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 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابريدددتعرا، الددددورج الردددامس، املنرددد    جددد  قدددرار  لددد   -1

ترددددددرين  17إىل  6دة مددددددن ، دورتددددددم الوامنددددددة والعرددددددرين   القدددددد ة املمتدددددد5/1حقدددددد ا ا   ددددددان 
تردرين  15املعقد دة    15. وجرى ايتعرا، احلالدة   ووررا ادا   اسل دة 2017الواين/  فمرب 
. وتددروس وفددد ووررا اددا يردد  وليددر العدددل املعددل ابلتريامددس األورو ، يدد  ي 2017الودداين/  فمرب 

تردرين  17املعقد دة    18تم بات خ ف. واعتمدد القريدق العامدس التقريدر املتعلدق نوررا ادا   جل د
 .2017الواين/  فمرب 

، اختدددددار  لددددد  حقددددد ا ا   دددددان فريدددددق املقدددددررين التدددددا  2017شدددددباط/فرباير  13و   -2
 .دا)اجملم عة الوالثاة( ألجس تا   ايتعرا، احلالة   ووررا اا: ج رجاا، وروا دا، وه لن

مددن  5والققددرة  5/1ا   ددان مددن مرفددق قددرار  لدد  حقدد ا  15وعمددالأب نحريددام الققددرة  -3
 ، صدرت ال اثرق التالاة أل را، اريتعرا، املتعلق نوررا اا:16/21مرفق قرار اجملل  

 A/HRC/WG.6/28/UKR/1)و( )15تقريدددر وعل/عدددر، رتدددا  مقددددم وفقددداأب للققدددرة  )و( 
 (؛Corr.1و

 جتمادددل للمعل مددددات وعدتددددم مق تدددداة األمدددم املتحدددددة ال دددداماة حلقدددد ا ا   ددددان )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/28/UKR/2)ب( )15)املق تاة ال اماة( وفقاأب للققرة 

 (.A/HRC/WG.6/28/UKR/3)ج( )15م جز وعدتم املق تاة ال اماة وفقاأب للققرة  )ج( 
وُوحالت إىل ووررا اا عن عريق اجملم عة الوالثاة قارمة ويئلة وعدهتا يدلقاأب وملا ادا والرباليدس  -4

ويدددل فاناا وال ددد يد وي ي دددرا واململريدددة املتحددددة لربي ا ادددا الع مددد  والربتغدددال وبلااريدددا وتردددارياا 
وآيرلندا الردمالاة والندرويو والد رات املتحددة األمريريادة. والريدن ارعدالأل علد  األيدئلة   امل قدل 

 الربريي اخلارجي لاليتعرا، الدورج الرامس.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 دولة موضوع االستعراضعرض احلالة من جانب ال -ألف 

ايدددتوس وفدددد ووررا ادددا احلدددديد ابلتعبددد  عدددن دعمدددم الريامدددس لعملادددة اريدددتعرا، الددددورج  -5
 الرامس.

ووفددددداد نن ووررا ادددددا اعتمددددددت ايددددد اتاااتوا ال عنادددددة األوىل    دددددال حقددددد ا ا   دددددان  -6
رداور   وعقداب عملادة ت 2020-2015، وخ دة عمدس لتنقادال اريد اتاااة للقد ة 2015 عام

 مل ممولي اجملتمل املدين.
برددددد ن ال دددددالمة ا قلامادددددة ألوررا ادددددا،  68/262واب شدددددارة إىل قدددددرار اسمعادددددة العامدددددة  -7

بردد ن حالددة حقدد ا ا   ددان   لو ريددة القددرم املتمتعددة ابحلريددم الددالا  ومدينددة  71/205 وقرارهدا
حالاددداأب    دددال حقددد ا ياقايدددت ب ل )ووررا ادددا(، وردددد ال فدددد علددد  ون التحددددج الررا دددي امل دددرو  

ا   ددان، هددد  ال دددم  ددد  القدددا  ين للقدددرم واحدددتالل وجددزاف مدددن دو بددداس. ووعدددرب ال فدددد عدددن التدددزام 
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ووررا ادددا ب دددمان ال جددد د الددددارم مللادددات األمدددم املتحددددة وامللادددات الدولادددة األخدددرى املعنادددة  قددد ا 
ون ووررا ادا يت اصدس ا   ان   القدرم ألجدس الرصدد الريامدس حلالدة حقد ا ا   دان هندا . ووردد 

ايدددتمدام لادددل التدددداب  املتاحدددة ل دددمان امتودددال ارحتددداد الرويدددي للتدددداب  امل قتدددة الددديت وذ دددت هبدددا 
حمريمة العدل الدولاة، وخباصة فاما يتعلق ابمل ي حن  الع دة إىل العمس بن ام اجملل ، وه  هائدة 

 وررا اة.متو س تتار القرم األصلاني، ول مان إاتحة التعلام ابللغة األ
دددددة وون النددددددزاأل وودى  اددددداة مددددددا يزيددددددد  -8 ووردددددد ال فددددددد ون احلالدددددة   دو بدددددداس ر تددددددزال هر 

لالدددت ملتزمددة بتنقاددال اتقددداا وقدد  إعددالا الندددار  شددم . ووفددداد نن ووررا اددا مددا 10 000 علدد 
وحزمدددة ا جدددرافات التنقااليدددة. وقدددال إن  ردددر بعودددة راملدددة حلقددد  ال دددالم اتبعدددة ل مدددم املتحددددة   

احملتلة   دو باس يارريس إجنالاأب فعلااأب   إعار عملاة الت  ية ال لماة. ووردد ون الربملدان األر، 
 منري  حالااأب عل  مناقرة مرروأل قا  ن بر ن إعادة إدماج األجزاف احملتلة من دو باس.

   88ملادد ن شددم ،  1.5ووفدداد ال فددد نن احلالددة الراهنددة ودت إىل ترددريد وروددر مددن  -9
 ددددد  ا   اجملتمعددددات احمللاددددة امل ددددتقبلة. ومددددن ورددددرب العقبددددات الدددديت تعدددد ، إدمدددداج املارددددة مددددنوم ا

املرددردين،  ادداب ال ددرين وا عدددام الدددخس املنددت م و/وو ا عدددام فددرو العمددس. وشدددد ال فددد علدد  
اسو د الديت تبدال ا ووررا ادا لدزادة ت  دات اريدتحقاقات ارجتماعادة ل دان املردردين داخلاداأب، 

م ر ي جددد   ال قددت الددراهن وج آلاددة لتقدددا موددس هددال  اريددتحقاقات   األقددالام م رددداأب علدد  و دد
 اخلارجة عن يا رة احلري مة.

ووفددداد ال فدددد نن ووررا ادددا ب ددددد الت ددددج للعنددد  القدددارم علددد  ويددداس  ددد أل اسدددن  مدددن  -10
ة. خددالل تددالت الت عاددة واحلمددالت ا عالماددة، وتقدددا امل دداعدة إىل ال ددحاا، ومقاتدداة اسنددا

فريقددداأب متدددنقالأب امل ددداعدة ارجتماعادددة والنق ددداة إىل  26، قدددد م 2016ومندددال تردددرين األول/ورتددد بر 
ال حاا. وورد ال فد عل  النتارو اليت خل ت إلاوا بعوة رصد حالة حق ا ا   ان   ووررا اا 

ايل اليت ا ريبت عل  دراية العن  اسن ي املت س ابلنزاأل الالج يتعر، لم مد ا ن عل    اا و 
  املندددداعق اخلاتددددعة ل ددددا رة اسماعددددات امل ددددلحة   دو بدددداس. ووفدددداد نن العمددددس جددددار  ألجددددس 
الت ددددديق علدددد  اتقاقاددددة  لدددد  وورواب بردددد ن منددددل ومريافحددددة العندددد  تددددد املددددروة والعندددد  املنددددز  

 (.اي نب ل )اتقاقاة
 دددداف، لتعزيددددز ايددددتقالل   ددددام الق 2016ووشددددار ال فددددد إىل ون الديددددت ر ُعددددد ِّل   عددددام  -11

وخباصدة مددن خدالل الت دددج لتد ث  القدداعلني ال اايدداني   عملادة إ ردداف احملدارم وتعاددني الق دداة. 
مررددزاأب  528مررددزاأب إقلامادداأب لتقدددا امل دداعدة القا   اددة اجملا اددة   الق دداا اسناراددة، و 27ووفدداد نن 

، علدددد  2015و 2013للم دددداعدة القا   اددددة الوا  يددددة   الق دددداا ا داريددددة واملد اددددة وُ رددددئت   
ددعت قارمددة األشددماو املدد هلني لاليددتقادة مددن امل دداعدة القا   اددة  2015التدد ا . ومنددال عددام  ُوي ِّ

 اجملا اة لترمس املرردين داخلااأب وتحاا العن  املنز  واحملاربني القدام  وملتم ي اللا ف.
األيايدددي  مدددن الديدددت ر هبددددف الت دددديق علددد    دددام رومدددا 124وُعدددد ِّلت وي ددداأب املدددادة  -12

للمحريمة اسناراة الدولاة      ن ثالث ين ات. وورد ال فد ون العمس جار    ال قت الراهن 
لتنقاح القا  ن اسناري احمللي هبدف م افمتم مل الن ام األيايي للمحريمدة اسنارادة الدولادة. و  

مددن الن ددام  (3)12، وعقدد  ا عددالن الددالج قددام بددم الربملددان   جدد  املددادة 2014 ا ددان/وبريس 
األيايدددي، فدددتح مريتددد  املددددعي العدددام لددددى احملريمدددة اسنارادددة الدولادددة حتقاقددداأب وولاددداأب   احلالدددة   

 ووررا اا.
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وفامددا يت ددس   دد لة الق دداد، رددرر ال فددد أراددد التددزام ووررا اددا   ردداف حمريمددة ملريافحددة  -13
 الق اد تعمس ب صقوا هائةأب م تقلةأب منق لةأب.

 ين الدددالج يق دددي نن تنردددر املن مدددات  ددد  احلري مادددة باايهتدددا وخب ددد و الردددرط القدددا  -14
املالاددة، ورددد ال فددد ون احلري مددة ب دددد العمددس علدد  وتددل   ددام ر يودددد و ردد ة هددال  املن مددات 

 وايتقال ا.
ووردددددد ال فدددددد ون   دددددام ال دددددا ن   ووررا ادددددا ت يعدددددد   دددددل ملراقبدددددة اسدددددا . و تاادددددةأب  -15

ض عدد  دزرف ال دا ن اخنقاتداأب ربد اأب، مدا ودى إىل حت  دن لإلصالحات اليت جرى تنقاالها، اخنق
األوتاأل داخس مرافق ارحتاال. ومل ذلك، الوس اررت اظ وي ف ظروف ارحتاال واحدة مدن 
املردددددارس الددددديت ر تدددددزال قارمدددددة   مرافدددددق ارحتادددددال ال دددددابق للمحارمدددددة. ووشدددددار ال فدددددد إىل ون 

ارادة تن  دان علدد  تدمايت ا جدرافات القا   اددة مدن قدا  ن ا جددرافات اسن 213و 212 املدادتني
ال اجبددددددة ل ددددددان احملتاددددددزين، وون ال ددددددل ات ب دددددددد اختبددددددار   ددددددام معل مددددددا   دارة يدددددداالت 

 ارحتاال.
وورد ال فد ون ووررا اا ر تزال ملتزمدة  ندل التعدالي  ويد ف املعاملدة و الحقدة امل د ولني.  -16

اتبعدة ملريتد  ومدني امل دات. وإتدافة إىل ذلدك، و رد  ، و رئت آلاة وقاراة وعنادة 2012و  عام 
  القدد ة األخدد ة مريتدد  م ددتقس داخددس احلري مددة للتحقاددق   اسددرارم املرتريبددة علدد  يددد م دد ولني 
يددددامني وق دددداة ومدددددعني ومدددد ظقني ب رددددارت إ قدددداذ القددددا  ن. وقددددد وجددددرت اللانددددة القرعاددددة ملنددددل 

ايداة وو الالإ  دا اة وو املواندة لارتدني إىل البلدد التعالي  و    مدن تدروب املعاملدة وو العق بدة الق
،   حني وجرت اللانة األوروباة ملنل التعالي  واملعاملة وو العق بة الالإ  ا اة وو 2016  عام 

، ومددن املرتقدد  ون يدد دج املقددرر اخلدداو املعددل   دد لة التعددالي  2012املوانددة وربددل لارات منددال 
ة إىل البلدد   امل دتقبس بة القايداة وو الالإ  دا اة وو املواندة لار و    من تروب املعاملة وو العق  

 القري . 
، ايددُتريمس قدددا  ن مريافحددة التمااددز   ووررا ادددا لارددمس التمااددز املباشدددر 2014و  عددام  -17

و دد  املباشددر وامل دداعدة والتحددريض علدد  ارتريدداب وعمددال التمااددز، و يددناد املزيددد مددن ال ددل ات 
عل هبال  امل  لة، وح ر التمااز عل  يد األشماو ال باعاني وارعتباريني، ولبددف ألمني امل ات امل

العمددددس ابيددددتعرا، إلزامددددي ملردددداريل القدددد ا ني للتحقددددق مددددن و ددددا تريددددرس مبدددددو عدددددم التمااددددز. و  
، و رئت جودة تن داق وعنادة تُعدا مدرارم الريراهادة داخدس الردرعة ال عنادة، وواصدلت 2015 عام

 راماة إىل تعزيز تالت الت عاة والتراال عل  ا بالغ عن جرارم الريراهاة. احلري مة جو دها ال
الدددالج   دددر ا الدعايدددةا للمولادددات  1729وُيدددح  مدددن الربملدددان مردددروأل القدددا  ن رقدددم  -18

 2015واملولادني ومزدوجددي املادس اسن ددي ومغددايرج ا  يدة اسن ددا اة، وُعدددل قدا  ن العمددس   عددام 
ويدددداس املاددددس اسن ددددي وا  يددددة اسن ددددا اة   ال ظددددار  واملوددددن. و   حل ددددر التمااددددز القددددارم علدددد 

الدالج يق دي  خ داأل مغدايرج ا  يدة اسن دا اة  60، ولغت ولارة ال حة األمدر رقدم 2016 عام
ملراقبددة مريوقدددة مدددن وخ ددداري  ق ددداين قبدددس ون جتددرى علددداوم عملادددة جراحادددة لتغاددد   ددد أل جن دددوم. 

امل دد ة مددن وجددس امل دداواة   راادد  حتددت تايددة ا ت مددت ب ريقددة يددلماة  2017و 2016 و 
 .ناةالررعة ال ع
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وشدددد ال فددد علدد  ون ووررا اددا حري ددة علدد  م اصددلة احلدد ار الرددامس مددل اجملتمددل ل ددمان  -19
عدددم تعددر، وج لاعددة،  ددا   ذلددك الرومددا، للتومددا  وو التمااددز. ووشددار إىل ون ووررا اددا بدددوت 
تنقادددال اريددد اتاااة ال عنادددة  دمددداج الرومدددا، وون جوددد داأب إتدددافاة بددداللت لتح دددني   دددام ت دددااس 

ني إىل لاعدددة الرومدددا، وون معددددل ارلتحددداا ابملدريدددة   صدددق ف وعقدددال الرومدددا ال دددريان املنتمددد
 ياس لادة رب ة. 

ومن بني الت  رات األخ ة    ال حتقاق امل اواة بني اسن ني، وشار ال فد إىل امل افقة  -20
من؛ ( بر ن املروة وال الم واأل2000)1325عل  خ ة العمس ال عناة لتنقاال قرار  ل  األمن 

وإ ردداف وظاقددة املقدد ، املعددل ابمل دداواة بددني اسن ددني الدديت تريقددس التن دداق مددل احلري مددة    ددال 
ال اايددات املتعلقددة ابس ا دد  اسن ددا اة؛ واعتمدداد قددا  ن يريقددس امل دداواة   احلقدد ا والقددرو بددني 

  الن دداف والرجددال؛ واعتمدداد قددا  ن األحددزاب ال اايدداة الددالج يقدددم حدد افز ل حددزاب الدديت   دد
ح ة الولد للمروة عل  القد ارم ار تمابادة للحدزب؛ وقدا  ن ار تمداابت احمللادة الدالج يدن  علد  

عددد ال ظدار   2016  املاردة للن داف. ولادت ولارة الددفاأل   عدام  30  ا  ح دة بن دبة 
اعتزامودددا إلغددداف الالرحدددة التن امادددة  2017الق اعادددة املقت حدددة للن ددداف، ووعلندددت ولارة ال دددحة   

مونددة حم دد رة علدد  املددروة. و  اخلتددام، وُعدددت للمددرة األوىل  450الدديت تددن  علدد  قارمددة بددد  256 مرقدد
 . 2021-2017مازا اة تراعي اس ا   اسن ا اة وود ت   اي اتاااة إدارة املالاة العامة للق ة 

، ق ددددت احملريمددددة الديددددت رية بعدددددم ديددددت رية األحريددددام القا   اددددة الدددديت 2016و  عددددام  -21
وي داأب، ويدند خدرباف اتبعدد ن  2016ترد ط امل افقدة امل دبقة لتن دام التامعدات ال ددلماة. و  عدام 

األمددن والتعدداون   وورواب للانددة األوروباددة للدالقراعاددة مددن خددالل القددا  ن )سنددة فان دداا( ومن مددة 
 إجياباددداأب خب ددد و مردددروعي قدددا   ني ين مدددان احلدددق   التامدددل ال دددلمي جيدددرج   ال قدددت تقاامددداأب 

 الراهن ت االوما لدى الربملان ري ين ر فاوما. 
، وقدددددر القدددددا  ن املتعلدددددق بتعزيدددددز تدددددمايت األ رددددد ة املونادددددة املردددددروعة 2015و  عدددددام  -22

لل دددحقاني نن تع ادددس و رددد ة ال دددحقاني يردددريس جرالدددة يعاقددد  علاودددا القدددا  ن اسنددداري. ومندددال 
ل دحقاني وحريدة التعبد  رصدد ارمتودال ، يت ىل اجملل  املعل  ماية األ رد ة املونادة ل2016 عام

ألحريدددام القدددا  ن املدددالر ر. وشددددد ال فدددد علددد  القمدددل الردددديد حلريدددة ويدددارط ا عدددالم   القدددرم، 
ب يارس منوا إدراج ومساف ال حقاني عل  قارمة اا رهداباني واملت درفنيا، ووشدار ب جدم خداو إىل 

 ال. مدامهة منزل صحقي وُدين بتوم تتعلق ابلدع ة إىل ار ق 
. ووشددار إىل ون 2030ورددرر ال فددد أراددد التددزام احلري مددة خب ددة التنماددة امل ددتدامة لعددام  -23

 17يت دمن إجدرافات هتددف إىل تريااد   2016التقرير األيايي الد عل الدالج اعتمدد   عدام 
 هدفاأب من وهداف التنماة امل تدامة مل ال ااا ا مناري ال عل.

 ة موضوع االستعراضجلسة التحاور وردود الدول -ابء 
وفداأب بباايت، وترد الت صاات املقدمة خالل احل ار    70خالل جل ة التحاور، ودىل  -24

 القرأل الواين من هالا التقرير. 
وشددارت إيددت  اا مددل التقدددير إىل جودد د الدولددة الراماددة إىل الت دددج للمرددارس الع ي ددة  -25

القددددرم. ورحبددددت ابلقددددا  ن الددددالج يددددن م حقدددد ا  الناجتددددة عددددن احلالددددة الراهنددددة   شددددرا ووررا اددددا و 
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املردددردين داخلاددداأب وحدددراهتم، وحودددت ووررا ادددا علددد  م اصدددلة التحقادددق   ار تواردددات والتاددداولات 
 اخل  ة اليت ارتريبت خالل احتااجات املادان و  وعمال العن  اليت شودهتا وودي ا. 

فادددم عقددد  احتااجدددات  ووثندددت فنلنددددا علددد  ووررا ادددا للعمدددس ا صدددالحي الدددالج شدددرعت -26
املادان هبدف الق اف عل  الق اد وإصدال  الن دام الق داري؛ لرينودا شدددت علد  تدرورة تعزيدز 

وشاعت فنلنددا ووررا ادا علد  تنقداح قدا  ن العمدس  ب دال املد اد الديت تنتودك حقد ا  هالا الت  ر.
  ا العمس. والق اعات احمل  رة تا  اأب ل ص ل املروة إىل ياملروة وإلغاف قارمة املون 

ووشادت فر  ا اب صالحات ا امة اليت  ُقالت    ا  العدالة ومريافحة الق اد.     -27
و دددا ر تدددزال قلقدددة إلاف مردددروأل القدددا  ن الدددالج يقدددر، علددد  املن مدددات  ددد  احلري مادددة ومن مدددات 

 اجملتمل املدين الرير  عن قدر رب  من املعل مات ب ريقة  حقة و   مربرة. 
ج رجاا بت ديق الدولة عل  عدد من ال ري   الدولاة وشداعت ووررا ادا علد   ورحبت -28

. ورحبدددت رددداللك اب صدددال  الردددامس لن دددام ايددد نب لالتعاادددس بعملادددة الت دددديق علددد  اتقاقادددة 
الق اف الالج ت  لل بم احلري مة وابلتداب  الراماة إىل مريافحة التماادز. وواثرت ج رجادا شد ا س 

   األقالام احملتلة ب قة م قتة. خب  و حالة حق ا ا   ان 
ووشددادت وملا اددا بتنقاددال الت صدداات املنبوقددة عددن اريددتعرا، ال ددابق، ر يدداما الت صدداات  -29

 املتعلقة  الة ال اناف األحداث. وقالت إ ا ر تزال قلقة إلاف بعض من ق اا حق ا ا   ان.
، 2020-2015للقددد ة  عدالددةالورحبددت  دداي،   للددة ومدد ر، ابيدد اتاااة إصددال  ق دداأل  -30

وبتعدددديس الديدددت ر وخب دددة العمدددس ال عنادددة لتنقادددال اتقاقادددة حقددد ا األشدددماو ذوج ا عاقدددة، رمدددا 
 رحبت   راف املق تاة املعناة ابمل اواة بني اسن ني.

ورحبت الاد ين،   للدة ومد ر، اب صدالحات الريدربى وابلتعدديالت الديت وُدخلدت علد   -31
يتعلدق بن دام الق داف. ووعربدت عدن ويدقوا مدن ون بعودة رصدد حالدة حقد ا  وحريام الديدت ر فامدا

ا   ددان  دد  قددادرة علدد  ال صدد ل إىل وراتددي ووررا اددا نرملوددا. ووعربددت الادد ين عددن القلددق إلاف 
ال تل ا   اين   شرا ووررا اا والقرم وحاال ظروف عدا  يدريان ووررا ادا األصدلاني املنحددرين 

 من وصس ي يين. 
ح ت   اتامار بقلق ا خ ار الالج وجوتم الدولة إىل األمني العام خب د و وقد  ور -32

ت باددددق عدددددد مددددن ال ددددري   الدولاددددة، والتقددددارير الدددديت تتحدددددث عددددن لادة وعمددددال العندددد  بدددددافل 
 العن رية، وجرارم الريراهاة، وعدم إجراف حتقاقات رافاة وفعالة   هال  اسرارم. 

ورحبدددت هنددددوراس ابلتقددددم احملدددرل   تنقادددال الت صددداات املنبوقدددة عدددن اريدددتعرا، الوددداين.  -33
وواثرت ش ا س خب  و للة وم ر، منوا التمااز القارم عل  وياس   أل اسن  وا  ية اسن ا اة 
والددزادة امل ددالة   عدددد ارعتدددافات املرتريبددة بدددافل العن ددرية، وجددرارم الريراهاددة، ووعمددال القتددس 

 جرافات م جزة اليت يتعر،  ا ال ريان احملاصرون  تااة النزاعات امل لحة.  
ووحاعددت هنغددارا علمدداأب ابلتددداب  ا جياباددة الدديت ا ددالهتا ووررا اددا لتعزيددز حقدد ا ا   ددان  -34

وتايتودددا،  دددا   ذلدددك التعدددديالت الددديت ودخلدددت علددد  الديدددت ر   رددداف   دددام ق ددداري م دددتقس. 
مددن قددا  ن التعلددام، وعلبددت إىل ووررا اددا عدددم تقااددد جدد هر  7لاف املددادة ووعربددت عددن ار رددغال إ

 احلق األيايي ألفراد األقلاات    اس التعلام بلغتوم األم. 
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ورحبدددت ا ندددد  ام عدددة مدددن ا جدددرافات، منودددا اعتمددداد التعدددديالت الددديت ودخلدددت علددد   -35
ماو ذوج ا عاقة. ورح دت وحريام الديت ر، وخ ة العمس ال عناة لتنقاال اتقاقاة حق ا األش

بقلق عدم وج د قا  ن يرمس ب جم التحديد جرالة العن  املنز ، رما وعربت عن ار رغال إلاف 
 التمااز الالج ي اجوم وفراد لاعة الروما الالين ت تت صس ال ل ات إىل إدماجوم إدماجاأب رامالأب. 

ب  املتمددالة ملنددل ارجتددار ورحبددت إ دو ا دداا ابلت ددديق علدد  عدددة صددري   دولاددة وابلتدددا -36
ابلبرددددر،  ددددا   ذلددددك الددددربيمو ارجتمدددداعي الددددالج وتددددعتم احلري مددددة ملريافحددددة ارجتددددار ابلبرددددر 

 .2020-2016 للق ة
ورحددد  العدددراا ابلتعدددديالت الددديت ودخلدددت علددد  الديدددت ر هبددددف حت دددني حالدددة حقددد ا  -37

ة ولدد ا، وردداللك الت ددديق ا   ددان. ورحدد  ابرتاددا  إعددادة اعتمدداد مريتدد  ومددني امل ددات   االقئدد
 عل  عدة صري   تتعلق  ق ا ا   ان، واعتماد اري اتاااة املتعلقة  صال    ام العدالة.

ووشادت آيرلندا بتعاون احلري مة امل تمر مل امللاات الدولاة حلق ا ا   دان، ويدلمت  -38
ووعربددت آيرلندددا عددن ابلتقدددم احملددرل    ددال النودد ،  قدد ا ا   ددان   يددااا يت ددم ابل ددع بة. 

ا رددغا ا اخلدداو إلاف العندد  اسن ددي املت ددس ابلنددزاأل الددالج ي ددتودف الرجددال والن دداف علدد  حددد 
 ي اف، عل  حن  ما وثقتم املق تاة ال اماة. 

ورحبت إي الاا ابمل افقة عل  اري اتاااة ال عناة حلق ا ا   ان وخ ة العمس املت دلة  -39
علدد  الديددت ر بغاددة تعزيددز ايددتقالل الق دداف، رمددا رحبددت ابعتددزام  هبددا، وابلتعددديالت الدديت وُدخلددت

موندددة حم ددد رة علددد   450 الددديت حتددددد قارمدددة بدددد 256ولارة ال دددحة إلغددداف الالرحدددة التن امادددة رقدددم 
 الن اف.

ووشددادت رتقاددا   ددت ى التعدداون بددني احلري مددة وبعوددة رصددد حقدد ا ا   ددان   ووررا اددا.  -40
ال عناددة حلقدد ا ا   ددان وخ دة العمددس املت ددلة هبددا، ورددررت أراددد ورحبدت ابعتمدداد اريدد اتاااة 

 ش ا لوا خب  و حالة حق ا ا   ان   شرا ووررا اا والقرم. 
ووفادت لات ا ادا نن ا تواردات حقد ا ا   دان والقدا  ن الددو  ا   داين وصدبحت ومدراأب  -41

 معتاداأب   القرم و  دو باس.
 مة ا الت خ  ات عدة لتح ني حالة حق ا ا   ان ووشارت مد رقر إىل ون احلري -42

ابلت ديق عل  عدة صري   دولاة واب اذ تداب  ديت رية وترريعاة لتحقاق امل اواة بني اسن ني 
ومريافحدددة التماادددز، وذلدددك علددد  الدددر م مدددن ال دددع ابت الددديت واجوتودددا ووررا ادددا خدددالل ال دددن ات 

 األخ ة. 
باللددم مددن جودد د روددد ة لتعزيددز حقدد ا ا   ددان وتايتودددا، ووشددادت مددالازا نوررا اددا ملدددا ت -43

ووشددارت ب جددم خدداو إىل بددريمو احلري مددة ارجتمدداعي ملريافحددة ارجتددار ابلبرددر والرددرارة اسادددة 
 اليت وقامتوا احلري مة مل اجملتمل املدين لتنقاال تداب  مريافحة ارجتار ابلبرر. 

القدددد ة األخدددد ة علدددد  ديددددت ر ووررا اددددا ورحبددددت ملدددددي  ابلتعددددديالت الدددديت وُدخلددددت    -44
امل دددددي   تنقادددددال عملادددددة إصدددددال  الق ددددداف، وابريددددد اتاااة ال عنادددددة حلقددددد ا ا   دددددان  هبددددددف
 . 2020-2015 للق ة
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ورحبت املري اك   رداف املق تداة املعنادة ابمل داواة بدني اسن دني وبتعدديس قدا  ن العمدس  -45
ارم عل  وياس املاس اسن ي وا  ية اسن دا اة   لت مانم حريماأب يق ي صراحةأب   ر التمااز الق

 مريان العمس.
ورحبت منغ لاا ابلتعديالت اليت وُدخلت عل  الديت ر وابلتغا ات الترريعاة وامل ي داة  -46

األخدددرى. وشددداعت ووررا ادددا علددد  تزويدددد  لددد  التن ددداق املعدددل بق ددداف األحدددداث و راردددز مراقبدددة 
د البردرية واملالادة الريافادة. ووعربدت منغ لادا عدن ار ردغال إلاف ال ل   املم  ة ل حداث ابمل ار 

 ا ترار ظاهرة العن  املنز  واسن ي   البلد. 
ورح  اسبس األي د ابلتعديالت اليت وُدخلت علد  الديدت ر وهاد ت ال دروف القا   ادة  -47

إىل إجدددراف   جددراف إصددال  شددامس لن دددام الق دداف. وشددال ووررا اددا علددد  حت ددني جو دهددا الراماددة
حتقاقدددات فعالدددة   لادددل وعمدددال التماادددز القدددارم علددد  ويددداس ار تمددداف العرقدددي وجدددرارم الريراهادددة، 

 وحت ني   ام ق اف األحداث. 
ورحبدددددت يمابادددددا ابلتعدددددديالت الددددديت وُدخلدددددت علددددد  الديدددددت ر فددددد فرت األيددددداس  جدددددراف  -48

الل الق ددداف، و  هدددت ايدددتعرا، شدددامس لن دددام الق ددداف وهاددد ت ال دددروف القا   ادددة لتحقادددق ايدددتق
 . 2020-2016ابعتماد اي اتاااة احلد من الققر للق ة 

ووشدددددددادت ه لندددددددددا   قدددددددد  احلري مددددددددة الدددددددديت ايددددددددتاابت للت صدددددددداات الدددددددديت تلقتوددددددددا    -49
اريتعراتدددات ال دددابقة، ويدددلمت ابسوددد د امل دددتمرة الددديت تبدددال ا احلري مدددة لتنقادددال إصدددالحات   

 ووررا اا إىل ت ريل وت ة ا صال .   ارت عديدة،  ا فاوا الق اف. ودعت
ووشددار وفددد ووررا ادددا إىل ون قددا  ن التعلددام يريقدددس حددق وفددراد األقلادددات الق ماددة   الدددتعلم  -50

والدراية بلغتوم األم   مرحليت التعلام قبس املدريي والتعلام اربتداري،   ال قت الالج يدري ن 
رددد ون التعلددام ثندداري اللغددة متددا    مرحلددة التعلددام فاددم اللغددة األوررا اددة وي دداأب رمددادة م ددتقلة، وو

الوددا  ج. ووفدداد ال فددد نن ووررا اددا ترب وددا عالقددات تعدداون ثندداري مددل بلدددان  دداورة لتنقاددال امللاددات 
 املن  و علاوا   القا  ن. 

ووردددد ال فدددد ون تنقادددال الدددربيمو الددد عل للت عدددام وول يدددة مدددن وولددد ات ووررا ادددا، وون هدددالا  -51
مو يددد فر اللقاحدددات مدددن خدددالل من مدددة األمدددم املتحددددة لل ق لدددة )الا  ا دددا (. ووفددداد نن الدددربي

تنقاددالاأب للددربيمو املددالر ر، وتت ددمن اخل ددة  2020-2017احلري مددة وتددعت خ ددة عمددس للقدد ة 
 ددددافأب إىل املن مدددات الدولادددة لريدددي تدددزود ووررا ادددا ابلعددددد الريدددا  مدددن جرعدددات لقدددا  فددد وس شدددلس 

 ر إىل و م جيرج وي اأب تنقاال بريمو للتح ني تد احل بة.األعقال املع س. ووشا
هتددف  2020-2013للقد ة  ووفاد ال فد ن م جيرج   ال قت الراهن تنقاال اي اتاااة -52

إىل تايددددة وإدمدددداج وقلاددددة الرومددددا الق ماددددة   اجملتمددددل األورددددراين، وخ ددددة العمددددس املت ددددلة هبددددا. و  
 الد لارات ترددار  فاددم ظدد  من مددات  دد  حري ماددة ، وُ ردد  فريددق عامددس مردد   بددني2015 عدام

متوس لاعة الروما. وقد ُوحرل تقدم    دال تد ف  واثردق حتديدد ا  يدة ألفدراد لاعدة الرومدا وارتقدل 
 2عددددددد التالمادددددال املنتمدددددني إىل هدددددال  اسماعدددددة الدددددالين يباشدددددرون تعلددددداموم الودددددا  ج. وُحددددددد يددددد م 

د   دد  تددالرارج   راادد    م قددل  ددزرة وفددراد آب/و  دد    حادداف ذرددرى حمرقددة الرومددا وُشددا
 الروما اليت وقعت خالل احلرب العاملاة الوا اة.
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وخددالل ال ددنتني املاتدداتني، ارتقددل عدددد تددحاا ارجتددار ابلبرددر الددالين يتلقدد ن امل دداعدة  -53
مددرة و  دد . واعُتمددد قددا  ن لتعددديس تعريدد  ارجتددار ابلبرددر وفقدداأب لربوت ردد ل منددل وقمددل ومعاقبددة 

جتددار ابألشددماو، وخباصددة الن دداف واألعقددال، املريمددس رتقاقاددة األمددم املتحدددة ملريافحددة اسرالددة ار
املن مددة عددرب ال عناددة. وسماددل ال ددحاا احلددق   احلمايددة خددالل ا جددرافات اسناراددة و  امل دداعدة 

ة ، لادت امل ددددداعدة املالادددددة ال رفادددددة املقدمدددددة إىل ال دددددحاا بوالثددددد2017ارجتماعادددددة. و  عدددددام 
 وتعاف. 

و  رد عل  ي ال بر ن عددم امل داواة بدني اسن دني   اجملدالني ال اايدي وارقت دادج،  -54
وفادت ووررا اا نن عن راأب يتعلق ابرعتبارات اسن ا اة وُدرج   ال اثرق اري اتاااة،  ا   ذلك 

ألجد ر بدني اسن دني، اي اتاااة احلد مدن الققدر وخ دة العمدس املت دلة هبدا. ولتقلدا  القاد ة   ا
الت تداب  لزادة األجر   وظار  الق األ العام اليت هتامن علاوا املروة.   ا  

و  رد علدد  عدددة ويددئلة، وفددادت ووررا اددا ن ددا وتددعت قددا  يأب جديددداأب ملريافحددة العندد   -55
تعلدام. لد علد  املنز  ابريتناد إىل املماريات اسادة و شرا  خرباف    ا  الرعاية ال حاة وال

 ذلك ون احلري مة و ر ت مالج  ريتقبال تحاا العن  املنز . 
ورحبددت  اريددارا  ا ابل اايددات والتددداب  الترددريعاة املتمددالة لتعزيددز امل دداواة بددني اسن ددني  -56

ومنل التمااز ومريافحتم، ومنل التعالي  وي ف املعاملة، والنو ،  الة األشماو ذوج ا عاقدة،  
 ت ديق عل  العديد من ال ري   الدولاة.رما رحبت ابل

ووشددادت النددرويو نوررا اددا ملددا وحرلتددم مددن تقدددم عددام    ددال الترددريعات املتعلقددة بتعزيددز  -57
حقددد ا ا   دددان. لرينودددا وعربدددت عدددن ا ردددغا ا البدددالا إلاف ا تواردددات حقددد ا ا   دددان والقدددا  ن 

مددم ارحتدداد الرويددي إىل ار ق ددالاني. ا   دداين   شددرا ووررا اددا وإلاف الدددعم الددالج مددا ا قددك يقد
 وشددت عل  ون تن أل اجملتمل املدين م  لة تت م نمهاة حا ية لبناف دالقراعاة يلامة. 

ووشارت ب لندا إىل ار توارات اس امة حلق ا ا   ان والقا  ن ا   اين املرتريبة مندال  -58
وددد د ووررا ادددا الرامادددة إىل تايدددة اريدددتعرا، ال دددابق   ردددس مدددن القدددرم وشدددرا ووررا ادددا. ورحبدددت م

 القئات األتع ،  ن   ذلك األشماو املرردون داخلااأب وتتار القرم.
ورحبدددت الربتغدددال  عدددادة اعتمددداد مريتددد  ومدددني امل دددات   االقئدددة ولددد ا وفقددداأب للمبددداد   -59

اد املتعلقددددة  ررددددز امل ي ددددات ال عناددددة لتعزيددددز وتايددددة حقدددد ا ا   ددددان )مبدددداد  ابريدددد (، وابعتمدددد
 التعديالت اليت وُدخلت عل  الديت ر بغاة ا  مام ووررا اا إىل ع  ية احملريمة اسناراة الدولاة.

ووشادت لو رية ر را نوررا اا ملا تقدمم من م اعدة إىل األشدماو املردردين داخلاداأب  -60
 .2012وملا تباللم من جو د لتعزيز ايتقالل الق اف وحت ني   ام الق اف اسناري منال عام 

علددد  إرادهتدددا  2012ووفدددادت لو ريدددة م لددددوفا نن ووررا ادددا مدددا فتئدددت تدددربهن مندددال عدددام  -61
الرايددمة وقدددرهتا علدد  املقاومددة   وجددم حتدددات ر الريددن ت دد رها. لرينوددا وعربددت عددن ار رددغال 
إلاف ا تواردددددات حقددددد ا ا   دددددان املت دددددلة ابلندددددزاأل،  دددددا   ذلدددددك حدددددارت ارحتادددددال التع دددددقي 

 عالي ، والعن  اسن ي، وتقااد حرية التنقس وحرية التعب .وادعافات الت
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ووشددددادت روما اددددا مودددد د ووررا اددددا الراماددددة إىل تدددد ف  تددددمايت حلمايددددة حقدددد ا ا   ددددان  -62
واحلرات األياياة،  ا   ذلدك حقد ا املد اعنني   القدرم و  شدرا ووررا ادا وحدراهتم. ويدلمت 

 ق ا ا   ان.بتعاون احلري مة مل امللاات الدولاة حل
ووردددد ارحتددداد الرويدددي ا ردددغالم العمادددق إلاف تدددده ر حالدددة حقددد ا ا   دددان   ووررا ادددا،  -63

حاد تنعم يل ات إ قاذ القا  ن ال العة   ا توارات حق ا ا   ان اب فدالت مدن العقداب. 
اف عددم وقال إن الق اف املتا  للتعب  احلر عدن املراف تقلد  بردريس ردارثي، ووعدرب عدن القلدق إل 

 وج د   ام ق اري م تقس.
ووشددددادت العرباددددة ال ددددع دية نوررا اددددا ملددددا ا التددددم مددددن خ دددد ات لتعزيددددز حقدددد ا ا   ددددان  -64

وتايتودددا. ووثندددت علددد  تعادددني املقددد ، املعدددل  قددد ا األشدددماو ذوج ا عاقدددة وإ رددداف املريتددد  
 ال عل ملريافحة الق اد وال حدة املتم  ة املعناة بق اا الق اد التابعة ملريت  املدعي العام. 

ل نغال ابرتاا  التعديالت اليت وُدخلت عل  الديدت ر تا د اأب للت دديق علد  ورح ت ا -65
  دددام رومدددا األيايدددي. و   هدددت  صدددال    دددام ال دددحة الددد عل وابعتمددداد قدددا  ن مريافحدددة عددددم 

 . 2012التمااز لعام 
ورح ددت يدد الا ن ون احلري مددة ا ددالت تددداب  تقدماددة عديدددة ر ددم التحدددات املعقدددة  -66

ووررا اددا  تااددة النددزاأل   شددرا الددبالد. وشدداعت احلري مددة علدد  وتددل ايدد اتاااات  الدديت ت اجووددا
 للتحقاق   حارت العن  اسن ي ومقاتاة اسناة بقعالاة وررب. 

ووشادت يل فاراا ابسو د اليت تبال ا ووررا اا لتح ني ا عار التردريعي اخلداو  قد ا  -67
اليت وُدخلت عل  الديت ر، وابريد اتاااة ال عنادة ا   ان ورحبت،   للة وم ر، ابلتعديالت 

 حلق ا ا   ان وخ ة العمس ال عناة لتنقاال اتقاقاة حق ا ال قس. 
ورحبددت يددل فاناا ابخل دد ات الدديت ا ددالهتا ووررا اددا تنقاددالاأب لربي وددا ا صددالحي. ووشددارت  -68

ال اجد ، وذلدك علد  الدر م  إىل ون احلري مة ر تزال م الَبة ابلت دج مل  لة الق اد علد  النحد 
مددن جو دهددا املريوقددة   هددالا اجملددال. ووعربددت يددل فاناا عددن ا رددغا ا مددن ون الترددريعات املتعلقددة 
 ريافحة العن  اسن دي والعند  املندز  وابمل داواة   احلقد ا بدني الن داف والرجدال ت تنقدال تنقادالاأب 

 اتماأب. 
. ورحبدددت،   للدددة ومددد ر،  دددا ت لادددم  لإيدددبا اا ابرتادددا  ت قادددل اتقاقادددة ايددد نب ورح دددت -69

ووررا اددا مددن عنايددة لددربيمو املددروة وال ددالم واألمددن، وابعتمدداد اخل ددة ال عناددة األوىل ذات ال ددلة   
 . 2016عام 
ووعربدددت ال ددد يد عدددن ا ردددغا ا إلاف العنددد  املندددز  والعنددد  اسن دددي امل دددتمر   األجدددزاف  -70

اخلاتددددعة ل ددددا رة احلري مددددة   شددددرا ووررا اددددا وإلاف ا ترددددار حدددد ادث جددددرارم الريراهاددددة وإفدددددالت 
امل ددد ولني عدددن هدددال  اسدددرارم مدددن العقددداب. ورحبدددت ابخل ددد ات املتمدددالة لتعزيدددز حقددد ا املولادددات 

 املاس اسن ي ومغايرج ا  ية اسن ا اة وحاملي صقات اسن ني. واملولاني ومزدوجي 
ووشدددادت ي ي دددرا نوررا ادددا لتعاو دددا مدددل املق تددداة ال ددداماة وشدددددت علددد  ومهادددة تنقادددال  -71

الت صاات اليت تلقتوا،  ا   ذلك الت صاات املتعلقة ابلقرم واألقالام األخرى اخلارجة عن يا رة 
 احلري مة. 
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و رية العرباة ال  رية عن ابلا القلق إلاف ا توارات حق ا ا   ان املرتريبة ووعربت اسم -72
علددددد  يدددددد القدددددد ات امل دددددلحة األوررا اددددددة،  دددددا   ذلددددددك الق ددددد  العردددددد اري للمنددددداعق ال ددددددريناة 
وامل ترقاات واملددارس واملنرد ت املد ادة األخدرى، ووعمدال القتدس خدارج   داا الق داف وحدارت 

  مرافددددق ارحتاددددال التابعددددة للحري مددددة و  املندددداعق الدددديت   ددددل  ارختقدددداف الق ددددرج، والتعددددالي 
 ل ا رة املالاراات امل الاة للحري مة. 

ورحبددت اتيلنددد،   للددة ومدد ر، بتعزيددز وريددة ومددني امل ددات  ددا يتقددق مددل مبدداد  ابريدد ،  -73
وإصدددال  ق ددداأل العدالدددة، وتعادددني املقددد ، املعدددل  قددد ا األشدددماو ذوج ا عاقدددة، رمدددا رحبدددت 

سودد د الراماددة إىل متريددني املددروة، ولرينوددا وشددارت   ال قددت ذاتددم إىل ا ترددار العندد  امل ددلط علدد  اب
 املروة. 
، ومودد د احلري مددة ايدد نب لورحبددت ترراددا ابلت ددديق علدد  للددة صددري  ، منوددا اتقاقاددة  -74

الراماة إىل تنقاال إصال  شدامس   ق داأل العدالدة ومريافحدة الق داد. ويدل ت ال د ف علد  مددى 
 مهاة ايتحداث مررز قا  ين خاو بتتار القرم. و

ورحبت اململرية املتحدة ابلتقدم الريبد  الدالج وحرلتدم ووررا ادا    دال حقد ا ا   دان،  -75
 لرينوا وعربت عن القلق إلاف حالة حق ا ا   ان   شرا ووررا اا والقرم. 

، 2014ررا اددا منددال عددام ووشددادت الدد رات املتحدددة ابسودد د ا صددالحاة الدديت تبددال ا وو  -76
لرينودددا واثرت شددد ا س فامدددا يتعلدددق  الدددة حقددد ا ا   دددان   القدددرم واألجدددزاف احملتلدددة   دو بددداس؛ 
ووعربدددت عدددن ار ردددغال وي ددداأب إلاف التوديددددات الددديت ت رحودددا احلمدددالت الرامادددة إىل تعزيدددز النقددد ذ 

مدددالت علددد  حقددد ا الرويددي وإلاف تبعدددات بعدددض اخل ددد ات املتمددالة مدددن ووررا ادددا ت دددداأب  ددال  احل
 ا   ان. 

وشدداعت وورو دد اج ووررا اددا علدد  الت ددديق علدد  ارتقاقاددة الدولاددة حلمايددة حقدد ا لاددل  -77
العمال املواجرين ووفراد ويرهم. ورحبت ابخل  ات املتمالة ملريافحدة التماادز،  دا   ذلدك ت يدال 

يدداس املاددس اسن ددي وا  يددة وريددة ومددني امل ددات، وتعددديس قددا  ن العمددس حل ددر التمااددز القددارم علدد  و
 اسن ا اة. 

ووشار وفد ووررا ادا إىل ون املددعي العدام وجدرى حتقاقدات   اسدرارم الديت ارتريبدت خدالل  -78
إىل شددددددباط/       2013ارحتااجدددددات الددددديت جدددددرت   القددددد ة املمتددددددة مدددددن تردددددرين الوددددداين/  فمرب 

شم دداأب وإىل  116ام مشلددت ررحددة اهتدد 50، وون التحقاقددات وف ددت إىل إصدددار 2014فربايددر 
مددنوم. وتددمايأب لرددقافاة التحقاقددات، وتددعت احلري مددة يدداالأب خاصدداأب  12صدددور وحريددام علدد  

اب جرافات اسناراة املتعلقة ابسدرارم املرتريبدة خدالل ثد رة الريرامدة. ووفداد نن املددعي العدام ر يدزال 
خاو عل  يد ف يدل   وفدراد متعوداأب ابلتحقاق   وحداث وودي ا، وون هالا التحقاق يررز ب جم 

الرددرعة. و  هددالا ال دددد، صدددرت لدد ارح اهتددام  ددق ثالثددة وشددماو ور تددزال اسودد د جاريددة  ودداأب 
 عن وربعة آخرين. 

 32ررحددة اهتددام إىل احملددارم مشلددت  22، وحددال مريتدد  املدددعي العددام 2017و  عددام  -79
 م ظقاأب من م ظقي إ قاذ القا  ن بتومة ايتمداموم التعالي . 

وما خب  و التحقاق   اسرارم املرتريبدة   يدااا عملادات مريافحدة ا رهداب، ررد   -80
( مدن الربوت رد ل ا تدا  رتقاقادات 2)75ررا  الناابة الع ريرية عن ا تواردات عديددة للمدادة 
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املتعلدددق  مايدددة تدددحاا املنالعدددات امل دددلحة، وحددددد  1949آب/و  ددد    12جناددد  امل رخدددة 
شددددماو احملتادددزين ب ريقدددة  ددد  قا   اددددة والدددالين خ دددع ا للتعددددالي . مدددن األ 3 000ورودددر مدددن 

عددددن التحقاقددددات   اسددددرارم اسن ددداة الدددديت ارتريبوددددا م ظقدددد  إ قددداذ القددددا  ن، وشددددار ال فددددد إىل  ومدددا
التحقاددددق الددددالج جددددرى   ق دددداة رتابددددة اتدددد ريدوا الددددالج وف دددد  إىل صدددددور وحريددددام  ددددق ثالثددددة 

  وشماو بتوم جرالة التعالي  وجرارم جن اة.
وفاما يت س  صال  مريت  املدعي العام، وُ رئت املقترداة العامدة الديت ف دحت اجملدال  -81

مدددعااأب، رمددا وُ رددئت سنددة معناددة ابلتوبددت مددن املدد هالت  60 للتحقاددق   ق دداا ف دداد تتعلددق بددد
واب جرافات الت ديباة، تن ر   تعاني وعزل امل ظقني   مرياتد  اردعداف. وُوقعدت خارعدة عريدق 

 صال  مريت  املدعي العام، جرت صاا توا مل  ل  وورواب وارحتاد األورو .  
ووفددداد ال فدددد نن ال دددل ات األوررا ادددة قددددمت التددددري  علددد  القدددا  ن الددددو  ا   ددداين  -82

لقاددادة القدد ات امل ددلحة ال عناددة، وو ددا ب دددد تنقاددال تلددة شدداملة ملنددل العندد  اسن دداين واسن ددي 
حلقدة عمدس برد ن ا جدرافات  4 000لحة. ووشار إىل تن ام ما يزيدد علد  عل  يد الق ات امل 

 ال قاراة. 
 60وخب  و منل التعدالي  والت ددج ل د ف يدل   وفدراد الردرعة، ُجودز مدا يزيدد علد   -83

مرفقدددداأب مددددن مرافددددق ارحتاددددال امل قددددت نجوددددزة تلقزيدددد ن ذات دوارددددر مغلقددددة  150مررددددز شددددرعة و
معل مات لت ثادق شدرياوى احملتادزين ومدا يلحقودم مدن إصداابت وايتحدثت الررعة ال عناة   ام 

ج دددية. ووُ رددئت إدارة حلقدد ا ا   ددان داخددس الرددرعة ال عناددة ووُدرجددت م ددارس منددل التعددالي  
 وي ف ال ل     الدورات التدريباة اخلاصة نفراد الررعة. 

ا اددا تعتددرب ون هددال  ورداأب علدد  الت صدداات املقدمددة مددن ارحتدداد الرويددي، قددال ال فددد إن وورر  -84
الت صاات تن بق فعالأب عل  وجزاف ووررا اا اليت احتلوا وتموا ارحتاد الرويي. فالقرم هي امل در  
لإلفددالت مددن العقدداب والتمااددز ا ثددل والددديل، ولال توارددات ال ددارخة حلددق األفددراد   ون يتلقدد ا 

عم اسماعددات ار ق ددالاة   التعلددام بلغددتوم األصددلاة. وشدددد ال فددد علدد  ون ارحتدداد الرويددي يددد
خلد   MH17دو باس وون القريق الدو  الالج حقق   يق ط ال داررة الديت را دت تد من الرحلدة 

ُجلبدت مدن ارحتداد الرويدي. وحدد ال فدد ارحتداد  Bukإىل ون ال اررة ُويدق ت بقاليقدة مدن عدرال 
  اين   األقالام اخلاتدعة الرويي عل  اح ام القا  ن الدو  حلق ا ا   ان والقا  ن الدو  ا 

 ل ا رتم. 
و  رد عل  ي ال بر ن  زأل األلغام   من قديت دو ت دك ول ها  دك وإصدال  املنداعق  -85

املت ررة، وفداد ال فدد نن القد ات امل دلحة ا تودت مدن إصدال  ا ااردس األيايداة   ت دل منداعق 
ر تزال حتتاج إىل عملادات إتدافاة من قة ذات وول ية، وون املناعق الوالث املتبقاة  12من وصس 

 إعالا النار.    لالة األلغام، وذلك  تااة ار توارات امل تمرة رتقاا وق
ووشدددار ال فدددد إىل التعلاقدددات ال دددادرة عدددن ارحتددداد الرويدددي واسمو ريدددة العربادددة ال ددد رية،  -86

إعدالا الندار،  دا وورد ون  م عات م لحة    قا   اة   دو باس ر تزال تنتوك اتقاا وقد  
حالددة ا توددا   14 000، ُيدداس وروددر مددن 2017  ذلددك ابيددتمداموا للمدفعاددة الوقالددة. و  

 رتقاا وق  إعالا النار. 
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ووعربددت لو ريددة فندددزويال الب لاقاريددة عددن ا ردددغا ا إلاف ووجددم الق دد ر الددديت تعدد ج   دددام  -87
راهاددة، ويدد ف معاملددة األشددماو ال ددحة، والتمااددز تددد األقلاددات الق ماددة، وت دداعد خ دداب الري
 عل  يد الررعة، وارتقاأل م ت ى الب الة   صق ف الن اف. 

ووشدددادت وفغا  دددتان نوررا ادددا لتعدددديس قا   دددا املتعلدددق  بددددوج مندددل التماادددز ومريافحتدددم،  -88
وللت دددديق علددد   م عدددة مدددن ال دددري   الدولادددة، ور يددداما عددددد مدددن اتقاقادددات من مدددة العمدددس 

 الدولاة. 
حبددت اسزارددر ابلتددداب  املتمددالة لت يددال وريددة ومددني امل ددات رددي ترددمس ق دداا التمااددز، ور  -89

ولتنقاددال خ ددة عمددس وعناددة  عمددال حقدد ا األشددماو ذوج ا عاقددة، و  ردداف ورالددة وعناددة ملنددل 
 الق اد.

ورحبت و دورا مو د ووررا اا الراماة إىل تعزيدز حقد ا املدروة وتايتودا،  دا   ذلدك إ رداف  -90
وفرقددددة متنقلددددة لتقدددددا امل دددداعدة إىل تددددحاا العندددد  املنددددز  وتنقاددددال مرددددروأل الرددددرعة النمدددد ذجي 

 ا املتعلق بنرر وفرقة متنقلة لاليتاابة حلارت العن  املنز    ثالث مدن. POLINAا
ووشدددادت و غددد ر نوررا ادددا لتنقادددال الت صددداات املنبوقدددة عدددن اريدددتعرا، ال دددابق ورلتزامودددا  -91

 حق ا ا   ان وتايتوا.بتعزيز 
ورحبدت األرجنتددني بت ددديق ووررا ادا علدد  ارتقاقاددة الدولاددة حلمايدة لاددل األشددماو مددن  -92

 ارختقاف الق رج ومو دها الراماة إىل مريافحة التمااز.
وإذ ردررت ويد الاا أرادد التزاموددا ابل دالمة ا قلامادة ألوررا ادا، فت ددا وعربدت عدن القلددق  -93

   املتنايبة للنزاأل عل  املد اني، وحادال القاد د التردريعاة وامل ي داة الديت تعادق جود د  إلاف املاثر
مريافحددة العندد  القددارم علدد  ويدداس  دد أل اسددن  وامل ددي   حتقاددق امل دداواة بددني اسن ددني، رمددا 
وعربددت عددن القلددق إلاف التقددارير الدديت تتحدددث عددن ايددتمرار الق دداد داخددس   ددام الق دداف تقدداع  

إجراف حتقادق رامدس   ا تواردات حقد ا ا   دان وإلاف الدزادة   حدارت ارجتدار  ال ل ات عن
 ابلبرر.

ورحبددت النم ددا  صددال  ق دداأل العدالددة وبتوائددة بائددة م اتاددة ملماريددة العدداملني   ق دداأل  -94
ا عالم أل ر توم. لرينوا واثرت ش ا س إلاف للة وم ر، منوا التقارير املتريررة الديت تتحددث عدن 

عدددالي  ويددد ف املعاملدددة وا تواردددات حقددد ا ا   دددان األخدددرى علددد  يدددد مددد ظقي إ قددداذ القدددا  ن الت
 ووعراف النزاأل   شرا ووررا اا.

ورحبت وذربااان بت ديق ووررا اا عل  عدد من ال ري   الدولادة وابعتمداد ايد اتاااة  -95
 . 2030عام ، رما رحبت ابلتزام ووررا اا خب ة 2020-2015إصال  ق األ العدالة للق ة 

ورحبددت بلااريددا ابسودد د الريددربى الدديت تبددال ا ووررا اددا    ددال حقدد ا ا   ددان. ودعددت  -96
لال األعراف إىل اح ام حق ا ا   ان   األقالام الررقاة و  القرم، وإاتحدة إمريا ادة ال صد ل 

إلاف ت دداعد دون ع اردق لبعودة رصدد حقد ا ا   دان   ووررا ادا. ووعربدت بلااريدا عدن ار ردغال 
 العن  املمارس عل  املروة.

ووعربدت الب يددنة وا ريدك عددن ار ردغال إلاف ا ترددار ظداهرة العندد  امل دلط علدد  املددروة،  -97
وخباصددة العندد  املنددز  واسن ددي. ورحبددت ابلت ددديق علدد  الربوت ردد ل ارختاددارج رتقاقاددة حقدد ا 
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وورواب برددد ن تايدددة األعقدددال مدددن  ال قدددس املتعلدددق  جدددراف تقددددا البال دددات وعلددد  اتقاقادددة  لددد 
 اريتغالل اسن ي وارعتداف اسن ي. 

ووشادت الرباليس ابعتماد القا  ن املتعلق  بدوج منل التماادز ومريافحتدم، وابريد اتاااة  -98
ال عناة حلق ا ا   ان، و  راف امللاة ال عناة ملنل التعالي ، رما رحبت ابلعملاة اسارية الراماة 

 ف مريت  التحقاقات احلري مي. إىل إ را
و  هدددت بلغدددارا ابلتقددددم الدددالج وحرلتدددم ووررا اددددا ر دددم املاثر ال دددلباة النالدددة عدددن النددددزاأل  -99

امل ددددلح. وقالددددت إ ددددا ر تددددزال قلقددددة إلاف ارتقدددداأل عدددددد ال ددددحاا، ر يدددداما   صددددق ف ال ددددريان 
جودددة. ورحبدددت بتقددددا املدددد اني، وإلاف احلالدددة ا   دددا اة لل دددريان الدددالين يعارددد ن علددد  خدددط امل ا
 القا  ن املتعلق ابلتعلام إىل سنة فانا اا ري يُبدج خرباؤها رواأب بر  م. 

ورحبددت رندددا ابخل دد ات امللم يددة الدديت ا ددالهتا ووررا اددا ألجددس اررتقدداف   ددت ى تقادددها  -100
  ددددان ابملعددداي  الدولاددددة حلقددد ا ا   ددددان،  ددددا   ذلدددك اعتمدددداد اريدددد اتاااة ال عنادددة حلقدددد ا ا 

 واسو د املبالولة حن  حتقاق امل اواة بني اسن ني. 
ورحبددددددت شددددددالي   ردددددداف من دددددد  املقدددددد ، املعددددددل  قدددددد ا األشددددددماو ذوج ا عاقددددددة  -101

وابيدد اتاااة إصددال  ق دداأل العدالددة، لرينوددا وعربددت عددن ار رددغال إلاف ا ترددار التمااددز وخ دداب 
ي ومغايرج ا  يدة اسن دا اة وحداملي صدقات الريراهاة تد املولاات واملولاني ومزدوجي املاس اسن 

 اسن ني. 
ووشددادت ال ددني مودد د ووررا اددا    ددال تعزيددز حقدد ا ا   ددان وتايتوددا،  ددا   ذلددك  -102

مريافحددددة التمااددددز العن ددددرج، وتعزيددددز امل دددداواة بددددني اسن ددددني، وتايددددة حقدددد ا القئددددات ال ددددعاقة،  
ة ارجتار ابلبردر. ووشدارت ال دني إىل ون رالن اف واألعقال واألشماو ذوج ا عاقة، ومريافح

الن دام احلريدد مي لل ددمان ارجتمدداعي ر يددزال قددابالأب للتح ددني ووفددادت نن الق دداد مددا لال قارمدداأب 
 داخس الن ام الق اري.

ورحبددت ردد ت ديقدد ار ابلتددداب  ا جياباددة العديدددة الدديت ا ددالهتا ووررا اددا   مادددان حقدد ا  -103
د اعتمدداد مريتد  ومددني امل دات   االقئددة ولدد ا، واعتمداد خ ددة العمددس ا   دان،  ددا   ذلدك جتديدد
 ال عناة حلق ا ا   ان.

ورحبددت ررواتاددا   ردداف ولارة األقددالام احملتلددة ب ددقة م قتددة واألشددماو املرددردين داخلادداأب،  -104
و  رددداف من دددد  املقدددد ، املعددددل بتحقاددددق امل ددداواة بددددني اسن ددددني. ووعربددددت عددددن ار رددددغال إلاف 

ار الق الددد  النم ادددة خب ددد و األدوار املن عدددة ابملدددروة   اجملتمدددل و  األيدددرة، وإلاف العنددد  ايدددتمر 
 امل لط عل  املروة. 

وشددريرت ترددارياا ال فددد علدد  مددا قدمددم مددن تعلاقددات علدد  بعددض األيددئلة الدديت قدددمتوا  -105
 ترارياا م بقاأب.

مايددددة حقدددد ا ا   ددددان و  هددددت الدددددامنر  ابخل دددد ات ا جياباددددة الدددديت ا ددددالهتا ووررا اددددا حل -106
وتعزيزهدددا. ووعربدددت عدددن ار ردددغال إلاف ا تردددار العنددد  امل دددلط علددد  املدددروة وإلاف الدددتقل  ال اتدددح 
للق دددداف املتددددا  أل ردددد ة اجملتمددددل املدددددين، أليددددباب منوددددا التوديدددددات وارعتدددددافات العناقددددة الدددديت 

 عمس هال  املن مات. ت تودف من مات اجملتمل املدين والرروط الب وقراعاة والقا د اليت تع س 
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ورحبدددت إرددد ادور موددد د ووررا ادددا الرامادددة إىل تنقادددال الت صددداات املنبوقدددة عدددن اريدددتعرا،  -107
الواين، وخباصة تلك املتعلقة بتعديس قا  ن التعلدام بغادة هتائدة ظدروف وف دس ل شدماو مدن ذوج 

 ارحتااجات اخلاصة ولادة فرو  الوم التعلام. 
بعددت الت دد رات ا جياباددة   ووررا اددا،  ددا   ذلددك التعددديالت الدديت ووفددادت م ددر ن ددا ات -108

وُدخلددددت علدددد  الديددددت ر، وإعددددالا عملاددددة إصددددال  ق دددداأل العدالددددة، وإ ردددداف امللاددددة ال عناددددة ملنددددل 
 التعالي ، وإ راف من   ومني امل ات املعل ابمل اواة بني اسن ني.

وداروددا    ددال حقدد ا ا   ددان ر دددم ورحبددت هدداييت مودد د ووررا اددا الراماددة إىل حت دددني  -109
التحددددات العديددددة الددديت تع تدددوا، ووشدددارت ب جدددم خددداو إىل تعزيدددز املريتددد  الددد عل ملريافحدددة 

 الق اد وإ راف ال حدة املتم  ة املعناة بق اا الق اد التابعة ملريت  املدعي العام. 
ت رية وُ رددئت حددديواأب، ووشدار وفددد ووررا ادا إىل ون اجمللدد  األعلد  للق دداف، وهد  هائددة ديد -110

يتمتدددل ب دددل ة الن دددر   الق ددداا اخلاصدددة ابملددد ظقني العددداملني   الق ددداف،  دددا   ذلدددك امل دددارس 
الت ديبادددة واملتعلقدددة ابمل ددد ولاة. ووفددداد ن دددم بددددو العمدددس   القددد ة األخددد ة  جدددراف لتقادددام مددد هالت 

 الق اة. 
افحة الق اد ووعلندت عدن إ رداف فريدق ووعلنت ووررا اا دعموا الق ج   راف حمريمة ملري -111

، وحددال الددررا  إىل الربملددان 2017عامددس ل دداا ة مرددروأل قددا  ن   هددالا ال دددد. و  مت ل/ي لاددم 
 مرروأل قا  ن يتعلق  لغاف الت اريح ا لري و اة امل ل بة من املن مات    احلري ماة. 

د الدددو  اخلدداو ابحلقدد ا و  رد علدد  ويددئلة تتعلددق  عددالن عدددم التقاددد نحريددام العودد -112
املد اددة وال اايدداة، قددال ال فددد إن احلري مددة وخ ددرت األمددني العددام ن ددا ت تعددد قددادرة علدد  تددمان 
ت باق وتنقاال لال حق ا ا   ان   القرم و  األجزاف احملتلة من دو باس، وو   وجزاف دو باس 

رة بدددني الددد لارات ريدددتعرا، اخلاتدددعة ل دددا رهتا، بردددريس رامدددس. ووفددداد ال فدددد   رددداف سندددة مرددد  
   اا هالا اريتوناف ومدتم وفح ا . 

و  رد عل  ي الني، شدد ال فد عل  ون الق اف علد  الققدر هد  واحددة مدن األولد ات  -113
 اري اتاااة للحري مة وون معدرت الب الة آخالة   ارخنقا،، وخباصة   صق ف الرباب. 

ايددة ال قددس عددن عريددق صدداا ة خ ددة العمددس ال عناددة ومددن األولدد ات األخددرى، تددمان ت -114
بر ن تنقاال اتقاقاة حق ا ال قس. وقد اعُتمدت ق ا ني ول ارح تن اماة تق ي  دنح مرردز خداو 
ل عقدددال املت دددررين مدددن الندددزاأل امل دددلح. ووفددداد ال فدددد نن ووررا ادددا ترصدددد وي ددداأب حالدددة األشدددماو 

 للحمايددددة ارجتماعاددددة ومرددددروأل ايدددد اتاااة املرددددردين داخلادددداأب، وو ردددد ت للغددددر، بري دددداأب شددددامالأب 
 دمدداج هدد رف األشددماو، وون ال ددل ات املمت ددة ب دددد إجيدداد حلدد ل ع يلددة األجددس ملرددريلة 

 التررد الداخلي. 
و  اخلتددددام، شددددرير وفددددد ووررا اددددا لاددددل ال فدددد د الدددديت شدددداررت مردددداررة بنددددافة   جل ددددة  -115

 التحاور.
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 االستنتاجات و/أو التوصيات  -اثنياا  
ستتتتتتدرر أوكرانيتتتتتا التوصتتتتتيات التاليتتتتتةا وستتتتتتقدب ردوداا علي تتتتتا   و تتتتت  مناستتتتتب  -116

 يتجاوز موعد الدورة السابعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان: ال
التصتتديق علتترب الكوتوكتتوي اال تيتتاري امللحتتق ابلع تتد التتدو  ا تتا   116-1

  األسود(؛ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية )الكتغاي( )اجلبل 
التصديق علرب االتفا ية الدولية حلماية حقتوق ييتا العمتاي امل تاجرين  116-2

 وأفراد أسرهم )أفغانستان( )ي ورية فنزويال البوليفارية( )هندورار(؛
التصديق علرب االتفا ية الدولية حلماية حقتوق ييتا العمتاي امل تاجرين  116-3

  وأفراد أسرهم )السنغاي(؛
علرب االتفا ية الدولية حلماية حقتوق ييتا العمتاي امل تاجرين التصديق  116-4

  وأفراد أسرهم   أسرع و   ممكن )غاان(؛
التصديق علرب االتفا ية الدولية حلماية حقتوق ييتا العمتاي امل تاجرين  116-5

  وأفراد أسرهم واالنضماب إلي ا )سرياليون(؛
يتة حقتوق ييتا العمتاي التعجيل ابلتصديق علرب االتفا يتة الدوليتة حلما 116-6

  امل اجرين وأفراد أسرهم )غواتيماال(؛
النظر   التصتديق علترب االتفا يتة الدوليتة حلمايتة حقتوق ييتا العمتاي  116-7

  امل اجرين وأفراد أسرهم )إندونيسيا(؛
التصتتتتتديق علتتتتترب نظتتتتتاب رومتتتتتا األساستتتتت  للمحكمتتتتتة اجلنا يتتتتتة الدوليتتتتتة  116-8

  )إستونيا(؛
يق علتتتترب نظتتتتاب رومتتتتا األساستتتت  للمحكمتتتتة اجلنا يتتتتة التعجيتتتتل ابلتصتتتتد 116-9

  الدولية )التفيا(؛
التصتتديق فتتوراا علتترب نظتتاب رومتتا األساستت  للمحكمتتة اجلنا يتتة الدوليتتة  116-10

  )النمسا(؛
النظر   التصديق علرب نظاب روما األساس  للمحكمة اجلنا ية الدوليتة  116-11

  )ليتوانيا(؛
ساست  للمحكمتة اجلنا يتة الدوليتة ومواءمتة االنضماب إىل نظتاب رومتا األ 116-12

  تشريعاهتا الوطنية معه )غواتيماال(؛
االنضتتماب إىل معاهتتدة  تتارة األستتلحة وتو يتتا معاهتتدة حظتتر األستتلحة  116-13

 النووية ومواءمة تشريعاهتا الوطنية ما أحكاب املعاهدتني )غواتيماال(؛

نظمة العمتل الدوليتة بشت ن التصديق علرب الكوتوكوي امللحق ابتفا ية م 116-14
وتنفيتتتتن تنفيتتتتتاا ملمتتتاا )اململكتتتة املتحتتتدة لكي انيتتتتا  1930العمتتتل القستتتريا لعتتتاب 

 العظمرب وآيرلندا الشمالية(؛
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 1989التصتتتتديق علتتتترب اتفا يتتتتة الشتتتتعوة األصتتتتلية والقبليتتتتةا لعتتتتاب  116-15
 ( )السنغاي(؛169 )ر م

 ن الشتعوة األصتلية التصديق علترب اتفا يتة منظمتة العمتل الدوليتة بشت 116-16
 ( )غواتيماال(؛169)ر م  1989والقبليةا لعاب 

اختتتتال التتتتدابري اإلضتتتافية الالزمتتتة لالنضتتتماب إىل اتفا يتتتة الهتتتاي بشتتت ن  116-17
محايتتة األطفتتاي والتعتتاون   جمتتاي التبتتين علتترب الصتتعيد التتدو ا وفقتتاا لتوصتتية ستتابقة 

 )آيرلندا(؛

 العنقودية )شيل (؛التصديق علرب اتفا ية الت ا ر  116-18

التصتتديق علتترب اتفا يتتة جملتتس أورواب للو ايتتة متتن العنتتف ضتتد النستتاء  116-19
( )إستتتتبانيا( )إستتتتتونيا( )البوستتتتنة استتتت نبويا )اتفا يتتتتة متتتتوالعنتتتتف املنتتتتز  ومكافحت 

 )النرويج(؛ )شيل ( واهلرسك( )تركيا( )اجلبل األسود( )سلوفينيا(

للو ايتتة متتن العنتتف ضتتد النستتاء  التصتتديق علتترب اتفا يتتة جملتتس أورواب 116-20
 والعنف املنز  ومكافحت ما دون إب اء )الدامنرك(؛

التصتتتديق عستتترع و تتت  ممكتتتن علتتترب اتفا يتتتة جملتتتس أورواب للو ايتتتة متتتن  116-21
 ( )أندورا(؛اس نبويالعنف ضد النساء والعنف املنز  ومكافحت ما )اتفا ية 

لو ايتتتة متتتن العنتتتف ضتتتد ل استتت نبويالتعجيتتتل ابلتصتتتديق علتتترب اتفا يتتتة  116-22
 )النمسا(؛وتنفيتها  مكافحت ماالنساء والعنف املنز  و 

و رمي العنف املنز   اس نبويالتصديق علرب وجه السرعة علرب اتفا ية  116-23
ضتتتتماانا لتغ يتتتتة أ تتتتل   جمتتتتاي مكافحتتتتة العنتتتتف املستتتتل  علتتتترب النستتتتاء والفتيتتتتات 

 )سرياليون(؛

جملتتس أورواب للو ايتتة متتن العنتتف ضتتد  النظتتر   التصتتديق علتترب اتفا يتتة 116-24
 ( )ليتوانيا(؛اس نبويالنساء والعنف املنز  ومكافحت ما )اتفا ية 

التصتتتديق علتتترب االتفا يتتتة األوروبيتتتة املتعلقتتتة بتعتتتوي  ضتتتحا  جتتترا م  116-25
 العنف )سلوفينيا( )شيل (؛

إنشتتاء آليتتة إلجتتراء استتتعراض دوري ومستتتقل ملتتدس ضتترورة وتناستتب  116-26
بري املتختتتة وصتتو  عتتدب تقيرتتد أوكرانيتتا ابلتزاماهتتتا توجتتب اتفا يتتات حقتتوق التتتدا

 اإلنسان التابعة لألمم املتحدة وجملس أورواب )بلجيكا(؛

تكثيتتف التعتتاون متتا اجملتمتتا التتدو  لضتتمان وصتتوي اجل تتات الفاعلتتة  116-27
ل إ لتتيم وآليتات الرصتتد الدوليتة املعنيتتة إلقتتوق اإلنستان والشتتةون اإلنستانية إىل كامتت

أوكرانيا دا ل احلدود املعرتف هبا دولياا هبدف رصد حالة حقوق اإلنستان واإلبتال  
 عن ا ومعاجلت ا )جورجيا(؛

ز دة املوارد املخصصة للوزارة الت  أححتدث    الفترتة األ ترية واملعنيتة  116-28
 احملتلة بصفة مة تة وابألشخا  املشردين دا لياا )اليوانن(؛  اليمابأل
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احملتلتة   تاليمز دة املوارد البشرية واملاليتة املخصصتة للتوزارة املعنيتة ابأل 116-29
بصتتتفة مة تتتتة واألشتتتخا  املشتتتردين دا ليتتتاا لتمكين تتتا متتتن إ تتتاز واليت تتتا ابلكامتتتل 

 )كرواتيا(؛

املتعلتتتق اب تيتتتار أمتتتني املظتتتا ا وبشتتتكل أعتتتم ا تيتتتار  اإلجتتتراءمراجعتتتة  116-30
 ا ما مراعاة توصية جلنة فينيسيا )فرنسا(؛األساس نظام م و  وتدريب مالقضاة 

تتتتوفري املتتتوارد الكافيتتتة ملكتتتتب أمتتتني املظتتتا  لتمكينتتته متتتن أداء م امتتته  116-31
 ابلكامل )سلوفاكيا(؛

تعزيتزاا ملكتتب أمتني  ضتروريةختصيص املتوارد البشترية والتقنيتة واملاليتة ال 116-32
 املظا  )هندورار(؛

اي بتتتني أنشتتت ة جملتتتس ا تتتكاء املعتتتين ابلسياستتتة ضتتتمان التنستتتيق الفع تتت 116-33
اإلثنيتتة و  تتة العمتتل املتعلقتتة بتنفيتتت االستترتاتيجية الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان هبتتدف 

 القضاء علرب التمييز )رومانيا(؛

تنفيتتتتتتت استتتتتترتاتيجيت ا الوطنيتتتتتتة حلقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان التتتتتت  وضتتتتتتعت ا    116-34
تعلقتة إلمايتة حقتوق األشتخا  تنفيتتاا كتامالاا تتا   للتك اجلوانتب امل 2015 عاب

املشردين دا لياا؛ ووضا حد للتمييز القا م علرب أسار نوع اجلنس وامليتل اجلنست  
؛ والتصتتدي جلتترا م الكراهيتتة متتن  تتالي استت نبويعتتن طريتتق التصتتديق علتترب اتفا يتتة 
 تعزيز إطار العدالة اجلنا ية )كندا(؛

ابلعنتتتف والتمييتتتز تنفيتتتت بتتترامج للتوعيتتتة ودورات تدريبيتتتة للتحستتتيس  116-35
لصاحل موظف  إنفال القانون والسل ات القضتا ية والستل ات األ ترس ملنتا التمييتز 

 (؛فنلندا  اجملتما القا م علرب أسار امليل اجلنس  أو نوع اجلنس )

اإلبقتتتاء علتتترب تصتتتميم ا القتتتوي علتتترب اختتتتال ا  تتتوات الضتتترورية متتت   116-36
 ءمة ما املعايري الدولية )تركيا(؛ا تض  احلاجة إد اي حتسينات إضافية واملوا

مواصتتتلة تنفيتتتت إطارهتتتا التشتتتريع  واملةسستتت  حلمايتتتة حقتتتوق اإلنستتتان  116-37
 وتعزيزها علرب حنو يكفل إد اي حتسينات عملية علرب أرض الوا ا )أسرتاليا(؛

 تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز )األرجنتني(؛ 116-38

التشتتتريع  ملنتتتا التمييتتتز العنصتتتري واملمارستتتات مواصتتتلة تعزيتتتز اإلطتتتار  116-39
 القا مة علرب أسار التحيرز ومكافحت ما )أوروغواي(؛

تعتتديل التعريتتف القتتانوي للتمييتتز لكتت  يشتتمل  ا متتة شتتاملة ابألستتباة  116-40
 احملظورة للتمييز )تشيكيا(؛

 مواصلة اجل ود ملكافحتة التمييتز   ييتا منتاح  احليتاةا ابإلضتافة إىل 116-41
اختتتال تتتدابري هتتتدف إىل منتتا ييتتا مظتتاهر التحيرتتز وأشتتكاي التعبتتري عنتتها متتن  بيتتل 

   اة الكراهية والعنصرية وكرن األجانب )نيكاراغوا(؛
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اعتمتتتتاد ييتتتتا التتتتتدابري الراميتتتتة إىل منتتتتا التمييتتتتز واملالحقتتتتة القضتتتتا ية  116-42
 )االحتاد الروس (؛   الفورألسباة إثنية أو دينية 

إنشاء آليات مةسستية فعالتة ملكافحتة ييتا أشتكاي التمييتز العنصتري  116-43
 وكرن األجانب والعنصرية والتحري  علرب الكراهية )السنغاي(؛

تنفيتتتت محتتتالت عامتتتة لتعزيتتتز التنتتتوع الثقتتتا  والتستتتام  إزاء األ ليتتتات  116-44
 وضحا  جرا م الكراهية )سرياليون(؛

الثقتتتا  والتستتتام  بتتتني الثقافتتتات  تنظتتتيم محتتتالت عامتتتة لتعزيتتتز التنتتتوع 116-45
 وإنشاء آلية حكومية لرصد مثل هتن اجلرا م )كوت ديفوار(؛

مواصلة اجل ود الرامية إىل تعزيز ومحاية التنوع الثقا  والتسام  دا تل  116-46
 اجملتما عن طريق اختال تدابري فعالةا تا   للك تنظيم محالت عامة )أفغانستان(؛

و تتتتاة الكراهيتتتتةا وإجتتتتراء حتقيتتتتق كتتتتاف      تتتتاة  التنديتتتتد بشتتتتدة 116-47
 الكراهية العنصرية وأعماي العنف بدافا العنصرية ومقاضاة اجلناة )غواتيماال(؛

إنفال أكثر املعايري صرامة بش ن حظر البياانت والكامج السياسية الت   116-48
أو  تشجا علرب العنصرية وكرن األجانتب و  تاة الكراهيتة أو حتت  علترب الكراهيتة
 التعصبا تا   للك األفعاي القا مة علرب أسار إثين أو ديين )كوت ديفوار(؛

مواصلة اجل ود الرامية إىل التصتدي للتمييتز القتا م علترب أستار العترق  116-49
أو اهلويتة القوميتة أو املعتقتدات الدينيتة وتشتجيا التنتوع الثقتا  والتستام ا بوستا ل 

 اجلنا   )إندونيسيا(؛من القانون  161من ا تنفيت املادة 

اختتال التتدابري الضترورية ملكافحتتة كترن األجانتب والعنصترية والتمييتتز    116-50
 ا  اة العاب )العراق(؛

اختال تدابري فعالة ملكافحة   اة الكراهية وأعمتاي الكراهيتة املتصتلة  116-51
 ابألصل اإلثين أو امليل اجلنس  )بلجيكا(؛

اختتتال تتتدابري فعالتتة تكفتتل إحتتراز تقتتدب علتترب مواصتتلة العمتتل متتن أجتتل  116-52
الصتتعيدين القتتانوي والقضتتا     جمتتاي مكافحتتة جتترا م الكراهيتتةا تتتا يشتتمل جر تتة 

 الكراهية املتصلة ابلتمييز العنصري أو امليل اجلنس  واهلوية اجلنسانية )الكازيل(؛

ن حظتتتر البيتتتاانت واملنتتتابر السياستتتية التتت  تشتتتجا علتتترب العنصتتترية وكتتتر  116-53
األجانتتب و  تتاة الكراهيتتة أو ا  تتاة التتتي يرمتت  إىل احلتت  علتترب الكراهيتتة أو 

 التعصب إزاء األ ليات اإلثنية أو الدينية أو أي أ ليات أ رس )إكوادور(؛

اعتمتاد سياستة دتددة ملنتا تصتتاعد   تاة الكراهيتة وجترا م الكراهيتتة  116-54
 تتتارط ن تتتاق القضتتتاء أو القتتتا مني علتتترب أستتتار التحيتتتز العنصتتتريا وأعمتتتاي القتتتتل 

إبجراءات موجزة أو تعسفية ال  يتعرض هلا السكان   ستياق النزاعتات املستلحةا 
 واجلرا م اجلنسية املنتشرة   البلد ومكافحة هتن األعماي )هندورار(؛
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وضا حد لتمجيد اجملرمني النازيني واملتواطئني مع ما تن في م ستتيبان  116-55
 الحتاد الروس (؛بنديرا ورومان جوفيفتش )ا

ضمان تقيرد ييتا األطتراف   النتزاع تبتادق القتانون التدو  اإلنستاي  116-56
 )إسبانيا(؛

االمتنتتتتتاع عتتتتتن أي ممارستتتتتة  كتتتتتن أن تعتتتتترض حيتتتتتاة املتتتتتدنيني للخ تتتتتر  116-57
 )النرويج(؛

وضتتا حتتد لالنت اكتتات والفظتتا ا املرتكبتتة علتترب يتتد القتتوات احلكوميتتة  116-58
  ستتتياق النتتتزاع املستتتل    شتتترق أوكرانيتتتا )اجلم وريتتتة العربيتتتة  واملواليتتتة للحكومتتتة

 السورية(؛
اختال تدابري جديتة حلتل النتزاع ب ريقتة ستلميةا وللتك ابمتثتاي احلكومتة  116-59

اللتزاماهتتتا توجتتب حزمتتة التتتدابري املعتمتتدة تنفيتتتاا التفتتاق مينستتك وعتتن طريتتق بتتدء 
 رية(؛تنفيت هتن التدابري )اجلم ورية العربية السو 

تبستتتتي  إجتتتتراءات االستتتتتفادة متتتتن ا تتتتدمات اإلداريتتتتة العامتتتتة لصتتتتاحل  116-60
املقيمتني   القتترب و كتتني متتواطين أوكرانيتتا متن التنقتتل دون عرا يتتل بتتني القتترب واب تت  

 71/205و 68/262أراضتتت  أوكرانيتتتاا متتتتا االعتتترتاف بقتتتتراري اجلمعيتتتة العامتتتتة 
 لكي انيا العظمرب وآيرلندا الشمالية(؛ وبسيادة أوكرانيا علرب القرب )اململكة املتحدة

دعتتتتم اجل تتتتود الراميتتتتة إىل منتتتتا انت اكتتتتات حقتتتتوق اإلنستتتتان   القتتتترب  116-61
ودونبتتار عتتن طريتتق تيستتري وصتتوي اجل تتات املعنيتتة ابلرصتتد واملتتدافعني عتتن حقتتوق 
اإلنسان والصحفيني واحملامنيا وإجراء حتقيق شامل   أي ادعاءات لات مصدا ية 

ات ارتكبت تتتا القتتتوات األوكرانيتتتة واستتتتخداب ييتتتا الوستتتا ل املال متتتة تتعلتتتق بتجتتتاوز 
 لتعزيز املساءلة عن التجاوزات )الوال ت املتحدة األمريكية(؛

متابعتتة التوصتتيات املقدمتتة متتن املفوضتتية الستتامية بشتت ن حالتتة حقتتوق  116-62
 اإلنستتتتان   املنتتتتاطق املتضتتتتررة متتتتن النتتتتزاع   شتتتترق أوكرانيتتتتاا وواصتتتتة متتتتا يتعلتتتتق
ابإلجتتتراءات القانونيتتتة الواجبتتتة ومعاملتتتة الستتتجناء واحملتجتتتزين والعنتتتف القتتتا م علتتترب 

 أسار نوع اجلنس والعنف اجلنس  )كندا(؛
استتتتتخداب ييتتتتا األدوات واقليتتتتات القا متتتتة حلمايتتتتة حقتتتتوق ستتتتكان  116-63

أوكرانيتتا التتتين يعيشتتون   أ تتاليم أوكرانيتتا احملتلتتة بصتتفة مة تتتة وحتتر هتما والعمتتل   
و تت  لاتتته علتترب اختتتال   تتوات سياستتية ودبلوماستتية هتتتدف إىل استتتعادة الستتالمة ال

 اإل ليمية ألوكرانيا دا ل حدودها املعرتف هبا دولياا )جورجيا(؛
إهنتتتاء احلصتتتار اال تصتتتادي والعستتتكري املفتتتروض علتتترب دونبتتتار فتتتورااا  116-64

علقة إلقتوق ووضا حد لعمليات  صف أراضي ا وتنفيت االلتزامات االجتماعية واملت
 اإلنسان إزاء سكان املن قة تنفيتاا كامالا )االحتاد الروس (؛

إدراط أحكتتاب تتعلتتق بتجتترمي حتتاالت اال تفتتاء القستتري   التشتتريعات  116-65
 الوطنية بشكل كامل )سلوفاكيا(؛
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اختتتتتال تتتتتدابري هتتتتتدف إىل وضتتتتا  تتتتانون وطتتتتين بشتتتت ن جر تتتتة اال تفتتتتاء  116-66
 القسري )األرجنتني(؛

اختال   وات للتحقيق   ييا االدعتاءات املتعلقتة إلتاالت اال تفتاء  116-67
القستتتتري ومنتتتتا حتتتتاالت التعتتتتتيب واالحتجتتتتاز غتتتتري القتتتتانوي ومقاضتتتتاة املستتتتةولني 

 )إي اليا(؛
 1إدراط تعريف للتعتتيب   القتانون اجلنتا   يتفتق ابلكامتل متا املتادة  116-68

عاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو متتتن اتفا يتتتة مناهضتتتة التعتتتتيب وغتتترين متتتن ضتتتروة امل
الالإنسانية أو امل ينةا والتحقيق   ييا ادعاءات التعتتيب وستوء املعاملتة ب ريقتة 
د يقة وشفافة وكفةة وفعالة هبتدف تقتدمي اجلنتاة إىل العدالتة ومكافحتة اإلفتالت متن 

 العقاة )ي ورية مولدوفا(؛
نيتة والوستا ل العمليتةا تتا   من  اقلية الو ا ية الوطنيتة الستل ة القانو  116-69

للتتتك املتتتوارد املاليتتتةا للوصتتتوي إىل ييتتتا األمتتتاكن التتت  تشتتتتبه اقليتتتة   أهنتتتا  وي 
تتتتتلب  حتتتتتريت م أو  كتتتتتن أن تحستتتتتلب حتتتتتريت ما وفقتتتتتاا للمتتتتتادة  متتتتتن  4أشخاصتتتتتاا سح

الكوتوكتتتوي اال تيتتتاري التفا يتتتة مناهضتتتة التعتتتتيب وغتتترين متتتن ضتتتروة املعاملتتتة أو 
 أو الالإنسانية أو امل ينة )سويسرا(؛العقوبة القاسية 

ز دة املتتتتتتوارد حلمايتتتتتتة حقتتتتتتتوق األشتتتتتتخا  املتتتتتتودعني   االحتجتتتتتتتاز  116-70
 والسجناء وحتسني ظروف عيش م )ي ورية كور (؛

مواصلة اجل ود لتحسني حالة السجناءا وواصتة األشتخا  املودعتون  116-71
احلتتتتد األدم للمستتتتاحة رهتتتتن االحتجتتتتاز الستتتتابق للمحاكمتتتتةا بوستتتتا ل من تتتتا ز دة 

املخصصة لكل سجنيا وختصتيص الوستا ل املاليتة الضتروريةا وز دة عتدد املتوظفني 
 املكلفني إلراسة املرافق السجنيةا وضمان توفري العالط ال يب الالزب )أملانيا(؛

مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة إىل مكافحتتتة اال تتتار ابلبشتتترا بوستتتا ل من تتتا  116-72
انون والتعتتتتتاون متتتتتا بلتتتتتدان العبتتتتتور وبلتتتتتدان املقصتتتتتد تتتتتتدريب متتتتتوظف  إنفتتتتتال القتتتتت

 )إندونيسيا(؛
تكثيتتتتف اجل تتتتود الراميتتتتة إىل مكافحتتتتة اال تتتتار ابلبشتتتتر وتتتتتوفري املتتتتوارد  116-73

 الكافية لالرتقاء بنوعية ا دمات املقدمة إىل ضحا  اال ار )ماليز (؛
ار ابلبشتتر تعزيتتز القتتوانني واملمارستتات القا متتة   جمتتاي التصتتدي لال تت 116-74

ألغتتراض االستتتغالي اجلنستت  واالستتتغالي   العمتتلا وواصتتة فيمتتا يتعلتتق ابلنستتاءا 
متتا الرتكيتتز أيضتتاا علتترب الوضتتا   املنتتاطق املتضتتررة متتن النتتزاع حيتت  يتتزداد   تتر 

 التعرض للعنف اجلنس  أو لال ار )بولندا(؛
حقتتتوق مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة إىل مكافحتتتة اال تتتار ابلبشتتتر ومحايتتتة  116-75

 الضحا  وتزويدهم ابملساعدة الضرورية )مصر(؛
النظتتر   ختصتتيص التمويتتل الكتتا  ملبتتادرات مكافحتتة اال تتار لضتتمان  116-76

 )ملديف(؛ 2020-2016التنفيت الناج    ة العمل الوطنية للفرتة 
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إهنتتتتاء املمارستتتتات غتتتتري القانونيتتتتة التتتت  تستتتتت دف النصتتتتب التتكاريتتتتة  116-77
املقدستتتة التابعتتتة لأل ليتتتات القوميتتتة والدينيتتتة )اجلم وريتتتة العربيتتتة  واألمتتتاكن الدينيتتتة

 السورية(؛
التتتتدفاع عتتتتن حقتتتتوق ييتتتتا ال وا تتتتف الدينيتتتتة   االستتتتتقالي التتتتتا   116-78

ملةسستتتتتاهتا و  ممتلكاهتتتتتتا وإجراءاهتتتتتتا   ييتتتتتا األو تتتتتاتا واحتتتتترتاب هتتتتتتن احلقتتتتتوق 
 )اليوانن(؛

يتتتة أو إداريتتتة غتتتري ضتتترورية أو التحقتتتق متتتن عتتتدب وجتتتود أي  يتتتود  انون 116-79
 تعسفية علرب األنش ة املشروعة للمجتما املدي )الدامنرك(؛

ضمان احلق   حرية الرأي والتعبري   ييا أحنتاء إ ليم تاا فضتالا عتن  116-80
 املشاركة النش ة للمجتما ووسا   اإلعالب   الشةون العامة )املكسيك(؛

القمعيتتتتة املصتتتتممة لقمتتتتا عمتتتتل وستتتتا   مراجعتتتتة السياستتتتة احلكوميتتتتة  116-81
 اإلعالب املستقلة والصحفيني واملدونني املستقلني )االحتاد الروس (؛

ضمان تعزيز مشاركة السل ات العامة لضمان املمارسة احلرة للحق    116-82
حرية التعبري وألنش ة وسا   اإلعتالبا إ تاانا عن هتتن احلتر ت تستاهم   املستاءلة 

 قوق اإلنسان )إسبانيا(؛عن انت اكات ح
التنستتتيق متتتا  تتتكاء دوليتتتني إلجتتتراء استتتتعراض التشتتتريعات واملراستتتيم  116-83

األ تترية املتعلقتتة بوستتا   اإلعتتالب واجملتمتتا املتتديا هبتتدف حتديتتد متتا إلا كانتت  هتتتن 
 التدابري متفقة ما التزامات أوكرانيا الدولية )الوال ت املتحدة األمريكية(؛

يا يفضتتت  إىل تنميتتتة جمتمتتتا املنظمتتتات غتتتري احلكوميتتتة   اعتمتتتاد تشتتتر  116-84
 أوكرانيا التي يتسم حالياا ابلقوة واحليوية والنشاط )النرويج(؛

االستتتمرار   تعزيتتز محايتتة الصتتحفيني واملتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان  116-85
 واألفراد لكفالة احلق   حرية الرأي واحلق   حريتة التعبتريو ومتن األ يتة تكتان أال  
تبقتتتترب اجلتتتتترا م املرتكبتتتتتة إلتتتتتق امل نيتتتتني العتتتتتاملني   وستتتتتا   اإلعتتتتتالب دون عقتتتتتاة 

 )هولندا(؛
مواصتتلة تعزيتتز البيئتتة التشتتريعية ا اصتتة ابلصتتحفيني ووستتا   اإلعتتالبا  116-86

واختتتتتتال تتتتتتدابري إضتتتتتافية لتتتتتت مني ستتتتتالمت ما والتصتتتتتدي إلفتتتتتالت املستتتتتةولني عتتتتتن 
 وانن(؛االعتداءات علرب الصحفيني من العقاة )الي

ضتتتتتتمان احتتتتتترتاب حريتتتتتتة التعبتتتتتتريا وواصتتتتتتة فيمتتتتتتا يتعلتتتتتتق ابلصتتتتتتحفيني  116-87
واجلمعيتتات واملنظمتتات غتتري احلكوميتتة ممتتن ينشتت ون   جمتتاي التتدفاع عتتن احلقتتوق 
األساسيةا تتا   للتك حقتوق املثليتات واملثليتني ومزدوجت  امليتل اجلنست  ومغتايري 

 اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني )فرنسا(؛
تعزيتتتز محايتتتة الصتتتحفيني والتحقيتتتق متتتا اجل تتتات املستتتةولة عتتتن نشتتتر  116-88

املع يتتات الشخصتتية للصتتحفيني واحلتت  علتترب االعتتتداء علتتي مو والتحقيتتقا علتترب 
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ستتتبيل األولويتتتةا   حتتتاالت  تتتتل الصتتتحفينيا تتتتا يشتتتمل حالتتتة ابفيتتتل شتتتري ي ا 
 ومقاضاة اجلناة )تشيكيا(؛

تعبتري ومحايتة الصتحفينيا وللتك   إطتار مواصتلة تعزيتز احترتاب حريتة ال 116-89
جمموعتتة التشتتريعات الناظمتتة لوستتا   اإلعتتالب التت  تقي تتد حريتتة التعبتتري متتن  تتالي 

 حتديد عتبات للب  بلغات األ ليات القومية )رومانيا(؛
ضتتتتمان ستتتتالمة الصتتتتحفيني والناشتتتت ني   اجملتمتتتتا املتتتتدي عتتتتن طريتتتتق  116-90

 الت ديدات )ي ورية كور (؛ محايت م من التد ل غري القانوي ومن
ضتتتتمان ستتتتالمة املتتتتدافعني عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتان والصتتتتحفيني وكفالتتتتة  116-91

 ممارست م ألنش ت م ممارسةا حرةا )إي اليا(؛
الت كتتتتد متتتتن أن التشتتتتريا املتعلتتتتق ابلتصتتتتري  عصتتتتوي املنظمتتتتات غتتتتري  116-92

الكشتف عتن  تدر احلكومية ال يضعف اجملتما املدي وال جيتك هتتن املنظمتات علترب 
 من املعلومات ا اصة هبا دون مكر )فرنسا(؛

ضتتتمان الستتتري احلتتتر لعمتتتل األحتتتزاة السياستتتيةا تتتتا   للتتتك أحتتتزاة  116-93
 املعارضة )االحتاد الروس (؛

ضتتمان محايتتة القضتتاة واحملتتامني وغتتريهم متتن امل نيتتني العتتاملني     تتاع  116-94
ف وغتتري للتتك متتن الضتتغوط ا ارجيتتة العدالتتة محايتتة كاملتتة متتن الت ديتتدات والتخويتت

 ال  يحرجرب من ا إضعاف وهتديد استقالهلم وحيادهم )هولندا(؛
 اختال تدابري عاجلة الستعادة استقالي القضاء )االحتاد الروس (؛ 116-95
التحقق من أن  ضاة احملكمة العليا ال خيضعون ألي شكل من أشكاي  116-96

ارات ومتتن أن تعييتتن م يتتتم   إطتتار عمليتتة التتت ثري السياستت  فيمتتا يتختونتته متتن  تتر 
 شفافة )سلوفينيا(؛

ز دة ج ودهتتا لضتتمان إجتتراءات  ضتتا ية عادلتتة وفعالتتةا وال ستتيما    116-97
 القضا  املتعلقة بتجاوزات حقوق اإلنسان )أسرتاليا(؛

مواصتتتتتلة ج ودهتتتتتا لتحستتتتتني إمكانيتتتتتة التقاضتتتتت  جلميتتتتتا األوكتتتتترانيني  116-98
 )ألربيجان(؛

 امان إمكانيتتتتة التقاضتتتت ا واحتتتترتاب اإلجتتتتراءات القانونيتتتتة الواجبتتتتةضتتتت 116-99
وإنشتتاء آليتتتات لتقتتتدمي تعويضتتات منصتتتفة دون  ييتتتز وفقتتاا للقتتتانون التتتدو  حلقتتتوق 

 اإلنسان )إكوادور(؛
اختتال   تتوات إلهنتتاء إفتالت متترتكيب انت اكتتات حقتوق اإلنستتان متتن  116-100

 العقاة )هنغار (؛
اء املكتتتب احلكتتوم  للتحقيقتتات وتزويتتدن تتتا استتتكماي عمليتتة إنشتت 116-101

  اجلترا م املرتكبتة علترب    كنتف االستتقاللية حيتاط متن متوارد وضتماانت للتحقيتق
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يد املوظفني العامني والقضاة وموظف  إنفال القانونا ومن مث التصدي لإلفتالت متن 
 العقاة )انميبيا(؛

ن بعثتتة رصتتد حالتتة تنفيتتت التوصتتيات التتواردة   آ تتر تقريتتر صتتدر عتت 116-102
ا وواصتتة ألجتتل إنشتتاء آليتتة 2017حقتتوق اإلنستتان   أوكرانيتتا   أيلوي/ستتبتمك 

وطنية توفر للمدنيني ضحا  النزاع سبل انتصاف كافية وفعالة وسريعة ومال مةا تتا 
 يشمل التعوي  )النمسا(؛

داث التت  شتت دهتا أوديستتا   إجتتراء حتقيتتق فتتوري ومستتتقل   األحتت 116-103
 وتقدمي املسةولني إىل العدالة )االحتاد الروس (؛ 2014مايو أ ر/
املضت   تدماا   التحقيتق   حتاالت القتتل الت  سحتجل   تالي ثتورة  116-104

 تتتل الصتتحف  ابفتتل شتتري ي   و  حالتتةا 2014امليتتدان   أوديستتا   أ ر/متتايو 
 )فرنسا(؛ 2016 وز/يوليه  20  

تقلة ونزي تتتة   ييتتتا  ضتتتا  استتتتخداب إجتتتراء حتقيقتتتات شتتتاملة ومستتت 116-105
التعتيب واالحتجاز التعستف  علترب يتد املتوظفني العتاملني   وكتاالت إنفتال القتانون 

 )االحتاد الروس (؛
التعتتتتتيب وستتتتتوء  املتعلقتتتتة ععمتتتتتاي دعتتتتتاءاتالالتحقيتتتتق   ييتتتتا ا 116-106

لنزاعا وفقاا املعاملةا تا   للك األعماي ال   ضا هلا احملتجزون ألسباة ترتب  اب
 اللتزاماهتا الدولية )سويسرا(؛

االستمرار   حتستني التحقيتق   ادعتاءات التعتتيب وستوء املعاملتةا  116-107
وكتتتلك االستتتخداب غتتري املتناستتب للقتتوة متتن جانتتب أفتتراد  تتوات األمتتنا وضتتمان 

 مالحقة املسةولني عن هتن األعماي )الكازيل(؛
السبل الفعالةا من  الي اقليات الدوليةا االستمرار   البح  عن  116-108

حملاسبة املسةولني عن انت اكات حقتوق اإلنستان والقتانون التدو  اإلنستاي   تلتك 
 األجزاء من أوكرانيا ال  ختضا إلكم الوا ا لسي رة االحتاد الروس  )ليتوانيا(؛

انت اكتتات حقتتوق اإلنستتانا تتتا   للتتك أعمتتاي القتتتل  توثيتتقضتتمان  116-109
 تتارط ن تتاق القضتتاءا وحتتاالت االحتجتتاز غتتري القتتانوي والتعتتتيب والعنتتف القتتا م 

النزاع التتي انتدلا   شترق  أطرافعلرب أسار نوع اجلنسا املرتكبة من  بل ييا 
هتتتن األعمتتاي وتقتتدمي املستتةولني  والتحقيتتق  أوكرانيتتا بتتتدبري متتن االحتتتاد الروستت ا 
  انيا العظمرب وآيرلندا الشمالية(؛عن ا إىل العدالة )اململكة املتحدة لكي

ضتتتتتمان االستتتتتتمرار   تنفيتتتتتت استتتتترتاتيجية إصتتتتتال    تتتتتاع العدالتتتتتة  116-110
قالي القضتاء واستئصتاي لز دة فر  التقاض  وتعزيز است 2020-2015 للفرتة

 (؛النمساالفساد )
 مكافحة الفساد   النظاب القضا   وتعزيز العدالة )الصني(؛ 116-111
التتتتتتتدابري الضتتتتتترورية ملكافحتتتتتتة الفستتتتتتاد والتصتتتتتتدي ألستتتتتتبابه  اختتتتتتتال 116-112

 رن )العراق(؛و واستئصاي جت



A/HRC/37/16 

25 GE.17-23488 

 التصدي لألسباة اجلترية للفساد علرب سبيل األولوية )هنغار (؛ 116-113
إنشتتاء دكمتتة  اصتتة تحعتتا بقضتتا  الفستتاد وهتيئتتة الظتتروف املناستتبة  116-114

 علرب النحو الواجب )إستونيا(؛ سري عمل ال
إنشتتاء دكمتتة مستتتقلة منفصتتلة تحعتتا بقضتتا  الفستتاد هبتتدف مواصتتلة  116-115

 تعزيز استقالي القضاء وسيادة القانون )فنلندا(؛
تكثيتتف اجل تتود الراميتتة إىل مكافحتتة الفستتاد واعتمتتاد ييتتا التتتدابري  116-116

التشريعية والسياساتية ملكافحتة الفستاد بشتكل فعتاي متا مراعتاة رأي جلنتة فينيستيا 
 اء احملكمة العالية املختصة بقضا  الفساد )هولندا(؛بش ن إنش

ز دة اجل تتتتود الراميتتتتة إىل مكافحتتتتة الفستتتتاد بشتتتتكل فعتتتتاي؛ وينبغتتتت   116-117
للمكتتتب التتوطين ملكافحتتة الفستتاد وملكتتتب االدعتتاء املتخصتتص    ضتتا  الفستتادا 

ا تكثيتتتف عمل متتتا   جمتتتاي مقاضتتتاة املستتتةولني البتتتارزين 2015  عتتتاب  املنشتتت ين
كتن أن يحشتكل  ضالعني   الفساد   كل من احلكومة والكملان ونظتاب القضتاءو و ال

إنشتتاء احملكمتتة املنفصتتلة املختصتتة بقضتتا  الفستتاد   تتوة صتتحيحة   هتتتا اال تتان 
 )بولندا(؛

بوستتا ل من تتا إنشتتاء دكمتتة تحعتتا بقضتتا   اإنشتتاء نظتتاب  ضتتا   نزيتته 116-118
كافحة الفستاد )مثتل املكتتب التوطين ملكافحتة الفساد؛ و كني املةسسات املعنية ت

الفستتتاد   أوكرانيتتتتا(؛ والتصتتتتدي لكتتتل داولتتتتة الستتتتتخداب نظتتتاب القضتتتتاء ومكتتتتتب 
 املدع  العاب  دمة أغراض سياسية )الوال ت املتحدة األمريكية(؛

اعتمتتتتاد ييتتتتا التتتتتدابري التشتتتتريعية والسياستتتتاتية الضتتتترورية ملكافحتتتتة  116-119
التعجيتل متن إفتالت متن العقتاة ب ريقتة فعالتةو ويشتمل هتتا  الفساد وما يترتب  بته

 )سلوفينيا(؛ نشاء دكمة مستقلة وفعالة تحعا بقضا  الفسادإب
اختتتتال ييتتتا التتتتدابري الضتتترورية إلنشتتتاء دتتتاكم تحعتتتا بقضتتتا  الفستتتاد  116-120

 و ويل ا )هاي (؛
الفستتتاد التتت  االستتتتمرار   تعزيتتتز املتتتوارد املتاحتتتة هليئتتتات مكافحتتتة  116-121

ستتتتل اهتا واستتتتتقالهلا توطيتتتتد ستتتتتن     تتتتود أوكرانيتتتتا   جمتتتتاي مكافحتتتتة الفستتتتاد و 
 )تركيا(؛
إ تتتاز اإلصتتتال  القضتتتا   واستتتتكماي سياستتتة مكافحتتتة الفستتتاد متتتن  116-122

 الي إصال  مكتب املدع  العاب والدا رة احلكومية لألمن وفقاا للمعتايري الدوليتةا 
األطلستتيةا وإنشتتاء  –املةسستتات األوروبيتتة  حستتب ا  تتة التت  أعتتدت بتتدعم متتن

دتتتاكم متخصصتتتة    ضتتتا  الفستتتاد وفتتتق متتتا تتتتنص عليتتته التشتتتريعات لات الصتتتلة 
 )أملانيا(؛
علتترب  تتانون  2017إلغتتاء التعتتديالت التت  أد لتت    آلار/متتارر  116-123

منا الفساد وال  تلزب أعضاء املنظمات غري احلكومية ال  تنش    جماي مكافحة 
 ساد بنشر بياانت مالية )تشيكيا(؛ الف
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اعتماد ييا التدابري الضرورية للتصدي للشواغل ال  أعربت  عن تا  116-124
اللجنة املعينة ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق بن تاق الفستاد 

   أوكرانيا و ثرين السليب علرب التمتا  ميا حقوق اإلنسان )الكتغاي(؛ 
تنفيتتتت اإلصتتتالحات الالزمتتتة إلنشتتتاء نظتتتاب  ضتتتا   مستتتتقل وفعتتتاي  116-125

وشتتفاف ال يستتاعد فقتت    تعزيتتز  تتدرة أوكرانيتتا علتترب مكافحتتة الفستتادا بتتل يفضتت  
أيضتتتاا إىل وضتتتا إطتتتار جتتتاما لتكتتتريس ستتتيادة القتتتانون ومحايتتتة احلقتتتوق واحلتتتر ت 

 األساسية تنفيتاا كامالا )كندا(؛
اال تصتادية واالجتماعيتةا والستع  بنشتاط إىل مواصلة تعزيتز التنميتة  116-126

 الن وض ابلعمالة وتستوس معيشة السكان )الصني(؛
تعزيتتز تنميتتة نظتتاب الضتتمان االجتمتتاع ا واالرتقتتاء تستتتوس الضتتمان  116-127

 االجتماع  )الصني(؛
 كتتتتني ييتتتتا املتتتتواطنني املتتتتةهلني متتتتن االستتتتتفادة متتتتن استتتتتحقا ات  116-128

تتتتا   للتتتك معاشتتتات التقاعتتتد واملتتتن  االجتماعيتتتةا بصتتترف الضتتتمان االجتمتتتاع ا 
النظتتر عتتن مركتتز الفتترد بوصتتفه متتن األشتتخا  املشتتردين أو عتتن مكتتان اإل امتتة   

 بلدن األصل  )سويسرا(؛
حتسني الظروف ملكافحتة ارتفتاع معتدالت الفقترا وواصتة   املنتاطق  116-129

 الريفية )أنغوال(؛
كانيتة االستتفادة متن الرعايتة الصتحيةا وواصتة اختال تتدابري لتعزيتز إم 116-130

 فيما يتعلق تكافحة وفيات الرضا واألم ات )اجلزا ر(؛
االستمرار   إع اء األولوية لق اع الرعاية الصحية للميزانية الوطنية  116-131

 )العربية السعودية(؛
م تنفيت أنظمة  كن من توزيا التغ ية للت عيم ورصد عمليات الت عي 116-132

هتتتن هبتتدف التصتتدي لتفشتت  شتتلل األطفتتاي واحلصتتبة وغري تتا متتن األمتتراض التت  
  كن التنبة هبا )املكسيك(؛

 توفري الرعاية ال بية للمشردين )فرنسا(؛ 116-133
إدارة التتتتخلص متتتتن النفتتتتا ت واملتتتتواد ا  تتترة ب ريقتتتتة ستتتتليمة بيئيتتتتاا  116-134

 وصون صحة األفراد )العراق(؛ ومعاجلة القضية علرب حنو  يكفل احلفاظ علرب البيئة
مواصتتتلة ج ودهتتتا الراميتتتة إىل ضتتتمان نيتتتل التعلتتتيم جلميتتتا األطفتتتاي  116-135

 )الكتغاي(؛
متتتتتن القتتتتتانون اجلديتتتتتد بشتتتتت ن التعلتتتتتيم املعتمتتتتتد    7إلغتتتتتاء املتتتتتادة  116-136

 )هنغار (؛ 2017أيلوي/سبتمك 
اللغتتتتة التحقتتتتق متتتتن أن  تتتتانون التعلتتتتيم اجلديتتتتدا التتتتتي يركتتتتز علتتتترب  116-137

 األوكرانيةا ال يفض  إىل التمييز ضد األ ليات )ي ورية كور (؛
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احلفاظ علرب مستتوس متن التعلتيم ابللغتة األب لألشتخا  املنتمتني إىل  116-138
من تقريرها الوطين وصو  التعليم  167األ ليات القوميةا وفق ما ورد   الفقرة 

 عليم وعدد الساعات )رومانيا(؛بلغة األب ما إيالء العناية الواجبة تضمون الت
إلغتتاء  تتانون التعلتتيما التتتي ينت تتك انت اكتتاا صتتار اا احلقتتوق القانونيتتة  116-139

 ال  حيق هلا نيل التعليم بلغت ا األب )االحتاد الروس (؛
تنفيتتتت االلتزامتتتات الدوليتتتة املتعلقتتتة إلقتتتوق اإلنستتتان إزاء األ ليتتتاتا  116-140

 ألب وثقافت م تنفيتاا كامالا )االحتاد الروس (؛فيما يتصل   استخداب لغت م ا
مواصلة اجل ود الرامية إىل املض     كني املرأة وتعزيز املستاواة بتني  116-141

 اجلنسني )بلغار (؛
تنفيتتتتت القتتتتانون املتعلتتتتق بضتتتتمان املستتتتاواة   احلقتتتتوق والفتتتتر  بتتتتني  116-142

عكتتتس انعتتتداب هبتتتدف القضتتتاء علتتترب الثغتتترات التتت  ت النستتتاء والرجتتتاي تنفيتتتتاا كتتتامالا 
 املساواة بني اجلنسني   ييا جماالت اجملتما )انميبيا(؛

مواصتتلة اجل تتود الراميتتة إىل ضتتمان املستتاواة   احلقتتوق والفتتر  بتتني  116-143
النستتتاء والرجتتتاي   ييتتتا جمتتتاالت اجملتمتتتاا متتتن  تتتالي االعتتترتاف القتتتانوي هبتتتتن 

ري  اصتتتة والقضتتتاء علتتترب التفتتتاوملت   الفتتتر  بتتتني الرجتتتاي املستتتاواة وتنفيتتتت تتتتداب
 والنساء )نيكاراغوا(؛

تزويتتتتد اللجنتتتتة املعنيتتتتة ابملستتتتاواة بتتتتني اجلنستتتتني ابهلياكتتتتل األساستتتتية  116-144
الضرورية وامليزانية الالزمة لالض الع بعمل ا الكبريا وواصة للحد متن الفجتوة   

 األجور بني النساء والرجاي )املكسيك(؛
تكثيف اجل ود الرامية إىل احلتد متن انعتداب املستاواة واألجتور بستبب  116-145

 نوع اجلنس )ي ورية فنزويال البوليفارية(؛
تعديل مواد القانون اجلنا   املتعلقة ابالغتصاة والعنتف اجلنست  تتا  116-146

لترب يتفق ما املعايري الدولية وتوصيات املفوضتية الستامية واللجنتة املعنيتة ابلقضتاء ع
التمييتتتز ضتتتد املتتترأة لضتتتمان املستتتاءلة عتتتن أعمتتتاي العنتتتف اجلنستتت  املتصتتتلة ابلنتتتزاع 

 )آيرلندا(؛
اختتتال ا  تتوات الضتترورية ملكافحتتة العنتتف القتتا م علتترب أستتار نتتوع  116-147

متتن القتتانون اجلنتتا    152اجلتتنس ب ريقتتة فعالتتةا ال ستتيما عتتن طريتتق تعتتديل املتتادة 
 يتفق ما املعايري الدولية )بلجيكا(؛ إلضافة أحكاب تنظم العنف اجلنس  تا

إجتتراء استتتعراض للقتتانون اجلنتتا   هبتتدف إجتتراء أحكتتاب تتتنظم العنتتف  116-148
 اجلنس ا تا يتفق ما املعايري الدولية )هندورار(؛

مواءمتتة أحكتتاب القتتانون اجلنتتا   املتعلقتتة ابلعنتتف اجلنستت  متتا املعتتايري  116-149
اجلنسية املتصلة ابلنتزاع وتتوفري التدعم الكتا   الدوليةا وضمان املساءلة عن اجلرا م

 و دمات إعادة الت هيل املناسبة للضحا  )ي ورية مولدوفا(؛
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االستتتتمرار   وضتتتا  تتتوانني وسياستتتات هتتتتدف إىل مكافحتتتة العنتتتف  116-150
 التي يست دف املرأة )أندورا(؛

ستتل   تترمي العنتتف املنتتز  واختتتال تتتدابري شتتاملة للتصتتدي للعنتتف امل 116-151
 علرب النساء والفتيات )منغوليا(؛

مواصتتلة اجل تتود اهلادفتتة إىل اعتمتتاد  تتانون ملكافحتتة العنتتف املستتل   116-152
 يتضمن أحكاماا  رب العنف املنز  )ي ورية فنزويال البوليفارية(؛علي م 
تنفيتتت املزيتتد متتن القتتوانني وإجتتراء إصتتالحات إضتتافية   جمتتاي إنفتتال  116-153

القانون وبتي ج ود عملية ملكافحة العنف املستل  علترب النستاء واملضت    حتقيتق 
 املساواة بني اجلنسني )أسرتاليا(؛ 

اعتماد تدابري ملكافحتة أعمتاي العنتف الت  تستت دف املترأة واملعا بتة  116-154
 إدماط املرأة   ييا جماالت اجملتما )أوروغواي(؛علي اا وكتلك ضمان 

اختال تدابري ملنا العنف املسل  علترب النستاء والفتيتات والتصتدي لته  116-155
وضتتتمان مالحقتتتة متتترتكيب أعمتتتاي العنتتتف هتتتتن ومعتتتا بت م علتتترب النحتتتو املناستتتب 

 )كرواتيا(؛ 
دعني تنفيتتت عتتدد كتتاف  متتن بتترامج بنتتاء القتتدرات لصتتاحل القضتتاة واملتت 116-156

ومتتوظف  إنفتتال القتتانون هبتتدف تنفيتتت القتتوانني التت   تترب العنتتف املستتل  علتترب املتترأة 
املستتاعدة واحلمايتتة املقدمتتة إىل النستتاء   تتدمات واالرتقتتاء تستتتوسبشتتكل أفضتتل 

 ضحا  العنف )مليلند(؛
ق تتاا وختصتتيص متتا يلتتزب متتن متتوارد يت بكيفيتتة مراجعتتة التشتتريعات و  116-157

دعني هبتتدف القضتتاء علتترب تفشتت  اإلفتتالت متتن العقتتاة واملتت لتتتدريب أفتتراد الشتترطة
 عن العنف املنز  )السويد(؛

بشتت ن مكافحتتة العنتتف  2016الت كتتد متتن أن مشتتروع  تتانون عتتاب  116-158
 )انميبيا(؛يه املنز  ومنعه يتضمن أيضاا جزاءات عقابية ملرتكب

تتتا   مواصتتلة اجل تتود ملنتتا العنتتف القتتا م علتترب أستتار نتتوع اجلتتنسا  116-159
وممارستة  اللك العنف املنز ا والقضاء عليه وإلكاء الوع    صفوف أفراد اجملتما

وتقتتدمي التتتدريب لي الصتتلة  االعنايتتة الواجبتتة فيمتتا يتعلتتق تالحقتتة وداكمتتة اجلنتتاة
للستتتل ات املختصتتتة   جمتتتاي احلمايتتتة متتتن العنتتتف املستتتل  علتتترب النستتتاء والفتيتتتات 

 ومنعه )نيكاراغوا(؛ 
زيز إجراءات مقاضاة املستةولني عتن العنتف املنتز  وحتستني ج تود تع 116-160

منا هتا العنفا وضمان استتفادة الضتحا  متن املالجتد و تدمات التدعم األ ترس 
 )تشيكيا(؛

تكثيتتتف اجل تتتود الراميتتتة إىل التصتتتدي للعنتتتف املستتتل  علتتترب النستتتاء  116-161
 واألطفاي )أنغوال(؛
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املدي   تنفيت   ة املرأة والسالب  ضمان املشاركة الفعالة للمجتما 116-162
 واألمن )إسبانيا(؛

تعزيتتز حقتتوق املتترأةا وواصتتة احلقتتوق املتعلقتتة بتمثيتتل املتترأة   احليتتاة  116-163
العامتتتةا فضتتتالا عتتتن مكافحتتتة العنتتتف املنتتتز  وستتتد الفجتتتوة   األجتتتور بتتتني النستتتاء 

 والرجاي )اجلزا ر(؛
 تتتتوفري حقتتتوق ال فتتتل لضتتتمان النظتتتر   اعتمتتتاد  تتتانون دتتتدد بشتتت ن 116-164

 احلماية جلميا األطفاي دون  ييز )ملديف(؛ 
اختتتتال ييتتتا ا  تتتوات الضتتترورية حنتتتو التنفيتتتت الفعتتتاي   تتتة العمتتتل  116-165

 )سلوفاكيا(؛ 2022-2017الوطنية املتعلقة بتنفيت اتفا ية حقوق ال فل للفرتة 
متتتا الكوتوكتتتوي  اختتتتال   تتتوات إضتتتافية ملواءمتتتة التشتتتريعات الوطنيتتتة 116-166

اال تيتتاري التفا يتتة حقتتوق ال فتتل املتعلتتق إبجتتراء تقتتدمي البالغتتات واتفا يتتة جملتتس 
ايتتة األطفتتاي متتن االستتتغالي اجلنستت  واالعتتتداء اجلنستت  )البوستتنة بشتت ن محأورواب 

 واهلرسك(؛
تكثيتتف اجل تتود الراميتتة إىل تعزيتتز حقتتوق ال فتتل ومحايت تتاا ال ستتيما  116-167

 بلغار (؛احلق   التعليم )
إدراط تعريتتتتتف واضتتتتت  الستتتتتتغالي األطفتتتتتاي   املتتتتتواد اإلابحيتتتتتة    116-168

 التشريا الوطين )الكتغاي(؛
تكثيتتتف اجل تتتود الراميتتتة إىل منتتتا إستتتاءة معاملتتتة األحتتتداث املستتتلوبة  116-169

 حريت م وضمان إعادة  هيل م  هيالا فعاالا )إكوادور(؛ 
نتتتتتا معاملتتتتة األشتتتتخا  لوي اإلعا تتتتتةا اختتتتتال التتتتتدابري الضتتتترورية مل 116-170

 م ينة و اسية )العراق(؛ ةا وواصة األحداث من ما معامل
مواصلة اجل ود الرامية إىل تنفيت   ة العمتل الوطنيتة املتعلقتة بتنفيتت  116-171

 اتفا ية حقوق األشخا  لوي اإلعا ة )العربية السعودية(؛
قتتتتوق األطفتتتتاي لوي تتتتتدريب العتتتتاملني   اجل تتتتاز القضتتتتا   علتتتترب ح 116-172

 اإلعا ةا ما مراعاة احتياجاهتم وم اراهتم ا اصة )إكوادور(؛
تكثيتتف اجل تتود الراميتتة إىل القضتتاء علتترب التمييتتز التتتارخي  واهليكلتت   116-173

ة إلتتتق بتتتكجلتتترا م املرتضتتتد الرومتتتاا ومنتتتا ا  تتتاة العنصتتتري و  تتتاة الكراهيتتتة وا
 األ ليات الدينية وممتلكاهتا )انميبيا(؛ 

الرامية إىل مكافحة االستبعاد والت متيش والفقترا تتا  بادراتتعزيز امل 116-174
  للك املبادرات ال  تست دف السكان املنتمني إىل ياعة الروما ضمن ياعتات 

 أ رس )إكوادور(؛
ضمان احلماية الكاملة للحقوق الثقافية والتعليميتة والدينيتة واللغويتة  116-175

ات ال  تعتيش   أوكرانيتاا متا الرتحيتب   هتتا الصتدد ملختلف اجلماعات واأل لي
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ستيا للحصتوي علترب رأي  تكاء يإبحالة القتانون اجلديتد املتعلتق ابلتعلتيم إىل جلنتة فين
 هتا الرأي مراعاة ملمة )اليوانن(؛ يحراَعرباللجنة بش نها علرب أن 

  تنقتتتي  القتتتوانني التمييزيتتتة التتت  تستتتت دف األ ليتتتات القوميتتتةا تتتتا  116-176
 للك  انون التعليم التي صدر مة راا )اجلم ورية العربية السورية(؛

تعزيتتز اجل تتود هبتتدف إدمتتاط ياعتتة الرومتتا   اجملتمتتا إدماجتتاا أفضتتل  116-177
 )هنغار (؛

 تتوض اعتمتتاد استترتاتيجية تدرجيتتة هتتتدف إىل ز دة فتتر  التعلتتيم والن 116-178
 اعة الروما )اهلند(؛ة لصاحل أفراد يابإلسكان وحتسني ظروف املعيش

مواصلة اجل ود الرامية إىل تعزيز محاية حقوق األ لياتا تتا   للتك  116-179
املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنس  ومغايرو اهلوية اجلنستانية وحتاملو صتفات 
اجلنستتني وأفتتراد ياعتتة الرومتتاا عتتن طريتتق تنفيتتت التشتتريعات القا متتة تنفيتتتاا فعتتاالا 

 انون بشكل فعاي )أملانيا(؛وإنفال الق
االستتتتمرار   العمتتتل ألجتتتل القضتتتاء علتتترب ييتتتا أشتتتكاي الوصتتتم أو  116-180

 التمييز القا م علرب أسار امليل اجلنس  أو نوع اجلنس )شيل (؛
النظتتتر   إد تتتاي تعتتتديالت علتتترب القتتتانون اجلنتتتا     أوكرانيتتتا بغيتتتة  116-181

 ملثليني )شيل (؛املعا بة علرب اجلرا م املرتكبة بدافا كرن ا
اعتمتتتاد تشتتتريا شتتتامل ملكافحتتتة التمييتتتز القتتتا م علتتترب أستتتار امليتتتل  116-182

ومحاية حقوق املثليات واملثليني ومزدوجت  امليتل اجلنست   ااجلنس  واهلوية اجلنسانية
 ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني )هندورار(؛

حتة ييتا أنتواع التمييتزا وواصتة تعزيز اجل ود الراميتة إىل منتا ومكاف 116-183
التمييز التي يست دف النساء واملثليات واملثليني ومزدوج  امليل اجلنس  ومغايري 

 اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني )إي اليا(؛
االعرتاف بعقد القران املدي بني شخصتني متن نفتس اجلتنس كخ توة  116-184

ار امليتتتتل اجلنستتتت  واهلويتتتتة اجلنستتتتانية أوىل حنتتتو مكافحتتتتة التمييتتتتز القتتتتا م علتتتترب أستتتت
 )إسبانيا(؛

ت بيق تتتا هبتتتدف القضتتتاء كيفيتتتة استتتتعراض التشتتتريعات لات الصتتتلة و  116-185
علترب اإلفتالت متن العقتاة عتن جترا م الكراهيتة الت  ترتكتب بستبب امليتل اجلنست  

 واهلوية اجلنسانية )السويد(؛
حتة التمييتز القتا م علترب مواصلة تعزيز التتدابري الراميتة إىل منتا ومكاف 116-186

أسار امليل اجلنست ا وضتمان التعبتري احلتر لألشتخا  املنتمتني إىل ياعتة املثليتات 
واملثليني ومزدوج  امليل اجلنس  ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني 

 ؛()أوروغواي أفراد هتن اجلماعة وكفالة احرتاب
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نسان للعماي امل اجرينا بوسا ل اختال تدابري تكفل احرتاب حقوق اإل 116-187
من تتا تشتتجيا احلتتوار البنتتاء وبتترامج بنتتاء القتتدرات هبتتدف إنشتتاء نظتتاب فعتتاي إلدمتتاط 

 العماي امل اجرين )مليلند(؛ 
بتتتي ج تتود لتعزيتتز تتتوافر  تتدمات الرعايتتة الصتتحية والتعلتتيم لصتتاحل  116-188

ستبل الوصتوي  األشخا  املشردين دا لياا والن وض بنوعية هتن ا دمات وتيستري
 إلي ا )أنغوال(؛

اختتتتال   تتتوات إضتتتافية لتعزيتتتز فتتتر  وصتتتوي األشتتتخا  املشتتتردين  116-189
دا ليتتتااا وال ستتتيما األطفتتتاي متتتن لوي اإلعا تتتاتا علتتترب تعلتتتيم لي جتتتودةا وللتتتك 

 متن التقريتر ا تتام  126-97و 42-97للتوصتيات التواردة   الفقترتني  ةا متابع
(A/HRC/22/7جلولة االستعراض ال )ثانية )هاي (؛ 

االستتتتتتمرار   بتتتتتتي املزيتتتتتد متتتتتن اجل تتتتتود تنفيتتتتتتاا ألهتتتتتداف التنميتتتتتة  116-190
 املستدامة )ألربيجان(و

ييا االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة   هتتا التقريتر تعتك عتن مو تف الدولتة  -117
)الدوي( ال   دمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراضو وال ينبغ  أن يف تم أهنتا حتظترب بت ييتد 

 الفريق العامل بكاملهو 
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