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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستتتتتتتتتتعراا الدور  الشتتتتتتتتتاملجم املنشتتتتتتتتت    ج  قرار  ل   ق    -1

. 2020تشتتتتتتترين الملا /ن فمرب    13إىل    2جم دورته الستتتتتتتادستتتتتتتة والملمتد   الف ة املمتدة من  5/1اإلنستتتتتتتان  
. وترأس وفد 2020تشتترين الملا /ن فمرب    6                                                     واستتت عر تتا ا الة   رلغارا   ا لستتة التاستتعةجم املعق دة    

رلغتتتتارا وزتتتت  وجير اغتتتتارجوتتتتةجم وو رم وو رووو . واعتمتتتتد الفريق العتتتتامتتتتل التقرير املتعلق ربلغتتتتارا   
 .2020تشرين الملا /ن فمرب  10املعق دة    14 جلسته

جم اختار  ل   ق   اإلنستتتتان فريق املقررين وال وياات التا  2020ن الملا /يناير  كان    14و    -2
 لتوسري استعراا ا الة   رلغارا: سل فاكوا والسنغال والواابن.

متن مترفتق  5جم والتفتقترة 5/1متن مترفتق قترار  تلت   تقت   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان  15             وعتمتم  ابلتفتقترة  -3
 ستعراا ا الة   رلغارا:جم صدرت ال اثزق التالوة ألوراا ا16/21 قراره
 ت؛A/HRC/WG.6/36/BGR/1وأت و15                                     تقرير وطين/عرا كتايب مقدم وفقا  للفقرة  وأت 
                                                                  جتموع للمعل مات أعدته مف  تتتتتتتتتتتوة األمم املتحدة الستتتتتتتتتتتاموة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتان وفقا   وبت 

 ت؛A/HRC/WG.6/36/BGR/2وبت و15 للفقرة
 ت.A/HRC/WG.6/36/BGR/3وجت و15                                        م جز أعدته املف  وة الساموة وفقا  للفقرة وجت 
                                                                                   وأ  ولا إىل رلغارا عن طريق اجملم عة الملمتوة وال وياات قازمة أستتتتتتدلة أعد قا مستتتتتتبقا  كل من  -4

أملتانوتا والربتغتال ورلاواتا وكنتدا ابستتتتتتتتتتتتتتم  م عتة األصتتتتتتتتتتتتتتتدقتاال املعنوتة اب لوتات ال طنوتة للتنفوت  واإلرمم 
واجم والست يدجم وصتررواجم واململاة املتحدة لربينانوا العىمو وأيرلندا واملتارعةجم وإستبانواجم وأوروو ا جم وستل فون

الشتتتتتتتتتتتتتتمتالوتةجم وال الات املتحتدة األمرياوتة. واان االطم  علو قت ه األستتتتتتتتتتتتتتدلتة   امل قع الشتتتتتتتتتتتتتتباي 
 لمستعراا الدور  الشامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -     أوال   
 االستعراضعرض احلالة من جانب الدولة موضوع  -ألف 

                                                                                 ذكر ال فد أن رلغارا اتبعا ت صتتوات كانا قد تلقت ا   الستتارق للمدتتي قدما  رتعزيز  ق    -5
اإلنستتتتتتتتتتتان وغايت ا. ورلغارا طرت   اتفاقوات األمم املتحدة الرزوستتتتتتتتتتتوة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتانجم وقي تقدم 

 ابنتىام تقارير عن تنفو قا.
. وتركز تع داهتا الن عوة علو 2019ن عام                                       وأصتتتتتبحا رلغارا عدتتتتت ا     ل   ق   اإلنستتتتتا -6

الن  ا حبق   النفتتل؛ وتعزيز التستتتتتتتتتتتتتتتاما اإلتين والتتديين؛ وغتتايتتة  ق   امل تتاجرين والمجدد؛ وتعزيز 
سوادة القان ن والداقراطوة وا ام الرشود. وو عا رلغارا الن ج القازم علو  ق   اإلنسان   صل  

 .2030ملستدامة لعام اس اتواوت ا لتنفو  خنة التنموة ا
وشتاركا عدة وجارات وستلنات  ا موة   إعداد تقرير االستتعراا الدور  الشتامل لبلغاراجم  -7

د ت التعلوقات  ر مشتتتترو  التقرير علو اإلن نا إلجراال عملوة تشتتتتاورية عامة واستتتتعة الننا . وج ستتتت                                                                                              ون شتتتت 
وة للتقريرجم ال   وافقا علوه فوما رعد آلوة ال اردة من املنىمات وري ا ا موة الرزوستوة   اليتوغة الن از

 التنسوق ال طنوة املعنوة حبق   اإلنسان.
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وتتمملل األول ات الرزوستتتوة لستتتواستتتات ا ا مة   ت طود ستتتوادة القان ن وتعزيز امل ستتتستتتات.  -8
د                                                                                         وأنشدا آلوات لرصد تنفو  الت صوات ودفع التع يدات مرة وا دة. وتعاونا رلغارا أيدا  مع املالف 

 ر الات   إطار اإلجراالات اغاصةجم ووج ا هلم دع ة دازمة.
جم أستستا ا ا مة  نة وطنوة للقان ن الدو  اإلنستا  لدتمان إدراج األ اام 2019و  عام   -9

                                                                                   ذات اليتتتتتتتتتتتتلة   التشتتتتتتتتتتتتريعات انلوة. ور لا  نة ا ماية من التمووز ودي ان املىا  ج  دا  لتحستتتتتتتتتتتتد 
                                                                اإلنسانجم ردعم من ا ا مة. وش   د ت جادة   عدد الشااوى املقدمة رسب  نىامو ما  ماية  ق    

 .2019                                                                          ارتفا  مست ى تقة ا م  ر. واعت م د دي ان املىا  أيدا   من الفدة "أل "   عام 
ورلغارا مقتنعة أبن استقمل القداال شرط من شروط سوادة القان ن. وأكد ال فد أن ماافحة  -10

 .2027-2021 موة وجار اعتماد اس اتواوة جديدة ملاافحة الفساد للف ة الفساد أول ية  ا
جم 2018وتعا  رلغتارا علو الن  ا حبمتايتة  ق   النفتلجم مع ال كوز علو التعلوم. و  عتام   -11

                                                                                  أ نشتتتتتتتتتتتدا آلوة لتنستتتتتتتتتتتوق ا   د الراموة إىل إرقاال األطفال   املدارسجم  ا أدى إىل ا فاا مستتتتتتتتتتتت ات 
                                                                       دارس   صتتتتتتتتف ت التممو  املنتمد إىل طازفة الروما. وتنشتتتتتتتتط رلغارا أيدتتتتتتتتا    تبادل التستتتتتتتترب من امل

املمارستتتتتتتتتات ا ودة رتم يل املشتتتتتتتتتاريع من خمل املستتتتتتتتتاعدة اإلمازوة الرمسوة أو مع منىمة األمم املتحدة 
                                                                               للنف لة والو نوستتتتتتتو ت. واقتما رلغاراجم ريتتتتتتتفت ا عدتتتتتتت ا     ل   ق   اإلنستتتتتتتانجم ابألطفال ذو 

. وت اصتتتتتتتل 2030اإلعاقة والتعلوم الشتتتتتتتامل للاموعجم وقي تعمل علو إدراج  ق   النفل   خنة عام  
 .2026-2024رلغارا غلت ا النتخاهبا مرة أخرى لعد ية  ل   ق   اإلنسان للف ة 

وفوما يتعلق ابألشخاص ذو  اإلعاقةجم فإن رلغارا طرت   ال اثزق الدولوة ذات اليلةجم وقي  -12
                                                                                    ند ا   د اليت يب هلا  ل  أورواب   ق ا اليتدد. واعت مد عدد من الق اند ا ديدة لتحستد ن عوة تستا

 معوشة ق الال األشخاص.
نا رلغارا أيدتتتتتتا  قاعدهتا التشتتتتتتريعوة لتعزيز املستتتتتتاواة رد ا نستتتتتتد والقدتتتتتتاال علو  وع  -13                                                                              و ستتتتتت 

أشتتتتتتتتتاال التمووزجم رعد أن عدلا قان ن املستتتتتتتتتاواة رد ا نستتتتتتتتتدجم وقان ن اغدمات االجتماعوةجم وقان ن 
مستتتتتتتتاواة رد ا ماية من التمووز. وإ تتتتتتتتافة إىل ذلبجم تعا  رلغارا علو تنفو  االستتتتتتتت اتواوة ال طنوة لل

جم اعتمتتتتتتدت رلغتتتتتتارا أول خنتتتتتتة عمتتتتتتل وطنوتتتتتتة هلتتتتتتا لتنفوتتتتتت  قرار  ل  2020ا نستتتتتتتتتتتتتتد. و  عتتتتتتام 
ت رشتتت ن املرأة والستتتمم واألمن. وق ا عنيتتتر أستتتاستتتي   مستتتاعداهتا اإلمازوة واملع نة 2000و1325 األمن

 اإلنسانوةجم وق  يس م   ا   د املب ولة علو اليعود انلي.
                                                                    تتتتتتتتت   العن   تتتتتتتتتد النستتتتتتتتتاال والفتواتجم عد لا رلغارا القان ن ا نازي وقان ن وفوما يتعلق   -14

 ا ماية من العن  املنز .
                                                                              وأكتد ال فتد أن  وع الن از  التدينوتة   رلغتارا  رة وتتمتع حبق   متستتتتتتتتتتتتتتتاويتة. وقتد عو نتا  -15

                    ا مة أيدتتتتتتتتتتتتا جم عمنوة ا ا مة ج ة تنستتتتتتتتتتتتوق معنوة حبرية الدين أو املعتقد   وجارة اغارجوة. ودأرا ا
                                                                                     وابنتىامجم تشتا  مىاقر معاداة الستاموة وكره األجان  وخناب الاراقوة. وأصتبحا رلغارا عدت ا    
                                                                                          التحال  الدو  إل واال ذكرى حمرقة الو  دجم وع د   منسق وطين ملاافحة معاداة الساموة. ون ىم عدد من 

                                   الاراقوة وال ويج هلا لن ي سم ا هبما.املناسبات العامة إلعناال إشارة وا حة أن التعبري عن 
ويتنتاول القتان ن ا نتازي ا رازم املرتابتة رتدافع الاراقوتةجم  تا   ذلتب خنتاب الاراقوتةجم ورلغتارا  -16

د الت جوه ال   اعتمده االحتاد األورويب  ديملا  رشتتتتتتتتت ن                                                                                          ريتتتتتتتتتدد تعديل قان ن اإلذاعة والتلفزي ن لواستتتتتتتتت  
 لبيرية.خدمات وسازط اإلعمم السمعوة ا
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وذكرت رلغارا أن البلد لديه ستتتتتال متد   هتودة اروت التفاقم والتستتتتتاما رد األشتتتتتخاص  -17
                                                                                            الت ين يعوشتتتتتتتتتتتتتت ن   رلغتارا من نتل  اغلفوتات اإلتنوتة أو الملقتافوتة أو االجتمتاعوتة. و    م وعت د  ل قتان ن 

ر ا يتتتتت ل علو املع نة القدتتتتتا زوة لنازفة أوستتتتتع من الفدات                                                               املع نة القدتتتتتازوة مرات عديدة لوافل توستتتتت 
االجتماعوة الدتتتتتتتعوفة. و  الستتتتتتتن ات القلولة األخريةجم نىما رلغارا أنشتتتتتتتنة تدريبوة و لقات دراستتتتتتتوة 
ابلتعاون مع املف  وة األوروروة ووكالة االحتاد األورويب للحق   األساسوة ومات  امل سسات الداقراطوة 

   أورواب. و ق   اإلنسان التارع ملنىمة األمن والتعاون
                                 تجم أكتتد ال فتتد عتتدم ج اج التتت ر   هبتتا 19-وفومتتا يتعلق ئتتازحتتة مرا فريوس ك روو وك فوتتد -18

                                                                                      للتخلي عن الوقىتة   غتايتة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان. واقت ت رلغتارا تتدارري وقتازوتة  متايتة م اطنو تاجم وأ ولتا 
                                              اقتماما  إ افوا  جملتمعات الروما األ ع    البلد.

رلغارا خن ات لتحستد الىروت املعوشتوة مللتمستي اللا الجم وال ستوما عن طريق رناال واق ت   -19
مراكز خاصتتتتتتتتتتة إ تتتتتتتتتتافوة ل قامة امل قتة. والبلد ملتزم  راعاة  ق   األطفال األجان  وري امليتتتتتتتتتتح رد 

 ن من ر وي مجم وقم يتمتع نجم   ج  تشتتريعاتهجم رنف  ا ق   اليت يتمتع هبا األطفال البلغاري ن انروم
 رعاية ال الدين.

و  إطتار ا  ار التفتاعليجم أشتتتتتتتتتتتتتتار ال فتدجم فومتا يتعلق ابستتتتتتتتتتتتتتتختدام اللغتة األم   االنتختاابتجم  -20
ر  ابللغة البلغاريةجم وأنه ال اانه قب ل                                                                                              ج  الدستتتتتتتتتتتت ر البلغار جم إىل أن ا ملة االنتخاروة اب  أن جت 

 ل كوة ألهنا وري مع ت هبا   البلد.الت صوات املتعلقة  ا يسمو ابألماكن ا غرافوة ا
وفومتتتا يتعلق ابلمجدد وامل تتتاجرينجم تق م رلغتتتاراجم ابلنىر إىل م قع تتتا ا غرا جم حبمتتتايتتتة ا تتتدود   -21

اغارجوة لمحتاد األورويب وقي تنبق تشتتتتتتتتريعات االحتاد األورويب والتشتتتتتتتتريعات ال طنوة ومبدأ عدم اإلعادة  
م ما  من االحتاد األورويبجم علو اليتتع ابت اليت واج ت ا   استتتقبال عدد  القستترية. وتغلبا رلغاراجم ردع 

. وقدما مف  تتتتوة  2015كبري من امل اجرين وملتمستتتتي اللا ال واألطفال وري امليتتتتح رد ر وي م   عام  
األمم املتحدة لشتت ون المجدد والو نوستتو  واملنىمة الدولوة لل ارة الدعمجم    د ت ىل اليتتلو  األغر  

 لبلغار  ومنىمات وري  ا موة أخرى رصد شرطة ا دود فوما يتعلق اب  ام  ق   اإلنسان. ا 
وت جد آلوة مستتتتتتتتتتتتدامة عاملة للتفاعل رد الستتتتتتتتتتتلنات املختيتتتتتتتتتتتةجم أنشتتتتتتتتتتتدا  ستتتتتتتتتتتاعدة من  -22

                                                                                     الو نوستتتتتتتتتتتتتتو . والشتتتتتتتتتتتتتترطة ال حتتاز األطفال وري امليتتتتتتتتتتتتتتح رد ر وي مجم رل ي نق ل ن ف را  إما إىل ال كالة 
 لش ون المجدد وإذا طلب ا ا مايةت أو إىل اغدمات االجتماعوة وإذا   ينلب قات. ا ا موة

                                                                            ويستتتتتتتتتتتتتتان امل اجرون م قتا    رو ت خاصتتتتتتتتتتتتتتة إلي اال األجان  م قتا جم إىل أن يتم االنت اال من  -23
ان املىا                                                                                      جت وز واثزق مجم وا نح ن إماانوة ا ي ل علو التمملول القان   واملساعدة القان نوة. ويرصد دي  

                                                                                        واملنىمتات وري ا ا موتة ابنتىتام ا  ام  ق   امل تاجرين. وت نفت  اإلجراالات اإلداريتة املتعلقتة ابنتازين 
 حبد ر م  د شف يد وحمامد مرخص هلمجم واان النعن فو ا أمام السلنات القدازوة.

ا نستتتتتتتتتتتتتتوة ومنحهجم                                                   جم استتتتتتتتتتتتتتتحدتا رلغارا إجراال  وطنوا  لتحديد و تتتتتتتتتتتتتتع انعدام  2016و  عام   -24
      شتخيتا    115 جم منحا مديرية اهلارة ق ا ال  تع ل2017 ستاعدة مف  توة شت ون المجدد. ومن  عام  

 عداي ا نسوة.
وفوما يتعلق ابلعن  املنز جم تعمل رلغارا علو اليتتتتتتتتتتتتتتعودين ال طين والدو  علو تعزيز التعاون  -25

ادرة ابلتعاون مع املنىمات وري ا ا موة. مب  150                                          مع الشتتتتتتتتتترطةجم ونف  ت الشتتتتتتتتتترطة والقدتتتتتتتتتتاال أكملر من  
 من  باط الشرطة الدورات ذات اليلة. 2 000و در ما يقرب من 
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وفوما يتعلق    تتتتتتت   جرازم الاراقوةجم قدما رلغارا دورات تدريبوة لدتتتتتتتباط الشتتتتتتترطة والنوارة  -26
لاراقوة ألوراا إنفاذ                                                                        العامة رشتتتتتتتتتت ن قدتتتتتتتتتتاا عدم التمووزجم ون ف    ررومج التدري  علو ماافحة جرازم ا

                                                                                    القان ن املقد م من مات  امل ستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات الداقراطوة و ق   اإلنستتتتتتتتتتان التارع ملنىمة األمن والتعاون   
                                                                                     أورواب. وق د  م التدري  لدتتتتتتتتتتتتباط الشتتتتتتتتتتتترطة العاملد   رودات إتنوة متعددة. وعقدت الشتتتتتتتتتتتترطة أيدتتتتتتتتتتتتا  

نىمتتتتات وري ا ا موتتتتة املعنوتتتتة. و  اجتمتتتتاعتتتتات مع الستتتتتتتتتتتتتتلنتتتتات انلوتتتتة و مللي الن از  اإلتنوتتتتة وامل
                                                                              جم أدخلتا رلغتارا عنيتتتتتتتتتتتتتترا  جتديتدا    التتدريت  علو ماتافحتة التمووزجم يركز علو التحقوق   2018 عتام

 جرازم الاراقوة القازمة علو رقاب اململلوة ا نسوةجم ومت تنىومه مع اجملتمع املد .
 ن عمل الشترطة مع انتازينجم و  وفوما يتعلق ابلعن  ال    ارسته الشترطةجم ت جد ل ازا رشت  -27
جم مت تعديل مدونة ق اعد الستتتتتتتل   مل افي اغدمة املدنوة   وجارة الداخلوةجم لتستتتتتتتلوط الدتتتتتتت ال 2016عام  

علو ا  ام ا ق   فوما يتعلق ابلتع ي . و  ج  قان ن العق ابتجم تق م الستتتلنات القدتتتازوةجم ريتتت رة 
 ا رازم اليت يرتاب ا م اف  ال جارة.مستقلة عن الشرطةجم ابلتحقوق    وع قداا 

وفومتتا يتعلق حبريتة وستتتتتتتتتتتتتتتازط اإلعممجم ذكر ال فتد أن أ  اعتتتداالات علو اليتتتتتتتتتتتتتتحفود ابر   -28
                                                                                        التحقوق فو ا ف را  ورشتتتتتتتتتال كاملجم وقنا  تعاون مع الشتتتتتتتتتركاال الدولودجم  ا   ذلب  مللة منىمة األمن 

 و ل  أورواب.والتعاون   أورواب املعنوة حبرية وسازط اإلعمم 
وفوما يتعلق    ت   استتقمل القدتاالجم أدت التغوريات التشتريعوة إىل مزيد من الشتفافوة واملستااللة   - 29

                                                                                        عملوة تعود القدتاة و تمان استتقمهلم. وأ دخلا تغوريات علو قوال  ل  القدتاال األعلو وتنىومه.  
  ت جيع القدتتتتتتتتتتاا عند اجتما  الفريق  وا ق   إجراالات عادلة ماف ل ابستتتتتتتتتتتخدام االختوار العشتتتتتتتتتت ازي  

إجراالات فيل    2020                                                                         الت دييب. و د دت أيدا  التعديمت اليت أ دخلا علو قان ن النىام القدازي   عام 
                                            جم و تتعا ا ا مة أيدتتا  دورة للرصتتد واإلرمم رشتت ن  2017القدتتاة واملدعد العامد وانققد. ومن  عام  

ة اإلصتم  القدتازي. وأتوحا فرص جديدة للمستااللة والشتفافوة   عمل  التقدم انرج   تنفو  است اتواو 
                                                                     املدعي العام ومات  املدعي العامجم وأصبا إنفاذ القان ن رشال فعال ماف ال . 

و   ال ماافحة الفستتتتتتتادجم نف ت رلغارا اليتتتتتتتا   الدولوة الرزوستتتتتتتوة ملاافحة الفستتتتتتتاد اليت  -30
مة التعاون والتنموة   املودان االقتيتتتتتتتاد  واتفاقوات وق اند و تتتتتتتع ا  ل  أورواب واألمم املتحدة ومنى

االحتاد األورويب ذات اليتتتتتتلة. واللا إصتتتتتتم ات اإلطار امل ستتتتتتستتتتتتي  نة ماافحة الفستتتتتتاد وميتتتتتتادرة 
ع ا والية مات  املدعي العام املتخيتتتتتتتص                                                                               املمتلاات املاتستتتتتتتتبة ريتتتتتتتت رة وري مشتتتتتتتتروعةجم    د و ستتتتتتتت  

وما يتعلق رفستتاد كبار املستت ولد. وت ىل  ل  وطين لستتواستتات ماافحة وانامة ا نازوة املتخيتتيتتة ف
 الفساد تنسوق السواسات ال طنوة وأرلغ عن تنفو  االس اتواوة ال طنوة ملاافحة الفساد.

وفوما يتعلق  اافحة العن   تتتتتتتد املرأة والعن  املنز جم حتىو رلغارا رطار تشتتتتتتتريعي ق      -31
                                                              قان نوة للدفا  عن الدتتتتحاا وتع يدتتتت ن وغايت ن. وج ر  ما  وع أشتتتتاال   ق ا اليتتتتدد. وت جد آلوات

                                                                                         العن  املنز جم واعت مدت تدارري ملقا تاة مرتايب ق ه ا رازم ومعاقبت م. وو  ت عا ت جو ات من اوة من 
                                                                                 املدعي العام لعمل ستتتتتتتتتلنات الشتتتتتتتتترطة    االت العن  املنز . و شتتتتتتتتتوا  مع ت صتتتتتتتتتوات اللانة املعنوة 

علو التمووز  تتتتتد املرأةجم ألغوا األ اام ا نازوة اململرية للمشتتتتتاكل. و  أعقاب الزارتد اللتد   ابلقدتتتتتاال
جم  ا   ذلب املقررة اغاصتتتتتتتتة املعنوة  ستتتتتتتت لة 2019قاما هبما مقرراتن خاصتتتتتتتتتان لدمم املتحدة   عام  

ري حمددة األقدات العن   تتتتتد املرأةجم ومف  تتتتتة  ق   اإلنستتتتتان    ل  أوروابجم اعتمدت رلغارا تدار
                                                                           تتماشو مع ت صواهتما. وقيص رلغارا م ارد مالوة سن ا  لتنفو  الربامج ذات اليلة.

وصتتر  ال فد أن رلغارا لوستتاجم رستتب  قو د دستتت ريةجم   و تتع ي قل ا للتيتتديق علو اتفاقوة  -32
 اسننب لت. ل  أورواب لل قاية من العن   د النساال والعن  املنز  وماافحت ما واتفاقوة 
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وفوما يتعلق ابلتمووز وخناب الاراقوةجم اندما رلغارا إىل اليا   القان نوة الدولوة الرزوسوة  -33
ذات اليتتتلة. والدستتتت ر تىر التمووزجم وق ا ق  املبدأ األستتتاستتتي   التشتتتريع انلي. وي فر قان ن ا ماية 

باشتتر أو وري املباشتتر علو  وع األستت  املع ت                                                        من التمووز إطارا  قان نوا   ماية كل م اطن من التمووز امل
هبا   اليتتتتتتتا   القان نوة الدولوةجم  ا   ذلب املول ا نستتتتتتتي. وفوما يتعلق رتارع العن  صتتتتتتترا ة علو 
أستتاس املول ا نستتيجم علو الروم من أن القان ن ا نازي ال يتدتتمن أ  أركان حمددة للاراة    االت 

اململلوة ا نستتتتتتتتوة أو رقاب مغاير  اهل ية ا نستتتتتتتتانوةجم فإن ق ه الع امل اان ا رازم املرتابة ردافع رقاب  
                                                        أن ت خ    االعتبار   حتديد العق رة ابعتبارقا اروفا  مشددة.

وصتتتام فريق عامل   وجارة العدل تعديمت تشتتتريعوة رشتتت ن قدتتتاال األ داعجم تشتتتمل مشتتترو   -34
 ناقشات رش نه.قان ن رش ن التدارري اإلصم وة لد داعجم وجار م

وفوما يتعلق ابلستتواستتة االجتماعوةجم تركزت ج  د ا ا مة   األشتت ر الستتارقة علو التيتتد   -35
. وكان ال كوز   البتداية علو تقتدع الدعم إىل النىتام اليتتتتتتتتتتتتتتحي وإىل الفدتات األكملر 19- ازحتة ك فوتد

ل توبات العمل ألجل قيتتتتريجم و شتتتتدت                                                       تتتتعفا جم وعلو تعبدة الدعم لمقتيتتتتاد. ونف ت ا ا مة ررامج  
املستتاعدة للشتتركات من أجل دعم األشتتخاص ال ين فقدوا واازف مجم  ا   ذلب تنبوق ترتوبات قيتترية 

 األجل لدعم ا د األدىن لدج ر.
                                                                      وأو  اقتمتام ختاص لدستتتتتتتتتتتتتترجم  وتق قت د  مت ا استتتتتتتتتتتتتتتحقتاقتات اجتمتاعوتة لتدعم انقنتا  دختل  -36

                                                         عوة جديدة لدطفال   اليتتت  الدراستتتي الملامن تقد  م الدعم لدستتتر ال الدين. وت جد مستتتاعدات اجتما
اليت لدي ا ا تواجات مدرستتتتتتوة. وابلنستتتتتتبة لدستتتتتتر اليت لدي ا أطفال   املنزلجم قدما رلغارا مستتتتتتاعدة 

 ش رية علو أساس ا د األدىن لدج ر.
 فري مقدمي                                                             وفوما يتعلق ابألشتتتتتتتتتتتخاص األكرب ستتتتتتتتتتتنا جم  شتتتتتتتتتتتدت ا ا مة التم يل األورويب لت -37

جم تلقو  وع 2020الرعتتايتتة لزارة كبتتار الستتتتتتتتتتتتتتن واألشتتتتتتتتتتتتتتختتاص ذو  اإلعتتاقتتة. ومنتت  آب/أوستتتتتتتتتتتتتتن  
                                                لوفا  رلغارا  إ افوا    معاش م التقاعد  الش ر . 50 املتقاعدين

جم كانا رلغارا ريتتدد إوم  آخر م ستتستتات األطفال. وأنشتت ت ا ا مة املزيد  2020و  عام   -38
جم وشتتباات أكملر من األستتر ا ا تتنةجم وتدارري أفدتتل ل دماج هبدت إرقاال األطفال  من اغدمات اجملتمعوة 

                                                                مركزا   تمعوا  خدمات صحوة واجتماعوة وطبوة متااملة. وي فر قان ن    60  إطار األسر. ويقدم أكملر من  
                                                                                  اغدمات االجتماعوة ا ديد خدمات اجتماعوة جودة الن عوة وأفدل ت جو ا  للفدات املست دفة. 

شتخص ابلغ   650 000و  ج  القان ن ا ديد لدشتخاص ذو  اإلعاقةجم تلقو ما يقرب من   -39
                                                                                         من ذو  اإلعاقة الدازمة دعما  مالوا  للمستتاعدة الشتتخيتتوة وفرصتتا  للعمل ووري ذلب من ا  افز لدتتمان 
إدمتاج م ابلاتامتل. وتعا  ا ا متة علو تنفوت  استتتتتتتتتتتتتت اتواوتة ط يلتة األجتل للرعتايتةجم هلتا خنتة عمتل 

                                                                    جم  شتتتتتتتتتتتوا  مع اتفاقوة األمم املتحدة  ق   األشتتتتتتتتتتتخاص ذو  اإلعاقة. ويتمملل تركوز 2021-2018 لف ةل
اغنة   االنتقال الستل  من الرعاية امل ستستوة إىل اغدمات املنزلوة واجملتمعوة. وجار إنشتاال مراكز رعاية 

قوتتل االجتمتتاعي هنتتاريتتة جتتديتتدة لدشتتتتتتتتتتتتتتختتاص ذو  اإلعتتاقتتة وأستتتتتتتتتتتتتترقمجم ألوراا من رون تتا إعتتادة التتت 
                                                                           لدشتتتتتتتتتخاص ال ين يعان ن من ا تتتتتتتتتنراابت عقلوة. وتقدم الستتتتتتتتتلنات انلوة أيدتتتتتتتتتا  خدمات صتتتتتتتتتحوة 

 واجتماعوة متنقلة متااملة لدشخاص ذو  اإلعاقة وكبار السن.
وفوما يتعلق ابملستتتتتتتتتتاواة رد ا نستتتتتتتتتتدجم تعد إجاجة ال  تتتتتتتتتتع   رلغارا من أط ل اإلجاجات    -40

                                                                     ا  ريتتتتتتتتدد تقدع   افز لدعم ال الدين العاملدجم  ا   ذلب املستتتتتتتتاعدة املقدمة من أورواب. ورلغارا أيدتتتتتتتت 
 ماات  العمل لرعاية األطفال.
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عدد من الل ازا القان نوة ووريقا من الق اند املعوارية   2020                                 وفوما يتعلق ابلتعلومجم ستت ن    عام   -41
لتحسد ن عوة التعلوم ومعا ة  االت التسرب املبار من املدارسجم  ا   ذلب المزحة املتعلقة ابلتعلوم 
                                                                                                الشتتتتامل وتعديمت المزحة املتعلقة ابملوزانوة. وأ دخ لا ق ه الل ازا التعلوم اإللزامي قبل املدرستتتتي ارتداال  
من ستتتتتن الرارعةجم وألزما  وع امل ستتتتتستتتتتات التعلوموة رتنبوق هنج فرد  علو انتاجد أو ال ين ينتم ن 
                                                                                        إىل الفدتات الدتتتتتتتتتتتتتتعوفتةجم  تا   ذلتب الفدتات انرومتة اجتمتاعوتا  واقتيتتتتتتتتتتتتتتادا  و تاعتة الرومتا. ولتنفوت  قت ه 

                                              التدارري ابلااملجم خ ي  ص   يل إ ا  من املوزانوة.
. 19-                                                              ا أيدتتتتتتتتتا  م ج د تعلومودجم ج و  دوا  عدات وقازوة أتناال جازحة ك فودواستتتتتتتتتتقدما رلغار  -42

  املازة من التممو  ال ين   يتمان ا من املشتتتتتتتتاركة   التعلم عن رعد. وتعني   10ويعمل امل ج  ن مع  
 دعوفة.ا ا مة األول ية لمستملمارات   ال سازل الرقموةجم مست دفة أولدب ال ين ينتم ن إىل الفدات ال

وشتتتتتتتتتار ال فد  وع الدول األعدتتتتتتتتتاال علو اقتمام ا ورو  ا البناالة ومشتتتتتتتتتاركت ا النشتتتتتتتتتنة    -43
                                                                               االستتتتتتتتعراا. وذكر أن  وع امل ستتتتتتتستتتتتتتات البلغارية وا  ات صتتتتتتتا بة امليتتتتتتتلحة املعنوة ستتتتتتتتحاط علما  

 عراا.ابملناقشات و ا ورد من ت صوات. وست اصل رلغارا ج  دقا رش ن املسازل املشم لة ابالست

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
                                                        وفدا  ربواوت. وترد الت صوات املقدمة أتناال جلسة التحاور     91خمل جلسة التحاورجم أدىل   -44

 الفر  الملا  من ق ا التقرير.
ت 2000و1325فقد أشتتتتتتتتادت إستتتتتتتترازول ابعتماد خنة العمل ال طنوة رشتتتتتتتت ن قرار  ل  األمن   -45
 ة العمل ال طنوة لتعزيز املساواة رد املرأة والرجل.وخن

وأعررتا إينتالوتا عن تقتديرقتا لتنفوت  اغنتة ال طنوتة إلدمتاج طتازفتة الرومتا والتتدارري املتخت ة من  -46
 أجل اإلدماج االجتماعي واالندماج املستدام لدقلوات.

ة ال طنوة لتعزيز املستتتتتاواة رد املرأة وأعررا الواابن عن تقديرقا لقوام رلغارا رتنفو  االستتتتت اتواو -47
 والرجلجم وتعديل القان ن ا نازي ملاافحة العن  املنز .

                                                                                  ور   األردن ابلتقرير ال طين لبلغارا ر صتتفه دلوم  علو التزام ا رتعزيز  ق   اإلنستتان  موع  -48
 األشخاص علو أرا و ا.

القتتان ن املتعلق ابألجتتانتت  ورجراالات ور بتتا كتتاجاخستتتتتتتتتتتتتتتتتان ابلتعتتديمت اليت أدخلتتا علو  -49
                                                                               حتديد  االت انعدام ا نستتتتتتوة. ور با أيدتتتتتتا  حبىر ا تااج األطفال وري امليتتتتتتح رد ر وي م لف ات 

 قيريةجم وردخال ردازل عن ا تااج امل اجرين وري الشرعود.
األطفالجم   وأتنا قريووزستتتتتتتتان علو رلغارا رشتتتتتتت ن الربومج ال طين ملنع العن  وإستتتتتتتاالة معاملة -50

 وعلو تعديمت القان ن ا نازي  ماية  حاا العن .
وأشتتتتادت    رية الو الداقراطوة الشتتتتعبوة ابإليتاجات اليت حتققا من خمل االستتتت اتواوات  -51

 ال طنوة لبلغارا    االت املساواة رد ا نسد و ق   النفل و ق   األشخاص ذو  اإلعاقة.
رلغارا إىل  م عة من االتفاقوات الدولوة  ق   اإلنستتتتتتتان و يتتتتتتت ل   وأشتتتتتتتاد لبنان ابندتتتتتتتمام -52

 م سسة  ق   اإلنسان ال طنوة هبا علو تينو .
وأعررتا لوبوتا عن تقتديرقتا    د رلغتارا املبت ولتة لتنفوت  العتديتد من الت صتتتتتتتتتتتتتتوتات املقتدمتة خمل  -53

 ج لة االستعراا الدور  الشامل السارقة.
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بوان والتقرير ال طين لبلغاراجم وك لب اب   د املب ولة لتنفو  الت صتوات ور با لوختنشتتاين ابل -54
 اليادرة عن دورة االستعراا الدور  الشامل األخرية.

وأررجت لاستتتتتمربم التن رات اإلاباروة اليت شتتتتت دهتا الف ة قود االستتتتتتعرااجم وال ستتتتتوما اعتماد  -55
 دي ان املىا   من الفدة أل .

نة العمل ال طنوة لتعزيز املستتتاواة رد املرأة والرجل واللانة ال طنوة ملاافحة وأشتتتادت مالوزا خ -56
 االجتار ابلبشر.

وأشتادت ملدي  ابلتقدم انرج   تعزيز املستاواة رد ا نستدجم واعتماد دي ان املىا    رلغارا  -57
  من الفدة أل .

ز  والتعيتتتتتتتتتتتتتت  الديين وجرازم الاراقوةجم ور با مالنة اب   د الراموة إىل ماافحة العن  املن -58
كما ر با رتعود ج ة تنستتتتتتتتتوق لشتتتتتتتتتباة مراكز االتيتتتتتتتتتال ا ا موة األوروروة املعنوة ابململلوات واململلود 

 ومزدوجي املول ا نسي ومغاير  اهل ية ا نسانوة و املي صفات ا نسد.
ستتتتاال  تتتتحاا العن  املنز جم وقن ت م ريشتتتتو س رلغارا علو إنشتتتتاال مراكز لدجمات ليتتتتا  الن -59

 وشاعت ا علو م اصلة ق ه املبادرات.
 واع فا املاسوب ابلتزام رلغارا  بادئ اتفاقوة  ق   األشخاص ذو  اإلعاقة. -60
وأقر ا بتل األستتتتتتتتتتتتتت د ابإلجراالات املتخت ة لتشتتتتتتتتتتتتتتاوع إدمتاج طتازفتة الرومتا   اجملتمعجم ور ت   -61

 زي  ماية  ق    حاا العن .ابلتعديمت املدخلة علو القان ن ا نا
وأشتتتتتتتاد املغرب رتقدع قانوة تقارير وطنوة إىل قودات األمم املتحدة املنشتتتتتتت ة   ج  معاقدات  -62

                                                                                      من  االستتتتتعراا الدور  الشتتتتامل األخري لبلغارا. وأشتتتتاد أيدتتتتا  ابلدع ات املفت  ة امل ج ة إىل املالفد 
 ر الات   إطار اإلجراالات اغاصة.

ا موتامتار ابعتمتاد خنتة العمتل ال طنوتة لتعزيز املستتتتتتتتتتتتتتتاواة رد املرأة والرجتلجم ورتعتديمت ور بت  -63
 قان ن ماافحة االجتار.

                                                                                      وأشتتادت نوبال ابألطر القان نوة وامل ستتستتوة اليت تتوا فرصتتا  اقتيتتادية للمرأةجم وابلتدارري املتعلقة  -64
 رت فري الىروت المجمة   مرافق اال تااج املخيية لدجان .

واعتربت ق لندا أن حتستتتتد  ق   اإلنستتتتان املدنوة واالجتماعوة واالقتيتتتتادية لبلغارا يشتتتتال  -65
                                                                              تن را  إاباروا جم وأشارت إىل أن ق ه التحسونات ينبغي أن تا ن مستدامة ال رجعة فو ا.

 وأشتتتتادت نواريا اب   د املب ولة    ال ماافحة االجتار ابلبشتتتتر؛ وغاية  ق   الدتتتتحاا؛ -66
وماافحة الفستتتتاد وا راة املنىمة؛ وماافحة التمووز العنيتتتتر  وخناب الاراقوة وا رازم املرتابة ردافع 

 الاراقوة.
ور با مقدونوا الشتتتتمالوة ابلتيتتتتديق علو عدة صتتتتا   دولوة  ق   اإلنستتتتان واعتماد خنة  -67

 العمل ال طنوة لتعزيز املساواة رد املرأة والرجل.
النرويج التقدم انرج من  دورة االستتتتتتتتتتتتعراا الدور  الشتتتتتتتتتتتامل األخريةجم  ا   ذلب وال ىا   -68

 الت قوع علو عدد من الربوت ك الت أو التيديق علو ا.
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وأشتتتتتتتتتتتتتتتادت ابكستتتتتتتتتتتتتتتتان ابغن ات املتخت ة  متايتة  ق   املرأةجم  تا   ذلتب التعتديمت اليت  -69
                                           أيدتتتتتتتا  ا   د املب ولة ملاافحة التمووز العنيتتتتتتتر                                                أ دخلا علو القان ن ا نازي لتماد املرأة. وال ىا  

 وخناب الاراقوة وكره األجان  والتعي .
واع فتتا الفلبد ابلتقتتدم التت   أ رجتتته رلغتتارا   تنفوتت  التزامتتاهتتتا    تتال  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان  -70

طنوة لتعزيز                                                                               ور با ابعتماد دي ان املىا   تتتتتتمن الفدة أل جم وفقا  للمبادئ املتعلقة  ركز امل ستتتتتتستتتتتتات ال  
 وغاية  ق   اإلنسان ومبادئ ابري ت.

وأشتتتتتتتتتتتتتتادت ر لنتدا اب   د اليت تبت هلتا رلغتارا لتخفو  وطت ة ا تالتة االجتمتاعوتة واالقتيتتتتتتتتتتتتتتادية  -71
 لنازفة الروماجم وأشارت إىل أنه ال يزال قنا   ال للتحسد.

ذو  اإلعتاقتة من خمل التعلوم   ور بتا الربتغتال ابلتتدارري اليت اقت هتتا رلغتارا لتماد األطفتال -72
 الشامل للاموع وماافحة اإليدا    امل سسات.

وال ىا قنر ا   د املب ولة للقدتتتتتتتاال علو الفقر وتعزيز  ق   األطفال واألشتتتتتتتخاص ذو   -73
                                                      اإلعاقة. وال ىا أيدا  اعتماد دي ان املىا   من الفدة أل .

ا املستتتتاواة رد ا نستتتتدجم  ا   ذلب استتتت اتواوت ا وأتنا    رية م لدوفا علو رلغارا لتعزيزق -74
 ال طنوة لتعزيز املساواة رد املرأة والرجل.

                                                                           وال ىا رومانوا ابرتوا  التدري  املقدم إىل  تتباط الشتترطة    ال  ق   اإلنستتانجم و و ا  -75
 التدارري الراموة إىل إعمال ا ق   التعلوم علو ننا  أوسع.

روستتتتتتتي عن قلقه إجاال خناب الاراقوة وجرازم الاراقوةجم وإفراط م افي إنفاذ وأعرب االحتاد ال -76
 القان ن   استخدام الق ة.

ور با الستتتتتتنغال ابالستتتتتت اتواوة ال طنوة املتعلقة رهناال إيدا  األطفال   م ستتتتتتستتتتتتات الرعاية  -77
 والربومج ال طين ملنع العن  واالعتداال علو األطفال.

ستتتتل فاكوا اب   د اليت تب هلا رلغارا ملعا ة قدتتتتاا  ق   اإلنستتتتان وأشتتتتادت هبا ملا واع فا   -78
 اق ته من خن ات إاباروة عديدة من  االستعراا الدور  الشامل األخري.

                                                                           ور  با ستتتتتتتتل فونوا  شتتتتتتتتاركة رلغارا   مشتتتتتتتترو  دو  ملنىمة األمن والتعاون   أورواب رشتتتتتتتت ن  -79
                                                                    الفع الة    ال العدالة ا نازوة ملاافحة العن  ا نسا    أورواب الشرقوة. االس اتواوات واملمارسات

                                                                          واع فا إستتتبانوا ابلتقدم التشتتتريعي وامل ستتتستتتي ال   أ رج م خرا     ال  ق   األشتتتخاص  -80
 ذو  اإلعاقة وا ماية من التمووز وماافحة معاداة الساموة.

رلغتتتارا األول يتتتة  ق   األطفتتتال ذو  اإلعتتتاقتتتة  وأعررتتتا ستتتتتتتتتتتتتتر  الناتتتا عن تقتتتديرقتتتا إليمال -81
 .2020وللتعلومجم وال ىا االس اتواوة ال طنوة للحد من الفقر وتعزيز اإلدماج االجتماعي لعام 

ور با دولة فلسند ابغن ات اليت اق هتا  ا مة رلغارا ملاافحة العنيرية وكره األجان جم  -82
 ع اليت تنن   علو خناب الاراقوة وجرازم الاراقوة. ا يشمل الزادة املش  دة   ا  اد

وأعرب الستتتتتتت دان عن تقديره للا  د اليت تب هلا رلغارا لتعزيز  ق   اإلنستتتتتتتان وغايت اجم اليت  -83
 ت صوة   دورة االستعراا الدور  الشامل الملانوة. 174جتسدت   قب هلا 

ن ن. وأعررا الستتتتت يد عن القلق إجاال وال ىا الستتتتت يد ج  د اإلصتتتتتم  املتعلقة رستتتتتوادة القا -84
 عدم م اصلة اإلصم ات املتعلقة ابلنىام القدازي.
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 وال ىا س يسرا أن التمووز مستمرجم علو الروم من ا   د املب ولةجم  د أقلوة الروما. -85
وأتنا اتيلند علو رلغارا العتماد دي ان املىا   تتتتتتتتتمن الفدة أل جم وعلو خنة العمل ال طنوة  -86
 يز املساواة رد املرأة والرجل.لتعز 
لوشتيت ابلتقدم انرج   نىام رعاية األطفالجم وال ستوما عملوة إلغاال اإليدا   -وأشتادت توم ر   -87

   امل سساتجم واع فا ابعتماد قان ن ماافحة الفساد وميادرة األص ل.
 15 ل  أورواب رقم ور با ت و  ابعتماد دي ان املىا   تتتتتتتتتتتتمن الفدة أل  واعتماد رروت ك ل   -88

                                                 املعد  ل التفاقوة غاية  ق   اإلنسان وا رات األساسوة.
من االتفاقوة رش ن و ع األشخاص   31وأتنا ت ن  علو سح  رلغارا حتفىاهتا علو املادة   -89

 عداي ا نسوة.
ال العنيترية وأشتادت تركوا ابلتدارري املتخ ة  ماية املستاجد ووريقا من امل اقع الدينوة من أعم -90

 وكره األجان  وكراقوة اإلسمم.
وأقرت أوكرانوا رتعزيز القاعدة امل ستتتتتتتتتستتتتتتتتتوة والتشتتتتتتتتتريعوة للمستتتتتتتتتاواة رد ا نستتتتتتتتتدجم واغدمات  -91

 االجتماعوةجم واإلدماج االجتماعي واالقتياد  للفدات الدعوفةجم واستقمل القداال.
جم واستتتتتتتتتتتتتت اتواوتة الرعتايتة الن يلتة 2019  ور بتا اإلمتارات العرروتة املتحتدة رقتان ن اغتدمتات لعتام -92

 األجل لدطفال واملسند واألشخاص ذو  اإلعاقة.
ور با اململاة املتحدة اب   د املب ولة ملعا ة اكتىاظ الستتتتتا ن والعن  ا نستتتتتا    إطار  -93

 داال ا نسي.                                                                                     القان ن ا نازي. وما جال القلق يساورقا إجاال عدم إجراال تغوريات رت ع د   ننا  جرازم االعت
وال ىتا ال الات املتحتدة ا   د اليت تبت هلتا رلغتارا لتحستتتتتتتتتتتتتتد فرص التعلوم لنتازفتة الرومتاجم  -94

 وشاعا علو اقاذ املزيد من اإلجراالات ملاافحة التمووز   اجملتمع و  الق ة العاملة.
العن  ا نستتتتتتتتتتتتتتا  والعنيتتتتتتتتتتتتتتريتة                                                           وذكرت    ريتة فنزويم الب لوفتاريتة أن رلغتارا ت اجته تزايتدا     -95

 وخناب الاراقوة  د امل اجرين ووريقم من الفدات الدعوفة.
ور با أفغانستتتتتتتتتتتتتان ابلتقدم انرج   االلتحا  ابملدارس و  إصتتتتتتتتتتتتم  نىام رعاية األطفال.  -96

 جالا تشعر ابلقلق إجاال   ادع خناب الاراقوة وجرازم الاراقوة. وقي ما
                                                          ونات اليت أ دخلا فوما يتعلق حبماية  ق   النفل واملرأة. ور با وأشتتتتتتتتتادت ألبانوا ابلتحستتتتتتتتت  -97

 رسواسة ا ماية االجتماعوة وتعزيز العمالة.
وكررت األرجنتد اإلعراب عن قلق قودات املعاقدات رشتتتتتتتتتت ن التمووز وكره األجان  وخناب  -98

نوتة واململلوتات واململلود الاراقوتة  تتتتتتتتتتتتتتتد ملتمستتتتتتتتتتتتتتي اللا ال والمجدد وامل تاجرين واألقلوتات اإلتنوتة والتدي
 ومزدوجي املول ا نسي ومغاير  اهل ية ا نسانوة و املي صفات ا نسد.

وأشتتتادت أستتت الوا ابعتماد دي ان املىا    رلغارا  تتتمن الفدة أل  واب   د املب ولة من أجل  -99
 راقوة.املم قة القدازوة الفعالة للاراة والفساد. وأعررا عن قلق ا إجاال جرازم الا

وأشتتتتادت النمستتتتا اب   د املب ولة للقدتتتتاال علو التمووز  تتتتد الروماجم وأشتتتتارت إىل أن النازفة  -100
 جالا ت اجه حتدات فوما يتعلق ابإلساان والتعلوم والرعاية اليحوة والعمل. ما

اإلعتتاقتتةجم وأقرت أذررواتتان ابلتتتدارري املتختت ة فومتتا يتعلق حبق   النفتتل واألشتتتتتتتتتتتتتتختتاص ذو   -101
 وك لب التدارري الراموة إىل ماافحة االجتار ابلبشر و مان املساواة رد ا نسد.
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وأشتتتتتتتتتتادت جزر الب اما ابعتماد دي ان املىا   تتتتتتتتتتمن الفدة أل  واعتماد تعديمت   القان ن  -102
 ا نازي  ماية  ق    حاا العن .

ملرأة وماافحة التمووز والعن   تتتد النستتتاال وأشتتتادت البحرين ردور رلغارا   الن  ا حبق   ا -103
 واألطفال.

                                                                          وال ىا رومروس التدارري اليت اق هتا رلغارا لزادة حتسد التشريعاتجم فدم  عن م سسات  -104
 الدولة    ال  ق   اإلنسان.

ووز                                                                            وأشارت رلاواا إىل أن قنا   اال  للتحسدجم ال سوما فوما يتعلق ابلعن  ا نسا جم والتم -105
 والعن  القازم علو املول ا نسي واهل ية ا نسانوة.

وأشتتتتتتتتتتتتتتادت الرباجيتل ابلتتدارري املتخت ة لدتتتتتتتتتتتتتتمتان  ق   املرأة والنفتلجم وتعتديتل القتان ن ا نتازي  -106
                              إلدراج العن  املنز  كىرت مشد د.

   وشتتاعا ر ركونا فاستت   ا مة رلغارا علو م اصتتلة ج  دقا الراموة إىل  تتمان غاية  ق -107
 اإلنسان رفعالوة أكرب.

وأتنا كمب دا علو ا   د اليت تب هلا رلغارا لتعزيز املستتتتتاواة رد ا نستتتتتد وتعزيز  رية الدين  -108
 واملعتقد وغاية  ق   األطفال امل اجرين.

ور با كندا ابغن ات املتخ ة للتيتتتتتتتتتتتتتد  للعن  ا نستتتتتتتتتتتتتا جم لان ا أعررا عن قلق ا إجاال  -109
  ة علو  رية التعبريجم وفوما يتعلق ابلتعددية والشفافوة   امللاوة   قنا  اإلعمم.القو د املفرو 

وأشتتتتتتادت شتتتتتتولي ئ  د اإلصتتتتتتم  القدتتتتتتازي املب ولة لدتتتتتتمان استتتتتتتقمل القدتتتتتتاالجم وابلتدارري  -110
 القان نوة وامل سسوة اليت تعزج مشاركة املرأة   ا واة السواسوة واالقتيادية.

ابلتقدم انرج   ماافحة العن  املنز جم والن  ا ابملستتتتتتاواة رد ا نستتتتتتدجم   واع فا اليتتتتتتد -111
 وتن ير التعلومجم وخلق فرص العمل. إال أهنا أعررا عن قلق ا إجاال التمووز  د  اعات األقلوات.

وأشادت كرواتوا ابعتماد قان ن ماافحة الفسادجم  ا   ذلب اغن ات اليت تدمن ا ماية من  -112
                                                         قة القدازوة للمبل  غد عن املخالفات والناشند   اجملتمع املد .املم 
وشتتتتتتارت ك اب وفد رلغارا علو تقدع تقريره ال طينجم وأشتتتتتتادت ابلتزام البلد ضلوة االستتتتتتتعراا  -113

 الدور  الشامل.
وأتنا قربص علو رلغارا لقب هلا والبوة الت صتتتتتتتتتوات اليتتتتتتتتتادرة عن دورة االستتتتتتتتتتعراا الدور   -114
 لشامل السارقةجم وال سوما رش ن تقدع تقرير لمستعراا الشامل إلعمن ومن اج عمل رواد.ا

وأعررا تشتتتتتتتتتتتتواوا عن تقديرقا للا  د املب ولة ملاافحة التمووز  تتتتتتتتتتتتد األقلواتجم  ا   ذلب  -115
التمووز علو أستتتتتتتتتتتتتتتاس االنتمتاال اإلتين والتدين واملوتل ا نستتتتتتتتتتتتتتيجم لان تا ال ىتا وج د   ادع غنتاب 

 راقوة وجرازم الاراقوة.الا
جم ال   ي فر 2019وقن ت الدامر  رلغارا علو قان هنا املتعلق ابألشتتتتتتتتخاص ذو  اإلعاقة لعام   -116

                                              إطارا  قان نوا   ماية  ق   األشخاص ذو  اإلعاقة.
وأشتتتتتتتتتتادت ا م  رية الدومونواوة خنة العمل ال طنوة لتعزيز املستتتتتتتتتتاواة رد ا نستتتتتتتتتتد ور با  -117
 ري املتخ ة للقداال علو العن   د األطفال.ابلتدار
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ور با ميتتتر رستتتواستتتات رلغارا الراموة إىل حتقوق التماستتتب االجتماعي وت فري فرص العمل.  -118
                                                                    ور با أيدا  اب   د املب ولة ملاافحة خناب الاراقوة وغاية أماكن العبادة.

ستتتتند واألشتتتتخاص ذو  اإلعاقةجم وأشتتتتادت إتو روا رلغاال اإليدا    امل ستتتتستتتتات لدطفال وامل -119
 كما أشادت رتعديل مق   يعزج الدماوت اإلجرازوة مللتمسي اللا ال.

وأشتتتتتادت فواي ابإلطار التشتتتتتريعي املعزج  ماية  ق    تتتتتحاا العن  واعتماد خنة العمل  -120
 ال طنوة رش ن املساواة رد ا نسد.

جم و ملا علو 2018يتتتتتادرة األصتتتتت ل لعام  ور با فرنستتتتتا ابعتماد قان ن ماافحة الفستتتتتاد وم -121
 م اصلة ا   د ملاافحة العن   د املرأة.

                                                                               وأشتتتتتتتتادت ج رجوا حبا مة رلغارا وررملاهنا لدعم ما دي ان املىا جم ال   م نا اعتماد ا  تتتتتتتتمن  -122
 جم  ا يتماشو مع مبادئ ابري .2019الفدة أل    عام 

 ج  د إلعمال  ق   اإلنسان للم اجرين والمجدد.وأشادت أملانوا ربلغارا ملا تب له من  -123
ور با الو ون ابعتماد خنة العمل ال طنوة لتعزيز املستتتتاواة رد املرأة والرجلجم واع فا ئ  د  -124

 رلغارا املب ولة ملاافحة الفساد.
 وال ىا قاييت ا   د املب ولة لتحستتتتتتتتد ا ق   التعلومجم وت فري غاية أفدتتتتتتتتل لدشتتتتتتتتخاص -125

 ذو  اإلعاقةجم وماافحة العن  املنز .
ور   الارستتتي الرستتت   ئ  د رلغارا   تعزيز  ق   اإلنستتتان   ال قا ال   تتيتتتدى فوه  -126

 للتعي  والتمووز الدينودجم واملسازل املتيلة ابهلارة وملتمسي اللا الجم وغاية الدعفاال.
أ رجته   تنفو  ت صتتتتتتتتتتتتتوات االستتتتتتتتتتتتتتعراا الدور  وقن ت قندوراس رلغارا علو التقدم ال     -127

 الشامل السارقةجم  ا   ذلب التعديمت الدست رية وأ اام قان ن العق ابت املتعلقة ابلعن  املنز .
ور بتا آيستتتتتتتتتتتتتتلنتدا ر فتد رلغتاراجم وتقريرقتا ال طين واغن ات اليت أررجقتاجم وأعررتا عن أمل تا    -128

 استمرار تنفو  ق ه اغن ات.
وال ىتتا اهلنتتد خنتتة العمتتل ال طنوتتة لتعزيز املستتتتتتتتتتتتتتتاواة رد املرأة والرجتتل والتتتدارري املتختت ة    -129

 إطارقاجم وال سوما ابلنسبة للنساال وري العاممت.
واع فا إندونوستوا ابعتماد دي ان املىا    رلغارا  تمن الفدة أل جم ور با اب   د املب ولة  -130

 إلدماج عن طريق التعلوم.  قداال األ داع من أجل إعادة ا
وأعررا إيران عن القلق إجاال أعمال التخري    أماكن العبادة والتمووز  تتتتتتتد الن از  الدينوة  -131

 واألقلوات.
وأعرب العرا  عن تقديره للا  د اليت تب هلا رلغارا لتعزيز املستتتتتتتتتتاواة رد ا نستتتتتتتتتتد وماافحة  -132

 ن تقديره العتمادقا قان ن اغدمة االجتماعوة.                                       العنيرية وجرازم الاراقوةجم وأعرب أيدا  ع
يرلندا ابلتشتتتتتتتتتتريعات ا ديدة املتعلقة رت فري اغدمات االجتماعوةجم اليت اعتربهتا خن ة أور با   -133

 قامة   غاية أ ع  أفراد اجملتمع.
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -      اثنيا   
عليها يف وقت مناسب ال يتجاوز موعد                                                ستدرس بلغاراي التوصيات التالية، وستقدم ردودا   -134

 انعقاد الدورة السادسة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان.
                                                              النظر يف التصدددديق علمل املعاتدات الدولية حلقوق اإلنسدددان الد ِّ تصدددد  ق  134-1

                                                                          عليها بد ع د، وال سددددددديما االتفاقية الدولية حلماية خيص األ ددددددد ال من اال تفاء القسدددددددري 
تيداري التفداقيدة حقوق ال فدل املتعلق ءجراء تقددال ال، ودات، والتعجيدل والربوتوكول اال 

ابلتصدددددددددددديق علمل الربوتوكول اال تيداري ل تفداقيدة الددوليدة حلمدايدة خيص األ ددددددددددد دال من 
 اال تفاء القسري )سلوفاكيا(؛

التصدددددددددددديق علمل االتفداقيدة الددوليدة حلمدايدة خيص األ ددددددددددد دال من اال تفداء  134-2
 )فرنسا(؛ )العراق( )السنغال( ووو()ت القسري )أوكرانيا(

النظر يف إمكانية التصدددددديق علمل االتفاقية الدولية حلماية خيص األ ددددد ال  134-3
مداومة اجلهود الرامية إىل التصدددددددديق علمل االتفاقية و   من اال تفاء القسدددددددري )األرجنتني(؛

علمل   النظر يف التصددديقو   الدولية حلماية خيص األ دد ال من اال تفاء القسددري ) دديل (؛
 االتفاقية الدولية حلماية خيص األ  ال من اال تفاء القسري )كوستاريكا(؛

توقيص االتفاقية الدولية حلماية حقوق خيص العمال املهاجرين وأفراد أسدرت   134-4
النظر يف التصددددددديق علمل االتفاقية الدولية حلماية حقوق و   والتصددددددديق عليها )تندوراس(؛

 خيص العمال املهاجرين وأفراد أسرت  )الفل،ني(؛ 
التصددددددددددددديق علمل االتفداقيدة الددوليدة حلمدايدة حقوق خيص العمدال املهداجرين  134-5

 وأفراد أسرت  )تووو()سري النكا(؛
ضددد النسدداء والعنف التصددديق علمل اتفاقية جملس أورواب للوقاية من العنف   134-6

املنزيل ومكدافحتهمدا )اتفداقيدة اسددددددددددد ن،ول(، ومن ا تعزيز التشدددددددددددريعدات ملكدافحدة العنف 
التصددددديق علمل اتفاقية جملس أورواب للوقاية من العنف ضددددد النسدددداء و   اجلنسددددارب )قربل(؛

التصدديق علمل اتفاقية جملس و   والعنف املنزيل ومكافحتهما )اتفاقية اسد ن،ول( )الدارر((؛
إكمال و    للوقاية من العنف ضدددددددد النسددددددداء والعنف املنزيل ومكافحتهما )فرنسدددددددا(؛أورواب

عملية التصدددديق علمل اتفاقية جملس أورواب للوقاية من العنف ضدددد النسددداء والعنف املنزيل 
إعادة النظر يف قرارتا بعدم التصديق علمل اتفاقية جملس أورواب و   ومكافحتهما )آيسلندا(؛
 ساء والعنف املنزيل ومكافحتهما )إس،انيا(؛للوقاية من العنف ضد الن

التصدددددددددددديق علمل الربوتوكول اال تيداري التفداقيدة حقوق األ ددددددددددد دال  وي  134-7
 ؛)تندوراس( اإلعاقة )خهورية فنزوي  ال،وليفارية(

النظر يف التصدددددديق علمل الربوتوكول اال تياري التفاقية حقوق األ ددددد ال  134-8
ابلتصدددددددددددديق علمل الربوتوكول اال تيداري التفداقيدة   التعجيدل   وي اإلعداقدة )كوسدددددددددددتداريكدا(؛

 حقوق األ  ال  وي اإلعاقة )اتيلند(؛
التصدددددديق علمل الربوتوكول اال تياري التفاقية حقوق ال فل املتعلق ءجراء  134-9

التصددددددددددديق علمل الربوتوكول اال تياري التفاقية حقوق ال فل   تقدال ال، وات )ملديف(؛
 وات )سويسرا(؛املتعلق ءجراء تقدال ال، 
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مدداومدة اجلهود الراميدة إىل التصدددددددددددديق علمل الربوتوكول اال تيداري التفداقيدة  134-10
 حقوق ال فل املتعلق ءجراء تقدال ال، وات ) يل (؛

ة عقدددد 134-11 لتوقيص الربوتوكول اال تيددداري امللحق ابلعهدددد الددددويل ا دددال        النيددد 
 والثقافية والتصديق عليه )السنغال(؛ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

إمتام إجراء االنضمام الكامل إىل االتفاقية املتعلقة بوضص األ  ال عدمي   134-12
 اجلنسية )أوكرانيا(؛

 توقيص معاتدة حظر األسلحة النووية والتصديق عليها )تندوراس(؛ 134-13
التصددددددديق علمل تعدي ت نظام روما األسدددددداسدددددد  للمحكمة اجلنا ية الدولية  134-14

 بشأن جرمية العدوان )لي تنشتاين(؛ 
اعتماد عملية مفتوحة م،نية علمل االسدددددتحقاق عند ا تيار املر دددددحني علمل  134-15

الصدددددددددددعيدد الويين النت داابت تيألدات معداتددات األم  املتحددة )اململكدة املتحددة لربي دانيدا 
 أيرلندا الشمالية(؛العظممل و 

مواصددددددددلة جهودتا امل،ءولة ملواءمة تشددددددددريعاتا الوينية مص التزاماتا الدولية  134-16
 )قريويزستان(؛

تعزيز املؤسدددددسدددددة الوينية حلقوق اإلنسدددددان وضدددددمان امتثا ا الكامل مل،اد   134-17
كامل مل،اد  تعزيز قدرات ديوان املظاِّ وموارده املالية وكفالة امتثاله ال ابريس )مصدددددددددددر(؛
اختا  التدابري ال زمة لضددمان امتثال املؤسددسددات الوينية حلقوق اإلنسددان   ابريس )أملانيا(؛

 يف ال،لد مل،اد  ابريس )كازا ستان(؛ 
مواصدددددددددلة جهودتا الرامية إىل مكافحة التمييز وكره األجانب، بسددددددددد،ل من  134-18

 تاين(؛بينها اختا  تدابري تشريعية حلظر   اب الكراتية )لي تنش
ضمان حظر القانون ألي دعوة للتحريض علمل التمييز أو العداء أو العنف  134-19

 اإلثين أو العنصري، ومساءلة املسؤولني عن تءه الدعوات عن أفعا   )لكسمربغ(؛
                                                                     تعديل القانون املتعلق ابحلماية من التمييز لتضدمينه ا وية اجلنسدانية صدراحة   134-20

التمييز، ووضدددص األزوان من نفس اجلنس علمل قدم املسددداواة مص ا  رين ضدددمن أسددد،اب  
 )لكسمربغ(؛

زايدة الوع  العام ابحرتام التنوع واالضد  ع ءصد حات تشدريعية ملواصدلة  134-21
 التصدي للتعصب و  اب الكراتية )ماليزاي(؛

عن                                                          إدران ا وية اجلنسدددددددانية صدددددددراحة يف القانون كسددددددد،ب للتمييز، فضددددددد     134-22
 االعرتاف الكامل ابملساواة لألزوان املثليني )املكسيك(؛

تكثيف جهود مكافحة العنصدددددددددرية والتعصدددددددددب وجرا   الكراتية عن يريق  134-23
تنظي  حلقات عمل تدري،ية بشدددأن مواضددديص تتعلق ءجراءات الشدددرية يف الدوا ر املتعددة 

 ؛األصول اإلثنية، وحقوق اإلنسان، وقضااي األقليات )املغرب(
مضدددداعفة اجلهود الرامية إىل مكافحة العنصددددرية والتمييز العنصددددري وجرا    134-24

 الكراتية )نيجرياي(؛
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التنديد بفعالية اب  اب العنصري واملعادي للمثليني والءي حيض علمل كره  134-25
األجانب يف اجملال العام، ضدددددددد فألات من بينها يا فة الروما واملثليات واملثليون ومزدوجو 

يل اجلنسددددددد  ومغايرو ا وية اجلنسدددددددانية وحاملو صدددددددفات اجلنسدددددددني، وزايدة اإلجراءات امل
 املت ءة ملنص تءا ا  اب )النرويج(؛

مواصدلة اختا  ا  وات ملكافحة التمييز العنصدري من   ل التوعية واختا   134-26
 تدابري وقا ية أ رى، علمل السواء )ابكستان(؛

تثقيف والتددددريدددب يف جمدددال حقوق اإلنسدددددددددددددان تكثيف اجلهود امل،دددءولدددة لل 134-27
للتصدددددددي للعنصددددددرية والتعصددددددب واجلرا   املرتك،ة بدافص الكراتية ضددددددد فألات األقليات 

 ووريتا من الفألات الضعيفة )الفل،ني(؛
ضدددددددددددمدددان التحقيق يف خيص حددداالت   ددداب الكراتيدددة وجرا   الكراتيدددة  134-28

املتوريني فيها، و ءا الغرض، تنقيح   والتمييز الد تسدددددددددددتهدف اجملموعات الدينية ومعاق،ة
                                                                      مشروع القانون وفقا  للعهد الدويل ا ال ابحلقوق املدنية والسياسية )بولندا(؛

اختدا  تددابري ملموسدددددددددددة ملكدافحدة حوادي العنف والكراتيدة املرتك،دة بددافص  134-29
للدعوة   اإلثنية أو العنصدرية، اا يف  لك ضدد املهاجرين وال جألني، وضدمان حظر القانون

إىل الدتدمديديدز أو الدعددددددداوة أو الدعدندف أو الدتدحدريدض عدلدمل تدلددددددك األفدعددددددال، والدتدحدقديدق يف 
 االنتهاكات وحماس،ة مرتك،يها )الربتغال(؛

تعزيز محددايددة حقوق املثليددات واملثليني ومزدوج  امليددل اجلنسددددددددددد  ومغددايري  134-30
سددددددد  وا وية ا وية اجلنسدددددددية وحامل  صدددددددفات اجلنسدددددددني، بوسدددددددا ل منها إدران امليل اجلن

اجلنسدددانية ضدددمن أسددد،اب جرا   الكراتية، واالعرتاف ابلشدددراكات املدنية بني األزوان من 
نفس اجلنس، وحظر إجراء العمليات اجلراحية لأل دد ال حامل  صددفات اجلنسددني بدون 

 موافقته  )الربتغال(؛
  مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني فرل احلصول علمل العمل والتعلي  134-31

وا ددمدات االجتمداعيدة والصدددددددددددحيدة والتغلدب علمل القوالدب النم يدة السدددددددددددل،يدة و  داب 
 الكراتية والتمييز )رومانيا(؛

                                                               إد ال تعدي ت علمل التشدددريعات الوينية لتشدددمل تعريفا    اب الكراتية  134-32
 )االحتاد الروس (؛

العرق، وتقددال التحقيق يف حداالت العنف واجلرا   القدا مدة علمل أسدددددددددددداس  134-33
 املسؤولني عن  لك إىل العدالة )االحتاد الروس (؛

تعديل التشدريعات الوينية املتعلقة ابلقضداء علمل التمييز العنصدري و  اب  134-34
 الكراتية اا يتما مل مص املعايري الدولية وتقدال اجلناة إىل العدالة )سلوفاكيا(؛

 )سلوفاكيا(؛ إ كاء وع  اجلمهور بشأن احرتام التنوع 134-35
                                                                 تعديل التشددددريعات الوينية لتضددددمينها تعريفا    اب الكراتية يتما ددددمل مص  134-36

اتفدداقيددة جملس أورواب للوقددايددة من العنف ضددددددددددددد النسدددددددددددداء والعنف املنزيل ومكددافحتهمددا، 
والتحقيق يف أعمال العنف واجلرا   املرتك،ة بدوافص عنصدددددددددددرية، ومقاضددددددددددداة مرتك  تءه 

 ؛إ كاء الوع  العام بشأن احرتام التنوع )سلوفينيا(األفعال ومعاق،ته ، و 
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تعزيز التشددددريعات القا مة يف جمال مكافحة التمييز، واإل ددددارة صددددراحة إىل  134-37
ا وية اجلنسددددددددانية كسدددددددد،ب من أسدددددددد،اب للتمييز، وإدران جرا   حمددة يف القانون اجلنا   

نسدددددد  وا وية اجلنسددددددانية تتعلق ابلكراتية والتحريض علمل الكراتية علمل أسدددددداس امليل اجل
 والتع،ري اجلنسارب وا صا ص اجلنسية )إس،انيا(؛

اختدا  تددابري ملنص ا جمدات العنصدددددددددددريدة ومكدافحدة   داب الكراتيدة وجرا    134-38
الت رف، ال سدددددديما تلك الد تسددددددتهدف األقليات، وضددددددمان التحقيق يف خيص احلوادي 

 ومقاضاة اجلناة ومعاق،ته  )دولة فلس ني(؛
تعزيز التدابري التشددددريعية والسددددياسدددداتية، وخيص التدابري الضددددرورية األ رى،  134-39

ملكافحة التعصددب و  اب الكراتية الد تسددتهدف األقليات واجلماعات اإلثنية والدينية 
 )السودان(؛

التصدددي جلرا   الكراتية وحظر   اب الكراتية يف وسددا ع اإلع م وعلمل  134-40
ماع  وحماكمة املسددؤولني عنها ومكافحة العنصددرية  ميص أ ددكا ا وسددا ع التواصددل االجت

 )األردن(؛
اختا  تدابري فعالة ملنص التمييز العنصددري وكره األجانب والتعصددب، وكءلك  134-41

 ملنص االجتار ابل،شر والقضاء عليه )تووو(؛
 مواصددلة اجلهود الرامية إىل مكافحة التعصددب والعنصددرية و  اب الكراتية 134-42

 ضد األجانب واملهاجرين واألقليات )تونس(؛
االلتزام ا،اد  عدم التمييز مص ضددددددددددمان تكافؤ الفرل جلميص املواينني يف  134-43

 تنفيء اإلص حات االجتماعية املعلنة )اإلمارات العربية املتحدة(؛
تعددديددل القددانون اجلنددا   لتوسددددددددددديص ن دداق تعريف جرا   الكراتيددة و  دداب  134-44

 يرلندا الشمالية(؛أيشمل امليل اجلنس  )اململكة املتحدة لربي انيا العظممل و الكراتية ل
اختا  تدابري فعالة للقضدداء علمل العنصددرية والتمييز العنصددري وكره األجانب  134-45

                                                    وما يتصل بءلك من تعص ب )خهورية فنزوي  ال،وليفارية(؛
التمييز  ميص أ ددددكاله وضددددمان التحقيق تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة   134-46

يف أ دكال التع،ري عن الكراتية ضدد األقليات واملعاق،ة عليها، اا يف  لك تلك الد يقوم 
 هبا أعضاء بعض اجلماعات واألحزاب السياسية )األرجنتني(؛

تعزيز التثقيف بشدددددددأن املثليات واملثليني ومزدوج  امليل اجلنسددددددد  ومغايري  134-47
نسدددانية وحامل  صدددفات اجلنسدددني ووضدددص تشدددريعات للحماية من جرا   املرتك،ة ا وية اجل

بدافص الكراتية ضدددد املثليات واملثليني ومزدوج  امليل اجلنسددد  ومغايري ا وية اجلنسدددانية 
 وحامل  صفات اجلنسني )أسرتاليا(؛

                                                               سدددن  قانون لألسدددرة أو تعديل قانون األسدددرة احلايل من أجل إدران الشدددراكة  134-48
 ملدنية املتاحة لألزوان من جنسني خمتلفني واألزوان من نفس اجلنس )أسرتاليا(؛ا

اختا  تدابري أكثر فعالية للحد من أوجه ال مسدداواة والتمييز ضددد األقليات  134-49
 واملهاجرين وال جألني )ال،حرين(؛
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حتسددني إمكانية الوصددول إىل سدد،ل االنتصدداف الفعالة لدى وقوع أي  ددكل  134-50
 ددددكال التمييز، واختا  التدابري ال زمة حلماية الفألات الضددددعيفة من   اب الكراتية من أ

 ووريه من جرا   الكراتية )ال،حرين(؛
تنفيء التوصدددددديات الواردة يف امل حظات ا تامية  يألات املعاتدات بشددددددأن  134-51

ية، ومقاضددداة حظر أي دعوة للكراتية اإلثنية أو العنصدددرية يف القانون ويف املمارسدددة العمل
 األ  ال املسؤولني عن تءا السلو( جتاه خاعات األقليات )بي روس(؛

تعديل التشدددريعات  ات الصدددلة والقانون اجلنا   لتضدددمينهما صدددراحة امليل  134-52
اجلنسدد  وا وية اجلنسددانية كدوافص للكراتية وأسدد،اب للتمييز، وضددمان التحقيق وامل حقة 

 را   املرتك،ة بدافص الكراتية )بلجيكا(؛القضا ية بفعالية يف تءه اجل
ضددددددددددمان التحقيق يف اجلرا   املتصددددددددددلة ابلتمييز العنصددددددددددري وكره األجانب  134-53

والتعصدددددددددددب، اا يف  لك االسدددددددددددت ددام املفرا للقوة من جانب املو فني املكلفني ءنفدا  
أصدددل  القوانني، ضدددد األقليات مثل الروما واملسدددلمني واليهود واأل ددد ال املنحدرين من

أفريق  واملهاجرين وال جألني وملتمسددددددددد  اللجوء وأفراد األقليات اجلنسدددددددددية، ومقاضددددددددداة 
 مرتك  تلك اجلرا   ومعاق،ته  )الربازيل(؛

إجراء حتقيقات وم حقات قضا ية م  مة يف حوادي   اب الكراتية مص  134-54
ظام عن القضدددددددددددااي الد إي ء االعت،دار الواجب للددوافص، و لك ءلزام اكاك  ابإلب غ ابنت

                                                                          ن ظ رت أو ِّ ت نظ ر فيهدددا جرا     ددداب الكراتيدددة أو جرا   الكراتيدددة ضدددددددددددمن إجراءات 
 اككمة، وتسجيل تلك القضااي وإع هنا للجمهور )كندا(؛

ضدددددددددددمدددان التحقيق يف خيص حددداالت   ددداب الكراتيدددة وجرا   الكراتيدددة  134-55
 لسرعة )تشيكيا(؛ومقاضاة مرتك،يها ومعاق،ته  بفعالية علمل وجه ا

مكافحة التمييز و  اب الكراتية اللءين يسدددددتهدفان األ ددددد ال بسددددد،ب  134-56
 لفيته  اإلثنية أو الدينية أو ميو   اجلنسددددددية وتويته  اجلنسددددددانية، وترخة تءه األحكام 

 إىل قانون العقوابت )فرنسا(؛
وكفدالدة التحقيق يف خيص اإلداندة املنهجيدة جلرا   الكراتيدة و  داب الكراتيدة   134-57

 اجلرا   املرتك،ة بدوافص عرقية ومقاضاة مرتك،يها ومعاق،ته  بفعالية )أملانيا(؛
تعزيز األنشد ة والقوانني الرامية إىل القضداء علمل التمييز يف اجملتمص، ووري  لك   58- 134

ك  من أ دكال التعصدب و  اب الكراتية ضدد األقليات واجلماعات األ رى، اا يف  لك تل 
 القا مة علمل أساس امليل اجلنس  أو ا وية اجلنسية أو ا صا ص اجلنسية )آيسلندا(؛ 

                                                        اعتماد وتنفيء قوانني تعرتف بشددددددراكات الع شددددددرة بني  دددددد صددددددني من نفس  134-59
 اجلنس، وحتدد حقوق والتزامات املتعا رين يف حاالت االقرتان بني املثليني )آيسلندا(؛

إىل التصددددددددددي جلرا   الكراتية و  اب الكراتية   مضددددددددداعفة اجلهود الرامية 134-60
والسدددددلو( التمييزي الءي يسدددددتهدف املثليات واملثليني ومزدوج  امليل اجلنسددددد  ومغايري 
                                                                          ا وية اجلنسية وحامل  صفات اجلنسني من   ل تعديل القانون اجلنا   لتضمينه صراحة  

 اجلنسانية )فنلندا(؛جرا   الكراتية املرتك،ة علمل أساس امليل اجلنس  أو ا وية 
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تعزيز اجلهود الرامية إىل القضددددددددددداء علمل التمييز والعنف القا مني علمل امليل  134-61
                                                                             اجلنسددددددددد  وا وية اجلنسدددددددددانية، الفعلي ني  أو املتصدددددددددور ي ن، امتثاال  اللتزاماتا يف جمال حقوق 

 اإلنسان )فيج (؛
مية وتدابري اإلنفا  ضددددمان أن تعمل سددددياسدددداتا وتشددددريعاتا ولوا حها التنظي 134-62

بفعداليدة علمل منص ومواجهدة ا  ر املتزايدد املتمثدل يف تورا الشدددددددددددركدات التجداريدة يف بعض 
 االنتهاكات يف حاالت النزاع، الد تشمل حاالت االحت ل املسلح )دولة فلس ني(؛

تكثيف اجلهود الرامية إىل إعداد وتعزيز األير التشدددريعية ال زمة للتصددددي  134-63
ت ال،يأليدة يف الق داعدات املتعدددة، ادا يف  لدك أير الت فيف من آاثر تغري املندا  للتحدداي

 والتكيف معه )فيج (؛
التأكد من مشدداركة النسدداء واأليفال واأل دد ال  وي اإلعاقة واجملتمعات  134-64

األصددلية واكلية بصددورة جمدية يف وضددص وتنفيء السددياسددات املتعلقة بتغري املنا  واحلد من 
 الكواري )فيج (؛ خماير

مواصدددددددددددلة جهودتا الرامية إىل تعزيز محاية الصدددددددددددحفيني من املضدددددددددددايقة أو  134-65
 االعتداء أو اإلفراا يف است دام القوة، وضمان املساءلة يف تءا الصدد )اليوانن(؛

تعديل التشددددددددددريص ابعتماد تعريف للتعءيب، وجترال التعءيب علمل  و ميتثل  134-66
 الدويل ا ال ابحلقوق املدنية والسياسية )ملديف(؛            متاما  للعهد 

مكافحة اكتظاظ السدددددجون وتعزيز ا دمات الصدددددحية للسدددددجناء )خهورية  134-67
 فنزوي  ال،وليفارية(؛

مواءمة اإليار القانورب لقضداء األحداي مص املعايري الدولية الد أوصدت هبا  134-68
 منظمة األم  املتحدة لل فولة )بولندا(؛

 مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة الفساد واجلرمية املنظمة )ق ر(؛ 134-69
حتسدني التشدريعات واملمارسدات املتعلقة بقضداء األحداي، ومواصدلة اجلهود  134-70

                                                                         الراميدة إىل إعدادة إدمدان األيفدال اجلدا ني السددددددددددددابقني يف اجملتمص امتثداال  التفداقيدة حقوق 
 ال فل )خهورية مولدوفا(؛

مواصلة مواءمة اإليار القانورب لقضاء األحداي مص املعايري الدولية القا مة  134-71
                                        وتنفيء هن  ج العدالة التصاحلية )رومانيا(؛

مواصددددلة العمل علمل إصدددد ض نظام قضدددداء األحداي ليتما ددددمل مص املعايري  134-72
 األوروبية والدولية الر يسية بشأن تءه املسألة )إس،انيا(؛

يادة القانون من   ل إجراء خيص اإلصدددد حات ال زمة لضددددمان تعزيز سدددد  134-73
 إجياد آلية مساءلة ملكتب املدع  العام )السويد(؛

من   6-16و  3-16                                             مواصدددددددلة اإلصددددددد ض القضدددددددا   يف ال،لد، وفقا  للغايتني   134-74
أتداف التنمية املسددتدامة، وفيما يتعلق بتوصدديات جلنة فينيسدديا، و لك بضددمان اسددتق ل 

 ؛واملدعني العامني وإنشاء آليات فعالة للمراق،ة )سويسرا( القضاة
مضددددددددداعفة جهودتا الرامية إىل ضدددددددددمان التحقيق يف اسدددددددددت دام القوة وري  134-75

 ليشد(؛ -املشروع من جانب املو فني املكلفني ءنفا  القوانني )تيمور 
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 إنشاء آلية مستقلة لرصد انتهاكات الشرية )االحتاد الروس (؛ 134-76
 مواءمة نظام قضاء األحداي بشكل كامل مص املعايري الدولية )أوكرانيا(؛ 134-77
تنفيء إصدد حات لتعزيز اسددتق ل القضدداء والقضدداء علمل الفسدداد يف النظام  134-78

 القضا   )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
املتوريني يف اسددددددددددتحداي اإليار القانورب ال زم للتحقيق مص األ دددددددددد ال   134-79

 فساد علمل مستوى ك،ار املسؤولني ومقاضات  بفعالية )الدارر((؛
توفري التدريب ال زم ملو ف  إنفا  القانون بشددددددددأن محاية حقوق اإلنسددددددددان  134-80

 وتعزيزتا )مصر(؛
مواصددددددددلة إصدددددددد ض اجلهاز القضددددددددا  ، اا يف  لك عن يريق تعزيز اجلهود  134-81

 )فرنسا(؛الرامية إىل مكافحة الفساد 
مواصدددلة اإلصددد حات ا يكلية علمل املسدددتويني الدسدددتوري والتشدددريع ، من  134-82

 أجل ترسيخ التقدم اكرز فيما يتعلق ءص ض جملس القضاء األعلمل )جورجيا(؛
تعزيز جهودتا الرامية إىل تعزيز احلك  الر ددددديد والشدددددفافية اا يتما دددددمل مص  134-83

انون مكافحة الفسدددداد ومصددددادرة املمتلكات املكتسدددد،ة التشددددريعات الوينية، اا يف  لك ق
 بصورة وري مشروعة )إندونيسيا(؛

                                                                   التعجيل ابإلجراءات القضدا ية املتعلقة برد  املمتلكات الوقفية الد صدادرتا  134-84
 الدولة يف فرتة النظام االست،دادي )تركيا(؛

الصدحفيني والعاملني ضدمان احلرية الكاملة والفعالة لوسدا ع اإلع م ومحاية   134-85
 يف وسا ع اإلع م )إي اليا(؛

التحقيق يف خيص أ كال االعتداءات والتهديدات والعنف ضد الصحفيني  134-86
 وضمان املساءلة الكاملة ملرتك،يها )تولندا(؛

تنفيء تدابري لضدمان تيألة بيألة عمل آمنة ومسدتقلة للصدحفيني والعاملني يف  134-87
ف اجلهود الرامية إىل تنوع ملكية وسددا ع اإلع م وتعزيز اسددتق ل وسددا ع اإلع م، وتكثي

 وسا ع اإلع م العامة )النرويج(؛
                                                               تعزيز ت وير منظمات اجملتمص املدرب املتنوعة وامل شددددددددداركة والنابضدددددددددة ابحلياة  134-88

 )النرويج(؛
زمة ضددددددددمان حرية التع،ري والتجمص والتعددية اإلع مية، واختا  التدابري ال  134-89

 لضمان محاية الصحفيني وس مته  )خهورية مولدوفا(؛
اعتماد سدياسدات تشدجص الوام الديين وتسدمح  رية ةارسدة احلقوق الدينية  134-90

 )األردن(؛
تعزيز حرية التع،ري واسدددددددتق ل وسدددددددا ع اإلع م اب دددددددرتاا ملكية وسدددددددا ع  134-91

 األمريكية(؛اإلع م و فافيتها )الوالايت املتحدة 
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محاية الصددددددددحفيني من أي  ددددددددكل من أ ددددددددكال املضددددددددايقة أو االعتداء أو  134-92
                                                                        االسدددددددددددت ددام املفرا للقوة، والتحقيق فورا  يف تدءه األفعدال وتقددال املسدددددددددددؤولني عنهدا إىل 

 ؛العدالة )النمسا(
التحقيق مص الددءين يهددددون ونيفون ويؤ ون الصدددددددددددحفيني واجملتمص املدددرب  134-93

واملتظاترين السددلميني، ان فيه  املراسددلون الءين أصددي،وا يف االحتجاجات الد جرت يف 
 يف صوفيا، وإ ضاع مرتك  تءه األفعال للمساءلة )كندا(؛ 2020آب/أوس س 

ومكافحة العنف ضدددد   وضدددص حد للضدددغع السدددياسددد  علمل وسدددا ع اإلع م 134-94
 الصحفيني )فرنسا(؛

مواصدددددددددددلدة اجلهود الراميدة إىل تعزيز حريدة الددين واملعتقدد واحلدد من   داب  134-95
 الكراتية )ل،نان(؛

ضددددمان التحقيق يف خيص أ ددددكال التمييز ضددددد اجلماعات الدينية واملعاق،ة  134-96
ايددة أمدداكن الع،ددادة محددايددة عليهددا علمل النحو الواجددب، واعتمدداد خيص التدددابري ال زمددة حلمدد 
 كاملة والدفاع عن ةارسة احلرية الدينية )الكرس  الرسويل(؛

ضدددددمان االمتثال للقوانني الد تت لب الكشدددددف العلين عن ملكية وسدددددا ع  134-97
 يرلندا(؛أاإلع م من أجل حتسني الشفافية )

ايه مواصددددددددددلة جهودتا الرامية إىل مكافحة االجتار ابل،شددددددددددر ومحاية ضددددددددددحا 134-98
 )لي تنشتاين(؛

 2021-2017ضدددددددددمان تنفيء االسدددددددددرتاتيجية الوينية ملكافحة االجتار للفرتة   134-99
 )لكسمربغ(؛

تعزيز تدابريتا اجلارية ملنص االجتار ابأل د ال ومكافحته والتصددي ألسد،ابه  134-100
 اجلءرية )ميارار(؛

االجتار ابل،شدددددددددددر وتعزيز محاية مواصدددددددددددلة تنفيء التدابري الرامية إىل مكافحة   134-101
 الضحااي )ني،ال(؛

مضدددددددددداعفة اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار ابل،شددددددددددر، وضددددددددددمان حقوق  134-102
 الضحااي، وتوفري احلماية واملساعدة    )ق ر(؛

اختا  تدابري فعالة ملنص االجتار ابل،شددددددددر والقضدددددددداء عليه، والتحقيق يف خيص  134-103
 ؛الجتار ابل،شر، ومقاضاة مرتك،يه ومعاق،ته  )سري النكا(االدعاءات املتعلقة اب

حتسدني الدع  املتاض لضدحااي الرق املعاصدر، وتيسدري إعادة إدماجه  يف اجملتمص   104- 134
من   ل توفري الرعاية الصددددحية املناسدددد،ة والدع  القانورب واملايل، وإي ء اتتمام  ال لدع   

 مؤسسات الرعاية، وأيفال الروما، والقصر األجانب  األيفال الضحااي، ان فيه  األيفال يف 
 يرلندا الشمالية(؛ أ وري املصحوبني بءويه  )اململكة املتحدة لربي انيا العظممل و 

                                                             تعزيز جهودتا املوج هة إىل منص االجتار ابل،شر ومكافحته )أ ربيجان(؛ 134-105
محاية خيص األ دددد ال، مواصددددلة جهودتا امل،ءولة لتعزيز آلياتا الرامية إىل   134-106

 ان فيه  األيفال، من االجتار ابل،شر )قريويزستان(؛



A/HRC/46/13 

21 GE.20-17469 

زايدة اجلهود اإلضدافية الرامية إىل مكافحة االجتار ابأل د ال، اا يف  لك  134-107
عن يريق معاجلة األسدددددد،اب اجلءرية ل جتار ومنشددددددأه، وحتسددددددني ةارسددددددات إنفا  القانون، 

 لضحااي االجتار وإعادة أتتيله  )بي روس(؛                            فض   عن توفري احلماية الشاملة 
الشددددروع، يف ضددددوء الدعوة الدا مة، يف تنظي  زايرة للمقررة ا اصددددة املعنية  134-108

 ابالجتار ابأل  ال، وال سيما النساء واأليفال إىل ال،لد )بي روس(؛
ماية مواصددددلة تعزيز اإليار القانورب وتنفيء السددددياسددددات الرامية إىل توفري احل 134-109

امل  مة لضددحااي االجتار واالسددتغ ل اجلنسدد  والعنف املنزيل، وال سدديما النسدداء واأليفال 
 )الربازيل(؛

تكثيف التعاون واجلهود ملواصدددددددلة التصددددددددي ل جتار ابل،شدددددددر وتري،ه  مص  134-110
 الرتكيز علمل هنج احلماية والوقاية )كم،وداي(؛

االجتار ابل،شددددددددددر والقضدددددددددداء عليه عن يريق م حقة اختا  تدابري فعالة ملنص  134-111
 اجلناة ومعاق،ته  علمل الفور )قربل(؛

إنشدددددددداء آلية لتحديد الضددددددددحااي اكتملني ل جتار ابل،شددددددددر عن يريق تعزيز  134-112
 التعاون مص املنظمات وري احلكومية  ات الصلة )قربل(؛

 سدددددددددددرتاتيجيدة الوينيدة تعزيز اجلهود الراميدة إىل ضدددددددددددمدان التنفيدء الفعدال ل 134-113
ملكافحة االجتار وضدددددمان تزويد اللجنة الوينية ملكافحة االجتار ابل،شدددددر ابألموال الكافية 

 ل ض  ع اهامها )فيج (؛
مواصدددلة دع  محاية حقوق العمال يف سددد سدددل اإلمداد العاملية، من   ل  134-114

ا من انتهداكدات حقوق تعزيز اإليدار القدانورب للتصدددددددددددددي ل جتدار ابل،شدددددددددددر والرق ووري د 
 اإلنسان  ات الصلة )إندونيسيا(؛

مواصددددددلة اجلهود الرامية إىل منص االجتار ابل،شددددددر والقضدددددداء عليه، وم حقة  134-115
 اجلناة ومعاق،ته ، وتقدال الدع  واحلماية للضحااي )العراق(؛

دع  مؤسددددسددددة األسددددرة، من   ل السددددياسددددات االقتصددددادية واالجتماعية  134-116
ة، واحلفاظ علمل القي  األسدددرية، اا يف  لك محاية األسدددرة ودعمها بوصدددفها وحدة املناسددد،

 أساسية يف اجملتمص )تايد(؛
مواصدددددددلة جهودتا الرامية إىل معاجلة أوجه التفاوت االقتصدددددددادي وضدددددددمان  134-117

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجميص، ان فيه  األقليات اإلثنية )اتيلند(؛
ضدددددمان وصدددددول اإلعاانت االجتماعية إىل اكتاجني، واعتماد تدابري حمددة  134-118

من  1                                                                 ا ددف إلبقداء األيفدال  دارن دا رة الفقر من أجدل املضددددددددددد  قددمدا  يف حتقيق ا ددف 
 أتداف التنمية املستدامة )أفغانستان(؛

 توسددددددددددديص ن دداق االسدددددددددددرتاتيجيددة الوينيددة للحددد من الفقر وتعزيز اإلدمددان 134-119
، وتضدددددددددددمني أحكدامهدا االسدددددددددددتجدابدة ل اثر الصدددددددددددحيدة 2020االجتمداع  إىل مدا بعدد عدام 

 )كواب(؛ 19-واالجتماعية واالقتصادية جلا حة كوفيد
ضدددددددددمان حصدددددددددول املراتقني/املراتقات علمل  دمات الصدددددددددحة اجلنسدددددددددية  134-120

 واإلجنابية ب  عا ق )لكسمربغ(؛
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مل للربانمج الويين لتحسدددددددني ختصددددددديص موارد كافية لضدددددددمان التنفيء الكا 134-121
 الرعاية الصحية لألم وال فل )ماليزاي(؛

ضدمان املسداواة يف احلصدول علمل الرعاية الصدحية امليسدورة التكلفة للجميص  134-122
 عن يريق احلد من التفاوت بني املنايق )الياابن(؛

)خهوريدة توفري الرعدايدة الصدددددددددددحيدة للجميص دسدددددددددددعدار ميسدددددددددددورة، دون متييز   134-123
 مولدوفا(؛

ختصددددددديص موارد كافية لضدددددددمان التنفيء الكامل للربانمج الويين لتحسدددددددني  134-124
 ( )سري النكا(؛2020-2014الرعاية الصحية لألم وال فل )

اختا  مزيد من التدابري لضدددددددددمان حصدددددددددول اجلميص علمل الرعاية الصدددددددددحية  134-125
 امليسورة التكلفة دون متييز )أ ربيجان(؛

 ضمان األمومة املأمونة جلميص النساء )بوركينا فاسو(؛ 134-126
                                                          ضددددددمان حصددددددول خيص النسدددددداء، ان فيهن النسدددددداء اللوا  ال ميلكن أتمينا   134-127

                                                            صحيا ، علمل ا دمات الصحية أثناء احلمل والوالدة )بوركينا فاسو(؛
مومدة املدأمونة تنفيدء االلتزام الدءي ا التعهدد بده يف مؤمتر نريوم بضدددددددددددمدان األ 134-128

                                                                      جلميص النسدددددداء، ان فيهن النسدددددداء ال   ال ميلكن أتمينا  صددددددحيا ، وإاتحة احلصددددددول علمل 
 ا دمات الصحية أثناء احلمل والوالدة )كوستاريكا(؛

اختا    وات لتقليص الفجوة يف الرعاية الصددددحية بني خمتلف منايق ال،لد  134-129
 )اجلمهورية الدومينيكية(؛

ار يف  دمات الرعاية الصددحية العالية اجلودة، اا يف  لك  دمات االسددتثم 134-130
الصددددحة اجلنسددددية واإلجنابية، وكءلك يف أنواع التكنولوجيا الصددددحية ألوراض التشدددد يص 

 امل،كر والوقاية )آيسلندا(؛
دع  ا دمات االجتماعية وتوفري الرعاية الصددحية، ال سدديما ألكثر الفألات  134-131

  إيار ا  ع االسرتاتيجية الوينية )لي،يا(؛                ضعفا  يف اجملتمص، يف
مواصدلة جهودتا الرامية إىل حتسدني املسداواة يف التعلي ، اا يف  لك ابلنسد،ة  134-132

 أليفال الروما، ويف املنايق الريفية )ني،ال(؛
ضدددمان متتص اجلميص ابملسددداواة يف احلصدددول علمل تعلي  جيد اواصدددلة معاجلة  134-133

املدارس وحتسددددني فرل احلصددددول علمل تعلي  جيد، بغض النظر عن   مسددددألة التسددددرب من
 انتماء الش ص اإلثين واملن قة )الياابن(؛

اختا  تدابري تصدددددددددحيحية ملكافحة التسدددددددددرب من املدارس، ابعت،ار أن أحد  134-134
 األس،اب اجلءرية ل جتار ابل،شر تو الفقر املدقص )قربل(؛

األسدددددداسدددددد  يف التعلي ، اا يكفل القدرة علمل االلتحاق  ضددددددمان وتعزيز احلق   135- 134
ابملدارس للجميص ومكافحة التسددرب املدرسدد  بفعالية، وال سدديما فيما يتعلق ديفال الروما  
 وأيفال املهاجرين، واأليفال يف املنايق الريفية ودا ل مراكز ال جألني )الكرس  الرسويل(؛ 
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ل األيفال وال  ب علمل تعلي  جيد اختا  التدابري ال زمة لضدددددمان حصدددددو  134-136
 النوعية، علمل أساس املساواة وعدم التمييز )لي،يا(؛

مواصددددلة اجلهود الرامية إىل تقليص الفجوة يف مسددددتوايت التعلي  بني املدن  134-137
 والقرى الصغرية )أل،انيا(؛

              انقصددا  ومواصددلة                                                        تعزيز عمالة املرأة يف اجملاالت الد ال تزال ةث لة فيها متثي     134-138
 اجلهود الرامية إىل سد الفجوة يف األجور بني الرجل واملرأة )ماليزاي(؛

مواصدلة اجلهود الرامية إىل تضدييق الفجوة يف األجور بني اجلنسدني بتشدجيص  134-139
 األجر املتساوي عن العمل املتساوي )ميارار(؛

يف التعلي  ومتكني املرأة  مدداومدة ا  وات الراميدة إىل تعزيز حقوق الفتيدات 134-140
 )ابكستان(؛

مواصدددددددددددلدة اجلهود الراميدة إىل توفري فرل العمدل والتددريدب للمرأة ومتكينهدا  134-141
                                                                                 وفقا    ة العمل الوينية لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل )اإلمارات العربية املتحدة(؛

 املرأة والرجل، اا يف مواصددلة تنفيء   ة العمل الوينية لتعزيز املسدداواة بني 134-142
  لك من   ل تدابري تدف إىل متكني املرأة يف خيص اجملاالت )أ ربيجان(؛

مواصدددددددددددلدة اختدا    وات إضدددددددددددافيدة لزايدة متثيدل املرأة يف الربملدان واحلكومدة  134-143
 واجملالس ال،لدية )كم،وداي(؛

سدياسدات التنمية الريفية مواصدلة تشدجيص املسداواة بني اجلنسدني، اا يف  لك   134-144
 )خهورية الو الدميقرايية الشع،ية(؛

134-145  ،                                                            اعتمدداد أنشددددددددددد ددة وبرامج توعيددة جمتمعيددة منسدددددددددددقددة وةو لدة علمل  و كداف 
تسدددددددددددتهدف الرجال والفتيان، وتدف إىل تغيري املواقف وتعزيز املعايري الءكورية اإلجيابية، 

 التواصل االجتماع  )تايد(؛اا يف  لك من   ل است دام وسا ل 
مواصدددددددددددلددة جهودتدا املسدددددددددددتمرة ملكددافحددة خيص أ دددددددددددكددال التمييز ضددددددددددددد  134-146

والفتيدات، والتصددددددددددددي لظداترة العنف املنزيل، ومتكني املرأة وإدمداجهدا يف احليداة  النسددددددددددداء
 االقتصادية )لي،يا(؛

ت مضدددددداعفة اجلهود الرامية إىل القضدددددداء علمل العنف ضددددددد النسدددددداء والفتيا  134-147
 )إسرا يل(؛

اختا  تدابري فعالة ملكافحة العنف اجلنسددددد  والعنف اجلنسدددددارب، بسددددد،ل من  134-148
                                                           بينها حظر العنف املنزيل واالوتصاب الزوج  صراحة  )لي تنشتاين(؛

مواصدددددددددلة توفري التمويل الكايف للم جا و دمات املشدددددددددورة واملسددددددددداعدة  134-149
 لضحااي العنف املنزيل وأيفا ن )مال ة(؛القانونية ووريتا من ا دمات االجتماعية 

جترال خيص أ ددددددددكال العنف املنزيل، وليس فقع أ ددددددددكال العنف املنهج ،  134-150
 وإدران االوتصاب الزوج  يف القانون اجلنا   )أملانيا(؛

 جترال العنف املنزيل واالوتصاب الزوج  )املكسيك(؛ 134-151
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ص العنف املنزيل واملعاق،ة عليه، وال سددددددديما مواصدددددددلة بءل اجلهود ال زمة ملن 134-152
التعددي ت املعتمددة يف القدانون اجلندا   لتنظي  محاية حقوق ضدددددددددددحدااي العنف، اا يف  لك 

 دا ل األسرة )املغرب(؛
اختا  التدابري املناسدددد،ة ملكافحة التمييز والعنف ضددددد النسدددداء والفتيات، اا  134-153

اتفداقيدة جملس أورواب للوقدايدة من العنف ضدددددددددددد  يف  لدك العنف املنزيل، والتصدددددددددددديق علمل
 النساء والعنف املنزيل ومكافحتهما )إي اليا(؛

التصددديق علمل اتفاقية جملس أورواب للوقاية من العنف ضددد النسدداء والعنف  134-154
املنزيل ومكافحتهما )اتفاقية اس ن،ول(، وتعزيز جهودتا الرامية إىل مكافحة العنف املنزيل 

 )النرويج(؛
 حتسني س،ل التصدي للعنف ضد املرأة، اا يف  لك العنف املنزيل )الفل،ني(؛  134-155
التصددديق علمل اتفاقية جملس أورواب للوقاية من العنف ضددد النسدداء والعنف  134-156

املنزيل ومكافحتهما )اتفاقية اسدددددددد ن،ول( وتنفيءتا، ابعت،ار  لك وسدددددددديلة للنهوض بقدرة 
 حة العنف اجلنسارب والعنف املنزيل )سلوفينيا(؛الدولة علمل مكاف

مواصدددددلة اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز ضدددددد املرأة ووضدددددص حد جلميص  134-157
 أ كال العنف املرتك،ة ضدتا )تونس(؛

تعزيز قدددددرة الدددددولددددة علمل مكددددافحددددة العنف اجلنسددددددددددددددارب والعنف املنزيل  134-158
 )كازا ستان(؛

 احلقوق واحلماية للنسدددددددداء وأفراد األقليات، وال سدددددددديما تعزيز املسدددددددداواة يف 134-159
يا فة الروما، بتنقيح التشددددريعات املتعلقة ابلعنف املنزيل والقضدددداء علمل التمييز يف التعلي  

 والعمل )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
اختا  تدابري فعالة ملكافحة العنف اجلنسارب والتحرش اجلنس  واالوتصاب،  134-160

االسدددددتجابة للشدددددكاوى يف حينها، وضدددددمان أمن الضدددددحااي وإمكانية جلو هن إىل وضدددددمان  
 القضاء )خهورية فنزوي  ال،وليفارية(؛

إنشددددداء وتنفيء نظام ويين جلمص بياانت إحصدددددا ية متحقق منها عن حاالت  134-161
 العنف املنزيل وضمان مساءلة مرتك،يه )أل،انيا(؛

العنف اجلنسدددددارب، بسددددد،ل من بينها التصدددددديق اختا    وات للقضددددداء علمل  134-162
علمل اتفاقية جملس أورواب للوقاية من العنف ضددددددددددد النسدددددددددداء والعنف املنزيل ومكافحتهما 
)اتفداقيدة اسددددددددددد ن،ول( وزايدة الددع  املقددم إىل مراكز األزمدات الد تدديرتدا املنظمدات وري 

 احلكومية )أسرتاليا(؛
من القانون اجلنا   الءي يقضددد  دن تث،ت   93إلغاء الشدددرا املتعلق ابملادة   134-163

                                                                       الناجيات وقوع ث ي حوادي عنف منزيل سددددددددابقة ق،ل أن توج ه ت  جنا ية ضددددددددد اجلناة 
 )النمسا(؛

زايدة امل جا الد متو دا الددولدة املتوفرة للنداجيدات من العنف اجلنسددددددددددددارب  134-164
ية الد تقدم املأوى وأ دددددددددددكال واملنزيل وأيفا ن، وتقدال الدع  إىل املنظمات وري احلكوم

 الدع  األ رى )النمسا(؛
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 الشروع يف محلة تثقيفية واسعة الن اق بشأن العنف املنزيل )جزر ال،هاما(؛ 134-165
 زايدة التمويل لتوفري املأوى والدع  لضحااي العنف املنزيل )جزر ال،هاما(؛ 134-166
د الويين ملنص العنف املنزيل زايدة تعزيز ا ليدات املعمول هبدا علمل الصدددددددددددعيد  134-167

 ومحاية خيص ضحاايه )قريويزستان(؛
تعديل تشددددريعاتا ل عرتاف  ميص أ ددددكال العنف اجلنسددددارب ضددددد النسدددداء  134-168

والفتيات، وتيسدري سد،ل الوصدول إىل العدالة للجميص لضدمان إمكانية مقاضداة مرتك  تءا 
 العنف )بلجيكا(؛

لد جترم االوتصداب، بسد،ل من بينها إجراء حتقيقات حتسدني إنفا  القوانني ا 134-169
  املة وخص ال،ياانت اإلحصا ية ومقاضاة خيص مرتك  أعمال العنف اجلنسارب )كندا(؛

                                                               ال،دء يف بناء القدرات منهجيا  للقضدددداة واملدعني العامني وضدددد،اا الشددددرية  134-170
اجلندا   املتعلقدة ابلعنف ووريت  من مو ف  إنفدا  القدانون بشدددددددددددأن ت ،يق أحكدام القدانون 

 )كرواتيا(؛ اجلنسارب ضد املرأة
                                                               مواصددلة تعديل القانون اجلنا   ليشددمل صددراحة  االوتصدداب يف إيار الزوان  134-171

 )تشيكيا(؛
تعزيز مراكز األزمدات الد متو دا الددولدة وتفعيدل أوامر احلمدايدة  لول موعدد  134-172

 )تشيكيا(؛االستعراض الدوري الشامل القادم 
مواصدددددددددلة تعزيز التشدددددددددريعات القا مة يف جمال مكافحة العنف ضدددددددددد املرأة  134-173

 )جورجيا(؛
االمتناع عن تدم مسدددتوينات الروما دون تقدال بدا ل، مثل توفري السدددكن  134-174

 االجتماع  امل    ألسر الروما )أملانيا(؛
 )اليوانن(؛ مواصلة وضص السياسات ملنص حاالت العنف املنزيل 134-175
تعديل قانوهنا اجلنا   لتضددددمينه االوتصدددداب الزوج  والعنف املنزيل كجرا    134-176

 يرلندا(؛أ                                                                    حمددة، وضمان أن يكون تعريف االوتصاب متوافقا  متاما  مص املعايري الدولية )
مواصددددلة تعزيز اإليار التشددددريع  وتنفيءه بشددددأن العنف ضددددد املرأة والعنف  134-177

تصديق علمل اتفاقية جملس أورواب للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل املنزيل، وال
 ومكافحتهما، وتعديل التشريعات الوينية لتتوافق مص املعايري الدولية )فنلندا(؛

اختا  مزيد من ا  وات لتحديث االسددددددددرتاتيجية الوينية لل فل الد تدع   134-178
  إيار اجملتمص اكل  واإليار األسري )مال ة(؛النمو واالستثمار يف رعاية األيفال يف

 تعزيز اجلهود الرامية إىل احلد من اجلرا   املتعلقة ابأليفال )موريشيوس(؛ 134-179
إجراء مشددددددددددداورات حمددة ا دف مص األسدددددددددددر واأليفدال ومنظمدات اجملتمص  134-180

 كا(؛املدرب لتعزيز التدابري الرامية إىل احلد من فقر األيفال )سري الن
 ليشد(؛ -مضاعفة جهودتا الرامية إىل احلد من فقر األيفال )تيمور  134-181
النظر يف تعديل قانون األسدرة وإلغاء االسدتثناءات الد تسدمح ابلزوان دون  134-182

 سن الثامنة عشرة )أوكرانيا(؛
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والصدحة مواصدلة حتسدني نوعية حياة األيفال من   ل ت وير نظ  التعلي    134-183
                                                                         وا دمات االجتماعية وفقا  مل،دأ ضدددمان اسدددتفادة خيص األيفال علمل قدم املسددداواة، ان 

 فيه  األيفال  وو اإلعاقة )خهورية الو الدميقرايية الشع،ية(؛
مواصدددددددددلة اجلهود الرامية إىل احلد من فقر األيفال من أجل ضدددددددددمان حياة  134-184

 كرمية لأليفال )اجلمهورية الدومينيكية(؛
مواصدددلة جهودتا الرامية إىل ضدددمان حق األيفال يف بيألة أسدددرية واحلصدددول  134-185

 علمل الرعاية وا دمات اجليدة )إثيوبيا(؛
تعزيز اجلهود الراميدة إىل منص اجلرا   املرتك،دة ضدددددددددددد األيفدال ومحدايدة حقوق  134-186

 األيفال )ا ند(؛
ن بينهدا تعزيز توفري اختدا    وات إضدددددددددددافيدة إلدمدان األقليدات، بسددددددددددد،دل م 134-187

  دمات التعلي  والرعاية الصحية ألفراد األقليات )إسرا يل(؛
مواصددددددلة اجلهود الرامية إىل التصدددددددي للتحامل والتعصددددددب والتمييز ضددددددد  134-188

 يا فة الروما وضمان إدمان أفرادتا بقدر أكرب يف اجملتمص )اجل،ل األسود(؛
 دكل من أ دكال التمييز ضدد األ د ال تعزيز اجلهود الرامية إىل منص أي   134-189

 املنتمني إىل أقليات أو الفألات الضعيفة )إي اليا(؛
ضدددددددمان املسددددددداواة يف وصدددددددول يا فة الروما إىل الرعاية الصدددددددحية والتعلي   134-190

وتياكل العمل، اا يتما ددددددددددمل مص االسددددددددددرتاتيجية الوينية إلدمان الروما، واإلب غ بنتا ج 
 دا(؛واضحة يف تءا الصدد )تولن

اختا  مزيد من ا  وات لضددمان حصددول األقليات والفألات الضددعيفة علمل  134-191
 ا دمات، وال سيما يف جماالت السكن والتعلي  والرعاية الصحية والعمل )الفل،ني(؛

، ضددددد 19-جتنب أي  ددددكل من أ ددددكال التمييز، يف سددددياق جا حة كوفيد 134-192
توافر ما يكف  من سد،ل العي  ل ا فة  السدكان الروما يف فرض احلجر الصدح ، وضدمان

 ؛الروما وإمكانية حصول أفرادتا علمل ا دمات الصحية )إس،انيا(
تعزيز نظدام احلمدايدة للفألدات الضدددددددددددعيفدة، ادا فيهدا األقليدات العرقيدة والددينيدة  134-193

 )األردن(؛
األقليددات تنفيددء التزامدداتددا اوجددب اتفدداقيددة جملس أورواب اإليدداريددة حلمددايددة  134-194

 القومية )سويسرا(؛
تنفيدء تددابري حمدددة ا ددف إلدمدان يدا فدة الرومدا يف اجملتمص، وال سددددددددددديمدا يف  134-195

 جماالت اإلسكان والتعلي  والصحة )سويسرا(؛
مواصدددددددددددلددة اجلهود الراميددة إىل تعزيز اإلدمددان االقتصدددددددددددددادي واالجتمدداع   134-196

 لألقليات، وال سيما الروما )تونس(؛
مقدداضدددددددددددداة األفراد الددءين ارتك،وا جرا   ضددددددددددددد األقليددات يف  ددل النظددام  134-197

الشدديوع ، وضددمان حتقيق العدالة يف القضددية امل ولة ا اصددة اعسددكر اعتقال بيلني، ألن 
 وال،ية الضحااي من ك،ار السن )تركيا(؛
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تنفيدء اسدددددددددددرتاتيجيدات و  ع عمدل إلدمدان الرومدا وعمدل م،دادرات ملعداجلدة  134-198
 جتماعية واالقتصادية )خهورية فنزوي  ال،وليفارية(؛مشاكله  اال

االسدددددددددددتمرار يف زايدة التحداق الرومدا ابلتعلي  مدا ق،دل املددرسددددددددددد ، وختفيض  134-199
 معدالت انق اعه  عن الدراسة يف خيص املستوايت الدراسية )النمسا(؛

االجتماعية والثقافية تعزيز السددددددددياسددددددددات العامة الرامية إىل حتسددددددددني احلالة   134-200
واالقتصدادية، اا يف  لك القضداء علمل خيص أ دكال التمييز ضدد السدكان الروما املقيمني 

 يف ال،لد ) يل (؛
اعتماد تدابري تشدريعية وإدارية فعالة ملكافحة أعمال التمييز العنصدري وكره  134-201

 األجانب املرتك،ة ضد خاعات األقليات اإلثنية )الصني(؛
اعتماد تدابري حمددة ا دف ملكافحة األ دكال املتقايعة للتمييز ضدد نسداء  134-202

وفتيات الروما، اا يف  لك ما يتعلق ابحلصددددددددددول علمل التعلي  والعمل والرعاية الصددددددددددحية 
 والسكن وا دمات االجتماعية األ رى )كرواتيا(؛

ية حقوق مواصدددلة حتسدددني اإليار القانورب والسدددياسدددات العامة لضدددمان محا 134-203
 الفألات االجتماعية الضعيفة، وال سيما األقليات اإلثنية )كواب(؛

 ضمان متكني الروما من ةارسة حقه  يف التعلي  والعمل والسكن )فرنسا(؛  134-204
مواصدددددددددددلددة اجلهود الراميددة إىل تعزيز حقوق األقليددات، من   ل تيسدددددددددددري  134-205

 اندماجها يف اجملتمص )ل،نان(؛
ضددددمان عدم التمييز ضددددد أفراد األقليات الدينية ومؤسددددسدددداتا، اا يشددددمل  134-206

 ت ،يق م،دأ املساواة أمام القانون يف التشريعات واللوا ح )الكرس  الرسويل(؛
تعزيز ومحددايددة حقوق يددا فددة الرومددا من املعدداانة من التهمي  والتمييز، وال  134-207

 ة والعمل )خهورية إيران اإلس مية(؛سيما يف جماالت السكن والتعلي  والرعاية الصحي
تكثيف اجلهود لضددددمان حصددددول جمتمعات الروما، وال سدددديما املتضددددررة من  134-208

، علمل ا دمات واملعلومات 19-عمليات احلجر الصدددح  اإللزامية املتصدددلة  ا حة كوفيد
                                                                   الصدددددددددددحيددة العموميددة، وامليدداه واملرافق الصدددددددددددحيددة امل  مددة، فضددددددددددد   عن توفري األوددءيددة 

ومنتجات النظافة والرعاية الصدددحية، مص إي ء اعت،ار  ال الحتياجات النسددداء  واألدوية
 ؛والفتيات )فنلندا(

ضدددددددمان أال يواجه األفراد أي عق،ات يف اسدددددددت دام أهبا ه  واالعرتاف هبا  134-209
 )تركيا(؛

اختددا  ا  وات ال زمددة للتددأكددد من امتندداع احلكومددات اكليددة عن إح ل  134-210
                                                                              اء األماكن اجلغرافية الرتكية دهباء بلغارية، كما فعل مؤ را  جملس بلدية سدددددددددددتارا زاوورا أهب

                                             اهبا  من أهباء األماكن اجلغرافية الرتكية )تركيا(؛ 838 ءح ل
تغيري تشدددريعاتا للسدددماض بعمل احلم ت السدددياسدددية ابللغة األم علمل النحو  134-211

 )تركيا(؛ 2017املنصول عليه يف تقرير منظمة األمن والتعاون يف أورواب املؤر  عام 
تشدددددددددددجيص التحاق األيفال والشددددددددددد،اب  وي اإلعاقة ابلتعلي  العام، وخص  134-212

 م اكرز )املكسيك(؛بياانت إحصا ية عن تءا املوضوع لقياس التقد
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مواصدلة حتسدني إمكانية حصدول النسداء والفتيات  وات اإلعاقة املعرضدات  134-213
 للعنف اجلنسارب علمل ا دمات )اجل،ل األسود(؛

اسددددتحداي يرق بديلة لدع  األ دددد ال الءين يعانون اضدددد راابت عقلية  134-214
مص اتفاقية حقوق األ دد ال وإعاقات نفسددية اجتماعية فيما يتعلق  قوقه ، اا يتما ددمل  

 وي اإلعاقة، اا يف  لك مناتضدددة اإليداع يف املؤسدددسدددات والوصددد  واإلكراه واإلفراا يف 
الع ن ابلعقاقري، وتوفري  دمات رعاية صددددددحية عقلية تشددددددجص اإلدمان يف اجملتمص وحترتم 

 املوافقة احلرة املستنرية )الربتغال(؛
اإلعاقة بتحسني فرل حصول األيفال    مواصلة تعزيز حقوق األ  ال  وي  215- 134

  وي اإلعاقة علمل التعلي  الشامل للجميص، والتعجيل بوترية الرعاية يف اجملتمص )الياابن(؛ 
اختا  خيص ا  وات ال زمة إلجناز عملية التصددددددديق علمل اتفاقية جملس أورواب   216- 134

 قية اس ن،ول( )النمسا(؛ للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهما )اتفا 
اعتماد تدابري ملموسدددددددة لضدددددددمان توفري خيص الرتتي،ات التيسدددددددريية املعقولة  134-217

                                                                    واحرتام حقوق اإلنسددان لأل دد ال  وي اإلعاقة، وفقا  التفاقية حقوق األ دد ال  وي 
 اإلعاقة ) يل (؛

لية القانونية اعتماد مشروع القانون املتعلق ءلغاء القيود املفروضة علمل األت 134-218
 لأل  ال  وي اإلعاقة الءتنية والنفسية االجتماعية )كوستاريكا(؛

مواصدلة تعزيز ال،يألة الداعمة حلصدول األيفال وال  ب  وي االحتياجات  134-219
 ا اصة علمل التعلي  اجليد )إثيوبيا(؛

اختا  مزيد من ا  وات لضددددمان التحاق األيفال والشدددد،اب  وي اإلعاقة  134-220
 نظام التعلي  العام )اليوانن(؛ب

حتسدددددددددددني فرل احلصدددددددددددول علمل ا دددددمددددات وتوفري حوافز أكرب لتو يف  134-221
 األ  ال  وي اإلعاقة )أسرتاليا(؛

ص  134-222                                                              ضدددمان أال ي سدددت دم احتجاز ملتمسددد  اللجوء إال كتدبري أ ري وأن ت وضددد 
 )املكسيك(؛أحكام للرعاية ال،ديلة جلميص أفراد األسرة 

اعتماد املزيد من التدابري ملكافحة االجتار ابل،شددددددددر ومحاية حقوق ضددددددددحااي  134-223
 االجتار ابل،شر وكءلك حقوق املهاجرين )نيجرياي(؛

التحقيق يف جرا   الكراتية ضدددددد املهاجرين ووريت  من الفألات الضدددددعيفة،  134-224
ي ا وية اجلنسدددانية وحامل  صدددفات مثل املثليات واملثليني ومزدوج  امليل اجلنسددد  ومغاير 

 اجلنسني، ومقاضاة مرتك،يها ومعاق،ته  )خهورية فنزوي  ال،وليفارية(؛
اختا  تدابري لتحسدددني  روف مراكز اسدددتق،ال ملتمسددد  اللجوء، بسددد،ل من  134-225

بينها توفري الغءاء الكايف واملواد األساسية وري الغءا ية، مص إي ء اتتمام  ال الستق،ال 
 يفال الءين يلتمسون احلماية الدولية )أفغانستان(؛األ

وضدددص إجراءات تشدددغيل موحدة مللتمسددد  اللجوء وال جألني للمسددداعدة يف  134-226
                                                                         حتديد توية ملتمس  اللجوء الءين يعيشون يف أوضاع تشة بصفة  اصة حتديدا  صحيحا  

 وتزويدت  دماكن إقامة آمنة ودع  كاف )جزر ال،هاما(؛



A/HRC/46/13 

29 GE.20-17469 

ر وري املصددددحوبني بءويه  بوصدددد  قانورب مؤتل،  134-227                                                          ضددددمان تزويد خيص القصدددد 
وتعزيز ا دددمددات االجتمدداعيددة امل  مددة جلميص األيفددال املهدداجرين، اددا يف  لددك حتسدددددددددددني 

 قدرات النظام الويين حلماية ال فل ومستوى تنسيقه )بلجيكا(؛
األيفال املهاجرين مواصددددلة اختا  اإلجراءات الرامية إىل زايدة تعزيز حقوق   134-228

 يف التعلي  )كم،وداي(؛
الكف عن تنفيدء السددددددددددديداسددددددددددددات والتددابري الد تنتهدك حقوق املهداجرين  134-229

 )الصني(؛
اعتماد التدابري ال زمة ملكافحة العنصدددرية والتمييز والعنف العنصدددري، وال  134-230

 سيما ضد املهاجرين وال جألني )كوستاريكا(؛
                                                   الوصدول إىل اإلقلي  وإجراءات منح احلماية الدولية، فضد   ضدمان إمكانية   134-231

عن االحرتام الكامل للم،دأ األسداسد  املتمثل يف عدم اإلعادة القسدرية، مص تعزيز وتيسدري 
بددا دل االحتجداز، ويف تدءا الصددددددددددددد، إي ء اتتمدام  دال لأليفدال، ادا يكفدل عددم إيدداع 

 أي يفل رتن االحتجاز )الكرس  الرسويل(؛
مواصددددددددددلة تعزيز تدابري احلماية واألحكام املتعلقة اب دمات األسدددددددددداسددددددددددية  134-232

للمهاجرين، وال سيما أيفال املهاجرين، والنظر يف التصديق علمل االتفاقية الدولية حلماية 
 حقوق خيص العمال املهاجرين وأفراد أسرت  )إندونيسيا(؛

التمييز العنصددري وكره األجانب والتعصددب  تعزيز التدابري الرامية إىل منص أفعال   134-233
 ؛ الد تستهدف يال  اللجوء وال جألني والتصدي  ا )خهورية إيران اإلس مية( 

وتعكس خيص االسدددددددددددتنتداجدات و/أو التوصددددددددددديدات الواردة يف تدءا التقرير موقف الددولدة  -135
هنا حتظمل بتأييد الفريق                    وين،غ  أال  ي فه  أ  )الدول( الد قدمتها و/أو الدولة موضدددددددوع االسدددددددتعراض.

             العامل كك ل.
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