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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق  -1

. 2019تشنرين الثنان/نوفمرب  15إىل  4، دورته الرابعة والثالثني يف الفرتة منن 5/1اإلنسان 
. 2019تشرين الثان/نوفمرب  4 األوىل املعقودة يف إبيطاليا يف اجللسة وجرى االستعراض املتعلق

وترأس وفد إيطاليا وكيل وزارة الشؤون اخلارجينة والتعناون الندوا، السنيد منانليو دي سنتيفانو. 
 تشنرين الثنان/ 8واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق إبيطاليا يف جلسنته العاشنرة املعقنودة يف 

 .2019نوفمرب 
تاا  ،2019لثان/يناير كانون ا  15ويف  -2 اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين ال

 )اجملموعة الثالثية( لتيسري استعراض احلالة يف إيطاليا: أسرتاليا وجنوب أفريقيا وسلوفاكيا.
مننن مرفننق  5وللفقننرة  5/1مننن مرفنق قننرار جملننس حقننوق اإلنسنان  15ووفقنًا للفقننرة  -3

 : إيطاليا ة ألغراض استعراض احلالة يف، صدرت الواثئق التالي16/21 قراره
 (؛A/HRC/WG.6/34/ITA/1)أ( )15تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة  )أ( 
جتميننأ أعدتنننه مفوألننية األمنننم املتحنندة السنننامية حلقننوق اإلنسنننان )املفوألنننية  )ب( 

 ؛(A/HRC/WG.6/34/ITA/2)ب( )15السامية( وفقاً للفقرة 
 (.A/HRC/WG.6/34/ITA/3( ))ج15السامية وفقاً للفقرة موجز أعدته املفوألية  )ج( 

وأُحيلت إىل إيطاليا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مسبقًا كل من أملانيا  -4
بعة على والربتغال وبلجيكا ابسم جمموعة األصدقاء املعنية آبليات التنفيذ وتقدمي التقارير  تا وامل

منننى وأيرلنننندا الشننننمالية والسنننويد واململكنننة املتحننندة لربيطانينننا الع الصنننعيد النننوطين، وسنننلوفينيا 
والوالايت املتحدة األمريكية وأوروغواي. وميكن االطالع على هذه األسئلة يف املوقأ الشبكي 

 لالستعراض الدوري الشامل.

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

أشار رئيس الوفد إىل التغيريات الكثرية اليت طرأت على الصعيدين الدوا واحمللي منذ  -5
. 2014االسننتعراض النندوري الشننامل األخننري إليطالينننا الننذي جننرى يف تشننرين األول/أكتنننوبر 

إن صنون السنالم  ملتحندة، قنائالً واقتبس عبارة "يف عنا  منن املتاعنم" منن األمنني العنام ل منم ا
يضاً  -اعية املستدامة، وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها لتنمية االقتصادية واالجتمواألمن، وا يف  أ

أمور جيم أن ت ل اثبتة، وقد ظلت هكذا ابلفعل.  - 2030ألوء خطة التنمية املستدامة لعام 
ية عن رئيس وزراء إيطاليا، جيوزييب كونيت، قوله  ونقل أيضاً  ن إن اإلنسان يقأ يف صميم "اإلنسا

 لة".الشام

وأكدت حكومة إيطاليا من جديد عزمها على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقنوق  -6
اإلنسان وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها )مبادئ 
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 تشننننرين الثننننان/ 18مناقشنننة يف ابرينننس(. ويف هننننذا الصننندد، قننننرر جملننننس الننننواب للتننننو إجننننراء 
 بشأن مشروع القانون املتعلق إبنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان. 2019 نوفمرب

ولنننندى إيطالينننننا جلننننننة مشنننننرتكة بنننننني الننننوزارات معنينننننة  قنننننوق اإلنسنننننان، أنشنننننئت يف  -7
. وتعمل اللجنة (1)"كممارسة فضلى  ؛ وتوفُّر مثل هذه اآللية أمر "معرتف به دولياً 1978 عام

ال اركي قنائم علنى تعندد اجلهنات صناحبة املصنلحة، وال تننز املشنرتكة بنني النوزارات وفنق شن  تشن
 شديداً بدورها بوصفها اآللية الوطنية لتقدمي التقارير واملتابعة. ملتزمة التزاماً 

 وفيمنا يتعلننق ابألطنر املؤسسننية اجلديندة الننيت أنشننئت، ُسنلط الضننوء علنى تعيننني وزيننر -8
لوألأ إطار اسرتاتيجي للمساواة بني لتكافؤ الفرص واألسرة. وبناء على ذلك، جيري التخطيط 

 اجلنسني.
وقد اعتُمد قانون "املدونة احلمراء" اجلديد املتعلق ابلعنف العنائلي والعننف اجلنسنان،  -9

ئننندة وجتننري صنننياغة اخلطنننة اجلديننندة ملكافحنننة االجتنننار ابلبشننر ابلتنننوازي منننأ أعمنننال اجتمننناع املا
 املستديرة املؤسسي بشأن االستغالل يف العمل.

وفيمننا يتعلننق مبكافحننة العنصننرية، ذكننر الوفننند، مننن بننني العدينند مننن التنندابري املعيارينننة  -10
واملؤسسية والتنفيذية املتخذة، الدور الذي يضطلأ به املكتم الوطين ملناهضة التمييز العنصري. 

جملس الشيوخ يف البلد جلنة استثنائية ملكافحنة  ، أنشأ2019ويف أواخر تشرين األول/أكتوبر 
 لعنف.والعنصرية ومعاداة السامية والتحريض على الكراهية وا التعصم

وأفنناد الوفنند ملن املكتننم الننوطين ملناهضننة التميينننز العنصننري هننو أيضننًا جهننة التنسنننيق  -11
ذه االسرتاتيجية، . ويف إطار ه2020-2012لالسرتاتيجية الوطنية إلدماج مجاعة الروما للفرتة 

ذ العديد من التدابري املتكامل م ملننأ ة يف مجيأ أحناء البلد، مأ إيالء أقصى قندر منن االهتمنااُّتُّ
 التمييز العنصري والكراهية وكره األجانم.

ويتعلنق أحند اخلطنوط االسننرتاتيجية للعمنل احلكنومي الرامنني إىل تعزينز تكنافؤ الفننرص  -12
 ى أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية ومكافحته.ومحاية احلقوق مبنأ التمييز عل

وفيما يتعلق ابهلجنرة، شندد الوفند علنى أننه ال ميكنن ألي بلند أن يتصندى وحنده هلنذا  -13
من التدخالت يف جماا اللجوء واهلجرة  كبرياً   التحدي، وأن السلطات اإليطالية قد عززت عدداً 

 فيها. رئيسياً  املنت مة، واليت يشكل اإلدماج عنصراً 
كنانون   9املنؤرخ  3د مبوجم القانون رقم وجرى تعزيز اإلطار اإليطاا ملكافحة الفسا -14

 )ما يسمى بقانون استئصال الرشوة(. 2019يناير الثان/
وقند بندأت وزارة العندل يف اقتنناء مبنانف إألنافية السنتخدامها مرافنق  سنجنية. وأنشنئت  -15

تعذ امتثاالً ، 2014اآللية الوقائية الوطنية يف عام  يم للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة ال
 ة أو الالإنسانية أو املهينة.وغريه من ألروب املعاملة أو العقوبة القاسي

__________ 

(1) A/HRC/WG.6/34/ITA/2 9، الفقرة.  
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وتوا إيطاليا أمهية للعيش الكرمي والصحة البيئينة ألنمن حقنوق اإلنسنان. وبنناء علنى  -16
أكثر من مليون شخص من ذلك، استحدثت احلكومة الدخل األساسي الشامل، الذي أخرج 

 تفاق البيئي اجلديد.وهدة الفقر املطلق، وأطلقت اال
من خالل العمل عن كثم مأ  وإيطاليا ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة أيضاً  -17

القطناع اخلناص ومن منات اجملتمنأ املندن اإليطالينة. وقند تعنزز هنذا الننه  اطنة العمنل الوطنيننة 
أول بلد جُيري  ، كانت إيطاليا2018التجارية وحقوق اإلنسان. ويف عام  األوىل بشأن األعمال

هو استعراض جرى تقاسم نتائجه خالل املنتدى املعين استعراض منتصف املدة خلطته الوطنية، و 
 .2018ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسان لعام 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء  
ناء احلوار يف فداً ببياانت أثناء جلسة التحاور. وترد التوصيات املقو  121أدىل  -18 ث دمة أ

 الفرع الثان من هذا التقرير.
 ورحبت مجهورية فنزويال البوليفارية بتعزيز املكتم الوطين ملناهضة التمييز العنصري. -19
لعنائلي وأعربت فييت انم عن تقديرها العتماد تدابري جديدة حلماينة ألنحااي العننف ا -20

 والعنف اجلنسان.
 ة خالل جولة االستعراض الثانية.ا لتنفيذها التوصيات املقبولوأثنت زامبيا على إيطالي -21
 .2016وهنأت أفغانستان إيطاليا على اعتمادها قانون حرية اإلعالم يف عام  -22
املهاجرين والالجئني يف الفرتة ورحبت ألبانيا ابجلهود اليت تبذهلا إيطاليا ملواجهة تدفق  -23

 .2019إىل عام  2014من عام 
 رتياح تصديق إيطاليا على عدة صكوك دولية حلقوق اإلنسان.اجلزائر اب والح ت -24
 وأشارت أنغوال إىل تعزيز الشراكات بشأن اهلجرة مأ بلدان املنشأ والعبور األفريقية.  -25
 املدارس اآلمنة واملبادئ التوجيهية املصاحبة له.وأشادت األرجنتني ابلتوقيأ على إعالن  -26
يطاليننا خلطننة العمنننل الوطنيننة ملكافحننة االجتنننار عننن تقنننديرها لصننياغة إوأعربننت أرمينيننا  -27

 .2021-2019ابألشخاص للفرتة 
نون  -28 قا وأشادت أسرتاليا ابلتدابري املتخذة لتحسني املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك ال
 ي يقضي بزايدة متثيل املرأة يف جمالس إدارة الشركات.الذ 120/2011رقم 
 دأبت إيطاليا على إيالئها حلماية األقليات. ا ابألمهية اليتوأقرت النمس -29
ونو هت أذربيجان ابعتماد إيطاليا خلطة العمل الوطنية ملناهضة العنصرية وكره األجانم  -30

 وما يتصل بذلك من تعصم.
ىل اجلهود اليت تبذهلا إيطاليا من أجل مكافحة العنف ألد املرأة، وأشارت جزر البهاما إ -31
 .2020-2017 ذلك اخلطة االسرتاتيجية الوطنية بشأن عنف الذكور ألد املرأة للفرتة مبا يف
 وأشادت البحرين بقبول إيطاليا لغالبية التوصيات املنبثقة عن جولة االستعراض الثانية. -32
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ذت يف جمال تعزيز متكني املرأة، والنهوض  قوق وأشادت بنغالديش  -33 ابخلطوات اليت اُّتُّ
 األشخاص ذوي اإلعاقة.األطفال و 

ورحبت بيالروس ابعتماد خطط وطنية، مبا يف ذلك من أجل مناهضة التمييز العنصري  -34
 واالجتار ابلبشر.

 امل السابق.وهنأت بلجيكا إيطاليا على التقدم احملرز منذ استعراألها الدوري الش -35
اص احملتجننننزين وأعربنننت بننننوقن عنننن تقننننديرها إلنشنننناء اهليئنننة الوطنيننننة حلقنننوق األشننننخ -36
 املسلوبة حريتهم. أو
وأشادت دولة بوليفينا املتعنددة القومينات بتنفينذ خطنة العمنل ملكافحنة اسنتغالل اليند  -37

 العاملة يف الزراعة.
الوطنينة ملناهضنة العنصنرية وكنره  وأثننت بوتسنواان علنى إيطالينا العتمادهنا خطنة العمنل -38

 األجانم وما يتصل بذلك من تعصم.
 ضمام إيطاليا إىل االتفاقية املتعلقة افض حاالت انعدام اجلنسية.لربازيل ابنورحبت ا -39
 يف املائة. 35.4وأقرت بلغاراي بتمثيل املرأة يف الربملان اإليطاا، الذي زادت نسبته إىل  -40
اسو إيطاليا على مواصلة مشاركتها يف جهود دعم حقوق اإلنسان، وشجعت بوركينا ف -41

 إلنسان مللتمسي اللجوء.وال سيما حقوق ا
ورحبنت كننندا إبألننفاء الشنرعية علننى االقننرتان املندن بننني شخصننني منن نفننس اجلنننس  -42

 واعتماد تشريعات ملكافحة العنف ألد املرأة.
 األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.ورحبت شيلي ابعتماد خطة العمل الوطنية بشأن  -43
 عرأله للتقرير الوطين. ورحبت ابكستان بوفد إيطاليا وشكرته على -44
 ورحبت كولومبيا بعرض التقرير الوطين إليطاليا. -45
ورحننم الكونغننو ابعتمنناد خطننة العمنننل الوطنيننة ملناهضننة العنصننرية وكراهيننة األجاننننم  -46
 يتصل بذلك من تعصم. وما
سننننتاريكا عنننن قلقهننننا إزاء جتنننرمي املن مننننات غنننري احلكوميننننة بسنننبم إنقنننناذ وأعربنننت كو  -47

 لبحر.األشخاص من ا
ورحبننت كرواتينننا ابعتمنناد خطنننة العمنننل الوطنيننة االسنننتثنائية ملكافحننة العننننف اجلنسننني  -48

 واجلنسان.
وأشارت كواب إىل التدابري اليت اعتُمدت لدعم األسر املنخفضة الدخل ومكافحة العنف  -49

 .اجلنسان
 ابعتبناره جنزءاً  وأشادت قربص ابملبادرات اليت اُّتذهتا إيطاليا للنهنوض ابلنرتاا الثقنايف -50
 يتجزأ من جهود تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها. ال
 ورحبت تشيكيا إبنشاء اآللية الوقائية الوطنية ملنأ التعذيم. -51
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ابلقاصرين غري املصحوبني، وسلطت الضوء وأشادت الدامنرك ابعتماد القانون املتعلق  -52
 يف الوقت نفسه على ألرورة ألمان تنفيذه تنفيذًا كاماًل.

 ورحبت جيبويت ابعتماد عدد من صكوك حقوق اإلنسان الدولية. -53
وأقنرت اجلمهوريننة الدومينيكينة ابلتقنندم احملنرز فيمننا يتعلنق ابإلطننار القنانون واملؤسسنني  -54

 حلقوق اإلنسان.
بوألأ تسهيالت للحصول على ائتمان، وبتوفري التدريم والدعم من  إكوادور ورحبت -55

 سائية.أجل رايدة األعمال الن
 ورحبت مصر ابعتماد خطة العمل الوطنية املعنية ابالجتار ابلبشر. -56
وأثننت إثيوبينا علننى إيطالينا لتقريننر منتصنف املندة الننذي قدمتنه عننن تنفينذ التوصننيات  -57

 ستعراض الثانية.الصادرة عن جولة اال

اء عقوبننة وأثننت فيجني علنى الندور القينادي الننذي تقنوم بنه إيطالينا يف الندعوة إىل إلغن -58
 اإلعدام.

بري  -59 وأشادت فرنسا ابلتقدم احملرز يف إيطاليا يف جمال العدالة، وال سيما فيما يتعلق ابلتدا
 البديلة لالحتجاز.

املرصند النوطين املعنين ابألشنخاص ذوي اإلعاقننة وإىل وأشنار الوفند اإليطناا إىل إنشناء  -60
 2017وي اإلعاقة وإدماجهم يف عنام اعتماد برانم  العمل الثان لتعزيز حقوق األشخاص ذ

، 2019لسنة املالية عقم التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وفيما يتعلق اب
سية ذات التأثري على حقوق األشخاص ذوي اُّتذ الربملان خطوات لتوحيد مجيأ الصناديق الرئي

لتحديند مشننروع مبنادئ توجيهيننة  تقنينناً  اإلعاقنة ونوعينة حينناهتم. وأنشنأت وزارة التعلننيم جملسناً 
إلصنندار شنننهادات اإلعاقنننة، يركنننز علنننى النمننوذج البيولنننوجي النفسننني االجتمننناعي ويتفنننق منننأ 

 التصنيفات الدولية.
ة عمننل وطنيننة ملكافحننة االجتننار ابلبشنننر ، اعتمنندت إيطاليننا أول خطنن2016ويف عننام  -61

ملننننننأ ال نننننناهرتني  واسنننننتغالهلم الشنننننديد، هتننننندف إىل حتديننننند اسنننننرتاتيجيات متعنننننددة السننننننوات
اريح ومكافحتهما. وإن مجيأ أشكال االجتار ابلبشر حم ورة يف إيطاليا. وال يتوقف إصدار تص

 اإلقامة على استعداد الضحااي للتعاون مأ آليات التحقيق.
وألننعت إيطاليننا اسننرتاتيجية اثبتننة ملكافحننة االسننتغالل يف العمننل، وأتننى القننانون  وقند -62
 ية جديدة.بصكوك جنائ 199/2016 رقم
مرأة،  35وقد شهدت آخر االنتخاابت الوطنية زايدة يف عدد النساء يف الربملان إىل  -63 ا

ذات الصنننلة، أي يف املائنننة. وشنننددت إيطاليننا علنننى التزامهنننا بتنفيننذ السياسنننات  4أي بنسننبة 
م" السياسات الرامية إىل تعزيز متكني الفتيات، مثل املبادئ التوجيهية "للتثقيف من أجل االحرت  ا

علقة  ت بشأن املساواة بني اجلنسني ومنأ العنف اجلنسان ومجيأ أشكال التمييز؛ والسياسات امل
التوازن بني العمل واحلياة؛  التجارية النسائية؛ والسياسات الرامية إىل تعزيز ودعم حتقيق ابألعمال

 وإعالن شهر العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايأليات يف مجيأ املدارس.
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وأعربت غابون عن تقنديرها للجهنود املبذولنة بغينة تعزينز احلقنوق واحلنرايت األساسنية  -64
 للفئات الضعيفة.

خنذ بتندابري غنري ورحبت جورجيا ابلتعديالت النيت أُدخلنت علنى القنانون اجلننائي وابأل -65
 احتجازية.

مزيد من  ، الذي أدى إىل2017ورحبت أملانيا ابلقانون اجلديد ملناهضة التعذيم لعام  -66
 التحسينات يف أوألاع السجون.

وأشادت غاان ابلتصديق على االتفاقية الدولية حلماينة مجينأ األشنخاص منن االختفناء  -67
 القسري.

 اهضة التعذيم وإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة.وأشادت اليوانن بسن تشريعات ملن -68
 وغريها من أشكال التمييز.ورحبت غياان ابلتدابري املتخذة لكبح مجاح العنصرية  -69
 والح ت هاييت ابرتياح اجلهود اليت تبذهلا إيطاليا فيما يتعلق ب اهرة اهلجرة. -70
ية بشأن األعمال التجارينة وأعربت هندوراس عن ارتياحها العتماد خطة العمل الوطن -71

 وحقوق اإلنسان يف إيطاليا.
طاليننا مننن أجننل تنفيننذ املعاهنندات ورحبنت هنغنناراي ابلعمننل املنهجنني الننذي تقننوم بنه إي -72

 ان املصدق عليها.الدولية حلقوق اإلنس
ورحبت آيسلندا مبشاركة إيطاليا يف مكافحنة مجينأ أشنكال التميينز، وال سنيما التميينز  -73

واملثليننني ومزدوجننني امليننل اجلنسنني ومغننايري اهلوينننة اجلنسننانية وحنناملي صنننفات  ألنند املثليننات
 اجلنسني.

يتصل  ماد خطة العمل الوطنيةوأشادت اهلند ابعت -74 ملناهضة العنصرية وكره األجانم وما 
 .2013بذلك من تعصم لعام 

 والالجئني. وأشادت إندونيسيا ابلتقدم احملرز يف إيطاليا هبدف تعزيز حقوق املهاجرين -75
 وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن تقديرها للتقدم احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان. -76
ودعننننا العنننننراق إىل اُّتنننناذ تننننندابري ملكافحنننننة العنننننف ألننننند النسنننناء واألطفنننننال واالجتنننننار  -77

 ابألشخاص.
لالجتننننار يرلننننندا ابعتمنننناد اسنننرتاتيجيات وخطننننط عمننننل هتننندف إىل التصنننندي أورحبنننت  -78

 ابألشخاص.
وأشادت إسرائيل اطط العمل الوطنية ملكافحة العنف اجلنسان واالجتار ابألشخاص  -79

 ألطفال.وإساءة معاملة ا
وأعربت الياابن عن تقديرها للجهود املضنية املبذولة يف إيطاليا لتعزينز احلقنوق املدنينة  -80

 والسياسية ومحايتها.
ولة يف إيطاليا من أجل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق ورحم األردن ابجلهود املبذ -81

 اإلنسان.
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الن وأثنت كينيا على إيطاليا ملا اُّتذته من خطوات إجي -82  153ابية بغية تنفيذ التوصيات 
 مقبولة. توصية 176من أصل 

وأعربنت قريغيزسنتان عنن دييندها للخطنوات الكبنرية املتخنذة لتعزينز التندابري التشنريعية  -83
 لسياساتية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان.وا

علنى اخلطنوات وهنأ لبنان إيطاليا على انضمامها إىل العديد من االتفاقيات الدولينة و  -84
 املتخذة إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان.

ورحبت ليبيا ابلتزام إيطاليا مبكافحة اهلجنرة غنري املشنروعة واالجتنار ابألشنخاص فضناًل  -85
 ني احلدود.عن دم
ورحبت ليختنشتاين ابلتزام إيطاليا  قوق اإلنسان، وبتصديقها على مع م الصكوك  -86

 ق اإلنسان. الدولية واإلقليمية حلقو 
ورحبت لكسمربغ مبتابعة التوصيات السابقة، وابإلصالحات االقتصادية واالجتماعية  -87

 اليت يعتزم البلد تعزيزها.
ابرتينننناح اعتمننناد خطننننة العمنننل الوطنينننة ملناهضننننة العنصنننرية وكننننره والح نننت مدغشنننقر  -88

 األجانم وما يتصل بذلك من تعصم.
ى اإلنرتنت مبا يف ذلك مكافحة خطاب الكراهية عل ونوهت ماليزاي ابجلهود املبذولة، -89

 .2016من خالل مرصد وسائط اإلعالم واإلنرتنت الذي أنشئ يف عام 
العمنننل الوطنيننننة ملناهضنننة العنصننننرية وكنننره األجانننننم ورحبنننت مجهوريننننة ملنننديف اطننننة  -90
 يتصل بذلك من تعصم وشجعت على ُّتصيص التمويل الكايف هلا. وما
إيطاليا منذ جولة االسنتعراض الندوري الشنامل  جنازات اليت حققتهاورحبت مالطة ابإل -91

 الثانية وبتنفيذ التوصيات اليت تلقتها.
امها ابلتعاون مأ جملس حقوق اإلنسان وغريه من وأثنت موريشيوس على إيطاليا اللتز  -92

 آليات حقوق اإلنسان.
كافحة العنف اجلنسي ونوهت املكسيك جبملة أمور منها اعتماد خطة عمل وطنية مل -93

 واجلنسان.
 وأثنت منغوليا على زايدة متثيل املرأة يف جمالس إدارة الشركات العامة واململوكة للدولة. -94
األسود عن تقديره لتنفيذ التوصيات اليت قدمها اجلبل األسود يف اجلولة وأعرب اجلبل  -95

 السابقة، وللتطورات التشريعية.
ية ره للتدابري املعيارية واوأعرب املغرب عن تقدي -96 تعزيز محا هليكلية العديدة املتخذة بغية 

 حقوق اإلنسان.
ال حقننوق اإلنسننان وأشنارت موزامبيننق إىل التصننديق علنى صننكوك دوليننة هامنة يف جمنن -97

 وزايدة املساعدة اإلمنائية املقدمة إىل أقل البلدان منواً.
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، وتنفيننذ 2030تنميننة املسننتدامة لعننام ورحبنت ميامنننار ابلتننزام إيطاليننا بتنفيننذ خطنة ال -98
 بولة.التوصيات املق

 (،2000)1325وأبرزت انميبيا أمهية الذكرى السنوية العشرين لصدور قرار جملس األمن  -99
 .2020اليت حلت يف عام 

ورحبت نيبال ابلتدابري اليت اعتمدهتا إيطاليا ملعاجلة قضااي املساواة بني مجيأ املواطنني  -100
 مييز بينهم وتعزيز إدماجهم.وعدم الت
وهنأت هولندا إيطاليا على التقدم الذي أحرزته يف مكافحة التمييز والعنف القائمني  -101

 هلوية اجلنسانية.على أساس امليل اجلنسي وا
ورحبنت نيوزيلنندا ابلقننرار النذي اُّتذتننه إيطالينا مننؤخرًا إبنشناء جلنننة اسنتثنائية ملكافحننة  -102

 ومعاداة السامية.الكراهية والعنصرية 
بعزم على  -103 وأشار الوفد اإليطاا إىل أن املكتم الوطين ملناهضة التمييز العنصري يعمل 

قارير منأ ومكافحة التمييز والعنف القائ مني على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية، جبمأ ت
نطاق، عن التمييز من خالل مراكز االتصال التابعة للمكتم، ووألأ خطة اسرتاتي جية واسعة ال
 وتعزيز التعاون املؤسسي، والرتكيز على التوعية والتدريم وعلى مجأ البياانت.

ية  ، أقيم حوار2018ويف تشرين األول/أكتوبر  -104 ن دائم مأ املن مات غري احلكومية املع
ل بقضااي املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، وذلك منن خنال

إنشاء الفريق العامل االستشاري لتعزيز حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري 
يات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية مجعية للمثل 48اهلوية اجلنسانية، الذي يضم 

تدعى تسننس اجلنسنانية تعمننل يف إطنار جلسننات عامنة ومننن خننالل أفرقنة عاملننة قطاعينة. وقريبنناً 
. وفيمننا يتعلننق  نناملي صننفات احلكومنة اجلدينندة الفريننق العامننل االستشنناري لالجتمنناع جمنندداً 

 خالقيات األحيائية إىل أن أي تدخل طيب اجلنسني، أشار رأي حمدد أصدرته اللجنة الوطنية ل
 جيم أن يسرتشد مبصاحل الطفل الفضلى وأن يتجنم التشويه غري الضروري.

يطاليا الدائم مأ من ومة األمم املتحدة، وال سيما مأ التقدير تعاون إوالحظ النيجر  -105
فنني بنوالايت يف إطننار تقندمي تقاريرهنا ابنت نام إىل هيئنات املعاهنندات وعالقتهنا اإلجيابينة ابملكل

اإلجنراءات اخلاصنة. وأشننادت إبيطالينا إلنشننائها اللجننة املشننرتكة بنني الننوزارات املعنينة  قننوق 
 سات استماع يف الربملان.اإلنسان ولعقد جل

وأعربننت نيجننرياي عننن تقننديرها إليطاليننا خلطننة عملهننا الوطنيننة األوىل ملكافحننة االجتنننار  -106
 الشديد.ابلبشر واستغالهلم 

ورحبننننت مقننننندونيا الشننننمالية ابلتشنننننريعات اجلدينننندة النننننيت تعننننزز محاينننننة األطفننننال غنننننري  -107
 املصحوبني، مبن فيهم ألحااي االجتار ابألطفال.

وشننددت النننروي  علننى أمهيننة احلننق يف احلصنننول علننى االنتصنناف الفعننال مننن احملننناكم  -108
 الوطنية املختصة فيما يتعلق ابألفعال اليت تنتهك احلقوق.

وأشادت الصني ابجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك حقوق  -109
 مجاعة الروما واألقليات األخرى.
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جلديندة لتقنندمي التقنارير واملتابعننة وابلتصنديق علننى ي ابآللينة الوطنيننة اوأشنادت ابراغننوا -110
 االتفاقية الدولية حلماية مجيأ األشخاص من االختفاء القسري.

ورحبنت بنريو ابملعنايري واخلطنط النيت ُوألنعت لتحسنني إدمناج مجاعنات الرومنا والسنننيت  -111
ينانيت.  والكام 

نساء  إيطاليا لزايدة محاية احلقوق، وال سيما وأقرت الفلبني ابجلهود اليت تبذهلا -112 حقوق ال
 واألطفال وغريهم من الفئات املستضعفة.

هلا إيطاليا لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك ورحبت الربتغال ابجلهود اليت تبذ -113
 التصديق على خمتلف الصكوك الدولية.

اليت اُّتذهتا إيطاليا حرصًا على ألمان  وأعربت قطر عن تقديرها للسياسات والتدابري -114
 شخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما الطالب.إدماج األ
يا وأشادت مجهورية كوراي ابلتشغيل املنهجي  -115 ق ملراكز االستقبال وُّتصيص صناديق ألفري

 من أجل محاية الفئات املستضعفة.
كافحنة االجتنار ابلبشننر وأشنادت مجهورينة مولندوفا اطننة العمنل الوطنينة األوىل للبلنند مل -116

 واستغالهلم الشديد.
تعلق مبساو  -117 ي اة والحظ االحتاد الروسي مأ التقدير اإلجنازات اليت حققتها إيطاليا فيما 

 اجلميأ يف احلقوق والفرص.
وأثنت رواندا على إيطاليا العتمادها تشريعات وتنفيذ سياسات لتعزيز حقوق اإلنسان  -118

 ومحايتها.
تصدي سانت كيتس ونوأشارت  -119 يفس إىل اجلهود امللحوظة اليت تبذهلا إيطاليا هبدف ال

 لتدفق أعداد هائلة من الالجئني.
مليننون ينننورو مننن صنننندوقها  230ن إيطالينننا خصصننت مبلننن  وأشننارت السنننغال إىل أ -120

 ألفريقيا لدعم هيئات األمم املتحدة.
ة مننننن أجنننل محاينننة الالجئننننني وأشنننادت صنننربيا بننندعم إيطاليننننا لوكننناالت األمنننم املتحننند -121

 واملهاجرين.
واستغالهلم ورحبت سيشيل ابعتماد إيطاليا خلطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشر  -122

 الشديد.
اً  بوصفه إطاراً  47/2017وأثنت سرياليون على إيطاليا العتمادها القانون رقم  -123 ي ون ن  قا

 اللجوء. حلماية األطفال غري املصحوبني الذين يلتمسون
وأعربت سلوفاكيا عن تقديرها اللتزام إيطاليا ابلعمل علنى مجينأ املسنتوايت منن أجنل  -124

 وق اإلنسان.إنشاء مؤسسة وطنية حلق
وأشنادت سنلوفينيا ابلتنزام إيطالينا بتعزينز حقنوق اإلنسنان، وبندعمها لدلينات الدولينة  -125

 حلقوق اإلنسان.
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يز،ونوهت جزر سليمان اطط إيطاليا ا -126 واحلق يف  ملتعلقة  قوق اإلنسان، وعدم التمي
 احلياة، وحرية الشخص وأمنه.

توصية وردت خالل  176توصية من أصل  153ا وأثىن الصومال على إيطاليا لتنفيذه -127
اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل. ونوه الصومال إبدراج العيش الكرمي والصحة البيئية 

ن، وابسنتحداا البلند للنندخل األساسني الشنامل، النذي أخنرج أكثنر مننن ألنمن حقنوق اإلنسنا
 مليون شخص من وهدة الفقر.

ىل أن اإلنقنناذ التنزام أساسنني يف االتفاقننات الدوليننة املتعلقننة وأشنارت جنننوب أفريقيننا إ -128
  ماية األرواح يف البحر.

ولية للقضاء على مجيأ وأعربت إسبانيا عن تقديرها لتصديق إيطاليا على االتفاقية الد -129
 أشكال التمييز العنصري.

نسان واالجتنار وأثنت سري النكا على إيطاليا اللتزامها مبكافحة العنف اجلنسي واجل -130
 ابلبشر.
ورحبت دولة فلسطني ابجلهود اليت تبذهلا إيطاليا منن أجنل مكافحنة خطناب الكراهينة  -131

 وجرائم الكراهية وأعمال كره األجانم.
لسويد ابخلطوات اليت اُّتذهتا إيطاليا ملواءمة التشريعات الوطنية مأ ن ام روما رحبت او  -132

 ية.األساسي للمحكمة اجلنائية الدول
 ورحبت سويسرا ابعتماد تدابري إلنشاء آلية وقائية وطنية ملنأ التعذيم. -133
وحقنننوق وأثنننت قيلنننند علننى اعتمننناد خطنننة العمننل الوطنينننة بشنننأن األعمننال التجارينننة  -134

 اإلنسان، اليت تتضمن أهداف التنمية املستدامة.
لتعزيننز حقننوق اإلنسننان يف البلننند ليشننيت ابرتينناح اجلهننود املبذولننة  -والح ننت تيمننور  -135

 ومحايتها.
والح نت توغنو بسنرور التصنديق علنى االتفاقينة الدولينة حلماينة مجينأ األشنخاص مننن  -136

 االختفاء القسري.
فاء يق على االتفاقية الدوليوأشادت تونس ابلتصد -137 ة حلماية مجيأ األشخاص من االخت

 القسري.
د التمييز العنصري، وال سيما العنف وخطاب الكراهية وأعربت تركيا عن قلقها إزاء تزاي -138

 ألد املهاجرين.
وأثنت تركمانستان على إيطاليا لتنفيذها خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشنر  -139

 م الشديد.واستغالهل
وشننجعت أوغننندا إيطالينننا علننى مواصنننلة جهودهننا الراميننة إىل تعزينننز محايننة املهننناجرين  -140

 املصحوبني.  القاصرين غري



A/HRC/43/4 

GE.19-22572 12 

وأثنت أوكرانيا على إيطاليا العتمادها اخلطة االسرتاتيجية الوطنية بشأن عنف الذكور  -141
 .2020-2017ألد املرأة للفرتة 

ن أجل إشاء العمل اجلربي وقيأ إيطاليا على دعوة للعمل مورحبت اململكة املتحدة بت -142
 والرق املعاصر واالجتار ابلبشر.

ايت املتحدة ابلقانون الذي اعتُمد مؤخراً والرامي إىل مقاألاة املتورطني يف ورحبت الوال -143
 قضااي العنف العائلي مبزيد من الفعالية.

م رد القاصرين النذين يلتمسنون اللجنوء يف ورحبت أوروغواي ابلتنفيذ الصارم ملبدأ عد -144
 ا.إيطالي
املعنيننة  قننوق اإلنسننان يف  ونوهنت أوزبكسننتان بعمننل اللجنننة املشننرتكة بنني الننوزارات -145
 إيطاليا.
وشكر رئيس الوفد مجيأ الوفود على مشاركتها النشطة يف االستعراض الدوري الشامل  -146

الندول اجلزرينة الصنغرية النامينة وأقننل نندوبني ميثلنون مبشناركة عندة م اخلناص إبيطالينا. وننوه أيضناً 
الرئيسيني للصندوق االستئمان للمساعدة ، وأشار إىل أن إيطاليا هي أحد املاحنني البلدان منواً 

 التقنية الذي يدعم مشاركة هذه البلدان يف جملس حقوق اإلنسان.
الشامل وموظفي خدمات وأعرب أخريًا عن خالص امتنانه ألمانة االستعراض الدوري  -147

 سري االستعراض املتعلق إبيطاليا.املؤمترات واملرتمجني الشفويني على حسن 

 ستنتاجات و/أو التوصياتاال -اثنياا  
عليهتتتتا ي ونتتت، مناستتتتب   ستتتتنإر إيطاليتتتتا ي التوصتتتيات التاليتتتتة وستتتتقد  ردوداا  -148

 اإلنسان:يتجاوز موعد انعقاد الدورة الثالثة واألربعني جمللس حقوق  ال
املهاجرين  148-1 التصديق على االتفانية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال 

)أوغنتدا  )أوروغتواي  )الستن(ال  )ستواليون خت وامتاي متا يلتز  متتن وأفتراد أستر   
إجتتراءات لتصتتول دولتتة يفرفتتتاا ي االتفانيتتة الدوليتتة حلمايتتتة حقتتوق مجيتتع العمتتتال 

لدولية املهاجرين وأفراد أسر   )سري النكا  خت والنإر ي التصديق على االتفانية ا
لتصديق على حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر   )أي ربيجان خت وا

(ية ضمان  ب االتفانية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر   
حقوق املهاجرين بشكل كامل  بصرف النإر عن وضعه  كمهاجرين )بن(الديش خت 
ودراستتتة إمكانيتتتة االنىلتتتما  إة االتفانيتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتة حقتتتوق مجيتتتع العمتتتتال 

لتصتول يفرفتتاا ي  )مصتر خت وامتاي متتا يلتز  متن إجتراءات املهتاجرين وأفتراد أستر  
 االتفانية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر   )سيشيل خت

املهاجرين التصديق على االتفانية الدولية حلماي 148-2 ة حقوق مجيع العمال 
ومواءمتتة أستر    وسستني يايتة املهتاجرين وملتمستج اللجتوء والالج تني  وأفتراد 

سياساهتا املتعلقة ابهلجرة واللجوء مواءمة اتمة مع السياسات الدولية واألوروبية 
 ) ندوراس خت



A/HRC/43/4 

13 GE.19-22572 

اعتمتتاد عمليتتة مفتوحتتتة ومونيتتة علتتتى أستتاس االستتتتحقاق عنتتد ا تيتتتار  148-3
حني علتتتتى الصتتتتعيد التتتويفين النتمتتتتاابت  ي تتتتات معا تتتدات األمتتتت  املتحتتتتدة املرشتتت
 ى وأيرلندا الشمالية ختملكة املتحدة لربيطانيا العإم)امل

امتتاي تتتتدابو لالعتتتااف اب تصتتتاع اللجنتتة املعنيتتتة  تتتاالت اال تفتتتاء  148-4
متتن االتفانيتتة  32و 31القستتري ابلنإتتر ي الوالغتتات املقدمتتة دوجتتب املتتادتني 

 ة حلماية مجيع األشماع من اال تفاء القسري )األرجنتني ختالدولي
ات اإلنليميتة أو ل(تات األنليتات  التصتديق علتى امليثتاق األورول لل(ت 148-5

املوليزيني   دا ي يلك مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إة احلفاظ على ل(ة الكروات 
ة الكرواتيتة ي فريتو  عن إعادة النإر ي االعااف الرمستج ابألنليتة الل(ويت فىلالا 

 فينيتسيا جيوليا )كرواتيا خت
اإلنليمية الرئيسية حلقوق النإر ي التصديق على الصكوك الدولية و  148-6

اإلنسان  دا ي يلك االتفانية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد 
 أسر   واالتفانية األوروبية بشأن اجلنسية )جيوويت خت

لى معا دة حإر األسلحة النووية والتصديق عليها  وإدماج نيع عالتو  148-7
ياهتتتا اصاصتتة درانوتتة صتتادرات األستتتلحة تقيتتي  األ تتر علتتى حقتتوق اإلنستتان ي  ل

 )إكوادور خت
 التصديق على االتفانية األوروبية بشأن اجلنسية )أملانيا خت 148-8
املتعلق التصديق على الربوتوكول اإلضاي التفانية اجلرمية ا 148-9 إللكاونية  

  صري وكره األجانب  دا ي يلتك إنكتار اقرنتةبتجرمي األفعال يات الطابع العن
 املرتكوة على اإلنان، )إسرائيل خت

مواصتتتتتلة جهود تتتتتا الراميتتتتتة إة استتتتتتكمال عمليتتتتتة التصتتتتتديق علتتتتتتى  148-10
 الربوتوكول اإلضاي التفانية اجلرمية اإللكاونية )الربت(ال خت

بشتتتتأن  فتتتا حتتتاالت انعتتتتدا   1961  إة اتفانيتتتة عتتتا  نىلتتتمااال 148-11
 اجلنسية )كينيا خت

تعديالت كموتاال علتى نإتا  رومتا األساستج متن أجتل التصديق على  148-12
 زايدة تعزيز االلتزا  ابلعدالة الدولية )ليمتنشتاين خت

مواصتتتتلة جهود تتتتا الراميتتتتة إة سقيتتتتق اهلتتتتدف املتمثتتتتل ي مصتتتتي   148-13
لقومج ملائة )لي ا 0.7 نسوة ا لد ل  لمساعدة اإلمنائية اصارجية كنسوة م وية من ا

 لاللتزا  الذي نطعته على نفسها )بواتن ختاإلمجا    وفقاا 
مواصلة دعمها ألنل الولدان منواا ملساعدة  ذه الولدان على النهوض  148-14

 ابلرفاه االجتماعج واالنتصادي فيها )إ يوبيا خت
ستتلحة وتصتتدير ا اللتزامتتات ع عمليتتات نقتتل األضتتمان امتثتتال مجيتت 148-15

 ندا ختيسل إيطاليا دوجب معا دة جتارة األسلحة )
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 تعزيز اآللية الويفنية لإلبالغ واملتابعة )ابراغواي خت 148-16
مواصلة اجلهود الرامية إة إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان وفقاا  148-17

  ختملوادئ ابريس )مجهورية فنزويال الووليفارية
إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة حلقوق اإلنسان متتثتل موتادئ ابريتس   148-18

 املكتب الويفين ملنا ىلة التمييز العنصري )أسااليا ختوتعزيز ندرة 
مواصلة جهود ا العتماد التدابو الالزمة متن أجتل إنشتاء مؤسستة  148-19

 )سلوفاكيا خت ويفنية حلقوق اإلنسان تتمتع ابالستقالل التا  وفقاا ملوادئ ابريس
اا تعزيز اجلهود الرامية إة إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان وفق 148-20

 ملوادئ ابريس )سلوفينيا خت
التعجيل بعملية إنشاء مؤسسة ويفنيتة حلقتوق اإلنستان وفقتاا ملوتادئ  148-21

 ابريس واستكمال  ذه العملية )جنوب أفريقيا خت
وفقتتتتتتتاا ملوتتتتتتتادئ ابريتتتتتتتس  إنشتتتتتتاء مؤسستتتتتتتة ويفنيتتتتتتتة حلقتتتتتتتوق اإلنستتتتتتان 148-22
 النكا خت )سري
ع موتتادئ ابريتتتس إنشتتاء مؤسستتة ويفنيتتة حلقتتوق اإلنستتان تتماشتتى متت 148-23

 )توغو خت
النإر ي إنشاء مؤسسة ويفنيتة حلقتوق اإلنستان تتماشتى متع موتادئ  148-24

 ابريس )تونس خت
تعزيز اجلهود الرامية إة إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة حلقوق اإلنسان  148-25
 ملوادئ ابريس )أوغندا خت وفقاا 
مستتتتقلة حلقتتتوق التعجيتتل ابمتتتاي إجتتتراءات إلنشتتتاء مؤسستتة ويفنيتتتة  148-26

 اإلنسان وفقاا ملوادئ ابريس )أوكرانيا خت
إنشتاء مؤسستة ويفنيتة مستتقلة حلقتتوق اإلنستان وفقتاا ملوتادئ ابريتتس  148-27

 )أوروغواي خت
ق اإلنسان وفقاا استكمال العملية اجلارية إلنشاء مؤسسة ويفنية حلقو  148-28

 ملوادئ ابريس )بن(الديش خت
 إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان وفقاا ا تتا  العملية املفىلية إة 148-29

 ملوادئ ابريس )بل(اراي خت
اعتمتاد نتتانون إلنشتتاء مؤسستتة ويفنيتة حلقتتوق اإلنستتان تتماشتتى متتع  148-30

 موادئ ابريس )بوركينا فاسو خت
يتة مستتقلة إلعمتال ية إة إنشاء مؤسستة ويفنالتعجيل ابجلهود الرام 148-31

 دئ ابريس )كندا ختحقوق اإلنسان ورصد ا  امتثاالا ملوا
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مواصتلة اجلهتود الراميتة إة إنشتتاء مؤسستة ويفنيتة مستتقلة إلعمتتال  148-32
 حقوق اإلنسان ورصد ا  امتثاالا ملوادئ ابريس )شيلج خت

ؤسستتتج التتتالز  مواصتتتلة العمتتتل علتتتى تكييتتتف اإليفتتتار التنإيمتتتج وامل 148-33
 ملوتادئ حقتوق اإلنستان ورصتد ا  امتثتاالا  إلنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة إلعمال

 ابريس )كولومويا خت
إنشتتتتاء مؤسستتتتتة ويفنيتتتتتة مستتتتتتقلة حلقتتتتوق اإلنستتتتتان تتمتتتتتتع ابلقتتتتتدرة  148-34

 املؤسسية  امتثاالا ملوادئ ابريس )كوستاريكا خت
اإلنسان تتسق مع إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة لتعزيز وياية حقوق  148-35

 موادئ ابريس )زامويا خت
مستتتقلة حلقتوق اإلنستان امتثتتاالا العمتل علتى إنشتتاء مؤسستة ويفنيتة  148-36

 ملوادئ ابريس )مصر خت
 إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان وفقاا ملوادئ ابريس )فرنسا خت 148-37
مواصتلة جهود تا الراميتة إة إنشتاء مؤسستة ويفنيتة مستتقلة حلقتوق  148-38
 نسان وفقاا ملوادئ ابريس )جورجيا ختاإل

ويفنيتتتة مستتتتقلة حلقتتتوق اإلنستتتان استتتتكمال عمليتتتة إنشتتتاء مؤسستتتة  148-39
 )اليوانن خت

استتتكمال إجتتراءات إنشتتاء مؤسستتتة ويفنيتتة مستتتقلة لتعزيتتز ويايتتتة  148-40
 ملوادئ ابريس )زامويا خت حقوق اإلنسان وفقاا 

صتتلحة املعنيتني إشتتراكاا  إشتراك اجملتمتع املتتدري وغتوه متتن أصتحاب امل 148-41
نستتتان وضتتتمان استتتتتقالهلا إبنشتتتتاء مؤسستتتة ويفنيتتتة حلقتتتتوق اإلكتتتامالا ي التعجيتتتل 

 الوظيفج واملا  )اهلند خت
امتاي التتتدابو التشتريعية والتنفيذيتتة إلنشتتاء مؤسستة ويفنيتتة حلقتتوق  148-42

 اإلنسان وفقاا ملوادئ ابريس )العراق خت
 يرلندا ختأن وفقاا ملوادئ ابريس )إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسا 148-43
مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاا ملوادئ  إمتا  عملية إنشاء مؤسسة ويفنية 148-44

 ابريس )كينيا خت
 إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان وفقاا ملوادئ ابريس )لونان خت 148-45
إنشاء مؤسسة ويفنيتة حلقتوق اإلنستان تتمتتع ابالستتقالل التتا  وفقتاا  148-46

 ادئ ابريس )ليمتنشتاين ختملو
ن امتثاالا ملوادئ ابريس إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة حلقوق اإلنسا 148-47

 )لكسمربغ خت
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تستتريع اجلهتتتود الراميتتتة إة إنشتتتاء مؤسستتة ويفنيتتتة مستتتتقلة حلقتتتوق  148-48
 اإلنسان وفقاا ملوادئ ابريس )ماليزاي خت

تتسق إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة لتعزيز حقوق اإلنسان  148-49 يتها  ويا
 مع موادئ ابريس )ملديف خت

اإلنستتتتتتان وفقتتتتتتتاا ملوتتتتتتتادئ ابريتتتتتتتس  إنشتتتتتتاء مؤسستتتتتتتة ويفنيتتتتتتتة حلقتتتتتتتوق 148-50
 )املكسيك خت

التعجيتل ابجلهتود الراميتة إة إنشتاء مؤسستة ويفنيتة حلقتوق اإلنستان  148-51
 تتمتع ابالستقالل التا  وفقاا ملوادئ ابريس )من(وليا خت

ن تعزيز حقوق ة ويفنية مستقلة مسؤولة عتفعيل عملية إنشاء مؤسس 148-52
 )امل(رب ختاملهاجرين ويايتها 

التعجيل ابلعملية املفىلية إة إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة حلقتوق  148-53
 اإلنسان )موزامويق خت

تكثيتف عمليتتة إنشتتاء مؤسستة ويفنيتتة حلقتتوق اإلنستان وفقتتاا ملوتتادئ  148-54
 ابريس )نيوال خت

تتسق مستقلة لتعزيز حقوق إنشاء مؤسسة ويفنية  148-55 يتها  اإلنسان ويا
 )مقدونيا الشمالية خت مع موادئ ابريس

القيتا   علتتى ستويل األولويتتة  ابستتتكمال العمليتة املؤديتتة إة إنشتتاء  148-56
 مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان ي امتثال ات  ملوادئ ابريس )الربت(ال خت

اإلنسان وفقاا ملوادئ استكمال إنشاء مؤسسة ويفنية مستقلة حلقوق  148-57
  ختابريس )مجهورية كوراي

ز جهود ا الرامية إة إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان امتثاالا تعزي 148-58
 ملوادئ ابريس )رواندا خت

 إنشاء مؤسسة ويفنية حلقوق اإلنسان وفقاا ملوادئ ابريس )السن(ال خت 148-59
نستان وفقتاا ملوتتادئ إنشتاء مؤسستة ويفنيتة مستتقلة حلمايتتة حقتوق اإل 148-60

 ابريس )صربيا خت
 ية حلقوق اإلنسان يات والية واسعة النطاق متاشياا إنشاء مؤسسة ويفن 148-61

 مع موادئ ابريس )سيشيل خت
مصي  موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ  طة العمل الويفنية ملنا ىلة  148-62

 العنصرية وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب )سلوفاكيا خت
لعنصرية وكره تعزيز املوارد املمصصة صطة العمل الويفنية ملنا ىلة ا 148-63

 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب )جنوب أفريقيا خت
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تعزيز املوارد املمصصة صطة العمل ملنا ىلة العنصرية وكره األجانب  148-64
وما يتصل بذلك من أشكال التعصب وإنشاء نإا  ويفين لتسجيل حوادث التمييز 

  ا )إسوانيا ختورصد
واملاليتتتة لتتزايدة أ تتتر  طتتة العمتتتل الويفنيتتتة مصتتي  املتتتوارد الوشتترية  148-65

ملنا ىلتتتتة العنصتتتترية وكتتتتره األجانتتتتتب ومتتتتا يتصتتتتل بتتتتتذلك متتتتن أشتتتتكال التعصتتتتتب 
 )كوستاريكا خت

احلرع على أن تشمل  طة العمل الويفنية ملنا ىلة العنصرية وكتره  148-66
املنحتتدرين متتن أصتتل أفريقتتج  األجانتب ومتتا يتصتتل بتتذلك متتن أشتكال التعصتتب

 ة تعاري من العنصرية والتمييز العنصري )كوستاريكا ختبوصفه  جمموعة حمدد
التنفيتتتتذ الكامتتتتل صطتتتتة العمتتتتل ملنا ىلتتتتة العنصتتتترية وكتتتتره األجانتتتتب  148-67
 يتصل بذلك من تعصب )جزر الوهاما خت وما

ا يتصل تعزيز  طة العمل الويفنية ملنا ىلة العنصرية وكره األجانب وم 148-68
ن من أصل أفريقج ي اصطة ابعتوار   بذلك من أشكال التعصب وإدراج املنحدري

 جمموعة حمددة )دولة بوليفيا املتعددة القوميات خت
تعزيز ندرة املكتب الويفين ملنا ىلة التمييز العنصري لىلمان القىلاء  148-69

 على مجيع أشكال التمييز من جمتمعها )جزر سليمان خت
 كوستاريكا ختتب الويفين ملنا ىلة التمييز العنصري )درة املكتعزيز ن 148-70
مواصلة تعزيز ندرة مكتوها الويفين ملنا ىلة التمييتز العنصتري علتى  148-71

 التحقيق ي أفعال العنصرية والتمييز العنصري وتو يقها ومكافحتها )فيجج خت
مواصتلة تعزيتتز املكتتتب التتويفين ملنا ىلتة التمييتتز العنصتتري لىلتتمان  148-72

 استقالله وتزويده ابملوارد الكافية )اهلند خت
النهتوض بواليتتة املكتتتب التتويفين ملنا ىلتة التمييتتز العنصتتري وتعزيتتز  148-73

 مركزه وفقاا ملوادئ ابريس )سواليون خت
مواصتتلة تعزيتتز  ليتتات منا ىلتتة العنصتترية والتمييتتز العنصتتري وكتتتره  148-74

مجهوريتتتة فنتتتزويال األجانتتتب و طتتتاب الكرا يتتتة ومتتتا يتصتتتل بتتتذلك متتتن تعصتتتب )
 الووليفارية خت

اجلهود الرامية إة مكافحة  طاب الكرا ية وجرائ  الكرا ية  مواصلة 148-75
واألعمتال العنصتترية وكتتره األجانتب  وسستتني أيفر تتا القانونيتة واملؤسستتية ب(تترض 
احلمايتتة متتن التمييتتز وإنشتتاء  ليتتة جلمتتتع الويتتاانت بطريقتتة منهجيتتة ب(يتتة تستتتجيل 

من تعصب التمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك حوادث العنصرية و 
 )دولة فلسطني خت
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اماي التدابو القانونية والسياساتية الالزمة  وفقاا للقانون الدو   من  148-76
أجتل مكافحتة العنصترية والتمييتتز بستوب األصتل اإل تتين ضتد أي جمموعتة حمتتددة 

 مكافحة فعالة )السويد خت
الكرا يتة ضتد التمييز و طاب رامية إة مكافحة مواصلة اجلهود ال 148-77

األنليات واملنحدرين من أصل أفريقج  واستثمار املوارد الوشرية واملالية الالزمة 
 هلذا ال(رض )تونس خت

تنفيذ برامج وأنشطة لونف  طاب الكرا ية ي مجيع مناحج اجملتمع  148-78
 )تركيا خت
إشراك الف ات اجملتمعية  ب(ية  وضع هنج متعدد الوكاالت  دا ي يلك 148-79

عاجلتتتة األستتتواب الكامنتتتة وراء زايدة الستتتلوكيات العنصتتترية واملتعصتتتوة )اململكتتتة م
 الشمالية ختوأيرلندا املتحدة لربيطانيا العإمى 

تكثيتتف اجلهتتود الراميتتتة إة مكافحتتة مجيتتع أشتتتكال العنصتترية وكتتتره  148-80
صتتتتل بتتتتتذلك متتتتتن تعصتتتتتب األفارنتتتتة والتمييتتتتتز العنصتتتتتري وكتتتتره األجانتتتتتب ومتتتتتا يت

 جان خت)أيربي
اماي املزيد من التدابو ملنع وص  األنليات اإل نية والدينية وتنميطها  148-81

 تنميطاا سلوياا )أوزبكستان خت
ستن نتتوانني حلمايتتة الف تتات املستىلتعفة واألنليتتات متتن مجيتتع أنتتواع  148-82

 التمييز )الوحرين خت
فتوق ألفكار القائمة على التضمان مساءلة مجيع األفراد عن نشر ا 148-83

متن االتفانيتة  4العنصري أو الكرا ية العنصرية وغو يلك من انتهاكات املادة 
الدوليتتتة للقىلتتتاء علتتتى مجيتتتع أشتتتتكال التمييتتتز العنصتتتري ومعتتتانوته  علتتتى يلتتتتك 

 بلجيكا خت)
لكرا ية  148-84 ا اعتماد اسااتيجية ويفنية للتصدي بفعالية للتحريا على 

ومكافحتة الصتور النمطيتة  وتعزيتز  والعنف ضد ف ات حمددة  العنصرية والتمييز
 التفا   والتنوع بني الثقافات )كندا خت

تعزيتتز اإلجتتتراءات الراميتتة إة التصتتتدي صطتتاب الكرا يتتتة ومإتتتا ر  148-85
 العنصرية وكره األجانب )كواب خت

ة  148-86 لعنصري إنشاء  لية مستقلة جلمع الوياانت ب(رض تسجيل حوادث ا
 وما يتصل بذلك من تعصب )نربع خت ز العنصري وكره األجانبوالتميي
تكثيتف التتتدابو الراميتتة إة مكافحتتة أشتكال التمييتتز  دتتا ي يلتتك  148-87

لعنف  التمييز العنصري  مع الاكيز بوجه  اع على مكافحة  طاب الكرا ية وا
 العنصري والعنف ضد املنحدرين من أصل أفريقج )جيوويت خت
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لعنصري لوياانت عن حو ية جلمع اإنشاء  ل 148-88 ا ادث العنصرية والتمييز 
لتعويا  ة وا ل لعدا ضد املنحدرين من أصل أفريقج  وتعزيز ضماانت اللجوء إة ا

 ختعن  ذه اجلرائ  )إكوادور 
مكافحتتة مجيتتع أشتتتكال التمييتتز والوصتت  والصتتتور النمطيتتة الستتتلوية  148-89
األنليتتتات واملهتتتتاجرين  يتعلتتتق ابألشتتتتماع املنحتتتدرين متتتتن أصتتتل أفريقتتتتج و  فيمتتتا

 سيما من  الل يالت التوعية وغو ا من الربامج اقددة يات الصلة )غابون خت الو 
مواصتتلة تعزيتتز  ليتتات مكافحتتة العنصتترية والتمييتتز العنصتتري وكتتره  148-90

األجانتب وغتو يلتتك متن أشتكال التعصتتب  وإنشتاء  ليتة جلمتتع الويتاانت بصتتورة 
 الصلة )اليوانن خت منهجية بقصد تسجيل احلوادث يات

وضتتتتع استتتتااتيجية تعليميتتتتتة فعالتتتتة  يشتتتتارك فيهتتتتتا معلمتتتتو املتتتتتدارس  148-91
 واملوظفون العموميون  ب(ية تعزيز التنوع الثقاي والعرنج )غياان خت

التصتدي صطتتاب الكرا يتتة ومعاجلتتة  فتتات التطتترف وكتتره األجانتتب  148-92
 )إندونيسيا خت

ية وكره األجانب كافحة جرائ  العنصر النهوض ابلتدابو الرامية إة م 148-93
 )العراق خت

لنمطية  148-94 مكافحة اجلرائ  العنصرية و طاب الكرا ية  وكذلك الصور ا
 ختعن املسلمني واألنليات العرنية )األردن 

ضمان حإر  طاب الكرا ية ضد مجاعة الروما واملهاجرين واملعانوة  148-95
 ختعليه من  الل إيفار نانوري نوي )مدغشقر 

بسياسات صارمة  وتعزيز إنفتاي القتانون بوجته عتا   وضتمان األ ذ  148-96
 وصول ضحااي الكرا ية أو العنف العنصريني إة العدالة وإنصافه  )ماليزاي خت

تعزيتز اجلهتود املوذولتة للتوعيتة متتن أجتل مكافحتة  طتاب الكرا يتتة  148-97
من ون واملنحدرون وأوجه التحيز ضد األنليات  دن ي يلك الالج ون واملهاجر 

 أصل أفريقج )موريشيوس خت
امتاي مزيتتد متن اصطتتوات للتصتدي للتمييتتز ضتد األنليتتات اإل نيتتة   148-98

ي يلك أوساط املهاجرين  والتمييز على أساس امليل اجلنسج واهلوية اجلنسانية   دا
ة من  الل تعزيز نطاق األيفر التشريعية لتشمل جمموعة كاملة من األعمال التمييزي

لرومتا والستنو والكامنتانو  وجمتمتع املثليتات واملثليتني ومزدوجتج ضتد جمتمعتات ا
 امليل اجلنسج وم(ايري اهلوية اجلنسانية واملنحدرين من أصل أفريقج )نيوزيلندا خت

اماي املزيد من املوادرات للتصدي صطاب الكرا ية املوجه ضد أفراد  148-99
ملوضتوع ي نإتا  التعلتتي  كتتاي علتى  تذا االف تات املستىلتعفة  وضتمان الاكيتز ال

 )النرويج خت



A/HRC/43/4 

GE.19-22572 20 

تكثيتتتتف اجلهتتتتود الراميتتتتة إة مكافحتتتتة أعمتتتتال التمييتتتتز العنصتتتتري  148-100
 )الصني خت
إنشتاء ستجل منهجتتج حلتوادث العنصترية والتمييتتز العنصتري وكتتره  148-101

 األجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب )ابراغواي خت
العنصترية وكتره األجانتب متتن  ميتة إة مكافحتتةتكثيتف اجلهتود الرا 148-102

 خت الل برامج التعلي  والتدريب والتوعية )الفلوني 
تعزيز جهود ا الرامية إة مكافحة التمييز  بوسائل منها تعزيز ندرة  148-103

املؤسستات علتى تو يتتق حتوادث العنصتترية والتمييتز العنصتتري وكرا يتة األجانتتب 
ة مرتكويها بشكل منهجتج يق فيها ومقاضايتصل بذلك من تعصب  والتحق وما

 )رواندا خت
لتوعية  148-104 ا مواصلة إدانة مجيع الوياانت يات الطابع العنصري  وزايدة 

 بعد  مقوولية العنصرية  وال سيما التوعية املوجهة إة الشواب )سان، كيتس ونيفس خت
 بتتتذل جهتتتود إضتتتافية ملكافحتتتة اجلتتترائ  املرتكوتتتة بتتتدوافع عنصتتتترية 148-105

 ري والوص  والصور النمطية السلوية )صربيا ختواصطاب العنص
ليات  148-106 املث تنشيط وتنفيذ االسااتيجية الويفنية ملكافحة التمييز ضد 

واملثليني ومزدوجج امليل اجلنسج وم(ايري اهلوية اجلنسانية وحاملج صفات اجلنسني 
 )جنوب أفريقيا خت

ستتاس امليتتل التمييتتز علتتى أ اعتمتتاد تشتتريعات حمتتددة تعانتتب علتتى 148-107
 اجلنسج واهلوية اجلنسانية )إسوانيا خت

إحتراز تقتتد  ي صتتياغة  طتتة عمتتل ويفنيتتة بشتتأن حقتتوق املثليتتات  148-108
واملثليتتتني ومزدوجتتتج امليتتتل اجلنستتتج وم(تتتتايري اهلويتتتة اجلنستتتانية وحتتتاملج صتتتتفات 

مييتز اجلنسني  تعزز التشريعات وغو ا من اإلجتراءات املتمتذة ب(يتة مكافحتة الت
امليتتل اجلنستتتج واهلويتتة والتعوتتو اجلنستتتانيني ي مجيتتع منتتاحج اجملتمتتتع علتتى أستتاس 
 )أوروغواي خت

إدراج امليتل اجلنستتج ضتتمن دواعتتج احلمايتة متتن  طتتاب الكرا يتتة  148-109
 )بلجيكا خت

مواصلة التصدي صطاب الكرا ية ضد املثليات واملثليني ومزدوجج  148-110
لج صتفات اجلنستني والتمييتز ضتتد اجلنستتانية وحتامامليتل اجلنستج وم(تايري اهلويتة 

 األشماع يوي اإلعانة )تشيكيا خت
زايدة اجلهتود الراميتة إة مكافحتتة التمييتز و طتتاب الكرا يتة ضتتد  148-111

املثليات واملثليني ومزدوجج امليل اجلنسج وم(ايري اهلوية اجلنسانية وحاملج صفات 
 اجلنسني )فرنسا خت
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ق دكافحة التمييز على أساس امليل هود فيما يتعلبذل املزيد من اجل 148-112
 اجلنسج واهلوية اجلنسانية )اليوانن خت

تكثيتتتف اجلهتتتود الراميتتتة إة مكافحتتتتة التمييتتتز و طتتتاب الكرا يتتتتة  148-113
وجرائ  الكرا ية ضد املثليات واملثليني ومزدوجتج امليتل اجلنستج وم(تايري اهلويتة 

  ختداأيرلناجلنسانية وحاملج صفات اجلنسني )
تعزيز اجلهود الرامية إة ضمان املساواة لصاحل املثليات واملثليني  148-114

ومزدوجتتتج امليتتتل اجلنستتتتج وم(تتتايري اهلويتتتة اجلنستتتتانية وحتتتاملج صتتتفات اجلنستتتتني 
 )إسرائيل خت

اعتماد وتنفيذ اسااتيجية شاملة ملكافحة مجيع أشكال التمييز ضد  148-115
مليل اجلنسج وم(تايري اهلويتة اجلنستانية زدوجج اأفراد جمتمع املثليات واملثليني وم

 وحاملج صفات اجلنسني )لكسمربغ خت
تعزيز يالت التوعية والربامج اقددة بشأن تعزيز تكافؤ الفرع  148-116

 واالحاا  فيما يتعلق ابمليل اجلنسج واهلوية اجلنسانية )الربت(ال خت
ء االجتماعج جلماعو لإلنصاإيكاء الوعج أبن معاداة ال(جر حمرك  148-117

الرومتا والستنو وإنشتتاء وتعزيتز  ياكتل الرصتتد متن أجتل مكافحتتة أي شتكل متتن 
 أشكال معاداة ال(جر مكافحة فعالة )النمسا خت

تعزيز التدابو الرامية إة مكافحة العنف والتمييز ضد األشماع  148-118
عتن يفريتق تنفيتذ  ي يلتكاملنتمني إة جمتمعات الروما والستنو والكاميينتانو  دتا 

 على مجيع املستوايت )الربازيل خت فعاالا  اسااتيجيتها الويفنية لإلدماج تنفيذاا 
مواصتتتتلة التتتتتدابو الراميتتتتة إة مكافحتتتتة التمييتتتتز ضتتتتد املهتتتتاجرين  148-119

 واألنليات  وال سيما مجاعات الروما والسنو والكاميينانو )ميامنار خت
لوص  والصور يات ا مكافحة جرائ  الكرا ية 148-120 لطابع العنصري  وا

النمطية السلوية املوجهة ضد املسلمني واملنحتدرين متن أصتل أفريقتج وجمتمعتات 
 الروما والسنو والكاميينانو )السن(ال خت

ضتمان أن تعمتل سياستاهتا وتشتريعاهتا ولوائحهتا التنإيميتة وتتدابو  148-121
املتمثل ي مشاركة صطر ااإلنفاي يات الصلة بفعالية على منع ومواجهة ا يد  ملتزا

الشركات التجارية ي االنتهاكات ي حاالت النزاع  الو تشمل حاالت االحتالل 
 األجنيب )دولة فلسطني خت

دع  الشركات ي التصدي للرق املعاصر ي سالسل اإلمداد من  148-122
شتتجيع وت 2016 تالل تنفيتذ نتانون إيطاليتا املتعلتق ابالستت(الل ي العمتل لعتا  

لشركات الزراعية على التسجيل ي "الشوكة الزراعيتة العاليتة اجلتودة" )اململكتة ا
 املتحدة لربيطانيا العإمى وأيرلندا الشمالية خت
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ضمان مشاركة النساء واأليففال واألشماع يوي اإلعانة بصتورة  148-123
متن  جمدية ي وضع التشريعات والسياسات والربامج املتعلقة بت(تو املنتاو واحلتد

 ايفر الكوارث )فيجج ختخم
تكييتف التشتتريعات الويفنيتتة جلعتتل تعريتتف التعتتذيب متماشتتياا متتع  148-124
من اتفانية منا ىلة التعذيب وغوه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية  1 املادة

 أو الالإنسانية أو املهينة )شيلج خت
امواءمة نإا  االحتجاز اصاع مع املعايو الدولية حل 148-125 إلنسان قوق 

 وسسني ظروف االحتجاز )زامويا خت
متتتتع  110/2017مواءمتتتة تعريتتتف التعتتتذيب التتتوارد ي القتتتانون  148-126

 اتفانية منا ىلة التعذيب )الدامنرك خت
 معاجلة االكتإاظ ي السجون )الدامنرك خت 148-127
متتتتن القتتتانون اجلنتتتائج جلعتتتل تعريتتتتف  مكتتترراا -613تعتتتديل املتتتادة  148-128

 مع اتفانية منا ىلة التعذيب )فرنسا خت ماشياا التعذيب مت
لة  148-129 لودي ا إصالح نإا  العدالة اجلنائية  ال سيما فيما يتعلق ابلتدابو 

لالحتجتاز متن أجتتل معاجلتة مشتتكلة اكتإتاظ الستجون وضتتمان االحتاا  الكامتتل 
 للحقوق األساسية للمحتجزين )أملانيا خت

ورول  ومتتتن ق حقتتتته شتتتعب األإيتتتالء مزيتتتد متتتن اال تمتتتتا  أبمتتتن ال 148-130
 اإلنساري األساسج ي أن يعيش حياة  منة ومأمونة ) ن(اراي خت

مواصلة اجلهود الرامية إة مكافحة التعذيب عن يفريق وضع مدونة  148-131
 نواعد سلوك لقوات األمن  وتعزيز التشريعات وبرامج بناء القدرات )لونان خت

مل اللتزامات إيطاليا دوجب التنفيذ الكامواصلة اماي  طوات حنو  148-132
اتفانيتتتتة منا ىلتتتتتة التعتتتتتذيب وغتتتتتوه متتتتتن ضتتتتتروب املعاملتتتتتة أو العقوبتتتتتة القاستتتتتية 

 الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا اال تياري )مالطة خت أو

مواءمتة تعريتتف جتترميو التعتتذيب واال تفتاء القستتري متتع املعتتايو  148-133
 الدولية )املكسيك خت

لويفنية ملنع التعذيب بزايرة مراكز احتجاز املهاجرين ماح لآللية االس 148-134
 )ابراغواي خت

ة  ابلنإر  148-135 لناري النإر ي تنقيل اإليفار الذي ينإ  مرانوة األسلحة ا
 إة الصلة القائمة بني استمدا   ذه األسلحة ونتل اإلانث )بوو خت

واماي ق اقتجزين مواصلة ما توذله من جهود من أجل احاا  حقو  148-136
التتدابو الالزمتتة لىلتتمان حصتتول الستتجناء واقتجتتزين األجانتتب علتتى املستتاعدة 

 القانونية )مجهورية كوراي خت
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امتاي تتتدابو إضتتافية ملعاجلتتة املشتتاكل القائمتتة ي نإتتا  الستتجون   148-137
 سيما فيما يتعلق ابكتإاظ السجون اإليطالية )االساد الروسج خت وال

هلادفتة إة إصتالح نإتا  العدالتة اجلنائيتة  دتتا ي مواصتلة اجلهتود ا 148-138
يلك عن يفريق سسني ظروف االحتجاز  واحلد من استتمدا  االحتجتاز الستابق 

 للمحاكمة وتوسيع نطاق استمدا  التدابو الوديلة لالحتجاز )النمسا خت
ت اعتمتتاد تتتتدابو تشتتريعية وتنإيميتتتة ب(يتتة تقلتتتي  متتدة اإلجتتتراءا 148-139

متة ظتروف االحتجتاز  ال ستيما ي مراكتز احتجتاز املهتاجرين  متتع القىلتائية ومواء
 املعايو الدولية )توغو خت

اعتماد تدابو  من نويل تعزيز املؤسسات ومعاجلة أوجه القصتور   148-140
 ب(ية زايدة فعالية النإا  القىلائج )السويد خت

مكافحتتتة الفستتتاد  اعتمتتاد تتتتدابو فعالتتة  دتتتا ي يلتتك دعتتت   ي تتة  148-141
 لتصدي للفساد ومنعه )السويد ختل

تعزيتز جهود تتا اهلادفتة إة معاجلتتة األستواب اجلذريتتة الكامنتتة وراء  148-142
السجن بني  التمييز ي نإا  العدالة اجلنائية  وال سيما للحد من ارتفاع معدالت 

 الرعااي األجانب )مجهورية إيران اإلسالمية خت
 تكوة على أساس عنصري )األردن ختاملتوريفني ي اجلرائ  املر مقاضاة  148-143
اماي تدابو لىلمان إمكانية التقاضج أما  األشماع املنحدرين من  148-144

 أصل أفريقج الذين ونعوا ضحية التمييز العنصري )مدغشقر خت
مواصلة استعراض وتنفيذ إجراءات العدالة اجلنائية واملدنية من أجل  148-145

 ختويج سسني كفاءة نإامها القىلائج )النر 
متتن  26اعتمتاد التتتدابو املناستتوة لكفالتتة التنفيتذ الفعتتال للمتتادة  148-146

بشتأن تيستو انتمتاب املرشتحني املنتمتني إة األنليتات  38/2001القتانون رنت  
 )سلوفينيا خت

اعتمتاد تتتدابو وضتتماانت إضتتافية لىلتتمان استتتقالل عمتتل وستتائل  148-147
 وسالمة الصحفيني )تشيكيا ختاإلعال  
تعزيز التعاون مع الدول األ رى ي جمال احلوار بني األداين هبدف  148-148

 تعزيز القي  الدينية )إندونيسيا خت 
تنفيذ تدابو فعالة لىلمان االستقالل الكامل للصحفيني واملدافعني  148-149

 عن حقوق اإلنسان واملنإمات غو احلكومية )أوزبكستان خت
فتتاظ علتى حريتتة التعوتتو ويايتهتتا  مواصتلة اجلهتتود الراميتتة إة احل 148-150

سيما عندما تتعلق ابلصحفيني واملؤلفني الذين حيققون ي مواضيع حساسة مثل  ال
 الفساد ونشاط املافيا والكياانت السياسية )النرويج خت
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امتتتاي تتتتدابو ملموستتتة لىلتتتمان عتتتتد  جتتتترمي املتتتدافعني عتتتن حقتتتتوق  148-151
  االجتار ابلوشر )إكوادور ختهاجرين  دن فيه  يفالوو اللجوء وضحاايامل

اماي  طوات لىلمان ستريي العتدل والتقيتد ابإلجتراءات القانونيتة  148-152
الواجوة ي سياق عمليات إنامة العدل الو تتعلق ابملدافعني عن حقوق اإلنسان 

 والصحفيني )غاان خت
لعمتل الويفنيتتة بشتأن االجتتتار ابلوشتتر تعزيتز التنفيتتذ العملتج صطتتة ا 148-153

ماي إجراءات فعالة لىلمان معاملة ضحااي االجتار ابلوشر وفقاا حلقوق اإلنسان وا
 )أسااليا خت

ملكافحتتتتتة االجتتتتتتار ابلوشتتتتتتر  مواصتتتتتلة العمتتتتتل بشتتتتتأن  طتتتتتة العمتتتتتل 148-154
 واست(الهل  الشديد )تركمانستان خت

لعمل تكثيف اجلهود من أجل وضع  148-155 ا اللمسات األ وة على  طة 
تنفيذ ا  2021-2019كافحة االجتار ابلوشر للفاة الويفنية اجلديدة مل وضمان 
 الفعال )بوتسواان خت

تعزيز اجلهود املوذولة ملكافحة االجتار ابألشماع عن يفريق التنفيذ  148-156
 الكامل صطة العمل الويفنية احلالية )نربع خت

اميتتتتة إة مكافحتتتتة االجتتتتتار ابلوشتتتتر  وال ستتتتيما تكثيتتتف اجلهتتتتود الر  148-157
 ل ألغراض العمل والتسول )سويسرا ختاالست(ال
تكثيف اجلهود الرامية إة الكشف عن ضحااي االجتار ابألشماع  148-158

ب(تترض استتت(ال   ي العمتتل متتن  تتالل زايدة عمليتتات التفتتتيش وسستتني تتتتدريب 
مة  ال سيما ي نطاعج الزراعة مفتشج العمل وإحالة الىلحااي إة اصدمات الالز 

 املتحدة األمريكية ختواصدمات )الوالايت 
اماي  طوات لتعزيز مكافحة الرق املعاصر  دا ي يلك عن يفريق  148-159

 معاجلة احلاالت املولغ عنها من است(الل العمال املهاجرين ي املزارع )أيربيجان خت
ار ابألشماع وضمان التنفيذ تعزيز اجلهود املوذولة ملكافحة االجت 148-160

مة من الفعال صطة العمل الويف املقدَّ لصلة  ا نية وكذلك املالحإات اصتامية يات 
  ي ات املعا دات )بيالروسيا خت

سيما  اماي مزيد من اصطوات حنو مكافحة االجتار ابألشماع  ال 148-161
كافحة االجتار النساء والفتيات  من  الل اعتماد  طة العمل الويفنية اجلديدة مل

 ابألشماع )جورجيا خت
جهود تا متتن أجتل املىلتج ي تنفيتتذ  طتة العمتل الويفنيتتة مواصتلة  148-162

 ملكافحة االجتار ابألشماع )نوغيزستان خت
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اماي مجيع اصطوات لىلمان التنفيذ الكامل لقانون االجتار ابلوشر  148-163
فحتة االجتتار ابلوشتر  و طة العمل الويفنيتة ملكافحتة االجتتار ابلوشتر متن أجتل مكا

 ة األ وة )ليمتنشتاين ختسيما ي سياق تدفقات اهلجر  ال
مواصتتتلة تعزيتتتز تتتتدابو إنفتتتاي القتتتانون ستتتعياا إة مكافحتتتة االجتتتتتار  148-164

 ابألشماع وياية حقوق ضحااي  ذا االجتار )نيوال خت
مواصلة جهود ا من أجل مكافحة االجتار ابلوشر والدفاع عن حق  148-165

 ضحاايه )نيجواي خت
قتتتانون فيمتتا يتعلتتتق دكافحتتة االجتتتتار وضتتع تتتدابو فعالتتتة إلنفتتاي ال 148-166

 ابألشماع )مقدونيا الشمالية خت
ضتتمان استتتجابة بتتترامج مكافحتتة االجتتتتار ابألشتتماع الحتياجتتتات  148-167

الىلتتتتحااي متتتتن النستتتتتاء والفتيتتتتات  ال ستتتتيما ي ستتتتتياق تتتتتدفقات اهلجتتتترة األ تتتتتوة 
 )الفلوني خت

 ع )أرمينيا ختمواصلة جهود ا الرامية إة مكافحة االجتار ابألشما 148-168
مواصتتلة تتتتوفو التتتدع  واحلمايتتتة لهستتترة ابعتوار تتتا وحتتتدة أساستتتية  148-169

 ويفويعية ي اجملتمع )مصر خت
توستتيع نطتتاق احلتتق ي إجتتازة أبتتوةأل مدفوعتتة األجتتر وتعزيتتز التوزيتتع  148-170

 يسلندا خت الوالدية بني املرأة والرجل )العادل للمسؤوليات 
اف ابلوالدين املثليني املسامَهني ي تنش ة سن تشريعات بشأن االعا  148-171

الطفل  وكذلك توسيع إمكانية استفادهتما من إجراءات التوين على ند  املساواة 
 يسلندا خت مع اآل رين )

لريفيتة  متن أجتتل زايدة عتدد مفتشتج العمتل  ال ستتيما ي املنتايفق ا 148-172
 مكافحة است(الل املهاجرين ي العمل )تركيا خت

واصلة تعزيز تكافؤ الفرع أما  املرأة ومعاجلة التمييز على أساس م 148-173
اهلويتة اجلنستتانية ي القطتاعني العتتا  واصتتاع  هبتدف ستتد الفجتوة ي األجتتور بتتني 

 اجلنسني وتعزيز التطور الوظيفج للمرأة )اتيلند خت
ماي مزيد من التدابو لسد الفجتوة ي األجتور بتني اجلنستني  متع ا 148-174

نتشار وجود النساء ي الوظائف بدوا  جزئج والوظائف املنمفىلة األجر مالحإة ا
 )أسااليا خت

النإر ي سد الفجوة ي األجور بني الرجل واملرأة ي سوق العمل  148-175
 )غاان خت والتأكد من منل الرجال والنساء فرع عمل متساوية

يتالء ا تمتا  اماي مزيد من التتدابو ملعاجلتة مشتكلة الوطالتة  متع إ 148-176
  اع للف ات الىلعيفة  دا يشمل النساء واألشماع يوي اإلعانة )بيالروسيا خت
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ة  148-177 ل إضفاء يفابع االستمرارية على السياسات اهلادفة إة تشجيع عما
ساري  ي القطاعني العا  واصاع على الشواب مع الاكيز على مراعاة الوعد اجلن

 قوميات ختالسواء )دولة بوليفيا املتعددة ال
 تعزيز فرع حصول األشماع يوي اإلعانة على عمل )غابون خت 148-178
مواصلة معاجلة نىلااي الوطالة والعمتل الزراعتج بفعاليتة  متع إيتالء  148-179

 ا تما   اع للف ات الىلعيفة )اهلند خت
قتتتوانني واللتتتتوائل التنإيميتتتة يات الصتتتتلة ملعاجلتتتة بطالتتتتة تعتتتديل ال 148-180

 هورية إيران اإلسالمية ختالشواب بفعالية )مج
مواصلة السعج من أجل سقيق  دف توفو العمالة الكاملة للجميع  148-181

 )نوغيزستان خت
مصي  موارد مالية كافية وتنفيذ برامج لزايدة تعزيز فرع احلصول  148-182

 األشماع يوي اإلعانة )ماليزاي ختعلى عمل بني 
شتماع يوي اإلعانتة ي ستوق سسني مشاركة أعداد كوتوة متن األ 148-183

 العمل )أن(وال خت
اماي تدابو ملكافحة الوطالة  ال سيما ي صفوف الشواب والنساء  148-184

 واألنليات )موريشيوس خت
شماع يوي مواصلة تعزيز التدابو الرامية إة ضمان حصول األ 148-185

 اإلعانة على وظائف )بوو خت
 2018الويفنية للتنمية املستدامة لعا  مواصلة تنفيذ االسااتيجية  148-186

 )األردن خت 2030وتوادل املمارسات اجليدة ي تنفيذ  طة التنمية املستدامة لعا  
مواصتلة التتدابو املتعلقتة ابحلتد األدد للتد ل ب(يتة القىلتاء علتتى  148-187

 د  املساواة واإلنصاء االجتماعج )ليويا ختالفقر وع
لروما  اماي التدابو الالزم 148-188 ا ة حلماية الف ات الىلعيفة  مثل مجاعة 

 وتوفو الوسائل الكفيلة إبدماجها ي اجملتمع )تركيا خت
مواصلة برامج اإلدماج االجتماعج لصاحل األنليات وتعزيز حقوق  148-189

 الف ات الىلعيفة )بواتن خت
تعزيتز اجلهتتود الراميتة إة ضتتمان تعزيتتز ويايتة حقتتوق األشتتماع  148-190

  إة الف ات الىلعيفة  دن فيه  املهاجرون واألنليات اإل نية )فيي، ان  ختاملنتمني
استعراض وتعزيز التدابو التشريعية واإلدارية والسياسات الرامية إة  148-191

ألشتماع يوي اإلعانتة واألنليتتات معاجلتة الفقتر  ال ستيما الفقتر بتني األيففتال وا
 )بوتسواان خت
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التربامج االجتماعيتة التو تنتدرج ي نطتاق مواصلة تويفيد اصطتط و  148-192
 صندوق املوايفن لتوفو الد ل )اجلمهورية الدومينيكية خت

مواصلة تعزيز التقد  اقرز ي النهوض  قوق األسرة ورفا ها من  148-193
دارة املعنيتتتتة بسياستتتتتات األستتتترة )اجلمهوريتتتتتة  تتتتالل السياستتتتتات التتتتو تنفتتتتتذ ا اإل

 الدومينيكية خت
روف عمتل وظتتروف عتيش العمتال التزراعيني املهتتاجرين  سستني ظت 148-194

ستتتيما ي جنتتتوب إيطاليتتتتا  حيتتتل يستتتتود االستتتت(الل واإلكتتتتراه  ويلتتتك متابعتتتتةا  ال
 161-145و 160-145و 159-145للتوصتتتتيات التتتتواردة ي الفقتتتترات 

تقريتتتتتتتر الفريتتتتتتتق العامتتتتتتتل عتتتتتتن جولتتتتتتتة االستتتتتتتتعراض الثانيتتتتتتتة متتتتتتن  167-145و
(A/HRC/28/4ايو خت (   

راجعة نإا  اإلسكان االجتماعج وإجراءات مصي  املساكن ي م 148-195
مجيتع املنتتايفق والولتدايت ي الولتتد وإزالتتة أي أحكتا  متيتتز بصتورة مواشتترة أو غتتو 

 هورية إيران اإلسالمية ختمواشرة ضد مجاعة الروما والف ات االجتماعية األ رى )مج
املستتدامة ويايتة مواصلة تعزيز التنميتة االنتصتادية واالجتماعيتة  148-196

 حقوق الف ات الىلعيفة )الصني خت
مراجعتة اارستة اإل تالء القستري ألفتراد مجاعتات الرومتا والستتنو  148-197

 والكاميينانو )بوو خت
توفو الدع  االنتصادي واالندماج اماي مزيد من التدابو لىلمان  148-198

تهمتيش ي جمتتال االجتمتاعج لهشتماع املعرضتني صطتتر التهمتيش االجتمتاعج وال
 العمل )نطر خت

مواصلة العمل على ياية حقوق الف تات الىلتعيفة متن الستكان   148-199
 سيما النساء واأليففال واألشماع يوو اإلعانة وكوار السن )االساد الروسج خت وال

ضتمان اارستتة املترأة حلقونهتتا اجلنستية واإلرابيتتة  ريتة  عتتن يفريتتق  148-200
بوازع  ضمان احلصول على اصدمات القانونية لإلجهاض  وتقليل أ ر االستنكاف 

 الىلمو إة أدد حد ي اارسة  ذا احلق من حقوق اإلنسان )أوروغواي خت

اإلجهتتتاض امتتتاي التتتتدابو الالزمتتتة لىلتتتمان الوصتتتول إة  تتتدمات  148-201
 بفعالية )فرنسا خت

ول على تنفيذ التدابو الالزمة للحد من الفوارق اإلنليمية ي احلص 148-202
 غ ختكسمرب الرعاية الصحية  دا ي يلك لصاحل املهاجرين )ل

النإتر ي حإتتر اجلراحتة غتتو الىلتترورية لتطويتع األشتتماع حتتاملج  148-203
 صفات اجلنسني دون موافقته  )مالطة خت
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املادة  148-204 من  13املىلج ندماا ي املنانشات الدائرة ي الربملان بشأن 
لتطويع الو تتىل DDL 405الالئحة  ة  من فرض حإر على العمليات غو الىلروري

 األشماع حاملج صفات اجلنسني دون موافقته  ) ولندا خت
ة واحدة  148-205 التقد  تدرجيياا حنو العمل بنإا  التعلي  نول االبتدائج لَسَن

 )سري النكا خت 2030على األنل وفقاا إليفار العمل املتعلق ابلتعلي  لعا  
ملموستتة لتحستتتني فتترع وصتتتول األشتتتماع يوي  اي  طتتتواتامتت 148-206

 اإلعانة إة التعلي  والعمل )جزر الوهاما خت
امتتتتاي  طتتتتوات لىلتتتتمان حصتتتتول األشتتتتماع يوي اإلعانتتتتة علتتتتتى  148-207

التعلتتي   دتتا ي يلتتك عتتن يفريتتق سستتني نوعيتتة التعلتتي  الشتتامل للجميتتع وتقليتتل 
 احلواجز املادية )الربازيل خت

بو املناسوة لتحسني نوعية التعلي  الشامل لصاحل اي التدامواصلة ام 148-208
األيففتال يوي اإلعانتتة وضتتمان وصتوهل  علتتى نتتد  املستاواة إة مجيتتع مستتتوايت 

 التعلي  والتدريب املهين )بل(اراي خت
تعزيز الربامج التعليمية املتعلقة  قوق اإلنسان  مع الاكيز بوجه  148-209

 ة والوص  والتمييز )كولومويا ختب الكرا ي اع على التمفيف من حدة  طا
امتاي تتدابو ب(يتتة تعزيتز الوصتتول إة التعلتي  واحلتتد متن التستترب  148-210

 املدرسج )نربع خت
سسني نوعية التعلي  الشامل للجميع وضمان الوصتول علتى نتد   148-211

 املساواة إة مجيع مستوايت التعلي  والتدريب املهين )تشيكيا خت
التعلي  الشامل للجميع وضمان الوصتول علتى نتد  ني نوعية سس 148-212

 املساواة إة مجيع مستوايت التعلي  والتدريب املهين )إسرائيل خت
لعدد  148-213 اعتماد تدابو شاملة لتعزيز الوصول إة التعلي  والتقليل من ا

 الكوو للمتسربني من املدارس )اجلزائر خت

 التقليتتتل متتتتن العتتتدد الكوتتتتو لراميتتتة إةتعزيتتتز التتتتدابو الشتتتتاملة ا 148-214
 للمتسربني من املدارس  ال سيما ي املدارس الثانوية )ملديف خت

اعتماد تدابو شاملة لتعزيز سول احلصول على التعلي  واحلد متن  148-215
عدد املتسربني من املدارس  مع الاكيز على اجلنوب  ومع مراعاة الزايدة املسجلة 

 دالت التسرب من املدرسة الثانوية )اجلول األسود ختتني ي مع الل السنتني األ و 
صتتياغة استتااتيجية شتتاملة ملنتتتع العنتتف ضتتد األيففتتال ومكافحتتتته  148-216

 )اجلول األسود خت
تعزيتتز اإليفتتار القتتانوري والتنإيمتتتج ي جمتتال املستتاواة بتتني اجلنستتتني  148-217

  ختومكافحة التمييز على أساس اهلوية اجلنسانية )أوزبكستان
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اعتمتاد تتدابو للتصتدي للصتور النمطيتة واملوانتف اجلنستانية التو  148-218
تقيد أو متنع مشاركة املرأة مشاركة كاملة ي اجملالني العا  واصاع  دا ي يلك عن 
يفريق يالت لتوعية عامة اجلمهتور  فىلتالا عتن تتدريب أ صتائيج التعلتي  وإنفتاي 

 القانون )كندا خت
ة للقىلتاء علتى التمييتز ضتد املترأة متن  تالل و الالزمتامتاي التتداب 148-219

اعتماد سياسات عامة شاملة هتدف إة منع العنف والصور النمطية وعد  املساواة 
 )كولومويا خت

ة  148-220 ل اماي تدابو للقىلاء على أشكال التمييز املتعددة ضد املرأة  وإزا
 األسواب اهليكلية لعد  املساواة ) ندوراس خت

زيز اإليفار التشريعج والسياسات املتعلقة ابملساواة بني مواصلة تع 148-221
 اجلنسني )اهلند خت

تعزيز اجلهود املوذولة ملكافحة التمييز ومجيع أشكال العنف ضتد  148-222
 املرأة )لونان خت

مواصلة تقدمي املساعدة ملكافحة العنف والتمييز بني اجلنسني على  148-233
 )ليويا ختالصعيد الويفين 

هتوض ابملستاواة بتني اجلنستني  دتا يشتمل مكافحتة التمييتز علتتى الن 148-224
 أساس امليل اجلنسج  وتعزيز ياية ضحااي االعتداء العائلج )النرويج خت

مصي  املوارد املالية الالزمة حلماية ضحااي العنف اجلنساري وتنفيذ  148-225
 سوانيا ختبرانمج تثقيفج بشأن املساواة بني اجلنسني )إ

صتتلة تكثيتتف اجلهتتتود الراميتتة إة مكافحتتة العنتتتف ضتتد املتتترأة موا 148-226
 )النمسا خت

ئية  148-227 لقىلا ا سسني توعية وتثقيف سلطات إنفاي القانون والسلطات 
بشتتأن اإلستتتاءة دا تتل األستتترة وكفالتتتة ستتول جلتتتوء الىلتتتحااي إة اقتتاك  متتتن أجتتتل 

ات ذلك توستتيع نطتتاق اصتتتدماستصتتدار أوامتتر زجريتتة ضتتد العشتتتو املعتتتدي  وكتت
املقدمتتة للىلتتحااي لتشتتمل األمهتتات واملهتتاجرات الالئتتج يكتتنَّ أشتتدَّ عرضتتة هلتتتذه 

 الإا رة )الوالايت املتحدة األمريكية خت
تشتجيع النستاء علتى إبتالغ  ي تتات إنفتاي القتانون دميتع حتتوادث  148-228

حااي  العنف  ال سيما العنف العتائلج واجلنستج  عتن يفريتق رفتع الوصت  عتن الىلت
والقىلتاء  وإيكتتاء التتوعج ابلطويعتة اإلجراميتتة ملثتل  تتذه األفعتتال وتوعيتة الشتتريفة 

وكفالة سول جلوء املرأة بصورة فعالة إة اقاك  املدنية الستصدار أوامر زجرية ضد 
 العشو املعتدي )بلجيكا خت

توسيع نطاق تتدابو مكافحتة العنتف العتائلج واجلنستج  متع إيتالء  148-229
 يففال )فيي، ان  ختع حلماية النساء واألا تما   ا
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لعنف اجلنسج   148-230 مواصلة اجلهود الرامية إة منع العنف اجلنساري وا
 وكفالة سول جلوء الىلحااي إة العدالة واحلصول على التعويىلات الالزمة )شيلج خت

اماي تدابو إضافية ملكافحة العنف والتمييز ضد املرأة  دا ي يلك  148-231
 به وعوانوه )كواب ختأسوا
لو ند تسهل  148-232 ا اماي مزيد من التدابو ملنع عمليات نقل األسلحة 

انتهاكات حقوق اإلنسان  دا ي يلك العنف اجلنساري  والو تؤ ر سلواا على املرأة 
 )انميويا خت
اعتماد تدابو فعالة للوناية واحلماية وإنشاء أماكن الستقوال النساء  148-233
 ت من العنف )تشيكيا ختالفارا
مواصلة تدعي  الربامج الو تعزز التمكني االنتصادي واالجتماعج  148-234

 للمرأة )إ يوبيا خت
مواصلة تعزيز مشاركة املرأة ي عملية اماي القرار عن يفريق زايدة  148-235

متثيل املرأة والتصدي للعنف ضد املرأة من  الل مجلة أمور منها املىلج ابيفراد ي 
 ية )الياابن ختنفيذ  طة عملها الويفنت

مواصلة تنفيذ القانون املتعلق ابلعنف اجلنساري وكذلك  طة العمل  148-236
الويفنيتة ملكافحتة العنتف ضتد املترأة وحماكمتة مترتكيب انتهاكتات القتانون الستتالف 

 الذكر )ليمتنشتاين خت

لى تكريس إيفار نانوري متني ووضع سياسات حمددة اهلدف تعاجل ع 148-237
  اإلبالغ وكذلك اخنفاض معدالت مالحقة مرتكيب جترائ  حنو شامل مسألة نق

 )ماليزاي خت العنف اجلنساري وإدانته  نىلائياا 
لنساء  148-238 ل تعزيز  دمات الدع  واملراكز املالئمة للىلحااي  وال سيما 

 واأليففال )ميامنار خت
النستتتاء والفتيتتتات  العمتتل علتتتى التصتتتدي للعنتتتف اجلنستتاري ضتتتد  148-239

ستني نإتت  تنفيتتذ األيفتر التشتتريعية القائمتتة ملكافحتة  تتذه اجلتترائ  بوستائل منهتتا س
 )نيوزيلندا خت

ضمان أن يشمل تنفيذ وتقيتي  اصطتة االستااتيجية الويفنيتة بشتأن  148-240
 راَء النستتتاء ضتتتحااي العنتتتف  2020-2017عنتتف التتتذكور ضتتتد املتتترأة للفتتاة 

 وتوصياهتن )الفلوني خت
ة صوب متكني املرأة وضمان تكافؤ مواصلة اماي اصطوات املوجه 148-241

 الفرع )أرمينيا خت
تعزيتز اإليفتتار التشتتريعج للمستاواة بتتني اجلنستتني  دتا ي يلتتك متتن  148-242

  الل اعتماد نوانني وسياسات لزايدة متثيل املرأة ي الشؤون السياسية )رواندا خت
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لوياانت بشتأن العنتف املوجته ضتد إنشاء نإا  ويفين لرصد ومجع ا 148-243
 يففال وصياغة اسااتيجية شاملة ملنع العنف ضد األيففال ومكافحته )زامويا ختاأل

 اعتماد سياسات شاملة للقىلاء على فقر األيففال )نربع خت 148-244
تكثيف التدابو الرامية إة مكافحة التمييز  وال سيما التمييز ضد  148-245

د من أوجه عد  يففال من أوساط مهاجرة  من أجل احلاأليففال يوي اإلعانة واأل
 املساواة ي نيل التعلي  واالستفادة من الرعاية الصحية والتنمية ) ندوراس خت

 تعزيز دور املرصد الويفين لهيففال )ألوانيا خت 148-246
وضع وتنفيذ  طة عمل متكاملة تشمل منع التنمر السيرباري بني  148-247

 دي له )أيسلندا ختاأليففال والشواب والتص
جهود ا الرامية إة ياية حقوق األيففال من  الل جترمي  مواصلة 148-248

يران  إ الول املواشر لهعمال املسي ة لهيففال وكذلك منع إيذاء األيففال )مجهورية 
 اإلسالمية خت

تعزيز دور املرصد الويفين لهيففال وتزويده ابملوارد الالزمة وإبيفار  148-249
 مناسب )اجلزائر ختتشريعج 
اج االجتماعج للف ات الىلعيفة من السكان  وال سيما سسني اإلدم 148-250

ف ات  ل ا الالج ون واأليففال املهاجرون  وفتل سول الوصول إة التعلي  أما   ذه 
 )أن(وال خت
مىلاعفة اجلهود املوذولة ملكافحة الفقر املدنع بني األيففال  وتعزيز  148-251
 مكافحة القصور التعليمج ومنعه بفعالية )نطر ختتدابو 

لطفل وتعزيز  148-252 مواصلة تعزيز الدور املنوط دؤسسات ياية حقوق ا
 ندراهتا )مجهورية مولدوفا خت

الوحل عن بدائل إنسانية لعمليات اإل الء القسري ألفراد يفائفو  148-253
ميمات العشوائية ومنع السلطات الروما والسنو ومجاعة الكاميينانو الرُّحَّل من امل

 معاملة أفراد  ذه اجلماعات )الوالايت املتحدة األمريكية ختاقلية من إساءة 
تنفيذ التوصيات املقدمة من فريق اصرباء العامل املعين ابملنحدرين  148-254

 )جزر الوهاما خت كامالا   من أصل أفريقج تنفيذاا 
لروما واملهاجرين مواصلة اجلهود املوذولة من أجل  148-255 إدماج مجاعة ا

  وتيستتتو حصتتوهل  علتتتى التعلتتتي  والرعايتتة الصتتتحية والعمتتتل واألنليتتات األ تتترى
 والسكن  وكذلك مشاركته  ي احلياة السياسية واالجتماعية )كواب خت

املتعلقة  148-256 اماي  طوات ملموسة لىلمان تنفيذ االسااتيجية الويفنية 
لتتويفين واقلتج  ومصتي  أمتتوال كافيتة لتنفيتتذ ا دماعتة الرومتا علتتى الصتعيدين ا

 ان املتابعة حاملا تنتهج االسااتيجية احلالية )أملانيا ختوضم
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وضع إيفار نانوري حلماية األنليات اإل نية من التشرد يايةا فعالةا ي  148-257
 سياق عمليات إ الء املميمات )أملانيا خت

ة احلقتتتتتوق االنتصتتتتتادية مواصتتتتلة اجلهتتتتتود اجلاريتتتتتة متتتتتن أجتتتتل يايتتتتت 148-258
ينانو  واالجتماعية والثقافية لهن لكامي ليات  وال سيما مجاعات الروما والسنو وا

 وضمان تقدمي مرتكيب أعمال العنف والتمييز ضد   إة العدالة )غاان خت

 مواصلة ياية حقوق األنليات ي الولد وتعزيز ا )أرمينيا خت 148-259
إة تعزيز حقوق األشتماع يوي اإلعانتة  مواصلة اجلهود الرامية 148-260

 تركمانستان ختوإدماجه  )
اماي تدابو ملموستة لالعتااف رمسيتاا بل(تة اإلشتارة اإليطاليتة علتى  148-261

 املستوى الويفين ) ايو خت
التستتتتتهيالت اصاصتتتتتتة ابألشتتتتتماع يوي اإلعانتتتتتة وتعزيتتتتتتز  سستتتتتني 148-262

ستو الويفنيتة اصاصتة ابألشتماع إدماجه   عن يفريق ضمان االمتثال ملعايو التي
 ريعات لتذليل معونات االتصال )نيوزيلندا ختيوي اإلعانة وسن تش

مواصلة تعزيز ندرة الولد على مواجهة ظا رة اهلجرة  مع الاكيتز  148-263
لدو   وفقاا  - ال سيما أشد   ضعفاا  -على ياية الالج ني واملهاجرين  ا نون  للقا

 ية خت)مجهورية فنزويال الووليفار 
والفتيتتتات املهتتتتاجرات  إيتتتالء ا تمتتتا   تتتاع حلالتتتة ضتتتعف النستتتاء 148-264

 وتوسيع نطاق معايو منل احلماية اإلنسانية كمكمل لوضع الالجئ )إسوانيا خت
للجوء  148-265 ا تعزيز التدابو اهلادفة إة ياية حقوق املهاجرين وملتمسج 

 يتعلق األمر ابالندماج )سويسرا ختي النهوض بإروفه  املعيشية  ال سيما عندما 

الراميتة إة تلويتتة احتياجتات املهتتاجرين عتن يفريتتق تعزيتز جهود تتا  148-266
 ليشو خت -الوحر وملتمسج اللجوء والالج ني من احلماية )تيمور 

تعزيز تدابو ياية العمال املهاجرين دا يتماشى مع املعايو الدولية  148-267
 حلقوق اإلنسان )تونس خت

املمارسات واللوائل سسني تشريعاهتا املتعلقة ابهلجرة دا يتماشى مع  148-268
 التنإيمية املقوولة دولياا )تركيا خت

اماي  طوات حلماية حيتاة املهتاجرين  دتن فتيه  ملتمستو اللجتوء  148-269
 وضحااي االجتار ابألشماع )ابكستان خت

حر املتوسط والتأكد است ناف عمليات الوحل واإلنقاي ي وسط الو 148-270
األضعف وتقدمي اإلسعافات األولية هل   من وجود أفراد مؤ لني لتحديد الف ات

 )ابكستان خت
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لقوة  148-271 ل التحقيق ي مجيع ادعاءات سوء املعاملة واالستمدا  املفرط 
ضتد ملتمستج اللجتوء واملهتاجرين  ومعانوتة مجيتع مترتكيب  تذه األعمتال وضتمان 

 قانون التدريب املهين املناسب )ابكستان ختتلقج موظفج إنفاي ال
ة تعزيز تنفيذ السياسات املتعلقة إبدماج املهاجرين واألنليات مواصل 148-272

 )اجلمهورية الدومينيكية خت
إيتتالء ا تمتتتا   تتتاع ألضتتتعف الف تتتات بتتتني املهتتتاجرين وملتمستتتج  148-273

 اللجوء  مثل النساء واأليففال دون السن القانونية )أف(انستان خت
لتشتجيع علتتى إبتالغ مجيتع الستلطات املمتصتة دوتدأ عتد  الترد وا 148-274

 احاا   ذا املودأ املنفصل عن احلق ي يفلب اللجوء )أف(انستان خت
تعزيتتز بتتترامج فتتتل املمتتترات اإلنستتانية وإعتتتادة التتتويفني ومواصتتتلة  148-275

ة التعاون الثنائج مع الولدان املعنية من أجل احلد من حدوث اهلجرة غو  مي لنإا ا
 ومن أت و ا السليب )إندونيسيا خت

ة التوعج علتى الصتعيد اقلتج ابالتفانيتة الدوليتة حلمايتة حقتوق زايد 148-276
 مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر   )إندونيسيا خت

النإر ي التوصيات الو ندمها املقرر اصاع املعين  قوق اإلنسان  148-277
اصرباء العامل املعين ابملنحدرين من أصل أفريقج )مجهورية إيران للمهاجرين وفريق 

 سالمية ختاإل
إيتالء ا تمتتا   تتاع للتوصتتيات التتو نتتدمها املقتترر اصتتاع املعتتين  148-278

 قوق اإلنسان للمهاجرين وكذلك فريق اصرباء العامل املعين ابملنحدرين من أصل 
 أفريقج )الكون(و خت

املتعلقة  قوق تنفيذ مودأ عد  ا 148-279 لرد واملعايو الدنيا يات الصلة  
 اللجوء )كينيا خت املهاجرين وملتمسج

املواظوة على احاا  مودأ عد  الرد من  الل التقيي  الفردي لكل  148-280
 حالة  جرة )بوو خت

مراعاة مودأ عد  الرد وتوفو احلماية اإلنسانية جلميتع املهتاجرين   148-281
 متتؤ لني للحصتتول علتتى وضتتع الالجتتئ وغتتو نتتادرين ي و اصتتة للتتذين  تت  غتتو

 ودة إة داير   )اتيلند ختالون، نفسه على الع
ترسيخ احلوار والتعاون مع الولدان املستقولة لالج ني من أجل تعزيز  148-282

 برامج إعادة التويفني وزايدة كفاءهتا )لونان خت
التمييتز و طتاب الكرا يتة تعزيز التدابو الرامية إة القىلاء علتى  148-283

ما  جلوئه  والوص  ضد املهاجرين والالج ني  وكذلك إزالة أي  أ حك  يقو  عقوةا 
إة العدالتتة أو أمتتتا  حصتتتوهل  علتتتى الرعايتتتة الصتتتحية أو املستتتاعدات اإلنستتتانية 

 )املكسيك خت
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مواصتلة العمتتل متن أجتتل املستاواة ي احلقتتوق للمثليتات واملثليتتني  148-284
اجلنستج وم(تايري اهلويتة اجلنستانية وحتاملج صتفات اجلنستني عتن ومزدوجج امليل 
امليل يفريق اماي تدا بو هتدف إة ياية الالج ني من املثليات واملثليني ومزدوجج 

اجلنستتتتج وم(تتتتايري اهلويتتتتة اجلنستتتتتانية وحتتتتاملج صتتتتفات اجلنستتتتني ي مستتتتتتويفنات 
 املهاجرين ) ولندا خت

ة التتوعج بتتني الستتتكان متتن أجتتتل تكثيتتف التتتدابو الراميتتتة إة زايد 148-285
ضد املهاجرين والالج ني  والتحقيق القىلاء على الصور النمطية العنصرية والتمييز 

 ي أعمال التمييز ضد املهاجرين والالج ني ومعانوة مرتكويها )األرجنتني خت
مواصتتتلة املستتتاعج الراميتتتتة إة يايتتتة املهتتتتاجرين والالج تتتني وفقتتتتاا  148-286

 حلقوق اإلنسان )مجهورية كوراي ختللمعايو الدولية 

 )مجهورية مولدوفا خت فعياالا  يذاا تنفيذ  لية اإلحالة الويفنية تنف 148-287
مواصلة تنفيذ تدابو إلدماج وياية الف ات األضعف بني املهاجرين  148-288

 والالج ني )سان، كيتس ونيفيس خت
ملمارسة  ضمان تقيي  حالة كل مهاجر على ِحدة من أجل وضع حد 148-289

 الطرد اجلماعج )بوركينا فاسو خت
شتماع متن أصتول مهتاجرة  ي مجيتع ضمان عد  التمييز ضد األ 148-290

 القطاعات )بوركينا فاسو خت
إنترار االتفتاق العتاملج متن أجتتل اهلجترة اآلمنتة واملنإمتة والنإاميتتة  148-291

 )كولومويا خت
ل متتن أجتل يايتتة مواصتلة اإلجتراءات املنستتقة متع االستاد األورو  148-292

 حقوق املهاجرين )الياابن خت
ستتتتاء والفتيتتتتتات املهتتتتتاجرات واحاامهتتتتتا ضتتتتمان يايتتتتتة حقتتتتتوق الن 148-293

 )مدغشقر خت
تكثيتتف اجلهتتتود الراميتتتة إة مكافحتتة استتتت(الل املهتتتاجرين وكفالتتتة  148-294

ظتتروف عمتتل عادلتتة جلميتتع العمتتال  دتتن فتتيه  املهتتاجرون غتتو احلتتاملني للواثئتتق 
 وريشيوس ختالالزمة )م

هلجترة متتع تعزيتز اجلهتود الراميتة إة التصتدي للمشتاكل املتعلقتة اب 148-295
 احلرع ي الون، نفسه على احاا  حقوق املهاجرين )امل(رب خت

ضمان سالمة املهتاجرين وضتحااي االجتتار ابلوشتر اتن تقطَّعت، هبت   148-296
 السول ي أراضيها )ميامنار خت

ة إة مكافحتتتة استتت(الل املهتتتاجرين ي العمتتتل زايدة اجلهتتود الراميتتت 148-297
 )ميامنار خت
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و لتجنتب الطترد اجلمتاعج للمهتاجرين  وضتمان استتتناد امتاي تتداب 148-298
مجيتع أوامتر الطترد إة تقيتي  حالتة كتل مهتاجر علتى حتدة  متع مراعتاة احتياجتات 

 الشم  للحماية اصاصة  وضمان االمتثال الصار  ملودأ عد  الرد )األرجنتني خت
عتتد  التتتتواري ي جهود تتتا الراميتتتة إة ضتتمان يايتتتة حقتتتوق مجيتتتع  148-299
 جرين  وال سيما النساء واأليففال )نيجواي ختاملها
مواصلة استعراض وتقيي  نوانينها وسياساهتا املتعلقة ابهلجرة لىلمان  148-300

يايتتة حقتتتوق املهتتتاجرين يايتتتة كاملتتتة  وفقتتتاا للمعتتتايو الدوليتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان 
 لفلوني خت)ا

زايدة تدفق مواصلة اماي تدابو لتحقيق استقرار الوضع تزامناا مع  148-301
اهلجرة  واالمتثال للقواعد الدولية ي جمال إنقاي املهاجرين غو النإاميني القادمني 
من بلدان ي أفريقيا والشرق األوسط من ال(رق ي الوحر األبيا املتوسط )االساد 

 الروسج خت
بشتأن احتجتاز ملتمستج  2018لعتا   132اجعة القانون رن  مر  148-302

 القانون الدو  لالج ني وحقوق اإلنسان )جنوب أفريقيا ختاللجوء ملواءمته مع 
لة  148-303 قو املست ة  تعزيز اجلهود املوذولة لىلمان إدماج الالج ني ي الدول

 )الوحرين خت
توفو اإلغا ة واملأوى لالج ني تكثيف التدابو اإلنسانية الرامية إة  148-304

 )العراق خت
لالج تات متن الفتيتات والنستاء إيالء ا تما   اع لشدة تعرض ا 148-305

لالجتتتار ابلوشتتر وامتتاي مجيتتع التتتدابو الالزمتتة ملنتتع ونتتوعهن ضتتحااي  تتذا االجتتتتار 
 )من(وليا خت

نعدا   148-306 ا مواصلة اجلهود الرامية إة معاجلة مسألة احلد من حاالت 
 اجلنسية والقىلاء عليها )تركمانستان .

لتواردة ي  تتذا التقريتر تعترب عتن مونتتف إن مجيتع االستتنتاجات و/أو التوصتيات ا -149
أهنا  الدولة )الدول  الو ندمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينو(ج أن يُفه  على 

 سإى بتأييد الفريق العامل برمته.
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