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 مقدمة  
عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورج الشدددامال واملنشددد   وجدددب قدددرار  لددد   -1

                كددددددانو  ال ددددددا /  29إىل  18دورتددددددب الرابعددددددة والعشددددددرين   الفدددددد ة مددددددن  5/1حقددددددوا ا ن ددددددا  
              كدددددانو  ال دددددا /  26واسُتعرضدددددل احلالدددددة   لتفيدددددا   ارل دددددة ال ال دددددة عشدددددرة   . 2016ينددددداير 
. ورأس وفدددد لتفيدددا وايدددر الارجيدددةر ال ددديد أينددددري  بيلدددديغوفيت . واعتمدددد الفريدددق 2016ينددداير 
 ر تقرير لتفيا.2016كانو  ال ا /يناير   28املعقودة      جل تب ال ابعة عشرة رالعامال

ر اختددار  لدد  حقددوا ا ن ددا  فريددق املقددررين التددا  2016كددانو  ال ا /يندداير   12 و  -2
 )اجملموعة ال الثية( لتي ري استعراض احلالة   لتفيا: إثيوبيا وأملانيا وإندوني يا.

مددن مرفدق قددرار  5والفقدرة  5/1مدن مرفددق قدرار  لدد  حقدوا ا ن ددا   15ووفقداا للفقددرة  -3
 وثائق التالية ألغراض استعراض احلالة   لتفيا: ر صدرت ال16/21اجملل  

 ؛(A/HRC/WG.6/24/LVA/1))أ( 15تقرير وطا/عرض خطي مقدم وفقاا للفقرة  )أ( 
جتميع للمعلومات أعّدتب مفوضية األمم املتحدة ال دامية حلقدوا ا ن دا  وفقداا  )ب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/24/LVA/2))ب( 15للفقرة 

             األمدددددددم املتحددددددددة ال دددددددامية حلقدددددددوا ا ن دددددددا  وفقددددددداا مدددددددوجز أعّدتدددددددب مفوضدددددددية  )ج( 
 .(A/HRC/WG.6/24/LVA/3))ج( 15للفقرة 

قائمدددة أسددددلة أعددددإا سدددلفاا إسددد انيا  رعدددن طريدددق اجملموعدددة ال الثيدددة روُأحيلدددل إىل لتفيدددا -4
العظمدد   وأملانيددا وارمروريددة التشدديكية وسددلوفينيا وال ددويد واملك دديت واململكددة املتحدددة ل يطانيددا

الطدددالع علددد   ددد ع األسددددلة علددد  املوقدددع الشددد كي  وميكدددنيرلنددددا الشدددمالية والندددروي. و ولنددددا. آو 
 الارجي لعملية الستعراض الدورج الشامال. 

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

ة اسددددتعراض األقددددرا  وعلدددد  أ ددددا ستواصددددال شددددّددت لتفيددددا علدددد  دعمرددددا القددددوج لعمليدددد -5
مشدداركترا النشددطة وال نّدداءة   عمددال الفريددق العامددال. وقددد تددوىل إعددداد التقريددر الددوطا فريددق عامددال 
مشدد ب بددؤ املتس ددات بالتشدداور مددع املنظمددات غددري احلكوميددة ومكتددب أمددؤ املظددا . وشددكرت 

 لتفيا الدول اليت كانل قد قدمل أسدلة سلفاا. 
لتفيا  دداا التزامرا الراسخ بالدميقراطية وحقوا ا ن ا  وسيادة القانو . فقد وأكدت  -6

عّلمرددا تارارددا أنددب ل ين غددي مطلقدداا اعت ددار احلريددة وحقددوا ا ن ددا  مددن امل ددّلمات. و لّددل  ايددة 
حقوا ا ن ا  جزءاا ل غد  عندب مدن سياسدتيرا الارجيدة والداخليدة مند  أ  اسدتعادت اسدتقال ا 
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 يدددا . وقددد دلّلددل لتفيددا علدد  التزامرددا   مال ددوفيايبعددد عقددود مددن الحددتالل  1990ام   عدد
حقددوا ا ن دددا  باناددمامرا إىل صدددكوب األمدددم املتحدددة الرئي دددية حلقددوا ا ن دددا  وانتظامردددا   

سدددالرا خادددع تقددددل التقدددارير إىل آليدددات الرصدددد املنشددد ة  وجدددب  ددد ع الصدددكوب. لددد لتر فقدددد 
 عن طريق آليات منرا اآلليات ا قليمية األوروبية. للتدقيق املنتظم املتعلق حبقوا ا ن ا  

. وقددد 2015   لد  حقدوا ا ن ددا  مند  عدام  بعادويتراوذكدرت لتفيدا أ دا فةددورة  -7
املكّلفددؤ  واصدلل م ادرإددا الطويلدة األجددال إىل تشدايع الدددول علدد  إصددار دعددوة دائمدة إىل  يددع

 ا جراءات الاصة.  يات   إطاربول
فقدددد  ؛علددد  عملردددا مدددع اجملتمدددع املدددد  تعلقرددداوألقدددل لتفيدددا الادددوء علددد  األ يدددة الددديت  -8

كمدا . باسدتمرار  د ا التعداو  وُعدززاضمنل مشاركتب   عملية صنع القرار علد   يدع امل دتويات 
قددد بُد  ددل . و دي ددةولوجيددات احلالتكن باسددتةدامتعزيددز احلوكمددة الشددفافة والشدداملة للاميددع  تيواصددال

مكدددن للمدددواطنؤ أالجتماعددات ال ملانيدددة واحلكوميدددة علددد  ا دددواء م اشدددرة علددد  شددد كة ا ن ندددلر و 
 اق اح تشريعات جديدة ع  الش كة.

              السددددددتعراض األول  مندددددد مددددددن إ ددددددااات  إىل مددددددا حققتددددددبووّجرددددددل لتفيددددددا النت دددددداع  -9
 دداا م ادئ الدميقراطيدة تتكد اليت  2014 اجة الدستور   عام باعتماد ديبدأت ر 2011عام 

 دددداا أيادداا حددق األشددةا  املنتمددؤ إىل  كدددتت والتعدديددة وحقددوا ا ن ددا  املشددمولة بالدسددتور و 
              إم ا ثنيدددددددددة وال قافيدددددددددة و  تطوير دددددددددا. و  ام و ويددددددددداإأقليدددددددددات قوميدددددددددة   احلفدددددددددا  علددددددددد  لغددددددددد

در دخلدل تعدد2013عدام  ع إىل حدد ك دري النطداا القددانو  يالت قدانو  ارن دية حيددز النفداذ لتوسز
ا أطفددال مُيددنلادواج ارن ددية وتزيددد ت  دديط إجددراء مددنا ارن ددية والتانددي . فعلدد  سدد يال امل ددال 

 غري املواطنؤ ارن ية تلقائياا.وأطفال املقيمؤ األشةا  عدميي ارن ية 
إلشددارة إىل أ  مكتددب أمددؤ املظددا  قددد اعُتمددد   لومددن دواعددي سددرور لتفيددا أ  تشددري  -10

من جاندب رندة التن ديق الدوليدة للمتس دات الوطنيدة لتعزيدز  ‘ألف‘  الفدة  2015آذار/مارس 
و ايدة حقددوا ا ن ددا . وقددد داومددل احلكومددة علدد  ايددادة نويددال املكتددب لاددما  عملددب بفعاليددة.  

  تشدرين  راألمن الداخلير قدد شدرعلكما أشارت لتفيا إىل أ  متس ةا جديدةر  ي مكتب 
أج   تنفيدد  عمليددات إدددم إىل ضددما  التحقيددق بكفدداءة واسددتقاللية    ر2015ال ددا /نوفم  
 قد يرتك را مو فو  يدات إنفاذ القانو . جرائم جنائية 

ال وتوكدددول الختيدددارج ال دددا  امللحدددق بالعردددد وذكدددرت لتفيدددا أ دددا انادددمل إىل كدددال مدددن  -11
ر واتفاقية  ل  أوروبا الا  باحلقوا املدنية وال ياسيةر ا ادم إىل إلغاء عقوبة ا عدامالدو  

بشدددد    ايددددة األطفددددال مددددن السددددتغالل ارن ددددي والعتددددداء ارن ددددي. وستواصددددال تقيدددديم إمكانيددددة 
 النامام إىل صكوب دولية أخرى حلقوا ا ن ا    الوقل املناسب.

م ددددادئ امل دددداواة بددددؤ ارن ددددؤ تتخدددد    احل دددد ا     يددددع أ  أيادددداا  ذكددددرت لتفيدددداو  -12
امل دداواة بددؤ ارن ددؤ لتحقيددق  دددفل خطددة العمددال قددد عمليددات يطدديط ال ياسددات وصددنعرا. و 
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   متكامال ومن  ق لتحقيق امل داواة بدؤ ارن دؤفعال و   . ات اع( إىل 2014-2012)للف ة 
 ر2015  عدام  رقدد وضدعرا عن الفادوة بدؤ ارن دؤ التقرير العاملي. وأشارت لتفيا إىل أ  ال لد

حتقيق امل اواة بدؤ ارن دؤ وانترد  إىل أ  لتفيدا قدد سدّدت  يدا   مالقيادية بؤ ال لدا  العشرين 
التحصدددديال الدراسددددي.   ميدددددا  ر وكدددد لت  وال قيدددداالصددددحة  يدددددا نامدددداا الفاددددوة بددددؤ ارن ددددؤ   م

وقدددددمل املزيدددد مددددن  ملتم دددال   املشددداركة القتصددددادية للمدددرأةإىل مدددوطن قوإددددا ا أشدددارت لتفيددددا كمدددا
أمددام  دائمدداا  بدد   اجملددال ل يددزال ف دديحاا سددّلمل لتفيددا  ولدددنا حصدداءات ذات الصددلة هبدد ع امل دد لة. 

أ  ذكدرت فإ دا بدالفاوة   األجدور بدؤ ارن دؤر ر مد الا  رمن التح ديناتر فيمدا يتعلدقإجراء مزيد 
   .قيد ا عداد يطيط ال ياساتوثيقة جديدة بش    ناب 
ر 2014وك ّفدددل لتفيددددا جرود ددددا الراميدددة إىل القادددداء علدددد  العندددف املنددددز ؛ ففددددي عددددام  -13

دخلدددل حيدددز النفددداذ تعدددديالت  م عدددة تقدددّر احلمايدددة املتقتدددة مدددن العندددف. وتعّرددددت لتفيدددا أياددداا 
والعندف املندز  )اتفاقيدة  بالنامام إىل اتفاقية  ل  أوروبا بش   منع ومكافحة العنف ضد املرأة

. ومن بؤ التدابري اليت نف إا توفري خدمات جيدة  عدادة الت  يدال 2018اسطن ول( حبلول عام 
 الجتماعير وتدريب ال اءر وتوعية ارمرور بظا رة العنف املنز .

علدددد  الصددددعيد  رمكافحددددة الجتددددار بال شددددر بوصددددفرا مددددن أقطددددابوقددددد واصددددلل لتفيددددار  -14
مدن التح دينات علد  ا طدار املعيدارج  اا عددد لدخلدتعزيدز جرود دا    د ا امليددا . ف  را قليمي

القائمر حيددر عل  س يال امل الر تعريفاا لالجتار بال شر. وتعّلقل التدابري األخرى املتة ة     ا 
دولدة الصدد ب نداء قددرات  يددات إنفداذ القدانو     د ا امليددا  وايدادة تقددل الددعم املمدو ل مدن ال

 للاحايا وايادة التعوياات وتدابري رد العت ار. 
 2013تدابري حت ؤ أحوال الحتاداا   ال داو ر وُأجريدل   عدامي لتفيا ّزات وع -15
سددل املعددايري الدوليددة دفل وضددع مق حددات لتح ددينرا. وكرّ عمليددة تدددقيق شدداملة اسددتر 2014و

او . وأسفرت ا صدالحات الديت ُأجريدل ذات الصلة   كال من الصكوب القانونية املتصلة بال 
  املائدةر وللدل  30عن خفض عدد ال اناء بن د ة  2015و 2011  الف ة ما بؤ عامي 

أصدلحل نظدام العقوبدات وأقدّرت  2013تدابري ا إدخال تعديالت عل  القانو  ارندائي   عدام 
 استةدام عقوبات بديلة ل لب احلرية. 

سددة   الدسددتور والتشددريعات. أحكددام مكافحددة التمييددز املكر  وألقددل لتفيددا الاددوء علدد   -16
املمارسدؤ أنشدطة  - ؤقانو  حظر التمييز ضدد األشدةا  الط يعيد ر2013  عام  ترمدواعت

القانو  ارنائي ليقّر امل تولية ارنائية عدن فعدال التمييدز ب د ب  2014  عام  لّدلاقتصادية وع
 أو الددددديار أو عددددن انتردددداب حظددددر أج مددددن أنددددواع التمييددددز النتمدددداء العرقددددي أو القددددومي أو ا ثددددا

 ت طائفددة واسدددعة مددن التددددابري ال ياسدداتية للدددل ّفدددذا ُأحلدددق بددالفرد أذى بدددال . كمددا ناألخددرىر إ
مواصددلة تطددوير نظددام رصددد حددالت التمييددزر ومراجعددة القواعددد القانونيددة القائمددة ملكافحددة التمييددزر 

 وتنظيم أحداث ت قيفية وتوعوية. 
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الرومدا وضدما   طائفدةوذكرت لتفيا أ ا ما فتدل تعمال من أجال احلد مدن التمييدز ضدد  -17
مع سائر ال كا ر وخباصة   ميدا  التعليمر ومن بؤ تدابري ا ال ياسداتيةر  اتكافت فر  أفراد 

               نيدددددة. اأشدددددارت خصوصددددداا إىل برندددددام. التددددددريب املردددددا للمدرسدددددؤ امل ددددداعدين مدددددن خلفيدددددة روم
امل ليات وامل ليؤ ومزدوجي امليال ارن ي ومغايرج ا وية ارن انيةر قدد أيولدل لتفيدا بوفيما يتعلق 

ا تمامدداا لتدددريب خدد اءر مددنرم أفددراد مددن الشددرطةر بشدد   امل ددائال املتصددلة حبمايددة حقددوا  ددتلء 
 د ا امليددا   األشةا  وألقل الاوء علد  تعاو دا مدع املنظمدات والوكدالت األوروبيدة العاملدة  

  ومع اجملتمع املد .
الكرا يدددةر ذكدددرت لتفيدددا أ  القدددانو  ارندددائي يقدددّر املرتك دددة بددددافع وعدددن موضدددوع اردددرائم  -18

امل ددتولية ارنائيددة عددن التحددريض علدد  العددداوة القوميددة أو ا ثنيددة أو العرقيددة أو الدينيددة. إضددافة إىل 
أو ا ثنية أو الدينية ب  دا  درم مشددزد للعقوبدة.   ذلتر حيدد القانو  الدوافع العنصرية أو القومية

كمددا يقدددّر القدددانو  نف دددب امل دددتولية ارنائيدددة عددن األفعدددال ا ادفدددة إىل التحدددريض علددد  الكرا يدددة أو 
العددداوة علدد  أسدداس نددوع جددن  الشددةإ أو سددنب أو إعاقتددب أو أج حلددات أخددرىر إذا ُأحلددق بددب 

طدداب الكرا يددة ا لكدد و  ودرّبددل خدد اء أذى بددال . وقددد ضدداعفل ال ددلطات جرود ددا لرصددد خ
 من الشرطة     ا امليدا ر بالتعاو  أيااا مع منظمة األمن والتعاو    أوروبا. 

فةورة  اتمعردا املت دامار املنفدتار املتعددد اللغدات. ويقديم   ال لدد  اوذكرت لتفيا أ  -19
ة  ايدددددة حقددددوا  ددددد ع  موعددددة عرقيدددددةر وقددددد ضددددمنل ال ياسدددددات الالتفيدددد 150مددددا يربددددو علددددد  

 ار وُتشدددركرا احلكومدددة   عمليدددديت داجملموعدددات ونتدددع األقليدددات القوميدددة ب قافاإدددا ولغاإدددا وتقاليددد
  يطيط ال ياسات وصنع القرار.

ويشمال نظام التعليم الالتفي الفريد التابع للدولة بدرام. تعليميدة للقليدات ب د ع لغدات.  -20
حت ؤ جودة التعليم ال نائي اللغة   ال لد. وتتشدابب نتدائ.  إدم إىلو ناب تدابري تنف  بانتظام و 

المتحاندات   مدددارس التعلدديم العددام مدع نتائارددا   املدددارس الدديت تنفد  بددرام. تعليميددة للقليددات 
القوميةر بال حيصال طالب مدارس األقليات القومية عل  درجات أعل    بعض املواد الدراسية. 

ية للغة الالتفية باجملا  إىل أفراد األقليات القومية وقد حتّ ن م توى وتقدم احلكومة دورات تعليم
  املائددة مددنرم ميكددنرم اآل  التواصددال باللغددة  94إىل درجددة أ  أك ددر مددن  للغددة الالّتفيددةإجددادإم 

  .1989  املائة   عام  23الالتفية مقارنة بن  ة 
ر أقددّرت وضددعاا قانونيدداا 1990 عددامبعددد أ  اسددتعادت اسددتقال ا   روأفددادت لتفيددا ب  ددا -21

 ال دوفيايومنحتدب األشدةا  الد ين  داجروا إبدا  فد ة الحدتالل ‘ غري املواطن‘متقتاا نّ ال   فدة 
ي وفقدددددوا جن ددددية احتدددداد اإثددددر سياسددددة التراددددري املدروسددددة الدددديت نفدددد إا سددددلطات الحتدددداد ال ددددوفي

. فردتلء األشدةا  أو ذرّيدترم   يكوندوا باحناللدببعد تفككب تية الش اكية اارمروريات ال وفي
قدددط مدددواطنؤ لتفيدددؤ. وقدددد شدددّددت لتفيدددا دائمدددا علددد  أ  ط يعدددة وضدددع املقيمدددؤ غدددري املدددواطنؤ 

عددميي ارن دية وقدد ذكدر القدانو  ذلدت من  متقتة. كما أ  املقيمؤ الالتفيؤ غري املواطنؤ لي وا
ليدددة التاندددي  وأُفيدددد بددد   العمليدددة قدددد بوضدددوح. وقدددد ُوضدددعل  يدددع الشدددروع الالامدددة لناددداح عم



A/HRC/32/15 

7 GE.16-06121 

ُبّ ددطل وفقدداا للمعددايري الدوليددة لتكددو  إحدددى أك ددر عمليددات التانددي  حتددرراا   أوروبددا. واختددار 
شددةإ أ  يكونددوا مددواطنؤ لتفيددؤ. و  الوقددل نف ددبر يتمتددع غددري املددواطنؤ  150 000قرابددة 

اطنؤ الالتفيدؤر كمدا يتمتعدو  للمدو مما  و مكفدول بنف  الامانات الجتماعية ومعظم احلقوا 
 حبماية قانونية كاملة   لتفيا و اية قنصلية كاملة أثناء إقامترم   الارج أو سفر م إليب. 

مدددن األمدددور الددديت ُبّ دددطل وأكددددت لتفيدددا أ  احلصدددول علددد  ارن دددية وعمليدددة التاندددي   -22
ألطفدال األشدةا  عددميي  2013ب  ال منرا منا ارن ية الالتفية تلقائياا   عام بشكال أك  

  املائددة مددن األطفددال املولددودين    99ارن ددية وأطفددال املقيمددؤ غددري املددواطنؤ. وإ ددالار فن دد ة 
شةصددداا  178ت لتفيدددا وقدددل نف دددبر آو  دددم مواطندددو  لتفيدددو . و  ال 2015لتفيدددا   عدددام 

الصددلة. وطل ددل لتفيددا أ  عدددميي ارن ددية وقدددمل  ددم احلمايددة باعت ار ددا طرفدداا   التفاقيددة ذات 
 يُراع  بوضوح أثناء احلوار التفاعلي الفرا بؤ الفدات امل كورة آنفاا. 

زيدادة معدد  ا ادرة والتشدّرد الق درجر دخدال قدانو  اللادوء ارديدد ل التصددجومن أجدال  -23
وّسدددع نطددداا . وذكدددرت لتفيدددا أ  القدددانو  ارديدددد قدددد 2016حيدددز النفددداذ   كدددانو  ال ا /ينددداير 

قددوا طددالل اللاددوءر ب دد ال منرددا ايددادة تقدددل امل دداعدة القانونيددة املمو لددة مددن الدولددة إىل طددالل ح
ر وافقددل احلكومددة علدد  خطددة العمددال املتعلقددة بدددخول 2015اللاددوء. و  تشددرين ال ددا /نوفم  

 عاد توطينرم.لل اللاوء املرح لؤ واملطا

 االستعراضالحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع  -اءب 
تعزيدددز امل دداواة بددؤ ارن ددؤ وبإنشدداء اللاندددة  ددال أشددادت إيطاليددا بإ ددااات لتفيددا    -24

املعنية بامل داواة بدؤ ارن دؤ الديت عدزات التعداو  بدؤ متس دات الدولدة واجملتمدع املدد . وأعربدل 
 القانو  ارنائي. يت أُدخلل عل  إيطاليا عن تقدير ا للتعديالت املتصلة  نع العنف املنز  ال

جامايكا التقدم ال ج أحراتدب لتفيدا   تعزيدز امل داواة بدؤ ارن دؤ وا دمداج  لحظلو  -25
اجملتمعددي و ايددة األشددةا  ذوج ا عاقددة. وطرحددل أسدددلة عددن اسددتةدام أفددراد األقليددات القوميددة 

حددد مددن الفقددر وايددادة اللغددة الالتفيددةر  ددا   ذلددت فيمددا يتعلددق بتشددغيلرمر وعددن التدددابري املتةدد ة لل
 إمكانية احلصول عل  الرعاية الصحية.

   ددال تعزيددز ثقافددة الت دداما املطروحددة ورّح ددل كينيددا بامل ددادرات املتصددّدية للتحددديات  -26
وم دأج الشدمول وعددم التمييدز. وأشدادت بدال ام. الراميدة إىل إدمداج حقدوا ا ن دا    املندا . 

علد  قدانو  ارن دية. وأعربدل عدن قلدق إااء ا فدادات الدواردة  الدراسية وبالتعديالت اليت أُدخلدل
 . بوجود ن  ة ك رية من األشةا  عدميي ارن ية   لتفيا

ولحظدددل قريغيزسدددتا  أ  لتفيدددا تعمدددال مدددن أجدددال حت دددؤ متس دددات حقدددوا ا ن دددا   -27
تفيدا   حتقيدق وتعزيز ا بالتعاو  ال ّناء مدع اآلليدات الدوليدةر كمدا لحظدل التقددم الد ج أحراتدب ل

 القتصاد. ال امل اواة بؤ ارن ؤر  ا   ذلت إشراب املرأة   صنع القرارر وخباصة   
 عل  العرض الشامال الوارد   تقرير ا الوطا.عن شكر ا لالتفيا لي يا  وأعربل -28
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مكافحة ورح ل ليةتنشتاين باررود اليت ب لترا لتفيا للقااء عل  التمييز ضد املرأة و  -29
. ولحظدددل شدددواغال تتعلدددق بعددددم تقددددل امل ددداعدة الكافيدددة واملنرايدددة إىل املمدددارس عليردددا العندددف

 ضحايا العنف ضد املرأة. 
وأشددددادت ليتوانيددددا بالتفيددددا ملددددا اي تددددب مددددن تدددددابري لتنفيدددد  التوصدددديات الصددددادرة عددددن عمليددددة  -30

أحدوال األقليدات اللغويدة لتي دري الستعراض األوىلر  ا   ذلت ما يتعلق    لة التاندي ر وحت دؤ 
 اندماجرا   اجملتمعر وحتقيق تقدم    ا  إشراب املرأة   صنع القرار ومكافحة الجتار بال شر.

كمددا أشددادت ماليزيددا بدداررود الدد ج بدد لترا لتفيددا    ددالت منرددا تعزيددز امل دداواة بددؤ  -31
شدةا  ذوج ا عاقدة. وح ّدل ماليزيدا لتفيدا ارن ؤ والتعامال مع  ا رة العنف املنز  و اية األ

 عل  رصد ومنع أج أنشطة ُتشرعن النااية واأليديولوجيات املتطرفة العنيفة.
الختيدددارج ال دددا  امللحدددق بالعردددد ورّح دددل املك ددديت بتصدددديق لتفيدددا علددد  ال وتوكدددول  -32

ملتعلقدة ررميدة الجتدار ر وك لت با صدالحات التشدريعية االدو  الا  باحلقوا املدنية وال ياسية
للارود اليت ب لترا من أجال تي ري عملية التاني  وحتقيق امل اواة  باألشةا . ونّو ل بالتفيا

 اررود.عل  تلت بؤ ارن ؤ و ّن إا 
وأشدداد ار ددال األسددود بالتقدددم الدد ج أحراتددب لتفيددا فيمددا يتعلددق حبقددوا املددرأةر وخباصددة    -33

القدددرارر و نّصدددة احلوكمدددة ا لك ونيدددة الددديت تيّ دددر م دددادرات ارمردددور  إشدددراب املدددرأة   صدددنع دددال 
امل دادئ التوجيريدة املتعلقدة با ويدة القوميدة ‘ألغراض التشريع. وس ل عدن النتدائ. احملق قدة مدن تنفيد  

 فيما يتعلق باألقليات القومية.‘ واجملتمع املد  وسياسة ا دماج
لتفيددا علدد  مكافحددة التمييددز العنصددرج  تعلقردداوأعددرب املغددرب عددن تقددديرع لل يددة الدديت  -34

الكرا يدددةر بايددداذ تددددابري منردددا جتدددرل التحدددريض علددد  الكرا يدددةر وتعدددديال املرتك دددة بددددافع واردددرائم 
  القانو  ارنائي رعال الدافع "العنصرج"  رفاا مشدزداا للعقوبةر وغري ا من التدابري.

الحظددددة التقدددددم الدددد ج أحراتددددب لتفيددددا فيمددددا يتعلددددق بامل ددددائال عددددن سددددرور ا ملنامي يددددا  وأعربددددل -35
ارن ددانية. ولحظددل الدد ام. وال ياسددات ارددارج تنفيدد  ا لتعزيددز ا دمدداج اجملتمعددي وأشددادت بالتفيددا 

 .ل ياسيةالختيارج ال ا  امللحق بالعرد الدو  الا  باحلقوا املدنية والنامامرا إىل ال وتوكول 
تعزيدددز  خبصدددو واع فدددل الفل دددؤ بالتقددددم الددد ج أحراتدددب لتفيدددار  دددا   ذلدددت تقددددمرا  -36

امل ددداواة بدددؤ ارن دددؤر و ايدددة املدددرأة مدددن العندددفر وتعزيدددز التعلددديم وا دمددداج اجملتمعدددير ومكافحدددة 
لجتدار . وشاعل الفل ؤ لتفيا علد  التصددج لسدتمرار حدالت ااملرتك ة بدافع الكرا يةاررائم 

 باألشةا ر ح ب ا فادات الواردة.
ورّح ددل نيكدداراغوا بالتدددابري املتةدد ة كتدددابري متابعددة لتنفيدد  التوصدديات ال ددابقة بالقادداء  -37

 عل   يع أشكال التمييزر وك لت بالتدابري املعززاة لتمكؤ املرأة.
ستعراض األوىلر  ا   ورّح ل النروي. بالتقدم الك ري ال ج أحراتب لتفيا من  عملية ال -38

 ‘.ألف‘ذلت ايادة حقوا ضحايا الجتار بال شرر و ّن إا باعتماد مكتب أمؤ املظا    الفدة 
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ورأت باك ددتا  أ  تدددابري م ددال سددّن قددوانؤ جديدددة حلمايددة املددرأة مددن العنددف مشدداعة.  -39
نظداميؤ وايدادة  ولحظل بقلق استمرار معاملدة ضدحايا الجتدار بال شدر علد  أ دم مرداجرو  غدري

 الطاب ال ياسي ال لل املتعلق باملراجرينر وخباصة امل لمؤ. 
ورح ددل بدداراغواج بإلغدداء عقوبددة ا عدددام قانوندداا وبالتعددديالت الدديت أُدخلددل علدد  قددانو   -40

تنفي  العقوبات. وشّاعل لتفيا عل  التصدديق علد  اتفاقيدة  لد  أوروبدا بشد   مندع ومكافحدة 
 والعنف املنز .  العنف ضد املرأة

وأعربل  ولندا عن تقدير ا للدور ا جيدا  الد ج اضدطلعل بدب لتفيدا   ميددا  حقدوا  -41
ا ن دددا  وأشدددادت ب ددددّاال إ اااإدددا    دددال حريددددة الصدددحافة. وشددداعل لتفيددددا علددد  مواصددددلة 

 جرود ا امل  ولة    الؤ كنظام القااء وعدم التمييز.
 بدددد لترا لتفيددددا امت ددددالا للتوصدددديات الصددددادرة عددددن عمليددددة ورح ددددل بولندددددا بدددداررود الدددديت -42

الستعراض األوىل. وشكرت لتفيا عل  ضما ا بيدة جيددة للقليدة ال ولنديدةر  دا   ذلدت إتاحدة 
 فر  التعليم والت ّقف ألفراد ا ونكينرم من التمتع حبرية تكوين ارمعيات. 

 إا لتفيددددا مندددد  عمليددددة السددددتعراض األوىلر  ورح دددل ال تغددددال بددددالطوات ا جيابيددددة الدددديت ايدددد -43
 .  الختيارج ال ا  امللحق بالعرد الدو  الا  باحلقوا املدنية وال ياسيةكالتصديق عل  ال وتوكول 

كمددا رح ددل  روريددة كوريددا باعتمدداد تعددديالت لكددال مددن قددانو  ارن ددية وقددانو  تنفيدد   -44
( 2014-2012مل اواة بدؤ ارن دؤ )للفد ة العقوباتر وك لت باعتماد خطة العمال لتحقيق ا
 (.2020-2014والس اتياية الوطنية ملنع الجتار بال شر )للف ة 

 طدار املعيدارج أُدخلدل علد  اولحظل  روريدة مولددوفا باستح دا  التح دينات الديت  -45
. وسد لل عمدا ملكافحة الجتار بال شر اتّ اعاا للتوصيات اليت قدمترا   عمليدة السدتعراض األوىل

 إذا كانل اآللية الوطنية لتحديد ا وية وا حالة     ا امليدا  تعمال كلياا. 
وشرعل لتفيا   الرد عل  األسددلة الديت طُرحدل وأكددت أ دا تندتر. سياسدات م دتدامة  -46

مشدد كة وطويلددة األجددال ملكافحددة الجتددار بال شددر واعتمدددت هبدد ا الصددو  اسدد اتياية وطنيددة ثال ددة 
. وقددد وضدعل لتفيددا م دادئ توجيريددة لل لدديات    دد ا امليددا  وتنفدد  حاليدداا  متس ددات عديددةبدؤ

  . قائم عل  األدلة مع ال كيز عل  منع الزواج الصورج.  بات اعمشروعاا متعدد التةصصات 
مث انتقلل لتفيا إىل م  لة إعادة تدوطؤ طدالل اللادوء وإدمداجرم   اجملتمدعر فقددمل  -47

من التفاصيال عن خطة عملرا اليت أعّدإا بالتعاو  الوثيق مع املنظمدات الدوليدة ومنظمدات املزيد 
اجملتمع املد  وال لديات والواارات الدميدة. وسديتحقق إدمداج األفدراد بتقددل دورات تعليميدة للغدة 

خددددمات  الالتفيدددة إلددديرم منددد  اليدددوم األول لوصدددو مر وإتاحدددة نفددداذ م إىل سدددوا العمدددالر وتقددددل
 ا رشاد الجتماعي والعمال الجتماعير عل  أساس تقييمات فردية. 

وفيمدا يتعلدق  كافحددة العندف ضددد املدرأةر ذكددرت لتفيدا أ ددا اعتمددت نظامدداا فعدالا يقددوم  -48
 عل  الستاابة الفورية وأ  لديرا أدلة واضحة عل  ذلت.
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  مفردددوم العندددف املندددز  وأ  وشدددددت لتفيدددا أياددداا علددد  أ  القدددانو  ارندددائي يدددنإ علددد -49
وّسدددددعل نطددددداا امل دددددتولية ارنائيدددددة عدددددن فعدددددال  2014التعدددددديالت الددددديت أُدخلدددددل عليدددددب   عدددددام 

إضدددافة إىل ذلدددتر أعدددّدت واارة العددددل تعدددديالا و الغتصدددابر  دددا   ذلدددت الغتصددداب الزوجدددي. 
كومدة عدالوة علد  ذلدتر اعتمددت احلو يردم إىل حت ؤ نوعية حقوا ضحايا  داتؤ اردرميتؤ. 

.   وقددل م كددر وقددوع ارددرائمللحيلولددة دو  مفرددوم التدددابري الوقائيددة الق ددريةر و ددو أداة جديدددة 
ون دد ة تكرار ددا. و  إطددار جددال   اآلي وإدددم  دد ع التدددابري إىل حتقيددق ادفدداض   عدددد احلددالت 

عددةا كاملددة مراجعددة إطار ددا التشددريعي مراجكلتفيددا   تزمددعا عددداد لالناددمام إىل اتفاقيددة اسددطن ولر 
 وضما  امت الب التام ألحكام التفاقية.

الكرا يةر ذّكرت لتفيدا احلادور   ارل دة  املرتك ة بدافعورداا عل  ستال تعلق باررائم  -50
بإضددافة تعريددف ملفرددوم "األذى  2015ب حكددام قانو ددا ارنددائي وأضددافل أنددب قددد ُحّ ددن   عددام 

 ييز.ال ال " الناجم عن جرائم تنطوج عل  التم
 ضددافة جرميددة  ددددة هبدددم  2014وأفددادت لتفيددا بدد   تشددريعاإا قددد ُعددّدلل   عددام  -51

لتعريف مصطلا التع يب بالمت ال التام  2015مكافحة التع يبر مث   كانو  األول/دي م  
 ألحكام التفاقيات الدولية.

سدداكن  مليددو بددؤ عدددميي ارن ددية مددن مددن شةصدداا  178وشددّددت لتفيددا علدد  أ  هبددا  -52
مددؤ الالتفيددؤ  دد ا الوضددع "بانعدددام ارن ددية ا ائددال". وفيمددا يتعلددق بفدددة املقينعددل وأنددب يصددعب 

ر أكددددت لتفيدددا  ددددداا أ   دددتلء ينتمدددو  إىل دولدددة لتفيدددار ‘غدددري املدددواطنؤ‘ الاصدددة امل دددماة بدددد
رو  الدديت يتمتددع هبددا ويتمتعددو  حبمايددة ال لددد الكاملددةر وبددنف  حريددة التنقددال عدد  بلدددا  الحتدداد األو 

املواطنددو  الالتفيددو ر ورميددع حقددوا املددواطنؤ الجتماعيددة ومعظددم حقددوقرم ال ياسدديةر باسددت ناء 
 حق التصويل   النتةابات احمللية والوطنية.

كما شّددت لتفيا عل  أ ا تع م باحلق   التامع ال لمي و  حرية الكلمة لكنردا  -53
 ج تع ري عن األيديولوجيات الشموليةر  ا فيرا النااية.أدانلر وستظال ُتدين بشدةر أ

وأشادت رومانيدا بالتفيدا مل ادرإدا إىل التعداو  مدع آليدة ا جدراءات الاصدة. وأعربدل عدن  -54
تقدددير ا للتددزام لتفيددا القددوج بالوفدداء حبقددوا ا ن ددا  عددن طريددق تنفيدد  التوصدديات الصددادرة عددن 

 عملية الستعراض األوىل.
عامدة بانتظدام تد ر الناايدة.  تظدا راتالحتاد الروسي عن قلق بدال  بشد   انعقداد  وأعرب -55

ووضدددع األقليدددات ‘ غدددري املدددواطنؤ‘ومدددا اال ي ددداورع قلدددق بشددد   وضدددع املقيمدددؤ الالتفيدددؤ مدددن فددددة 
 اللغوية   لتفيا.

الدددة وأشددادت اململكدددة العربيددة ال دددعودية بددداررود الراميددة إىل توطيدددد حقددوا ا ن دددا  وكف -56
التمييدز العنصدرجر والتمييدز  كانل أصو م. وساور ا قلق بش   مظا ر  م تق ال املواطنؤ كافة أياا 

 عل  أساس املعتقد الديار وكرا ية األجانبر وكرا ية ا سالم.
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ورح ل سلوفينيا بالتدابري اليت اي إا لتفيا من  الستعراض األولر  ا   ذلت تدريب  -57
الكرا يددة. وسدداور ا قلددق  املرتك ددة بدددافعأفددراد الشددرطة علدد  عدددم التمييددز وعلدد  مكافحددة ارددرائم 

 بش   م ائال منرا أ  تدبري احتااا طالل اللاوء ر ا قد أص ا القاعدةر ل الست ناء.
حظل جنوب أفريقيا مع التقدير اررود اليت ب لترا لتفيا   س يال تنفي  التوصديات ول -58

الدديت تلّقترددا أثندداء السددتعراض األول للحالددة فيرددار ول سدديما التقدددم الدد ج أحراتددب   منددع العنددف 
 ضد املرأة والعنف املنز  ومكافحترما.   

يمدددا يتعلددق باحلصدددول علددد  ارن دددية. إلصددالحات الددديت أجرإدددا فو نّدد ت إسددد انيا لتفيدددا ل -59
ورح ل بالطوات املّتة ة ملكافحة التمييز واع فل  ظا ر التقدم احملدرا فيمدا ادإ األشدةا  

 ذوج ا عاقةر ول سيما فيما يتعلق بتعليمرم وبالتشريعات ذات الصلة.
ظدل ورود . ولح2012ورح ل ال ويد با لغاء التام لعقوبة ا عدام   لتفيا   عام  -60

ونقددإ الرعايدددة  إفددادات باكتظددا  أمدداكن الحتادداار ووقددوع أعمدددال عنددف فيمددا بددؤ احملتاددزينر
 . وعدم إجادة مو في ال او  للغات األجن يةالط ية لل اناءر 

ولحظدددل طاجيك دددتا  اسدددتعداد لتفيدددا ليددداذ تددددابري لتح دددؤ اآلليدددة الوطنيدددة حلقدددوا  -61
 مكافحة الجتار بال شر و اية حقوا الطفال. ا ن ا ر وك لت جرود ا الرامية إىل

وأشدددددادت تايلنددددددد بالتقددددددم الدددددد ج أحراتددددددب لتفيدددددا   تنفيدددددد  التوصددددديات الصددددددادرة عددددددن  -62
إااء مدددا ورد مدددن إفدددادات بوجدددود خطددداب عنصدددرج ضدددد  رددداالسدددتعراض األول. وأعربدددل عدددن قلق

ق قددة   إتاحددة فددر  الفدددات الاددعيفة وممارسددة التمييددز ضددد ار ولحظددل التطددورات ا جيابيددة احمل
 التعليم اريد للشةا  ذوج ا عاقة ومشاركترم   اجملتمع.

وأشادت تركيا بالتفيا لإل ااات اليت حققتردا    دال مكافحدة العندف املندز  وللاردود  -63
الكرا يددةر وت  دديط إجددراءات التانددي ر وضددما  املرتك ددة بدددافع   مكافحددة ارددرائم  الدديت بدد لترا

 . ورح ل بإلغاء عقوبة ا عدام.  اجملتمع ات الاعيفةلفداإدماج 
وأشددادت أوكرانيدددا بالتح دددينات الددديت أُدخلدددل علددد  ا طدددار القدددانو  وا صدددالحات الددديت  -64

القادداء علدد   يددع حتقيددق أ دددام منرددا ُأجريددل للمتس ددات الوطنيددة حلقددوا ا ن ددا  مددن أجددال 
 أشكال التمييز وتعزيز حقوا األقليات.

ا مددددارات العربيددددة املتحدددددة بددددالتزام لتفيددددا بالوفدددداء حبقددددوا ا ن ددددا  وبإ اااإددددا واع فددددل  -65
العديددةر  دا فيردا التددابري املتةد ة لتعزيدز عمليدة ا دمداج اجملتمعدي. وسداور ا قلدق إااء مدا ورد مدن 

حيددّرض  إفددادات بوقددوع حددالت نييددز ديددا وعنصددرج وجددرائم مدفوعددة بالعنصددرية ووجددود خطدداب
 ة و ا رة كرا ية ا سالم. الكرا ي عل 
وأعربدل اململكدة املتحددة ل يطانيدا العظمد  وآيرلنددا الشدمالية عدن تقددير ا للتقددم الدد ج  -66

أحراتددب لتفيددار  ددا   ذلددت تقدددمرا   اعتمدداد مكتددب أمددؤ املظددا  لدددى رنددة التن دديق الدوليددة 
غددري املددواطنؤ مدن ل املقيمددؤ والتعدديالت املدرجددة   قدانو  ارن ددية املشدازعة علدد  حصددول أطفدا

  عل  ارن ية.
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وأشددادت الوليددات املتحدددة األمريكيددة بالتفيددا أل ددا تشددّاع علدد  إقامددة  تمددع مت دداما  -67
وررود ددا الراميددة إىل رد ممتلكددات الطائفددة اليروديددة إليرددا وشدداعل علدد  مواصددلة التقدددم    دد ع 

ضدد املرداجرين وطدالل اللادوء والالجددؤ امل  لة. وح ل لتفيا عل  مواصلة التصددج للتعّصدب 
  وأفراد األقليات ا ثنية والدينية.

وأشددادت بدداراغواج بتصددديق لتفيددا علدد  اتفاقيددة  لدد  أوروبددا بشدد    ايددة األطفددال مددن  -68
جرود ا الرامية إىل مكافحة الجتدار  مااعفةالستغالل ارن ي والعتداء ارن ي وشاعترا عل  

 وعل  تقدل التقارير اليت   تقدمرا بعد إىل اللانة املعنية بالقااء عل  التمييز ضد املرأة.
تدبرياا من ق يال ت  يط إجدراءات التاندي . كمدا لحظدل  بارتياحولحظل أوابك تا   -69

ءات الاصة    الت م ال الطاب الشواغال اليت أعرب عنرا املكلفو  بوليات   إطار ا جرا
الرومددددا واألقليددددات األخددددرىر وإفددددراع مددددو في إنفدددداذ القددددانو     طائفددددةالعنصدددرجر والتمييددددز ضددددد 

 استةدام القوة.
ولحظدددل أفغان دددتا  مدددع التقددددير مشددداركة املنظمدددات غدددري احلكوميدددة   عمدددال األفرقدددة  -70

ار وك لت إدماج حقوا ا ن ا    ال ام. العاملة املش كة بؤ الواارات   صياغة التقرير الوط
 التعليمية املتعلقة با دارة العامة.

وأعربدددددل ارزائدددددر عدددددن تقددددددير ا للتددددددابري الددددديت ايددددد إا لتفيدددددا    دددددال م دددددال ا دمددددداج  -71
الجتماعي. وشاعل لتفيا عل  مواصلة جرود ا الرامية إىل القاداء علد  املمارسدات التمييزيدة 

التفاوتددددات بددددؤ ارن ددددؤ   العمددددالر وعلدددد  وضددددع ضددددمانات ضددددد الحتادددداا  ضددددد املددددرأة وإاالددددة
 التع في لطالل اللاوء. 

الختيددارج ال ددا  امللحددق بالعرددد وأشددادت األرجنتددؤ بالتفيددا لتصددديقرا علدد  ال وتوكددول  -72
ت . ورأت أنب ل يدزال علد  لتفيدا التغلّدب علد  التحددياالدو  الا  باحلقوا املدنية وال ياسية

امل ليات وامل ليؤ ومغايرج ا وية ارن انية   اعاتالقائمة    ال مكافحة التمييز والعنف ضد 
 ومزدوجي امليال ارن ي.

لتفيددددا لتعزيددددز التعدددداو  الفعددددال بددددؤ الدددددول وآليددددة  اورح ددددل أرمينيددددا بدددداررود الدددديت بدددد لتر -73
اردرائم املرتك دة جرود منع ا فيرا ر  ملا ب لتب من جرودا جراءات الاصة. وأعربل عن تقدير ا 

 ضد ا ن انيةر وجترل إنكار جرائم ا بادة ارماعيةر وت  يط إجراءات احلصول عل  ارن ية.
وأشددادت أسدد اليا بالتفيددا للتزامرددا بإلغدداء عقوبددة ا عدددام وملددا ب لتددب مددن جرددود لتي ددري  -74

اطنؤ ل يدددزال ك دددرياا. ولحظدددل ورود غدددري املدددواطنؤ. إل أ  عددددد غدددري املدددو مدددن جتندددي  املقيمدددؤ 
 الروما.  طائفةإفادات بوقوع حالت نييز ضد 

وما االل ال حرين تشعر بقلق بش   ا فادات املتعلقة بد حوال الالجددؤ وطدالل اللادوء  -75
ر  ددددا   ذلددددت إفددددادات اللانددددة املعنيددددة حبقددددوا ا ن ددددا  باحتادددداا طددددالل اللاددددوء بعددددد لتفيددددا  

 قانو .  سندفيرم األطفالر دو  وصو مر  ن 
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وأعربدددل بددديالروس عدددن تقددددير ا للاردددود الددديت بددد لترا لتفيدددا ملكافحدددة الجتدددار بال شدددر  -76
ولحظددل أ  عمليددة التانددي  قددد ُبّ ددطلر وإ  كددا  عدددد املقيمددؤ غددري املددواطنؤ ل يددزال ك ددرياا. 

 األقليات وخطاب العنصرية. وأعربل عن قلق إااء عدم كفاية ردود الفعال جتاع ايادة العنف ضد 
الختيدددارج ال ددا  امللحدددق ال اايدددال مددع التقددددير اناددمام لتفيدددا إىل ال وتوكددول  ولحظددل -77

ر فاالا عن التعديالت اليت أُدخلدل علد  قدانو  بالعرد الدو  الا  باحلقوا املدنية وال ياسية
. ارن ية لتي ري إجراء جتني  األطفال املولودين   لتفيا من   والدين غري مواطنؤن

وأشادت بلغاريا بالتقددم احملدرا   حتقيدق امل داواة بدؤ ارن دؤ ومكافحدة التمييدز و ايدة  -78
األشةا  ذوج ا عاقة. وأعربل عن تقدير ا  نشاء شدع ة حلقدوا الطفدال  كتدب أمدؤ املظدا  

 ولإلجراءات املتة ة ملكافحة العنف املنز .
إجراءات احلصول عل  ارن ية الالتفية. ونّو ل بتصديق لتفيا وأشادت كندا بت  يط  -79

امللحدددق باتفاقيدددة  ايدددة حقدددوا ا ن دددا  واحلريدددات األساسددديةر املتعلدددق  13علددد  ال وتوكدددول رقدددم 
 بإلغاء عقوبة ا عدام    يع الظروم.

ف فاضدل  عل  األسددلة الديت تلّقتردا مث عدادت إىل م د لة ا دمداجرالرّد لتفيا  واست نفل -80
أك ر   بيا  م  لة تقدل فصول دراسية  انية لتعليم اللغة الالتفية. وفيما يتعلدق حبمايدة حقدوا 
األقليات و اية لغاإا وثقافاإا عل  وجب الصو ر قدمل لتفيا أيااا املزيد من التفاصيال عن 

علددد   ر2015  عدددام  رتدددوفري التعلددديم بلغدددات األقليدددات. وأشدددارت إىل أ  احلكومدددة قدددد وافقدددل
  مشروع قانو  جديد لتعزيز  اية تراث األقليات القومية ال قا  غري املادج.

وعددن عمليدديت ا دمدداج والتانددي ر قدددمل لتفيددا املزيددد مددن املعلومددات عددن اررددود الدديت  -81
 ب لترا لفض عدد املقيمؤ غري املواطنؤ. 

را يددددة والتمييددددز ف فاضددددل   بيددددا  مث عددددادت لتفيددددا إىل م دددد لة مكافحددددة خطدددداب الك -82
التعدددديالت الددديت أدخلتردددا علددد  تشدددريعاإا والتددددابري املتصدددلة بدددالتحقيق   احلدددالت ذات الصدددلة. 
ومنعددداا لطددداب الكرا يدددة   الطددداب العدددامر كدددررت لتفيدددا ت كيدددد التزامردددا القدددوج حبريدددة الكلمدددة 

 وقدمل املزيد من املعلومات عن التطورات املتصلة ب لت.
  تُعدددد توجدددد فصدددول  2013الرومدددار ذكدددرت لتفيدددا أندددب منددد  عدددام  طائفدددةوفيمدددا ادددإ  -83

دراسية مفصولة خاصة ب طفال الروما وأ  الدولة تقدم  م أيااا إعانات لت اعد م عل  حت ؤ 
 أدائرم الدراسي.

وذكدرت لتفيدا أ دا لحظدل بدقدة التوصديات املقدمدة إليردا بالتصدديق علد  صدكوب دوليدة  -84
ى حلقدددددوا ا ن دددددا  وسدددددُتوليرا أقصددددد  درجدددددات العت دددددار ارددددددج. وأشدددددارت إىل أ  رميدددددع أخدددددر 

قراراإددا و ددي جردة األشدةا  احلدق   تقدددل طل دات فرديددة إىل احملكمدة األوروبيدة حلقددوا ا ن دا ر 
ُملزمدددة قانونددداار وأكددددت أندددبر وفقددداا لتحليدددال خددد اء  لددد  أوروبدددار ل توجدددد أج أحكدددام صدددادرة عدددن 

م د لة  وروبية   يُراجيع تنفي  ا بعد تكشدف وجدود مشدكلة منرايدة الطدابع   لتفيدا أواحملكمة األ
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ت ددتدعي ايدداذ إجددراء عاجددال بشدد  ا. وفيمددا يتعلددق بعليددات ا بددالور اع فددل لتفيددا بوجددود بعددض 
حددالت التدد خري   تقدددل التقددارير الوطنيددةر تُعددزى   جددزء منرددا إىل األامددة القتصددادية. ومددا برحددل 

 تراكم األعمال غري املنايزة. التةلإ منتفيا تعمال عل  حنو منراي من أجال ل
بالفعال  يع أشكال العندف املندز . وفيمدا  يتناولأ  القانو  ارنائي  ّدداا لتفيا وأكدت  -85

الكرا يدةر ذكدرت لتفيدا أ دا تعتدزم اسدتحداث مصدطلا خدا  املرتك ة بددافع اررمية يتعلق  كافحة 
ارتك دددل "الادددحية الادددعيفة"ر حبيدددت سدددُيع م تلقائيددداا باألشدددةا  الددد ين تعّرضدددوا ردددرائم أل و دددو 
 الكرا ية بوصفرم "ضحايا ضعفاء" وسيتلقو  من الدولة م اعدة ودعم  ددين.بدافع 
القاددداء    دددال  العددداملؤ   جردددااوقددددمل لتفيدددا املزيدددد مدددن املعلومدددات عدددن تددددريب  -86

يال كيدف تقتصدر إمكانيدة تقييدد حقدوا ا ن دا  علد   ددروم حقدوا ا ن دا  وأوضدحل بالتفصد
  ددة  وجب القانو  الالتفي. 

وأكدت لتفيا  دداا أ ا تددأب علد  حت دؤ أحدوال ال داو  وأفاضدل   بيدا  عمليدة  -87
التدددقيق الدديت أجرإددا رميددع مرافددق ال دداو . وتشددمال نتائارددا إغددالا سددان وأق ددام مددن سدداو  

.  2016نفي  برنام. شامال لتح ؤ ال او  وجتديد ار سي تمر   عدام أخرى واملوافقة عل  ت
. وذكدددرت لتفيددا أ دددا ل تعددا  مدددن مشددكلة اكتظدددا  2019كمددا سدددُي   سددان جديدددد   عددام 

بددددنف  خدددددمات الرعايددددة الصددددحية املقدمددددة  ر2012مندددد  عددددام  رال دددداو . وقددددد نتددددع ال دددداناء
 للماتمع بصفة عامة.   

املة النزلءر ذكرت لتفيا أ دا تنفد  إجدراءا داخليداا خاصداا للتحقيدق وفيما يتعلق ب وء مع -88
  أج اإامات إساءة معاملة  تملة. وقد نُقلل وحددة التحقيقدات مدن ال داو  وُأحلقدل  ددير 
إدارة ال ددداو  ضدددماناا للحيددددة وموضدددوعية التحقيقدددات   م دددال  ددد ع احلدددالت. وحُيق دددق بدقدددة   

  يع ما يرد من ادعاءات.
وشّددت لتفيا عل  أ ا قد بدأت عملية صدياغة قدانو  جديدد بشد   تنفيد  العقوبداتر  -89

 اماا رميع املعايري الدولية واألوروبية املتصلة ب لب احلرية. سيمت ال ن
 ارل ة رواا الطعن القاائي    يع قرارات رفض التاني . مين حار وطيم ينل لتفيا  -90
تقددددير ا للاردددود الددديت بددد لترا لتفيدددا لتعزيدددز حقدددوا ا ن دددا  فيردددا وأعربدددل شددديلي عدددن  -91

و ايترددا بتوطيددد تشددريعاإا املدنيددة وارنائيددةر وكدد لت باعتمدداد بددرام. وطنيددة   م ددائال كدداللاوءر 
 ومكافحة التمييزر وامل اواة بؤ ارن ؤر والجتار باألشةا ر وا وية وا دماج.

قدددانو  ا جدددراءات ارنائيدددة أُدخلدددل علددد  تعدددديالت  اعتمددداد بارتيددداحولحظدددل الصدددؤ  -92
والقانو  املتعلق هبيدة تابعة للدولة معنية  كافحة الف اد. كما لحظل اررود اليت ب لترا لتفيا 

 ملكافحة الجتار بال شر والعنف املنز  وتوفري احلماية للاحايا. 
و  اللادددوء. وأعربدددل عدددن وأشدددادت كوسدددتاريكا بإلغددداء عقوبدددة ا عددددام وتعدددديالت قدددان -93

شواغال بش   ما ورد من إفادات بإجراء يفياات للميزانية املةف اة ملكتب أمؤ املظا ر وعدم 
 املعاق ة عل  ممارسة التع يبر وم ائال أخرى.
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 وقدمل توصيات. ب يا وأدلل ارمرورية التشيكية  -94
دوليدة األساسدية حلقدوا ا ن دا ر منرب بالتفيا لكو ا طرفاا   املعا ددات الاوأشادت الد -95

الدديت حتظددر التعدد يب وغددريع مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة الالإن ددانية أو املرينددة. ولحظددل أ  
 املعاملدة ضدروب من وغريع التع يب منا اة لتفيا   تصّدا عل  ال وتوكول الختيارج لتفاقية

 املرينة. أو الالإن انية أو القاسية العقوبة أو
تدبرياا من ق يال إدخال تعديالت عل  قانو  اللادوء. وأعربدل  بارتياححظل جي وي ول -96
قلق أل  طالل اللادوء احُتادزوا   مراكدز تدد ورت أحوا دا وأل  لتفيدا   حتد م م ددأ عددم العن 

  ا عادة الق رية.
قلدددق الورح دددل إكدددوادور بددداررود الددديت بددد لترا لتفيدددا منددد  السدددتعراض األول. وسددداور ا  -97

بش   ورود إفادات بوجود خطاب عنصرج وخطاب كارع للجانب ووقدوع حدالت عندف ونييدز 
امل ليددددات وامل ليددددؤ ومزدوجددددي امليددددال ارن ددددي  و اعدددداتضددددد الفدددددات الاددددعيفة وأفددددراد األقليددددات 

 ومغايرج ا وية ارن انية وحاملي صفات ارن ؤ.
السددتعراض املاضددي. وطل ددل موافاإددا  ورح ددل مصددر بددالطوات الدديت ايدد إا لتفيددا مندد  -98

 زيد من املعلومات عن جرود معارة الشواغال الديت أُفيدد هبدا    دالت العنصدريةر والتمييدز ضدد 
ر وا فدددراع   اسدددتةدام القدددوة وسدددوء املعاملدددة   املرافدددق ‘غدددري املدددواطنؤ‘الرومدددار وحقدددوا  طائفدددة

 الشرطيةر والعنف املنز ر والجتار بال شر.   
وأشادت إستونيا بالتفيا للتقدم ال ج أحراتدبر  دا   ذلدت تقددمرا    دال تعزيدز امل داواة  -99

بؤ ارن ؤر ول سيما ارتفاع م توى مشداركة املدرأة   صدنع القدرار ال ياسدي والقتصدادجر وتقددم 
 لتفيا   مكافحة الجتار باألشةا  و  عملية التاني .

لتفيددا   إعمدال م دددأ عدددم التمييددزر وخباصددة التوعيددة  ا لتقدددم عددن سددرور فنلندددا وأعربدل  -100
بددؤ ارن ددؤر وبال تمددام حبقددوا األقليددات ارن ددية. ورح ددل بدداررود الراميددة إىل حتقيددق امل دداواة 

 وىل لصحة األمر والطوات املتة ة لاما  حقوا الطفال.امل
ولحظل فرن ا مع التقدير تعزيز ا طار القانو  هبدم احلد من  دا رة العندف املندز ر  -101

الختيدارج ال دا  امللحدق وولية وموارد مكتب أمؤ املظا ر فاالا عدن التصدديق علد  ال وتوكدول 
 .بالعرد الدو  الا  باحلقوا املدنية وال ياسية

قدانو  ارن ديةر وبإ دااات لتفيدا   خلدة علد  املدتعدديالت الورح ل جورجيدا باعتمداد  -102
 ددال مشدداركة املددرأة   صددنع القددرارر والطددوات املتةدد ة حنددو حت ددؤ صددحة األم والطفددال. وألقددل 

 ‘.ألف‘الاوء عل  اعتماد مكتب أمؤ املظا    الفدة 
روض وشكرت أملانيا لتفيا عل  عملرا الوطيد مع  ل  حقدوا ا ن دا  والتزامردا بدالن -103

را مندد  السددتعراض األولر . وأعربددل عددن تقدددير ا للتقدددم احملددبال ياسددة الدوليددة حلقددوا ا ن ددا 
 سيما   ميادين ارن يةر وا دماج اجملتمعير والنظام ارنائي.    ول
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الختيددارج ال ددا  امللحددق بالعرددد وأشددادت  ندددوراس بالتفيددا لتصددديقرا علدد  ال وتوكددول  -104
وللتعدددددديالت الددددديت أدخلتردددددا علددددد  قدددددانو  اللادددددوء  قوا املدنيدددددة وال ياسددددديةالددددددو  الدددددا  بددددداحل

 يتعلق  عارة طل ات اللاوء. فيما
أثنل  نغاريا علد  الددور الفاعدال وا جيدا  الد ج تادطلع بدب لتفيدا كعادو   اجمللد . و  -105

تمددع املددد  وطل ددل موافاإددا  زيددد مددن املعلومددات عددن تصددّور لتفيددا عددن إمكانيددة ايددادة إدمدداج اجمل
   عملية إعداد التقرير الوطا. عل  حنو أك 

يددا مندد  السددتعراض األولر  ددا   كمددا أثنددل آي ددلندا علدد  ا  ددااات الدديت حققترددا لتف -106
التصديق عل  اتفاقية  ل  أوروبا بش    ايدة األطفدال مدن السدتغالل ارن دي والعتدداء  ذلت

 ناا.ارن ير وإلغاء عقوبة ا عدام قانو 
وح ّددل لتفيددا علدد  إمدددادع ‘ ألددف‘ورح ددل ا نددد باعتمدداد مكتددب أمددؤ املظددا    الفدددة  -107

ر األمومددةبدداملوارد الكافيددة. وشدداعل لتفيددا علدد  مواصددلة اللتفددات إىل ارتفدداع معدددلت وفيددات 
 ددة املرتكوعلدد  ايددادة التمويددال الددالام لددرد اعت ددار ضددحايا الجتددار بال شددرر وعلدد  التصدددج للاددرائم 

 ايادة م توى ا دماج   قطاع التعليم.عل  و ا رة التمييزر والعمال بدافع الكرا ية 
ميددادين حقددوا ا ن ددا  مندد  السددتعراض مددن واع فددل إندوني دديا بتقدددم لتفيددا   عدددة  -108

لتفيا إىل إشراب مكتب أمؤ املظا  واملنظمات غري احلكوميدة  بل عن تقدير ا مل ادرةاألول وأعر 
 ستعراض م ودة تقرير لتفيا الوطا.  ا

وأعدددرب العدددراا عدددن تقدددديرع  جدددااة قدددوانؤ بشددد   ا ادددرة وتعدددديالت القدددانو  ارندددائير  -109
سدددديما   م دددد لة التعدددد يب. ورحددددب بدددداررود امل  ولددددة ل ددددّن قددددانو  ارن ددددية وبزيددددادة عدددددد  ول

 امل تفيدين منب وأشاد بتدابري  اية حقوا الطفال.
ندا با سرام ا جيا  ال ج قدمتب لتفيا برئاسترا جملل  أوروبا. كما رح ل ورح ل آيرل -110

ب دداال ال لددد   التصدددج لعدددم امل دداواة بددؤ ارن ددؤر وشدداعل آيرلندددا لتفيددا علدد  ايدداذ مزيددد 
 من الطوات للقااء عل  العنف املنز ر  ا   ذلت حت ؤ أساليب  ع ال يانات.

وألقل إسدرائيال الادوء علد  التددابري الديت اعتمددإا لتفيدا   ال دنوات األخدريةر  دا فيردا  -111
املتعلدددددق باحلصدددددول علددددد  ارن ددددديةر وم ددددد لة الصدددددفة القانونيدددددة  القدددددانو إدخدددددال تعدددددديالت علددددد  

الكرا يدددددددة والتمييدددددددز والجتدددددددار  املرتك دددددددة بددددددددافعللشدددددددةا  ذوج ا عاقدددددددةر ومكافحدددددددة اردددددددرائم 
 أيااا الطط وامل ادئ التوجيرية املتنوعة اليت اعُتمدت. باألشةا . ولحظل

وأعربدل . 2013ولحظل غانا ادفاض عدد األشةا  احملتازين   لتفيا من  عدام  -112
بشدددد   إفددددراع مددددو في إنفددداذ القددددانو    اسددددتةدام القددددوة وسددددوء معدددداملترم عدددن شددددعور ا بددددالقلق 

وشددداعل غاندددا لتفيدددا علددد  ايددداذ تددددابري  رم أثنددداء عمليدددات التوقيدددف والتحقيقددداترفددديلمشدددت ب ل
 ملعارة   ع امل  لة.
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واسترّلل لتفيا ردود دا التاميدة بتقددل إحصداءات رداا علد  األسددلة األخدرى املطروحدة  -113
عن تعليم األقليات وذكرت أ  دعم الدولة للتعليم بلغات األقليات   لتفيا يفدوا نظدريع املقددم 

 . من معظم ال لدا  األوروبية
وذكرت لتفيا أ ا تواصال اياذ تدابري لزيادة حت ؤ إجراءات اللاوء. وقدمل تفاصديال  -114

. وأكدددت أ  أسدد اب 2016عددن حقددوا طددالل اللاددوء  وجددب القددانو  ارديددد املعتمددد   عددام 
         الحتادداااللاددوء إىل احتادداا املردداجرين غددري الشددرعيؤ م ّينددة بوضددوح   القددانو  وأنددب ل جيددوا 

  إل كتدبري است نائي وأ  القرارات ذات الصلة قابلة للمراجعة القاائية.
وقدمل لتفيا معلومات عن األشةا  ذوج ا عاقدة رداا علد  األسددلة الديت تلّقتردا مدن  -115

وقددد اعتمدددت احلكومدددة وثيقددة شدداملة لتنفيددد  اتفاقيددة حقددوا األشدددةا  ذوج  عدددد مددن الددددول.
 ا الشد  . وُحدّددت م دائال التعلديم والعمالدة واحلمايدة الجتماعيدة ا عاقة وأُعدت خطدة عمدال هبد

وتوعيددددة ارمرددددور بوصددددفرا األولويددددات ال ياسدددداتية   لتفيددددا. وتوجددددد أيادددداا آليددددات دعددددم فرديددددة 
  للطفال ذوج الحتياجات الاصة.

 أول بلدد   أوروبدا الشدرقية والوسدط  ر1999  عدام  رأ ا كانل وشّددت لتفيا عل  -116
وأ  مددن يشددغال منصددب رئددي  الددواراء احلددا  امددرأةر كمددا تشددغال أربددع ن دداء  لل لدددينتةددب رئي ددةا 

 وايراا.  12مناصب وايرات من أصال 
  احلددددوار هبمددددة و  التددددامر أعربددددل لتفيددددا عددددن امتنا ددددا رميددددع الوفددددود الدددديت شدددداركل  -117

 تلّقتردددا. وسدددتنظر لتفيدددا التفددداعلي. وأعربدددل عدددن تقددددير ا للتعليقدددات واألسددددلة والتوصددديات الددديت
 حب ن نية وإمعا  واستفاضة    يع التوصيات.

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

أدنتتاو وتح تت  وهتتي تتترد  حثتتال التفيتتا التوصتتيات المقدمتتة أثنتتاء الحتتوار التفتتاعليب -118
 بتأييدها:

إيالء األولويتة للتدتديع علت  اتفا يتة مجلتس أوروبتا بعتأن منتة وم ا حتة  118-1
العنتتف ضتتد المتترأن والعنتتف المنزلتتيج ومواصتتلة جلتتود م ا حتتة العنتتف المنزلتتي بوستتا   

 منلا اتخاذ إجراءات تلدف إل  توعية الجملور بلذو المسألة )إيطاليا(؛  
 أوروبتا مجلتس عتن الدتادرن استطنوو  اتفا يتة علت  والتدديع التو ية 118-2
 )تركيا(؛ المنزلي والعنف المرأن ضد العنف وم ا حة منة بعأن
 ي االنضمام إل  اتفا ية استطنوو  الدتادرن عتن مجلتس أوروبتا  الن ر 118-3

 بعأن منة وم ا حة العنف ضد المرأن والعنف المنزلي )إستونيا(؛ 
__________ 

 .الستنتاجات والتوصيات  حُتّرر  **
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شتتتتام  بعتتتتأن م ا حتتتتة العنتتتتف ضتتتتد المتتتترأن والعنتتتتف   تتتتانون اعتمتتتتاد 118-4
المنزلتتتي بوصتتتفلما جتتتريمتين جنتتتا يتينج والتحقيتتتع  تتتي بال تتتات العنتتتف المنزلتتتيج 

 ومقاضان الجنان )ليتوانيا(؛
مراجعتتة تعتتريعات الولتتد الوغنيتتة بجيتتة معالجتتة العتتوا   التتتي  مواصتتلة 118-5

 لي )ني ارا وا(؛  أعربال عنلا بعض هيئات المعاهدات بعأن تجريم العنف المنز 
 بالوعترج لالتجتار بالتددي المتعلقة القا مة والممارسات القوانين تعزيز 118-6
 )بولندا(؛ العم   ي واالستجال  الجنسي االستجال  بجرض العاباتج سيما وال

تنفيتتتذ أح تتتام القتتتانون الجنتتتا ي اللاد تتتة إلتتت  م ا حتتتة الجتتترا م  تعزيتتتز 118-7
 (؛المتحدن العربية)اإلمارات  العندريةبدا ة  المرت وة
المرت وتة أح ام القانون الجنتا ي اللاد تة إلت  م ا حتة الجترا م  تنفيذ 118-8
 األشتخا  توعيتة زيادن وكذلك و وعلاج عن المسؤولين ومقاضان العندريةجبدا ة 

 التمييتز متن القانونيتة بالحماية للتمتة المتاحة بالوسا    ومية أ ليات إل  المنتمين
 )بيالروس(؛ هيةوال را
اآلليتتات الدايليتتة لتنفيتتذ التزامتتات الولتتد الدوليتتة  تتي ميتتدان  تحستتين 118-9

 حقوق اإلنسان )غاجي ستان(؛ 
 )إيطاليا(؛ الجنسين بين المساوان لتحقيع الوغنية اآللية تعزيز 118-10
 بجميتة التمييتز ادعتاءات  تي التحقيتع علت  الم تالم أمين  درن تعزيز 118-11

 الع متتتت  لوريطانيتتتتا المتحتتتتدن)الممل تتتتة  بعتتتتأنلا إجتتتتراءات اتختتتتاذ وعلتتتت  أشتتتت ال 
 (؛العمالية وآيرلندا
تحسين الن ام القضا ي  ي الولد وتعزيز تثقيف مواغني  بحقوق  زيادن 118-12

 )الدين(؛ القضاءالعاملين  ي جلاز اإلنسانج وبخاصة 
ن تتتتام  العتتتتاملين  تتتتيو  القتتتتانون إنفتتتتاذ لمتتتتو في تدريويتتتتة دورات تن تتتتيم 118-13

 الجتترا م بلتتذو الجملتتور وتوعيتتة ال راهيتتةالمرت وتتة بتتدا ة القضتتاء بعتتأن الجتترا م 
 (؛السعودية العربية)الممل ة  عنلا اإلبالغ عل  لتعجيع 
عل  زيادن  لم حقوق اإلنستان بتنفيتذ بترامال مال متة تخرس ت   التعجية 118-14

  يمة االحترام وثقا ة التسامح والتفاهم بين الثقا ات )ماليزيا(؛  
التفتتتاهم بتتتين جميتتتة القوميتتتات وجميتتتة الفئتتتات أو الممثلتتتين  تعتتتجية 118-15

لثقا تات العر يين واإلثنيين والدينيين بممارسة التسامحج لقيام التفاع  بين األمم وا
عل  أساس احترام السمات الثقا ية واإلثنية والدينية والعر يتة واالجتماعيتة و يرهتا 

 )غاجي ستان(؛ 
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مواصتتلة تعزيتتز وتنفيتتذ سياستتات التستتامح واإلدمتتاي ومعتتاركة جميتتة  118-16
 المواغنين  ي المجتمة مما يخسلم  ي م ا حة التمييز بأش ال  كا ة )ني ارا وا(؛

 التنتتوع لتعزيتتز تثقيفيتتة وبتترامال للجملتتور توعيتتة حمتتالت يتتذوتنف تن تتيم 118-17
 نفستت  الو تتال  تتي المثليتتين وكتترو األجانتتب وكتترو العندتترية م ا حتتة متتة واالنتتدمايج
 )كندا(؛
 المرت تبتعزيز برامال م ا حتة كترو األجانتب والتمييتز والعنتف  مواصلة 118-18

 وهويتلم الجنسانية )شيلي(؛ ةالجنسي الضحايابدا ة ميو  
 االستتعراض توصتيات تنفيذ متابعة عملية  ي المدني المجتمة إشراك 118-19

 )بولندا(؛ العام  الدوري
بموجتتب  المنعتتأن ليئتتاتال تتدرن الولتتد علتت  تقتتديم التقتتارير إلتت   زيتتادن 118-20

 (؛التعي ية)الجملورية  الدولية اللتزامات  و قاا  المحدد الو ال  ي معاهدات
المنعأن بموجب معاهدات التعاون مة هيئات األمم المتحدن  ت ثيف 118-21

 المستتتتقو   تتتي المناستتتوة اللجتتتان إلتتت  المتتتتأيرن الدوريتتتة الوغنيتتتة التقتتتارير بتقتتتديم
 )أوزب ستان(؛ القريب
 إلت  2007 عتام منتذ تقديمت  تأير الذي للولد الوغني التقرير تقديم 118-22
 )بيالروس(؛ العندري التمييز عل  القضاء لجنة
المرت وتة أح ام القانون الجنتا ي اللاد تة إلت  م ا حتة الجترا م  تنفيذ 118-23
 (؛أ ريقيا)جنوب  الجنان ومعا وة العندريةبدا ة 
 )العراق(؛ ال راهية يطاب م ا حة جلود ت ثيف 118-24
الجلتود التتتي يوتذللا الولتتد علت  الدتعيد التتدولي لمنتة جتترا م  مواصتلة 118-25

 جماعية والجرا م المرت وة ضد اإلنسانية )أرمينيا(؛ اإلبادن ال
 التفا ية التام التنفيذ لضمان الولد يوذللا التي الجلود وتعزيز مواصلة 118-26

 أو الالإنستانية أو القاستية العقوبتة أو المعاملتة ضتروب متن و يرو التعذيب مناهضة
 )إندونيسيا(؛  الملينة
لجميتتتتتتة  يةاإلنستتتتتتان حقتتتتتتوقالالجلتتتتتتود الموذولتتتتتتة لضتتتتتمان  مضتتتتتاعفة 118-27

 ومراكتتتتز الستتتتجون مرا تتتتع  تتتتي الماديتتتتة األحتتتتوا  بتحستتتتينوذلتتتتك المحتجتتتتزينج 
 ستتوء حتتاالت متتن الستتجون  تتي يقتتة متتا  تتي بتتالتحقيع وكتتذلك العتترغيةج االحتجتتاز
 (؛كوريا)جملورية   السجون لمو في تدريوية دورات وإجراء وعنف معاملة
 واتختاذ الستجونج اكت تا  مستألة لمعالجتة الموذولتة الجلتود مواصلة 118-28

 )السويد(؛ االحتجاز ومراكز السجون أحوا  لتحسين إجراءات
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 زيتتتتتادن منلتتتتتا بستتتتتو  والستتتتتجونج االحتجتتتتتاز مرا تتتتتع أحتتتتتوا  تحستتتتتين 118-29
 يتدمات علت  المحتجتزين حدتو  إم انيتة وزيتادن لإل امتة المخددة المساحات

 (؛التعي ية)الجملورية  الدحية الرعاية
التتتدابير الالزمتتة لم ا حتتة جميتتة أشتت ا  العنتتف ضتتد المتترأنج  اعتمتتاد 118-30

 العمليتة والممارستة القتانون  تي جإغتار التزوايبما  يلتا العنتف المنزلتي والعنتف  تي 
 )بارا واي(؛ سواء حد عل 
اتختتاذ يطتتوات لمنتتة وم ا حتتة العنتتف ضتتد المتترأن والعنتتف  مواصتتلة 118-31

 المنزلي عل  نحو نعط )إستونيا(؛ 
المتدتتتلة بم ا حتتتة  التعتتتريعات إنفتتتاذ إلتتت  الراميتتتة الجلتتتود مضتتتاعفة 118-32

 االتجار )الفلوين(؛
 باألشتتتخا  االتجتتتار بم ا حتتتةالمتدتتتلة  التعتتتريعاتتطويتتتع  ضتتتمان 118-33
 مم تتتن جلتتتد أكوتتتر بوتتتذ  الجنستتتيج جال واالستتتت العمتتت   تتتي االستتتتجال  بجتتترض
 و توع عتن المستؤولين مة والتحقيع اعتوارهم ورد وحمايتلم الضحايا هوية لتحديد
 )أورو واي(؛ ومقاضاتلم االتجار جرا م
 االتجتتار ستتيما وال باألشتتخا ج االتجتتار لمنتتة واضتتحة تتتدابير اتختتاذ 118-34

 )الوحرين(؛ الجنسية والتجارن السُّخرن بجرض واألغفا  بالنساء
 الضتحايا إلت الفّعتا   دعمالتتدابير منة االتجار بالوعرج وتقديم  تعزيز 118-35

 )بلجاريا(؛ ومقاضاتلم المجرمين مة والتحقيع جوإندا لم
تعزيز إنفتاذ التعتريعات المتدتلة بم ا حتة االتجتار بتالتحقيع  مواصلة 118-36

ايا ورد اعتوتتتارهم متتتة المجتتترمين ومقاضتتتاتلمج وكتتتذلك بتعزيتتتز آليتتتات دعتتتم الضتتتح
 )كندا(؛ نفس  الو ال  ي جما يلحقلم من ضررجور و وحمايتلم 

 دعم وتقديم عليلا والمقاضان باألشخا  االتجار جرا م  ي التحقيع 118-37
 )مدر(؛  عا  نحو عل  اعتوارهم ورد الضحايا إل   عا 
جمية آليات منة وم ا حتة االتجتار باألشتخا  القا متة ضتمن  تعزيز 118-38

هي ت  الولتد المؤسستي بتخدتيا متوارد بعتترية وتقنيتة وماليتة للتاج وضتمان تقتتديم 
 رعاية شاملة وتعويضات كا ية إل  الضحايا )هندوراس(؛ 

متتدن إجتتراءات التتدعاوا القضتتا ية والحتتد  اليتدتتارإصتتالحات  تنفيتتذ 118-39
 إغار الن ام القضا ي )الواليات المتحدن األمري ية(؛ من الععور بال لم  ي

 واألساستتتتية الطويعيتتتتةاللونتتتتة الحمايتتتتة إلتتتت  األستتتترن باعتوارهتتتتا  تقتتتتديم 118-40
 )مدر(؛ للمجتمة
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 التحقيتتتع منلتتتا بوستتتا   والتتترأي الدتتتحا ة وحريتتتة التعويتتتر حريتتتة كفالتتتة 118-41
 )بلجاريا(؛ الدحفيين عل  االعتداء حاالت  ي الفعا 
 الفجتتون متتة للتعامتت  األهتتداف محتتددن وغنيتتة عمتت  يطتتة استتتحدا  118-42
 )سلو ينيا(؛ الجنسين بين األجور  ي

 العمت   تي األشتخا  بتين الفد  لتال ي محددن تدابير وتنفيذ وضة 118-43
 األجر  ي والمرأن الرج  بين المساوان ذلك وسا   ومن جنسلمج نوع أساس عل 
 )الم سيك(؛ العم  نفس عل 
 )الجزا ر(؛ والمرأن الرج  بين األجور  ي الفجون إزالة 118-44
 ولضتتتمان الجنستتتين بتتتين ورجتتتاأل  تتتي الفجتتتون لتضتتتييع تتتتدابير ختتتاذات 118-45
 )إسرا ي (؛ العم  سوق  ي الرج  مة المرأن  ر  ت ا ؤ
 )جورجيا(؛ األمومة الجلود الرامية إل  يفض معد  و يات  مواصلة 118-46
 الختتتتدمات علتتتت  اإلعا تتتتة ذوي األشتتتتخا  حدتتتتو  إم انيتتتتة زيتتتتادن 118-47
 )جاماي ا(؛ اإل ليمية المؤسسات من مال م دعم عل  حدوللم مة التقنيةج
استتتتحدا  سياستتتات تلتتتدف إلتتت  ضتتتمان تمتتتتة األشتتتخا   مواصتتتلة 118-48

وال ستتيما متتن حيتتل التعلتتيم العتتام   جعلتت  النحتتو ال امتت ذوي اإلعا تتة بحقتتو لم 
 لويئة المادية )إسرا ي (؛ للجمية وإم انية الوصو  إل  ا

  تي وإدماجلتا القوميتة األ ليتات حقتوق لحمايتة تتدابير اتختاذ مواصلة 118-49
 )أرمينيا(؛ المجتمة

 ) ير يزستان(؛ األ ليات مدارس  ي وثقا اتلا األ ليات لجات تعليم دعم 118-50
 وثقا اتلتتا األ ليتتات لجتتات تعلتتيم  تتي للتوّستتة الجلتتود متتن مزيتتد بتتذ  118-51

 )هنجاريا(؛
 وأح تام أوروبتا مجلتس موتاد  ضتوء  تي التحلتيالتج متن مزيد إجراء 118-52

 الملتحقتتتتين الرومتتتتا أغفتتتتا  نستتتتوة الرتفتتتتاع اإلنستتتتانج لحقتتتتوق األوروبيتتتتة االتفا يتتتتة
 )النرويال(؛ الخا  التعليم بمدارس
الرومتا  غا فتةمزيد من الخطوات المحددن والفعالة نحو إدمتاي  اتخاذ 118-53

 تتي المجتمتتةج كتعزيتتز إغتتار حقتتوق اإلنستتان بالتفيتتا وتتتدريب  تتي ستتلطات إنفتتاذ 
أجتت  زيتتادن أشتت ا  الحمايتتة المقدمتتة إلتت   متتن تتي مجتتا  حقتتوق اإلنستتان القتتانون 
 اإلنسانية )أستراليا(؛ احقو ل انتلاكللحيلولة دون  الروماغا فة 
الرومتاج  غا فتةمتا  يلتا تعزيز برامال إدماي األ ليات القوميتةج ب مواصلة 118-54

 لضمان حقو لا اال تدادية واالجتماعية والثقا ية )شيلي(؛
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 المتتتواغنين  يتتتر المقيمتتتين عتتتدد لخفتتتض الموذولتتتة الجلتتتود مواصتتتلة 118-55
  ) ير يزستان(؛

 المتتواغنين  يتتر المقيمتتين تجنتتيس تعتتجية إلتت  الراميتتة الجلتتود تعزيتتز 118-56
 (؛األمري ية المتحدن)الواليات  للتجّنس المؤهلين

  يتتتر‘ المقيمتتتين إغْتتتالع لضتتتمان موّجلتتتة توعويتتتة بأنعتتتطة االضتتتطالع 118-57
 تقتديم علت  وتعجيعلم الدلة ذات المعلومات عل  بالتجّنس الملتمين ‘المواغنين

التجّنسج والموادرنج عند اال تضاءج إلت  تقتديم دورات تدريويتة مجانيتة لتتعلم  اتغلو
 اللجة الرسمية للدولة )النرويال(؛

تدابير  انونية وإدارية ل فالة حقوق اإلنسان األساسية لطتالوي  اعتماد 118-58
 علتتت  الحدتتتو  إم انيتتتة للتتتم تخجيتتتزالتتتتي  تتتتدابيرالاللجتتتوء والالجئتتتينج وال ستتتيما 

 )األرجنتين(؛ الدحية المساعدن يدمات
 المعتتتتايير متتتة اللجتتتتوء غتتتالوي استتتتتقوا  مراكتتتز أحتتتتوا  اتفتتتاق ضتتتمان 118-59
 )جيووتي(؛ الدولية
 اللجوء غالوي استقوا  مراكز أحوا  لتحسين التدابير من مزيد اتخاذ 118-60

 )أ جانستان(؛ ال ع معيعي بمستوا اللجوء غالوي تمتة وضمان
 الوتالجين عددتقليا تسجي  جمية المواليد من أج  مواصلة  ضمان 118-61
 )الم سيك(. المواغنين  ير

 :التنفيذ  يد أو بالفع  مخنفَّذن التفيا وتعتورها التفيا بتأييد التالية التوصيات وتح   -119
 ضتتروب متتن و يتترو التعتتذيب مناهضتتة اتفا يتتة علتت  والتدتتديع التو يتتة 119-1

 )هنجاريا(؛ الملينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة
 ضتتد التمييتتز أشتت ا  جميتتة معالجتتة إلتت  الراميتتة الجلتتود علتت  الونتتاء 119-2
 ذلتك  تي بمتا الجنستيج والعنتف المنزلتي العنتف تح ر محددن  وانين بسنّ  المرأن
 التعتترض ادعتتاءات جميتتة  تتي وبتتالتحقيع الحمتتيمج العتتريك يمارستت  التتذي العنتتف
 علتتتتت  حدتتتتتوللن وإم انيتتتتتة الضتتتتتحايا حمايتتتتتة وضتتتتتمان الجنتتتتتان ومقاضتتتتتان للعنتتتتتف

 )كندا(؛ والقانونية الطوية الخدمات
 منلتتا بستتو  المنزلتتيج العنتتف لم ا حتتة بتتذللا الجتتاري الجلتتود تعزيتتز 119-3
 رصتتد آليتتات وإنعتتاء المضتتمار هتتذا  تتي معينتتة جتترا م يحتتدد شتتام  تعتترية اعتمتتاد
 )تركيا(؛ كا ية وتحقيع
 ضتتتد العنتتتف لم ا حتتتة شتتتام  تعتتترية اعتمتتتاد أجتتت  متتتن جلتتتود بتتتذ  119-4
 كجتتتريمتين الزوجتتتي واال تدتتتاب المنزلتتتي العنتتتف ممارستتتة أح امتتت  تجطتتتي المتتترأن
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 إلتتت  المستتتاعدن تقتتتديم وكتتتذلك الجنتتانج ومعا وتتتة الجنتتتا يج القتتتانون  تتتي محتتددتين
 (؛كوريا)جملورية   تعا يلن وضمان الضحايا
 الزوجتتتي واال تدتتتاب المنزلتتتي العنتتتف ممارستتتة يعتتتّرف تعتتترية إجتتتازن 119-5
 )كوستاري ا(؛ جريمتان بأنلما
 المحتتددن رللمعتتايي غوقتتاا  الجنتتا ي القتتانون  تتي التعتتذيب تعريتتف إدراي 119-6
 )بارا واي(؛ التعذيب مناهضة اتفا ية  ي

 أح تام متة الجنتا ي القتانون  تي التوارد التعتذيب تعريتف اتفاق ضمان 119-7
 ويضتوع بالتقتادمج التعتذيب جريمتة ستقو  جتواز وعتدم التعتذيبج مناهضتة اتفا ية
 )مدر(؛ ومستقلة محايدن آليات جانب من للرصد االحتجاز مرا ع
 واللويتتة الجنستتي الميتت  بستتوب العنتتف علتت  التحتتريض  عتت  تعريتتف 119-8

 ( )آيسلندا(؛أ ريقيا)جنوب  جريمة بأن  الجنسانية
 ضتتية كتتتالتمييز  معالجتتةتتتدابير لتعزيتتز دور أمتتين الم تتالم  تتي  اتختتاذ 119-9
 )ناميويا(؛ ذلك عل   درت  وتعزيز
  لتتت الالزمتتتة والماليتتتة الوعتتترية بتتتالموارد الم تتتالم أمتتتين م تتتتب تزويتتتد 119-10

 وحمايتتة لتعزيتز الوغنيتة المؤسستات بمركتز المتعلقتتة للموتاد  و قتاا  واليتت  لممارستة
 )الورتجا (؛ اإلنسان حقوق
تتتتولي آليتتتة مستتتتقلة التحقيتتتع  تتتي جميتتتة ادعتتتاءات التعتتتّرض  ضتتتمان 119-11

 للتعذيب وسوء المعاملةج وضمان مقاضان الجنان المزعومين مقاضان  عالة )تركيا(؛ 
 العقوبتتتة أو والمعاملتتتة التعتتتذيب لمنتتتة األوروبيتتتة اللجنتتتة توصتتتية تنفيتتتذ 119-12

 ل ت  مربعتة أمتتار أربعتة عتن تقت  ال مستاحة تخدتيا بعأن الملينة أو الالإنسانية
 )النرويال(؛ الجماعية الزنازين  ي سجين
 اإلعا تتتة ذوي األشتتتخا  حدتتتو  لضتتتمان الالزمتتتة الخطتتتوات اتختتتاذ 119-13
 االنتخابتات عمليتة  تي وبخاصتة السياستةج ميتدان  ي للمعاركة كا ية وسا   عل 

 )تايلند(.
 ل تن المناستبج الو تال  تي عليلتا ردوداا  وتقتدم التاليتة التوصتيات التفيا وستوحل -120
 :2016/يوني  حزيران  ي اإلنسان حقوق لمجلس نو والثالث الثانية الدورن أ داو أج   ي

 بتلقتتتي لعندتتتريا التمييتتتز علتتت  القضتتتاء لجنتتتة بايتدتتتا  االعتتتتراف 120-1
 (؛أ ريقيا)جنوب   يلا والن ر األ راد من بال ات
 الختا  التدولي بالعلتد الملحتع االيتيتاري الوروتوكتو  عل  التدديع 120-2

 (؛أ ريقيا)الورتجا ( )جنوب  والثقا ية واالجتماعية اال تدادية بالحقوق
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 جميتتتة علتتت  القضتتتاء التفا يتتتة االيتيتتتاري الوروتوكتتتو  إلتتت  االنضتتتمام 120-3
 )تركيا(؛ المرأن ضد التمييز أش ا 
 علتتت  القضتتتاء التفا يتتتة االيتيتتتاري الوروتوكتتتو  علتتت  التدتتتديع  تتتي الن تتتر 120-4
 )ناميويا(؛ المرأن ضد التمييز لم ا حة تدابير واتخاذ المرأن ضد التمييز أش ا  جمية
 جميتتتة علتتت  القضتتتاء التفا يتتتة االيتيتتتاري الوروتوكتتتو  علتتت  التدتتتديع 120-5
 (؛ايأ ريق)الم سيك( )جنوب  المرأن ضد التمييز أش ا 
 المترأن ضتد التمييتز أشت ا  جميتة عل  القضاء اتفا ية عل  التدديع 120-6

 )آيرلندا(؛
 جميتتتة علتتت  القضتتتاء التفا يتتتة االيتيتتتاري الوروتوكتتتو  علتتت  التدتتتديع 120-7
 الختا  التدولي بالعلتد الملحتع االيتيتاري والوروتوكو  المرأن ضد التمييز أش ا 
 ) رنسا(؛ والثقا ية واالجتماعية اال تدادية بالحقوق
 مناهضتتتة التفا يتتتة االيتيتتتاري الوروتوكتتتو  علتتت  التدتتتديع  تتتي الن تتتر 120-8

 الملينتةج أو الالإنستانية أو القاستية العقوبتة أو المعاملة ضروب من و يرو التعذيب
 )أوكرانيا(؛ اإلنسان لحقوق األيرا األساسية الدولية الوثا ع سا ر عل  وكذلك
 و يترو التعتذيب مناهضة التفا ية االيتياري الوروتوكو  عل  التدديع 120-9
( األستود)الجوت   الملينتة أو الالإنستانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من

 ( )كوستاري ا( )إكوادور( )هندوراس(؛أ ريقيا)باكستان( )بولندا( )جنوب 
 و يترو التعتذيب مناهضة التفا ية االيتياري الوروتوكو  عل  التدديع 120-10
 )المجرب(؛ الملينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من

 و يترو التعتذيب مناهضة التفا ية االيتياري الوروتوكو  عل  التدديع 120-11
  رنسا(؛) الملينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من

 االيتيتتتاري الوروتوكتتتو  علتتت  التدتتتديع أجتتت  متتتن الولتتتد جلتتتود ت ثيتتتف 120-12
 أو القاستتتتية العقوبتتتتة أو المعاملتتتتة ضتتتتروب متتتتن و يتتتترو التعتتتتذيب مناهضتتتتة التفا يتتتتة
 (؛الدانمرك) الملينة أو الالإنسانية

 علت  والتدتديع الوغنيتة التعتريعات  تي التعذيب مناهضة اتفا ية إدراي 120-13
 )ليتوانيا(؛ لالتفا ية االيتياري الوروتوكو 

 وإنعتاء التعتذيب مناهضتة التفا يتة االيتياري الوروتوكو  عل  التدديع 120-14
 )ليختنعتاين(؛ الوروتوكو  لمقتضيات امتثاالا  مستقلة و ا ية وغنية آلية
 و يترو التعتذيب مناهضة التفا ية االيتياري الوروتوكو  عل  التدديع 120-15
 آليتتة وإنعتتاء الملينتتةج أو الالإنستتانية أو القاستتية العقوبتتة أو المعاملتتة ضتتروب متتن

 (؛التعي ية)الجملورية  الوروتوكو  ألح ام و قاا  إبطاءج دون و ا يةج وغنية
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 مناهضتتتة التفا يتتتة االيتيتتتاري الوروتوكتتتو  علتتت  التدتتتديع  تتتي الن تتتر 120-16
 الملينتة أو الالإنستانية أو القاستية العقوبتة أو المعاملتة ضتروب متن و يترو التعذيب
 (؛مولدو ا)جملورية  و ا ية وغنية آلية وإنعاء
 مناهضتتتتة التفا يتتتتة االيتيتتتتاري الوروتوكتتتتو  علتتتت  والتدتتتتديع التو يتتتتة 120-17

 )ألمانيا(؛ التعذيب
 التفا يتتة االيتيتتاريعلتت  الوروتوكتتو   ج تتي أ تترب و تتال مم تتن جالتدتتديع 120-18

 الالإنستتتتانية أو القاستتتتية العقوبتتتتة أو المعاملتتتتة ضتتتتروب متتتتن و يتتتترو التعتتتتذيب مناهضتتتتة
 )الورتجا (؛ الملينة أو

 التفا ية االيتياري الوروتوكو  عل  التدديع إل  تلدف تدابير اتخاذ 120-19
 )جورجيا(؛ التعذيب مناهضة
 الملتاجرين العمتا  جمية حقوق لحماية الدولية االتفا ية إل  االنضمام 120-20
 )أورو واي(؛ أسرهم وأ راد
 جميتة حقتوق لحمايتة الدوليتة االتفا يتة إلت  انضتماملا  تي التفيتا ن تر 120-21
 )إندونيسيا(؛ أسرهم وأ راد الملاجرين العما 
 العمتا  جميتة حقتوق لحمايتة الدوليتة االتفا ية عل  التدديع  ي الن ر 120-22

 )الفلوين(؛ أسرهم وأ راد الملاجرين
 جميتتة حقتتوق لحمايتتة الدوليتتة االتفا يتتة علتت  التدتتديع نحتتو التحتتّرك 120-23

 مناهضتتة التفا يتتة االيتيتتاري الوروتوكتتو  وعلتت  أستترهم وأ تتراد الملتتاجرين العمتتا 
 )شيلي(؛ التعذيب
 الملتاجرين العمتا  جميتة حقتوق لحمايتة الدوليتة االتفا يتة عل  التدديع 120-24
   (؛) ير يزستان( ) انا( )الم سيك( )باكستان( )إكوادور( )هندوراس أسرهم وأ راد
 الملتاجرين العمتا  جميتة حقتوق لحمايتة الدوليتة االتفا يتة عل  التدديع 120-25
   )الجزا ر(؛ أسرهم وأ راد
 الملتاجرين العمتا  جميتة حقتوق لحمايتة الدوليتة االتفا يتة عل  التدديع 120-26
   )مدر(؛ أسرهم وأ راد
 الدوليتتة االتفا يتتة علتت  للتدتتديع الولتتد يوتتذللا التتتي الجلتتود مواصتتلة 120-27
 )المجرب(؛ القسري االيتفاء من األشخا  جمية لحماية
 االيتفتاء من األشخا  جمية لحماية الدولية االتفا ية إل  االنضمام 120-28

 )أورو واي(؛ القسري
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 االيتفتاء متن األشتخا  جميتة لحمايتة الدوليتة االتفا ية عل  التدديع 120-29
 ( ) انا(؛األسود)إيطاليا( )الجو   القسري
 االيتفتاء متن األشتخا  جميتة لحمايتة الدوليتة االتفا ية عل  التدديع 120-30

 ) رنسا(؛ القسري االيتفاء بحاالت المعنية اللجنة بايتدا  واالعتراف القسري
 بوضتة الخاصتة االتفا يتة علت  الدولتة تحف تات ستحب إم انية تقييم 120-31

 )ألمانيا(؛ الالجئين
 189 ر تتتم الدوليتتتة العمتتت  من متتتة اتفا يتتتة علتتت  التدتتتديع  تتتي الن تتتر 120-32

 )الفلوين(؛
 باعتمتتاد الولتتد تعتتريعات  تتي التمييتتز م ا حتتة أح تتام تجتتزُّ  معالجتتة 120-33
 (؛التعي ية)الجملورية  التمييز لم ا حة وشام  مح م  انون
 عليتتتت  والقضتتتتاء والمعا وتتتتة المتتتترأن ضتتتتد العنتتتتف لمنتتتتة  تتتتانون اعتمتتتتاد 120-34

 )إسرا ي (؛
التعتتريعات المتدتتلة بم ا حتتة العندتترية بحيتتل تتتزداد م ا حتتة  تحستتين 120-35

التمييز العندري والتحريض عل  ال راهية العندريةج من أجت  حمايتة حقتوق األ ليتات 
 اإلثنية حمايةا  عالة )آيسلندا(؛ 

 ال راهيتة ويطتاب التعويتر حريتة بتين الفاص  الخط يحدد تعرية سنّ  120-36
 (؛السعودية العربية)الممل ة 

 م ا حتتتة تتتتزداد بحيتتتل العندتتترية بم ا حتتتة المتدتتتلة القتتتوانين تحستتتين 120-37
 المقيمتتين المتتواغنين  يتتر حقتتوق حمايتتة أجتت  متتن ال راهيتتة ويطتتاب العندتتري التمييتتز
 )الدين(؛  عالة حمايةا  األ ليات و ئات بالتفيا
 ال راهيتةبدا ة  المرت وةالتعريعات الوغنية لتضمينلا الجرا م  تعدي  120-38

الجميتتةج  حدتتو وجريمتتة العنتتف المنزلتتيج واتختتاذ تتتدابير  عالتتة لضتتمان إم انيتتة 
 التمتتة وإم انيتة العمت ج  تر  علت  األ ليتاتج أ تراد وبخاصتة المستاوان  دم عل 
تتر أن أيضتتاا  وينوجتتي. الفتتر  وبت تتا ؤ وباالنتتدمايج االجتمتتاعيج الضتتمان بن تتام  تيس 
 أي و تتوع وتمنتتة المتتواغنينج  يتتر للمقيمتتين القتتانوني الوضتتة تستتوية التتتدابير هتتذو
 االنتدماي علت  معتج عة بتدا   وتقدم الرسميةج باللجة المعر ة عدم عن ينجم تمييز

 )إكوادور(؛ التعليم ن ام  ي سيما وال المجتمعيج والتماسك
 األذا غويعتتة عتتن الن تتر بدتترف جتترا مج العنتتف أعمتتا  جميتتة اعتوتتار 120-39
 العنتتف أعمتتا  علتت  محتتدد بعتت   المعا وتتة وكتتذلك األعمتتا ج هتتذو تو عتت  التتذي

 )إسوانيا(؛ الجنسانية اللوية أو الجنسي المي  أساس عل  المرتَ وة
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 ح تتر أنتتواع ليعتتم  ال راهيتتة علتت  للتحتتريض القتتانوني الح تتر تعتتدي  120-40
 الع مت  لوريطانيتا المتحتدن)الممل ة  الجنسي المي  أساس عل  المرت وة الجرا م
 (؛العمالية وآيرلندا
 أستاس علت  العنتف لم ا حتة وإداريتة تعريعية تدابير اتخاذ  ي الن ر 120-41
 (؛األمري ية المتحدن)الواليات  الجنسي المي  أو الجنسانية اللوية
تعتترية يعتتترف صتتراحةا بتتأن التتدا عْين الجنتتا يين المتمثلتتين  تتي   اعتمتتاد 120-42

 تر ين معتد دين  يعت النالجنسانية الجنس/اللوية  مجايريكراهية المثليين وكراهية 
  انون الولد الجنا ي ) نلندا(؛  يللعقوبة 
 اللجتوء غالوي معاملة تحسين إل  تلدف وإدارية  انونية تدابير اتخاذ 120-43
 )كوستاري ا(؛ تعسفاا  احتجازهم ضد ضمانات وضة أج  من

تعرية مت ام  يتسع مة التزامات الولد الدوليةج يعتالال  ضتية  اعتماد 120-44
التمييز ويضمن إدماي الفئات الضعيفةج وال سيما الملاجرين واألشخا  المنتمين 

 إل  أ ليات لجويةج إدماجاا كامالا  ي جمية المجاالت )هندوراس(؛ 
 1961 عتتتتام اتفا يتتتتة متتتتن كتتتت  بأح تتتتام الوغنيتتتتة التعتتتتريعات إلتتتتزام 120-45
 )كينيا(؛ الطف  حقوق واتفا ية الجنسية انعدام حاالت بخفض تعلقةالم

 اتوتتتاعوتنفيتتتذ يطتتتة عمتتت  وغنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان لزيتتتادن  استتتتحدا  120-46
انتلتتاي الولتتد نلجتتاا من متتاا وشتتامالا  تتي تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان وحمايتلتتا. وتعتتجَّة 

 (؛الح ومة عل  إشراك المجتمة المدني  ي هذو العملية )إندونيسيا
 باألعمتا  المتعلقة التوجيلية المواد  لتنفيذ وغنية عم  يطة اعتماد 120-47

 )هولندا(؛ اإلنسان وحقوق التجارية
تلتدف إلت  م ا حتة جميتة  نمحتدد سياستات ووضتة موتادرات إنعاء 120-48

أشتت ا  كتترو األجانتتب والعندتترية وال راهيتتةج التتتي تستتتلدف األجانتتبج وال ستتيما 
 المسلمين )الممل ة العربية السعودية(؛

 التنتوع واحتترام التستامح ثقا تة لتترويال للجملتور توعية حمالت تنفيذ 120-49
 اإلستتالم وكراهيتتة ةوالعندتتري والتمييتتز النمطيتة والقوالتتب التحيّتتز ولم ا حتتة الثقتا ي

 (؛المتحدن العربية)اإلمارات 
 التنتوع ثقا تة الدراستية المنتاهال تع س أن إل  الحثيل السعي ضمان 120-50
 وبخاصتتتة األ ليتتتاتج ضتتتد التمييتتتز علتتت  القضتتتاء أجتتت  متتتن توعويتتتة أنعتتتطة بتنفيتتتذ

 وحتاملي الجنستانية اللويتة ومجتايري الجنستي الميت  ومزدوجتي والمثليتين المثليات
 ) نلندا(؛ الجنسين صفات
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 الطفت "تربيتة  بواليتة المتعلقتة التعلتيم  تانون تعتديالت أثتر من التحّقع 120-51
 حقتوق ستيما وال اإلنستانج حقوق إعما  عل " الدستور لمواد  باالمتثا  أيال ياا 
 اللويتتتة ومجتتتايري الجنستتتي الميتتت  ومزدوجتتتي والمثليتتتين المثليتتتات وحقتتتوق المتتترأنج

 )ألمانيا(؛ التعوير حرية  ي والحع الجنسينج صفات وحاملي الجنسانية
 المتعلقتتة التوصتتيات تنفيتتذ متابعتتة لرصتتد وغنتتي ن تتام إنعتتاء  تتي الن تتر 120-52
 )بارا واي(؛ اإلنسان بحقوق
 ستيما وال الجنستينج بتين المستاوان أوج  لجمية اهتمام إيالء مواصلة 120-53

 بعأن الجنسين بين بالمساوان المعنية اللجنة أنعأت  الذي العام  الفريع لتوصيات
 2020 عتام حتت  التعلتيم مراحت  جميتة  تي الجنستين بتين المستاوان أوجت  إدماي
 )رومانيا(؛ والمضمون الع   حيل من

بعتتأن  16/18العمتت   تتي ستتوي  تنفيتتذ  تترار مجلتتس حقتتوق اإلنستتان  120-54
العنتف م ا حة التعدب والقولوة النمطية السلوية والوصتم والتمييتز والتحتريض علت  

 وممارست  ضد األشخا  بسوب دينلم أو معتقدهم )الوحرين(؛
الجلتتتود التتتتي يوتتتذللا الولتتتد لمحاربتتتة الخطتتتاب العندتتتري  تتتي  مواصتتتلة 120-55

 والقضتتاء العندتتريةجدا ة بتتالمرت وتتة السياستتة ووستتا ط اإلعتتالمج وم ا حتتة الجتترا م 
 )تايلند(؛ نسانيةالج واللوية الجنسي المي  أساس عل  والتمييز العنف ممارسة عل 
 ووستا ط السياستة  تي العندري الخطاب استخدام محاربة تدابير تعزيز 120-56

 (؛المتحدن العربية)اإلمارات  اإلعالم
 و تتتي العندتتتريةالمرت وتتتة بتتتدا ة الجتتترا م  م ا حتتتةالعمتتت  بنعتتتا  علتتت   120-57

 (؛ستان ووسا ط اإلعالم الجماهيري )أوزب السياسة  ي العندري للخطاب التددي
المرت وتة بتدا ة جلود الولد الراميتة إلت  منتة وم ا حتة الجترا م  تعزيز 120-58

 ضتد األجانتبالمرت وتة بتدا ة كترو وكتذلك األ عتا  العندترية والتمييزيتة  ال راهيةج
 ومجتايرو الجنستي الميت  ومزدوجتو والمثليتون المثليتات  يلتا بمتا الضتعيفةج الفئات
 واأل عا  الجرا م هذو مرت وي وتقديم الجنسينج صفات وحاملو الجنسانية اللوية
 )الورازي (؛ العدالة إل 

  تي/متارس آذار شلر  ي يحد  الذي السنوي التجملر تن يم ح ر 120-59
 بقتوات الالتفتي الفْيلع  ي حاربوا الذين الجنود لذكرا تخليداا  ريجا العاصمة وسط
العس ريةج وكذلك اإلدانة القاغعتة ألي محتاوالت لتمجيتد  ‘إس إس  ا ن‘ من مة

وتعتتاونوا متتة النتتازيين ‘  تتا ن إس إس‘ذكتترا الجنتتود التتذين حتتاربوا ضتتمن  تتوات 
 )االتحاد الروسي(؛ 
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الجلتتتود التتتتي يوتتتذللا الولتتتد لمنتتتة يطتتتاب العندتتترية والعنتتتف  مواصتتتلة 120-60
المرت وتتة م ا حتتة الجتترا م الرومتتاج ب غا فتتةوالتمييتتز ضتتد الفئتتات الضتتعيفةج بمتتا  يلتتا 

 اإلعتالم ووستا ط السياستة  تي العندري الخطاب استخدام ومحاربة العندريةبدا ة 
 (؛كوريا)جملورية  

 والمثليتين المثليات األشخا  كراهية يطاب بقضية الجملور توعية 120-61
 نستوة لزيتادن يطتوات واتختاذ الجنستانية اللويتة ومجايري الجنسي المي  ومزدوجي
 )النرويال(؛ األشخا  هؤالء ب راهية المد وعة الجرا م عن اإلبالغ
تتتدابير تلتتدف إلتت  تعزيتتز المستتاوان بتتين المثليتتات والمثليتتين  اعتمتتاد 120-62

 تتتي التمتتتتة   يتتترهمومزدوجتتتي الميتتت  الجنستتتي ومجتتتايري اللويتتتة الجنستتتانية وبتتتين 
 بالحقوقج وإل  إنلاء التمييز ضدهم ) رنسا(؛

 األشتتخا  بتتين العتتراكات أشتت ا  بتنتتوع يعتتترف يةتعتتر  استتتحدا  120-63
 الضتتتمان واستتتتحقا ات الحقتتتوق نفتتتس الجتتتنس نتتتوع نفتتتس متتتن العتتتري ين ويمتتتنح

 آنفتاا  بت  الموصت  النحتو علت  الجنستينج متن نا ياالجتماعي التي يتمتة بلتا العتر 
 )هولندا(؛

إجراءات م ا حة التمييز والعنف اللذين يعانيلمتا األشتخا   ت ثيف 120-64
المثليتتات والمثليتتون ومزدوجتتو الميتت  الجنستتي ومجتتايرو اللويتتة الجنستتانية وحتتاملو 

 عتتن  ضتتالا  جالقضتتاءصتتفات الجنستتينج وال ستتيما ضتتمان إم انيتتة احت تتاملم إلتت  
 المقدمتتة المستتاعدن وتعزيتتز عليلمتتاج والمعا وتتة الفعلتتين هتتذين  تتي التحقيتتع ضتتمان
 )األرجنتين(؛ الضحايا إل 

إغار معياري مال م لمؤسستات الدتحة العقليتة ومرا تع الرعايتة  إعداد 120-65
 سرية من  وي   لممارسات الرضا ياالجتماعيةج مة ضمان ح رو االستخدام  ير 

 األدوية النفسية أو العالي بالددمة ال لربا ية )إسوانيا(؛ إعطاء
 القانونيتة بالدت وك التقيّتد أجت  من الولد يوذللا التي الجلود مواصلة 120-66
 التفا يتتة االيتيتتاري الوروتوكتتو  ومنلتتا اإلنستتانج حقتتوق ميتتدان  تتي القا متتة الدوليتتة
              الالإنستتانية أو القاستتية العقوبتتة أو المعاملتتة ضتتروب متتن و يتترو التعتتذيب مناهضتتة

 )رومانيا(؛  الملينة أو
يواء النساء ضحايا العنف وزيادن غا تلا االستيعابيةج عدد دور إ زيادن 120-67

وضمان حدو  الضحايا عل  المساعدن ال ا يتةج بمتا  تي ذلتك المعتورن النفستية 
 )ليختنعتاين(؛االجتماعية 

 وجميتتتة العخدتتتية الويانتتتات معالجتتتة عمليتتتات جميتتتة اتفتتتاق ضتتتمان 120-68
 وعتتدم اإلنستتان لحقتتوق التتدولي القتتانون متتة الدولتتة تواشتترها التتتي المرا وتتة أنعتتطة



A/HRC/32/15 

GE.16-06121 30 

  تتتي الحتتتع ذلتتتك  تتتي بمتتتا جاألساستتتية وحريتتتاتلم المتتتواغنين وقحقتتت علتتت  تعتتتّديلا
 )ليختنعتاين(؛ الخدوصية

 آليتة جانتب متن للرصتد االستتخوارات أجلتزن عمليتات يضوع ضمان 120-69
 )ليختنعتاين(؛ والمساءلة العفا ية لتحقيع ضماناا  مستقلة ر ابية
 لألمتنحرية التعوير المستؤولةج واستتخدام االستتراتيجية الالتفيتة  تعزيز 120-70

 المرت وتتةبفعاليتتة كمنّدتتة لم ا حتتة الجتترا م  2018-2014 للفتتترناإلل ترونتتي 
 )ماليزيا(؛ اال تراضية الويئة  ي ال راهيةبدا ة 
 لمتتدا عينعلتت  اسياستتية  ستتوابالمستتلط ألحتتاالت االضتتطلاد  إنلتتاء 120-71
 وستتا ط إ تتالق ممارستتة وإنلتتاء األ ليتتات لحقتتوق لمناصتترينا اإلنستتان حقتتوق عتتن

 علت  الست ان اغّتالع إم انيتة تقييتد وممارستة عمللتا و تف أو الجماهيري اإلعالم
 (؛الروسي)االتحاد  للمعلومات مختلفة مدادر
 المناصتب  تي للمترأن السياستي التمثي  مستوا تحسين عل  التعجية 120-72
 )كوستاري ا(؛ باالنتخاب تخعج  التي
 اتفا يتة  تي عليت  المندتو التقنيتة  التسليالتبمتطّلب تو ير  الو اء 120-73
 )باكستان(؛ اإلعا ة ذوي األشخا  حقوق
علتت  زيتتادن اإلدمتتاي المجتمعتتي لأل ليتتات  تتي ن تتام التعلتتيم  التعتتجية 120-74

 عن غريع الحوار بين الثقا ات والمجموعات اإلثنية واألديان )ماليزيا(؛ 
 المجتتتالين  تتتي األ ليتتتات تمثيتتت  ت فتتت  التتتتي التتتتدابير جميتتتة اتختتتاذ 120-75

 (؛السعودية العربية)الممل ة  والسياسي االجتماعي
 إلنلتاء الالزمتة التتدابير جمية باتخاذ للجميةج العام  التعليم ضمان 120-76

 )أورو واي(؛ المدارس  ي إثنية أ ليات إل  المنتمين األغفا   د  حاالت
 وأ تتتراد ‘المتتتواغنين  يتتتر‘ المقيمتتتين لحقتتتوق التتتتام اإلعمتتتا  ضتتتمان 120-77
  ي المجتمة )االتحاد الروسي(؛  اندماجلم  ي واإلسلام اللجوية اتاأل لي
القيتود  يتر المتناستوة المفروضتتة علت  المقيمتين  يتر المتتواغنينج   ر تة 120-78

القضتتا ية  كتلتتك التتتي حتتددتلا اللجنتتة المعنيتتة بحقتتوق اإلنستتانج وإجتتازن المراجعتتة
 لجمية  رارات ر ض التجنيس )آيرلندا(؛ 

الحدو  التلقا ي علت  الجنستية متة تستجي  المولتود  تي حالتة  إ رار 120-79
الطف  المولود من والدين أجنويتين ال يم تن نقت  جنستيتلما إليت ج وتيستير إم انيتة 

 المراجعة القضا ية لجمية غلوات التجّنس المر وضة )إسوانيا(؛
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  تاهرن متن للحد والعملية والسياسية القانونية التدابير من مزيد اتخاذ 120-80
 )بيالروس(؛ المواغنين  ير
 لعقتتود الولتتد  تتي المقيمتتين ‘المتتواغنين  يتتر‘ تجنتتيس عمليتتة توستتيط 120-81

 (؛الروسي)االتحاد 
 متنتيسير حدو  األ راد المولودين  ي الولد من آباء وأملات  زيادن 120-82
 )الورازي (؛ الجنسية عل  مواغنينال  ير
 للتجنتيسج الالزمتة الويئتة لتحستين الخطتوات متن مزيد اتخاذ مواصلة 120-83

 والسياستتتية االجتماعيتتتة المتتتواغنين  يتتتر المقيمتتتين حقتتتوق حمايتتتة ضتتتمان وكتتتذلك
 )أستراليا(؛

تيستتير متتنح الجنستتية ألبنتتاء  يتتر المتتواغنينج التتذين ال يم تتنلم  زيتتادن 120-84
 الحدو  عل  أي جنسية أيرا )ألمانيا(؛ 

 اللجويتتة األ ليتتات وأ تترادالمتتواغنين   يتتر متتنتمتتتة المقيمتتين  ضتتمان 120-85
  ي المجتمة )بلجاريا(؛ اندماجلم وتيسير كامالا  تمتعاا  بحقو لم

 الستلس واإلدمتاي التستامح ثقا تة ززتعت التي المؤسسات تموي  كفالة 120-86
 )الم سيك(؛ لألجانب
تتدابير واضتحة ل فالتة حقتوق جميتة الالجئتين وغتالوي اللجتوء  اتختاذ 120-87

 )الوحرين(؛ شرعيين  ير نملاجرو  أنلم عل  وتو يفلم تدنيفلموحمايتلاج وعدم 
تمتتتتتة جميتتتتة غتتتتالوي اللجتتتتوء  تتتتي التفيتتتتا بجميتتتتة الضتتتتمانات  ضتتتمان 120-88

           اإلجرا يتتتة وجتتتواز الطعتتتن  تتتي القتتترارات المتعلقتتتة بطلتتتب اللجتتتوء وو تتتف تنفيتتتذهاج 
المتخذن  ي إغار اإلجراءات المستعجلةج تال ياا لخطر اإلعتادن  القرارات يلا  بما

 القسرية )جيووتي(؛
بم ا حتتة القوالتتب  جالضتترورن بتتاب متنالالجئتتين  تتي المجتمتتة  إدمتاي 120-89

 النمطية التي تخعع  معاعر ال راهية نحوهم  ي المجتمة )ليويا(؛ 
 والتحيّتز النمطية القوالب م ا حة منلا بسو  الالجئين اندماي تيسير 120-90

 )مدر(؛ ال راهية ويطاب
 )اللند(؛ النمطية القوالب بم ا حة الالجئين اندماي تيسير 120-91
 متت  أيترا دولتة إلت  غتردهم أو  ستراا  األشتخا  إعتادن عن المتناعا 120-92

 )جيووتي(؛ للتعذيب سيتعرضون أنلم االعتقاد إل  تدعو أسواب وخجدت
 ومتتتتنح الضتتتتعفاء األشتتتتخا  هويتتتة لتحديتتتتد مال متتتتة آليتتتتة استتتتحدا  120-93

 )سلو ينيا(؛ اللجوء غلب إجراء بدء منذ المجانية القانونية المساعدن
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 الختتتدمات علتت  المحتجتتزين اللجتتوء غتتتالوي حدتتو  إم انيتتة ضتتمان 120-94
 المختدانين أو المو و ين اآليرين المحتجزين مة المساوان  دم عل  العامة الدحية

 )الورتجا (؛
 والتديني العندتري والتطرف األجانب كراهية من ك  ي ون أال كفالة 120-95
 )الوحرين(؛ اللجوء وغالوي الالجئين مة التعام   ي عثرن حجر
االجتماعيتتتة  الرعايتتتةو  تتتر  العمتتت  والتعلتتتيم وإم انيتتتة التمتتتتة  إتاحتتتة 120-96

 مراعتانعل   دم المستاوان متة المتواغنينج وكتذلك ‘ المواغنين  ير‘من  للمقيمين
 مدالح  ير المواغنين عند إبرام معاهدات واتفا ات دولية )االتحاد الروسي(. 

 :تخذكر ولذلك التفيا بتأييد أدناو الواردن التوصيات تحظَ  ولم -121
 بجميتتة التمتتتة اللجويتتة األ ليتتات أل تتراد ت فتت  عامتتة سياستتات تنفيتتذ 121-1

  تتد التتتي األح تتام وإلجتتاء اللجتتات  تتانون تنقتتيح ذلتتك  تتي بمتتا اإلنستتانيةج حقتتو لم
 )بارا واي(؛ بحقو لم تمتعلم دون تحو 
القتتتتانون المتعلتتتتع باللجتتتتة الرستتتتمية للدولتتتتة التتتتذي يميتتتتز ضتتتتد  مراجعتتتتة 121-2

النفتتاذ إلتت  ستتوق العمتت ج وضتتمان أن تن تتر  إم انيتتةب  يمتتا يتعلتتعاأل ليتتات اللجويتتة 
هيئتتات الدولتتة  تتي االلتماستتات المقدمتتة متتن األشتتخا  التتذين ال يخجيتتدون اللجتتة 

 هيئتتات أمتتام األم لجتتاتلم استتتخدام  رصتتة للتتم تختتتا  بتتأن جبالقتتدر ال تتا يالالتفيتتة 
 (؛الروسي)االتحاد  الدولة
 رصتتتتتتة استتتتتتتخدام أستتتتتتماء األشتتتتتتخا  واألمتتتتتتاكن والعتتتتتتوارع  إتاحتتتتتتة 121-3

بلجات األ لياتج وكذلك التم تين متن التواصت  متة  األيراواإلشارات الججرا ية 
السلطات بلجات األ ليات  ي األ اليم التي ينتمي جزء كوير من س انلا إلت  هتذو 

 .األ ليات )هنجاريا(
 الدو  مو ف التقرير هذا  ي الواردن التوصيات/أو و االستنتاجات جمية وتع س -122
/أو الدولتتتة موضتتتوع االستتتتعراض. وال ينوجتتتي  لملتتتا علتتت  أنلتتتا معتمتتتدن متتتن و  تتتدمتلا التتتتي

 الفريع العام  ك  . 
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