لي جتتودةا وللتتك
متابعةا للتوصتيات التواردة الفقترتني  42-97و 126-97متن التقريتر ا تتام
( )A/HRC/22/7جلولة االستعراض الثانية (هاي )؛
 190-116االست تتتمرار
املستدامة (ألربيجان)و

بت تتتي املزيت تتد مت تتن اجل ت تتود تنفيت تتتا ألهت تتداف التنمي ت تتة

 -117ييا االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة هتتا التقريتر تعتك عتن مو تف الدولتة
(الدوي) ال دمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراضو وال ينبغ أن يف تم أهنتا حتظترب بت ييتد
الفريق العامل بكاملهو
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