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

 1 كدانون الاا//ينداير  ى  21، دورتده الاانيدة والاني د  ل القدملة املمتددة مدن 5/1حقوق اإلنسان 
  29. وايُتعرضددددا ا الددددة ل قدددد ث ل ا لسددددة الاالاددددة عرددددرة املعقددددودة ل 2019شددددباا/ف اير 

. وترأيدددا وفددددا قددد ث املقوضدددة القانونيدددة لقددد ث، ليددددا كوريدددومبا. 2019كدددانون الاا//ينددداير 
كددانون   31عقددودة ل واعتمددد القريددق العامددس التقريددر املتعلددق تقدد ث ل جلسددته السدداتعة عرددرة امل

 .2019الاا//يناير 
، اختددار  لدد  حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا  2019كددانون الاا//يندداير   15ول  -2

 )اجملموعة الاني ية( لتيسري ايتعرا، ا الة ل ق ث: أوروغواج، والنمسا، ونيبال.
مددن مرفددق  5قددرة ، والق5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوق اإلنسددان  15وعمددنياب ابلققددرة  -3

 ، صدرت الواثئق التالية ألغرا، ايتعرا، ا الة ل ق ث:16/21قراره 
 ؛(A/HRC/WG.6/32/CYP/1))أ( 15تقرير وطل/عر، كتايب مقدم وفقااب للققرة  )أ( 
جتميدددل للمعلومددددات أعدتدددده مقوضددددية األمدددم املتحدددددة السددددامية  قددددوق اإلنسددددان  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/32/CYP/2)ب( )15)املقوضية السامية( وفقااب للققرة 
 (.A/HRC/WG.6/32/CYP/3)ج( )15موجز أعدته املقوضية السامية وفقااب للققرة  )ج( 

وُأحيلا  ى ق ث عن طريق اجملموعة الاني ية قائمة أيئلة أعدها مسبقااب كس من أملانيا،  -4
الصعيد الدوطل، و يدبانيا،  وال تغال ابيم  موعة األصدقاء تر ن التنقيذ واإلتنيغ واملتاتعة على

ويددلوفينيا، والسددويد، واملململدددة املتحدددة ل يظانيدددا الع مددى وأيرلندددا الردددمالية، والددور ت املتحددددة 
 األمريملية. وميملن ارطنيع على هذه األيئلة ل املوقل الربملي لنييتعرا، الدورج الرامس.

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

ذكر الوفد أن املقوضية القانونية أعدت التقرير الدوطل ابلتعداون الو يدق مدل وزارة الرد ون  -5
اخلارجيدددة، واإلدارات ا ملوميدددة، والسدددلظات املسدددتقلة، و ليدددات الرصدددد. وقدددال  ن ا ملومدددة  تندددة 

التردددريعية واريدددملاتيخيات وخظدددط ملرددداركة من مدددات اجملتمدددل املدددد/ ل عمليدددة اعتمددداد القدددوان  
 العمس الواردة ل التقرير الوطل.

واختذت ق ث خظوات كبرية لز دة تعزيز حقدوق اإلنسدان علدى الدرغم مدن األزمدة املاليدة  -6
والتحددددد ت الناشددددئة مددددن تدددددفقات ازخددددرة. وازداد التددددزام ا ملومددددة تتعزيددددز حقددددوق  2013لعددددام 

إلنسددان تددوزارة العدددل. وكانددا قدد ث مددن أوائددس البلدددان الدديت اإلنسددان قددوةاب ءنردداء  دارة حقددوق ا
 .2030خضعا ريتعرا، وطل طوعي تر ن تنقيذها خظة التنمية املستدامة لعام 

، هتددد  خظددة العمددس الوطنيددة 5ومترديااب مددل التزامبددا تتنقيددذ هددد  التنميددة املسدتدامة رقددم  -٧
اللخنة املعنية ابلقضاء على التمييز (  ى تنقيذ توصيات 2021-201٨للمساواة ت  ا نس  )

 ضد املرأة، مل الملكيز ل املقام األول على محاية ومتمل  القئات الضعيقة من النساء.
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وقامددا وحدددة املسدداواة التاتعددة لددوزارة العدددل والن ددام العددام واوليددُة الوطنيددة  قددوق املددرأة  -٨
  ِّ مقددو، معددل ابملسدداواة تدد  ا نسدد  . وُعددتدددور رئيسددي ل تعزيددز املسدداواة تدد  ا نسدد  عمومددااب 

قصددد مواصددلة النبددو، ملقددوق املددرأة. وكددان مددن أولددو ت ا ملومددة  صددني  قددانون األيددرة، تغيددة 
 مواءمته كليااب مل الصملوك الدولية واألوروتية  قوق اإلنسان.

وهنضددددا السيايددددات ا ملوميددددة توضددددل املددددرأة ل يددددوق العمددددس وقلصددددا فخددددوة األجددددور تدددد   -9
 . وكان للتعدينيت اليت أجريا على قانون محاية األمومة وتدء العمس تقانون األتوة أ ر  جيايب.ا نس 

وجتلددا أةيددة مردداركة املددرأة ل حددس النزاعددات ل يددياق  خددر جبددود التسددوية املبذولددة ل  -10
قضددددية قدددد ث. وعلددددى وجدددده اخلصددددوث، أنرددددئا اللخنددددة التقنيددددة املرددددملكة تدددد  الظددددائقت  املعنيددددة 

( و يدددداء املردددورة  ى عمليدددة 2000)1325سددداواة تددد  ا نسددد  لتنقيدددذ قدددرار  لددد  األمدددن ابمل
السنيم الرمسية. كما أن املقو، املعل ابملساواة ت  ا نس  تصدد  عداد أول خظة عمدس وطنيدة 

 (.2022-2019تر ن املرأة والسنيم واألمن )
مدن العندض ضدد النسداء والعندض  وصدقا ق ث على اتقاقية  ل  أورواب تر ن الوقاية -11

املنددز  ومملافحتبمددا )اتقاقيددة ايددظنبول(، وهددي تصدددد تعزيددز  طددار ترددريعي شددامس مددن أجددس منددل 
لدددعم  "تيددا املددرأة"ومملافحددة العنددض ضددد املددرأة، و ذكدداء الددوعي العددام. واألعمددال جاريددة إلنردداء 

 ضحا  العنض وأيرهم.
  مملافحدة ارجتدار ابلبردر داخدس الردرطة وفيما يتعلق ابرجتار ابألشخاث، تعدزز مملتد -12

الوطنيدة  حققد  متخصصد . كمدا تعدزز اإلطددار التردريعي. وتتعداون ا ملومدة مدل املن مدات غددري 
ا ملوميددة مددن أجددس حتسدد  محايددة الضددحا  وحقددر حقددوقبم. ويرددارك أفددراد الرددرطة،  ى جاندد  

ة مرداركة منت مدة ل التددري  موظقي ش ون الرعاية ارجتماعية والعمس والصحة واللخدوء وازخدر 
 املتخصص على حتديد الضحا  احملتمل .

وفيمدددا يتعلدددق ملقدددوق الظقدددس، صددددقا قددد ث علدددى اتقاقيدددة  لددد  أورواب ترددد ن محايدددة  -13
األطقال من اريتغنيل ا نسي وارعتداء ا نسي، وين قانون شامس لتنقيدذ أحملامبدا. وعدنيوة 

ظدددددة عمدددددس وطنيدددددة ململافحدددددة ارعتدددددداء ا نسدددددي علدددددى ذلدددددق، اعتمددددددت قددددد ث ايدددددملاتيخية وخ
واريددددتغنيل ا نسددددي لسطقددددال وايددددتغنيل األطقددددال ل املددددواد اإلابحيددددة. وابإلضددددافة  ى ذلددددق، 

لدددعم األطقددال الضددحا  وأيددرهم وأنرددئا  نددة تنسدديقية ملنددل ومملافحددة  "دار لسطقددال"أنرددئا 
 ارعتداء واريتغنيل ا نسي  لسطقال.

خيدددددة مدددددن أجدددددس ز دة فدددددرث ا صدددددول علدددددى التعلددددديم  ميدددددل األطقدددددال، وتدددددذلا جبدددددود منب -14
علدددى ضدددمان  . وعملدددا قددد ث أيضدددااب 4مدددل هدددد  التنميدددة املسدددتدامة رقدددم  نوعيدددة التعلددديم، مترددديااب  وتعزيدددز
القدددرث ل  يدددل مسدددتو ت التعلددديم، واعُتمددددت خظدددة عمدددس للمسددداواة تددد  ا نسددد  ل التعلددديم  تملددداف 

 ُوضعا ايملاتيخية وطنية ملنل ومملافحة العنض ل املدارس. (. وعنيوة على ذلق،2020-201٨)
، قصدد التصدددج "جابدداز الرضديل"وفيمدا يتعلدق ملمايدة األطقددال، أطلقدا قد ث مردروع  -15

للققددر مددن خددنيل املسدداعدة ابملددواد األيايددية لقائدددة املواليددد ا دددد ل األيددر احملرومددة. وصدددقا 
قيدددة حقدددوق الظقدددس املتعلدددق ءجدددراء تقدددد  البنيغدددات. ا ملومدددة علدددى ال وتوكدددول ارختيدددارج رتقا

 قدددوق األطقدددال املبددداجرين الدددذين عدددق زدددم ا صدددول علدددى  خاصدددااب  اهتمامدددااب  وأولدددا قددد ث أيضدددااب 
 الرعاية الصحية والتعليمية وارجتماعية. ور ُعتخز األطقال املباجرون  طنيقااب.
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. ويوجدددد القدددانون املتعلدددق وأولدددا قددد ث أولويدددة قصدددول  قدددوق األطقدددال ذوج اإلعاقدددة -16
ابلتعلددددديم اخلددددداث ل طدددددور اإلصدددددني . واعتمددددددت اريدددددملاتيخية الوطنيدددددة األوى املعنيدددددة ابإلعاقدددددة 

 ى  (، ايدتنادااب 2020-201٨( وخظة العمس الوطنيدة الاانيدة املعنيدة ابإلعاقدة )202٨-201٨)
 املنيح ات اخلتامية للخنة املعنية ملقوق األشخاث ذوج اإلعاقة.

ابلنبو، ملقدوق املاليدات واملاليد  ومزدوجدي امليدس ا نسدي ومغدايرج  اتمااب  وتلتزم ق ث التزامااب  -1٧
ازويدددة ا نسدددانية وحددداملي صدددقات ا نسددد  مدددن اجملتمدددل، وانضدددما  ى حتدددالض املسددداواة ل ا قدددوق. 

 ندائي، حيد  وُين قانون للرراكة املدنية ت  األزواج مدن ا دن  الواحدد أو ا نسد  وُعددل القدانون ا
 اعت  التصر  تدافل كره املالية ا نسية وازوية ا نسانية من ال رو  املرددة للعقوتة.

وتركدددز قدددد ث ترددددملس خدددداث علددددى مملافحددددة العنصددددرية، مددددل احددددملام التنددددوع وتيسددددري  دمدددداج  -1٨
األطقدددال مدددن خلتلدددض اخللقيدددات العرقيدددة ل الن دددام التعليمدددي. وشدددملس كدددس مدددن مدوندددة قواعدددد السدددلوك 

 ملافحة العنصرية ودليس  دارة ا وادث العنصرية واإلتنيغ عنبا  ااتة أدوات ُيستعان هبا ل املدارس.مل
 وأولا ق ث أةية كبرية  ماية الملاث الاقال ورتظه ابلتمتل اب قوق الاقافية. -19
، يدددخلا قددد ث أعلدددى نسدددبة مقارندددة تعددددد السدددملان فيمدددا  دددص طلبدددات 201٨ول  -20

املقدمددة للمددرة األوى ل ارحتدداد األورويب. وتعمددس قدد ث علددى تنقيددذ ارتقدداق العدداملي مددن اللخددوء 
أجددس ازخددرة اومنددة واملن مددة والن اميددة وارتقدداق العدداملي تردد ن النيجئدد . وُعددززت دائددرة اللخددوء 
 زيدددد مدددن األفدددراد وحتسدددنا ظدددرو  اريددددتقبال. وابإلضدددافة  ى ذلدددق، أتيحدددا لظدددال  اللخددددوء 

 ة ا صول على الرعاية الصحية اجملانية، مل  عظاء األولوية لضحا  التعذي  احملتمل . مملاني
لترددددريعات ارحتدددداد األورويب تردددد ن حقددددوق العمددددس اخلاصددددة  اتمددددااب  ومتتاددددس قدددد ث امتادددداراب  -21

ابملبددداجرين. ونُقدددذت تدددداتري، منبدددا  حدددداث  ليدددة خاصدددة لعمليدددات التقتدددي  املنت مدددة لوكدددارت 
 ة.التوظيض اخلاص

للسدددخون علدددى أيددداس هندددن يدددوره اإلنسدددان يرمدددي  ى  عامدددااب  وأجدددرت ا ملومدددة  صدددنيحااب  -22
  عادة أتهيس السخناء و عادة  دماجبم.

وجنحددددا قدددد ث ل تنقيددددذ تددددرامن للتمليددددض ارقتصددددادج المللددددي ترددددراكة تدددد  ارحتدددداد  -23
مون دور رئيسي ل األورويب وصندوق النقد الدو . وكان إلدخال ن ام ا د األدىن للدخس املض

 حتس  م شرات الققر.
تيددد أن أخظددر عقبددة تعرقددس متتددل شددع  قدد ث ملقددوق اإلنسددان هددو ايددتمرار تلددد أجندد   -24
. فقدددي ارجتبددداد 19٧4احدددتنيل حدددوا   لددد  أراضدددي قددد ث تردددملس غدددري مردددروع مندددذ عدددام  ل

اكات حقدوق القضائي للمحملمة األوروتية  قوق اإلنسان شددت احململمة توضو  على أن انتب
اإلنسان ل ا دزء احملتدس مدن قد ث تعدزل  ى هدذا البلدد األجند . وذكدر الوفدد أن حملومدة قد ث 
غددددري قددددادرة مددددل األيددددض علددددى ضددددمان احددددملام معاهدددددات حقددددوق اإلنسددددان أو تظبيددددق قوانينبددددا 

مدات ويياياهتا املتعلقة ملقدوق اإلنسدان ل املنداطق غدري اخلاضدعة لسديظرهتا القعليدة. تيدد أن املعلو 
والبيددداات الدددواردة ل التقريدددر الدددوطل للحملومدددة ول تياهندددا اريدددتبني  تتعلدددق  نددداطق توجدددد حتدددا 

 السيظرة القعلية  ملومة ق ث.
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 االستعراض موضوع الدولة وردود التحاور جلسة -ابء 
وفددددااب تبيددداات. وتدددرد التوصددديات املقدمدددة أ نددداء جلسدددة  ٨2أ نددداء جلسدددة التحددداور، أدى  -25

 ل القرع الاا/ من هذا التقرير. التحاور
ورحبا أوروغواج ابلتصدديق علدى ال وتوكدول ارختيدارج رتقاقيدة حقدوق الظقدس املتعلدق  -26

 ءجراء تقد  البنيغات وتتنقيذ خظة العمس الوطنية ا ديدة املساواة ت  ا نس .
للمسددداواة تددد  ا نسددد  وأشدددارت  بوريدددة فندددزويني البوليقاريدددة  ى خظدددة العمدددس الوطنيدددة  -2٧

واريدددددملاتيخية الوطنيدددددة ململافحدددددة ارعتدددددداء ا نسدددددي واريدددددتغنيل ا نسدددددي لسطقدددددال وايدددددتغنيل 
 األطقال ل املواد اإلابحية.

وأعرتدددددا فييدددددا ام عدددددن تقدددددديرها للخبدددددود الراميدددددة  ى محايدددددة وتعزيدددددز حقدددددوق القئدددددات  -2٨
 املنظقة ل التصدج لتغري املناخ. الضعيقة، ورحبا ابلدور القيادج الذج تضظلل ته ق ث ل

وأ نددا أفغانسددتان علددى قدد ث تردد ن التددداتري املتخددذة  مايددة حقددوق ملتمسددي اللخددوء  -29
والنيجئ  والعمال املبداجرين واملبدادرات الراميدة  ى تعزيدز املسداواة ل فدرث ا صدول علدى التعلديم 

  ميل األطقال.
الصدددملوك القانونيدددة الدوليدددة، وأعرتدددا عدددن وهنددد ت ألبانيدددا قددد ث علدددى تصدددديقبا علدددى  -30

تقديرها رعتماد خظيت العمس املتعلقت  ابملساواة ت  ا نس  و ملافحة العندض العدائلي والتمييدز 
 ت  ا نس  ل  ال العمس.

وأشدارت ا زائددر  ى التدداتري املتخددذة مدن أجددس التصدديق علددى ارتقاقيدة املتعلقددة  قد  حددارت  -31
 ، و قرار ميااق  دماج األشخاث ذوج اإلعاقة ل العمس اإلنسا/.1961ية لعام انعدام ا نس

وهندد ت األرجنتدد  قدد ث علددى توقيددل  عددنين املدددارس اومنددة، وأشددادت ابعتمدداد خظددة  -32
 العمس ا ديدة للمساواة ت  ا نس .

شدددملرت ورحبدددا أرمينيدددا ابإلجندددازات الددديت حتققدددا ل  دددال مملافحدددة ارجتدددار ابلبردددر، و  -33
 ق ث على يياياهتا الرامية  ى محاية حقوق األقليات الدينية.

ورح ددا أيددملاليا أن املددرأة ر تددزال غائبددة عددن األدوار العليددا للسددنيم واألمددن ل قدد ث.  -34
ورح ا أيضااب وجدود تقدارير عدن ايدتمرار التمييدز ضدد املاليدات واملاليد  ومزدوجدي امليدس ا نسدي 

 انية وحاملي صقات ا نس .ومغايرج ازوية ا نس
وذكرت أذرتيخان أهنا ر تزال ابلغة القلق  زاء شيوع احتخاز ملتمسدي اللخدوء وضدحا   -35

ارجتدددار ابلبردددر لقدددملات طويلدددة. وذكدددرت أنددده ر يدددزال يتعددد  التصددددج ملسددد لة اكت دددا  السدددخون 
 وحارت التعذي  اليت تقل فيبا.

 (.2021-201٨ية ا ديدة للمساواة ت  ا نس  )وأ نا البحرين على خظة العمس الوطن -36
وأشارت تينيروس  ى اعتماد قوان  ململافحة ارجتدار ابلبردر واريدتغنيل ا نسدي لسطقدال،  -3٧

 وتنقيذ اخلظت  الوطنيت  ا ديدت  تر ن املساواة ت  ا نس  ومملافحة العنض العائلي.
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الدوليددة الرئيسددية  قددوق اإلنسددان، وأ نددا وأشددارت تددواتن  ى التصددديق علددى الصددملوك  -3٨
 على ق ث رختاذها دورااب ايتباقيااب ل تعزيز ا قوق الاقافية ومحاية الملاث الاقال.

وأ نا ال ازيس على الدنبن املراعدي لنيعتبدارات ا نسدانية الدذج تتبعده قد ث فيمدا يتعلدق تددور  -39
نتبدداء النددزاع، واملصددا ة والسددنيم املسددتدام، وشددخعا املددرأة ل تسددوية النزاعددات، و عددادة اإلعمددار تعددد ا

 ق ث على مواصلة جبودها من أجس وضل خظة عملبا الوطنية تر ن املرأة والسنيم واألمن.
وأ نددا تلغددار  علددى التددداتري الراميددة  ى التصدددج لتدددمري الددملاث الاقددال وارجتددار تدده علددى  -40

يرها لسولويدة املمنوحدة  قدوق األطقدال واألشدخاث الصدعيد العداملي ول أورواب، وأعرتدا عدن تقدد
 ذوج اإلعاقة.

ورحبددا كندددا ابخلظددوات اإلجياتيددة الدديت اختددذهتا قدد ث للنبددو، ابملسدداواة تدد  ا نسدد ،  -41
 ل ذلق وضل خظة عمس ايملاتيخية للمساواة ت  ا نس  و نراء  نة تقنية لتنقيذ اخلظة.  ا

لتصددددديق علددددى العديددددد مددددن املعاهدددددات الدوليددددة  قددددوق وأعرتددددا شدددديلي عددددن تقددددديرها ل -42
 اإلنسان، ومتاتعة التوصيات املقبولة ل  طار ا ولة الاانية لنييتعرا، الدورج الرامس.

وعلددى تددداتري  2030وأ نددا الصدد  علددى التنقيددذ القعددال خلظددة التنميددة املسددتدامة لعددام  -43
تددده. ورحبدددا تتنقيدددذ خظدددة العمدددس الوطنيدددة  مملافحدددة تددددمري الدددملاث الاقدددال وارجتدددار غدددري املردددروع

 (.2021-201٨للمساواة ت  ا نس  )
 وأ نددددا كرواتيددددا علددددى ا بددددود الراميددددة  ى  صددددني  السددددخون. وذكددددرت أن هندددداك  دددداراب  -44

للتحس  فيما  ص منل العنض ضد املرأة،  ا ل ذلدق ارجتدار ابلنسداء والقتيدات، واملسداواة تد  
 الرجس واملرأة.

ورح ا كواب خلتلض املبادرات املضظلل هبا لتنقيذ التوصيات املقدمة أ نداء اريدتعرا،  -45
 الساتق،  ا ل ذلق حتدي  الترريعات والسيايات واخلظط الوطنية.

وذكرت الدامنرك أن الردعوب األصدلية هدي مدن تد  أكادر القئدات املبمردة مدن السدملان  -46
ون التمييددز وظددرو  العمددس اريددتغنيلية،  ددا ينتبددق حقددوق مددا يواجبدد ل  يددل أءدداء العدداري، وكاددريااب 

 اإلنسان اخلاصة هبم.
وأعرتا ا مبورية الدومنيملية عن تقديرها للخبود اليت تبدذزا قد ث ل  دال التصدديق  -4٧

 على الصملوك الدولية ا ديدة لضمان محاية أفضس  قوق اإلنسان ل البلد.
 (.2021-201٨الوطنية ا ديدة للمساواة ت  ا نس  ) ورحبا  كوادور تتنقيذ خظة العمس -4٨
وأشادت مصر ابلددور الرائدد الدذج تضدظلل تده قد ث ل مملافحدة تددمري الدملاث األ درج  -49

 (.2021-201٨الدو  ورحبا  ظة العمس الوطنية للمساواة ت  ا نس  )
، 2030ورحبدددددددا السدددددددلقادور ابكتمدددددددال اريدددددددتعرا، الدددددددوطل الظدددددددوعي خلظدددددددة عدددددددام  -50

 ل تنقيذ اخلظة. وابرلتزامات اليت تعبدت هبا ق ث من أجس املضي قدمااب 
علددى دور قددد ث النردددط، علددى الصدددعيدين اإلقليمدددي والدددو ، مدددن أجدددس  وأ نددا   يوتيدددااب  -51

 الترخيل على اختاذ تداتري ململافحة تدمري الملاث الاقال وارجتار غري املرروع ته.
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علدددى األيدددئلة والتعليقدددات، ذكدددر وفدددد قددد ث أن املقدددو، القدددانو/ يقدددوم، ل  طدددار  وردااب  -52
التعدداون مددل وزارة اخلارجيددة، ترصددد التقدددم احملددرز ل تنقيددذ التوصدديات املقبولددة خددنيل اريددتعرا، 
الدورج الرامس. ول يياق تنقيذ هدذه التوصديات، عقددت ا ملومدة مرداورات مدل  يدل الددوائر 

 اجملتمل املد/، وأخذت وجبات ن رها ل ارعتبار.املختصة ومن مات 
وذكددر الوفددد أن قدد ث تعددزز جبودهددا مددن أجددس حتسدد  ظددرو  عمددس  يددل العمددال غددري  -53

املنتمد   ى ارحتداد األورويب. وتعدد شدروا عملبددم  ا لدة للردروا املنصدوث عليبدا ل ارتقاقددات 
قيددة من مددة العمددس الدوليددة تردد ن العمددس ا ماعيددة. وصدددقا قدد ث علددى ال وتوكددول امللحددق ابتقا

(، واختدددذت خظدددوات ءدددو التصدددديق علدددى اتقاقيدددة من مدددة العمدددس 29)رقدددم  1930ا ددد ج لعدددام 
(،  دددا أن أحملامبدددا قدددد 1٨1)رقدددم  199٧الدوليدددة ترددد ن وكدددارت اريدددتخدام اخلاصدددة، لعدددام 

ريددددتخدام ايدددتوفيا ل القدددانون الددددوطل. وعدددنيوة علدددى ذلددددق، تعدددزز اإلشدددرا  علددددى وكدددارت ا
 اخلاصة وُحس ن أداء  لية التقتي .

ويرمس قانون السنيمة والصدحة العمدال املندزلي . وُعلقدا  جدراءات  تعداد املصدات  مدن العمدال  -54
تسدددب  وضدددعبم غدددري القدددانو/. وابإلضدددافة  ى ذلدددق، عدددق للمقيمددد  ل قددد ث مدددن غدددري رعدددا  ارحتددداد 

 ن ارجتماعي اليت ع ى هبا املواطنون القبارصة.األورويب ا صول على نق  ايتحقاقات الضما
وفيمددا يتعلددق ابلوصددول  ى يددوق العمددس، تتدديظ دائددرة التوظيددض العامددة العمددس ل املندداطق  -55

اخلاضددعة لسدديظرة ا ملومددة وتقدددم خدددمات التوجيدده املبددل للقبارصددة األتددراك البدداحا  عددن عمددس 
ا  ذا كدانوا يعيردون ل األراضدي الديت تسديظر الذين عملون تظاقة هوية ق صية، تصر  الن ر عم

عليبا ا ملومة أو ل األراضي احملتلة. وعنيوة على ذلق، عق  ميل القبارصة الذين يعيردون ل 
املندددداطق غددددري اخلاضددددعة لسدددديظرة ا ملومددددة ا صددددول علددددى ايددددتحقاقات الرعايددددة الصددددحية  وجدددد  

 الرروا نقسبا اليت يتمتل هبا ابقي السملان.
يتعلق ابللخوء، ت دس قد ث ملتزمدة تتعبدداهتا الدوليدة، وحرصدا علدى تقدد  ظدرو   وفيما -56

ايددتقبال املنيئمددة لظددال  اللخددوء. وايددتحد ا  جددراءات لتحديددد صددحة املركددز،  ددا ل ذلددق  جددراء 
خدداث تتحديددد ازويددة لقائدددة األشددخاث املستضددعق  و اتحددة يددبس ارنتصددا  القعالددة. ور ُعتخددز 

طنيقددااب. وايددُتحد ا خظددة تنقيذيددة جديدددة ل مركددز اريددتقبال واإليددواء ل كوفينددو ملتمسددو اللخددوء  
مل نرر املزيد من األفراد، وتقد  خدمات التن يض واألمدن والصدحة. وأنردئا  ليدة تنسديق تتدوخى 

 مراركة املن مات غري ا ملومية ومقوضية األمم املتحدة السامية لر ون النيجئ .
كمددددنيذ أخددددري، تينمددددا تُعظددددى األولويددددة لعمليددددات العددددودة الظوعيددددة. وُعتخددددز املبدددداجرون   -5٧
يُلخدد   ى ارحتخددداز ألطددول فدددملة  ملنددة  ر عنددددما يتعلدددق األمددر  سدددائس خظددرية علدددى الن دددام  ور

 واألمن العام . وُتستعرا، حارت ارحتخاز شبر اب.
ارحتدداد األورويب ل  وتركددز ييايددة اإلدمدداج ابأليدداس علددى دمددن الرعددا  غددري املنتمدد   ى -5٨

اجملتمدددل، مدددن خدددنيل تن ددديم دورات  انيدددة لدددتعلم اللغدددة اليوانيدددة و اتحدددة التددددري  املبدددل وُأجريدددا 
 محنيت توعية من أجس حتسي  ا مبور هبذه املس لة.

وتركدددز التردددريعات الوطنيدددة ترددد ن ارجتدددار ابألشدددخاث علدددى ا انددد  املتعلدددق ابلضدددحا    -59
جنسانيااب. وتناء على ذلق، عق للضحا  ا صول على تصريظ ابإلقامة  أهنا تتضمن من ورااب  كما

امل قتدددة، والعدددنيج الظددد  ل حدددارت الظدددوارس وا صدددول علدددى اريدددتحقاقات ارجتماعيدددة، مادددس 
 الوصول الملامس  ى ن ام ا د األدىن للدخس املضمون.
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د أج فئة عرقية أو رعدا  متييزية ض وفيما يتعلق اب نسية، ر تتضمن الترريعات أحملامااب  -60
 غري منتم   ى ارحتاد األورويب.

وا ملومة تصدد توييل كبري لنظاق فرث العمس اليت ءمملدان ملتمسدي اللخدوء الوصدول  -61
 ليبا. وابإلضدافة  ى ذلدق، ءمملدان ملتمسدي اللخدوء الوصدول  ى يدوق العمدس تعدد شدبر واحدد 

نصا عليبدا الملتيبدات السداتقة. ويعتد  التحسدن  من يتة أشبر على تقدميبم طل  اللخوء تدراب 
الدذج طددرأ علدى  مملانيددة الوصدول  ى يددوق العمددس،  ى جاند  ظددرو  اريدتقبال املاديددة املقدمددة 
 ى ملتمسددي اللخددوء كافيددااب، وُتسددظا العمليددة لتخندد  حددارت التدد خر الملبددري ل تلقددي القسددائم 

يددة الظارئددة نقدددااب ويُتددا  الت هيددس القددورج مللتمسددي وتدددرت اإلجيددار الرددبرية. وتقددددم املسدداعدة املال
 اللخوء غري القادرين على  جياد أماكن  قامة ألنقسبم.

ورحبددا فرنسددا ابلتقددددم احملددرز ل مملافحدددة التمييددز ا نسددا/ ل مملدددان العمددس، وملمايدددة  -62
 يس ا نسي.طال  اللخوء ومحاية الظقس، وابعتماد قانون ململافحة التمييز والعنض على أياس امل

وأشدددادت جورجيدددا ابلتصدددديق علدددى الصدددملوك القانونيدددة الدوليدددة وقيمدددا  جياتيدددااب اعتمددداد  -63
 خظت  وطنيت  ململافحة العنض العائلي وارجتار ابلبرر.

وأعرتا أملانيا عن قلقبا  زاء تزايد التردرد ل أويداا طدال  اللخدوء والدنبن ا دا  املتبدل  -64
 ى ا نسية الق صية.ل معا ة طلبات ا صول عل

وأشددادت اليددوان تقدد ث لتنقيددذها خظددة العمددس الوطنيددة للمسدداواة تدد  ا نسدد  وخظددة  -65
علدى قد ث للتدداتري املتخدذة لصدا   العمس الوطنية ملنل ومملافحة العنض ل األيرة. وأ نا أيضدااب 

 األطقال املباجرين غري املصحوت .

 العمس الوطنية للمساواة ت  ا نس . وهن ت هندوراس ق ث على اعتماد خظة -66

وأشددددادت هنغددددار  ابلتددددداتري الراميددددة  ى محايددددة القئددددات الضددددعيقة،  ددددا ل ذلددددق النسدددداء  -6٧
واألطقدددال. تيدددد أهندددا ظلدددا قلقدددة  زاء احقدددا، معددددرت ارلتحددداق ابملددددارس وارتقددداع معددددرت 

 التسرب لدل أطقال الروما.

رز ل ضدمان الوصدول  ى  جدراءات اللخدوء وا مايدة مدن على التقدم احملد  يسلنداوأ نا  -6٨
 اإلعادة القسرية.

وأعرتددا ازنددد عددن تقددديرها للخبددود املبذولددة لتنقيددذ أهدددا  التنميددة املسددتدامة. ورحبددا  -69
 (.2021-201٨ ظة العمس الوطنية للمساواة ت  ا نس  )

ومملافحددددة العنددددض ل األيددددرة ورحبددددا  ندونيسدددديا ابعتمدددداد خظددددة العمددددس الوطنيددددة ملنددددل  -٧0
 ( وابلتعدينيت اليت أدخلا على قانون محاية األمومة.2019-201٧)

وأ نا  بورية  يران اإلينيمية على ا بود املبذولدة لتحسد  األطدر املعياريدة وازيملليدة الراميدة  -٧1
 عمال اليدوي . ى تعزيز حقوق اإلنسان و نراء  ليات جديدة لتقد  الرملاول للعمال املنزلي  وال

 وأشاد العراق اب بود املبذولة لسد القخوة ت  ا نس  ل األجور. -٧2

ورحبددددا أيرلندددددا ءعظدددداء األولويددددة  قددددوق املددددرأة واملسدددداواة تدددد  ا نسدددد ، وأعرتددددا عددددن  -٧3
تقديرها للخبود املبذولة إلدماج املباجرين. وأعرتا أيرلندا عن قلقبا  زاء العقبدات الديت تواجببدا 

 ئات معينة ل ا صول على ا نسية الق صية.ف
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وحتمسا  يرائيس للتقدم احملرز ل حتس  املساواة ت  ا نس ،  دا ل ذلدق ارحقدا،  -٧4
الملبدددري ل فخدددوة األجدددور تددد  ا نسددد . ورحبدددا  يدددرائيس تتنقيدددذ خظدددة العمدددس الوطنيدددة ململافحدددة 

 ارجتار ابلبرر.

 ولة لتعزيز ا قوق الاقافية ومحاية الملاث الاقال.وأشادت  يظاليا اب بود املبذ -٧5

وأعرب األردن عن تقديره رلتزام ق ث تددعم ا در ت األيايدية كمدا يتخسدد ذلدق ل  -٧6
 خلتلض التعدينيت الترريعية والديتورية وازيمللية.

قيدق وأشادت الملويا اب بود املبذولة إلدمداج حقدوق اإلنسدان ل ا بدود الراميدة  ى حت -٧٧
أهددا  التنميددة املسدتدامة وأ نددا علدى ا بددود املبذولدة لضددمان الرعايدة الصددحية املنايدبة لسطقددال 

 ومحايتبم من العنض وارعتداء ا نسي.

وأعرتا قريغيزيتان عن يعادهتا ملنيح ة ا بدود املبذولدة ل  دال متملد  املدرأة، وحتقيدق  -٧٨
 ضد املرأة وا بود املبذولة  ماية حقوق الظقس.املساواة ت  ا نس ، والقضاء على التمييز 

وأ ندددا  بوريددددة رو الدميقراطيددددة الرددددعبية علددددى قددد ث ملددددا أحرزتدددده مددددن تقدددددم ل تنقيددددذ  -٧9
التوصيات الواردة ل جولة اريتعرا، الساتقة،  ا ل ذلدق تعزيدز املسداواة تد  ا نسد  وحقدوق 

 املرأة والظقس.

لنينضدددمام  ى الصدددملوك الدوليدددة الرئيسدددية  قدددوق اإلنسدددان  وأشددداد لبندددان ءنرددداء  ليدددات -٨0
 وتعزيز محاية القئات الضعيقة.

وأشادت ماليز  ابلتقدم احملرز، ر يديما ل القظاعدات ارجتماعيدة وارقتصدادية، مردرية  -٨1
 ى أنه على الرغم من هذه التظورات ر تزال هناك حتد ت ل  دارت ا دد مدن الققدر، والرعايدة 

 صحية، والتعليم ميملن معا تبا ترملس أفضس لتحس  ال رو  املعيرية.ال

ورحبدددا ملدددديض ابعتمددداد اتقاقيدددة  لددد  أورواب ترددد ن محايدددة األطقدددال مدددن اريدددتغنيل  -٨2
 ا نسي وارعتداء ا نسي وابريملاتيخية الوطنية املتعلقة ملقوق الظقس ل  ال الصحة.

علدى مددل السدنوات األرتدل املاضدية، ور يديما تلدق وأشادت مالظة ابخلظوات املتخذة  -٨3
الدددديت هتددددد   ى النبددددو، ملقددددوق املاليددددات واملاليدددد  ومزدوجددددي امليددددس ا نسددددي ومغددددايرج ازويددددة 

 ا نسانية واملتحول  جنسيااب ل ق ث.

واعملفدددا اململسددديق ابلتقددددم احملدددرز مندددذ ا ولدددة السددداتقة، ور يددديما فيمدددا  دددص  نرددداء  -٨4
 دارة وحقوق اإلنسان.مقو، لر ون اإل

وشدددخل ا بدددس األيدددود قددد ث علدددى تملايدددض جبودهدددا رعتمددداد مردددروع قدددانون شدددامس  -٨5
يبد   ى دمدن أحملدام اتقاقيدة ايدظنبول د دااب اتمدااب ل التردريعات احملليدة. ورحد  ا بدس األيدود 

 تتحس  اإلطار العام  ماية األطقال من ارعتداء واريتغنيل ا نسي .

ميامنددار عددن تقددديرها للتظددورات اإلجياتيددة ا اصددلة ل تنقيددذ التوصدديات املقدمددة وأعرتددا  -٨6
 خنيل اريتعرا، الاا/، رغم التحد ت.

وأشادت نيبال تقدرار قد ث تدو  دور قيدادج وتنسديق ا بدود داخدس املنظقدة لعملد  أ در  -٨٧
للمسدددداواة تدددد  تغددددري املندددداخ، ر يدددديما ل شددددرق البحددددر املتويددددط. ورحبددددا  ظددددة العمددددس الوطنيددددة 

 ( وأعرتا عن أملبا ل تنقيذها ترملس فعال.2021-201٨ا نس  )
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وشخعا هولندا ق ث على مواصلة ا بود من أجس  عادة توحيد ا زيرة. وأ نا على  -٨٨
التقدددددم احملددددرز ل  ددددال املسدددداواة ل ا قددددوق لقائدددددة املاليددددات واملاليدددد  ومزدوجددددي امليددددس ا نسددددي 

سانية واملتحول  جنسيااب. تيد أن هولندا ظلا قلقة  زاء التمييز، ر ييما على ومغايرج ازوية ا ن
أيداس األصددس العددرق واإل ددل. وأشددارت  ى أن املزيددد مددن اخلظددوات ضددرورج لضددمان التظبيددق غددري 

 التمييزج للقانون املتعلق اب صول على ا نسية ومنل انعدام ا نسية.

 وقدما نيملاراغوا توصية. -٨9

ندددا نيخدددري  علدددى قدددد ث لتعاوهندددا مدددل  ليدددات حقددددوق اإلنسدددان ولتمسدددملبا ملقددددوق وأ  -90
اإلنسان، و بودها املبذولة ل تنقيذ التوصيات السداتقة. وأقدرت نيخدري  اب بدود املبذولدة  مايدة 

 حقوق املباجرين ومملافحة ارجتار ابلبرر.

اإلنسدددان، ر يددديما  ويدددلما ُعمدددان اب بدددود الددديت تبدددذزا قددد ث لتعزيدددز ومحايدددة حقدددوق -91
ا قوق الاقافية، لتعزيز الملاث الاقال، والتصدج لتغدري املنداخ، وتعزيدز املسداواة تد  ا نسد  ومندل 

 ارعتداء ا نسي على األطقال وايتغنيزم جنسيااب.

وردااب علددى األيددئلة، ذكددر وفددد قدد ث أن التعلدديم ل املدددارس العامددة يركددز علددى التسددامظ  -92
ات األخددرل. وقددال  ن ا ملومددة تواصددس دعمبددا لدد امن "ختيددس"، الددذج وافددق عليدده واحددملام الاقافدد

املقاوضددون مددن الظددائقت . وأ ندداء الدد امن، يلتقددي الظددنيب القبارصددة اليوانيددون  قددراهنم القبارصددة 
 األتراك ترفقة معلميبم ويناقرون قضا  القوال  النمظية والتمييز والعنصرية.

دة لتلبيددة ارحتياجددات التعليميددة ألفددراد الظوائددض الدينيددة. وتقددوم وتسددعى ا ملومددة جاهدد -93
 دارة اخلدمات الاقافية تتعزيز ومحاية حقوق الظوائض الدينية. وُرصدت أموال منقصدلة ُخصصدا 

 لانيث طوائض دينية، تعد التراور الو يق مل اجملتمعات احمللية.

مدددن أمددداكن  101لظات ملمايدددة ول املنددداطق الددديت تسددديظر عليبدددا ا ملومدددة، قامدددا السددد -94
العبادة اإليدنيمية وأشدرفا علدى ترميمبدا وصديانتبا. ويدبلا ا ملومدة  اريدة الردعائر للقبارصدة 

 األتراك وغريهم من املسلم  املقيم  ل ق ث.

ويددن م اإلطددار الترددريعي حتديددد هويددة األطقددال ذوج اإلعاقددة وتقيدديمبم و  دداقبم ابلبيئددة  -95
ملدريدد ، واملسدداعدين املختصدد  ابلرعايددة، واملددوارد التعليميددة واملعدددات اخلاصددة التعليميددة وتقددد  ا

والتملنولوجيدددا املعيندددة، وتقيددديم تقددددم األطقدددال. وتردددخل قددد ث  دمددداج األطقدددال ذوج اإلعاقدددة ل 
 القصول الدرايية العادية.

يويددددل  ومددددن أجددددس معا ددددة مرددددمللة اركت ددددا  ل السددددخون، يددددنا ا ملومددددة ترددددريعااب  -96
 مملانيددددات اإلفددددراج املرددددروا وايددددتخدام املراقبددددة اإللململونيددددة. وجيددددرج ابيددددتمرار  صددددني  مرافددددق 
السخون و عادة تنائبا وتوييعبا. وجيرج الن ر ل  طار اخلدمة اجملتمعية توصقه تدينياب عن يخن 

 النزرء قبس احملاكمة.

لدوا مرافدق السدخون عقد  يدنة مدن العمدر ودخ 21ويعاماس  يل األشدخاث الدذين هدم دون  -9٧
ارتملداهبم جدرائم معاملدة األحدداث. ويدوى اهتمدام خداث ابحتياجداهتم القرديدة، حسد  يدنبم وتظدورهم 
. الرخصددي، و ضددعون للمراقبددة والتقيدديم ابنت ددام. ويقضددون عقددوابهتم ل جنددا  أحددداث ُجدددد مدد خرااب 

 ات الن افة الرخصية.ويتلقى  يل النزرء،  ن فيبم األحداث، أغظية كافية ون يقة ومنتخ
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وعق للسخناء الذين ر يستظيعون حتمس تملاليض الدعول ا صدول علدى معوندة قانونيدة  -9٨
 انيددة. وعلددى  يددل الددزوار،  دددن فدديبم القبارصددة األتددراك، ارمتادددال للقواعددد واملعددايري املعمددول هبدددا 

 يتعلق تز رات السخون. فيما

تري للعقددداب. وتسدددخدس  يدددل حدددارت السدددخن وري يعدددد ا دددب  ارنقدددرادج يسدددتخدم كتدددد -99
يُلخدد   ليدده  ر للتحقيددق ل ا ددوادث فقددط. ووضددعا ييايددات و جددراءات وقائيددة للتعامددس مددل  ور

تظورات  جياتية، أيقرت عن  العنض والبلظخة ل أوياا السخناء والبلظخة. وكانا هناك أيضااب 
غيدداب حددارت ارنتحدددار ل السددنوات الدددانيث املاضددية. وختضددل الردددملاول واردعدداءات املتعلقدددة 
ءيدداءة معاملددة السددخناء علددى أيدددج املددوظق  للتحقيددق القددورج مددن قبددس الرددرطة و دارة السددخون  

 كما  ضل النزرء للقحص الظ  املنت م.

لتاتعددة للرددرطة حتسددنااب كبددريااب،  ددا أيددقر عددن حتسددن ل نوعيددة وحتسددنا مرافددق ارحتخدداز ا -100
حياة احملتخزين ومتتعبم ملقوقبم. وملقو، ش ون اإلدارة وحقوق اإلنسان )أم  امل اري(، ابعتبداره 
اولية الوطنية ملراقبة حارت اإلعادة القسرية، وضباطه حرية الوصول  ى مرافق ارحتخداز التاتعدة 

سددبق. وحتقددق ازيئددة املسددتقلة للتحقيددق ل اردعدداءات والرددملاول املوجبددة للرددرطة دون  خظددار م
ضددد الرددرطة ل مددزاعم يددوء املعاملددة علددى أيدددج الرددرطة، ول كاددري مددن ا ددارت تبدددأ  جددراءات 

 جنائية أو أتديبية.

وفيمدا يتعلددق ئددرائم الملراهيدة وا ددرائم الدديت حتد  عليبددا، تظبددق ا ملومدة ايددملاتيخية عدددم  -101
امظ مظلقااب مل السلوك التمييزج من جان  الردرطة ومدوظقي السدخون. وحُتدددث  حصداءات التس

الرددرطة فيمددا  ددص ا ددوادث والقضددا  ذات الظدداتل العنصددرج أو ذات الدددوافل العنصددرية وتُنرددر 
ل املائدة مدن  60وتتا  للخمبور من خنيل املوقل الردبملي للردرطة. وتقيدد أحددث البيداات أن 

  داات مقاتس حالة تراءة واحدة. 9أيقرت عن  دانة،  ا يملجم  ى نسبة  يل ا ارت 

وتتخددذ قدد ث تددداتري لضددمان مرددبد  عنيمددي تعددددج واتدد  اب يدداة. وجتددرج السددلظات -102
حتقيقددددات دقيقددددة ل  يددددل حدددددارت التبديددددد املبلددددني عنبددددا والددددديت تسددددتبد  الصددددحقي  وتتخدددددذ 

الملراهيدددددة عددددد  اإلنملندددددا، اتققدددددا مع دددددم شدددددركات  اإلجدددددراءات املنايدددددبة. أمدددددا ابلنسدددددبة خلظددددداب
تملنولوجيددا املعلومددات مددل ارحتدداد األورويب علددى مدونددة يددلوك تردد ن مملافحددة خظدداب الملراهيددة 

 غري املرروع ع  اإلنملنا.

وأشدددادت القلبددد  ابلتدددزام قدددد ث تتعزيدددز املسددداواة تددد  ا نسدددد ، وتعزيدددز ومحايدددة حقددددوق  -103
 جتار ابألشخاث والتصدج واثر تغري املناخ.القئات الضعيقة، ومملافحة ار

ورحبددددا تولندددددا اب بددددود املبذولددددة ملعا ددددة قضددددا  حقددددوق املددددرأة واملسدددداواة تدددد  ا نسدددد   -104
وابلتدددداتري الراميدددة  ى مملافحدددة التمييدددز تددد  ا نسددد  ل التعلددديم. تيدددد أن هنددداك  ددداراب للتحسددد  

 بم.يتعلق تدعم ضحا  ارجتار ابلبرر ومحايت فيما

وأشدداد ال تغددال ابلتددداتري الراميددة  ى مملافحددة العنددض العددائلي و ى ضددمان حقددوق املدددرأة  -105
 واملساواة ت  ا نس .

وأعرتا قظر عن تقديرها للتدداتري الراميدة  ى ز دة تعزيدز حقدوق اإلنسدان اخلاصدة ابملدرأة  -106
( و عددداد أول 2021-201٨مددن خددنيل اعتمدداد خظددة العمددس الوطنيددة للمسدداواة تدد  ا نسدد  )

 خظة عمس وطنية تر ن املرأة والسنيم واألمن.
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وأشددددارت  بوريددددة كددددور   ى التصددددديق علددددى يسددددة صددددملوك قانونيددددة دوليددددة رئيسددددية ل  -10٧
  ارت ماس حقوق املرأة والظقس واألشخاث ذوج اإلعاقة.

قاقيدة حقدوق الظقدس وأشادت  بورية مولدوفا ابلتصديق على ال وتوكدول ارختيدارج رت -10٨
املتعلق ءجراء تقد  البنيغات وعلى اتقاقية ايظنبول وميااق  دماج األشدخاث ذوج اإلعاقدة ل 

 العمس اإلنسا/.

ورحبا رومانيدا ابلملكيدز علدى تعزيدز حقدوق املدرأة واملسداواة تد  ا نسد  وابلددور النردط  -109
 لق ث ل  ال محاية الملاث الاقال وتعزيزه.

أشددددار ارحتددددداد الرويددددي  ى ا بدددددود املبذولددددة إلجدددددراء ايددددتعرا، طدددددوعي لتنقيددددذ خظدددددة و  -110
، والتصدددديق علدددى الصدددملوك الدوليدددة  قدددوق اإلنسدددان وتنقيدددذ خظدددة العمدددس الوطنيدددة 2030 عدددام

 للمساواة ت  ا نس .

وأعرتا املململة العرتية السعودية عن تقديرها للخظوات املتخذة  ماية حقدوق الظقدس،  -111
 ل ذلق ا ق ل التعليم والصحة.  ا

ورحدددد  السددددنغال ابعتمدددداد خظددددة العمددددس الوطنيددددة للمسدددداواة تدددد  ا نسدددد  وابألحملددددام  -112
 الديتورية اليت يتع  تنقيذها تعد  عادة التوحيد واليت تركز على مراركة املرأة ل ا ياة السيايية.

ورحبددا  2030قيددذ خظددة عددام وأشددادت صددرتيا  بددادرة اريددتعرا، الددوطل الظددوعي لتن -113
 تتنقيذ خظة العمس الوطنية للمساواة ت  ا نس .

وأ نا ييريس على ق ث لملوهنا طرفااب ل ال وتوكول ارختيارج رتقاقية حقدوق الظقدس  -114
 املتعلق ءجراء تقد  البنيغات ورعتماد خظة العمس الوطنية للمساواة ت  ا نس .

تقددديرها للتصددديق علددى ال وتوكددول ارختيددارج رتقاقيددة حقدددوق وأعرتددا يددلوفاكيا عددن  -115
 الظقس املتعلق ءجراء تقد  البنيغات ورعتماد ايملاتيخية حقوق الظقس.

 وأشارت يلوفينيا  ى اعتماد خظة العمس الوطنية للمساواة ت  ا نس . -116

املددرأة وعدددم املسدداواة وهندد ت  يددبانيا قدد ث علددى التقدددم احملددرز ل مملافحددة العنددض ضددد  -11٧
 ت  ا نس  وعلى ارعملا  ترهاب املالية ك ر  جنائي مردد للعقوتة.

وحتمسدددا يدددرج رنملدددا للخظدددوات الراميدددة  ى مملافحدددة التمييدددز تددد  ا نسددد  ل  دددا   -11٨
 التعليم والعمس، والتصدج للقخوة ت  ا نس  ل األجور.

ة ململافحدددة القوالددد  النمظيدددة ا نسدددانية مندددذ يدددن وأقدددرت دولدددة فلسدددظ  اب بدددود املبذولددد -119
 مبملرة وتعزيز التنوع ومملافحة العنصرية ل القصس الدرايي.

ورحبددا السددويد ابلتظددورات اإلجياتيددة املسددتمرة ل  ددال حقددوق اإلنسددان، تينمددا اعملفددا  -120
امللمليددة  ن قضددية قدد ث الدديت ري حتددس تعددوق التمتددل الملامددس ملقددوق اإلنسددان،  ددا ل ذلددق حقددوق 
 وغريها من انتباكات حقوق اإلنسان ل املنظقة غري اخلاضعة للسيظرة القعلية للحملومة.

ورحبا توغو ابعتماد تداتري ترريعية و دارية ململافحدة ارجتدار ابلبردر وابوليدات املنرد ة  -121
 لدعم الضحا .



A/HRC/41/15 

13 GE.19-05738 

تدد  ا نسددد  وأشددادت تددون  ابعتمدداد ايددملاتيخيات وترددريعات وطنيددة تردد ن املسدداواة  -122
 ومتمل  القئات الضعيقة.

 19٧4وذكددرت تركيددا أن تدددخلبا ل قدد ث الددذج وقددل تعددد حدددوث انقددنيب ل عدددام  -123
 .1960تدخس قانو/ متامااب  وج  معاهدة الضمان لعام 

وذكرت ق ث، ل نقظة ن ام، أن تيان تركيا ينتبق الن ام الداخلي للقريق العامس املعدل -124
الدددورج الرددامس، الددذج كلددض تدرايددة حالددة حقددوق اإلنسددان ل قدد ث. وأشددارت ابريددتعرا، 

قددد ث  ى أنددده مدددن الضدددرورج حدددذ   يدددل اإلشدددارات اخلاطئدددة،  دددا ل ذلدددق املصدددظلحات غدددري 
املستخدمة ل األمم املتحدة، من احملضر وتقرير اجتماع القريق العامس، وأن على تركيا أن تتوقض 

  ث من رئي   ل  حقوق اإلنسان اختاذ قرار ل هذا الر ن.عن تسيي  العملية. وطلبا ق

وأشددار رئددي   لدد  حقددوق اإلنسددان  ى أن القضددا  ذات الظدداتل السيايددي واإلقليمددي  -125
 ى أن تع  القضا  موجودة ابلقعس على جددول  تدخس ل نظاق ورية اجملل . وأشار أيضااب  ر

ارت. ودعدا الدرئي  الوفدود  ى الملكيدز علدى قضدا  أعمال هيئات أخرل أكار كقداءة ل تلدق اجملد
 حقوق اإلنسان ل مداخنيهتا وجتن  القضا  اإلقليمية والانائية اليت تسي   النقاش.

مددن ازخمددات وا ددوادث املتعمدددة املرتملبددة ضددد القبارصددة  متزايدددااب  وذكددرت تركيددا أن هندداك عددددااب -126
ذكرت تركيا أنه ر توجد مدريدة لتعلديم اللغدة الملكيدة ل األتراك وأهنا ظلا دون عقاب  ى حد كبري. و 

ا ندوب وأندده ر يوجددد ل ا نددوب مسددخد للعبددادة ترددملس مسددتمر ومددن غددري قيددود. وذكددرت أن العديددد 
 من القبارصة األتراك مُينعون من العبور  ى ا نوب على أياس أصلبم العرقي أو أصس أينيفبم.

ث الراميددة  ى حتقيددق أهدددا  التنميددة املسددتدامة،  ددا ل وأشددادت تركمانسددتان ئبددود قدد   -12٧
 .201٧ذلق اريتعرا، الوطل الظوعي األول ل عام 

وأعرتا أوكرانيا عن تقديرها للخبود اليت تبذزا ق ث  ماية ا قدوق البيئيدة، ور يديما  -12٨
 شرق البحر املتويط. األنرظة الرامية  ى عمل  أ ر تغري املناخ وتداعياته السلبية، ر ييما ل

 وذكرت دولة اإلمارات العرتية املتحدة أن ق ث ت دج دورااب رائدااب ل محاية الملاث الاقال. -129

واعملفددا املململددة املتحدددة ل يظانيددا الع مددى وأيرلندددا الرددمالية ابلتقدددم ا اصددس ل  ددال  -130
ابلبردر واألشدملال املعاصدرة للدرق، حقوق اإلنسان،  دا ل ذلدق ا بدود املبذولدة ململافحدة ارجتدار 

ومحايدددة حقدددوق املدددرأة وتعزيزهدددا. وأعرتدددا عدددن قلقبدددا  زاء حرمدددان األطقدددال القبارصدددة األتدددراك مدددن 
 ا نسية الق صية  ذا كان أحد الوالدين غري ق صي.

واعملفددددا الددددور ت املتحدددددة األمريمليددددة ابلتحددددد ت الدددديت تواجببددددا قدددد ث فيمددددا يتعلددددق  -131
قسام السيايي للخزيرة. وأعرتا عن قلقبا  زاء ادعاءات تقيدد  ن التحقيقدات الديت ابزخرة وارن

جتددرل تردد ن  يدداءة معاملددة الرددرطة لسشددخاث احملتخددزين تُعرقاددس تسددب  نقددص املددوارد والعنيقددات 
 الرخصية اليت ترتط ت  أفراد الررطة املتبم  واحملقق .

تراك تقريبدااب، تصدر  الن در عدن اململدان الدذج وأشار وفد ق ث  ى أن  يل القبارصة األ -132
يعيرون فيده، عملدون شدبادات مدينيد وواثئدق هويدة وجدوازات يدقر ق صدية. وكدان علدى ا ملومدة 
أن تعتمددد تددداتري طارئددة ملواجبددة تدددفق املقيمدد  غددري الرددرعي ،  ددا ل ذلددق اعتمدداد معددايري تتعلددق 

  نظ ا نسية الق صية زم ولُقروعبم.
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رت تركيدددا، ل  طدددار نقظدددة ن دددام، أنددده ينبغدددي أر تعقدددى قددد ث مدددن أحملدددام الن دددام وذكددد -133
 الداخلي وأن متتنل عن اإلدرء تبياات ييايية.

وذكددر وفددد قدد ث أن  يددل ا ددارت املتعلقددة  ددنظ ا نسددية الق صددية تُقحددص أليددباب  -134
صة ومن ش نه أن ي دج  نسانية. وتعمس حملومة ق ث على  جياد حس عملم توقعات  يل القبار 

 ى دولددة احتاديددة فعالددة علددى أيدداس قددرارات  لدد  األمددن واتقاقددات قددادة الظددائقت ، وخاليددة مددن 
جيدددوش ارحددددتنيل، وحقدددوق التدددددخس ومددددن الضدددماات. وذكددددر الوفددددد أن علدددى السددددلظة القائمددددة 

 ابرحتنيل التزامات.

عقدداة مددن أحملددام الن دددام وأشددارت تركيددا، ل  طددار نقظددة ن ددام،  ى أن قدد ث ليسددا م -135
 الداخلي وذكرت أن ارحتنيل الوحيد هو اإلدارة الق صية اليوانية.

وكددرر رئددي   لدد  حقددوق اإلنسددان  عنيندده األول  ن ارجتمدداع ر يبددد   ى معا ددة  -136
القضدا  الانائيدة أو اإلقليميدة أو السيايدية وطلد  أن تركددز الوفدود علدى قضدا  حقدوق اإلنسددان ل 

 هتا. وذك ر الوفود  ن نقاا الن ام جي  أن تملون ل املسائس اإلجرائية.مداخني

وأكدددت قددد ث وكدددررت أن ا ملومددة حتدددرث علدددى املرددداركة القعالددة للقبارصدددة األتدددراك الدددذين  -13٧
يعيرون ل  يل أءاء ق ث. وذكدرت أيضدااب أن ا ملومدة كاندا مسدتعدة إلنرداء مدريدة للغدة الملكيدة 

 من عزل أطقازم أو التمييز ضدهم. واجبا مقاومة من لدن اوابء خوفااب ل ليمايول لملنبا 

ول اخلتددام، قالددا قدد ث  هنددا تددو  أةيددة كبددرية لنييددتعرا، الدددورج الرددامس. ويتسدداهم  -13٨
نتددددائن اريددددتعرا، ل مواصددددلة تعزيددددز حقددددوق اإلنسددددان ومحايتبددددا ل قدددد ث. وذكددددرت أن عمليددددة 

 ل اإلجنددازات وحتديددد أهدددا  جديدددة ل  ددال محايددة اريددتعرا، ترددملس فرصددة جيدددة للتقملددري
 حقوق اإلنسان وتعزيزها.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
ستستتتعرض قتتربص التوصتتيات التاليتتةل وستت د علي تتا س الوقتت  املناستتبل ول تتن س  -139

 موعد ال يتجاوز الدورة احلادية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
االنضتما   ملية التصديق على الص وك الدولية املتبقيتة و/أوالتعجيل بع 139-1

 إلي ا )إثيوبيا(؛
النظر س االنضما  إىل الص وك الدولية حلقوق اإلنسان اليت ليس   139-2

تتاا ًي تتا بعتتدل  تتا س يلتتل االتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق  يتت  العمتتا   قتتربص فًر
العمتتل الدوليتتة بشتتعن الشتتعو  األصتتلية امل تتاجرين وأًتتراد أستترتفل واتفاقيتتة منظمتتة 

(ل واتفاقيتتة وضتت  األ تتمياص عتتدة، اجلنستتيةل 169)رقتتف  1989والقبليتتةل لعتتا  
 ؛من بني ص وك أخرى )تندوراس(

مواصلة اجل ود لضمان التنفيذ اجلاد للص وك الدولية اليت صتدق   139-3
 ؛علي ا قربص )األردن(

حقتوق  يت  العمتا  امل تاجرين  النظر س االنضما  إىل اتفاقية محايتة 139-4
وأًتتتراد أستتترتف واإلستتتراع بعمليتتتة التصتتتديق علتتتى االتفاقيتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة  يتتتت  
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األ تتتمياص متتتن االختفتتتاء القستتتري واتفاقيتتتة منظمتتتة العمتتتل الدوليتتتة بشتتتعن العمتتتا  
 ( )أوروغواي(؛189)رقف  2011املنزلينيل لعا  

التتتتتيت   يتتتتتتف  التصتتتتتديق علتتتتتى الصتتتتت وك الدوليتتتتتة حلقتتتتتوق اإلنستتتتتان 139-5
التصتتديق علي تتا بعتتدل  تتتا س يلتتل االتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتتة حقتتوق  يتت  العمتتتا  

 ؛امل اجرين وأًراد أسرتف )أيربيجان(
االنضما  إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق  ي  العما  امل اجرين  139-6

 ؛وأًراد أسرتف )قريغيزستان(
لدولية حلماية حقوق  ي  العما  النظر س التصديق على االتفاقية ا ٧-139

 ؛امل اجرين وأًراد أسرتف )ألبانيا(
التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتة  يتتتت  األ تتتتمياص متتتتتن  ٨-139

االختفتتاء القستتتري )إستتتبانيا( )إيااليتتتا( )اجلبتتل األستتتود( )العتتتراق(؛ التصتتتديق علتتتى 
يتد النظتر حاليتاال االتفاقية الدولية حلماية  ي  األ تمياص متن االختفتاء القستريل ق

 ؛على النحو املوصى به سابقاا )الربتغا (
االنضما  إىل االتفاقية الدولية حلماية  ي  األ مياص متن االختفتاء  139-9

 القسري )سيشيل(؛
مواصتتلة اجل تتود الراميتتة إىل التصتتديق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة  139-10

 ؛ ي  األ مياص من االختفاء القسري )األرجنتني(
الشتتتروع س التصتتتديق املب تتتر علتتتى االتفاقيتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة  يتتت   139-11

 األ مياص من االختفاء القسري )سري الن ا(؛
مواصتتتتتلة العمتتتتتل علتتتتتى التصتتتتتديق علتتتتتى االتفاقيتتتتتة املتعلقتتتتتة بوضتتتتت   139-12

 ؛األ مياص عدة، اجلنسية واتفاقية ختفيض حاالت انعدا  اجلنسية )أوروغواي(
االتفاقيتتة املتعلقتتة بوضتت  األ تتمياص عتتدة، اجلنستتية االنضتتما  إىل  139-13

اتفاقية احلد من حاالت انعدا  اجلنسية ووض  خاة وإجراءات وفنية ملعاجلتة  يت  
 املسائل املتعلقة ابأل مياص عدة، اجلنسية )الربازيل(؛

االنضتتما  إىل االتفاقيتتة املتعلقتتة بوضتت  األ تتمياص عتتدة، اجلنستتية  139-14
ا(واتفاقية احلد من ح  ؛االت انعدا  اجلنسية )إسبانيا( )  ورية مولدًو

التصتتتديق علتتتى االتفاقيتتتة املتعلقتتتة بوضتتت  األ تتتمياص عتتتدة، اجلنستتتية  139-15
اكيا(؛  واتفاقية احلد من حاالت انعدا  اجلنسية وتنفيذمها س التشريعات الوفنية )سلًو

احلتتد متتن ت ثيتتف اجل تتود الراميتتة إىل لقيتتق التصتتديق علتتى اتفاقيتتة  139-16
حتتاالت انعتتدا  اجلنستتية واالتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة  يتت  األ تتمياص متتن االختفتتاء 

 ؛القسري )أوكرانيا(
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التوقيتتت  علتتتى الربوتوكتتتو  االختيتتتاري امللحتتتق ابلع تتتد التتتدو  ا تتتاص  139-1٧
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاًية )اجلم ورية الدومني يتة( )اليتو(ن(؛ إكمتا  

وقيتت  علتتى الربوتوكتتو  االختيتتاري امللحتتق ابلع تتد التتدو  ا تتاص ابحلقتتوق عمليتتة الت
 )الربتغا (؛ االقتصادية واالجتماعية والثقاًيةل على النحو املوصى به سابقاا 

التصديق علتى الربوتوكتو  االختيتاري امللحتق ابلع تد التدو  ا تاص  139-1٨
 ؛)توغو( )اجلبل األسود(ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاًية )إكوادور( 

النظر س التصديق على الربوتوكو  االختياري امللحق ابلع د التدو   139-19
 ؛ا اص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاًية )ألبانيا(

التصتتتتديق علتتتتى اتفاقيتتتتة منظمتتتتة العمتتتتل الدوليتتتتة ا اصتتتتة ابلعمتتتتا   139-20
 ؛( )توغو(189)رقف  2011املنزلينيل لعا  

التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشعن الشعو  األصلية  139-21
 ؛( )الدامنرك(169)رقف  1989والقبليةل لعا  

اعتمتتتاد عمليتتتة اختيتتتار مفتوحتتتة وقائمتتتة علتتتى أستتتاس اجلتتتدارة عنتتتد  139-22
اختيتتار املر تتحني التتوفنيني النتميتتاابت تيدتتات معاتتتدات األمتتف املتحتتدة )اململ تتة 

 ؛انيا العظمى وأيرلندا الشمالية(املتحدة لربيا
مراجعة قانون إجراءات توحيد األمساء اجلغراًيةل الذي جيترم  نشتر وتتداو   139-23

 املواد اليت لتوي على أمساء خمتلفة عن تلل احملددة س الواثئق الرمسية )السويد(؛
مواصتلة تنفيتذ السياستات والتتدابري الراميتة إىل محايتة حقتوق النستاء  139-24

 ؛األففا  واملعوقني وامل اجرين )الصني(و 
اختاي ا اوات الالزمة جلعل مفوضية اإلدارة ومحاية حقوق اإلنستان  139-25

متواًقة ابل امل م  املبادئ املتعلقة بوض  املؤسسات الوفنية لتعزيز ومحاية حقوق 
اإلنستتان )مبتتادئ ابريتتس( )أملانيتتا(؛ إجتتراء التحستتينات الالزمتتة حتت  ي تتون ملفتتوض 

قتتاا  ضتتمان  ؛ملبتتادئ ابريتتس )امل ستتيل( اإلدارة وحقتتوق اإلنستتان متتن ًدتتة أعلتتىل ًو
امتثا  مفوضية اإلدارة وحقوق اإلنسان امتثتاالا ممتاا ملبتادئ ابريتس اتدو احلصتو  

ضتتمان امتثتتا  مفوضتتية اإلدارة وحقتتوق  ؛علتتى االعتمتتاد ضتتمن الفدتتة ألتتف )بولنتتدا(
اإلدارة وحقوق اإلنسان متن التواًتق  مت ني مفوضية ؛اإلنسان ملبادئ ابريس )قار(

جعل املؤسسة الوفنية حلقوق اإلنسان متما تيةا  ؛التا  م  مبادئ ابريس )السنغا (
ضتمان امتثتا  مؤسستت ا الوفنيتة حلقتوق اإلنستانل  ؛م  مبادئ ابريس )توغتو( متاماا 

 ؛مفوضية اإلدارة وحقوق اإلنسانل ممتثلة متاماا ملبادئ ابريس )أوكرانيا(
مواصتتتتلة ج تتتتود التتتتتدريب س جمتتتتا  حقتتتتوق اإلنستتتتان علتتتتى  يتتتت   139-26

 ؛املستوايت احل ومية والوكاالت املعنية )ًرنسا(
مواصلة تنظيف برامج تدريبية من ِقبل أكادةية الشرفة الوفنية بشعن  139-2٧

 ؛التحقيق س اجلرائف املرت بة س سياق العنصرية وخاا  ال راتية )األردن(
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املزيتتتتد متتتتن املتتتتوارد س تتتتتدريب احملتتتتامني واملتتتتدعني العتتتتامني استتتتتثمار  139-2٨
والقضتتاة س جمتتا  معتتارو شتتددة بشتتعن العنتتف ضتتد املتترأةل واحتياجتتات الضتتحااي 

 ؛وحقوق ف واإلفار القانوين للعنف ضد املرأة س قربص )إسبانيا(
 ؛تعزيز اجل ود س جما  التوعية حبقوق اإلنسان والتثقيف اا )بومن( 139-29
مواصتتتتلة ج ودتتتتتا لتعزيتتتتز التتتتوع، حبقتتتتوق اإلنستتتتان والتثقيتتتتف اتتتتا  139-30

 )  ورية الو الدةقرافية الشعبية(؛
تنظتتتيف محتتتالت وبتتترامج تعليميتتتةل  تتتا س يلتتتل س املتتتدارسل لتتتزايدة  139-31

 ؛الوع، أبمهية ال اث الثقاس س  ي  مظاتر تنوعه )رومانيا(
حقتوق اإلنستان وتعزيزتتا متن ختال  تعزيز ج ودتا الرامية إىل محاية  139-32

 التوعية والتثقيف س جما  حقوق اإلنسان )تركمانستان(؛
مواصتتتلة تعزيتتتز م اًحتتتة التمييتتتز وخاتتتا  ال راتيتتتة ضتتتد األقليتتتات  139-33

والفدات الضعيفة وضمان شاكمة مرت يب جترائف ال راتيتة علتى فتو ًعتا  وإدانتت ف 
 ؛)  ورية ًنزويال البوليفارية(

لنظتتتتر س اعتمتتتتاد قتتتتانون عتتتتا  مل اًحتتتتة التمييتتتتز  ميتتتت  أ تتتت اله وعلتتتتى ا 139-34
 أساس كانل  ا ي فل وصو  الضحااي إىل العدالة واجلرب س حالة التمييز )إكوادور(؛ أي

تعزيتتتتز اجل تتتتود الراميتتتتة إىل القضتتتتتاء علتتتتى التمييتتتتز العنصتتتتري ضتتتتتد  139-35
امتتة لتعزيتتز التستتام  األقليتتات اإلثنيتتةل  تتا س يلتتل متتن ختتال  محتتالت التوعيتتة الع

 ؛واح ا  التنوع )إندونيسيا(
اعتمتتاد قتتانون  تتامل مل اًحتتة التمييتتز كظتتر  يتت  أ تت ا  التمييتتز  139-36

املبا ر وغري املبا ر واملتعدد على أي أساس كان وينص على ستبل انتصتاو ًعالتة 
 ؛(لضحااي التمييزل  ا س يلل س إفار اإلجراءات القضائية واإلدارية )أيرلندا

وض  اس اتيجية  املة إلدماج أًراد الروما س  ي  جماالت احلياةل  139-3٧
 تتا يضتتمن حصتتو ف علتتى الستت ن الالئتتق والتعلتتيف والعمتتل والرعايتتة الصتتحية دون 

 متييز ووصف )بولندا(؛
مواصتتلة عمل تتا حلمايتتة حقتتوق الفدتتات الضتتعيفةل وال ستتيما النستتاء  139-3٨

 ؛السن )االلاد الروس،(واألففا  واملعوقني وكبار 
اعتمتتتتاد استتتت اتيجية متتتت  خاتتتتة عمتتتتل ملواصتتتتلة م اًحتتتتة املواقتتتتف  139-39

 ؛التمييزية وخاا  ال راتية جتاه امل اجرين واألقليات العرقية )توغو(
مواصلة ج ودتتا حلمايتة حقتوق الفدتات الضتعيفةل وال ستيما النستاء  139-40

 ؛واألففا  واملعوقني وكبار السن )أرمينيا(
اختاي تدابري مل اًحة التمييز ضد جمتم  املثليات واملثليني ومزدوج،  139-41

امليتتل اجلنستت، ومغتتايري ا ويتتة اجلنستتانية واملتحتتولني جنستتياا والنظتتر س اختتتاي تتتدابري 
قانونيتتتة متتتن  تتتع ا معاقبتتتة التحتتتريض علتتتى ال راتيتتتة بستتتبب امليتتتل اجلنستتت، وا ويتتتة 

 ؛اجلنسانية )كندا(
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ود الراميتتتتتتة إىل حظتتتتتتر املمارستتتتتتات التمييزيتتتتتتة والتشتتتتتت ري مواصتتتتتتلة اجل تتتتتت 139-42
 والتحريض على التمييز والعداء والعنف ضد األ مياص بسبب ميل ف اجلنس، )ًرنسا(؛

ت ثيتتتف اجل تتتود لستتتن تشتتتري  جديتتتد بشتتتعن األ تتتمياص املتحتتتولني  139-43
 ؛جنسياا )مالاة(

اس تقتتدم مزيتتد متتن املستتاعدة لضتتحااي التمييتتز أو العنتتف علتتى أستت 139-44
 ؛ا وية اجلنسانية وامليل اجلنس، )مالاة(

زايدة برامج ومحالت التوعية الرامية إىل ثتين اجلم تور عتن التحتريض  139-45
 ؛على أعما  ضد األ مياص على أساس امليل اجلنس، وا وية اجلنسانية )مالاة(

جتتتترم التحتتتريض علتتتى ال راتيتتتة ألستتتبا  امليتتتل اجلنستتت، أو ا ويتتتة  139-46
 ؛)إسبانيا(اجلنسانية 

اختتتتتاي خاتتتتوات حلمايتتتتة وإنفتتتتاي حقتتتتوق جمتمتتتت  املثليتتتتات واملثليتتتتني  139-4٧
 ؛ومزدوج، امليل اجلنس، ومغايري ا وية اجلنسانية واملتحولني جنسياا )أس اليا(

إنشتتاء يليتتة وفنيتتة لتعزيتتز التعدديتتة الثقاًيتتة وقبتتو  ا ختترين واحتت ا   139-4٨
 ؛التنوع )البحرين(

 ؛دعم ا للحوار واألنشاة بني الاوائف )كندا(تعزيز  139-49
إنشتتاء جلنتتة وفنيتتة لتعزيتتز التعدديتتة الثقاًيتتة وقبتتو  ا ختترين واحتت ا   139-50

 ؛التنوع )  ورية الدوميني ان(
إنشتتاء جلنتتة وفنيتتة لتعزيتتز التعدديتتة الثقاًيتتة وقبتتو  ا ختترين واحتت ا   139-51

 ؛التنوع )جورجيا(
يز التسام  جتاه األ مياص املنتمني إىل أقليتات مضاعفة اجل ود لتعز  139-52

 ؛إثنية وقومية وعرقية )تندوراس(
إدراج ا ويتتتة اجلنستتتانية كستتتبب شظتتتور للتمييتتتز س التشتتتري  املتعلتتتق  139-53

ابملساواة س املعاملة واعتماد خاة مل اًحة كراتيتة املثليتة اجلنستية وكراتيتة مغتايري 
 ؛(ييسلنداحلياة اليومية )ا وية اجلنسانية س  ي  جماالت ا

تعزيتتتتتتز اجل تتتتتتود الراميتتتتتتة إىل تعزيتتتتتتز احلتتتتتتوار والتفتتتتتتاتف بتتتتتتني األداين  139-54
 ؛كوراي( )  ورية

إنشتاء جلنتة وفنيتتة لتعزيتز التعدديتتة الثقاًيتة واحتت ا  التنتوع )اململ تتة  139-55
 ؛العربية السعودية(

القبارصتة األتتراك مضاعفة اجل ود للقضاء على التمييز العنصري ضد  139-56
 والروما ) يل،(؛

اعتمتتاد استت اتيجية  تتاملة مل اًحتتة القوالتتب النمايتتة واملواقتتف التمييزيتتة  139-5٧
 (؛ييسلنداوخاا  ال راتية وجرائف ال راتية وضمان إنفاي التشريعات يات الصلة )
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ت  مستتوى معيشتة  139-5٨ مواصلة تعزيز االنتعتا  االقتصتادي املستتدا  وًر
 ؛جل إرساء أسس متينة لتمت   عب ا  مي  حقوق اإلنسان )الصني(الناس من أ

مواصتتتلة اجل تتتود متتتن أجتتتل وضتتت  حقتتتوق اإلنستتتان س صتتتلب إفتتتار  139-59
 ؛لقيق أتداو التنمية املستدامة )ال وي (

ل متت  ال كيتتز بشتت ل ختتاص علتتى 2030مواصتتلة تنفيتتذ خاتتة عتتا   139-60
 ؛)اإلمارات العربية املتحدة(  ي  األتداو املتعلقة حبقوق اإلنسان مبا رة

التعكتتتتد متتتتن أن سياستتتتا ا وقوانين تتتتا وأنظمت تتتتا وتتتتتدابري إنفايتتتتتا تعمتتتتل  139-61
بفعالية على من  ومعاجلة ا ار املتزايد املتمثل س تورط األعمتا  التجاريتة س انت اكتات 

 س حاالت النزاعل واليت تشمل حاالت االحتال  األجنيب )دولة ًلساني(؛
عالتتتتة ونزي تتتتة  139-62 ضتتتتمان قيتتتتا  الستتتتلاات  جتتتتراء لقيقتتتتات ستتتتريعة ًو
 ؛يتعلق حباالت التعذيب أو إساءة املعاملة )أيربيجان( ًيما
التحقيتتتق متتت  املستتتؤولني امل لفتتتني  نفتتتاي القتتتانون ومستتتاءلت ف عتتتن  139-63

 ؛ادعاءات إساء ف معاملة األ مياص احملتجزين )الوالايت املتحدة األمري ية(
لة زايدة اجل تتود الراميتتتة إىل لستتني حتتتروو االحتجتتازل  تتتا س مواصتت 139-64

يلتتل احلتتد متتن االكتظتتاو س الستتجونل وضتتمان الوصتتو  إىل الرعايتتة الابيتتة ومنتت  
 ؛حوادث العنف بني السجناء )بيالروس(

مواصلة لسني حالة حقوق اإلنستان س الستجون ومراكتز االحتجتاز  139-65
 ؛دريب موحف، إنفاي القانون )لبنان(من خال  بناء القدرات املؤسسية وت

مواصلة تعزيز اجل ود س ميدان م اًحة االجتار ابلبشرل  ا س يلل لستني  139-66
 ا لية الوفنية لتحديد توية ضحااي االجتار ابلبشر ومحايت ف وإعادة أتتيل ف )بيالروس(؛

س تتذا  مواصلة م اًحة االجتار ابلبشر واملشاركة س التعاون الدو  139-6٧
 ؛الصدد )بلغاراي(

ري املستاعدة واحلمايتة  139-6٨ لسني لديد توية األ مياص املتجتر اتف وتتًو
 ؛ال اًية  ؤالء األ مياصل وال سيما للنساء والفتيات الصغريات )كرواتيا(

مواصتتتلة زايدة اإلجتتتراءات مل اًحتتتة االجتتتتار ابأل تتتمياصل ال ستتتيما  139-69
ري الالزمتتتتة لل شتتتتف عتتتتن تتتتتذه اجلرةتتتتة ومنع تتتتا النستتتتاء واألففتتتتا ل وتعزيتتتتز التتتتتداب

 ؛)  ورية ًنزويال البوليفارية(
تعزيتتز التتتدابري الراميتتة إىل منتت  االجتتتار ابأل تتمياص وم اًحتتتهل متت   ٧0-139

 ؛إيالء اتتما  خاص للم اجرين والنساء )تندوراس(
ت ثيف اجل ود الرامية إىل من  االجتار ابلعمتا  امل تاجرينل وال ستيما  ٧1-139

 ؛النساء )إندونيسيا(
ري  ٧2-139 ضمان مواصلة تنفيذ اإلفار الوفين مل اًحتة االجتتار ابلبشتر وتتًو

الرعاية الصحية وا دمات النفسية واالجتماعية وغريتا من أ  ا  التدعف لضتحااي 
 ؛االجتار )أًغانستان(
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مواصتتتتتلة ج ودتتتتتتا مل اًحتتتتتة االجتتتتتتار ابأل تتتتتمياص ومحايتتتتتة النستتتتتاء  ٧3-139
 ؛منار(واألففا  )ميا

اختتتتاي مزيتتتد متتتن ا اتتتوات إلعتتتادة أتتيتتتل ضتتتحااي االجتتتتار وإعتتتادة  ٧4-139
 ؛إدماج ف )ميامنار(

م اًحة االجتار ابلبشر وتزويد الضحاايل وال سيما النستاء واألففتا ل  ٧5-139
 ابحلماية واملساعدة املناسبني إلعادة التعتيل )نيبا (؛

 ؛وم اًحته )نيجرياي(مواصلة ج ودتا ملن  االجتار ابلبشر  ٧6-139
 اختاي مزيد من التدابري العملية واإلجرائية ملن  االجتار ابلبشر )ُعمان(؛ ٧٧-139
مواصتتلة تعزيتتز القتتدرة املؤسستتية علتتى م اًحتتة االجتتتار ابأل تتمياص  ٧٨-139

 ؛وتعزيز تدابري احلماية وإعادة التعتيل للضحااي )الفلبني(
تيتتتتل وإعتتتتادة اإلدمتتتتاجل وتقتتتتدم تقتتتتدم تتتتتدابري من جيتتتتة إلعتتتتادة التع ٧9-139

املشتتورةل والعتتالج الاتتيبل والتتدعف النفستت، واجلتتربل  تتا س يلتتل التعتتويضل لفائتتدة 
 ؛ضحااي االجتار )بولندا(

مواصتتلة اجل تتود املبذولتتة للتحقيتتق س  يتت  حتتاالت االجتتتار ابلبشتتر  ٨0-139
 ؛وضمان تقدم اجلناة إىل العدالة )  ورية كوراي(

األح تتا  القانونيتتة مل اًحتتة االجتتتار ابلبشتترل وت ثيتتف عمليتتة تابيتتق  ٨1-139
 ؛لديد توية الضحااي ومساعد ف ومحايت ف وشاكمة اجلناة وإدانت ف )إسبانيا(

اختتتتاي  يتتت  ا اتتتوات الالزمتتتة للعمتتتل متتت  ممثلتتت، الاائفتتتة القربصتتتية  ٨2-139
 ؛ال كية للقضاء على االجتار ابلبشر )أس اليا(

خاتتتتة عمتتتتل وفنيتتتتة جديتتتتدة مل اًحتتتتة االجتتتتتار ابأل تتتتمياص اعتمتتتتاد  ٨3-139
 ؛)البحرين( 2021-2019 للف ة
النظتتتتتر س اعتمتتتتتاد خاتتتتتة عمتتتتتل وفنيتتتتتة جديتتتتتدة مل اًحتتتتتة االجتتتتتتار  ٨4-139

 ؛ابأل مياص )مصر(
اعتمتتتتتتاد خاتتتتتتة عمتتتتتتل وفنيتتتتتتة جديتتتتتتدة مل اًحتتتتتتة االجتتتتتتتار ابلبشتتتتتتر  ٨5-139
 )جورجيا(؛ 2021-2019 للف ة
نيتتتتتتة جديتتتتتتدة مل اًحتتتتتتة االجتتتتتتتار ابلبشتتتتتتر اعتمتتتتتتاد خاتتتتتتة عمتتتتتتل وف ٨6-139
 )ًيي  ( (؛ 2021-2019 للف ة
حتة االجتتار ابلبشتر للفت ة  ٨٧-139  2021-2019اعتماد خاة عمل جديدة مل ًا

 ؛)إسرائيل(
حتة االجتتار ابلبشتر للفت ة  ٨٨-139  2021-2019اعتماد خاة عمل جديدة مل ًا

 ؛)ني اراغوا(
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تتتاجني إىل احلمايتتة الدوليتتةل  تتن ضتتمان عتتد  احتجتتاز األ تتمياص احمل ٨9-139
 ؛ًي ف الفارون من العنف العشوائ، )أيربيجان(

ضتتمان الوصتتتو  إىل املواقتتت  الدينيتتتة والتمتتتت  حبريتتتة التتتدين واحلقتتتوق  139-90
 ؛الثقاًية للجمي  دون متييز )إندونيسيا(

اختاي التدابري الالزمة لضتمان حريتة التدينل وإلغتاء  يت  القيتود التيت  139-91
 ؛تعرقل الوصو  إىل املواق  الدينية )األرجنتني(

 ؛مواصلة تعزيز ومحاية حقوق األقليات الدينية )أرمينيا( 139-92
ضمان متت   ي  موافني ا وأًراد اجملتم  ًي ا ابحلق س حرية التعبتري  139-93

علتتتى قتتتد  املستتتاواة متتت  ا ختتترينل  تتتا س يلتتتل املشتتتاركون س األنشتتتاة الاائفيتتتة 
 ؛ون )تولندا(والصحفي

مواصلة تقدم املستاعدة مللتمست، اللجتوء حت  يتم نتوال علتى وجته  139-94
ا صتتوصل متتن االستتتفادة متتن املستتاعدة القانونيتتة اجملانيتتة أثنتتاء النظتتر س فلتتب ف س 

 ؛املرحلة االبتدائية ومن مساعدة شا  )السنغا (
د ستتلوك تعزيتتز قتتوانني م اًحتتة الفستتاد وستتن لتتوائ  ومتتدو(ت قواعتت 139-95

 ؛لتنظيف عمليات حشد الدعف وصن  القرار )أس اليا(
ضمان املساواة س املعاملة جلمي  املتقتدمني للحصتو  علتى اجلنستية  139-96

 ؛القربصية )أملانيا(
اختاي تدابري مناسبة لضمان تابيتق قتوانني اجلنستية بشت ل عتا  علتى  139-9٧

 ؛أساس معايري شددة بوضوح )أيرلندا(
عتتد  التمييتتز س تابيتتق القتتانون املتتنظف للجنستتية القربصتتيةل  ضتتمان 139-9٨
ي فتتل املستتاواة س الوصتتو  إىل احلقتتوق األساستتية جلميتت  النتتاس علتتى أراضتتي ال   تتا

ومنتت  انعتتدا  اجلنستتية عتتن فريتتق االنضتتما  إىل االتفاقيتتة ا اصتتة بوضتت  األ تتمياص 
تفاقية األوروبية بشعن عدة، اجلنسيةل واتفاقية احلد من حاالت انعدا  اجلنسية واال

 ؛اجلنسية )تولندا(
اختتتتتاي التتتتتدابري الالزمتتتتة حلتتتتذو  يتتتت  األح تتتتا  التتتتيت تقيتتتتد حقتتتتوق  139-99

األ تتتمياص املنتمتتتني إىل ًدتتتات أو أقليتتتات بعين تتتا متتتن التشتتتريعات الوفنيتتتة ومتيتتتتز 
 ؛ضدتفل ال سيما ضمان نقل اجلنسية )األرجنتني(

يات الصتتلةل  تتا يضتتمن حتتق  يتت   مراجعتتة وتعتتديل األح تتا  القانونيتتة 139-100
األ مياص الذين لتدي ف والتد قربصت، واحتد س احلصتو  علتى اجلنستية القربصتيةل علتى 
قتتد  املستتاواة متت  ا ختترينل بصتترو النظتتر عتتن عتترق الوالتتد ا ختتر أو جنستته أو م تتان 

 (؛إقامته أو وسائل دخوله إىل البلد )اململ ة املتحدة لربياانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
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معاجلة فلبات احلصو  على اجلنسية لألففا  املولتودين متن زجيتات  139-101
خمتلاتتتة بتتتني القبارصتتتة األتتتتراك واألتتتتراك س غضتتتون ًتتت ة زمنيتتتة معقولتتتة )التتتوالايت 

 ؛املتحدة األمري ية(
مواصتتتتلة التتتتتدابري الراميتتتتة لتنفيتتتتذ للع تتتتد التتتتدو  ا تتتتاص ابحلقتتتتوق  139-102

 ؛ًعاالا )رومانيا( قاًية تنفيذاا االقتصادية واالجتماعية والث
ت ثيتتتتف اجل تتتتود الراميتتتتة إىل مواصتتتتلة احلتتتتد متتتتن الفقتتتتر واالستتتتتبعاد  139-103

 ؛االجتماع، )كواب(
 ؛ت ثيف اجل ود مل اًحة الفقر )العراق( 139-104
مواصتتلة اختتتاي تتتدابري للقضتتاء علتتى الفقتتر وختصتتيص املتتوارد ال اًيتتة  139-105

 ر )ماليزاي(؛ملساعدة الذين يعيشون س الفق
اختتتاي تتتدابري ملعاجلتتة أ تت ا  التمييتتز املتعتتددة وضتتمان محايتتة حقتتوق  139-106

 العما  )نيبا (؛
اختتتاي إجتتراء ملمتتوس لضتتمان محايتتة العمتتا  األجانتتبل مثتتل لستتني  139-10٧

 اإل راو على حروو العمل س القااع احملل، )كندا(؛
اجلنسني س العمل وضتمان املستاواة س اختاي تدابري مل اًحة التمييز بني  139-10٨

 األجر بني الرجل واملرأة مقابل العمل املتساوي أو العمل املتساوي القيمة )ا ند(؛
متتتن  مفتشتتت، العمتتتل والشتتترفة صتتتالحيات كاًيتتتة للتحقيتتتق س حتتتروو  139-109

ينيا(؛  عمل عامالت املناز  وتعزيز اإلفار التنظيم، لوكاالت التوحيف ا اصة )سلًو
مواصتتلة اختتتاي خاتتوات لتحستتني حتتروو عمتتل  يتت  املتتوافنني متتن  139-110

غتتتري االلتتتاد األوروة وستتتالمة وصتتتحة  يتتت  العمتتتا ل  تتتن ًتتتي ف العمتتتا  املنزليتتتون 
 ؛)سري الن ا(

تعزيز قدرة مفتشية العمل على لديد تويتة ضتحااي الستميرة بشت ل  139-111
اجلتتترب القانونيتتتة )اململ تتتة  استتتتباق،ل ال ستتتيما بتتتني املستضتتتعفنيل وتزويتتتدتف بوستتتائل

 ؛املتحدة لربياانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(
ختفيتتتف القيتتتود املفروضتتتة علتتتى تتتتراخيص العمتتتل املمنوحتتتة مللتمستتت،  139-112

اللجتتوء ألن تتتذه القيتتود تعرضتت ف لظتتروو عمتتل غتتري يمنتتة والستتتغال  العمتتا  إىل 
 ؛حني إصدار ال اخيص )الوالايت املتحدة األمري ية(

 مواصلة تنفيذ اس اتيجية حقوق الرعاية الصحية لألففا  )ال وي (؛ 139-113
زايدة لسني الوصتو  إىل ختدمات الرعايتة الصتحية للم تاجرين غتري  139-114

املوثقني وملتمس، اللجوء اليت من  ع ا أن تغا، الرعاية الابية الاارئةل والوصو  
ينيا(املنتظف إىل مؤسسات الصحة العامة وخدمات الصحة   ؛العقلية )سلًو

ري ختتتدمات الرعايتتتة الصتتتحية التتتيت يقتتتدم ا  139-115 مواصتتتلة اجل تتتود س تتتتًو
 ؛القااع العا  )تونس(
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لستتني إعمتتا  احلتتق س الصتتحة لأل تتمياص املصتتابني بفتتريوس نقتتص  139-116
املناعتتة البشتترية أو املعرضتتني  اتتر اإلصتتابة بتته أو املتتتعثرين بتتهل ال ستتيما عتتن فريتتق 

لوصو  إىل الوقاية والتشمييص والعتالج والرعايتة والتدعف ًيمتا  تص توسي  نااق ا
 ؛ًريوس نقص املناعة البشرية )الربازيل(

مواصتتتلة لستتتني الوصتتتو  إىل التعلتتتيف اجليتتتدل ومت تتتني الاتتتال  متتتن  139-11٧
قاا للمياة االس اتيجية  )  وريتة  2020-2018ًرصة إمتا  دراست ف بنجاحل ًو

 ؛ًنزويال البوليفارية(
اختتتاي خاتتوات لضتتمان إلزاميتتة متابعتتة الدراستتة جلميتت  أففتتا  الرومتتا  139-11٨

 ؛ولسني مساوا ف بغريتف س نظا  التعليف )تنغاراي(
تعزيتتز ج ودتتتا لتتزايدة مشتتاركة أًتتراد جمتمتت  الرومتتا س قاتتاع التعلتتيف  139-119

 ؛)ا ند(والتصدي للتحدايت من قبيل تدين نسبة متابعة الدراسةل ومسعلة التسر  
مواصلة ج ودتا لضمان حصو   ي  األففا  على التعليف اجلتام   139-120

علتتتى  يتتت  مستتتتوايت التعلتتتيفل وخاصتتتة للفدتتتات الضتتتعيفةل  تتتا س يلتتتل األففتتتا  
 املنتمون إىل أقلياتل والبنات واألففا  يوو اإلعاقة )أًغانستان(؛

تباينتتتات س نتتتتائج دعتتتف السياستتتة التعليميتتتة الراميتتتة إىل احلتتتد متتتن ال 139-121
 ؛التعليف )عمان(

مواصتتتلة ج ودتتتتا لضتتتمان املستتتاواة س حصتتتو   يتتت  األففتتتا  علتتتى  139-122
 التعليف م  التشجي  على التسام  واالح ا  س سياست ا التعليمية )دولة ًلساني(؛

ضتتمان جتتودة التعلتتيف لألففتتا  وإمحتتة الفتترص للاتتال  متتن أجتتل  139-123
ل  تتتتا س يلتتتتل 2020-2018 اتتتتة االستتتت اتيجية النجتتتتاح س تعلم تتتتف ختتتتال  ا

 ؛األففا  يوو اإلعاقة )تركمانستان(
مواصلة اجل ود لزايدة محالت التوعية والربامج التعليمية للدًاع عن  139-124

 ؛احلقوق الثقاًية ومحاية ال اث الثقاس )بومن(
تدابري  مضاعفة اجل ود س م اًحة التمييز والعنف ضد املرأة وتعزيز 139-125

 ؛خاصة لتحقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني )أوروغواي(
مواصلة التنفيذ الفعا   اة العمل الوفنيتة للمستاواة بتني اجلنستنيل  139-126

 ؛واختاي تدابري للقضاء على عد  املساواة بني اجلنسني س األجور )كواب(
ات ال والتيت مواصلة تعزيز اإلجنازات اليت لقق  س تعزيز حقوق  139-12٧ املرأة وًر

 تنص علي ا خاة العمل الوفنية اجلديدة للمساواة بني اجلنسني )اجلم ورية الدومني ية(؛
مواصلة اجل ود الوفنية الراميتة إىل مت تني املترأة ولقيتق املستاواة بتني  139-12٨

 ؛الرجل واملرأة س  ي  اجملاالت )مصر(
ستيما  ني س  يت  اجملتاالتل المواصلة سياسات املساواة بتني اجلنست 139-129

 ؛ًيما يتعلق  شاركة املرأة س احلياة السياسية )ًرنسا(
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اختتتتاي التتتتدابري الالزمتتتة ملواصتتتلة تعزيتتتز وتفعيتتتل دور ا ليتتتة الوفنيتتتة  139-130
 ؛حلقوق املرأة )العراق(

 مواصلة تنفيذ السياسات والربامج الوفنية الرامية إىل زايدة تعزيتز املستاواة 139-131
 بني اجلنسني وكذلل حقوق النساء واألففا  )  ورية الو الدةقرافية الشعبية(؛

متابعتتتة ج تتتود القضتتتاء علتتتى التمييتتتز س جمتتتا  العمتتتل والتعلتتتيف متتتن  139-132
 ؛( )لبنان(2018-2020خال  خاة العمل الوفنية للمساواة بني اجلنسني )

اة بتتني اجلنستتني وبتترامج تعزيتتز اجل تتود املبذولتتة س جمتتا  لقيتتق املستتاو  139-133
 ؛مت ني املرأة )ميامنار(

ضتتمان التنفيتتذ الفعتتا   اتتة العمتتل الوفنيتتة للمستتاواة بتتني اجلنستتني  139-134
 ؛( )الفلبني(2018-2021)

النظر س اختاي تدابري تشريعية للسماح ابختاي إجتراءات إجيابيتةل مثتل  139-135
القتترار علتتى  يتت  املستتتوايت وس احلصتتصل لتعزيتتز التتتوازن بتتني اجلنستتني س صتتن  

ا(  ؛ ي  القااعات )  ورية مولدًو
التصتتتدي للتمييتتتز س املتتتدارس متتتن ختتتال  ختصتتتيص املتتتوارد ال اًيتتتة  139-136

 ( )سيشيل(؛2020-2018لتنفيذ خاة العمل للمساواة بني اجلنسني س التعليف )
العمتتل مواصتتلة ج ودتتتا للحتتد متتن عتتد  املستتاواة بتتني اجلنستتني س  139-13٧

 ؛والتعليف )إسرائيل(
مواصلة التدابري الرامية إىل احلد من الفجوة بني اجلنستني س األجتور  139-13٨

 ؛ولسني إدماج املرأة س جما  العمل )ملديف(
 ؛مواصلة اجل ود لتعزيز حقوق املرأة ومحايت ا من العنف )لبنان( 139-139
ج تتتته الفتيتتتتات س التصتتتتدي للتمييتتتتز والتحتتتتر  اجلنستتتت، التتتتذي توا 139-140

 ؛املدارس )ماليزاي(
مواصتتلة اجل تتتود املبذولتتتة للقضتتاء علتتتى العنتتتف ضتتد املتتترأة والعنتتتف  139-141

 ؛العائل، )تونس(
 ؛زايدة تعزيز متثيل املرأة س مناصب صن  القرار )بومن( 139-142
مواصلة تعزيز اجل ود الراميتة إىل زايدة متثيتل املترأة س مناصتب صتن   139-143
 ؛س احلياة السياسية واالقتصادية والثقاًية )بلغاراي(القرار 
تعزيتتتز مشتتتاركة املتتترأة س ستتتوق العمتتتل وس مناصتتتب صتتتن  القتتترار س  139-144

 ؛القااع العا  ) يل،(
تعزيتتز مشتتاركة املتترأة س احليتتاة السياستتية والعامتتة ومتثيل تتا س تيدتتات  139-145

 ؛صن  القرار )إثيوبيا(
 ؛ركة املرأة س سوق العمل )تنغاراي(زايدة مستوى مشا 139-146
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تعزيز متثيل املرأة س مناصب صن  القرار س احلياة السياسية اتدو لقيتق  139-14٧
 (؛ييسلندااألتداو واحلصص املدرجة س خاة العمل الوفنية للمساواة بني اجلنسني )

 مواصتتتلة التزام تتتا بتتتزايدة وتشتتتجي  مشتتتاركة املتتترأة س احليتتتاة العامتتتة 139-14٨
 ؛والسياسية )إيااليا(

اختتتاي  يتت  التتتدابري الالزمتتة لتتزايدة مستتتوى مشتتاركة املتترأة س ستتوق  139-149
العمل ومتثيل ا س املناصب العليتا س القاتاعني العتا  وا تاصل ال ستيما س مناصتب 
صتن  القتترار س احليتاة السياستتية ومفاوضتات الستتال ل واعتمتاد تتتدابري إضتاًية لستتد 

 ؛سني س األجور )بولندا(الفجوة بني اجلن
اعتماد تدابري إضاًية لزايدة مشاركة املرأة س سوق العمل وللتم ني  139-150

من متثيل متوازن للرجا  والنساء على  ي  املستوايتل  تا س يلتل س املستتوايت 
 العليا ومستوايت صن  القرار )الربتغا (؛

س احلياة العامتة والسياستية مواصلة إ راك املزيد من النساء والشبا   139-151
اكيا(؛  وس عملية التقار  بني فائفيت القبارصة اليو(نيني والقبارصة األتراك )سلًو

مواصتتلة الستتتع، إىل لقيتتتق املستتتاواة بتتني اجلنستتتني ولستتتني مشتتتاركة  139-152
 ؛املرأة س جماالت صن  القرار )تونس(

نفيتتتذ قتتترار جملتتتس مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة إىل وضتتت  خاتتتة عمتتتل لت 139-153
 ؛( لتنفيذ خاة املرأة والسال  واألمن )السلفادور(2000)1325األمن 
( 2000)1325اعتماد خاة العمل الوفنية لتنفيذ قرار جملس األمن  139-154

 ؛بشعن املرأة والسال  واألمن )جورجيا(
استتت ما  وضتت  واعتمتتاد خاتتة العمتتل الوفنيتتة األوىل بشتتعن املتتترأة  139-155

 ؛واألمن )اليو(ن(والسال  
 ؛(ييسلنداضمان املشاركة الفعالة للمرأة س عملية السال  ) 139-156
 ؛مواصلة اجل ود لدعف دور املرأة س جناح عملية السال  )عمان( 139-15٧
إستتراع النظتتر س وضتت  الصتتيغة الن ائيتتة  اتتة عمل تتا الوفنيتتة األوىل  139-15٨

 ؛تا بقوة )الفلبني(بشعن املرأة والسال  واألمن وضمان تنفيذ
 إعداد خاة العمل الوفنية املتعلقة ابملرأة والسال  واألمن )أوكرانيا(؛ 139-159
إدماج النساء س مناصب التفاوض العليا س شاداثت إعادة التوحيد  139-160

 س املستقبل )أس اليا(؛
ري الرعاية لألففا  امل اجرين غتري  139-161 املصتحوبنيل مواصلة ج ودتا لتًو

 ؛وكذلل اح ا  مبدأ مراعاة املصاحل الفضلى للافل )السلفادور(
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مواصتتتلة ج ودتتتتا ملنتتت  وم اًحتتتة االعتتتتداء اجلنستتت، علتتتى األففتتتا   139-162
واستغال ف جنسياال  ا س يلل استغال  األففا  س املواد اإلابحية )  ورية إيتران 

 اإلسالمية(؛
للتعامتتتتل متتتت  حتتتتاالت االعتتتتتداء اجلنستتتت، علتتتتى إنشتتتتاء يليتتتتة كاملتتتتة  139-163

 ؛األففا  )اململ ة العربية السعودية(
اختتتاي تتتتدابري لضتتمان شاكمتتتة اجلنتتاة األحتتتداث أمتتا  ش متتتة خاصتتتة  139-164

صل ف عن البالغني س مراًق االحتجاز )تنغاراي(  ؛ابألحداث ًو
ء اختتتاي تتتدابري لضتتمان شاكمتتة القاصتترين متتن قبتتل اختصاصتت، قضتتا 139-165

صل ف عن البالغني س مراكز االحتجاز )اجلزائر(  ؛لألحداث ًو
اعتمتتاد تتتدابري لضتتمان اإلدمتتاج ال لتت، لأل تتمياص يوي اإلعاقتتة س  139-166

 ؛سوق العمل ) يل،(
زايدة ًتتتتترص وصتتتتتو  األ تتتتتمياص يوي اإلعاقتتتتتة إىل قاتتتتتاع الرعايتتتتتة  139-16٧

 ؛الصحية اللتماس العالج الايب )ماليزاي(
سني التدخالت الرامية إىل محاية حقوق األففا  يوي اإلعاقتة مواصلة ل 139-16٨

 وأسرتفل ال سيما س قااعات التعليف والصحة وا دمات االجتماعية )ملديف(؛
إنشاء يليتات للرصتد واإلبتالس يست ل الوصتو  إلي تا ل شتف ومنت   139-169

وم اًحة  ي  أ  ا  العنفل  ا س يلتل العنتف اجلنست،ل ضتد األ تمياص يوي 
اإلعاقتتة س  يتت  الظتتروول  تتا س يلتتل  يتت  أنتتواع املؤسستتاتل متت  إيتتالء اتتمتتا  

 ؛خاص للنساء واألففا  يوي اإلعاقة )امل سيل(
اختتتتتتاي ا اتتتتتوات الالزمتتتتتة لضتتتتتمان تزويتتتتتد األففتتتتتا  يوي اإلعاقتتتتتة  139-1٧0

بتج يتتزات معقولتتة علتتى  يتت  مستتتوايت التعلتتيفل  تتا يتما تتى متت  املعتتايري الدوليتتةل 
راض التعريف القانوين للتعليف اجلام ل  تا يتما تى مت  توصتيات جلنتة احلقتوق واستع

 ؛االقتصادية واالجتماعية والثقاًية )الربتغا (
اختاي تتدابري لتست يل وصتو  األ تمياص يوي اإلعاقتة إىل ا تدمات  139-1٧1

 ؛الصحية )اجلزائر(
 الافل )قار(؛ضمان إدماج األففا  يوي اإلعاقة س اس اتيجية حقوق  139-1٧2
مواصلة محاية األ مياص يوي اإلعاقة عن فريق إمحة الوصو  إىل  139-1٧3

 ؛خدمات الرعاية الصحية )السنغا (
 مواصلة التدابري الرامية إىل لسني وض  األ مياص يوي اإلعاقة )صربيا(؛ 139-1٧4
اعتمتتاد خاتتة عمتتل وفنيتتة أو غريتتتا متتن التتتدابري التتيت تعتتزز إدمتتاج  139-1٧5
 ؛األقليات س اجملتم  واح ا  التنوع الثقاس والديين واللغوي )إكوادور(  ي 
مواصتلة ج ودتتتا للقضتتاء علتى التمييتتز ضتتد األقليتاتل  تتا س يلتتل  139-1٧6

 ؛عن فريق محالت لتعزيز التسام  واح ا  التنوع )رومانيا(
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عيتتة إحتراز تقتد  س معاجلتتة أي ًتوارقل  تا س يلتتل احلتواجز االجتما 139-1٧٧
 ؛واالقتصادية اليت تواج  ا األقليات )سري الن ا(

ضتتتتمان حصتتتتو  امل تتتتاجرات علتتتتى املعلومتتتتات التتتتيت تعني تتتتا وعلتتتتى  139-1٧٨
 ؛خدمات دعف الضحااي )كرواتيا(

تيستتتري إدمتتتاج امل تتتاجرين واأل تتتمياص ا اضتتتعني للحمايتتتة الدوليتتتة  139-1٧9
لتمست، اللجتوءل  تن املقيمني س قربصل وإحداث بدائل لالحتجتاز فويتل األجتل مل

ًي ف الذين رًُض فلتب جلتوئ فل وضتمان حقتوق العمتا  امل تاجرين التذين يعملتون 
 ؛س املناز ل ال سيما عن فريق محاية تؤالء العما  من أراب  عمل ف )ًرنسا(

مواصتتلة اجل تتود لتحستتني حتتروو عمتتل العمتتا  امل تتاجرينل ومحايتتة  139-1٨0
 ؛اجملتم  حقوق ف بش ل أًضل ولسني اندماج ف س

لستتني يليت تتا القانونيتتة حلمايتتة حقتتوق اإلنستتان ا اصتتة ابمل تتاجرينل  139-1٨1
 ؛وال سيما األففا  امل اجرين غري املصحوبني )  ورية إيران اإلسالمية(

 ؛مواصلة ضمان محاية حقوق امل اجرين )نيجرياي( 139-1٨2
التعتذيب واالجتتار وإعتادة ضمان اختاي تدابري ًعالتة لتحديتد تويتة ضتحااي  139-1٨3

 أتتيل ف ًوراا ومت ين ف من أولوية الوصو  إىل إجراءات لديد اللجوء )أيربيجان(؛
اختتتتتاي تتتتتدابري ًعالتتتتة لتحستتتتني وضتتتت  ملتمستتتت، اللجتتتتوء ومحتتتتايت فل  139-1٨4

 ؛سيما لتعزيز خيارا ف الوحيفية ومعاجلة التشرد املتزايد )أملانيا( ال
ميتتتتتتة إىل الن تتتتتتوض حبمايتتتتتتة ملتمستتتتتت، اللجتتتتتتوء تعزيتتتتتتز ج ودتتتتتتتا الرا 139-1٨5

والالجدتني والعمتا  امل تاجرين عتن فريتق لستني الوصتو  إىل املعلومتات وا تدمات 
 ؛املتعلقة  جراءات اللجوء )أًغانستان(

إنشتتاء إفتتار قتتانوين س ميتتدان ا جتترة يضتتمن حقتتوق  يتت  الالجدتتني  139-1٨6
وإداري ًعا  للقضاء علتى التمييتز وملتمس، اللجوءل ًضالا عن وض  إفار قانوين 

 ؛ألي سبب كانل ال سيما التمييز على أساس األصل أو العرق )امل سيل(
اختتتتاي التتتتدابري الالزمتتتةل  تتتا س يلتتتل مراجعتتتة سياستتتة االحتجتتتاز املتتترتب   139-1٨٧

ابللجتتوءل لضتتمان عتتد  تابيتتق احتجتتاز ملتمستت، اللجتتوء إال كمتتالي أختتريل بعتتد ًحتتص 
تنفادتا على النحو الواجب وألقصر مدة مم نةل متا تياا مت  توصتيات بدائل االحتجاز واس

 جلنة مناتضة التعذيب وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاًية )الربتغا (؛
استعراض قانون الالجدني والسياسات يات الصتلة بته وتنفيتذتا متن  139-1٨٨

والتعلتيف واألمتن  أجل ضمان وصتو   يت  ملتمست، اللجتوء إىل ا تدمات الصتحية
االقتصتتاديل  تتا س يلتتل مواءمتتة املستتاعدة الرمسيتتة املقدمتتة مللتمستت، اللجتتوء متت  

 خاة الدولة بشعن احلد األدىن للدخل املضمون )السويد(.
وجتستتد  يتت  االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة س تتتذا التقريتتر موقتتف الدولتتة  -140

االستتعراض. وال ينبغت، أن تفستتر علتى أ تا لظتتى )التدو ( املقدمتة  تا و/أو الدولتتة موضتوع 
 بتعييد الفريق العامل ك ل.
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