األمم المتحدة

A/HRC/49/5

الجمعية العامة

Distr.: General
6 January 2022
Arabic
Original: English

مجلس حقوق اإلنسان

الدورة التاسعة واألربعون

 28شباط/فبراير  1 -نيسان/أبريل 2022
البند  6من جدول األعمال

االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري
اليونان

*

عمم المرفق دون تحرير رسمي وباللغة التي ُقدم بها فقط.
ُي َّ

)GE.22-00116 (A

الشامل*

A/HRC/49/5

مقدمة
-1

عقد الفريق العامل المعني باالس ت ت ت تتتعراا الدور ال ت ت ت تتامل ،المن ت ت ت تتر بممجل قرار م ل

قم

اإلنست ت ت ت تتان  ،1/5دورته التاست ت ت ت تتعة واللفترن في الفترة من  1إلى  12ت ت ت ت ت ترين اللاني/نمفمبر  .2021وجرى

وفد
االست تتتعراا المتعلق بالرمنان في ال لست تتة األولى المعقمدة في  1ت ت ترين اللاني/نمفمبر  .2021وترأس َ
األمرن العام للعدل و قم اإلنس ت ت ت ت ت تتان في و ارة العدل ،بانمس ألكس ت ت ت ت ت تتندري  .واعتمد الفريق العامل
الرمنان
ُ
التقرير المتعلق بالرمنان في جلسته اللانية ع رة المعقمدة في  9ت رين اللاني/نمفمبر .2021

-2

وفي  12ك ت ت تتانمن الل ت ت تتاني/ين ت ت تتاير  ،2021اخت ت ت تتار م ل

قم اإلنست ت ت ت ت ت ت ت ت تتان فريق المقررين

(الم ممعة اللفتية) التالي لتيس ت ت ت تترر اس ت ت ت تتتعراا الحالة في الرمنان الس ت ت ت تتنغال ،والمملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وأيرلندا ال مالية ،واليابان.
-3

الم ل

قم اإلنست ت ت ت ت ت ت ت ت تتان  1/5والفقرة  5من مرفق قرار

ووفقت ت ت تاة للفقرة  15من مرفق قرار م ل
 ،21/16صدرت المتائق التالية ألغراا استعراا الحالة في الرمنان
(أ)

تقرير وطني/عرا كتابي مقدم وفقاة للفقرة (15أ)()1؛

(ب)

ت ميع للمعلممات أعدته مفمضت ت تتية األمم المتحدة الست ت تتامية لحقم اإلنست ت تتان (مفمضت ت تتية

(ج)

ممجز أعدته مفمضية قم اإلنسان وفقاة للفقرة (15ج)(.)3

قم اإلنسان) وفقاة للفقرة (15ب) ؛
()2

وأ رلت إلى الرمنان ،عن طريق الم ممعة اللفتية ،قائمة أس ت ت ت تتالة أعدتها س ت ت ت تتلفاة إس ت ت ت تتبانيا وألمانيا
-4
وأنغمال وبل يكتا وبنمتا والست ت ت ت ت ت تتميتد وكنتدا والمملكتة المتحتدة والماليتات المتحتدة األمريكيتة .ويمكن االطف على

هذه األسالة في الممقع ال بكي لفستعراا الدور ال امل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض
-5

ذكر رئي

وفد ا لرمنان أن التقرير المطني صت ت ت ت تتيم من خفل عملية جامعة وشت ت ت ت تتفافة وت ت ت ت ت تتاركية

تعاونت فرها و ارات مختلفة والل نة المطنية الرمنانية لحقم اإلنست تتان .وكما د

سيقدَّم تقرير مر لي طمعي في منتصف المدة عن تنفرذ التمصيات المؤيدة.
-6

وابتدأ رئي

في ال ملترن الست تتابقترن،

المفد باس ت ت ت تتتعراا عام للتطمرات األخررة والتحديات الرئيس ت ت ت تتية فررد الترترر الس ت ت ت تتلبي

ل تائحتة مرا فرروس كمرونتا (رمفرتد )19-وفمائتد التطييم .وقتال إن اللقتا تات م تانيتة ومتتا تة لل ميع في

الرمنان ،بما في ذلك للفاات الضت تتييفة .وأشت تتاد بالعاملرن في الخطمط األمامية والممبفرن الطبررن ،وأرد أن

التتدابرر التقررتدية المتختذة لحمتاية الصت ت ت ت ت ت تحتة العتامة متنتاست ت ت ت ت ت تبتة وغرر تمررزية وتمتلتل امتلتاالة كامفة للعمليتات

الديمقراطية والبرلمانية.
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وقال إن الرمنان بعد أن تغلبت على أ مة اقتص ت ت تتادية ادة جداة ،ال تزال آتارها محس ت ت تتمس ت ت تتة تى
-7
الرمم ،ملتزمة بإعادة البناء ب ت ت تتكل أفضت ت تتل من خفل خطتها المطنية للتعافي والقدرة على التحمل .وأرد أنه

ال يمكن اتخاذ القرمد المالية ذريعة للتقصت تترر في ماية قم اإلنست تتان .وتهدي الم ت تتاريع في الرمنان إلى
تخفيف أوجه التفاوت ،التي تقما الحقم المدنية والستتياستتية واالقتصتتادية واالجتما ية ،ملل االستتتراتي ية

المطنية لإلدماج االجتماعي والحد من الفقر.
-8

وأردي قائفة إن الرمنان اعتمدت خفل الفترة الم تمملة بالتقرير خطة العمل المطنية األولى ب ترن

قم األشت ت ت تتخاع ذو اإلعاقة ،است ت ت تتتناداة إلى تمصت ت ت تتيات الل نة المعنية بحقم األشت ت ت تتخاع ذو اإلعاقة
وبم تاركة كاملة من االتحاد المطني لششتخاع ذو اإلعاقة في الرمنان .واعتمد الم ل المطني لمكافحة

العنصت ت ترية والتعصت ت تتل خطة العمل المطنية األولى لمكافحة العنصت ت ترية والتعصت ت تتل .واعتُمدت أيضت ت تاة خطة
العمل المطنية األولى ب رن قم الطفل ،التي تهدي إلى مكافحة فقر األطفال و ماية األطفال المتنقلرن.
-9

وقال إن الرمنان أعدت االست تتتراتي ية المطنية لتحقرق المست تتاواة ألفراد م تمع الميم  ،واست تتتراتي ية

وخطة عمل وطنرترن جديدترن إلدماج الروما اجتما ياة.

وال ظ أن مركز األقلية المست ت ت تتلمة في ت ار يا ُ دد بممجل معاهدة الست ت ت تتفم المبرمة في لم ان24 ،
-10
تمم /يمليه  ،1923وأن تلك األقلية ت ت ت ت تتمل تف م ممعات متمرزة من األش ت ت ت تتخاع هي المنحدرون من
أص ت ت ت ت ت ت تتل تركي والبممتتا والرومتتا .وألفراد كتتل م ممعتتة لغتهم وتراتهم المتمرز وتقتتالرتتدهم اللقتتا يتتة .وت معهم

العقردة اإلس تتفمية التي تمنحهم الحق في التمتع بر كام معاهدة لم ان .ولان كانت الرمنان تحترم تماماة مبدأ
تحتديتد الهميتة الفرديتة ،فتإن أ محتاولتة لفرا هميتة جمتا يتة و رتدة على جميع أفراد األقليتات ،في ت تاهتل

لمعاهدة لم ان والظروي الممضم ية ،أمر مرفما.
-11

و يما يتعلق بحرية الدين أو المعتقد ،أوضت ت ت تتد أن مس ت ت ت ت د أترنا وماات أمارن اليبادة المرخصت ت ت تتة

لمختلف الطمائف الدينية ،المستتيحية وغرر المستتيحية ،تمارس عملها بحرية وأن الرمنان تقمم برن تتطة شتتتى،

داخل البلد وخارجه ،من أجل مكافحة معاداة السامية.
-12

ومضت ت ت تتى يقمل إن الرمنان صت ت ت تتدقت على اتفا ية م ل

أوروبا للمقاية من العنف ضت ت ت تتد النست ت ت تتاء

والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفا ية اس تتطنبمل) ،وأُن تتد عدد من الهيارل المخصت تص تتة لمنع العنف العائلي

ومعال ة ضحاياه ،وما يرتبط بها من خطمط المساعدة.
-13

وأضت ت تتاي قائفة إن خطة العمل المطنية ب ت ت تترن المست ت تتاواة برن ال نست ت تترن دخلت م ار ل الصت ت تتياغة

النهائية ،وال ظ أن ركة "أنا أيضت ت تاة" ( )Me Tooفي الرمنان أست ت تتهمت في كست ت تتر اجز الصت ت تتمت ب ت ت تترن
ووض تتعت الص تتيغة النهائية لخطة
العنف ال نس تتي والتحرل ال نس تتي ،وتمكرن الض تتحايا ،ومحاس تتبة ال ناةُ .
العمل المطنية األولى ب رن المرأة والسفم واألمن ،تنفرذاة لقرار م ل

-14

األمن .)2000(1325

وأوضت ت ت ت تتد أن الرمنان صت ت ت ت تتدقت على اتفا ية منظمة العمل الدولية ب ت ت ت ت تترن القضت ت ت ت تتاء على العنف

والتحرل لعتام ( 2019رقم  ،)190وكانت أول دولة عضت ت ت ت ت ت تتم في االتحتاد األوروبي ووا دة من تمتاني دول
أعضاء فقط في منظمة العمل الدولية قامت بذلك في ذلك المقت.

وقتال إن تقتدمتاة كبر اةر أُ ر منتذ عتام  2015في مست ت ت ت ت ت تترلتة اله رة المختلطتة .وأدانتت الرمنتان إدانتة
-15
واضت تتحة االست تتتغفل القاست تتي للب ت تتر ووصت تتفته برنه غرر أخفقي ومناي أل كام االتفا ية الخاصت تتة بمضت تتع

كل من مفمضت ت تتية األمم المتحدة ل ت ت تتؤون الفجارن (مفمضت ت تتية شت ت تتؤون
الفجارن ( .)1951وقدم المست ت تتاعدة ف
الفجارن) ،والمنظمتة التدوليتة لله رة ،ومنظمتة األمم المتحتدة للطفملتة ،والل نتة التدوليتة للصت ت ت ت ت ت تتلرتل األ مر،
والصت ت ت ت ت ت تتلرتل األ مر الرمنتاني ،ومختلف المنظمتات غرر الحكمميتة ،وكتان التدعم المتالي المقتدم من االتحتاد
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األوروبي رمياة .وتحمي الرمنان دودها ،التي هي أيض ت ت تاة دود االتحاد األوروبي ،امتلاالة للقانمن الدولي.
وأُ ر تقدم أيضاة في مكافحة االت ار باألشخاع.
-16

وأخر اةر ،قال رئي

المفد إن الحق في رية الكفم والتعبرر م ممل بحماية كاملة.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
-17

أدلى  97وفداة ببيانات خفل جلس ت تتة التحاور .وترد التمص ت تتيات المقدمة خفل جلس ت تتة التحاور في

-18

أتنى لبنان على الرمنان لما تبذله من جهمد لتحس ت ت ت ت ت تترن إطار قم اإلنس ت ت ت ت ت تتان والعتمادها خطط

-19

وأتنت لربيا على الرمنان لما اتخذته من خطمات لتعزيز قم اإلنست ت ت تتان ،وال ست ت ت تتيما اعتماد خطة

-20

وهنرت لرتمانيا الرمنان على استمرار التقدم المحر في تعزيز قم اإلنسان و مايتها.

-21

ور بت لكسمبرغ بمفد الرمنان وشكرته على عرضه التقرير المطني.

-22

وأعربتت مفو عن تقتديرهتا للتتدابرر التي اتختذتهتا الرمنتان لمكتافحتة التمررز العنصت ت ت ت ت ت تتر وتعزيز

-23

وأتنت مالرزيا على الرمنان العتمادها خطط عمل وطنية وللتقدم المحر في مكافحة العنف ضت تتد

-24

وأتنت ملديف على الرمنان لما بذلته من جهمد لتعزيز المست ت ت تتاواة برن ال نست ت ت تترن ،والقضت ت ت تتاء على

-25

وأتنت مالطة على الرمنان العتمادها خطتي عمل وطنرترن ب تترن قم األشتتخاع ذو اإلعاقة

-26

وأش ت تتادت ممري ت تترمس بالرمنان لتص ت تتديقها على اتفا ية منظمة العمل الدولية ب ت تترن القض ت تتاء على

-27

ونمهت المكس ت ت ت ت تتيك بال همد المبذولة لض ت ت ت ت تتمان تملرل أربر للم أرة في النظام القض ت ت ت ت تتائي ،ور بت

-28

وأتنى ال بل األستمد على الرمنان لم تاركتها في طائفة واستعة من الم االت والتطمرات المؤستستية

-29

ور تتل المغرب بتتال همد المبتتذولتتة في م تتال تطمير قم اإلنست ت ت ت ت ت ت تتان ،على الرغم من األ متتة

-30

وأتنتتت نتتامربيتتا على الرمنتتان لتعتتديلهتتا القتتانمن ال نتتائي لمكتتافحتتة العنف العتتائلي بفعتتاليتتة ،امتلتتاالة

-31

ور بت نربال باعتماد خطط عمل وطنية ،بما في ذلك ب ت ت ت تترن قم األش ت ت ت تتخاع ذو اإلعاقة،

الفر اللاني من هذا التقرير.

عمل وطنية.

العمل المطنية لمكافحة العنصرية والتعصل.

قم األشخاع ذو اإلعاقة والحد من فقر األطفال.

المرأة واالت ار باألشخاع.

جميع أشكال التمررز ضد المرأة ،ومكافحة العنف ال نساني.

وب رن المرأة والسفم واألمن.

العنف والتحرل لعام ( 2019رقم  ،)190وإلقامتها هيارل لمنع العنف ضد المرأة.
بانتخاب امرأة رئيسة للرمنان.

التي تم تحقيقها في م ال منع العنصرية وكره األجانل.

االقتصادية ،وبإقامة خطة العمل المطنية األولى ب رن قم اإلنسان.
لفتفا يات الدولية.

وبال همد المبذولة لتعزيز المساواة برن ال نسرن.
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-32

ور بت هملندا بالتصت ت ت ت ت تتديق على اتفا ية است ت ت ت ت تتطنبمل ،ونمهت بال همد التي تبذلها الرمنان لحماية

-33

وأتنت ني رريا على الرمنان اللتزامها بحماية قم اإلنست ت تتان ،وال ست ت تتيما قم العمال المهاجرين

-34

ص ت ت ت ت ت تر األجانل غرر
وأتنت النرويج على الرمنان إلن ت ت ت ت ت تتاء األمانة الخاصت ت ت ت ت تتة المعنية بحماية الُق َّ

-35

ونمهت بارستتان بالتدابرر الت ترييية المتخذة لتعزيز قم اإلنستان ،ولكنها أعربت عن قلقها إ اء

دود االتحاد األوروبي الخارجية.

وأفراد أسرهم.

المصحمبرن في و ارة اله رة والل مء.
تزايد ماد

خطاب الكراهية والعنف القائم على العنصرية وكره األجانل.

-36

وشكرت بنما وفد الرمنان على عرضه التقرير المطني.

-37

ونمهت بررو بتصديق الرمنان على اتفا ية اسطنبمل.

-38

وأشت تتارت الفلبرن إلى ال همد التي تبذلها الرمنان للتصت تتد ل ميع أشت تتكال التمررز ودعمها لفتفا

-39

ور بتت بملنتدا بتاعتمتاد خطتي العمتل المتعلقترن بحقم األشت ت ت ت ت ت تختاع ذو اإلعتاقتة و قم الطفل

-40

ور بت البرتغال ب إن ت ت ت ت تتاء الم ل

المطني لمكافحة العنص ت ت ت ت ترية والتعصت ت ت ت تتل وبالتصت ت ت ت تتديق على

-41

ور بت جمهمرية كمريا بخطط العمل المتعددة المعتمدة وبالقانمن رقم  2019/4604ب ترن تعزيز

-42

وأتنت جمهمرية مملدوفا على الرمنان العتمادها القانمن رقم  2019/4604ب تترن تعزيز المس تتاواة

-43

ونمهت رومانيا بال همد المبذولة إلدارة مست ت تترلة تدفق المهاجرين الملحة وش ت ت ت عت على مماصت ت تتلة

-44

ور ل االتحاد الروسي بحماية قم اإلنسان وقبمل التمصيات الصادرة عن جملة االستعراا اللانية.

-45

ور بتت روانتدا بتاعتمتاد خطط العمتل المطنيتة ب ت ت ت ت ت ت تترن قم األشت ت ت ت ت ت تختاع ذو اإلعتاقتة ،و قم

-46

وأتنت المملكة العربية الس ت ت ت تتعمدية على الرمنان العتمادها خطتي العمل المطنرترن ب ت ت ت تترن قم

-47

ور بت الس ت ت ت تتنغال بخطة العمل لمكافحة العنص ت ت ت تترية والتعص ت ت ت تتل وأش ت ت ت تتارت إلى ال همد المبذولة

-48

ور بت صت ت ت ت ت ت تربيا بالتدابرر التي اتخذتها الرمنان لمكافحة العنصت ت ت ت ت ت ترية والتمررز العنص ت ت ت ت ت تتر وكره

-49

وال ظت ست ت تتلمفاريا بقلق االعتداءات على رية وست ت تتائط اإلعفم ،بما في ذلك اغتيال جرمرغمس

العالمي ب رن الفجارن ولفتفا العالمي من أجل اله رة اآلمنة والمنظمة والنظامية.

وبال همد المبذولة لمكافحة االت ار باألشخاع.

اتفا ية اسطنبمل.

المساواة الفعلية برن ال نسرن ومنع العنف ال نساني ومكافحته.

الفعلية برن ال نسرن ومنع العنف ال نساني ومكافحته.

التعاون مع جميع ال ركاء الدولررن لحماية المهاجرين.

الطفل ،ومكافحة العنصرية والتعصل ،وباعتماد القانمن رقم .2019/4604

الطفل وب رن قم األشخاع ذو اإلعاقة.
لمماجهة آتار جائحة كمفرد.19-

األجانل وما يتصل بذلك من تعصل.

رارايفا  ،وش عت السلطات على تقديم ال ناة إلى العدالة.

GE.22-00116

5

A/HRC/49/5

-50

وأتنت س ت ت تتلمفرنيا على الرمنان ل همدها الرامية إلى التخفيف من آتار تدابرر التق ت ت تتف على أش ت ت تتد

-51

وأتنت جنمب أفريقيا على الرمنان العتمادها خطط العمل المطنية ب ت تترن قم األش ت تتخاع ذو

الفاات ضعفاة وإلى تحسرن نظام التعليم.

اإلعاقة ،و قم الطفل ،ومكافحة العنصرية والتعصل.

وال ظت إس ت ت تتبانيا التحس ت ت تترنات التدري ية في الة النس ت ت تتاء والفتيات ،ولكن أيض ت ت تاة تدني متمس ت ت تتط
-52
مرتبهن ال هر ومعدل عمالتهن مقارن ةة بالرجال.
-53

ور بت دولة فلستتطرن بال همد التي تبذلها الرمنان لمكافحة فقر األطفال و ماية ق األطفال في

-54

وال ظت الس تتميد ال ت تماغل المتعلقة بحالة المهاجرين والروما ،وأن الفاات الض تتييفة ترترت ب تتكل

-55

ور بت ست ت تتميست ت ت ار بالتدابرر المتخذة منذ جملة االست ت تتتعراا اللانية ،بما في ذلك تعزيز والية أمرن

-56

وال ظت تيممر  -لي ت ت تتتي ،في جملة أممر ،ال همد المبذولة لتحست ت تترن خدمات الرعاية الصت ت تتحية

-57

ور بت تمغم بالتقدم المحر منذ جملة االست تتتعراا اللانية ،وال ست تتيما التصت تتديق على االتفا يات

-58

وأعربت تمن

عن تقديرها للخطمات المتخذة لتنفرذ التمص ت ت ت تتيات المنبلقة عن جملة االس ت ت ت تتتعراا

-59

ور بت تركيا بمفد الرمنان.

الصحة والتعليم.

خاع باأل مات ،بما في ذلك جائحة كمفرد.19-

المظالم الرمناني.

وسن ت ريع ب رن المساواة برن ال نسرن.

الدولية لحقم اإلنسان.

اللانية ،وأتنت على الرمنان العتمادها عدة خطط عمل وطنية.

-60
وال ظت تركمانست تتتان أن الرمنان صت تتدقت على جميع معاهدات قم اإلنست تتان األست تتاست تتية تقريباة
واتخذت خطمات لتنفرذ التمصيات الصادرة عن جملة االستعراا اللانية.
-61

وال ظت أوكرانيا ،في جملة أممر ،الخطمات المتخذة إلصت تفح الت ت تريع المتعلق بالل مء ،ودعت

-62

ور بت المملكة المتحدة بالتقدم المحر في التص ت ت ت تتد للتحديات اإلنس ت ت ت تتانية التي تطر ها اله رة

-63

وأقرت المالي تتات المتح تتدة ب تتالتح تتدي تتات التي تطر ه تتا اله رة غرر النظ تتامي تتة و ل تتت الرمن تتان على

-64

ور بت أوروغما باعتماد خطة العمل المطنية ب رن قم األشخاع ذو اإلعاقة.

-65

ور بت أو بكست ت ت ت تتتان بالتدابرر المتخذة لحماية قم اإلنست ت ت ت تتان ،بما في ذلك تعررن أمرن المظالم

-66

وأتن تتت جمهمري تتة فنزويف البمليف تتاري تتة على الرمن تتان العتم تتاده تتا خط تتة العم تتل المطني تتة لمك تتافح تتة

-67

ور بت فررت نام ،في جملة أممر ،بست تتن إطار قانمني لضت تتمان المست تتاواة برن ال نست تترن وبال همد

في المقت نفسه إلى بذل مزيد من ال همد لمعال ة القضايا البا ية.

غرر النظامية.

التصد لها بطريقة تتسق مع ا ترام قم اإلنسان.

الرمناني بمصفه اآللية المقائية المطنية لمكافحة التعذيل.

العنصرية والتعصل (.)2023-2020
المبذولة لمكافحة العنف العائلي.
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-68

وذكر وفد الرمنان أن نظام الرعاية االجتما ية كان عليه أن يتصت ت ت تتدى للفتة تحديات هامة هي

األ مة المالية التي شت ت ت تتهدها العقد الماضت ت ت تتي ،وتف ت ت ت تتي جائحة كمفرد ،19-وفترة ما بعد ال ائحة .واعتُمدت
برامج أفقية جديدة ،و يدت مرزانية الدولة الحالية للتضت تتامن االجتماعي بنست تتبة  22في المائة ،واتُخذت عدة
تدابرر لحماية الفاات الضييفة.

-69

و ملتت الرمنتان نظتام است ت ت ت ت ت تتتقبتالهتا لتمفرر معتاملتة عتادلتة وفعتالتة لطتالبي الل مء ،ملتزمتة في المقتت

نفست ت تته التزاماة كامفة بعمل المزيد .ويمتلل س ت ت ت ل المنظمات غرر الحكممية امتلاالة تاماة للت ت ت تريعات المطنية
واألوروبيتة ،بمتا في ذلتك الحق في تكمين ال مييتات .وُبتذلتت جهمد لبنتاء نظتام متكتامتل لحمتايتة األطفتال غرر

ونفذت استراتي ية وطنية شاملة.
ووضعت ُ
المصحمبرن بذويهم ،على المستميرن المؤسسي والت غرليُ ،

و يما يتعلق بحماية الحدود وادعاءات اإلعادة القست ت ترية (ما ُيس ت تتمى  ،)pushbackش ت تترح مندوبم
-70
ال تترطة الرمنانية وخفر الس تما ل الرمناني اآللية المطنية الحالية المتعددة المستتتميات ،التي ت تتمل الض تمابط
الداخلية والض ت تمابط القضت تتائية وأمرن المظالم الرمناني ك لية رصت تتد مست تتتقلة ،وأدوار المكالة األوروبية لحرس

الحدود وخفر السما ل ومختلف المنظمات غرر الحكممية في هذا الصدد.

نست ت ت تتاء الروما والنست ت ت تتاء ذوات اإلعاقة وكبررات الست ت ت تتن

وعز ت التدابرر الست ت ت تتياست ت ت تتاتية يما يخ
-71
ُ
والمهاجرات والفجاات والفقررات ،وأُ ر تقدم في تنفرذ اتفا ية اسطنبمل.
-72

و يما يتعلق بحالة األقلية المست ت ت ت تتلمة في ت ار يا ،يحمي الدست ت ت ت تتتمر الرمناني رية تكمين ال مييات

ماية قاطعة و ا مة س تتل األص تتمل ،و ُست ت ل على مدى الس تتنمات الع تتر الماض تتية لدى المحارم المحلية
في المنطقة أرلر من  50جميية أن رها ودخل في عضميتها أفراد من األقلية المسلمة .و يما يتعلق بقضية

بكرر  -أوستا وآخرين وقضية أمرن وآخرينُ ،عقدت جلسة االستما في محكمة الرمنان العليا في  1ت رين
األول/أرتمبر  2021ومن المتمقع أن يصدر كمها في المقت المناسل.
-73

أمت تتا المست ت ت ت ت ت تتلممن في رودس وكمس فهم مماطنمن يمنت تتانرمن ،يتمتعمن ب ميع قم والت ازمت تتات

-74

وأتنت تتت أفغت تتانست ت ت ت ت ت تتت تتان على الرمنت تتان لمت تتا ط أر من تطمرات إي ت تتابيت تتة ملت تتل االعتراي القت تتانمني

-75

ور بت ألبانيا بمفد الرمنان.

-76

ور بت ال زائر باعتماد خطة العمل المطنية األولى لمكافحة العنصرية والتعصل.

-77

وشت ت عت أنغمال الرمنان على مماص تتلة اإلص تتف ات الهيكلية الف مة لتحس تترن الظروي الميي تتية

-78

وهنرت األرجنترن الرمنان على إصتفح قانمن العقمبات ،وأقرت ب همدها الرامية إلى معال ة أ مة

-79

وس ت ت تتلطت أرمرنيا الض ت ت تتمء على التدابرر المتخذة لحماية األقليات ومكافحة االت ار باألش ت ت تتخاع،

-80

وأتنت أست ت ت تتتراليا على الرمنان لما اتخذته من خطمات ملممست ت ت تتة في عدة م االت وشت ت ت ت عت على

-81

ونمهت النمست تتا بال همد المبذولة ،بما في ذلك التصت تتديق على اتفا ية است تتطنبمل والت ت تريع ال ديد

المماطنرن الرمنانررن بغض النظر عن دينهم ،ولديهم مساجدهم ومؤسساتهم.

بالهمية ال نسانية.

للسكان ،في أعقاب األ مة االقتصادية األخررة.
اله رة الحالية.

واعتماد عدة خطط عمل وطنية.

مماصلة تعزيز معايرر قم اإلنسان ،بما في ذلك ما يتعلق بالفاات الضييفة واألقليات.
المتعلق بالمساواة برن ال نسرن ومكافحة العنف ال نساني.
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-82

وشكرت أذربي ان وفد الرمنان على عرا تقريره المطني وتمنت له استعراضاة ناجحاة.

-83

وأشتارت جزر البهاما إلى ال همد المبذولة لحماية األشتخاع ذو اإلعاقة ،ومكافحة العنف ضتد

-84

ور بت بنغفديش بخطط العمل المطنية ب ت ت تترن قم األشت ت تتخاع ذو اإلعاقة ،و قم الطفل،

-85

وال ظت برفروس ال ت تماغل المتعلقة بالعنف والتمررز ض ت تتد المهاجرين والفجارن والروما ،والقمع

-86

وهنترت بل يكتا الرمنتان على اإلن تا ات التي ققتهتا منتذ جملتة االست ت ت ت ت ت تتتعراا اللتانيتة ،بمتا في ذلتك

-87

وأعربتت بمتست ت ت ت ت ت تمانتا عن قلقهتا إ اء التقتارير التي تفرتد بت ازيتد العنف القتائم على العنصت ت ت ت ت ت تريتة وكره

-88

وأعربتت الب ار يتل عن تقتديرهتا للتتدابرر المتختذة لتنفرتذ التمصت ت ت ت ت ت تترترن اللترن قتدمتهمتا كممتهتا خفل

-89

وس ت ت تتلطت بلغاريا الض ت ت تتمء على تص ت ت تتد الحكممة لل ائحة والتزامها بعدم التمررز ،وبحقم الطفل

-90

وال ظت بمركرنا فاست تتم اعتماد تف

خطط عمل وطنية رئيست تتية وش ت ت عت الرمنان على مماصت تتلة

-91

ور بتتت كنتتدا بتتإطف الرمنتتان ومفمضت ت ت ت ت ت تيتتة شت ت ت ت ت ت تتؤون الفجارن آليتتة وطنيتتة لتعقتتل األطفتتال غرر

-92

وأتنت ش ت ت تترلي على الرمنان إلقرارها الت ت ت تريع المتعلق بالهمية ال نس ت ت تتانية وبحق األ واج من نف

المرأة واالت ار باألشخاع ،وضمان الحصمل على الرعاية الصحية والتعليم.
ومكافحة العنصرية والتعصل.

ال ديد لف ت اجات السلمية على القرمد المفروضة في سيا كمفرد.19-

التصديق على اتفا ية اسطنبمل والمرلا االجتماعي األوروبي.

األجانل ،ودعت الرمنان إلى إجراء تحقيقات وضمان العدالة.
جملة االستعراا اللانية ،في عام .2016

و قم األشخاع ذو اإلعاقة.

جهمدها لمكافحة التمررز ضد المهاجرين.

المصحمبرن و مايتهم.
ال ن

في تقديم طلبات التبني.

-93

ور بت الصت ت ت ت تترن بمضت ت ت ت تتع تف

-94

وس ت ت ت ت ت تتلطت كملممبيا الض ت ت ت ت ت تتمء على أوجه التقدم في مكافحة العنف العائلي وعدم المس ت ت ت ت ت تتاواة برن

-95

ور بتت الكمنغم بتعزيز اإلطتار القتانمني المطني وشت ت ت ت ت ت ت عتت على تحست ت ت ت ت ت تترن بروي المهتاجرين

-96

وأعربت كمت ديفمار عن تقديرها للتصتتديق على غالبية الصتتكم الدولية لحقم اإلنستتان واعتماد

-97

ور بت كرواتيا باعتماد خطط العمل المطنية وبالتصت ت تتديق على اتفا ية است ت تتطنبمل والتصت ت تتد في

-98

ور بت كمبا بالمعلممات المحدتة التي قدمتها الرمنان عن تنفرذ التمص تتيات المقبملة الص تتادرة عن

و قم األشخاع ذو اإلعاقة.

خطط عمل وطنية لمكافحة العنصت ت ت ت ترية و ماية قم األطفال

ال نسرن ،وش عت على إ ار مزيد من التقدم في مكافحة العنصرية.
وطالبي الل مء.

خطة العمل المطنية لمكافحة العنصرية والتعصل.

المقت المناسل ل ائحة كمفرد.19-
جملة االستعراا اللانية.

8

GE.22-00116

A/HRC/49/5

-99

وأتنت قبرع على الرمنان ل همدها في مكافحة العنف ال نست ت ت ت ت ت تتاني من خفل التصت ت ت ت ت ت تتديق على

اتفتا يتة است ت ت ت ت ت تتطنبمل واتفتا يتة منظمتة العمتل التدوليتة ب ت ت ت ت ت ت تترن القض ت ت ت ت ت ت تتاء على العنف والتحرل لعتام 2019

(رقم .)190
-100

ور بت ت تيكيا بإطف الرمنان االستتراتي ية المطنية إلنهاء اإليدا في مؤستستات الرعاية واعتماد

-101

وأتنت الدانمر على الرمنان لتصت تتديقها على اتفا ية است تتطنبمل ،ولكنها ذكرت أنها ال تزال ت ت تتعر

-102

ونمهت ال مهمرية الدومرنيكية بال همد التي تبذلها الرمنان لحماية قم المرأة.

-103

وستلطت اإلرمادور الضتمء على تصتديق الرمنان على اتفا ية منظمة العمل الدولية ب ترن القضتاء

-104

ور بت مصت ت ت ت تتر بخطة العمل المطنية األولى لمكافحة العنصت ت ت ت ترية والتعصت ت ت ت تتل وال همد المبذولة

-105

وأتنتتت ي ي على الرمنتتان لمتتا أ ر تتته من تقتتدم في متتايتتة قم األشت ت ت ت ت ت تختتاع ذو اإلعتتاقتتة

-106

وأعربت فنلندا عن تقديرها لفلتزام الذ أبدته الرمنان بعملية االست ت تتتعراا وأتنت على الرمنان لما

-107

ور بت فرنست تتا بالتقدم الكبرر المحر في الرمنان في م ال قم اإلنست تتان ودعت الست تتلطات إلى

ت ريعات لتعزيز المساواة برن ال نسرن.

بالقلق إ اء انت ار العنف ال نساني.

على العنف والتحرل لعام ( 2019رقم .)190
لمضع د للعنف والتمررز ضد المرأة.

والتصد للتمررز ،بما في ذلك التمررز على أساس العر ونم ال ن

والمرمل ال نسية.

أ ر ته من تقدم في سياسة اله رة.

مماصت تتلة تد يم مكافحة التمررز والقمالل النمطية ال نست تتانية في م الي التعليم والعمل ،وال ست تتيما من خفل
تعزيز وص ت ت ت تتمل المرأة إلى مماقع المس ت ت ت تتؤولية .كما دعت الرمنان إلى وض ت ت ت تتع آليات إنذار لزيادة منع العنف

ال نستتي وال نستتاني ،ومماصتتلة ال همد الرامية إلى مكافحة الفقر وإشت ار الستتكان الضتتعفاء ،وتعمرق ال همد
الرامية إلى تعزيز صمل العمال المهاجرين والفجارن على السكن والعمل والتدريل.

-108

ور بت جمرجيا بالخطمات المتخذة لتد يم االست تتتقفل المبيفي العام واالست تتتقفل اإلدار والمالي

-109

ور بت ألمانيا بال همد الهائلة التي تبذلها الرمنان لض تتمان ص تتمل الفجارن والمهاجرين الُقص تتر

-110

ور بتتت هتتايتي بتتالخطتتة المطنيتتة للتعتتافي والقتتدرة على التحمتتل ،المعنمنتتة "الرمنتتان  ،"2.0وتنفرتتذ

-111

ور بت آيست تتلندا باالعتراي القانمني بالهمية ال نست تتانية وش ت ت عت على مماصت تتلة النظر في قم

-112

وال ظت الهند اعتماد الرمنان خطة العمل المطنية ب ت ت تترن قم األشت ت تتخاع ذو اإلعاقة وأتنت

-113

وأعربت إندونيست تتيا عن تقديرها للتدابرر المتخذة لتد يم آليات قم اإلنست تتان في الرمنان ،بما في

لل نة المطنية الرمنانية لحقم اإلنسان.

غرر المصحمبرن على السكن والتعليم ونظام وصاية فعال.

االستراتي ية المطنية لإلدماج االجتماعي والحد من الفقر.
أفراد م تمع الميم .

علرها في ذلك.

ذلك اإلطار الت ريعي لل نة المطنية الرمنانية لحقم اإلنسان.
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-114

وأعربت جمهمرية إيران اإلستفمية عن قلقها إ اء عدد االدعاءات المتعلقة بالمف ظات العنصترية

-115

وأعرب الع ار عن تقت تتديره للخطمات التي اتخت تتذتهت تتا الرمنت تتان لتنفرت تتذ القت تتانمن رقم 2014/4285

-116

ور بت أيرلندا باتخاذ إجراءات مناسبة ضد جماعة يمرنية متطرفة عنيفة من خفل نظام العدالة،

-117

وأتنت إس ت ترائرل على الرمنان العتمادها في عام  2020خطة العمل المطنية األولى ب ت تترن قم

-118

وأتنت إيطاليا على الرمنان لتصديقها على اتفا ية اسطنبمل.

-119

وأعربت اليابان عن تقديرها العتماد الرمنان خطة العمل المطنية األولى ب تترن قم األش تتخاع

-120

وأتنتت جمهمريتة الو التديمقراطيتة ال ت ت ت ت ت ت تتعبيتة على الرمنتان لمتا أ ر تته من تقتدم في تعزيز تحقرق

-121

وذكر وفد الرمنان أن خطة العمل المطنية لمكافحة العنصت ترية والتعصت تتل ت ت تتمل كراهية األجانل

والمعادية لشجانل والعنف ضد المهاجرين وطالبي الل مء.

لمكافحة العنصرية ،الذ يمفر أساساة مناسباة لمحاربة التمررز العنصر .
ما أدى إلى إدانات جنائية.

األشخاع ذو اإلعاقة.

ذو اإلعاقة.

المساواة الفعلية برن ال نسرن والقضاء على التمررز ضد المرأة.

ومعاداة الستامية وكراهية اإلستفم وكراهية المللية ال نستية وكراهية مغاير الهمية ال نستانية والتمررز لصتالد

األشت تتخاع غرر ذو اإلعاقة وضت تتد األشت تتخاع ذو اإلعاقة والعنصت ترية أو التعصت تتل ضت تتد الروما وضت تتد

األشتخاع المنحدرين من أصتل أفريقي ،وتركز أستاستاة على التم ية والتعليم وستياستات اإلدماج االجتماعي
والعدالة .وباإلض ت ت ت تتافة إلى ذلك ،تم التمص ت ت ت تتل إلى اتفا يهدي إلى تحس ت ت ت تترن التعاون يما يتعلق بتس ت ت ت ت رل
وتخزين البيانات المتعلقة بال رائم العنصرية.

122

ووص ت تتف المفد الس ت تتياس ت تتات المنفذة لمكافحة التمررز ض ت تتد الروما والنهما بم ت تتاركتهم في الحياة

-123

فروضتتد أن الحكممة أعطت األولمية للتصتتديق على بروتمكمل منظمة العمل الدولية لعام 2014

االجتما ية واالقتصادية والعامة.

الملحق بت تتاتفت تتا يت تتة العمت تتل ال بر لعت تتام ( 1930رقم  ،)29كمت تتا ي ت تدت عمليت تتات التفتيش والغ ارمت تتات في

م ال العمل.

وعز ت قم األشت ت ت ت ت ت تختاع ذو اإلعتاقتة فعليتاة من خفل خطتة العمتل المطنيتة ذات الصت ت ت ت ت ت تلتة،
-124
ُ
التي تعك مضت ت ت ت ت ت تتممن وهيكتل اتفتا يتة قم األشت ت ت ت ت ت تختاع ذو اإلعتاقتة ،كمتا تتيد آليتة تنست ت ت ت ت ت تترق للتدولتة
رصد تنفرذها.

 -125و ستتنت ال تترطة الرمنانية تس ت رل جرائم العنف العنصتتر وتحديدها الكترونياة ،بما في ذلك دوافع
ويتمخى اتخاذ خطمات
ووضعت طريقة مم دة لتس رل ال رائم ذات الدوافع العنصريةُ ،
التحرز ذات الصلةُ .
إض ت ت ت ت تتا ية في هذا االت اه في خطة العمل المطنية لمكافحة العنصت ت ت ت ت ترية والتعص ت ت ت ت تتل .وأولي اهتمام خاع

لم ت ت ت ت تتاركة أفراد ال ت ت ت ت تترطة الرمنانية في التدريل على قم اإلنست ت ت ت تتان ،وال ست ت ت ت تتيما في م ال قم الروما

واألشخاع ذو اإلعاقة.

وعرن أمرن المظالم الرمناني بمصت ت ت ت ت تتفه اآللية المطنية للتحقرق في أعمال التعست ت ت ت ت تتف التي يرتكبها
-126
ُ
ممبفم إنفاذ القانمن وممبفم الست من ،والتي ت تمل ادعاءات التعذيل ،واالستتخدام غرر الم ترو لشستلحة
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وعز ت
النارية ،والس ت ت تتلم غرر القانمني القائم على العنص ت ت ترية أو أ ش ت ت تتكل من أش ت ت تتكال التمررز األخرىُ .
السلطات ذات الصلة ألمرن المظالم الرمناني.

-127

وصت ت تتيغت االست ت تتتراتي ية وخطة العمل المطنرترن إلنهاء اإليدا في مؤس ت ت تست ت تتات الرعاية بدعم من

المفمضتتية األوروبية وبالت تتاور مع ركة قم األشتتخاع ذو اإلعاقة في الرمنان .وتصتتف االستتتراتي ية
اإلصف ات الف مة لمضع إطار للخدمات يلبي اال تياجات الفردية لشطفال واألشخاع ذو اإلعاقة.

-128

وتست ت ت ت تتارعت وتررة عمليات الل مء في الرمنان نتي ة لإلصت ت ت ت تتف ات الت ت ت ت ت ترييية والهيكلية ال ديدة

ورقمنتتة إجراءات الل مء .وي ر تنفرتتذ متتا يست ت ت ت ت ت تتمى ببرنتتامج هرلرمس ( )HELIOSبهتتدي تعزيز إدمتتاج
المست تتتفردين من الحماية الدولية .ولمماصت تتلة دعم إدماج الفجارن وطالبي الل مء ،وقعت الرمنان ومفمضت تتية

شؤون الفجارن مذكرة تفاهم ،وال يزال تعليم األطفال المهاجرين يملل أولمية للرمنان.
-129

وشتتكر رئي

المفد جميع المفمد على م تتاركتها الن تتطة في االستتتعراا الدور ال تتامل الخاع

بتالرمنتان .وأعرب عن ختال

امتنتانته ألمتانتة االست ت ت ت ت ت تتتعراا التدور ال ت ت ت ت ت ت تتامتل وممبفي ختدمتات المؤتمرات

والمترجمرن ال فميرن على سن سرر االستعراا.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
-130

ستتتتتدري اليونان التوصتتتتيات التالية ،وستتتتتقدم ردودا علييا قي ونا مناستتتتو ال وتجاو موعد

الدورة التاسعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان:
1-130

التصتتتتتتتتتدوق علة االتفتاةيتة التدوليتة لحمتالتة حقوق جمير العمتاا الميتاجرين وأقراد

أسرهم (ألبانيا) (بنغالدلش) (بوركينا قاسو) (رواندا) (كوت دلفوار) (ليبيا)؛ النظر قي التصدوق

علة االتفاةية الدولية لحمالة حقوق جمير العماا المياجرين وأقراد أستتتتترهم (تيمور-ليشتتتتتتي)

(الفلبين)؛ مباشتتتتتتترة التصتتتتتتتدوق علة االتفاةية الدولية لحمالة حقوق جمير العماا المياجرين
وأقراد أستتترهم (تو؛و)؛ النظر قي إمكانية اال نضتتتمام إلة االتفاةية الدولية لحمالة حقوق جمير

العماا المياجرين وأقراد أسترهم (الجزارر)؛ االنضتمام إلة االتفاةية الدولية لحمالة حقوق جمير
العماا المياجرين وأقراد أسرهم (أذربيجان)؛

2-130

التصتتتدوق علة البروتوكوا االاتياري للعيد الدولي ال اا بالحقوق االنتصتتتادلة

واالجتماعية والثقافية (ألبانيا) (البرتغاا) (بلجيكا) (جنوب أقريقيا) (ستلوقينيا) (نبرا)؛ النظر

قي التصتتتدوق علة البروتوكوا االاتياري الملحق بالعيد الدولي ال اا بالحقوق االنتصتتتادلة
واالجتماعية والثقافية (الستنغاا)؛ مباشترة التصتدوق علة البروتوكوا االاتياري الملحق بالعيد

التتدولي ال تتاا بتتالحقوق االنتصتتتتتتتتتتادلتتة واالجتمتتاعيتتة والثقتتافيتتة (تو؛و)؛ توةير البروتوكوا

االاتياري الملحق بالعيد الدولي ال اا بالحقوق االنتصادلة واالجتماعية والثقافية والتصدوق

عليه (إلطاليا)؛
3-130

التصتتدوق علة البروتوكوا االاتياري التفاةية حقوق الطفل المتعلق برج ارء تقدلم

البال؛ات (أوكرانيا) (أورلندا) (تشيكيا) (جنوب أقريقيا) (نبرا) (كوت دلفوار) (ملدلف)؛ النظر

قي التصتدوق علة البروتوكوا االاتياري التفاةية حقوق الطفل المتعلق برجراء تقدلم البال؛ات

(ستتتتتتلوقاكيا)؛ تشتتتتتتجير التصتتتتتتدوق الستتتتتترير علة البروتوكوا االاتياري التفاةية حقوق الطفل
المتعلق برجراء تقدلم البال؛ات (أورو؛واي)؛
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4-130

التصتتتتتتتتتدوق علة اتفتاةيتة مكتاقحتة التمييز قي مجتاا التعليم لمنظمتة األمم المتحدة

5-130

نبوا المتادة  14من االتفتاةيتة التدوليتة للقضتتتتتتتتتتاء علة جمير أشتتتتتتت تكتاا التمييز

6-130

توةير إعالن األطفاا والشتتتتباب والعمل المنااي والتصتتتتدوق علة اتفاةية ال اارر

7-130

التصدوق علة اتفاةية العماا المنزليين ،لعام ( 2011رنم ( )189تو؛و)؛

8-130

اعتمتاد عمليتة مفتوحة ومبنيتة علة االستتتتتتتتتتحقتاق لدش ااتيتار المرشتتتتتتتتتحين علة

للتربية والعلم والثقاقة (جنوب أقريقيا) (رواندا) (سلوقينيا) (السنغاا) (الكونغو)؛

العنصري (بوتسوانا)؛

العنقودلة ومعاهدة حظر األسلحة النووية (بنما)؛

الصتتتتتعيد الوطني النت ابات هيعات معاهدات األمم المتحدة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمة

وأورلندا الشمالية)؛
9-130

ات اذ إجراءات قعالة لتنفي التدابير المبينة قي اطة العمل الوطنية بش ت ن حقوق

األشتتت ت اا ذوي اإلعانة ،واطة العمل الوطنية لمكاقحة العنصتتتتترية والتعصتتتتتو ،واطة العمل
الوطنية بش ن حقوق الطفل (االتحاد الروسي)؛

10-130

مواصتتلة ات اذ إجراءات إلجابية للقضتتاء علة التمييز ضتتد األشت اا الضتتعفاء

11-130

تدعيم إمكانية لجوء ضتتتتحالا العنف العنصتتتتري إلة العدالة وحصتتتتوليم علة ادمات

12-130

ات تاذ تدابير قعتالة لمنر اطتاب الك ار يتة العنصتتتتتتتتتري وجرارم الك ار يتة ومكتاقحتيا

13-130

تدعيم جيودها الرامية إلة مكاقحة العنصرية ،وحمالة حقوق جمير المياجرين،

14-130

تنفيت اطتة العمتل الوطنيتة لمكتاقحتة العنصتتتتتتتتتريتة والتعصتتتتتتتتتو ()2023-2020

15-130

إعادة النظر قي الستتتياستتتات والتدابير الرامية إلة منر ومكاقحة اطاب الك ار ية

16-130

توقير التتدريتو الال م لمويفي إنفتاذ القتانون ،والتحقيق قي جرارم العنصتتتتتتتتتريتة

17-130

مكاقحة العنف العنصري ،وااصة ضد المياجرين والالجعين (ليبيا)؛

18-130

مواصتتتتتتت تلتة تتدعيم التتدابير الراميتة إلة مكتاقحتة التعصتتتتتتتتتتو والعنف القتارم علة

19-130

ات تتاذ اطوات لمنر ومكتتاقحتتة اطتتاب الك ار يتتة والتمييز العنصتتتتتتتتتري بفعتتاليتتة

20-130

تكثيف الجيود الرامية إلة تحستتتين التصتتتدي لاقعاا القارمة علة العنصتتترية أو كره

واألش اا ال ون لعانون من التمييز ضدهم تاري ي ا (المكسيك)؛

المساعدة ،وال سيما قي إطار واللة المجلس الوطني لمكاقحة العنصرية والتعصو (المغرب)؛
والمعاةبة علييا (ناميبيا)؛

وال سيما النساء واألطفاا (نيجيريا)؛

للتصدي لجرارم الك ار ية واطاب الك ار ية الموجه ضد أقراد الفعات الضعيفة (النرويج)؛

والعنف ،وال سيما ضد المياجرين والالجعين ،امتثاالا اللتزاماتيا الدولية (باكستان)؛

أو الك ار ية ،ومحاسبة المسؤولين (باكستان)؛

العنصرية وكره األجانو ،وال سيما ضد الالجعين والمياجرين وأقراد جماعة الروما (بيرو)؛

(جميورية مولدوقا)؛

بسبل منيا تدريو مويفي إنفاذ القانون ومويفي القضاء قي ه ا الصدد (رومانيا)؛
األجانوُ ،
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21-130

تعزيز الجيود الرامية إلة القضاء علة القوالو النمطية والتمييز ضد المياجرين

22-130

مواصتتتتتتت تلتة التقتدم المحر قي مكتاقحتة العنصتتتتتتتتتريتة والتمييز العنصتتتتتتتتتري وكره

23-130

تشتتتتتتتتدود العقوبات علة العنف ال ي لستتتتتتتتتيدا أقراد األنليات القومية والعرةية

والالجعين (رواندا)؛

األجانو (تونس)؛

واإلثنية والدونية ،والنستتتتتاء وذوي اليوية الجنستتتتتانية ؛ير المطابقة ،وأعماا معاداة الستتتتتامية
و؛يرها من جرارم الك ار ية (الواللات المتحدة األمريكية)؛

24-130

ات اذ تدابير لضتتمان حمالة المنتمين إلة أنليات إثنية أو دونية أو لغوية حمال اة

25-130

مواصتتتتتلة تعزيز الستتتتتياستتتتتات العامة لمكاقحة التمييز بجمير أشتتتتتكاله ،وحمالة

26-130

ات اذ اطوات لزيادة منر اطاب الك ار ية العنصتتتتري قي وستتتتارو اإلعالم وجرارم

قعالة من أي شكل من أشكاا التمييز (أورو؛واي)؛
األنليات الضعيفة (جميورية قنزويال البوليفارية)؛

الك ار يتة ومكتاقحتته والمعتاةبتة عليته ،وتوقير التتدريتو علة جرارم الك ار يتة لمويفي إنفتاذ القتانون
والستلطة القضتارية ،وتحستين إمكانية اللجوء إلة العدالة وحصتوا ضتحالا العنف العنصتري علة
ادمات الدعم (ألبانيا)؛

27-130

مواصتلة جيودها لمكاقحة العنصترية والتمييز العنصتري وكره األجانو وما وتصتل

28-130

تعزيز التدابير الرامية إلة مكاقحة جمير أشتتتكاا التمييز العنصتتتري ،بما قي ذلك

29-130

مواصتتلة تعزيز تدابير التوعية بش ت ن العنف القارم علة العنصتترية وكره األجانو

ب لك من تعصو (الجزارر)؛
قي نطاع العمالة (أنغوال)؛

ضد المياجرين والالجعين وأقراد طارفة الروما ،وك لك تحسين سبل لجوء ضحالا ه ا النوع من
العنف إلة العدالة وادمات الدعم (األرجنتين)؛

30-130

مواصتتتتتتت تلتة تتدعيم الجيود الراميتة إلة كفتالتة التحقيق الكتامتل والفعتاا قي جمير

31-130

ات تاذ تدابير قعتالة لمكتاقحتة جمير مظتاهر التعصتتتتتتتتتو ،وك لك تصتتتتتتتتتاعد ك ار يتة

32-130

وضتتتتر لية قعالة لمكاقحة األعماا ذات الدواقر العنصتتتترية ،بما قي ذلك العنف

33-130

القيتام بحملتة وطنيتة مكثفتة للتوعيتة العتامتة بيتدا مكتاقحتة التمييز العنصتتتتتتتتتري

34-130

تدعيم تدابير التصتتتتتتتدي لجرارم الك ار ية وك ار ية األجانو والعنصتتتتتتترية والتمييز

35-130

تعزيز ندرات ستتلطات إنفاذ القانون المكلفة بالتحقيق قي جرارم الك ار ية والجرارم

الجرارم المرتكبة بداقر تمييزي (أستراليا)؛

اإلسالم (أذربيجان)؛

العنصري ال ي لستيدا المياجرين ،وك لك القوالو النمطية والتمييز ضدهم (أذربيجان)؛

(جزر البياما)؛

العنصري وتعزيز التسامح علة نطاق المجتمر (بنغالدلش)؛

العنصرية ،وتعزيز ال دمات المقدمة لدعم ضحالا ه ه الجرارم (بلجيكا)؛

GE.22-00116

13

A/HRC/49/5

36-130

ضتتتتتتمان توقير موارد كافية لستتتتتتلطات إنفاذ القانون المكلفة بالتحقيق قي جرارم

37-130

تكثيف الجيود الراميتتة إلة القضتتتتتتتتتتاء علة القوالتتو النمطيتتة والتمييز ضتتتتتتتتتتد

38-130

اعتمتتاد تتتدابير قعتتالتتة لمنر اطتتاب الك ار يتتة وجرارم الك ار يتتة والمعتتاةبتتة علييتتا،

الك ار ية والجرارم العنصرية (بوتسوانا)؛
المياجرين والالجعين والروما (شيلي)؛

وتعزيز حمالت التوعيتة لمكتاقحتة المواةف القتارمتة علة العنصتتتتتتتتتريتة وك ار يتة األجتانتو ،بمتا قي

ذلك بين مويفي إنفاذ القانون ومويفي القضاء (إكوادور)؛
39-130

مواصلة جيودها لمكاقحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانو (مصر)؛

ضتتمان التحقيق قي جمير أشتتكاا جرارم الك ار ية ومالحقتيا نضتتاري ا ،ومحاستتبة
40-130
مرتكبييا ،وضتمان توقير التدريو المناستو علة جرارم الك ار ية لمويفي إنفاذ القانون والستلطة
القضارية (فيجي)؛

41-130

مواصتتتتتتلة تحستتتتتتين إمكانية حصتتتتتتوا ضتتتتتتحالا العنف العنصتتتتتتري علة ادمات

42-130

وضتر الستياستات والتدابير اإلدارية والتشتريعية الال مة لمنر نشتر األقكار القارمة

الدعم (جورجيا)؛

علة التفوق العرني ،وتوقير سبل انتصاا قعالة وعادلة قي الونا المناسو لضحالا العنصرية
واطاب الك ار ية وجرارم الك ار ية (جميورية إوران اإلسالمية)؛

43-130

مواصتتتتتتتتتلتتة الجيود الراميتتة إلة حظر المنظمتتات التي تروة ل طتتاب الك ار يتتة

44-130

االستتعاضتة عن اإلجراء القضتاري المتعلقة بتغيير نوع الجنس برجراء إداري ،من

والعنصرية ،وال سيما المنظمات الموجية ضد األنليات والمياجرين (العراق)؛

االا إعالن انفرادي قي الستتتتتجل المناستتتتتو ،وققا لتوصتتتتتيات اللجنة الوطنية اليونانية لحقوق

اإلنسان (إسبانيا)؛
45-130

اعتماد تعريف اتفاةية حمالة حقوق اإلنستتتتتان والحريات األستتتتتاستتتتتية (اال تفاةية

األوروبية لحقوق اإلنسان) لجرارم اطاب الك ار ية ،والتحقيق قي جرارم العنف العنصري وجرارم
اطاب الك ار ية ضد أقراد مجتمر الميم +ومحاكمتيم وإدانتيم ( لسلندا)؛

46-130

مواصتتلة وضتتر ستتياستتات لمكاقحة جرارم اطاب الك ار ية ،بما قي ذلك تلك التي

47-130

مواصتتلة العمل علة ضتتمان االحترام الكامل لحقوق اإلنستتان للستتكان الروما قي

ترتكو ضد أقراد مجتمر الميم (إسراريل)؛

اليونان وعدم التمييز ضتتتتتتتتدهم ،بما وتماشتتتتتتتتة مر التزاماتيا الدولية ،وذلك بالتصتتتتتتتتدوق علة
االتفاةية اإلطارية لحمالة األنليات القومية وتنفي ها بفعالية (السويد)؛

48-130

ات اذ المزيد من ال طوات إلنياء التمييز ضتتتتتتد األنليات ،بما قي ذلك الستتتتتتكان

49-130

وضتتتتر حد النتياكات حقوق اإلنستتتتان الناجمة عن الك ار ية العنصتتتترية وك ار ية

الروما ،وإدماة أطفاا الروما إدماج ا مجدل ا قي النظام التعليمي (أستراليا)؛

األجانو ،وال سيما ضد الالجعين والمياجرين والغجر و؛يرهم من األنليات (كوبا)؛
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50-130

ات اذ تدابير ستتياستتاتية ملموستتة لوضتتر تشتتريعات تتناوا نشتتا الشتتركات قي

المنتتاطق المتت ثرة بتتالنزاعتتات ،بمتتا قي ذلتتك حتتاالت االحتالا األجنبي ،لمنر جمير االنتيتتاكتتات

(دولة قلسطين)؛
51-130

ضمان المشاركة المجدلة للنساء واألطفاا واألش اا ذوي اإلعانة والمجتمعات

المحليتتة قي وضتتتتتتتتتر أُطر اتتاصتتتتتتتتتتتة بتغير المنتتات والحتتد من م تتاطر الكوار وتنفي ت ه ت ه

األطر (فيجي)؛
52-130

ات اذ تدابير ملموسة ومستدامة لمكاقحة اآلثار السلبية لتغير المنات (هاوتي)؛

53-130

وضتتتتتتتتتر اطة عمل وطنية تتماشتتتتتتت تة مر المبادئ التوجييية المتعلقة باألعماا

التجارية وحقوق اإلنستتان ،بيدا تعزيز احترام حقوق اإلنستتان قي ستتياق أنشتتطة مؤستتستتات
األعماا (اليابان)؛

54-130

تدريو مويفي إنفاذ القانون ومويفي الحدود علة حقوق اإلنستتتتتتتتان ،ورصتتتتتتتتد

55-130

ضتتتتتتتمان االستتتتتتتتقالا العملي لالية الونارية الوطنية لمكاقحة التع وو وتزويدها

56-130

مواصتتتتتتتتتلتتتتة الجيود لتحستتتتتتتتتين يروا االحتجتتتتا ووضتتتتتتتتتر برامج إلعتتتتادة

57-130

مواصلة الجيود لتحسين يروا االحتجا (أوكرانيا)؛

58 -130

مواصتتتتتتتتتلتتة الجيود لتحستتتتتتتتتين يروا االحتجتتا والحتتد من االكتظتتا قي

59-130

ات اذ تدابير قعالة لضتتتمان عدم نبوا االعتراقات الناجمة عن التع وو أو ستتتوء

60-130

مواصتتلة الجيود لتحستتين يروا االحتجا  ،وت فيف االكتظا قي المؤستتستتات

التجاو ات قي است دام القوة العامة والتحقيق قييا والمعاةبة علييا (المكسيك)؛
بالموارد المالية والبشرية الال مة (الجبل األسود)؛

الت هيل (تونس)؛

السجون (أو بكستان)؛

المعاملة قي الممارسة العملية (أو بكستان)؛

اإلصتتالحية ،وإصتتالن نظام احتجا المياجرين ،وضتتمان معاملة المياجرين المستتلوبة حريتيم
بكرامة وإنسانية (ألبانيا)؛

61-130

مواصتتتلة الجيود لتحستتتين يروا االحتجا وت فيف االكتظا قي المؤستتتستتتات

62-130

التحقيق قي تقارير الستتتتلوت التعستتتتفي وادعاءات أعماا العنف ؛ير المبررة من

63-130

اعتماد وتنفي ستياستات قعالة لضتمان استتيفاء يروا الستجون للمعاوير الدولية

64-130

الحد من اكتظا الستتتتتتتتجون وضتتتتتتتتمان استتتتتتتتتيفاء الظروا قي أماكن االحتجا

بسبل منيا تطبيق تدابير ؛ير احتجا ية (النمسا)؛
اإلصالحيةُ ،
جانو سلطات إنفاذ القانون (أذربيجان)؛
لحقوق اإلنسان (أذربيجان)؛

للمعاوير الدولية (بيالروي)؛
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65-130

القضتتاء علة عنف الشتترطة واالستتت دام المفر للقوة من جانو مستتؤولي إنفاذ

القانون ضتد المتظاهرين الستلميين ،بما قي ذلك استت دام الغا المستيل للدموع ضتد المياجرين
وطالبي اللجوء (كوبا)؛

66-130

ضتتتتتمان تزويد أمين المظالم اليوناني ،بوصتتتتتفه اآللية الونارية الوطنية لمكاقحة

التع وو ،بالموارد المالية والبشرية الال مة للعمل بفعالية (تشيكيا)؛

إجراء تحقيق شامل فيما ُوبلغ عنه من حاالت االست دام المفر للقوة من جانو
67-130
مويفي إنفتاذ القتانون ،ومراجعتة إجراءات مكتاقحتة التجمعتات المطبقتة قي ستتتتتتت تيتاق المظتاهرات،
وتوقير التدريو لجمير مويفي إنفاذ القانون علة است دام القوة (تشيكيا)؛

جعتل يروا الستتتتتتتتتجن واالحتجتا تتمتاشتتتتتتتتتة تمتاما مر المعتاوير الدوليتة لحقوق
68-130
اإلنستتتتان ،بما قي ذلك نواعد األمم المتحدة الدنيا الموحدة لمعاملة الستتتتجناء (نواعد نيلستتتتون
ماندوال) (الدانمرت)؛

69-130

مواصتتلة جيودها لتحستتين يروا االحتجا وت فيف االكتظا قي المؤستتستتات

70-130

ات اذ تدابير قورية وقعالة لمنر ومعالجة المعاملة الالإنستتتتتتتانية والميينة ضتتتتتتتد

71-130

تحسين األوضاع قي السجون ومراكز االحتجا (جميورية إوران اإلسالمية)؛

72-130

إجراء تحقيقات شتتتفاقة قي ادعاءات االستتتت دام المفر للقوة من جانو مويفي

73-130

ات تاذ تتدابير قعتالتة إل التة الحواجز التي تحوا دون وصتتتتتتتتتوا ذوي اإلعتانتة إلة

74-130

مواصتتتتتتلة تحستتتتتتين نظام العدالة الجنارية وات اذ تدابير لمعالجة ستتتتتتلو الحرية

75-130

مواصتتلة التدابير الرامية إلة تحقيق التوا ن بين الجنستتين قي الحياة الستتياستتية

76-130

تنقيح تشتتتتريعاتيا الوطنية باية االعتراا بالحق قي االستتتتتنكاا الضتتتتميري من

اإلصالحية (جورجيا)؛

المياجرين وطالبي اللجوء والمتظاهرين والروما (جميورية إوران اإلسالمية)؛

إنفاذ القانون (العراق)؛
العدالة (ناميبيا)؛

تعسف ا (النرويج)؛

والعامة ،وسد الفجوة قي األجور بين الجنسين (نيباا)؛

ال دمة العستتتتكرية ،وتواي ادمة بدولة لل دمة العستتتتكرية تتان لجمير المستتتتتنكفين ضتتتتميري ا
إمكتتانيتتة االستتتتتتتتتتفتتادة منيتتا ،علة أن تكون ؛ير عقتتابيتتة أو تمييزيتتة قي طبيعتيتتا أو تكلفتيتا

أو مدتيا (بنما)؛
77-130

ات اذ المزيد من ال طوات من أجل تعزيز مشتاركة المرأة قي المجالين الستياستي

78-130

مواصتتتتتتتتتلتتتة الجيود لضتتتتتتتتتمتتتان حق كتتتل قرد قي المجتمر قي حريتتتة التتتدون

79-130

تصتتتتتتميم وتنفي تدابير محددة لتحقيق التوا ن بين الجنستتتتتتين قي اإلدارة العامة

والعام (الفلبين)؛

أو المعتقد (بولندا)؛

علة المستويات المحلية واإلنليمية والوطنية (ليتوانيا)؛
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إجراء بحو عن المستتتاجد التاري ية قي اليونان التي ُحولا إلة كنارس وإعادة
80-130
الوضر المقدي لتلك التي ُتست دم حاليا بما وتعارض مر ويارفيا األصلية وندسيتيا (تركيا)؛
81-130

إعادة النظر قي مطالو الجاليات المستتتلمة التركية قي ألكستتتندريا ،إلماثيا ،وقي

82-130

ات اذ ال طوات الال مة إلنياء تدال الدولة قي الشؤون الدونية لانلية المسلمة

83-130

نزع الصفة الجرمية عن التشيير (أوكرانيا)؛

84-130

القيام بعمل ملموي ويدا إلة يادة مشتتتاركة المرأة الفاعلة قي عمليات صتتتنر

85-130

مواصتتتلة الجيود الرامية إلة تعزيز التدابير القانونية والستتتياستتتاتية لزيادة تعزيز

86-130

تعزيز يتتادة مشتتتتتتتتتتاركتتة المرأة قي الحيتتاة الستتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتيتتة واإلدارة العتتامتتة قي

87-130

تدعيم الجيود الرامية إلة تحقيق تكاقؤ الجنسين قي اإلدارة العامة (ملدلف)؛

سالونيك برنشاء أماكن عبادة ااصة بيا وإنامة مقابر للمسلمين قي أثينا وسالونيك (تركيا)؛

التركية واالعتراا بالمفتين المنت بين (تركيا)؛

القرار السياسي (أنغوال)؛

المشاركة السياسية للمرأة علة الصعيدون الوطني والمحلي (أرمينيا)؛

البلد (الب ار يل)؛

النظر قي تعدول التشتتتتريعات لكي وتمكن المستتتتتنكفون ضتتتتميري ا من أداء ادمة
88-130
مدنية بدولة قي مكان إنامتيم (كرواتيا)؛
89-130

ضتتتتتتتمان يادة تمثيل المرأة قي الحياة الستتتتتتتياستتتتتتتية واالنتصتتتتتتتادلة ،وك لك قي

90-130

ضتتتتتتتتتمتتان حريتتة التعبير وتكوين الجمعيتتات للمتتداقعين عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان

91-130

ضتتمان حمالة المداقعين عن حقوق اإلنستتان والعاملين والمتطوعين قي المجاا

المناصو القيادلة (مصر)؛

والمتطوعين ومنظمات المجتمر المدني (المكسيك)؛

اإلنستتتتاني من التيدود والمضتتتتالقة والت ويف ،وعدم مقاضتتتتاتيم بستتتتبو المشتتتتاركة قي العمل

اإلنساني ،بما قي ذلك أنشطة البحث واإلنقاذ قي البحر(بنما)؛
92-130

إعادة النظر قي الستياستات باية تيستير العمل المشتروع للمنظمات ؛ير الربحية

93-130

ات اذ التدابير الال مة إل نياء التيدودات والعنف ضد الصحفيين ،وقق ا اللتزاماتيا

94-130

مضتتتتتتاعفة الجيود لضتتتتتتمان حمالة المداقعين عن حقوق اإلنستتتتتتان ،بمن قييم

95-130

ضتمان الستمان لجمير المداقعين عن حقوق اإلنستان والصتحفيين والعاملين قي

واألقراد العاملين مر المياجرين والالجعين (الفلبين)؛

بموجو القانون الدولي (السويد)؛

أولعك ال ون لقومون بعمل إنساني مر الالجعين والمياجرين (أورو؛واي)؛
المجاا اإلنساني بممارسة عمليم قي بيعة منة وتمكينية (النمسا)؛

وةف المالحقة القضتتتتتارية ،بما قي ذلك جناريا ،للمداقعين عن حقوق اإلنستتتتتان
96-130
ال ون لحققون قي حاالت اإلعادة القستتتتتتتترية برجراءات موجزة أو الطرد الجماعي (ما لستتتتتتتتمة

( )pushbackبيالروي)؛
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97-130

وضتتتتتتتتتر حتد للتيتدوتدات والمضتتتتتتتتتالقتات التي وتعرض ليتا المتداقعون عن حقوق

98-130

مواصتتتلة الجيود الرامية إلة مكاقحة االتجار بالبشتتتر واستتتتغالا العماا وتيريو

99-130

مواصلة ات اذ تدابير قعالة لمنر ومكاقحة االتجار باألش اا (نيباا)؛

100-130

مواصتتتلة الجيود لمكاقحة االتجار بالبشتتتر والدقاع عن حقوق الضتتتحالا قي ه ا

101-130

تعزيز اإلجراءات المتعلقة بتحدود ضتتتحالا االتجار وإحالتيم ،ال ستتتيما قي ستتتياق

102-130

مواصتتتتتتتتلة تعزيز التنفي الفعاا ل طة العمل الوطنية بشتتتتتت ت ن االتجار بالبشتتتتتتتتر

103-130

يادة الجيود الرامية إلة منر االتجار بالبشتتتتر ومكاقحته ،وال ستتتتيما عن طريق

اإلنسان ،وال سيما عند القيام بعمل إنساني (كوبا)؛
المياجرين (لبنان)؛

الصدد (نيجيريا)؛

اليجرة ،وضمان حصوا الضحالا علة جمير ال دمات الال مة (الفلبين)؛
(المملكة العربية السعودلة)؛

وضتتر إجراءات قعالة لتحدود هوية الضتتحالا ضتتمن الفعات الضتتعيفة وإحالتيم إلة الدوارر ذات

الصتتتتتتتتتلتتة ،ومضتتتتتتتتتتاعفتتة الجيود للتحقيق قي الحتتاالت المشتتتتتتتتتتبتته قي أنيتتا تتعلق بتتاالتجتتار
بالبشر (لكسمبرغ)؛

104-130

تستتتترير الجيود الرامية إلة تنفي اطة العمل الوطنية لمكاقحة االتجار بالبشتتتتر

لعتام  2019ومواصتتتتتتت تلتة توقير التتدريتو علة ليتة اإلحتالتة الوطنيتة الجتدوتدة لجمير العتاملين قي

ال طو األمامية والمسؤولين المعنيين (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمة وأورلندا الشمالية)؛

105-130

مواصلة جيودها لمكاقحة االتجار بالبشر (قييا نام)؛

 106-130تكثيف جيودها لمكاقحة االتجار بالبشتتتر ،مر إوالء احتياجات الضتتتحالا اهتمام ا
ااصا (الجزارر)؛
107-130

تعزيز الجيود الرامية إلة منر االتجار باألطفاا واستتتتتتتتتغالليم والتصتتتتتتتتدي ليما

108-130

اعتماد تدابير مناستبة لحمالة األطفاا ضتحالا االعتداء الجنستي و/أو االستتغالا

109-130

مواصلة جيودها لمنر االتجار بالبشر ومكاقحته (جورجيا)؛

110-130

مواصتتتتتلة الجيود الرامية إلة التصتتتتتدي لال تجار باألشتتت ت اا أل؛راض الستتت ت رة

111-130

تكثيف جيودها لمنر ومكاقحة االتجار باألش اا (جميورية إوران اإلسالمية)؛

112-130

تكثيف جيودها لمكاقحة االتجار باألشتتتتتت ت اا ،وال ستتتتتتتتيما المياجرين وطالبي

113-130

النظر قي ات اذ اطوات صتتوب االعتراا القانوني بالعالنات المثلية ،بما لشتتمل

بست تبل منيا وضت تر إطار نانوني وستتتياستتتاتي مناستتتو لحماوتيم
وكفالة تحدود هوية الضتتتحالاُ ،
(جزر البياما)؛
واالتجار (مالطة)؛

ومنعه ،وال سيما قي القطاع الزراعي ،وتدعيم نيج وركز علة الضحالا (إندونيسيا)؛

اللجوء (العراق)؛

الزواة وإمكانية تبني األطفاا(مالطة)؛

18

GE.22-00116

A/HRC/49/5

114-130

إصدار وتنفي نوانين تعترا بزواة المثليين وإمكانية تبني األطفاا ( لسلندا)؛

115-130

تكثيف اإلجراءات لمكاقحة أي مظير من مظاهر التمييز قي العمل واالستتتتتتغالا

116-130

مواصتتتتتتتتتلتة تركيزهتا علة إ التة الحواجز التي تعترض جمير جوانتو عمتل المرأة

117-130

تنفي ت تتتدابير ملموستتتتتتتتتتتة بقصتتتتتتتتتتتد إ التتة الفجوة قي األجور بين الجنستتتتتتتتتين

االنتصادي للعماا المياجرين (بيرو)؛

وتعزيز مشاركة المرأة قي الحياة السياسية والعامة (جميورية كوريا)؛

و يادة مشتتتتتتتتتاركة المرأة قي ريادة األعمتاا ،وك لك الحتد من بطتالة المرأة وعمتالتيتا النتانصتتتتتتتتتة

(جميورية مولدوقا)؛
118-130

تنفي تدابير ملموسة للحد من الفجوة قي األجور بين الجنسين (ليتوانيا)؛

119-130

ات اذ تدابير قعالة لضتتتتمان إدماة األشتتت اا ذوي اإلعانة ،وال ستتتتيما النستتتتاء

120-130

مواصتتتلة العمل علة إ الة العقبات التي تحوا دون المشتتتاركة الكاملة للمرأة قي

121-130

ات اذ تدابير قعالة لضتتتتمان إدماة األشتتت اا ذوي اإلعانة ،وال ستتتتيما النستتتتاء

122-130

اعتماد ستتياستتات شتتاملة لحمالة النستتاء والفتيات ،مر التركيز بوجه ااا علة

ذوات اإلعانة قي سوق العمل المفتوحة (جنوب أقريقيا)؛

سوق العمل وإ الة الفجوة قي األجور بين الجنسين (إسبانيا)؛
ذوات اإلعانة قي سوق العمل المفتوحة (تركمانستان)؛

مشتتتتاركة المرأة الكاملة وعلة ندم المستتتتاواة قي القوة العاملة وعلة تقلي

بين الجنسين (شيلي)؛

الفجوة قي األجور

123-130

ضتتتتتتمان مشتتتتتتاركة المرأة الكاملة وعلة ندم المستتتتتتاواة قي القوة العاملة ،وتنفي

124-130

مواصتتتلة تعزيز التدابير المت ة لتنفي التشتتتريعات المتعلقة بالتمييز الجنستتتاني

125-130

تنفي تدابير لزيادة ريادة األعماا بين النساء (موريشيوي)؛

126-130

تدعيم الجيود إل الة العقبات التي تحوا دون مشاركة المرأة قي ريادة األعماا،

127-130

ات اذ إجراءات لتضييق الفجوة قي األجور بين الجنسين (إسراريل)؛

128-130

مواصلة ت فيف أثر األ مة االنتصادلة وتدابير التقشف قي الحقوق االجتماعية

129-130

مواصتتلة تعزيز وحمالة حقوق اإلنستتان ،وال ستتيما حقوق المرأة والطفل والفعات

130-130

إنجا االستتتتتتتتتتراتيجية الوطنية لتدماة االجتماعي والحد من الفقر ،التي أُطلقا

تدابير لسد الفجوة قي األجور بين الجنسين ( لسلندا)؛

قي مكان العمل (اليند)؛

ولسد الفجوة قي األجور بين المرأة والرجل قي سوق العمل (العراق)؛

واالنتصادلة ألشد قعات المجتمر ضعفا ،كما أوصي من نبل (بولندا)؛

الضعيفة (المملكة العربية السعودلة)؛

قي حزيران/وونيه  2021لمعالجة األسباب الج رية للفقر ،وتنفي برامج ت فف من ثار جارحة
كوقيد 19-قي العمالة وستبل العيش لضتمان أن لعيش جمير األطفاا و؛يرهم من أقراد األسترة
المعيشية بكرامة وأن لحصلوا علة ادمات عامة ميسورة التكلفة (مالوي)؛
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131-130

مواصلة تعزيز التنمية المستدامة وتدعيم نظام الحمالة االجتماعية (الصين)؛

132-130

تحستين حمالة حقوق الضتعفاء ،بمن قي ذلك النستاء واألطفاا واألشت اا ذوو

133-130

مواصتتتتتتلة توطيد اطو وبرامج المستتتتتتاعدة االجتماعية من االا الستتتتتتياستتتتتتات

اإلعانة (الصين)؛

االجتمتاعيتة الفعتالتة والجتامعتة المتواتاة قي اطتة اليونتان ، 2.0-وهي ال طتة الوطنيتة للتعتاقي

والقدرة علة التحمل (الجميورية الدومينيكية)؛
134-130

ات اذ إجراءات لمكاقحة ققر األطفاا ،مر مراعاة ضتتتتتعف أطفاا الروما واألطفاا

135-130

تنفي ستياستات متعلقة بالصتحة النفستية نارمة علة حقوق اإلنستان بما وتماشتة

المياجرين ؛ير المصحوبين (إكوادور)؛

مر اتفاةية حقوق األشتت ت اا ذوي اإلعانة ،وتوقير ادمات الصتتتتحة العقلية المجتمعية ،باية
القضاء علة الوصم والتمييز واإلكراه قي مجاا الصحة العقلية (البرتغاا)؛

136-130

مواصتتتتلة دعم الجيود المب ولة لتعزيز االستتتتتجابة الشتتتتاملة لجارحة كوقيد19-

137-130

الستتتعي إلة وضتتتر استتتتراتيجية طويلة األجل تشتتتمل ات اذ تدابير قعالة لضتتتمان

138-130

مواصتتتتتتتتتلتتة تتتدعيم التتتدابير الراميتتة إلة احتواء الجتتارحتتة قي مراكز استتتتتتتتتتقبتتاا

139-130

وضتتتر حد لالستتتتشتتتفاء ؛ير الطوعي وستتتلو الحرية ؛ير الطوعي بستتتبو إعانة

140-130

تحسين قرا حصوا األش اا ذوي اإلعانة علة ال دمات الصحية ،وال سيما

141-130

وضتتتتر استتتتتراتيجية طويلة األجل لضتتتتمان المستتتتاواة قي الحصتت توا علة التعليم

142-130

يتتادة الجيود الراميتتة إلة إدمتتاة األطفتتاا الالجعين والميتتاجرين وأطفتتاا الرومتتا

143-130

وضتتتر استتتتراتيجية تعليمية طويلة األجل من أجل اإلدماة الكامل لجمير األطفاا

144-130

ب ا المزيد من الجيود لمكاقحة التمييز والتعصتتتو ضتتتد األشت ت اا المحرومين

(المملكة العربية السعودلة)؛

يادة الكفاءة قي حصوا األش اا ذوي اإلعانة علة ال دمات الصحية (صربيا)؛

المياجرين والالجعين (جميورية قنزويال البوليفارية)؛

نفسية  -اجتماعية (األرجنتين)؛

ادمات الصحة الجنسية واإلنجابية (ماليزيا)؛

وجودته لاطفاا طالبي اللجوء والالجعين والمياجرين و؛يرهم من األطفاا الضعفاء (النرويج)؛

واألطفاا ذوي اإلعانة إدماجا كامالا قي النظام التعليمي (بيرو)؛

الالجعين والمياجرين وأطفاا الروما واألطفاا ذوي اإلعانة قي المداري العامة (البرتغاا)؛

علة أساي انتماريم اإلثني والدوني ،مر التركيز بشكل ااا علة المساواة قي حصوا جمير
األطفاا علة تعليم جيد (جميورية كوريا)؛

145-130
ت صي
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أمواا إضافية للمواد التعليمية وتقدلم دعم قردي للمحتاجين (سلوقينيا)؛
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146-130

وضتتتتر استتتتتراتيجية تعليمية طويلة األجل مر تحدود النق

قي التمويل من أجل

اإلدمتتاة الكتتامتتل لجمير األطفتتاا الالجعين والميتتاجرين واألطفتتاا ذوي اإلعتتانتتة قي المتتداري

العامة (تركمانستان)؛

 147-130ات تاذ اطوات لتت ليتل العقبتات التي تحوا دون الحصتتتتتتتتتوا قعليت ا علة التعليم،
بيدا تحسين معدالت االنتظام قي المدرسة بين األطفاا الضعفاء (جزر البياما)؛
148-130

ات اذ مزيد من ال طوات لضمان التعليم الشامل لاطفاا ذوي اإلعانة قي النظام

149-130

كفالة حصتتتوا األطفاا المياجرين والُقصتتتر ؛ير المصتتتحوبين علة التعليم علة

التعليمي العادي (بلغاريا)؛

نحو مالرم ،وققتا للمتادة  13من العيتد التدولي ال تاا بتالحقوق االنتصتتتتتتتتتتادلتة واالجتمتاعيتة
والثقافية ،وذلك بتنفي توجييات االتحاد األوروبي التي تلزم الدوا األعضتتتتتتتتاء بردماة األطفاا
قي ُنظميم المدرسية الوطنية قي ؛ضون ثالثة أشير من تحدود هويتيم (كندا)؛

150-130

تكثيف الجيود لضتتتتتتتمان أقضتتتتتتتل الفرا لحصتتتتتتتوا المياجرين والالجعين علة

151-130

النظر قي قصوا بدولة للتعليم الدوني للطالب ؛ير األرثوذكس قي المداري (كرواتيا)؛

152-130

تكثيف الجيود لتوقير قرا التعليم للجمير ،وال ستتتتتتتتتيمتا للميتاجرين والالجعين،

153-130

ات اذ المزيد من ال طوات لتعزيز تكاقؤ الفرا للمجتمعات الميمشتة قي التعليم

154-130

اعتماد استتتتتراتيجية متماستتتتكة لضتتتتمان حصتتتتوا الجمير علة التعليم ،ال ستتتتيما

155-130

مواصتتتتتتلة تنفي تدابير إل الة العقبات التي تحوا دون حصتتتتتتوا جمير األطفاا،

156-130

مواصلة الجيود الرامية إلة القضاء علة العنف العارلي (لبنان)؛

157-130

تكثيف الجيود التي تب ليا المؤسسة الوطنية اليونانية لحقوق اإلنسان من أجل

158-130

التحقيق قي جمير أعماا العنف ضتتتتتتتتتد النستتتتتتتتتاء والفتيات ،بما قي ذلك العنف

159-130

مواصتتتتتلة مكاقحة العنف الموجه ضتتتتتد النستتتتتاء والفتيات ،وال ستتتتتيما عن طريق

160-130

تعزيز الدعم المقدم للنستاء الضتعيفات ،وال ستيما للنستاء المنتميات إلة أنليات،

161-130

استتتتثمار جيود إضتتتافية قي توقير األمواا الال مة لامانة العامة للمستتتاواة بين

التعليم (الكونغو)؛

و يادة مشاركة المرأة قي الحياة السياسية (إكوادور)؛

والعمل (اليند)؛

الطالب ذوي االحتياجات التعليمية ال اصة (موريشيوي)؛
بمن قييم األطفاا ذوو اإلعانة ،علة التعليم (إندونيسيا)؛

ات اذ إجراءات ملموسة تيدا إلة يادة الوعي والقضاء علة التمييز ضد المرأة (المغرب)؛

العارلي ،و يادة الدعم المقدم للضحالا ،وقق ا التفاةية اسطنبوا (هولندا)؛
حمالت الونالة والتوعية العامة (رومانيا)؛

بما قي ذلك إمكانية االستفادة من المالجئ المال رمة والدعم الطويل األجل (ليتوانيا)؛
الجنسين من حيث الموارد البشرية والمالية والتقنية (صربيا)؛
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162-130

مواصتتتتتتتلة الجيود لدعم المستتتتتتتاواة بين الجنستتتتتتتين ،وحمالة حقوق المرأة ومنر

163-130

مواصتتتلة ات اذ اطوات عملية تيدا إلة استتتتحدا بنة تحتية مؤستتتستتتية وقي

164-130

االعتماد علة اإلطار المؤستتتتتتستتتتتتي المنشتتتتت بموجو القانون رنم 2019/4604

ارتكاب العنف ضد المرأة (تونس)؛

مجاا حقوق اإلنسان لتحسين تنفي التزاماتيا قي مجاا حقوق اإلنسان (تركمانستان)؛
لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين والقضاء علة العنف الجنساني (أستراليا)؛

بسبل منيا تدعيم تشريعاتيا
 165-130مواصلة ات اذ تدابير لحمالة حقوق المرأة والطفلُ ،
القارمة (ماليزيا)؛
166-130

كفتالتة التنفيت الكتامتل والفعتاا التفتاةيتة مجلس أوروبتا للونتالتة من العنف ضتتتتتتتتتد

النستتتتتتتتتاء والعنف العتارلي ومكتاقحتيمتا ،وذلك من االا جملتة أمور منيتا اعتمتاد التشتتتتتتتتتريعتات
الثانوية الال مة وتنفي المراسيم (بلجيكا)؛

167-130

العجيل قي اعتماد وتنفي اطة العمل الوطنية للمستاواة بين الجنستين (،)2025-2021

168-130

تنفي اتفاةية مجلس أوروبا للونالة من العنف ضتتتتتتتتتد النستتتتتتتتتاء والعنف العارلي

169-130

بسبل منيا حمالت التوعية (كرواتيا)؛
مواصلة تدعيم مكاقحة العنف العارليُ ،

170-130

ضمان اإلبقاء علة مكاقحة العنف الجنساني ضمن األولويات الرريسية (نبرا)؛

171-130

تكثيف الجيود لزيادة مشتتتتاركة المرأة قي الحياة الستتتتياستتتتية وقي القوش العاملة

172-130

ضتتتمان حصتتتوا الجمير علة ادمات عالية الجودة وإمكانية اللجوء إلة العدالة

173-130

بستتتتتتت تبتل منيتا توقير
تنفيت تتدابير ملموستتتتتتتتتة لزيتادة الوعي العتام بحقوق المرأةُ ،

وتدعيم رصد ركارزها واالمتثاا ليا (كندا)؛

ومكاقحتيما (كوت دلفوار)؛

وريادة األعماا (تشيكيا)؛

لضحالا العنف الجنسي والجنساني والناجين منه (الدانمرت)؛

التدريو للقضتتتتتتاة والمدعين العامين وضتتتتتتبا الشتتتتتترطة ومقدمي ال دمات الصتتتتتتحية ومويفي

المداري ،من أجل كفالة حقوق المرأة قي جمير مجاالت الحياة العامة (قنلندا)؛
174-130

ضتتتتتتت تمتان توقير اتدمتات جيتدة وإمكتانيتة اللجوء إلة العتدالتة لجمير النتاجين من

175-130

ات اذ التدابير الال مة العتماد نيج شتامل لمنر العنف ضتد المرأة بجمير أشتكاله

176-130

تعزيز التدابير الرامية إلة منر العنف ضتتتتتتتتد المرأة ومكاقحته ،وتوستتتتتتتتير نطاق

العنف الجنساني ( لسلندا)؛
والتصدي له (اليند)؛

تلك التدابير للوصتتتتتتوا إلة المياجرات والالجعات الالتي لعشتتتتتتن قي الم يمات وأماكن اإلنامة
المؤنتة (إندونيسيا)؛

177-130

مواصتتتلة تكثيف الجيود لمنر العنف الجنستتتاني ضتتتد المرأة ،بما قي ذلك العنف

العارلي ،وتعزيز تمكين المرأة (إلطاليا)؛
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178-130

مواصتتتتلة جيودها لتعزيز المستتتتاواة بين الجنستتتتين والقضتتتتاء علة التمييز ضتتتتد

المرأة من االا تنفيت اطتة العمتل الوطنيتة المتعلقتة بتالمرأة والستتتتتتتتتالم واألمن (جميوريتة الو

الدلمقراطية الشعبية)؛
179-130

الحد من إوداع األطفاا قي مؤستتتتستتتتات الرعالة بزيادة استتتتت دام الرعالة البدولة

180-130

النظر قي تتتتدابير لتعزيز إمكتتتانيتتتة تستتتتتتتتتجيتتتل المواليتتتد أبنتتتاء الميتتتاجرين ؛ير

181-130

كفالة توقير موارد بشتترية ومالية كافية لتنفي اطة العمل الوطنية بش ت ن حقوق

182-130

مواصتتتتتتلة جيودها قي مكاقحة ققر األطفاا وحمالة حقيم قي الصتتتتتتحة والتعليم

األسرية والمجتمعية (الجبل األسود)؛

النظاميين (الفلبين)؛

الطفل تنفي ا شامالا (سلوقاكيا)؛

وضتتمان حصتتوا جمير األطفاا ،بمن قييم أطفاا األستتر ذات الوضتتر االجتماعي واالنتصتتادي

المتدني وأطفاا المياجرين ،علة الدعم والتمتر بجمير حقوق الطفل (دولة قلسطين)؛
183-130

وضتتتر ستتتياستتتة ميزانية محورها الطفل باالنتران مر تعميم مراعاة منظور وراعي

184-130

تدعيم الجيود الرامية إلة يادة تعزيز حقوق الطفل ،مر مراعاة الت ثير الستتتلبي

احتياجات األطفاا قي جمير نطاعات السياسة العامة (مالطة)؛

لجارحة كوقيد 19-واأل مة االنتصتتتتتادلة ،من االا تنفي اطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق

اعتمدت قي عام ( 2021اليابان)؛
الطفل ،التي ُ
185-130

اعتمتاد وتنفيت تتدابير لمنر ووةف جمير انتيتاكتات حقوق الطفتل ،بمتا قي ذلتك

186-130

ات تاذ ال طوات الال متة لالعتراا بتاليويتة اإلثنيتة لانليتة المستتتتتتتتتلمتة التركيتة قي

حقوق األطفاا المياجرين (جميورية الو الدلمقراطية الشعبية)؛

تراةيتا الغربيتة واالمتثتاا دون مزيتد من التت اير ألحكتام المحكمتة األوروبيتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتتان

الصتتادرة قي عام  2008بش ت ن ثال رابطات لانليات ُحظرت الستتت دام كلمتي تركية و أنلية
قي أسماريا (تركيا)؛

 187-130الستتمان لانلية المستتلمة التركية برنشتتاء مدارستتيا ال اصتتة وتشتتغيليا ،امتثاالا
للمعاهدات الدولية (تركيا)؛
188-130

تييعة الشتترو الال مة لتمكين الجاليات المستتلمة التركية قي تراةيا الغربية وقي

189-130

مواصتتلة تدعيم ال طو والستتياستتات المتعلقة بحمالة حقوق األنليات (جميورية

دودلكانيس من اإلدارة ال اتية لممتلكاتيا الونفية (تركيا)؛

قنزويال البوليفارية)؛

 190-130مواصتلة العمل باالستتراتيجية الوطنية إلدماة الروما اجتماعيا ،واطو العمل قي
مجاالت اإلسكان والصحة والعمالة والتعليم (جميورية قنزويال البوليفارية)؛
191-130

تكثيف اإلجراءات لضتتتتتتتمان إدماة األشتتتتت ت اا ذوي اإلعانة قي ستتتتتتتوق العمل

192-130

مواصتتتتتلة التقدم قي تنفي اإلطار القانوني القارم بشتتت ت ن معاوير التيستتتتتير ل وي

المفتوحة وضمان التعليم الشامل لاطفاا والطالب ذوي اإلعانة (بولندا)؛
اإلعانة (جميورية مولدوقا)؛
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193-130

ضتمان الوصتوا الفعلي لاشت اا ذوي اإلعانة إلة العدالة وال دمات القانونية

والمستاعدة القانونية ،ووضتر استتراتيجية طويلة األجل للحصتوا علة ادمات الرعالة الصتحية

الشاملة (ليتوانيا)؛
194-130

التركيز علة تحستين وصتوا األشت اا ذوي اإلعانة إلة المعلومات ،من االا

195-130

مواءمتة اإلطتار القتتانوني واإلداري الوطني المعني بتاإلعتانتة مر اتفتتاةيتتة حقوق

196-130

تكثيف التدابير الرامية إلة ضتتتتمان عدم استتتتتبعاد األشتتتت اا ذوي اإلعانة من

197-130

مواصتتتتتتتتلة توطيد اإلنجا ات المحققة قي تعزيز الحقوق واإلدماة وتكاقؤ الفرا

198-130

مراجعة نظام الوصالة وسير عمله (ألمانيا)؛

199-130

وضتتتتتر ما ولزم من تدابير قعالة لضتتتتتمان مستتتتتتوش معيشتتتتتة مالرم لاشتتت ت اا

أشكاا ميسرة وترجمة لغة اإلشارة (إسبانيا)؛

األش اا ذوي اإلعانة (أنغوال)؛

تو ير بدالت الرعالة االجتماعية (ماليزيا)؛

والرقاه لاش اا ذوي اإلعانة قي إطار البرامج الوطنية المنف ة (الجميورية الدومينيكية)؛

ذوي اإلعانة ،بما قي ذلك حصتتتتتتوليم علة ندر كاا من ادمات الرعالة الصتتتتتتحية الشتتتتتتاملة

(جميورية إوران اإلسالمية)؛
200-130

ضتتمان تواقر ادمات الرعالة الصتتحية وال دمات القضتتارية والتعليمية وشتتموليا

201-130

ضتتتمان النظر قي كل طلو من طلبات اللجوء علة حدة للونوا علة احتياجات

202-130

ضمان إجراء تحقيق سرير ومستقل ومتابعة االتيامات المتعلقة برد المياجرين،

203-130

التحقيق الفوري والكتتامتتل قي التقتتارير المتعلقتتة بتتانتيتتاكتتات مبتتدأ عتتدم اإلعتتادة

لاش اا ذوي اإلعانة (إسراريل)؛

مقدمي الطلبات من الحمالة الدولية (المكسيك)؛

وققا اللتزاماتيا الدولية (هولندا)؛

القسترية واالدعاءات المتعلقة باإلعادة القسترية برجراءات موجزة للمياجرين علة حدود االتحاد

األوروبي بين اليونان وتركيا ،بما قي ذلك أعماا العنف أو ستوء المعاملة التي ند تكون ونعا
االا ه ه الحواد (النرويج)؛

204-130

إنشتتتتتاء ليات قعالة إلبطاا رد المياجرين والالجعين وضتتتتتمان التقيد بمبدأ عدم

205-130

مواصتتتلة صتتتقل الستتتياستتتات الرامية إلة ضتتتمان احترام حقوق اإلنستتتان لطالبي

206-130

مواصتتلة التعاون مر مفوضتتة األمم المتحدة لشتتؤون الالجعين ومنظمات حقوق

اإلعادة القسرية (باكستان)؛

القصر ؛ير المصحوبين اهتماما ااصا (جميورية كوريا)؛
اللجوء والمياجرين ،مر إوالء حمالة ُ

اإلنستتتان ،ومواصتتتلة العمل علة تحستتتين النظام التشتتتريعي ونظام إنفاذ القانون من أجل يادة
قعالية مؤسسة الوصالة علة األطفاا ؛ير المصحوبين (االتحاد الروسي)؛

207-130

ضتتتمان تمتر جمير األشت ت اا قي الممارستتتة العملية ،بمن قييم األلبان ال ون

لعيشون قي اليونان ،تمتعا متساويا وقعاالا بالثقاقة واست دام اللغة (ألبانيا)؛
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208-130

تحستتين وضتتر المياجرين ،ال ستتيما من االا حمالة الظروا الصتتحية لاطفاا

209-130

إنشتاء لية قعالة ومستتقلة لتستجيل شتكاوش الالجعين والمياجرين ضتد الستلطات

210-130

التنفي الكامل والسرير لسياسة إدماة الالجعين وطالبي اللجوء (سويسرا)؛

211-130

مضتاعفة الجيود لضتمان المشتاركة المجدلة لالجعات وطالبات اللجوء قي ات اذ

212-130

ضتمان إتاحة الفرصتة لجمير طالبي اللجوء للحصتوا علة مراجعة قردلة لق اررات

واألش اا المنتمين إلة الفعات الضعيفة ،بما وتماشة مر التزاماتيا الدولية (السويد)؛

اليونانية والتحقيق قي انتياكات حقوق اإلنسان التي تبلغ عنيا المنظمات الدولية (سويسرا)؛

الق اررات قي المسارل التي تؤثر قي حياتين قي الم يمات (تيمور  -ليشتي)؛

الطرد ،ب ثر تعليقي تلقاري ،وحماوتيم من اإلعادة القستتتتتتتتترية واإلحاالت الجماعية ،بالنظر إلة
المعلومات المتعلقة بانتيات مبدأ عدم اإلعادة القسرية (لكسمبرغ)؛

213-130

تدعيم نظام تستجيل طالبي اللجوء ،وك لك ليات اإلحالة ،وضتمان تقييم األستس

214-130

ات اذ ال طوات الال مة لحمالة حقوق اإلنستتتتتتتتان وكرامة الالجعين ووضتتتتتتتتر حد

215-130

ضتتتمان التحقيق بمصتتتداةية قي ادعاءات الطرد القستتتري للمياجرين ؛ير النظاميين

216-130

إجراء تحقيقات شتتتتتاملة وشتتتتتفاقة وموثونة قي التقارير المتعلقة بالتجاو ات قي

الموضوعية للطلبات وإجراءات المقبولية علة أساي كل حالة علة حدة (لكسمبرغ)؛

لعمليات الرد ؛ير القانوني والمنيجي ،امتثاالا لالتفاةيات ذات الصلة (تركيا)؛

من أراضييا دون مراعاة األصوا القانونية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمة وأورلندا الشمالية)؛

حق طتتتالبي اللجوء والميتتتاجرين ،بمتتتا قي ذلتتتك عمليتتتات الرد قي البحر التي تعرض حيتتتاة

المياجرين لل طر ،وإتالا وثارق اليوية والترحيل القسري لطالبي اللجوء ال ون لحملون وثارق
إنامة صالحة (الواللات المتحدة األمريكية)؛

217-130

ضمان تمتر المياجرين وطالبي اللجوء المحتجزين قي مراقق ما نبل الترحيل أو

المقيمين قي مراكز االستتقباا وتحدود اليوية الستتة قي البلد بظروا معيشتية صتحية وحصتوا

األطفاا علة التعليم ،وقحصيم للكشف عن مؤشرات االتجار (الواللات المتحدة األمريكية)؛

 218-130تقدلم الدعم إلدماة المياجرين الواقدون حدوثا قي المجتمر ومواصتتتتتتتتلة التعاون
مر الدوا األقريقية و؛يرها من الدوا لتنفي ستتتتتياستتتتتات تكفل اليجرة اآلمنة والمنظمة وتحمي
حقوق اإلنسان لجمير الناي (مالوي)؛

219-130

مواصتتتتلة جيودها الرامية إلة إدارة تدققات اليجرة الم تلطة بفعالية مر االحترام

220-130

اعتماد تدابير لضمان تقييم كل حالة من حاالت اللجوء أو اإلبعاد أو الطرد علة

221-130

كفتتالتتة المشتتتتتتتتتتاركتتة المجتتدلتتة لالجعتتات وطتتالبتتات اللجوء قي ات تتاذ الق اررات قي

الكامل لحقوق المياجرين (قييا نام)؛

حدة ،مر االحترام الكامل لمبدأ عدم اإلعادة القسرية (أقغانستان)؛

المستتارل التي تؤثر قي حياتين قي الم يمات ،ورصتتد واستتتعراض صتتحة الالجعين وستتالمتيم
ويروقيم المعيشية (أقغانستان)؛

222-130

تكثيف الجيود لتقييم طلبتتتتات اللجوء ووةف الترحيتتتتل الجمتتتتاعي للميتتتتاجرين

وإعادتيم (األرجنتين)؛
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223-130

ضتتتتمان يروا الرقة الستتتتتقباا طالبي اللجوء وعيشتتتتيم ،تماشتتتتي ا مر متطلبات

االتفاةية األوروبية لحقوق اإلنستتان ونانون االتحاد األوروبي ،ومواصتتلة إجراء التحقيقات قي
االدعاءات المتعلقة برد الالجعين بصورة ؛ير نانونية (النمسا)؛

224-130

ضتتتتتتتتتمتتان إدراة جمير الميتتاجرين قي ال طتتة الوطنيتتة للتعتتاقي والقتتدرة علة

225-130

تعزيز االستتتجابة التشتتريعية والستتياستتية نحو اإلعماا الكامل لمبدأ عدم اإلعادة

التحمل (بنغالدلش)؛

القسرية وضمان حقوق جمير المياجرين وطالبي اللجوء (بنغالدلش)؛

 226-130ضتتتتتتتتتمتتان حمتتالتتة الالجعين والميتتاجرين وقق ت ا للمعتتاوير التتدوليتتة ،بمتتا قي ذلتتك
إنيتاء الممتارستتتتتتتتتتة ؛ير القتانونيتة المتمثلتة قي اإلعتادة القستتتتتتتتتريتة بترجراءات موجزة أو الطرد
الجماعي (ما لسمة ( )pushbackبيالروي)؛

227-130

إجراء تحقيق عتام قي نضتتتتتتتتتتالتا الالجعين والميتاجرين ،وضتتتتتتت تمتان مقتاضتتتتتتتتتتاة

228-130

مضتتاعفة الجيود لمواجية التحدلات قي ت مين المستتاعدة اإلنستتانية للمياجرين

229-130

مواصتتتلة و ارة اليجرة واللجوء جيودها لتعزيز االندماة االجتماعي للُقصتتتر ؛ير

230-130

ضتتتتتتتتتمان عدم احتجا األطفاا ال لستتتتتتتتتبو إال وضتتتتتتتتتعيم بموجو نانون اليجرة

231-130

ضتتمان اتستتاق التدابير التشتتريعية والستتياستتاتية والممارستتات التنفي لة لمعالجة

المسؤولين (بيالروي)؛

وطالبي اللجوء ،وال سيما النساء واألطفاا (الب ار يل)؛
المصحوبين المقيمين قي اليونان (بلغاريا)؛

(بوركينا قاسو)؛

اليجرة مر القانون الدولي لحقوق اإلنستتتان والالجعين ،وال ستتتيما مبدأي عدم اإلعادة القستتترية
وعدم تجريم الداوا ؛ير النظامي (كندا)؛

232-130

ات اذ تدابير إضافية لتحسين الصرا الصحي داال م يمات الالجعين (كندا)؛

233-130

مواصتتتتتتتتلة تنفي اطة النقل الطوعي لاطفاا المياجرين المصتتتتتتتتحوبين أو ؛ير

234-130

مواصتلة امتثاا التزاماتيا بموجو القانون الدولي فيما وتعلق بحقوق المياجرين

235-130

ضمان يروا معيشية الرقة وتوقير ال دمات لالجعين وطالبي اللجوء والمياجرين

236-130

تحستتين أوضتتاع الُقصتتر ؛ير المصتتحوبين ال ون ال وزالون لعيشتتون قي يروا

237-130

بستتتت تبل
حمالة األشتتتت ت اا ال ون ودالون اليونان عبر الحدود البرية والبحريةُ ،

المصحوبين ال ون لعانون من أمراض اطيرة أو أوجه ضعف أارش (كولومبيا)؛
والالجعين (مصر)؛

؛ير النظاميين قي مراقق االستقباا ،مر إوالء الضعفاء منيم اهتماما ااصا (قنلندا)؛

؛ير منة (ألمانيا)؛

منيا ضتتتمان تنفي عمليات مراةبة الحدود البرية والبحرية علة حد ست تواء وققا للقانون الدولي

لحقوق اإلنسان ،بما قي ذلك مبدأ عدم اإلعادة القسرية (هاوتي)؛

26

GE.22-00116

A/HRC/49/5

238-130

تنفي تدابير قورية لصتالح طالبي اللجوء ،ال ستيما قي مواجية الزيادة المحتملة

239-130

ضتتتتتتت تمتان عتدم إعتانتة اإلطتار القتانوني الال م الت ي ونظم عمتل المنظمتات ؛ير

قي تدقق المياجرين وطالبي اللجوء من أقغانستان (جميورية إوران اإلسالمية)؛

الحكومية قي اليونان ندرتيا علة المساهمة قي حمالة الالجعين والمياجرين (أورلندا).

-131

جمير االستتتتتتتنتاجات و/أو التوصتتتتتتيات الواردة قي ه ا التقرير تعبر عن موةف الدولة (الدوا)

التي نتتدمتيتتا و/أو التتدولتتة موضتتتتتتتتتوع االستتتتتتتتتتعراض .وال ونبغي أن ُلفيم أنيتتا تحظة بتتت ويتتد الفريق
العامل بكامله.
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