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 مقدمة   

عقدد الرريق العدامدل المعني سدارسدددددددددددددتعراا الددورم ال ددددددددددددددامدل  المن دددددددددددددد  سموجد  قرار م ل  حقو    - 1
 . 2021شددطاف/فبراير    8كانون الثاني/يناير إلى    18  دورته السدداسعة والثين ن في الرترة الممتدة من  1/ 5 اإلنسددان 

. وترأس وفد  2021كانون الثاني/يناير    22لمعقودة في  ا في ال لسدددة التاسدددعة  ا ُتعرضدددل الحالة في النمسددد واسددد 
النمسدا السد دة كارول ن إدسدتادلر  الوزيرة ارتحادية ل داون ارتحاد األوروبي وال داون الدسدتورية. واعتمد الرريق 

 . 2021ي/يناير  كانون الثان   26قودة في  العامل التقرير المتعلق سالنمسا في جلسته الراسعة ع رة المع 

  اختدددار م ل  حقو  اإلنسدددددددددددددددددان فريق المقررين التدددالي 2021كدددانون الثددداني/ينددداير    12وفي   -2
 )الم موعة الثينية( لتيس ر استعراا الحالة في النمسا: إريتريا وجمهورية البهاما وجمهورية كوريا.

  16/21مرفق قراره  ن  م 5  والرقرة  1/ 5من مرفق قرار م ل  حقو  اإلنسددددان    15وعمًي سالرقرة  -3
 صدرت الونائق التالية ألغراا استعراا الحالة في النمسا:

 ؛( 1) )أ(15تقرير وطني/عرا كتابي مقدم وفقًا للرقرة  )أ( 

اإلنسدددان )المروضدددية( ت ميع للمعلومات أعدته مروضدددية األمم المتحدة السدددامية لحقو   )ب( 
 ؛( 2) )ب(15وفقًا للرقرة 

 .( 3) )ج(15وفقًا للرقرة  موجز أعدته المروضية )ج( 

وُأح لل إلى النمسدا من خيل الم موعة الثينية قائمة أسدةلة أعدتها سدلرًا ألمانيا  وبل ي ا  وبنما    -4
ظمى وأيرلندا ال دددمالية. ويم ن ارطي   وبولندا  وسدددلوف نيا  والسدددويد  وكندا  والمملتة المتحدة لبرياانيا الع

 ي ليستعراا الدورم ال امل.على هذه األسةلة في الموقع ال ط 

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض -ألف 

رح  وفد النمسددددا سررصددددة الم دددداركة في ارسددددتعراا الدورم ال ددددامل وشدددد ر جميع الوفود على  -5
إن هذا األمر يمثل أحد  اركتها فيه. وقال إن النمسددا تدرأ أن ضددمان حقو  اإلنسددان مهمة متواصددلة  و م دد 

والنمسا فخورة سس لها الاويل في التعاون مع منظومة  ال واغل األساسية على جميع المستويات الح ومية. 
ا ومنظمة األمن والتعاون في  األمم المتحدة لحقو  اإلنسددان ومع المنظمات اإلقليمية  سما ف ها م ل  أوروب 

ا إلى جميع المعاهدات الدولية الرئيسددددددددية لحقو  اإلنسددددددددان أوروبا وارتحاد األوروبي. وقد انضددددددددمل النمسدددددددد 
 إلى جميع الم لر ن بوريات في إطار اإلجراءات الخاصة. ووجهل دعوة دائمة

لل سدنة  -6 تطعاتها في األزمة التي لم تنحصدر  19-فترة عصد طة سسدب  جائحة كوف د  2020وقد شد ل
تماعية. وركزت النمسددددا اسددددت ابتها على حماية  الصددددحية. فهي قد تسددددببل في أزمة اقتصددددادية وإنسددددانية واج

من األنر ارجتماعي وارقتصدددادم المدمر لل ائحة. وي رم تنر ذ جميع صدددحة جميع السددد ان مع التخ ي   
قو  اإلنسددددددددددددان. وفي ح ن تتلطع عملية صددددددددددددنع التداب ر في توافق تام مع التزامات البلد الدولية في م ال ح

ن إن أم تق  د للحقو  األسداسدية ي ون محدود زمنيًا وُيَّيَّم ساسدتمرار لضدماالقرار إجراءات ت درييية عادية  ف
 اتسامه سااسع تناسبي وغ ر تم  زم.

__________ 

(1) A/HRC/WG.6/37/AUT/1. 

(2) A/HRC/WG.6/37/AUT/2. 

(3) A/HRC/WG.6/37/AUT/3. 
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سددداعدة  وقد سدددللال ال ائحة الضدددوء أىثر على أوجه عدم المسددداواة القائمة  والنمسدددا سصددددد تقديم الم  - 7
الي المقدم إلى األسدددر التي لديها المعززة لألشدددخال الذين ييي دددون في أوضدددا  ه دددة  سار  منها الدعم الم 

ر الميي ددددددددددددديدة حات الددخدل المنخر . وتعتبر م موعدة الحوافز  أطردال واألسدددددددددددددر حات العدائدل الوح دد واألسددددددددددددد 
ت ددمل مدفوعات مطاشددرة لتعوي   ارقتصددادية التي يتيحها البلد من ب ن أفضددلها على الصددع د األوروبي  وهي 

  ر حلك من التداب ر الرامية إلى ت  يع خلق فرل العمل. الخسائر في اإليرادات  وإعراءات ضريبية  وغ 

وتتصدد  الح ومة لتزايد خار العن  ال نسداني خيل ال ائحة من خيل تداب ر الوقاية والحماية  -8
ع القانون ال ديد المتعلق سا   لحماية من العن   الذم بدأ نراحه منذ كانون الثاني/ على حد سدددددددددواء. وقد وسدددددددددل

ي ددددددددمل ضددددددددحايا العن  المنزلي  وعزز التداب ر الرامية إلى منع قتل اإلنا . لحماية ل  ناا  ا2020يناير  
ىما ترفع النمسدا س د ل كب ر من األموال المخصدصدة لدعم النسداء المعرضدات لخار العن   وتقترز ترك ز  

 ضحايا  مع الترك ز على كي ية ت ن ر سلوكهم على الضحايا.عملها مع ال ناة على ال

لم ددافحددة خادداب التراىيددة على اإلنترنددل. والقددانون ارتحددادم ال ددديددد  سدددددددددددددددا األولويددة  وتعاي النم -9
ع ناا  ال رائم ال نائية المتمثلة في التنمر السدد براني والتحري  على  لم افحة التراىية على اإلنترنل يوسددل

ر حصددول الضددحايا على الموارد اخااب التراىية  و  لقانونية   ي رلم صددراحة الح  على التراىية. كما ييسددل
ة في إطار اإلجراءات ال نائية. وباإلضدافة  ويمنحهم حق الحصدول على المسداعدة النرسدية والقانونية الم اني 

سددددددددائط إلى حلك  ألقى القانون ال ديد لمنصددددددددات ارتصددددددددال سمزيد المسدددددددداولية على عاتق مقدمي خدمات و 
 التواصل ارجتماعي لرصد المحتو  الطغي  ومحوه.

 سم افحة العنصدددرية وكره األجان  ومعاداة السدددامية وما يتصدددل بذلك ة التزامًا كاميً والنمسدددا ملتزم -10
من تعصدددددددد . ويتوخى برنامة الح ومة وضددددددددع خاة عمل وطنية لم افحة العنصددددددددرية والتم  ز  ووضددددددددع 

وم افحة معاداة السددامية والعنصددرية وكراىية األجان  والتعصدد  والتاري العني . اسددتراتي ية شدداملة لمنع  
 د أجريل سالرعل م اورات أولية.وق

وقال الوفد إن الحواد  المعادية للسدددددامية في تزايد. والنمسدددددا تتحمل مسددددداولية تاريخية في حماية  -11
السدددامية سم ددداركة أصدددحاب المصدددلحة    حياة ال هود  وقد وضدددعل اسدددتراتي ية وطنية شددداملة لم افحة معاداة 

في    تسدددتند ارسدددتراتي ية الوطنية إلى سدددل ركائز  وتمثل معلماً المعن  ن  سمن ف هم أفراد الاائرة ال هودية. و 
ال هود الرامية إلى تحسدددددددد ن حماية الاائرة ال هودية. وباإلضددددددددافة إلى حلك  تضدددددددداع  ارسددددددددتثمار المالي 

 فة ال هودية ني  مرات سموج  قانون الترا  الثقافي ال هودم ال ديد.الاويل األمد لتعزيز الحياة والثقا

  أعلنل الح ومة عن 2020ت ددددرين الثاني/نوفمبر   2ه وم اإلرهابي الذم وقع في  قاب الوفي أع -12
تداب ر إضدافية من أجل التصددم لألسدطاب ال ذرية للتعصد  والتاري العني . وم افحة التاري هو جهد 

م حقو   فيه طائرة واسددعة من ال هات الراعلة المحلية واإلقليمية وارتحادية  ويسددترشددد ساحتراشددامل ت ددارأ  
. وقال الوفد إن النمسددا فخورة بتقال دها في التسددامإل واإلدماج  وإنها ر تسددتهدي اإلنسددان الم رسددة دسددتورياً 

ة والمتارفددة  بددل الددذين  أم دين من خيل إجراءاتهددا الراميددة إلى منع وم ددافحددة األيددديولوجيددات المتعصددددددددددددددطدد 
فونه لن ر العن  والتراىية.  يس ةون استخدام الدين ويحرل

وقد أن د ت النمسدا ماسدسدات قوية لحماية وتعزيز حقو  اإلنسدان. وهي ت دمل ديوان أم ن المظالم  -13
  النمسدددددداوم الذم يعمل بوصددددددره الماسددددددسددددددة الوطنية لحقو  اإلنسددددددان في البلد وفقًا للمطاد  المتعلقة سمركز 

ئية الوطنية  الماسدددددددددسدددددددددات الوطنية لتعزيز وحماية حقو  اإلنسدددددددددان )مطاد  ساري (  وبوصدددددددددره ا لية الوقا
عذي  وغ ره من ضدروب المعاملة لمناهضدة التعذي   تم ديًا مع البروتوكول ارختيارم رتراةية مناهضدة الت 
المظالم النمساوم الثينة وظيرتهم أو العقوبة القاسية أو اليإنسانية أو المه نة. ويمارس أعضاء ديوان أم ن 

الم تمع المدني. ويتوخى الديوان تقديم طل  للحصددول   ساسددتقيلية تامة  ويواصددلون التعاون س دد ل دائم مع
 اري  في الوقل المناس .على "المركز أل " سموج  مطاد  س 
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 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

مة خيل جلسددة التحاور في وفدًا ببيانات   116أدلى  -14 خيل جلسددة التحاور. وترد التوصدديات المقدل
 ن هذا التقرير.الرر  "نانيًا" م

 ورحبل ف  ل نام سالتزام النمسا سحقو  اإلنسان  سما في حلك م افحة العنصرية والتم  ز. -15

   اإلنسان.وأننل زامبيا على النمسا لتصديقها على جل ص وأ األمم المتحدة األساسية لحقو  -16

" دون توف ر ضدددددددددمانات  وأعربل أفغانسدددددددددتان عن قلقها المتواصدددددددددل إزاء "النقل المراق  للمهاجرين -17
 اجرين.ىافية  وإزاء تزايد التراىية ضد األقليات والمه

 ورحبل ألطانيا ساعتزام النمسا اعتماد خاة عمل وطنية لحقو  اإلنسان. -18

ن تداب ر لتنر ذ التوصددددديات التي تلقتها في ال ورت السددددداسقة  ورحبل ال زائر سما اتخذته النمسدددددا م -19
 امل.من ارستعراا الدورم ال 

 ونمنل أنغور األهمية التي تول ها النمسا للم اركة الن اة للنساء وال طاب في الحياة العامة. -20

 س براني.ورحبل األرجنت ن سال هود التي تبذلها النمسا لم افحة خااب التراىية والتنمر ال -21

بل أرم نيا بترك ز التعاون اإلنمائي النمسددددددداوم على السددددددديم واألمن  -22 الط دددددددرم وحماية الرةات ورحل
 الضييرة.

وأننل أسددددتراليا على النمسددددا إلدخالها تحسدددد نات على مسدددد لتي المسدددداواة ب ن ال نسدددد ن والحد من  -23
 العن  ضد المرأة.

تراىية العنصددددددددددددرية أو الدينية ضددددددددددددد المسددددددددددددلم ن وال هود وأعربل أحربي ان عن قلقها إزاء تزايد ال -24
 واألقليات والمهاجرين.

 بهاما على النمسا لتنر ذها قانون الحماية من العن  لحماية ضحايا العن  ال نسي. جزر ال وأننل  - 25

د وأعربل الطحرين عن قلقها إزاء التقارير التي ت د ر إلى اسدتخدام ال درطة للقوة المررطة وإزاء تزاي  -26
 التعص  الديني وكراىية اإلسيم.

 لتحس ن حالة حقو  اإلنسان.ورحبل بنغيديش سال هود التي تبذلها النمسا  -27

 وأننل بربادوس على النمسا رلتزامها سم افحة الرقر وصون السيم واألمن. -28

 وأعربل ب يروس عن قلقها إزاء مختل  م ارت حالة حقو  اإلنسان في النمسا. -29

 ال امل لحالتها.  ورحبل بل ي ا سالتقدم الذم أحرزته النمسا منذ ال ولة الثانية من ارستعراا الدورم  - 30

في المائة من   0,7ورحبل بوتان سالتزام النمسدا بزيادة م زان تها المخصدصدة للتعاون اإلنمائي إلى  -31
 نات ها القومي اإلجمالي.

بل البوسددددنة والهرسددددك بتصددددديق النمسددددا ع  - 32 رتراةية منظمة العمل الدولية   2014لى بروتوكول عام  ورحل
 (. 29)رقم   1930المتعلقة سالعمل ال برم   

 وأشادت بوتسوانا بتعاون النمسا مع ا ليات الدولية لحماية حقو  اإلنسان. -33

  دة وشدد لعل البرازيل النمسددا على النظر في توسدديع ناا  ت ددريعاتها المتعلقة سالتم  ز وفي تقديم مسدداع  -34
 مستقلة وكافية لملتمسي الل وء.
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ل دامل  م منذ ال ولة الثانية من ارسدتعراا الدورم اوأننل بلغاريا على النمسدا لما أحرزته من تقد -35
 لحالتها.

في    ورحبل بورك نا فاسدو سالتزام النمسدا سحقو  اإلنسدان  لتنها أعربل عن قلقها إزاء اسدتمرار التحديات  -36
 صع د البلد. م ال حقو  اإلنسان على

بل كمبوديا سم اركة النمسا في عملية ارستعراا الدورم ال امل -37  .ورحل

وأعربل كندا عن أملها في أن تواصل النمسا ال هود المبذولة منذ ال ولة األخ رة من ارستعراا   -38
 الدورم ال امل لحالتها.

لمواجهة التعصدددد  وخااب التراىية وسددددلال شدددد لي الضددددوء على التداب ر التي اعتمدتها النمسددددا  -39
 والعنصرية.

إلنسددان لنمسددا  لتنها ت ددعر سالقلق إزاء حالة حقو  اوأحاطل الصدد ن علما سالتقدم الذم أحرزته ا -40
 في عدة م ارت  سما في حلك حقو  األقليات والعن  ال نساني.

العنصدددددددرية وخااب    وسدددددددلال كوسدددددددتاري ا الضدددددددوء على التداب ر التي اعتمدتها النمسدددددددا لم افحة -41
 التراىية.

بل كرواتيا ساعتماد النمسا استراتي ية وطنية لم افحة  -42  معاداة السامية وت  يع الحياة ال هودية.   ورحل

بل كوبا بوفد النمسا وقدمل توصيات. -43  ورحل

 وأننل قبرل على النمسا لسحبها تحرظاتها على اتراق ت ن دول ت ن. -44

 ب ر التي اعتمدتها النمسا لم افحة التم  ز وتحس ن ظروي ارحت از.وأقرلت ت ي يا سالتدا -45

 طية توصيات.يا ال عبية الديمقراوقدمل جمهورية كور  -46

 وأشادت الدانمرأ سالتزام النمسا سالتصدم للعن  والتم  ز القائم ن على نو  ال ن . -47

بددل إىوادور سداعتمدداد قدانون الحمددايدة من العن  وخاددة العمدد  -48 ل الوطنيددة الخددامسدددددددددددددددة لم ددافحدة  ورحل
 ارت ار سالط ر.

  ون وتزايد أن اة ال ماعات المتارفة.وأعربل مصر عن قلقها إزاء الحالة في الس -49

وأشدددددادت السدددددلرادور سال هود التي تبذلها النمسدددددا فيما يتعلق ساليجة ن وملتمسدددددي الل وء  سما في   -50
 ق ن.حلك تقديم المساعدة القانونية لألطرال والمراه

 لنسداء حوات اإلعاقةوهنل ت إن وبيا النمسدا على ما اتخذته من تداب ر لصدالإل المسداواة ب ن ال نسد ن وا  -51
 وضحايا ارت ار سالط ر.

 وهن ت في ي النمسا على التزامها سآلية األمم المتحدة لحقو  اإلنسان. -52

 وقدلمل فنلندا توصيات. -53

 هودها لتعزيز حقو  اإلنسان.ودعل فرنسا النمسا إلى مواصلة ج -54

اء واألطرال واألشدددخال حوم اإلعاقة  ورحبل غابون سالتداب ر التي اعتمدتها النمسدددا لصدددالإل النسددد  -55
 واألقليات.
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في المائة  0,7ورحبل جورجيا سالتزام النمسددددا بزيادة م زان تها المخصددددصددددة للتعاون اإلنمائي إلى  -56
 من نات ها القومي اإلجمالي.

ل دامل  ألمانيا إنها ر تزال ت دعر سالقلق إزاء تزايد العن  المنزلي  ور سديما أنناء اإلغي  ا  وقالل -57
 األخ ر.

 وأننل غانا على النمسا لتعديلها قانون محاىم األحدا  وقانون اإلجراءات ال نائية. -58

  اب التراىية وجرائم وأعربل ال ونان عن تقديرها لل هود التي تبذلها النمسدددا من أجل التحق ق في خا  -59
 التراىية ومقاضاة ال ناة.

 ان ارجتماعي.سا لم افحة التعص  وبتعديل قانون الضمورحبل هايتي سال هود التي تبذلها النم -60

وهن ت هندوراس النمسددددددا على التصددددددديق على البروتوكول ارختيارم رتراةية مناهضددددددة التعذي   -61
 قاسية أو اليإنسانية أو المه نة.وغ ره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال

 اإلنسان.النمسا على عملها في النهوا سحقو    آيسلنداوهن ت  -62

 وقدلمل الهند توصيات. -63

وأشدادت إندونيسديا سالنمسدا لتعزيزها الحوار ب ن الثقافات واألديان ولما تبذله من جهود لتنر ذ خاة   -64
 .2030التنمية المستدامة لعام 

 مهورية إيران اإلسيمية عن قلقها إزاء عدم توافق ت ريعات م افحة التم  ز في النمسا.وأعربل ج -65

وأننى العرا  على ما تبذله النمسددددددا من جهود إلن دددددداء ه ةة وطنية للتحق ق وال دددددد و  فيما يتعلق  -66
 سحارت سوء سلوأ ال رطة.

 صع د ارتحاد والوريات مازالل م زأة.وأعربل آيرلندا عن قلقها ألن ت ريعات م افحة التم  ز على   -67

 ة. م افحة العن  ضد المرأة وم افحة أعمال العنصري   وأننل إسرائ ل على النمسا لما تبذله من جهود في  -68

 .2019وأشادت إيااليا ساعتماد النمسا قانون الحماية من العن  لعام  -69

تتخذها النمسدددددددددا لمنع العن  المنزلي في سددددددددديا  جائحة  وأعربل الياسان عن تقديرها للتداب ر التي  -70
 .19-ىوف د

 وقدلمل األردن توصيات. -71

بل كا -72  تماد قانون الحماية من العن  لتعزيز حماية الناج ن من العن  ال نسي.زاخستان ساعورحل

 وأشادت لبنان سما تتخذه النمسا من تداب ر لم افحة العنصرية والتم  ز والتراىية. -73

 وأشادت ل بيا سما أحرزته النمسا من تقدم في تعزيز حقو  اإلنسان وحمايتها. -74

مسدددا لتنر ذ التوصددديات المنبثقة عن ال ولة األخ رة من ل هود التي تبذلها الن ورحبل ليختن دددتاين سا -75
 ارستعراا الدورم ال امل لحالتها.

 ر وة ب ن ال نس ن في سو  العمل.واعترفل ل توانيا سالتقدم الذم أحرزته النمسا في سد ال -76

 معاداة السامية واإلرهاب. وأعربل لتسمبرغ عن تقديرها لل هود التي تبذلها النمسا في م افحة -77

 وحثل مال زيا النمسا على كطإل التم  ز الذم تواجهه النساء والرتيات حوات اإلعاقة. -78

بل ملدي  سال هود التي تبذلها النمسا لتحس ن ت  -79  مث ل المرأة في المناص  الَّيادية.ورحل
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زم سالرعل سإبيغ م ت  المدعي وردًا على أسدةلة تتعلق سعن  ال درطة  أوضدإل الوفد أن النمسدا ُتل -80
جراءات ال دددرطة تخضدددع لمراةطة ديوان أم ن المظالم النمسددداوم. ب د أن العام ساردعاءات حات الصدددلة وأن إ

ت دغ ل ه ةة مسدتقلة للتحق ق في    2022لية وتر د س نه سد بدأ في عام النمسدا تقر سالحاجة إلى نظام أىثر فعا
وي رم ساسددتمرار تحسدد ن التدري  المقدم إلى موظري إنراح القانون    ال دد او  المتعلقة سسددوء سددلوأ ال ددرطة.

 ان امتثال معاي ر حقو  اإلنسان على نحو أفضل.لضم

ات اإلننية  سسددددددددل أقليات قومية واتخذت  وقد اعترفل النمسددددددددا  من خيل اعتمادها قانون ال ماع -81
لألقليات القومية  وجعله يبلغ   تداب ر ملموسددددة لتحسدددد ن حالتها. وقد ضدددداعرل التمويل السددددنوم المخصدددد 

ميي ن يورو. كما تتوخى زيادة بروز األقليات القومية في البث التلرزيوني العام وتوسدددددددديع التمويل  8حوالي 
 قومية في م ال وسائط اإلعيم.ارتحادم الموجه إلى األقليات ال

ين مقارنة سح مها. ور تعتزم  وتعتبر النمسا أحد أىثر الدول األوروبية استضافة ليجة ن والمهاجر  -82
حقو  جميع العمدال المهداجرين وأفراد أسددددددددددددددرهم كونهدا ر تم ز  التصدددددددددددددددديق على ارترداةيدة الددوليدة لحمدايدة  

سصددددددددددددددورة قدانونيدة وأولةدك الدذين دخلوهدا سصددددددددددددددورة غ ر قدانونيدة.  ي ري ب ن المهداجرين الدذين دخلوا البلدد   سمدا
 ي من أجل اله رة ا منة والمنظمة والنظامية.رترا  العالمعدم اعتماد ا وللسب  نرسه  قررت النمسا أيضاً 

والنمسدا ر تزال ملتزمة التزامًا راسدخًا سالتزاماتها الدولية سموج  ارتراةية الخاصدة بوضدع اليجة ن  -83
اةية حماية حقو  اإلنسددددان والحريات األسدددداسددددية )ارتراةية األوروبية لحقو  اإلنسددددان(  واتخذت التداب ر واتر

ليزمة لضددمان مد  اسددتقيلية وسددرية خدمات الم ددورة القانونية المقدمة إلى ملتمسددي الل وء. وهي تحترم  ا
 حياتهم وسيمتهم البدنية عرضة للخار.   مبدأ عدم اإلعادة القسرية ور تع د الناس إلى البلدان التي تتون ف ها 

 ارستعراا األخ رة. النمسا على ما أحرزه البلد من تقدم منذ جولة مالاةوهنل ت  -84

وهن ت جمهورية جزر مارشددددال النمسددددا على سددددح  تحرظاتها على اتراةية القضدددداء على جميع أشدددد ال   -85
 التم  ز ضد المرأة  واتراةية حقو  الارل.

  سيك سال هود التي تبذلها النمسا للقضاء على التصني  العرقي وخااب التراىية.ورحبل الم -86

بل منغوليا سال -87 مسددددا لم افحة خااب التراىية وال رائم بدافع التراىية على  هود التي تبذلها الن ورحل
 اإلنترنل.

 وأعرب ال بل األسود عن قلقه إزاء ارترا  مستو  قتل اإلنا  في البلد. -88

 حل  المغرب بتعاون النمسا مع ا ليات اإلقليمية والدولية لحماية حقو  اإلنسان.ور  -89

في المائة  0,7ع م زان تها المخصددصددة للتعاون اإلنمائي إلى سالتزام النمسددا برفوأشددادت موزامب ق  -90
 من نات ها القومي اإلجمالي.

 إلنسدددددددددان والتوعية س ددددددددد ن التم  ز في وأننل ميانمار على النمسدددددددددا إلدماجها التثَّي  في م ال حقو  ا  -91
 قاا  التعليم.

  افحة العنصرية وجرائم التراىية.ورحظل نام بيا اعتماد النمسا تداب ر تهدي إلى م -92

 وأشادت ن طال سالمطادرات التي اتخذتها النمسا لتحس ن تمث ل المرأة في المناص  الَّيادية. -93

لرفعها الحظر المرروا على زواج مثل ي ال ن  واعتمادها ت ددريعات وأننل هولندا على النمسددا  -94
 المساواة في الزواج.

 .وقدلمل ني اراغوا توصيات -95
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 وأشادت ني  ريا س هود النمسا الرامية إلى م افحة ارت ار سالط ر وحماية حقو  المهاجرين. -96

ًا على حقو  اإلنسدددان في تنر ذ تعاونها  وأننل مقدونيا ال دددمالية على النمسدددا رعتمادها نه ًا قائم -97
 اإلنمائي.

بل النروية سالتداب ر التي تتخذها النمسا لدعم األطرال -98  ضحايا ارت ار ساألشخال. ورحل

وأعربل ساىسددددتان عن قلقها إزاء تزايد حواد  التراىية العنصددددرية والدينية ضددددد المسددددلم ن والروما  -99
 والمهاجرين.

أملها في أن تواصددل النمسددا تحسدد ن حالة حقو  اإلنسددان خيل ال ولة ال ديدة وأعربل ب رو عن  -100
 من ارستعراا الدورم ال امل.

ب  -101  لب ن سالخاوات التي تتخذها النمسا من أجل التصدم للعنصرية وكره األجان  والتم  ز. ل الر ورحل

ارسدددددتراتي ية الوطنية لمعال ة العن  ضدددددد  وأننل بولندا على النمسدددددا لما تبذله من جهود لتعزيز   -102
 األطرال.

لى نو  ال ن  والتم  ز  وأننل البرتغال على النمسدددددددددا لما تبذله من جهود لم افحة العن  القائم ع -103
 ضد المرأة.

بل قار سالتداب ر التي تتخذها النمسددددا لضددددمان حصددددول األشددددخال حوم اإلعاقة على تعليم  -104 ورحل
 ج د وعلى فرل العمل.

  وأعربل جمهورية كوريا عن تقديرها لل هود التي تبذلها النمسدددددددددددا لم افحة ال رائم بدافع التراىية وخااب  -105
 ترنل.التراىية على اإلن 

بل جمهورية مولدوفا سالتقدم الذم أحرزته النمسا فيما يتعلق بتمث ل المرأة في المناص  الَّيادية.  -106  ورحل

في  19-سددددة النمسدددداوية لم ل  حقو  اإلنسددددان خيل جائحة كوف دوأشددددادت رومانيا س هود الرئا -107
 .2020عام 

في الحقو  لل ميع  لنمسددا في ضددمان المسدداواة سالتقدم الذم أحرزته ا وأحاف ارتحاد الروسددي علماً  -108
 في سو  العمل.

بل رواندا بزيادة النمسددا تمويل إجراءات م افحة العن  ال نسدداني وبالتقدم الذم أ  -109  حرزته في ضددمان ورحل
 م اركة المرأة في السياسة.

 وأننل السنغال على النمسا لتنر ذها برنامة التعاون اإلنمائي. -110

لنمسددددددا لم افحة خااب التراىية والعنصددددددرية في وسددددددائط اإلعيم وفي بيا س هود اوأشددددددادت صددددددر  -111
 الخااب السياسي.

 ي مل ضحايا ارت ار سالط ر.وأننل س رال ون على النمسا لتوسيعها ناا  الدعم ل -112

ة ونملنل سدلوفاىيا النهة القائم على حقو  اإلنسدان الذم اعتمدته النمسدا في معال ة عواق  جائح -113
 .19-ىوف د

ورحبل سددددددلوف نيا سالزيادة األخ رة في الدعم المالي المقدم إلى األقليات القومية  لتنها أعربل عن  -114
 .كاميً  السلوف نية تنر ذاً  قلقها لعدم تنر ذ حقو  األقلية

 إلنسان. وأشارت الصومال إلى التزام النمسا سالتصديق على جلل ص وأ األمم المتحدة المتعلقة سحقو  ا  -115
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  وأننل إسددددطانيا على النمسددددا لما أحرزته من تقدم في تنر ذ توصدددديات جولة ارسددددتعراا الدورم ال ددددامل  -116
 نية وزواج مثل ي ال ن .الساسقة  ور سيما س  ن الهوية ال نسا

 وسلال سرم رنتا الضوء على تعاون النمسا مع آليات حماية حقو  اإلنسان. -117

بل دولة فلسددددا   -118  ذلها النمسددددا من أجل م افحة جرائم التراىية واألعمال العنصددددرية ن سال هود التي تب ورحل
 وكره األجان .

 ولية لحقو  اإلنسان.وأشادت السودان بتعاون النمسا مع ا ليات الد -119

بل السويد سإلغاء التم  ز ب ن األزواج مثل ي ال ن  ومغايرم ال ن  في قانون الزواج. -120  ورحل

يسدددرا سم ددداركة النمسدددا البناءة في المحافل المتعددة األطراي  ور سددديما م ل  حقو  ل سدددو ورحب  -121
 اإلنسان.

 وطنية س  ن األعمال الت ارية وحقو  اإلنسان.وش عل تايلند النمسا على وضع خاة عمل  -122

 لي تي على تداب ر النمسا الرامية إلى منع الرقر في صروي المسن ن.  -وأننل تيمور   -123

بل توغو سالتقدم الذم أحرزته النمسا في م ال م افحة التم  ز ضد المرأة في م ال التعليم. -124  ورحل

 ذله النمسا من جهود للتوعية سالعنصرية والتم  ز.وأننل ترين داد وتوباغو على ما تب  -125

 إلنسان.وأعربل تون  عن تقديرها لتعاون النمسا مع ا ليات الدولية واإلقليمية لحقو  ا -126

 وأعربل تركيا عن قلقها إزاء كراىية اإلسيم وتزايد الخااب العام القائم على كره األجان . -127

في   0,7نمسددا برفع م زان تها المخصددصددة للتعاون اإلنمائي العام إلى ورحبل تركمنسددتان سالتزام ال -128
 المائة من نات ها القومي اإلجمالي.

 و  اإلنسان.تتمال وضع خاة عمل وطنية لحقوحثل أوغندا النمسا على اس -129

 ة.وأشادت أوكرانيا س هود النمسا الرامية إلى مواءمة الت ريعات الوطنية مع التزاماتها الدولي  -130

وأشدددددددادت المملتة المتحدة سما تتخذه النمسدددددددا من إجراءات إي ابية س ددددددد ن حرية وسدددددددائط اإلعيم  -131
م  ز القائم على أسددددداس الم ل ال نسدددددي. وشددددد عل البلد على اتخاح وب هودها الرامية إلى القضددددداء على الت 

 المزيد من الخاوات لم افحة التح ز العنصرم في م ال إنراح القانون.

زت الوريات المتحدة األمري ية أن النمسددا رائدة على الصددع د العالمي في م ال تعزيز حقو   وأبر  -132
 م المعونة.اإلنسان من خيل دبلوماس تها وبرام ها لتقدي 

 وهن ت أوروغوام النمسا على تداب رها الرامية إلى م افحة التم  ز وخااب التراىية. -133

 رية عن قلقها إزاء تزايد انتهاىات حقو  اإلنسان في النمسا.وأعربل جمهورية فنزويي البوليرا -134

لتم  ز على أم أسدداس  وشددددت النمسددا في مداخلتها الختامية على أن الدسددتور ارتحادم يحظر ا -135
 وأن هذا الحظر قابل للتنر ذ من الناحية القضددددددددددائية. وباإلضددددددددددافة إلى حلك  يعاد ساسددددددددددتمرار تق يم اإلطار القانوني 

د  المتعلق  سالمسداواة في المعاملة  وتدمة أح ام قانونها ارتحادم س د ن المسداواة في المعاملة في ت دريع موحل
 لترادم الت زؤ.

ختلرة لتعزيز المسدددددددداواة ب ن ال نسدددددددد ن  سار  منها الزيادة التب رة في   ومة تداب ر موقد نرلذت الح -136
المسدددت دددارية ارتحادية. وأقر الوفد س ن الر وة في األجور ب ن الم زانية السدددنوية ل ددديطة المرأة والمسددداواة لد   

 تسددددددداوم عن العمل المتسددددددداوم. ال نسددددددد ن ر تزال كب رة جدًا  وأشدددددددار إلى التزام الح ومة التامل بتحق ق األجر الم 
 وأشار الوفد أيضًا إلى ارترا  التمث ل السياسي للمرأة في البرلمانات على الصع دين الوطني واإلقليمي.
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وأيدت النمسددددددددا التنر ذ المتسددددددددق للمطاد  التوج هية المتعلقة ساألعمال الت ارية وحقو  اإلنسددددددددان   -137
تعلقة سالماسددددسددددات المتعددة ال نسدددديات والسددددياسددددة ارجتماعية   واإلعين الثيني لمنظمة العمل الدولية الم

.  اون والتنمية في الم دان ارقتصدادم والمطاد  التوج هية للماسدسدات المتعددة ال نسديات الصدادرة عن منظمة التع 
منها تلك المطاد  التوج هية.   وشدددددددت على توقعها أن تتطع جميع ال دددددركات العاملة في النمسدددددا أو انايقاً 

  مع المطاد  التوج هية   متوقع اتخاح تداب ر إضدددافية لتعزيز مسددداولية ال دددركات عن حقو  اإلنسدددان  تم دددياً ال  ومن 
 ي الم دان ارقتصادم.لمنظمة التعاون والتنمية ف

وختامًا  شدددد رت النمسددددا جميع الوفود على إسددددهاماتها وتوصددددياتها. وأقرت س ن ارسددددتعراا لي    -138
ا الدورم ال ددددامل  وأىلدت أنها سددددتركز على متاسعة مختل  التوصدددديات سددددو  خاوة في عملية ارسددددتعرا

من   التعاون مع الم تمع المدني إلحراز المزيد   المقبولة. وفي هذا الصدددد  أىلدت من جديد التزامها التامل بتعزيز 
 التقدم في حالة حقو  اإلنسان في البلد.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

المقدمة أثناء جلسااااااااة التحاور والمدرجة أدناحظ و ي تحظ  في التوصاااااااايات  نظرت النمسااااااااا   -139
 بتأييد ا:

نمائية الرساااااااامية لتحقيق الهدف  اتخاذ تدابير فعالة بهدف زيادة مساااااااااعدتها اإل  139-1
في المائة من ناتجها المحلي اإلجمالي   0,7المتفق عليه دولياا والمتمثل في تخصااايس نسااا ة 

 واالجتماعية والثقافية )بنغالديش(؛ إلعمال الحقوق االقتصادية

  النظر في اتخاذ خطوات إضاااافية لزيادة مساااا متها في المسااااعدة اإلنمائية الرسااامية  139-2
 في المائة من الدخل القومي اإلجمالي )كمبوديا(؛ 0,7  لتصل إل

في المائة من الدخل القومي اإلجمالي للمسااااعدة  0,7احترام االلتزام بتخصااايس   139-3
 ائية الرسمية )لكسمبرغ(؛اإلنم

تضاامين مساااعدتها اإلنمائية الرساامية حزم المساااعدة الطارئة الموجهة خصاايصاااا   139-4
 )بوتان(؛ 19-ية واالقتصادية لجائحة كوفيدلمعالجة اآلثار االجتماع

مواصاااااالة الجهود الرامية إل  زيادة تمويل المساااااااعدة اإلنمائية الرساااااامية لبرام   139-5
 نسين زيادة كبيرة )مالطة(؛المساواة بين الج

التصاديق عل  البروتوكول االختياري التفايية حقوق الطفل بشاأن اراتراأل األلفال   139-6
 لحة )فرنسا(في المنازعات المس

مواصاالة تحسااين حماية حقوق اإلنسااان والعمل عن كثر مئ رااركائها )البوساانة  139-7
 والهرسك(؛

ؤسسات  المتثال الم ادئ المتعلقة بمركز المإصالح ديوان أمين المظالم النمساوي   139-8
 الولنية لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتهاااا )مباااادئ باريااس( )كندا(؛

المؤساااااااساااااااة الولنية لحقوق اإلنساااااااان تمتثل م ادئ باريس والحفا  عل  جعل   139-9
 استقاللها التام )مصر(؛

 )أل انيا(؛ تاماا  يس امتثاالا ضمان امتثال ديوان أمين المظالم النمساوي م ادئ بار  139-10
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المضاااااي في الخطوات المؤدية إل  امتثال ديوان أمين المظالم النمسااااااوي م ادئ  139-11
 الا تاماا )جورجيا(؛باريس امتثا

ضاامان اسااتقاللية ديوان أمين المظالم النمساااوي وتوافقه التام مئ م ادئ باريس   139-12
 )الهند(؛

اسااااتقالليته وامتثاله    مظالم النمساااااوي بضية ضاااامانتحسااااين أداء ديوان أمين ال 139-13
 م ادئ باريس )الجزائر(؛

تاماا مئ   أمين المظالم النمسااوي توافقاا ضامان توافق عملية تعيين أعضااء ديوان   139-14
 م ادئ باريس )العراق(؛

ضاامان امتثال ديوان أمين المظالم النمساااوي م ادئ باريس امتثاالا تامااظ وتزويدح  139-15
 لموارد ال شرية والمالية الكافية ألداء دورح بشكل مستقل )كازاخستان(؛با

يوان أمين المظالم النمساااااااااوي م ادئ اتخاذ الخطوات الالزمة لضاااااااامان امتثال د 139-16
باريس امتثاالا تامااظ بما في ذلك إصاااااالح عملية تعيين األعضااااااء لضااااامان أن يكون اختيار م 

 قائماا عل  الجدارة )أستراليا(؛

 إنشاء مؤسسة ولنية لحقوق اإلنسان وفقاا لم ادئ باريس )السنغال(؛ 139-17

ز المؤساااااساااااات الولنية لحقوق اإلنساااااان  اساااااتمرار تطبيق تدابير ترمي إل  تعزي 139-18
 )ني ال(؛

ضااامان مني ديوان أمين المظالم النمسااااوي والية رااااملةظ وال سااايما فيما يتعلق  139-19
 ا(؛بحقوق الطفل )جمهورية مولدوف

 إنشاء مؤسسة ولنية مستقلة لحقوق اإلنسان )الصومال(؛ 139-20

ي والحوار بين الثقافات واحترام اتخاذ جميئ التدابير المناسااااااااا ة لتعزيز التساااااااااام 139-21
 التنوع في المجتمئ )تركمانستان(؛

تعزيز الجهود الرامية إل  مكافحة معاداة السااااااامية وتعزيز التسااااااامي الديني من  139-22
 مواصلة عملها في مجالي التعليم والشرلة )الواليات المتحدة األمريكية(؛ خالل

تسااامي واحترام التنوع الثقافي من أجل القضاااء  اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز ال 139-23
 عل  التحيزات والقوالر النمطية القائمة ضد المهاجرين واألجانر )ال حرين(؛

والتمييز وكرح األجانر  امياة إل  مكاافحاة العنصااااااااارية  مواصااااااااالاة تعزيز التادابير الر  139-24
 والتعصر )بربادوس(؛

عودة جمااعاات اليمين المتطرف ورير اا اتخااذ تادابير عااجلاة ولويلاة األجال لمنئ   139-25
م أفكار ا من األيديولوجيات االرااااااتراكية القومية المتطرفة والنازية   من الجماعات التي تسااااااتلها

 الجديدة )بيالروس(؛

 مكافحة جميئ أركال التمييز وحماية األقليات )البوسنة والهرسك(؛ 139-26

يات المتطرفة والتمييزية من خالل مزيد تكثيف الجهود لمعالجة الموايف والسااالوك 139-27
 تدابير وقائية وقمعية )كمبوديا(؛
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مواصااااالة معالجة مشاااااكلة معاداة الساااااامية عل  النحو المشاااااار إليه في التقرير   139-28
 )إسرائيل(؛الولني 

تنفيذ اسااااااتراتيجية راااااااملة لمكافحة القوالر النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار   139-29
 والرجال داخل األسرة )أنغوال(؛ومسؤوليات النساء 

 اتخاذ تدابير محددة لزيادة بروز مجتمعات األقليات العريية )أنغوال(؛ 139-30

  لة لمكافحة التمييز والتعصااااار والعنصاااااريةتعزيز عملها الجاري واتخاذ تدابير فعا 139-31
 وكرح األجانر )نيكاراروا(؛

ة والتمييز العنصري وجرائم الكراهية مضاعفة الجهود الرامية إل  مكافحة العنصري 139-32
 )نيجيريا(؛

 اعتماد خطة عمل ولنية لمكافحة العنصرية )أذربيجان(؛ 139-33

العنصااااااااارياة أو الادينياة أو أعماال الادفااع  تعزيز جهود اا لمكاافحاة أعماال الكراهياة   139-34
 النظر في اعتماد خطة عمل ولنية لمكافحة العنصرية )تايلند(؛ سيما العنهاظ 

إعطاء األولوية لوضاااائ اسااااتراتيجية لمكافحة العنصاااارية وكرح األجانر والتعصاااار   139-35
المجتم العنيفظ مئ مراعااااة ءراء  تشاااااااااريعاااوالتطرف  بماااا يلزم من  المااادنيظ وتعزيز اااا  ات ئ 

 تحدة لبريطانيا العظم  وءيرلندا الشمالية(؛ومخصصات من الميزانية )المملكة الم

العمل عل  وضاااائ واعتماد اسااااتراتيجية ولنية لمكافحة جميئ أرااااكال العنصاااارية  139-36
 وكرح األجانر )ال حرين(؛

لعنصااااااااارياة أو الادينياة أو أعماال الادفااع  تعزيز جهود اا لمكاافحاة أعماال الكراهياة ا 139-37
الاة واعتمااد خطاة عمال ولنياة لمكاافحاة العنصااااااااارياة نهااظ بطرق منهاا تقاديم الجنااة إل  العادع

 وعودة النازية الجديدة )جمهورية كوريا الشعبية الديمقرالية(؛

وضاااااائ خطة عمل ولنية لمكافحة أعمال الكراهية العنصاااااارية أو الدينية وأعمال   139-38
 ؛ن وملتمسي اللجوء والالجئين )إكوادور(عنهاظ وال سيما ضد األقليات والمهاجريالدفاع 

 وضئ خطة عمل ولنية لمكافحة العنصرية وكرح األجانر والتمييز )األرجنتين(؛ 139-39

مكافحة جميئ أرااااااااكال التمييز العنصااااااااري ووضاااااااائ خطة عمل ولنية لمكافحة  139-40
 العنصرية )مصر(؛

الكراهياة وخطااا الكراهياةظ  التادابير الرامياة إل  مكاافحاة العنصااااااااارية وجرائم  تعزيز  139-41
 ة عمل ولنية لمكافحة العنصرية )ناميبيا(؛بطرق منها اعتماد خط

تعزيز جهود اا لمكاافحاة أعماال الكراهياة العنصااااااااارياة أو الادينياة أو أعماال الادفااع   139-42
 اليون(؛عنهاظ باعتماد خطة عمل ولنية لمكافحة العنصرية )سير 

كاال  خطاة عمال ولنياة لمكاافحاة جميئ أراااااااااتعزيز جهود اا الرامياة إل  وضااااااااائ   139-43
 العنصرية )الصومال(؛

تعزيز جهود ا الرامية إل  مكافحة الدفاع عن الكراهية العنصاارية أو الدينية عل   139-44
 نحو فعالظ بطرق منها تقديم الجناة إل  العدالة )أذربيجان(؛

 ض عليها )تورو(؛أعمال الكراهية العنصرية أو الدينية أو التحريتعزيز مكافحة  139-45
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مواصالة الجهود المبذولة في إلار مكافحة التمييز وخطاا الكراهية ضاد األجانر   139-46
 واألقليات والمهاجرين )تونس(؛

تخصاايس موارد إضااافية لمقاضاااة مرتكبي جرائم الكراهية ولمنئ التمييزظ بما في  139-47
المنحدرين من أصاااال أفريقي ساااالمين والروما والالجئين والمهاجرين واألرااااخا   ذلك ضااااد الم

 مريكية(؛)الواليات المتحدة األ

اتخااذ تادابير لمكاافحاة التمييز وكرح األجاانار وجرائم الكراهياة ضاااااااااد المسااااااااالمين   139-48
 ورير م من األقلياتظ بمن فيهم المهاجرون )بنغالديش(؛

 اا الكراهية والتمييز العنصري )بيالروس(؛تكثيف الجهود لمكافحة خط 139-49

التحقيق عل  وجه السارعة في جميئ أراكال العنصارية وجرائم الكراهية ومقاضااة   139-50
الجناة ومعاقبتهم وفقاا للقانونظ بسابل منها ضامان تزويد االدعاء والشارلة باألدوات والمهارات  

 الكافية )زامبيا(.

أعمال  كافحة أعمال الكراهية العنصارية أو الدينية أو  تكثيف الجهود الرامية إل  م 139-51
 التحريض عليها )بوركينا فاسو(؛

مقاضااااة جميئ جرائم الكراهية واالعتداءات ضاااد الالجئين وملتمساااي اللجوءظ مئ  139-52
تعزيز الجهود الرامية إل  مكافحة الكراهية العنصاارية أو الدينيةظ بوسااائل منها ضاامان العدالة  

 عمل ولنية )أفغانستان(؛واعتماد خطة 

ية عل  أساااااااااس الدينظ بما فيها الجرائم المرتك ة ئ جرائم الكراهالتحقيق في جمي 139-53
 عبر اإلنترنتظ وضمان المساءلة عنها )مصر(؛

النظر في ساااانر تشااااريعات راااااملة تنس عل  الحماية التامة والفعالة من خطاا  139-54
 الكراهية والقضاء عليه؛

يماا ضاااااااااد األقلياات  جهود الرامياة إل  مكاافحاة خطااا الكراهياةظ وال ساااااااااتعزيز ال 139-55
 والمهاجرين )العراق(؛

اعتمااد خطوات لمكاافحاة أعماال الكراهياة العنصااااااااارياة أو الادينياة أو أعماال الادفاع   139-56
عنهاظ بوساااااااااائل منها تقديم المساااااااااؤولين عنها إل  العدالة وتوخري اعتماد خطة عمل ولنية 

 )األردن(.لمكافحة العنصرية 

يةظ والمضااي في أرااكال خطاا الكراهية والعنصاار مواصاالة الجهود لمكافحة جميئ  139-57
 اتخاذ التدابير الالزمة لذلك )ليبيا(؛

التحقيق المنهجي في جميئ أراااكال العنصااارية وجرائم الكراهيةظ ومقاضااااة الجناة   139-58
 ومعاقبتهمظ وفقاا للقانون )لكسمبرغ(؛

راهياةظ من خالل لمنهجي لمنئ ومكاافحاة خطااا الكراهياة وجرائم الكتعزيز نهجهاا ا 139-59
 ة لمنا ضة العنصرية والتعصر )النروي (؛متابعة توصيات اللجنة األوروبي

اتخاذ خطوات ملموساة لمعالجة مساألة خطاا الكراهية ضاد المسالمينظ وال سايما   139-60
 من جانر الشخصيات السياسية )باكستان(؛
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تك اة بادوافئ إثنياة تادابير ملموساااااااااة لمكاافحاة حوادر العنف والكراهياة المر اتخااذ   139-61
 عنصريةظ بما في ذلك ضد المهاجرين والالجئين )البرتغال(؛ أو

مواصااااااااالاة جهود اا الرامياة إل  مكاافحاة أعماال الكراهياة العنصااااااااارياة أو الادينياة   139-62
وتوخي اعتمااد خطاة عمال   أعماال الادفااع عنهااظ بوسااااااااااائال منهاا تقاديم الجنااة إل  العادالاة أو

 مانيا(؛ولنية لمكافحة العنصرية )رو 

تعزيز الجهود الرامية إل  التصاااااادي للعنصاااااارية وكرح األجانر والحوادر المعادية   139-63
 للسامية والمعادية لإلسالمظ بطرق منها تصنيف البيانات المتعلقة بجرائم الكراهية )أستراليا(؛

وضاااائ وتعزيز األلر التشااااريعية الالزمة للتصاااادي    مواصاااالة جهود ا الرامية إل  139-64
التخفيف من ءثاار تغير المناا    ياات البيئياة في القطااعاات المتعاددةظ بماا في ذلاك ألرللتحاد

والتكيف معهظ وضاااامان مشاااااركة النساااااءظ واأللفالظ واألرااااخا  ذوي اإلعاقةظ والمجتمعات  
 األصلية والمحلية بشكل  ادف في تنفيذ ا )فيجي(؛

االسااتخدام المفرل للقوة  نشاااء ءلية مسااتقلة للتحقيق في حاالت سااوء المعاملة و إ 139-65
 ون )جزر البهاما(؛من جانر موظفي إنفاذ القان

وضاااائ حد لالسااااتخدام المفرل للقوة والتعذير وسااااوء المعاملة من جانر موظفي  139-66
 إنفاذ القانون )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛

 إجراءات إضافية ضد استخدام الشرلة للقوة )ال حرين(؛اتخاذ  139-67

ساااين ممارساااات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتحقيق في حاالت التعذير وساااوء حت 139-68
 المعاملة ورير ذلك من سوء سلوأل الشرلة )بيالروس(؛

إنشااااء ءلية مساااتقلة وفعالة لمعالجة ادعاءات ساااوء السااالوأل واالساااتخدام المفرل  139-69
 ة من جانر موظفي إنفاذ القانون )كندا(؛للقو 

خطط إنشااااء  يئة مساااتقلة قوية لتلقي الشاااكاو     سااارعة في تنفيذالمضاااي قدماا ب 139-70
 ضد الشرلة )الدانمرأل(؛

اتخاذ تدابير لمعالجة ادعاءات االساتخدام المفرل للقوة وساوء المعاملة من جانر   139-71
 للتحقيق وتلقي الشكاو  )رانا(؛الشرلة عن لريق إنشاء ءلية مستقلة وفعالة 

عاءات التعذير وساااااوء المعاملة  لة وفعالة لمعالجة ادر إنشااااااء ءلية تحقيق مساااااتق 139-72
ورير اا من أراااااااااكاال االعتاداء عل  ياد قوات الشااااااااارلاة ورير اا من القوات )جمهورياة إيران 

 اإلسالمية(؛

  فيما يتعلق مواصاااااالة جهود ا بشااااااأن الهيئة الولنية للتحقيق وتلقي الشااااااكاو  139-73
حقوق اإلنساااان ومكافحة التمييز في   بقضاااايا ساااوء سااالوأل الشااارلة المزعومظ و دما  معايير

 ليا(؛دورات تدرير الشرلة )أسترا

مواصاااالة العمل عل  برنام  إنشاااااء  يئة ولنية للتحقيق في الشااااكاو  المتعلقة   139-74
 بأفعال الشرلة رير المشروعة والنظر فيها )االتحاد الروسي(؛

ر الشاارلة ومواصاالة مواصاالة جهود ا الرامية إل  منئ التنميط العنصااري من جان 139-75
القاااانون باااالتااادريااار عل  مراعااااة اختالف األعراق   تزوياااد جميئ الموظفين المكلفين بااا نفااااذ

 )اليونان(؛
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بذل الجهود لحظر التنميط العنصااري من جانر الشاارلة ومواصاالة توفير التدرير   139-76
 ألة العنصرية لجميئ موظفي إنفاذ القانون )أنغوال(؛عل  التوعية بمس

ز برام  توعياة وتادريار موظفي إنفااذ القاانون فيماا يتعلق باالتثميف في مجاال  زيتع 139-77
 حقوق اإلنسانظ وال سيما بمراعاة مختلف األعراق )باكستان(؛

 مواصلة مكافحة اإلر اا والتطرف العنيف )لبنان(؛ 139-78

مان  عذير والمعاملة الالإنسااانية أو المهينة في أماكن االحتجاز وضااالكف عن الت 139-79
 دانتهم )جمهورية كوريا الشعبية التحقيق في  ذح االدعاءات بصورة محايدة ومقاضاة الجناة و 

 الديمقرالية(؛

اتخاذ تدابير ترمي إل  خفض عدد المحتجزين وضاااامان تزويد السااااجون بالموارد   139-80
 )زامبيا(؛يق  دفها المتمثل في إعادة التأ يل و عادة اإلدما  االجتماعيالمالية الكافية لتحق

اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة مشكلة االكتظا  في أماكن االحتجاز وضمان إعادة   139-81
 إدما  المدانين في المجتمئ )بيالروس(؛

ئحة  ذح  تعزيز الجهود الرامية إل  منئ اكتظا  السااااجونظ ال ساااايما في فترة الجا 139-82
 )إندونيسيا(؛

راض العقلية  ي الخاصااة بالجانحين من ذوي األمإصااالح تدابير االحتجاز االحتيال 139-83
عن لريق وضائ ءليات مراجعة تتساق مئ الممارساة الدولية وتساتند إل  معايير محددة للتقييم  

 النفسي )ءيرلندا(؛

 لنروي (؛ضمان وجود عدد كاف من الموظفين داخل نظام السجون )ا 139-84

نون والممارساةظ عل  جميئ مزيد ضامان حصاول جميئ المحتجزينظ من حيا القا 139-85
 نونية األساسية من بداية إجراءات سلر الحرية )صربيا(؛أركال الحماية القا

مواصاالة الجهود الرامية إل  تحسااين إمكانية وصااول ضااحايا التمييز إل  العدالةظ   139-86
 ؛عل  خطاا الكراهية وعل  أسس إثنية أو عريية أو دينية )كوبا( بما في ذلك التمييز القائم

مساااااااااءلة مرتكبي التمييز العنصااااااااري والتنميط العنصااااااااري أو المساااااااااعدين أو  139-87
 المحرضين عليه )باكستان(؛

 حماية ضحايا االضطهاد بسبر معتقداتهم الدينية )نيكاراروا(؛ 139-88

مكاافحاة خطااا الكراهياة والعنف عل  اإلنترنات مئ مواصااااااااالاة الجهود الرامياة إل   139-89
 ر )تشيكيا(؛احترام حرية التعبي

 الضمان الكامل الستقاللية وسائط اإلعالم وتعدديتها )فرنسا(؛ 139-90

التنفيذ عل  الصاعيد الولني لففكار التي انبثقت عن مؤتمر ا المعقود في تشارين  139-91
زمن كوروناا )المملكة المتحدة لبريطانيا العظم   األول/أكتوبر بشاااااااااأن ااالتجار بال شااااااااار في

 ية(؛وءيرلندا الشمال

التحقيق في التقارير وتحديد  وية األلفال ضااحايا االسااتغالل الجنسااي واالتجارظ  139-92
 وضمان تقديم الجناة إل  العدالة )بوتسوانا(؛
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لضااااحايا االتجار  اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز اإلدما  االقتصااااادي واالجتماعي   139-93
 لتوظيف )كمبوديا(؛من خالل توفير التدرير المهني والدروس اللغوية وا

 ضمان إجراء تحقيق رامل في قضايا االتجار بال شر ومقاضاة الجناة )قبر (؛ 139-94

اتخاذ جميئ التدابير الممكنة لمكافحة االتجار بال شااااااار وضااااااامان توفير الحماية   139-95
 (؛الفعالة للضحايا )فرنسا

لجناة إل  العدالة  ضااااامان مواصااااالة التحقيق في حاالت االتجار بال شااااار وتقديم ا 139-96
 ن(؛وتعويض الضحايا عل  نحو كاف )اليونا

تعزيز الجهود الرامية إل  إجراء تحميقات رااملة في جميئ حاالت االتجار بال شار   139-97
 )ليختنشتاين(؛وضمان وصول الضحايا إل  العدالة وسبل االنتصاف 

ل األلفالظ وضااامان  تحساااين التدابير الساااارية لمكافحة االتجار بال شااار واساااتغال  139-98
 تقديم الجناة إل  العدالة )ميانمار(؛

اعتماد المزيد من التدابير لمكافحة االتجار بال شر وحماية حقوق ضحاياح وكذلك   139-99
 حقوق المهاجرين )نيجيريا(؛

ن التدابير لتنساااااااايق معايير حماية ضااااااااحايا االتجار باأللفال في اتخاذ المزيد م 139-100
 جميئ أنحاء البلد )جمهورية مولدوفا(؛

مواصاااالة الجهود الرامية إل  تعزيز التدابير التشااااريعية لمكافحة االتجار بال شاااار   139-101
 وتعزيز ءليات الرصد في  ذا المجال )تونس(؛

معايير حماية ضااااااااحايا االتجار باأللفال في اتخاذ المزيد من التدابير لتنساااااااايق   139-102
جميئ أنحاء إقليمهاظ وتحسااااااااين عمليتها لجمئ البيانات كي تشاااااااامل جميئ أرااااااااكال االتجار 

 باأللفال واستغاللهم جنسياا )سري النكا(؛

مضاااعفة جهود ا لتيسااير وصااول األرااخا  ذوي اإلعاقة إل  سااوق العمل عن  139-103
 )تايلند(؛ فعاالا  رخا  ذوي اإلعاقة تنفيذاا لريق ضمان تنفيذ قانون توظيف األ

 توفير فر  عمل مناس ة لفرخا  ذوي اإلعاقة )جمهورية إيران اإلسالمية(؛ 139-104

تعزيز التدابير الرامية إل  زيادة فر  العمل المتاحة للنساااااااء في قطاعات العمل   139-105
 عل  أساس التفرغ )ميانمار(؛

لجهات الفاعلة االقتصاادية الخاصاة لحقوق اإلنساان بهدف  تحساين إنفاذ امتثال ا 139-106
 تقليس الفجوة في األجور بين الجنسين وتنويئ الخيارات الوظيفية للجميئ )فييت نام(؛

اتخاذ التدابير المناس ة للقضاء عل  التمييز ضد المرأة في سوق العمل وتقليس   139-107
 الفجوة في األجور بين الجنسين )أورندا(؛

الرجاااال   139-108 بين  األجور  تقليس الفجوة في  والتااادابير الرامياااة إل   تنفياااذ الحمالت 
 والنساء )بلجيكا(؛

من  سايما المواصالة تعزيز التدابير التي تكفل تمكين المرأة اقتصاادياا واجتماعيااظ   139-109
 خالل تقليس الفجوة في األجور بين الجنسين )إثيوبيا(؛
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 ساااااااايما اللرامية إل  تعزيز المساااااااااواة بين المرأة والرجلظ و مزيد توليد التدابير ا 139-110
يتعلق بالمساااااااواة في األجور ومشاااااااركة المرأة في مجالس إدارة الشااااااركات وفي مكاتبها   فيما

 التنفيذية الرئيسية )فرنسا(؛

مواصاااااااالة بذل جهود ا الرامية إل  تضااااااااييق الفجوة في األجور بين الجنسااااااااين   139-111
 مرأة في سوق العمل )اليونان(؛وضمان تكافؤ الفر  لل

 تقليس الفجوة في األجور بين الرجال والنساء في العمل )العراق(؛ 139-112

 تنفيذ تدابير ملموسة لتقليس الفجوة في األجور بين الجنسين )ليتوانيا(؛ 139-113

تعزيز مبادأ األجر المتسااااااااااوي لقااء العمال المتسااااااااااوي الميماة وتقليال الفجوة في  139-114
 ور بين الجنسين إل  أقص  حد )ملديف(؛األج

 مضاعفة الجهود لمعالجة الفجوة في األجور بين الجنسين )موزامبيق(؛ 139-115

مواصااالة الجهود الرامية إل  تضاااييق الفجوة في األجور بين الجنساااين والقضااااء   139-116
 عليها مقابل عمل متساو مئ الرجل في نهاية المطاف )ميانمار(؛

الجهود الرامية إل  تقليس الفجوة المتسعة في األجور ب نفاذ مبدأ المساواة  تعزيز   139-117
 بين الجنسين )سلوفينيا(؛

 القضاء عل  الفجوة في األجور بين الجنسين )الصومال(؛ 139-118

مواصااالة الجهود الرامية إل  تنفيذ برنام  التنمية الولنية لمكافحة الفقر والحفا    139-119
 البيئة )ليبيا(؛ وحمايةعل  السالم 

التقاادم نحو تحقيق االنتعاااق االقتصااااااااااادي واالجتماااعي باات اااع نه  يقوم عل   139-120
ظ مئ مراعاة االحتيااجات الخااصاااااااااة للفئات  19-حقوق اإلنساااااااااان لمواجهاة ءثار جائحاة كوفياد

 الضعيفة في المجتمئ )ريلي(؛

يعطي األولوية للقطاعات منهظ و و ما  تنفيذ اساااتراتيجية ولنية لمنئ الفقر والحد   139-121
عل    19-األكثر ضااااااعفاا ويدم  االسااااااتجابة لفثر االجتماعي واالقتصااااااادي الناجم عن كوفيد

 المد  القصير والمتوسط والطويل )كوبا(؛

عل  حاالاة حمااياة حقوق   19-دراسااااااااااة العواقار الطويلاة األجال لجاائحاة كوفياد 139-122
لة النسااء واأللفال ضاحايا العنف المنزلي  ه خا  عل  حااإلنساان في النمساا مئ التركيز بوج

 )ألمانيا(؛

اتخاذ المزيد من التدابير للحد من الفقر بين ك ار الساااااااانظ وال ساااااااايما النساااااااااء   139-123
 والمهاجرين منهم )ماليزيا(؛

المضاااااااااي في زياادة توافر خادماات وبرام  الصاااااااااحاة العقلياة لفلفاال والمرا قين   139-124
 ليشتي(؛ - عليها )تيموروتيسير الحصول 

مواصااالة زيادة توافر خدمات وبرام  الصاااحة العقلية لفلفال والمرا قين وتيساااير  139-125
 الحصول عليها )البرتغال(؛

الحق في اإلجهاض    سايما الضامان الحصاول عل  الحقوق الجنساية واإلنجابيةظ   139-126
 )فرنسا(؛
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لفال والتشااااااااجيئ عل  ات اع  ساااااااامنة لد  األتعزيز التدابير الرامية إل  معالجة ال 139-127
 أسلوا حياة صحيظ عل  نحو ما أوصت به لجنة حقوق الطفل )سري النكا(؛

ل الخصاائس الجنساية   139-128 تعزيز اإللار التشاريعي كي يحظر صاراحة أي ممارساة ّتعدر
 لشخس ما دون أس اا لبية وجيهة أو دون موافقته الكاملة )أورورواي(؛

من فيهم المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنساااي ول الجميئظ بضااامان حصااا 139-129
ومغايرو الهوية الجنسااانية وحاملو صاافات الجنساايةظ واأللفالظ والمرا قونظ مجاناا وفي الوقت  

بما يكفي إلعطاء موافقة   المناسر عل  الرعاية الصحية المناس ةظ عندما يكون الشاا ناضجاا 
 (؛ءيسلندامستنيرة )

رسااات الضااارةظ بما فيها التدخالت الطبية القساارية وتحت اإلكراحظ وضاائ حد للمما 139-130
ل صاااافات الجنسااااين   ألجل ضاااامان السااااالمة الجساااادية لفلفال ذوي االختالفات المتعلقة بحمس

 (؛ءيسلندا)

ويف أي ممارسااة تغير خصااائس جنس الشااخس دون أساا اا لبية قوية ودون   139-131
 (؛مالطةلشخس المعني )والمستنيرة لالحصول عل  الموافقة الكاملة 

ضامان احترام حقوق اإلنساان لفراخا  من حاملي صافات الجنساينظ عن لريق  139-132
وضااائ بروتوكول للرعاية الطبية يكفل مشااااركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتدخالت الطبية 

 التي تخصهم )األرجنتين(؛

دائي والثااانوي المجاااني  لتعليم االبتااتعزيز فر  حصاااااااااول جميئ األلفااال عل  ا 139-133
 والعادل والجيدظ بصرف النظر عن وضعهم االجتماعي واالقتصادي )سريالنكا(؛

تعزيز الجهود الرامياة إل  حصاااااااااول جميئ األلفاال عل  تعليم جيادظ بغض النظر   139-134
 عن وضعهم االجتماعي واالقتصادي )ملديف(؛

 التسامي في نظام التعليم )تركيا(؛دم التمييز و زيادة الوعي بالتنوع الثقافي وع 139-135

مضااااعفة الجهود الرامية إل  تعزيز تسااااوي فر  الحصاااول عل  التعليم بجميئ  139-136
 مستوياته بين ألفال الروما ورير م من األلفال )رانا(.

مواصااااالة الجهود الرامية إل  تعزيز المسااااااواة في فر  حصاااااول ألفال األقليات   139-137
 عل  التعليم )بيرو(؛ مثل الروماظ اإلثنيةظ

ضامان تكافؤ الفر  و مكانية الحصاول عل  التعليم بالنسا ة ألقليات الروما عل   139-138
 جميئ المستويات )جمهورية إيران اإلسالمية(؛

تعزيز حصاول جميئ األلفالظ بمن فيهم ألفال الروماظ عل  تعليم ابتدائي وثانوي  139-139
 سنغال(؛عادل وجيد ومجاني )ال

ضاااااامان تكافؤ الفر  في مجال التعليم واألنشااااااطة الترفيهية بالنساااااا ة لفلفال   139-140
والشاااا ااظ بمن فيهم رير المنحدرين من أصاااال نمساااااويظ وكذا ضاااامان التنفيذ الكامل للحكم 
الدسااااااااتوري المتعلق باألقليات األصااااااااليةظ بطرق منها الدعم المنهجي للمدارس الثنائية اللغة 

 )تشيكيا(؛

حصااول ألفال المهاجرين أو األقليات عل  التعليم دون عوائق وعل  قدم ضاامان   139-141
 المساواة مئ رير م )بنغالديش(؛
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اتخاذ جميئ التدابير الالزمة لضاامان حصااول ألفال المهاجرين عل  التعليم دون   139-142
 قيود وعل  قدم المساواة مئ رير م )نيكاراروا(؛

ليم الشااااااامل لفلفال ذوي اإلعاقة في النظام  ملموسااااااة لتعزيز التعاتخاذ خطوات   139-143
 المدرسي العادي )جزر البهاما(؛

تعزيز جهود ا المبذولة في حمالت التثميف بشاأن حقوق اإلنساانظ وال سايما تلك  139-144
 المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والمسنين واألقليات )تركمانستان(؛

ل حقوق اإلنسااااااااااان وتعزيز الحوار  يف والتوعياة في مجاامواصااااااااالاة تعزيز التثم 139-145
 والتسامي )البوسنة والهرسك(؛

 تعزيز جهود التدرير في مجال حقوق اإلنسان )لكسمبرغ(؛ 139-146

مواصاالة جهود ا عل  الصااعيد الدولي من أجل تعزيز حقوق اإلنسااان عن لريق  139-147
 مشاريئ تعليمية )منغوليا(؛

المسااواة بين الجنساينظ وزيادة مشااركة المرأة   الرامية إل  تعزيز  تعزيز الساياساات 139-148
 في المجال السياسيظ والقضاء عل  الفجوة في األجور )إكوادور(؛

زيادة تمثيل المرأة في مناصااار صااانئ القرار الساااياسااايظ ال سااايما عل  مساااتو   139-149
 الواليات والبلديات )ليتوانيا(؛

مرأة في مناصار صانئ القرار الساياساي  ل  زيادة مشااركة التعزيز الجهود الرامية إ 139-150
 )رومانيا(؛

اعتماد اساااااتراتيجية رااااااملة للقضااااااء عل  القوالر النمطية التمييزية فيما يتعلق  139-151
 بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال داخل األسرة والمجتمئ )جزر البهاما(؛

يزية للمرأة وعل  والر النمطية التمياعتماد اسااااتراتيجية راااااملة للقضاااااء عل  الق 139-152
تصاااااوير ا كشااااايء جنسااااايظ وضااااامان تثميف األلفال بشاااااأن السااااالوأل الجنساااااي المساااااؤول  

 ماررال(؛ )جزر

تعزيز جهود اا الرامياة إل  القضااااااااااء عل  القوالار النمطياة التمييزياة فيماا يتعلق  139-153
 ليشتي(؛ - بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال داخل األسرة والمجتمئ )تيمور

العمل عل  مكافحة التمييز ضااد المرأة وتحسااين إمكانية وصااول األرااخا  ذوي  139-154
 اإلعاقة إل  أماكن العمل )الواليات المتحدة األمريكية(؛

اتر اع ساااياساااات لزيادة تعزيز وحماية حقوق المرأةظ وال سااايما المرأة المنتمية إل   139-155
 دوس(؛األقليات والمهاجرة والالجئة )بربا

 دي لجميئ أركال التمييز ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة )األردن(؛التص 139-156

اعتماد إلار إحصاائي رسامي مشاترألظ منساق عل  المساتو  االتحاديظ لتساجيل   139-157
 أدق )إس انيا(؛ جريمة قتل اإلنار ورير ا من جرائم العنف ضد المرأة تسجيالا 

الجنسااني ضاد المرأة تشامل تحساين جديدة لمنئ العنف    اعتماد خطة عمل ولنية 139-158
 جمئ البيانات عن العنف الجنساني وقتل اإلنار )السويد(؛

وضااااائ خطة عمل ولنية جديدة من أجل التصااااادي للعنف ضاااااد المرأة وضااااامان  139-159
 دعمها بموارد كافية )كندا(؛
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 أة )إسرائيل(؛تنفيذ وتحديا خطة العمل الولنية لمكافحة العنف ضد المر  139-160

اعتماد تدابير رااااملة تهدف إل  منئ جميئ أراااكال العنف الجنسااااني ضاااد المرأة   139-161
 ومكافحتها والمعاي ة عليها )تورو(؛

اعتماد تدابير راااملة لمنئ جميئ أرااكال العنف الجنساااني ضااد المرأة ومكافحتها   139-162
 والمعاي ة عليها )ليتوانيا(؛

  ضااحايا العنف واالعتداء الجنسااي وصااوالا   الالزمة لضاامان وصااولاعتماد التدابير   139-163
 إل  المالجئ ومراكز المشورة المالئمة )بلجيكا(؛ كامالا 

وضااائ خطة عمل ولنية بشاااأن حماية المرأة من العنف تأخذ في االعت ار أيضااااا  139-164
وملتمسااات اللجوءظ النساااء ذوات اإلعاقةظ والنساااء اللواتي يحملن تصاااريي إقامة رير دائمةظ  

 ء المصابات بأمراض عقلية ) ولندا(.والنسا

  مضااااعفة الجهود الرامية إل  القضااااء عل  جميئ أنواع العنف والتمييز ضاااد النسااااء  139-165
 والفتياتظ بغض النظر عن وضعهن كمهاجرات )البرازيل(؛

لعنف الجنساااي اتخاذ المزيد من الخطوات الملموساااة لزيادة إمكانية وصاااول ضاااحايا ا  139-166
   المالجئ وخدمات الدعم )كرواتيا(؛والمنزلي إل

ضااااامان وصاااااول الناجيات من العنف الجنساااااي والمنزلي دون قيود إل  المالجئ   139-167
وتوفير الموارد الماالياة وال شااااااااارياة الكاافياة لخادماات دعم النااجيااتظ بماا في ذلاك توفير الحمااياة 

 (؛ءيسلنداالفعالة للضحايا )

دارية الالزمة لحماية األلفال والنساااااااء من العنف  التدابير التشااااااريعية واإل  اتخاذ 139-168
 المنزلي )جمهورية إيران اإلسالمية(؛

مواصاالة جهود ا للقضاااء عل  جميئ أرااكال العنف الجنسااي والجنسااانيظ بطرق  139-169
الجنساااني ضااد المرأةظ  منها اعتماد تدابير راااملة لمنئ ومكافحة ومعاي ة جميئ أرااكال العنف  

مسااااااااااعادة المقادمتين إل  ضاااااااااحااياا  اذا العنفظ وتوفير العادالاة للنااجياات  وتعزيز الحمااياة وال
 )ليختنشتاين(؛

اعتماد تدابير رااااااملة لمنئ ومكافحة ومعاي ة جميئ أراااااكال العنف ضاااااد المرأةظ   139-170
تورلين في جميئ وتعزيز الحماية والمساااااعدة المقدمة إل  ضااااحايا  ذا العنفظ ومقاضاااااة الم

 ساء والفتياتظ بمن فيهن الالجئات وملتمسات اللجوء )لكسمبرغ(؛الجرائم التي تستهدف الن

ضااااامان وصاااااول الناجيات من العنف الجنساااااي والمنزلي دون قيود إل  المالجئ   139-171
 (؛مالطةوتوفير الموارد الكافية لخدمات دعم الناجيات )

اإلناار والعنف  معاالجاة الحااالت رير المبلرن عنهاا لقتال   تعزيز التادابير الرامياة إل  139-172
المنزلي ضااااد المرأةظ وجرائم الكراهية ضااااد النساااااء والفتيات المهاجرات والالجئات وملتمسااااات  

 اللجوء )ميانمار(؛

اتخاذ المزيد من التدابير الساااااياساااااية والقانونية والمالية لمكافحة جميئ أراااااكال   139-173
 )رمال مقدونيا(؛ي ذلك قتل اإلنار وحاالت العنف المنزلي العنف ضد المرأةظ بما ف

مواصالة تنفيذ الساياساات المتعلقة بالوقاية والحماية من العنف المنزلي وبمالحقة  139-174
 الجناة وتوسيئ نطاقها لتشمل جميئ أركال العنف الجنساني )رومانيا(؛
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ا في ذلك داخل األساااااارة مواصاااااالة عملها الرامي إل  منئ العنف ضااااااد المرأةظ بم 139-175
 )االتحاد الروسي(؛

تكثيف الجهود لحماية جميئ األلفال وتحسااااااااين فر  حصااااااااولهم عل  خدمات   139-176
 الطفولة )بربادوس(؛

مواصااااااااالة إيالء ا تمام خا  لمكافحة فقر األلفال و قصاااااااااائهم االجتماعي في  139-177
 النمسا )فييت نام(؛

ر  فاح لجميئ األلفال في أراضاااااايهاظ بغض النظ ضاااااامان نفس معايير الحماية والر  139-178
 عن جنسيتهم )أورورواي(؛

 وضئ استراتيجية راملة وخطة تنفيذية لحماية األلفال من العنف )زامبيا(؛ 139-179

مواصالة الجهود الرامية إل  زيادة تعزيز المسااواة بين الجنساينظ ومكافحة العنف   139-180
 صائهم االجتماعي في النمسا )المغرا(؛ضد األلفالظ ومكافحة فقر األلفال و ق

الميامظ بما يتفق مئ مصاالي الطفل الفضال ظ بضامان رصاد وحماية حالة األلفال   139-181
 ملتمسي اللجوء بطريقة مالئمةظ وال سيما تت عهم بصورة فعالة وحماية حقوقهم التعليمية )إس انيا(؛ 

  ن خالل توعية جميئ الفئات السااكانية مواصاالة الدعوة إل  منا ضااة العقوبة البدنية م  139-182
 اء القانون لهذح الممارسات )ليختنشتاين(؛ب لغ

اتخااذ المزياد من الخطوات لتعزيز تكاافؤ فر  مجتمئ الروماا مئ ريرح في التعليم   139-183
 والعمل )الهند(؛

تنظيم حمالت توعياة موجهاة إل  وساااااااااائط اإلعالم والموظفين العموميين وعااماة  139-184
 عرض لهما األلفال ذوو اإلعاقة )بلجيكا(؛ورظ لمكافحة الوصم والتحيز اللذين قد يتالجمه

بطريقة تشاركيةظ ووضئ   2030-2021وضئ خطة العمل الولنية لإلعاقة للفترة   139-185
اساااتراتيجية متساااقة إللغاء اإليداع في مؤساااساااات الرعاية مئ تحديد إلار زمني واضاااي وءلية  

 ية )بلغاريا(؛لتنفيذا ا ورصد ا بفعال

ئ أصاحاا المصالحة الذين يمثلون األراخا  ذوي اإلعاقةظ  مضااعفة اتصاالها م 139-186
 اعتماد خطة العمل الولنية بشأن اإلعاقة )إثيوبيا(؛ سيما الو 

من   2021-2012مواصااااااااالاة تنفياذ خطاة العمال الولنياة المتعلقاة باإلعاقة للفترة   139-187
 اإلعاقة والمنظمات الممثلة لهم )إسرائيل(؛خالل التشاور مئ األرخا  ذوي 

اإلسااااراع في اعتماد خطة العمل الولنية بشااااأن حماية األرااااخا  ذوي اإلعاقة   139-188
 ظ والتي تيسر بشكل كاف إدماجهم االجتماعي الفعال )إس انيا(؛2030-2022للفترة 

عل  النحو  اتخااذ المزياد من التادابير لتعزيز حقوق األراااااااااخاا  ذوي اإلعااقاةظ   139-189
 عة بشأن اإلعاقة )اليابان(؛المبين في خطة العمل الولنية الموس

 مواصلة تنفيذ الخطة الولنية المتعلقة باألرخا  ذوي اإلعاقة )لبنان(؛ 139-190

اتخاذ إجراءات تكفل تنفيذ خطة العمل الولنية بشاااأن اإلعاقةظ بما في ذلك إجراء  139-191
 ت التي تمثل األرخا  ذوي اإلعاقة )بولندا(؛مئ المنظما مشاورات أكثر رموالا 

إراراأل منظمات المجتمئ المدني العاملة في مجال حقوق األراخا  ذوي اإلعاقة   139-192
 )قطر(؛ 2030-2022في العملية الجارية لتنفيذ خطة العمل الولنية بشأن اإلعاقة للفترة 
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ةظ بضاامان إمكانية وصااولهم  مواصاالة الجهود الرامية إل  دعم األرااخا  ذوي اإلعاق  139-193
 قاقات الرعاية االجتماعية )قبر (؛إل  سوق العمل واستح

النظر في ات اع نه  ثنائي المسااااااااار إزاء إدما  اإلعاقة في التعاون الدوليظ مئ   139-194
 إيالء اعت ار خا  للنساء واأللفال ذوي اإلعاقة )إندونيسيا(؛

لة ومشاااورة قانونية مساااتقلة لملتمساااي ضااامان توفير سااابل انتصااااف قانونية فعا 139-195
مئ إنشاااااااااء الوكالة االتحادية لتوفير الرعاية والدعم    جر اإلجراءات المعتمدة حديثاا اللجوء بمو 
 )السويد(؛

الكف عن حمالت االسااتقطاا الشااعبوي ضااد مجتمعات المهاجرين واتخاذ مويف  139-196
 علني حازم ضد خطابات العنصرية )تركيا(؛

 مسي اللجوء )أورندا(؛الجهود من أجل تعزيز حماية حقوق المهاجرين وملتبذل  139-197

 مواصلة تكثيف الجهود الرامية إل  حماية ملتمسي اللجوء والمهاجرين )أوكرانيا(؛ 139-198

ودون تأخير أو راااارول مساااا قة بتعيين وصااااي قانوني عل   ضاااامان الميام فوراا  139-199
 ون إل  البلد )أورورواي(؛جميئ القصر رير المصحوبين الذين يصل

 جرائم الكراهية واالعتداء عل  المهاجرين )بوركينا فاسو(؛محاكمة جميئ  139-200

  ضمان الوفاء الكامل بااللتزامات المنصو  عليها في العهد الدولي الخا  بالحقوق  139-201
  ا الحق في الحرية االقتصااااااادية واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق بالمهاجرين والالجئينظ وال ساااااايم 

 الالجئين رير المصحوبين )كندا(؛ والحريات الشخصية وحقوق القصر

  ويف تنفيذ السااااياسااااات والتدابير التي تنتهك حقوق المهاجرينظ وتوفير حماية فعالة  139-202
 لحقوقهم )الصين(؛

تعزيز السااياسااات والبرام  التي تسااتهدف ملتمسااي اللجوء أو المهاجرينظ باتخاذ   139-203
 والمجانية )كوستاريكا(؛ تدابير تكفل منحهم المساعدة القانونية المنهجية

تعزيز قاادرة المكتاار االتحااادي للهجرة عل  معااالجااة لل ااات اللجوء المقاادمااة من  139-204
 ملتمسيهظ بما يضمن مراعاة مبدأ عدم اإلعادة القسرية في جميئ األوقات )أفغانستان(؛

ه  ماية ملتمساااي اللجوء من خالل تساااهيل عملية التماساااالمضاااي في تطبيق تدابير ح  139-205
 و عادة تولينهم في النمسا )قبر (؛

تنفيذ إجراءات ملموسااة تقوم عل  احترام جميئ حقوق اإلنسااان لملتمسااي اللجوء   139-206
والالجئينظ وال سااااااااايماا الفتياان والفتياات والمرا قينظ ومراعااة كال اإلجراءات القاانونياة الواج اة  

 (؛)السلفادور

ادة كل لفل يلتمس اللجوء من ضااامانات  تعزيز الجهود الرامية إل  ضااامان اساااتف 139-207
حماية الطفلظ وتطبيق المعايير الدنيا التي أوصااااااات بها منظمة األمم المتحدة للطفولة لحماية 

 األلفال في مراكز إيواء الالجئين )فيجي(؛

 والمستقلة لملتمسي اللجوء )الهند(؛  مواصلة ضمان تقديم المساعدة القانونية الكافية  208- 139

زيز القادرة عل  معاالجاة لل اات اللجوء وتقاديم المساااااااااااعادة القاانونياة الكاافياة  تع 139-209
 لمقدمي الطل ات وضمان مبدأ عدم اإلعادة القسرية )المكسيك(؛
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والالجئين من تنفيااذ التزاماااتهااا وتعهااداتهااا الاادوليااة المتعلقااة بحمااايااة المهاااجرين   139-210
 خالل سياسات وبرام  محددة )باكستان(؛

ء ءلية لضاامان تقديم المشااورة القانونية المسااتقلة والمتخصااصااة لملتمسااي  إنشااا 139-211
 اللجوء )الفلبين(؛

مواصااااااااالاة التوعياة العااماة للقضاااااااااااء عل  أفعاال التحيز والقوالار النمطياة التي  139-212
مزيد من التدابير لترجمة جهود اإلدما  إل  ممارسااة تسااتهدف المهاجرين والالجئينظ واتخاذ ال

 الواقئ )جمهورية كوريا(؛ فعالة عل  أرض

إيالء ا تمام خا  اللتزاماتها في مجال حقوق اإلنساان في ساياق التدفق الكبير   139-213
 للمهاجرين إل  البلد من الشرق األوسط ورمال أفريميا )االتحاد الروسي(.

 انعقاد   صايات التاليةظ وساتقدم ردوداا عليها في وقت مناسار ال يتجاوز موعد ساتدرس النمساا التو  -140
 الدورة السابعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان.

التصااديق عل  البروتوكول االختياري التفايية حقوق الطفل المتعلق ب جراء تقديم  140-1
 البالرات )تشيكيا(؛

ايية حقوق الطفل المتعلق ب جراء تقديم التصااديق عل  البروتوكول االختياري التف 140-2
 البالرات )رابون(؛

التصااديق عل  البروتوكول االختياري التفايية حقوق الطفل المتعلق ب جراء تقديم  140-3
 البالرات )ألمانيا(؛

التصااديق عل  البروتوكول االختياري التفايية حقوق الطفل المتعلق ب جراء تقديم  140-4
 البالرات )إيطاليا(؛

الطفال المتعلق النظر في التصاااااااااديق عل  البروتوكول االختيااري التفاايياة حقوق   140-5
 ب جراء تقديم البالرات )تونس(؛

العماال من أجاال التصااااااااااديق عل  البروتوكول االختياااري التفاااييااة حقوق الطفاال   140-6
 المتعلق ب جراء تقديم البالرات )ليختنشتاين(؛

ل  البروتوكول االختياري التفايية حقوق تساااااااريئ الجهود من أجل التصاااااااديق ع 140-7
 ديم البالرات )سلوفاكيا(؛الطفل المتعلق ب جراء تق

اعتمااد عملياة مفتوحاة ومبنياة عل  االساااااااااتحقااق عناد اختياار المرراااااااااحين عل   140-8
الصاااااعيد الولني النتخابات  يئات معا دات األمم المتحدة )المملكة المتحدة لبريطانيا العظم  

 وأيرلندا الشمالية(؛

ة العمل الولنية لحقوق  تنشااايط الجهود الرامية إل  وضااائ الصااايغة النهائية لخط 140-9
 اإلنسان وتنفيذ ا بعد ذلك )جورجيا(؛

  وضااائ خطة عمل ولنية لحقوق اإلنساااان تتمارااا  مئ الم ادئ التوجيهية لمفوضاااية  140-10
 لمجتمئ المدني )كازاخستان(؛األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان لضمان مشاركة ا

في الصااايغة المحدثة لخطة العمل    19-معالجة التحديات المتصااالة بجائحة كوفيد 140-11
 الولنية لحقوق اإلنسان )ليتوانيا(؛

 اعتماد خطة عمل ولنية راملة بشأن حقوق اإلنسان )منغوليا(؛ 140-12
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وقابلة للمياس  وضااااائ خطة عمل ولنية لحقوق اإلنساااااان ذات أ داف ملموساااااة  140-13
 يكفل مشاركة المجتمئ المدني مشاركة مجدية )النروي (؛ بما

 وضئ خطة عمل بشأن حقوق اإلنسان )قطر(؛ 140-14

وضائ واعتماد الصايغة النهائية لخطة عمل ولنية رااملة بشاأن حقوق اإلنساانظ   140-15
ما فيها خطة العمل  ومواصالة ضامان التنفيذ الفعال لخطط العمل الولنية المواضايعية القائمةظ ب

 المرأة )جمهورية كوريا(؛ الولنية بشأن اإلعاقة وخطة العمل الولنية لمكافحة العنف ضد

تعزيز التاادابير الراميااة إل  زيااادة الوعي العااام مئ التركيز بشاااااااااكاال خااا  عل   140-16
 مكافحة خطاا الكراهية والعنصرية والتمييز وكرح األجانر وكراهية اإلسالم )الجزائر(؛

عل  لنه  قائم    اعتماد تشاااريعات ولنية تنظرم نشاااال الشاااركات عبر الولنية وفقاا  140-17
 حقوق اإلنسان )كوستاريكا(؛

مراجعة اللوائي الحاليةظ بما فيها قانون مسااااكن الموالنين المسااانين وقانون دخول   140-18
 عنه بسبر إعاقة )المكسيك(؛ المستشف ظ لضمان عدم سلر أي رخس حريته ررماا 

اعتماد مدونات قواعد سالوأل تحظر عل  الساياسايين اساتخدام خطابات عنصاريةظ  140-19
 من العزلة واالرتراا )تركيا(؛ اتخاذ الترتي ات الالزمة العتماد نه  يدعم االندما  بدالا و 

يعية تشااااجيئ سااااياسااااات محددة لدعم األساااارة باعت ار ا الوحدة األساااااسااااية والطب 140-20
 للمجتمئ )مصر(؛

تقييم عملية وضئ برام  للحد من الفجوة في األجور بين الجنسين وتعزيز إدما    140-21
 ساء ذوات اإلعاقة واألقليات اإلثنية والمهاجرين في سوق العمل )بيرو(؛الن

تعزيز الساياساات والتدابير في مجال العملظ بطرق منها النظر في التصاديق عل   140-22
 ( )البرازيل(؛189)رقم  2011لعمال المنزليين لمنظمة العمل الدولية لعام اتفايية ا

أصاحاا المصالحةظ بدراساة إمكانية اعتماد دخل أسااساي    الميامظ بالتشااور الوثيق مئ  140-23
 للجميئ ) ايتي(؛

اتخاذ جميئ التدابير الالزمة لزيادة تعزيز وحماية حقوق اإلنساااااان لك ار السااااانظ  140-24
 )األرجنتين(؛   19-في سياق جائحة كوفيد  الة الضعف الشديد التي يواجهونها حالياا وال سيما ح

االقتصاااادية واالجتماعية والثقافيةظ بما في ذلك الحماية    مواصااالة احترام الحقوق  140-25
 االجتماعية دون تمييز )سلوفاكيا(؛

عاقة  مواصااالة تعزيز الساااياساااات الناجحة لزيادة فر  حصاااول النسااااء ذوات اإل 140-26
 ومجموعات األقليات اإلثنية والمهاجرين والالجئين وملتمساي اللجوء عل  التعليم والصاحة و دماجهم 

 العمل )الصومال(؛ في سوق 

تعزيز الساياساات والتدابير في مجال التعليم بطرق منها النظر في التصاديق عل   140-27
ألمم المتحادة للتربياة والعلم اتفاايياة مكاافحاة التمييز في مجاال التعليم الصاااااااااادرة عن منظماة ا

 والثقافة )البرازيل(؛

لتعليم الثنائي اللغة المخصاااس  ضاااامان توفير الموارد المالية ورير ا من الموارد ل 140-28
 لفقليات القوميةظ في العاصمة وفي المنالق ذات الصلة )كرواتيا(؛

الحضااااانة إل   ضاااامان تعليم ثنائي اللغة رااااامل لفقلية القومية الساااالوفينية من 140-29
 التعليم الثانوي )سلوفينيا(؛
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عدم الرضااا. و ل  تعديل تعريف االرتصاااا في القانون الجنائي لكي يسااتند عل   140-30
جانر ذلكظ تقديم الدعم والمساااااعدة لضااااحايا االرتصااااااظ بما في ذلك جعل معدل المحاكمات  

اع اإلبالغ عن  ذح الحاالت  مئ ارتف  واإلدانات المتعلقة باالرتصاااااااا والعنف الجنسااااااي متوافقاا 
 )جزر ماررال(؛

ن باارتكااا جرائم زياادة تنفياذ التادابير رير القضااااااااااائياة في حق األلفاال المتهمي 140-31
 )الجبل األسود(؛

تأمين الموارد الكافية لوسااااااائط إعالم األقليات وتحسااااااين إمكانية الوصااااااول إل   140-32
 وسائل اإلعالم العامة )سلوفينيا(؛

  ح لملتمساااي اللجوء بالدخول الفعلي إل  ساااوق العمل ريثما ّتساااتكمل إجراءات الساااما  140-33
 موزامبيق(؛اللجوء من أجل ضمان نجاح اندماجهم )

الساااااعي إل  مواءمة تشاااااريعاتها و جراءاتها اإلدارية لكي تتيي لملتمساااااي اللجوء   140-34
 الدخول الفعلي إل  سوق العمل ريثما ّتستكمل إجراءات اللجوء )صربيا(.

 :ودرست النمسا التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور والمدرجة أدناحظ وأحالت بها علماا  -141

العاااالمي من أجااال الهجرة اآلمناااة والمنظماااة والنظاااامياااة إقرار و  141-1 تنفياااذ االتفااااق 
 )إندونيسيا(؛

وأفراد  التصاااااااااديق عل  االتفاايياة الادولياة لحمااياة حقوق جميئ العماال المهااجرين   141-2
 أسر م )سري النكا(؛

التصاااااااااديق عل  االتفاايياة الادولياة لحمااياة حقوق جميئ العماال المهااجرين وأفراد   141-3
 ذربيجان(؛أسر م )أ

التصاااااااااديق عل  االتفاايياة الادولياة لحمااياة حقوق جميئ العماال المهااجرين وأفراد   141-4
 أسر م )تورو(؛

قوق جميئ العماال المهااجرين وأفراد  التصاااااااااديق عل  االتفاايياة الادولياة لحمااياة ح 141-5
 أسر م )رواندا(؛

العمال المهاجرين  التوييئ والتصااااديق عل  االتفايية الدولية لحماية حقوق جميئ  141-6
 وأفراد أسر م )مصر(؛

التوييئ والتصااااديق عل  االتفايية الدولية لحماية حقوق جميئ العمال المهاجرين   141-7
 ) ندوراس(؛وأفراد أسر م 

النظر في التصديق عل  االتفايية الدولية لحماية حقوق جميئ العمال المهاجرين   141-8
 وأفراد أسر م )بنغالديش(؛

في التصديق عل  االتفايية الدولية لحماية حقوق جميئ العمال المهاجرين  النظر   141-9
 وأفراد أسر م )إندونيسيا(؛

ة الدولية لحماية حقوق جميئ العمال المهاجرين  النظر في التصديق عل  االتفايي 141-10
 وأفراد أسر م )السنغال(؛

ميئ العمال المهاجرين  النظر في التصديق عل  االتفايية الدولية لحماية حقوق ج 141-11
 وأفراد أسر م )الفلبين(؛



A/HRC/47/12 

GE.21-04709 26 

التصاااااااااديق عل  االتفاايياة الادولياة لحمااياة حقوق جميئ العماال المهااجرين وأفراد   141-12
والبروتوكول االختياااري الملحق بااالعهااد الاادولي الخااا  بااالحقوق االقتصااااااااااااديااة    أسااااااااار مظ

 واالجتماعية والثقافية )ريلي(؛

نظر في التصاااديق عل  االتفايية الدولية لحماية حقوق اتخاذ خطوات ملموساااة لل 141-13
 جميئ العمال المهاجرين وأفراد أسر م )السلفادور(؛

التصاديق عل  االتفايية الدولية لحماية   سايما اللنيظ تعزيز اإللار التشاريعي الو  141-14
 حقوق جميئ العمال المهاجرين وأفراد ّأَسر م )الجزائر(؛

ايياة الادولياة لحمااياة حقوق جميئ العماال المهااجرين وأفراد  التصاااااااااديق عل  االتفا 141-15
(ظ 189)رقم    2011أسااااااااار مظ واتفاايياة منظماة العمال الادولياة بشاااااااااأن العماال المنزليين لعاام  

والبروتوكول االختيااري الملحق باالعهاد الادولي الخاا  باالحقوق االقتصااااااااااادياة واالجتمااعياة  
 والثقافية )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛

التوييئ والتصااااااااااديق عل  البروتوكول االختيااري الملحق باالعهاد الادولي الخاا    141-16
 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) ندوراس(؛

التوييئ والتصااااااااااديق عل  البروتوكول االختيااري الملحق باالعهاد الادولي الخاا    141-17
 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )إيطاليا(؛

التصاااااااااديق عل  البروتوكول االختيااري الملحق باالعهاد الادولي الخاا  باالحقوق   141-18
تفايية حقوق الطفل المتعلق ب جراء االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبروتوكول االختياري ال 

 تقديم البالرات )أل انيا(؛

باالحقوق  التصاااااااااديق عل  البروتوكول االختيااري الملحق باالعهاد الادولي الخاا   141-19
االقتصااااااااادية واالجتماعية والثقافيةظ وقبول اختصااااااااا  اللجنة فيما يتعلق ب جراءات التحري 

 ا بين البلدان )فنلندا(؛موالبالرات في

التصاااااااااديق عل  البروتوكول االختيااري الملحق باالعهاد الادولي الخاا  باالحقوق   141-20
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية )فرنسا( )رابون(؛

النظر في التصاااااااااديق عل  البروتوكول االختيااري الملحق باالعهاد الادولي الخاا    141-21
 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )السلفادور(؛

التصاديق عل  اتفايية منظمة العمل الدولية بشاأن القضااء عل  العنف والتحرق   141-22
 ( )ناميبيا(؛189)رقم  2011في عالم العمل لعام 

نضااامام إل  االتفايية الدولية لمنا ضاااة تجنيد المرتزقة واساااتخدامهم وتمويلهم اال  141-23
 وتدريبهم )أرمينيا(؛

الملحق باالتفايية األوروبية لحقوق اإلنساانظ   12التصاديق عل  البروتوكول رقم   141-24
 من أجل ضمان الحظر الفعال للتمييز )إس انيا(؛

  وق اإلنسانظ واإلعراا عن إرادتها في احترامها إصالح دستور ا ليشمل حماية جميئ حق  141-25
 من خالل الموافقة عل  خطة ولنية لحقوق اإلنسان وتطبيقها )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛ 

مواصلة جهود ا الرامية إل  تحسين ألر ا القانونية والمؤسسية من أجل الحماية   141-26
جية بضية تسااااااااجيل حوادر العنصاااااااارية  من التمييز و نشاااااااااء ءلية لجمئ البيانات بطريقة منه

والتمييز العنصااري وكرح األجانر وما يتصاال بذلك من تعصاارظ بضية ضاامان التحقيق في جميئ 
 اة ومعاقبتهم )دولة فلسطين(؛الحوادر ومالحقة الجن
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تعزيز الجهود الرامية إل  تحسين الحماية من التمييز عل  أساس جميئ األس اا   141-27
 خالل تنسيق التشريعات الولنية )السودان(؛ المحظورةظ ال سيما من

ضاااامان حماية موحدة من جميئ أرااااكال التمييز عن لريق تنساااايق التشااااريعات   141-28
 الولنية )السويد(؛

النظر في تعاديال قاانون المساااااااااااواة في المعااملاة وريرح من القوانين التي تعاال   141-29
ن التمييز فيما يتعلق بجميئ أساا اا مسااألة التمييز بغرض توفير حماية موضااوعية و جرائية م

 التمييز المحظورة )بلغاريا(.

المسااااااالمين  اتخاذ تدابير تشاااااااريعية و دارية فعالة لمكافحة التمييز ضاااااااد أقليات   141-30
 والروما ورير ا من األقليات )الصين(؛

مواصالة تنسايق التشاريعات الولنية لمكافحة التمييز من أجل ضامان الحماية من  141-31
أرااااكال التمييزظ بما في ذلك التمييز عل  أساااااس الساااان والدين والمعتقدظ وكذا التوجه  جميئ 

 الجنسي والهوية الجنسانية )كرواتيا(؛

  جميئ المسااااتويات بتنساااايق تشااااريعات مكافحة التمييز لحماية جميئ الميام عل 141-32
هوية الجنسانية  األرخا  بغض النظر عن السن أو الدين أو المعتقد أو التوجه الجنسي أو ال

 )الدانمرأل(؛

اعتماد تدابير تشااريعية للقضاااء عل  جميئ أرااكال التمييز وحظر التنميط العرقي  141-33
 الشرلة )إكوادور(؛واإلثني من جانر 

تنميي وتنسايق قوانينها لمنا ضاة التمييز وتحساين مؤساسااتها المنا ضاة للتمييز   141-34
ان الحماية الفعالة من جميئ أركال التمييزظ بما في وكذا كفاءتها و مكانية الوصول إليها لضم

 دا(؛ذلك ضد األرخا  ذوي اإلعاقةظ واأللفال والش اا في إلار إجراءات اللجوء )فنلن

وضااائ تشاااريعات رااافافة ورااااملة عل  الصاااعيد الولني لمكافحة التمييز واتخاذ   141-35
لائفة المساااااالمينظ التي   ماسااااااي التدابير إدارية لحماية حقوق جميئ الطوائف في النمساااااااظ و 

 تتعرض للتمييز بصورة متزايدة وألعمال كراهية اإلسالم )جمهورية إيران اإلسالمية(؛

تشااااريعات مكافحة التمييز القائمة لتوفير حماية راااااملة متساااااوية توليد وتعزيز  141-36
 ت )أيرلندا(؛ فيما يتعلق بالحصول عل  السلئ والخدما   سيما  ال من جميئ أس اا التمييز المحظورةظ  

مواصااااااالة الجهود الجارية لمنئ ومكافحة التمييز عل  أي أسااااااااسظ بطرق منها   141-37
 طاقها )إيطاليا(؛تنسيق قوانين مكافحة التمييز وتوسيئ ن

 مواصلة تعزيز اإللار المعياري لمكافحة جميئ أركال التمييز بفعالية )الجبل األسود(؛  38- 141

من جميئ أراكال التمييزظ بوساائل منها تنسايق وتعزيز ضامان الحماية المتسااوية  141-39
نساااااي والهوية فيما يتعلق بالدين والمعتقد والتوجه الج سااااايما النطاق قوانين مكافحة التمييزظ  

 الجنسانية ) ولندا(؛

مضااااااعفة الجهود الرامية إل  القضااااااء عل  كراهية اإلساااااالم والحوادر المعادية   141-40
مل لجمئ البيانات يقدم لمحة راااااملة عن حاالت  ذح الحوادرظ  للمساااالمينظ واعتماد نظام رااااا

 بما في ذلك خطاا الكراهية وجرائم الكراهية )تركيا(؛
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 داف بعض الجماعات بمعاملة رير متسااااوية أو سااالوأل تمييزي ألسااا اا تفادي اساااته  141-41
 أيديولوجية أو دينية وضمان دستورية القوانين )تركيا(؛

قوق األقلياات وحماايتهاا والادفااع عنهاا في البلادظ واعتمااد  ضاااااااااماان االعتراف بح 141-42
والهوية تشااااااريعات لمكافحة التمييز عل  أساااااااس الدين والساااااان واإلعاقة والتوجه الجنسااااااي  

 الجنسانية )كوستاريكا(؛

قبول اسااااتراتيجية راااااملة للقضاااااء عل  جميئ أنواع التمييز عل  أساااااس الدين   141-43
 والهوية الجنسانية )جمهورية كوريا الشعبية الديمقرالية(؛ والمعتقد والسن والتوجه الجنسي

اإلسالم والعنف  وضئ حد لتفاقم العنصرية وخطاا الكراهية وكرح األجانر وكراهية   141-44
 العنصري ضد األقليات والالجئين والمهاجرين )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛

وني بنوع الجنس لحاملي صافات  العمل عل  ضامان الحصاول عل  االعتراف القان 141-45
الجنسااااينظ ومغايري الهوية الجنسااااانيةظ ورير المشاااامولين بالخيارات السااااتة الحالية للعالمات  

 ون أي حواجز وعل  أساس التحديد الذاتي للهوية )مالطة(؛الجنسانيةظ د

دة للمنالق المتأثرة بالنزاعات وتقديم توجيهات ومشورة خاصة  141-46 سنر تشريعات محدر
النزاعات إل  مؤسااااسااااات األعمال التجارية بشااااأن ضاااامان احترام حقوق اإلنسااااان لمنئ خطر ب

ي المنالق المتأثرة بالنزاعاتظ بما في تورل الشااركات في انتهاكات جساايمة لحقوق اإلنسااان ف
 ذلك حاالت االحتالل األجنبيظ ولمعالجة تفاقمه )دولة فلسطين(؛

للم ادئ   ال التجارية وحقوق اإلنساااان وفقاا اعتماد خطة عمل ولنية بشاااأن األعم 141-47
 التوجيهية لفمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان )سويسرا(؛

 د خطة عمل ولنية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان )لكسمبرغ(؛اعتما 141-48

ياا  141-49 معايير  مئ ال  وضاائ خطة ولنية بشااأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسااانظ تمشاار
 الولنية والدولية لحقوق اإلنسان في قطاع األعمال التجارية )ريلي(؛

 حقوق اإلنسان )ألمانيا(؛وضئ واعتماد خطة عمل ولنية لفعمال التجارية و  141-50

تعزيز الجهود الرامية إل  احترام حقوق اإلنسااااان في األنشااااطة التجاريةظ بما في  141-51
 ال التجارية وحقوق اإلنسان )اليابان(؛ذلك اعتماد خطة عمل ولنية لفعم

مواصاااااالة الجهود الرامية إل  اعتماد خطة عمل ولنية لفعمال التجارية وحقوق   141-52
 )موزامبيق(؛اإلنسان 

 اتخاذ التدابير الالزمة لوضئ خطة عمل لفعمال التجارية وحقوق اإلنسان )بولندا(؛  141-53

رات معني بالرجال والفتيان لدعم الم ادرات  إنشااااااء فريق عامل مشاااااترأل بين الوزا 141-54
للذكورة ومكافحة الولنية المتعلقة بالمسااااااواة بين الجنساااااينظ بغرض تعزيز المعايير اإليجابية  

 العنف ضد الرجال والفتيان ) ايتي(؛

ضاااامان حرية الدين أو المعتقد للجميئ وضاااامان حقوق المساااالمين في ممارسااااة  141-55
 ارتداء الحجاا )السودان(؛الدين بحريةظ بما في ذلك 

ء  اتخاذ الخطوات الالزمة لحماية حرية الدين أو المعتقد في النمسااااظ بما في ذلك إجرا  141-56
لةظ والحر  عل  أن   إصااااالحات تضاااامن معاملة أكثر إنصااااافاا  تجاح الجماعات الدينية المسااااجر

 لله إل  أقص  حد )أستراليا(؛ تراعي تدابير األمن القومي تأثير ا عل  حرية الدين أو المعتقد وأن تق 
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 والسياسية )األردن(؛ اعتماد برام  لزيادة مشاركة األقليات العريية في الحياة العامة   141-57

زيادة تمثيل األقليات اإلثنية في الحياة السااااياسااااية والعامةظ بما في ذلك الهيئات   141-58
 التشريعية والتنفيذية للدولة )صربيا(؛

بير الرامية إل  تعزيز المسااواة بين الجنساين وضامان تمثيل األقليات  اساتمرار التدا 141-59
 مة )ني ال(؛اإلثنية في الحياة السياسية والعا

  النظر في اتخاذ تدابير لتعزيز مشااااااركة المرأة واألقليات اإلثنية في المناصااااار العامة  141-60
 والحياة السياسية )بيرو(؛

ألفضاااال الممارسااااات الدولية    نون الجنائي وفقاا إلغاء تجريم التشااااهير بموجر القا 141-61
 )سيراليون(؛

ملتمسااااااي اللجوءظ بمن فيهم من لم   اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل وصااااااول 141-62
 )الفلبين(؛ فعاالا  يعودوا قاصرينظ إل  فر  التعليم والتلمذة الصناعية وصوالا 

لتوصااااية لجنة حقوق   وفقاا عاماا   18رفئ الحد األدن  لساااان التجنيد الطوعي إل   141-63
 الطفل )كرواتيا(؛

حات القانونية الالزمة لمعالجة  تعزيز تنفيذ برامجها لحماية األقليات و جراء اإلصال 141-64
  ذح المسألة )ماليزيا(؛

مواصااااالة تحديا اإللار التشاااااريعي لحماية األقليات القومية بالتعاون الوثيق مئ  141-65
 تمويل الكافي )سلوفينيا(؛ممثليهاظ بما في ذلك توفير ال

ة  إتاحة المزيد من الفر  المؤسااااسااااية لمجموعات المهاجرين من أجل المشااااارك  141-66
 السياسيةظ و رراكهم في العمليات السياسيةظ ال سيما فيما يتعلق باالندما  )تركيا(؛

( من قانون اللجوءظ بما يمني الحق في لمر رمل األسر دون  2)35مراجعة المادة   141-67
 قيود رير مبررةظ وال سيما بالنس ة للقصر رير المصحوبين )أورورواي(؛

 ل ألس اا إنسانية )سيراليون(؛إعادة تفعيل برنام  القبو 141-68

الحد من الحواجز القانونية واإلدارية والتي تحول دون لم راامل األساار والوصااول   141-69
 لدولية )أفغانستان(؛الفعلي إل  سوق العمل بالنس ة للمستفيدين من الحماية ا

ة وضاااائ إجراء فعال لتحديد انعدام الجنساااايةظ والموافقة عل  تقديم تصاااااريي إقام 141-70
 عل  أساس انعدام الجنسية )المكسيك(.

وتعكس جميئ االساتنتاجات و/أو التوصايات الواردة في  ذا التقرير مويف الدولة )الدول( التي  -142
 ض. وال ين غي تأويلها عل  أنها تحظ  بتأييد الفريق العامل ككل.قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعرا

 يةالتعهدات وااللتزامات الطوع -ثالثاا  

تلتزم النمساااااااا بمتابعة التوصااااااايات التي قبلتها أثناء الجولة الثالثة من االساااااااتعراض الدوري  -143
فيذ التوصاايات المقبولة في بتقديم تقرير منتصااف المدة عن حالة تن  لوعياا   الشااامل. ولذلكظ تبدي تعهداا 

 .2023عام 
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