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 مقدمة   

عقددد اليريدددق العامدداب املعددد  ابدوددتعراا الددددور  البدداماب، املنبددد   وجدد  قدددرار  لدد  حقدددو   -1
واوُتعرضد   .2020كدانون الثا//ينداير   31إىل  20، دورته اخلامسة والثالثد    اليد ة مدن 5/1اإلنسان 
ورأس الوفدددددد وزيدددددرة  .2020كدددددانون الثا//ينددددداير   22ة   إودددددبانيا   االسدددددة الرادعدددددة، املعقدددددودة   احلالددددد

واعتمدد اليريدق العامداب التقريدر املتعلدق يودبانيا   جلسدته التاودعة،  .اخلارجية، فرانندو فالنسويال ماروو
 .2020كانون الثا//يناير   24املعقودة   

اجملموعدة )، اختار  ل  حقو  اإلنسان فريق املقدر رين التدا  2020 كانون الثا//يناير  14و   -2
 .لتيسري اوتعراا احلالة   إوبانيا: دنغالديش، وتبيكيا، ونيجرياي (الثالثية

 ،16/21مددن مرفددق قددرار   5، واليقددرة 5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددو  اإلنسددان  15وعمددالاب ابليقددرة  -3
 صدرت الواثئق التالية ألغراا اوتعراا احلالة   إوبانيا:

 ؛(A/HRC/WG.6/35/ESP/1) (أ)15تقرير وط /عرا كتايب مقدم وفقااب لليقرة  (أ) 
امليوضدية )جتميع للمعلومات أعدته ميوضية األمم املتحدة السدامية حلقدو  اإلنسدان  (ب) 
 ؛(A/HRC/WG.6/35/ESP/2) (ب)15وفقااب لليقرة  (السامية

 .(A/HRC/WG.6/35/ESP/3) (ج)15موجز أعدته امليوضية السامية وفقااب لليقرة  (ج) 
، (اإلودددددالمية -مجهوريدددددة )وأحيلددددد  إىل إودددددبانيا قائمدددددة أوددددديلة أعدددددد ا ودددددليااب أملانيدددددا، وإيدددددران  -4

ط ، ودلجيكا، والربتغال، نيادة عن  موعة األصدقاء املعنية ابلتنييذ واإلدالغ واملتادعة على الصعيد الو 
 .وولوفينيا، والسويد، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنددا البدمالية، عدن طريدق اجملموعدة الثالثيدة

 .وميكن ادطالع على هذ  األويلة   املوقع الببكي اخلارجي لالوتعراا الدور  الباماب

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 الدولة موضوع االستعراضعرض احلالة من جانب  -ألف 

أشدددددار وفدددددد إودددددبانيا إىل عمليدددددة ادودددددتعراا الددددددور  البددددداماب دوصددددديها أداة أواودددددية لتقيددددديم  -5
واغتنمدد  إوددبانيا فرصددة  .السياوددات والتبددريعات املتعلقددة إلقددو  اإلنسددان، وكددرر دعددم البلددد للميوضددية

 .عقد ااولة الثالثة إلدماج املماروات اايدة وتبادهلا
، ممدا يددل وصدق  إوبانيا على مجيع صكوك األمم املتحدة األواودية حلقدو  اإلنسدان تقريبدااب  -6

وقدددم     .علددى التزامهددا القددو  إلقددو  اإلنسددان، علددى النحددو املبدد    دوددتورها وقوانينهددا ووياوددا ا
ات الديت تلقتهدا   ، موجزااب ابلتقدم احملرز فيما يتعلق ابلتوصدي2018تقريرها ملنتصف املدة، املقدم   عام 

 .توصية 189والبالغ عددها  2015عام 
وشدددارك اجملتمدددع املدددد/ دنبدددات   إعدددداد التقريدددر الدددوط ، ومدددن أجددداب ضدددمان قندددوات املبددداركة  -7

اليعالة، فتح  وزارة اخلارجية وشدوون ادحتداد األورويب والتعداون عمليدة تبداور عامدة مدن خدالل موقعهدا 
يدددة دور اليدددرع التبدددريعي، تيدددمن التقريدددر الدددوط  مسدددامات مدددن  لددد  وابلنظدددر إىل أم .علدددى اإلن نددد 

 .وشارك  أييااب املووسة الوطنية حلقو  اإلنسان   العملية أبورها .النواب لربملان إوبانيا
وكانددد  إودددبانيا رائددددة   مواءمدددة توصددديات ادودددتعراا الددددور  البددداماب مدددع أهددددا  التنميدددة  -8

م ادطتان ويعزز دعيهما  2030إلنسان وخطة التنمية املستدامة لعام املستدامة، على أواس أن حقو  ا
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وقدد نظمد  إودبانيا نبداطااب جانبيدااب دبد ن تنييدذ توصديات ادودتعراا الددور  البداماب وأهددا   .دعيااب 
 .التنمية املستدامة، نُيذ على هامش الدورة الثانية واألردع  جملل  حقو  اإلنسان

 ، ومدددن نيسدددان/2016إىل تبدددرين األول/أكتدددودر  2015ل/ديسدددمرب و  اليددد ة مدددن كدددانون األو  -9
، كددان لدددب إوددبانيا حكومددات موقتددة، ممددا جعدداب مددن الصددع  2020إىل كددانون الثا//يندداير  2019 أدريدداب

 .معااة دعض املبادرات املتعلقة دتنييذ التوصيات
خيدددض حدددادت  ، انيدددم  إودددبانيا إىل اتياقيدددة2015واودددتجادة للتوصددديات الصدددادرة   عدددام  -10

و  العدددام نيسددده، ُمنحددد  وزارة العددددل صدددالحيات  دددددة فيمدددا يتعلدددق  .2018انعددددام اانسدددية   عدددام 
وواصددل  إوددبانيا العمدداب علددى  . تادعددة ااراء الصددادرة عددن هييددات املعاهدددات دبدد ن البالغددات اليرديددة

 .خطتها الوطنية الثانية حلقو  اإلنسان
خا دتعزيز املساواة د  اانسد  والقيداء علدى مجيدع أشدكال العندف وإوبانيا ملتزمة التزاما راو -11

د   واختذت دذلك تدادري عديدة لتعزيز احلق   املساواة   األجر، واملساواة تدرجييااب  .ضد املرأة والطياب
 .، اعُتمدددد أول ميثدددا  وطددد  ملكافحدددة العندددف اانسدددا/2017و  عدددام  .إجدددازة األددددوة وإجدددازة األمومدددة

 .وحقق  احلكومة احلالية تكافو اانس  وأنب ت وزارة  ددة للمساواة
وفيمدددا يتعلدددق ابألشدددخاا ةو  اإلعاقدددة، ُأجريددد  إصدددالحات ليدددمان حقهدددم   التصدددوي ،  -12

ومع ةلك، د تدزال  .ومباركتهم   احملاكمات اليت جتريها هييات احمللي ، وحقوقهم فيما يتعلق ابلزواج
ايت املواَجهدة    دادت أخددرب، وتتخدذ اإلجدراءات املناوددبة، مثداب خطدط إصددال  إودبانيا تددرك التحددد

 .دوتبدال الصيغ اليت جتاوزها الزمن 1978دوتور عام 
مددع مبدداد   ووضددع  إوددبانيا وياوددة إلدمدداج املهدداجرين والالجيدد  وملتمسددي اللجددوء، متبدديااب  -13

 .كت  اللجوء والتماس اللجوءاملساواة   املعاملة واملواطنة واإلدماج، وجرب تعزيز م
التجمعات وينظم القانون األواوي املتعلق إلماية أمن املواطن  تدخاب السلطات عندما تيقد  -14

 طادعها السلمي. ود يسمح القانون أب  نوع من التدخالت احلكومية على أواس ميمون التجمع.

، ابودددتثناء حدددادت حدوثددده   2015وفيمدددا يتعلدددق إلريدددة التعبدددري، أُلغدددي جتدددر  القدددذ    عدددام  -15
 .احمليط املنز 

وأجري  تغيريات تبريعية منذ ادوتعراا السادق للبلد،  ا   ةلك تغيريات ترمي إىل ضمان  -16
وفيما يتعلق إلقو   .تقد  املساعدة القانونية اجملانية ليحااي العنف اانسا/ واإلرهاب وادجتار ابلببر

 جعاب تطبيق احلب  مع منع ادتصال مقيدااب للغاية. 2015احملتجزين، فإن إصالحااب تبريعيااب اعُتمد   عام 

ومددن املزمددع اختدداة تدددادري تبددريعية لتجددر  القددوادة وتددوفري جتايددة شدداملة مددن ادجتددار ابألشددخاا  -17
 .ألغراا ادوتغالل اانسي

و  كددددانون  .العامددددة للددددذاكرة التار يددددة داخدددداب وزارة العدددددل، أنبددددي  املديريددددة 2018و  عددددام  -18
 .، حل   لها أمانة احلكومة للذاكرة الدميقراطية داخاب مكت  النائ  األول للرئي 2020الثا//يناير 

وجرت املوافقة على مبروع قانون أواوي دب ن التعليم، مشاب للمرة األوىل   تبريع من هذا  -19
 .ها املبدأ التوجيهي األولالنوع، حقو  الطياب دوصي

وفيمددددا يتعلددددق ابحلقددددو  ادقتصددددادية وادجتماعيددددة والثقافيددددة، اختددددذت تدددددادري عديدددددة إلنعددددا   -20
وابإلضدددددافة إىل ةلدددددك، اعُتمددددددت  .2019التوظيدددددف،  دددددا   ةلدددددك زايدة احلدددددد األد  ل جدددددور   عدددددام 

دددرانمح حيددر  وطدد ، وجتددر  إصدالحات تنظيميددة عديدددة ملعااددة قيدااي اإلوددكان، فيددالاب عددن اعتمداد 
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وفيمدددا يتعلدددق ابحلدددق   الصدددحة، أُعيدددد العمددداب ابلنظدددام  .صدددياغة مبدددروع قدددانون يكيددداب احلدددق   السدددكن
، ليبددماب مجيدع األشدخاا   إوددبانيا،  دن فدديهم األشدخاا غددري 2018البداماب للصدحة العامددة   عدام 

 .املسجل  أو امل ةون هلم ابعتبارهم مقيم 
لددددى خطددددة العمدددداب الوطنيددددة دبدددد ن األعمددددال التجاريددددة وحقددددو  اإلنسددددان   وجددددرت املوافقددددة ع -21
 .، هبد  تطبيق املباد  التوجيهية املتعلقة ابألعمال التجارية وحقو  اإلنسان2017 عام
وُأحدددرز تقددددم فيمدددا يتعلدددق ابدلتزامدددات الددديت عقدددد ا إودددبانيا ابعتبارهدددا مرشدددحة جمللددد  حقدددو   -22

، وااهدود املبذولدة ملكافحدة تغدري 2030هدود املبذولدة لتنييدذ خطدة عدام ، واا2020-2018اإلنسان للي ة 
ويبددددكاب التيددددلياب  .املندددداا، وااهددددود الراميددددة إىل تعزيددددز حددددق اإلنسددددان   تقاوددددم فوائددددد التقدددددم العلمددددي

 .اإلعالمي والتغريات الدميغرافية حتدي  انشي 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 

وترد التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحداور    .وفود دبياانت أثناء جلسة التحاور 110 أدىل -23
 .اليرع الثا/ من هذا التقرير

 أقرت مجهورية إيران اإلوالمية دتعاون إوبانيا اايد مع االيات الدولية حلقو  اإلنسان ةات الصلة. -24

 .هييات املعاهدات واخلطط الوطنية اليت اعتمد اوأثىن العرا  على إوبانيا لتعاوهنا مع  -25
وأشادت أيرلندا ابلتقدم احملرز منذ ااولة السادقة، ود ويما تنقديح القواعدد الديت حتكدم احلدب   -26

 .مع منع ادتصال
 وأشادت إيطاليا ابلتزام إوبانيا دتعزيز املساواة د  اانس  وجتاية حقو  األشخاا ةو  اإلعاقة. -27

أعرد  الياابن عن تقديرها ملباركة املرأة   اجملال السياوي إلوبانيا، كمدا تبدهد علدى ةلدك و  -28
 .احلكومة ااديدة

 .ودعا األردن إىل تعزيز اجملل  الذ  يهد  إىل مكافحة التمييز العنصر  -29
ات وأشددار لبنددان إىل التقدددم احملددرز   القيدداء علددى لتلددف أشددكال العنددف ضددد املددرأة، واخلطددو  -30

 .املتخذة للحد من فجوة األجور
وأقرت ليسوتو اباهود الديت تبدذهلا إودبانيا حلمايدة واحد ام حقدو  املدرأة، ود وديما فيمدا يتعلدق  -31

 .ابحلماية من العنف
وأشددادت ليبيددا ابلتقدددم الددذ  أحرزتدده إوددبانيا   الوفدداء ابلتزاما ددا دتقددد  تقاريرهددا الدوريددة إىل  -32

 .هداتلتلف هييات املعا
ورحب  ليختنبتاين اباهود املبذولة لتنييذ التوصيات املقدمة منذ الدورة السادقة لالوتعراا  -33

 .الدور  الباماب
 .ورحب  لكسمربغ خبطط اإلصالحات ادجتماعية وادقتصادية اليت تعتزم احلكومة تنييذها -34
ادوددتعراا السدددادق، ود وددديما    دددال وأشددادت مددداليزاي ابإلجدددراءات اإلجياديددة املتخدددذة مندددذ  -35

 .وضع السياوات الوطنية
 .وأعرد  ملديف عن تقديرها للتدخالت ادو اتيجية املنيذة إلدماج املرأة   احلياة العامة -36
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 .ورحب  مالطة ابلتقدم احملرز منذ ادوتعراا السادق -37
التمييددز العنصددر  وكددر  األجاندد  وأعرددد  موريتانيددا عددن تقددديرها للخطددوات املتخددذة ملكافحددة  -38

 .وادجتار ابلببر
وأشدددادت موريبددديوس دبددددء وتنييدددذ ادوددد اتيجية الوطنيدددة ملندددع اليقدددر وادودددتبعاد ادجتمددداعي  -39

 .ومكافحتهما
 .وأشادت املكسيك ابلتقدم احملرز   تعزيز املساواة د  اانس  -40
 .القانونية اليت رفع  السن القانونية للزواجوأشاد ااباب األوود ابإلصالحات  -41
 .ورح  املغرب اباهود املبذولة ملكافحة التمييز   التعليم وتعزيز املساواة د  الرجاب واملرأة -42
وأعردد  ميااددار عدن قلقهددا إزاء معدددت التسددرب مددن املددارس، وعدددم احلصدول علددى التعلدديم،  -43

 .وادجتار ابألشخاا
 .ميبيا تبعر ابلقلق إزاء ادوتغالل غري املبروع للموارد الطبيعية   الصحراء الغرديةود تزال ان -44
 .وأشادت نيبال ابإلجنازات اليت حتقق     ال تكافو اانس  وتقاوم فوائد التقدم العلمي -45
ورحبد  هولنددا  واءمددة التوصديات الصدادرة   إطددار ادودتعراا الددور  البدداماب مدع أهدددا   -46
 .تنمية املستدامة، وابخلطوات املتخذة ملكافحة التمييز والعنف القائم  على نوع اان ال

وهنددد  النيجدددر إودددبانيا علدددى تقدددد  تقريدددر منتصدددف املددددة   إطدددار ادودددتعراا الددددور  البددداماب  -47
 .وعلى مسامتها املالية   امليوضية

لتمييددز العنصددر  وكددر  األجاندد ، و  وأشددادت نيجددرياي اباهددود املبذولددة ملكافحددة العنصددرية وا -48
 . ال جتاية حقو  املهاجرين والالجي  وملتمسي اللجوء

 .ورحب  مقدونيا البمالية دوضع اإلطار القانو/ املتعلق إلقو  الطياب -49
وأشددارت النددرويح إىل اخلطددوات اإلجياديددة املتخددذة منددذ ادوددتعراا السددادق، وةكددرت أندده ميكددن  -50

 .التقدم   دعض اجملادتإحراز مزيد من 
 .وأشارت ابكستان إىل ااهود املبذولة إلدماج املرأة   احلياة العامة والسياوية وادقتصادية -51
وأقرت دنمدا دتقلديا اليجدوة   األجدور دد  اانسد  واعتمداد امليثدا  الدوط  ملكافحدة العندف  -52

 .اانسا/
 .لتوصيات اليت مل تُنيذ دعدورحب  ابراغوا  ابلتقدم احملرز وكررت ا -53
 .ورحب  دريو ابلتقدم احملرز فيما يتعلق إلقو  اإلنسان -54
 .وقدم  اليلب  توصيات -55
وأشدددادت دولنددددا ابلتعدددددياب الدددذ  أُدخدددداب علدددى قددددانون العقدددوابت ودتعزيددددز التبدددريعات املتعلقددددة  -56

 .ابلقياء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة واليتاة
 .غال ابنيمام إوبانيا إىل اتياقية خيض حادت انعدام اانسيةورحب  الربت -57
 .وأشادت قطر اباهود املبذولة لتنسيق العماب من أجاب حتقيق أهدا  التنمية املستدامة -58
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ورحبددد  مجهوريدددة كدددوراي ابلتقددددم احملدددرز    دددادت مثددداب األعمدددال التجاريدددة وحقدددو  اإلنسدددان  -59
 .واملساواة د  اانس 

 .د  مجهورية مولدوفا عن تقديرها لتيا/ إوبانيا   جتاية حقو  اإلنسان وتعزيزهاوأعر  -60
وأشددادت رومانيددا ابلتددزام إوددبانيا إلقددو  اإلنسددان،  ددا   ةلددك مددن خددالل أنبددطتها    لدد   -61

 .حقو  اإلنسان
نسان، ولكنه وأشار ادحتاد الرووي إىل ااهود املبذولة لتحس  التبريعات املتعلقة إلقو  اإل -62

 .دحظ أييااب حدوث انتهاكات حلقو  املهاجرين
 .وأشادت السنغال اباهود املبذولة    ال التعليم، ومكافحة اليقر وادوتبعاد ادجتماعي -63
 .وأشادت صرديا ابلتدادري الرامية إىل حتس  متتع األطيال إلقوقهم -64
دتددده إودددبانيا   تعزيدددز املسددداواة دددد  اانسددد  وأعردددد  ودددلوفاكيا عدددن تقدددديرها للتيدددا/ الدددذ  أد -65

 .والقياء على مجيع أشكال العنف
ودحظددد  ودددلوفينيا أنددده د تدددزال هنددداك حتددددايت فيمدددا يتعلدددق يندددزال العقوددددة البدنيدددة ابألطيدددال  -66

 .داخاب البيية املنزلية
ابدلتزامدات املتعلقدة إلقدو  وأشادت جزر وليمان اباهدود املبذولدة واملبدادرات املتخدذة للوفداء  -67

 .اإلنسان
 .وأشادت الصومال ابعتماد قوان  معدلة لنظام جتاية األطيال واملراهق  -68
وأشددارت وددر  دنكددا إىل التدددادري املتخددذة لتعزيددز املسدداواة ددد  اانسدد ،  ددا   ةلددك    ددال  -69

 .املساواة   األجور
 إىل منع العنف وجتاية األطيال واملراهق  من أ  عنف.ورحب  دولة فلسط  اباهود الرامية  -70

وأشاد السودان اباهود املبذولة لتعزيدز حقدو  اإلنسدان، ود وديما فيمدا يتعلدق دتقدد  التقدارير  -71
 .الدورية إىل لتلف هييات املعاهدات

اس وشجع  السويد إوبانيا على مواصلة مكافحة ادجتار ابألشخاا وضمان احلدق   التمد -72
 .اللجوء

وأعرد  عدن قلقهدا إزاء دعدض  .ورحب  وويسرا ابلتدادري املتخذة لكيالة املساواة د  اانس  -73
القيود امليروضة على احلق   حرية التعبدري واحلدق   التجمدع السدلمي وتكدوين اامعيدات، وأشدارت إىل 

 .التحدايت املتبقية من عهد فرانكو
 .بذولة لتعزيز التعاون    ال اهلجرةوأشارت اتيلند إىل ااهود امل -74
 .ليبيت اباهود املبذولة لتعزيز وجتاية حقو  املرأة - واع ف  تيمور -75
 .وأشارت توغو إىل اعتماد خطة عماب وطنية دب ن األعمال التجارية وحقو  اإلنسان -76
املووسي ملكافحدة ادجتدار ورحب  تون  ابعتماد التبريعات املتعلقة إلقو  اإلنسان واإلطار  -77

 .ابألشخاا
وأشددددارت تركيددددا إىل ااهددددود املبذولددددة ملكافحددددة التمييددددز والعنصددددرية وحتسدددد  الظددددرو  املعيبددددية  -78

 .للمهاجرين والالجي  وملتمسي اللجوء
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وأشارت تركمانستان إىل ااهود املبذولة دعتمداد خطدة العمداب الوطنيدة الثانيدة حلقدو  اإلنسدان  -79
 .اليت حتقق     ال تعزيز حقو  األطيال واألشخاا ةو  اإلعاقة واإلجنازات

وأشدددارت أوكرانيدددا إىل حددددوث حتسدددينات   لتلدددف اجملدددادت،  دددا   ةلدددك مكافحدددة ادجتدددار  -80
 .ابألشخاا واارمية ددافع الكراهية والتمييز

 صد  للعنف اانسا/.وأشارت اململكة املتحدة إىل اخلطوات املتخذة حلماية حقو  املرأة والت -81

 .وأثن  الودايت املتحدة األمريكية على إوبانيا دلتزامها املستمر إلماية حقو  اإلنسان -82
 .وشجع  أوروغوا  إوبانيا على اعتماد تبريع يكياب حقو  األقليات، ود ويما املهاجرون -83
خددددرت دسددددب  الظدددددرو  وأشددددارت إوددددبانيا إىل أن اخلطددددة الوطنيددددة الثانيددددة حلقددددو  اإلنسددددان أ -84

ويُتوقدددع أن تبدددماب هدددذ  اخلطدددة إنبددداء هييدددة وطنيدددة  .غدددري أن التدددزام إودددبانيا د يدددزال راودددخا .السياودددية
و  الوقد  نيسدده، ييدطلع مكتدد  حقدو  اإلنسددان التدادع لددوزارة  .للتنسديق، وموشددرات حلقدو  اإلنسددان

 .ية املتعلقة إلقو  اإلنساناخلارجية وشوون ادحتاد األورويب والتعاون دتنسيق ادلتزامات الدول
وأ  قدرار دبدد ن التصدديق علددى ادتياقيدة الدوليددة  .ويكيداب التبدريع اإلوددبا/ حقدو  املهدداجرين -85

 .حلمايددة حقددو  مجيددع العمددال املهدداجرين وأفددراد أوددرهم جيدد  أن  يددع للتنسدديق داخدداب ادحتدداد األورويب
 .ادتياقية حىت اانتصد  أ  دولة عيو   ادحتاد األورويب على  ومل
ونُيدددذت إجدددراءات الطدددرد والعدددودة ورفدددض الددددخول   ظددداب ادحددد ام الكامددداب للنظدددام القدددانو/  -86

ويدنا القدانون املتعلدق ابللجدوء علدى أنده  .إلوبانيا،  دا   ةلدك ادتياقيدات الديت صددق  عليهدا إودبانيا
 أييدااب نونية والطبية الالزمة، وهو مدا يُطبدق يتع  تزويد طاليب احلماية الدولية ابخلدمات ادجتماعية والقا

 .2019و 2014مرة فيما د  عامي  20وتياعف عدد طاليب اللجوء أبكثر من  .  وبتة ومليلية
ونظددام السددجون   إوددبانيا د يسددمح ابحلددب  ادنيددراد  إد   أشددد ااددرائم خطددورة، وييددع  -87

اإلشدرا  علدى السدجون علدى أ  حدب  انيدراد   وجيد  أن توافدق  كمدة .يومدااب  14حدااب لتطبيقه مدتده 
وأ  ادعدداء ابلتعددذي  ُيسددجاب علددى اليددور  .يتجدداوز تلددك اليدد ة، دسددب  اإلنيدداة املتتددا  لعدددة جددزاءات

ويددود  إىل قيددام وحدددات التيتدديش الداخليددة التادعددة للبددرطة يجددراء حتقيددق، وميكددن أن يسددير أييددااب عددن 
 .اختاة إجراء قيائي

واحلدد األد   .املتعلق ابحلق   التجمع يكياب احلق   التظاهر 1983ي لعام والقانون األواو -88
ود ميكدن للبدرطة أن تتددخاب    .ملهاب اإلخطار قصري جدااب، إليث يتسىن تنظيم مظاهرات شبه تلقائية

 .جتمع مجاهري  إد عندما يصبح التجمع غري ولمي ويهدد السالمة البدنية للناس أو األشياء
يغة النهائيددددددة للقددددددانون األواوددددددي املتعلدددددددق إلمايددددددة أمددددددن املددددددواطن ، اوددددددتعيض عدددددددن و  الصدددددد -89

املصددطلحات العامددة، مثدداب أمددن املددواطن  أو النظددام العددام، أبوصددا  وقائعيددة لتحسدد  احلدددود املوضددوعة 
ولي  لدب إوبانيا ووب عدد قلياب من القوان  اليت تنظم حرية التعبري، وهي حتبدذ  .على عماب البرطة

عامددااب، مل تُدددن إوددبانيا إد   اددا/ قيددااي  40و  غيددون  .ة هددذا احلددق علددى نطددا  واوددع وإلريددةممارودد
 .تتعلق إلرية التعبري رُفع  أمام احملكمة األورودية حلقو  اإلنسان

إىل توودديع  2018وفيمدا يتعلدق ابلعنددف اانسدا/، أفيددى مرودوم ملكددي دقدانون صدددر   عدام  -90
 .عدد ممكن مدن النسداء، ممدا حس دن املسداعدة القانونيدة املقدمدة إىل اليدحااي نطا  التغطية ليبماب أكرب

و  السنوات األخرية، جرب تعزيز اإلطار التبريعي لتوويع نطا  التدادري املتخذة لصاحل ضحااي العنف 
 .اانسا/
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 انعدام اانسية.وولط  مجهورية فنزويال البولييارية اليوء على التصديق على اتياقية خيض حادت  -91

وأشدددارت فييددد  انم إىل اعتمددداد قدددوان  تكيددداب املسددداواة   حصدددول األجانددد  علدددى خددددمات  -92
 .الرعاية الصحية، واملساواة د  اانس 

وأشارت أفغانستان إىل ااهود املبذولة لتحس  مباركة املرأة   احلياة السياوية و  مناص   -93
 .صنع القرار ومكافحة العنف اانسا/

 .2023-2019وشجع  ألبانيا إوبانيا على تنييذ خطتها املتعلقة إلقو  األطيال واملراهق  للي ة  -94
ورحبدد  مصددر ينبدداء املكتدد  الددوط  ملكافحددة اارميددة ددددافع الكراهيددة، واباهددود الراميددة إىل  -95

 .احلد من التسرب من املدارس
املبذولدة ملكافحدة العندف اانسدا/ وجتايدة حقدو  األشدخاا ةو  وأشارت أنغدود إىل ااهدود  -96

 .اإلعاقة
وهندددد ت األرجنتدددد  إوددددبانيا علددددى اوتيددددافة املددددومتر الدددددو  الثالددددث املعدددد  ابملدددددارس اامنددددة    -97

 .2019أاير/مايو 
وجتايدة  وأشارت أرمينيا إىل ااهود املبذولة ملكافحة اارميدة دددافع الكراهيدة والتمييدز العنصدر ، -98

 .حقو  ضحااي املظامل التار ية
وأقرت أود اليا اباهدود املبذولدة ملكافحدة التمييدز علدى أوداس ندوع اادن  أو امليداب اانسدي أو  -99

 .اهلوية اانسانية
 .وشجع  النمسا إوبانيا على مواصلة تعاوهنا مع اجملتمع املد/   متادعة ادوتعراا -100
عتمداد امليثدا  الدوط  ملكافحدة العندف اانسدا/ واإلطدار ادود اتيجي وأشادت جزر البهامدا اب -101

 .للطاقة واملناا
 وأشادت البحرين اباهود املبذولة للتصد  للعنف ضد املرأة وابلتدادري املتخذة ليمان حرية الدين. -102

ى تزايددد ورحبدد  دددنغالديش اباهددود املبذولددة لتعزيددز املسدداواة ددد  اانسدد  ووددلط  اليددوء علدد -103
 .النسبة امليوية للنساء   الكونغرس

وأشدددارت دددديالروس إىل التددددادري املتخدددذة لوضدددع خطدددة العمددداب الوطنيدددة الثانيدددة حلقدددو  اإلنسدددان  -104
 .واخلطة الوطنية للمساواة د  اانس 

وهن ت دلجيكا إوبانيا على التقدم الذ  أحرزته منذ اوتعراضدها السدادق، لكنهدا أشدارت إىل  -105
 .حتدايت جديدة قد نب تأن 
ورحبدد  البووددنة واهلروددك  بدداركة إوددبانيا النبددطة    لدد  حقددو  اإلنسددان و ددا تبذلدده مددن  -106

 .جهود ملتادعة توصيات ادوتعراا الدور  الباماب
وأشددادت الربازيدداب دسياوددات جتايددة األوددرة وشددجع  علددى تدددري  املسددوول  املكليدد  ينيدداة  -107

 .التصد  للعنف ضد املرأةالقوان  على 
الددذ  يكيدداب الرعايددة الصددحية  2018ورحبدد  دلغدداراي ابعتمدداد املروددوم امللكددي دقددانون   عددام  -108

 .الباملة
 .وشجع  دوركينا فاوو إوبانيا على إلغاء مجيع أشكال احتجاز املهاجرين وملتمسي اللجوء -109
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 .واة   املعاملة والتنوعوأشادت كادو فريد  ينباء املديرية العامة للمسا -110
وأشدددددادت كمبدددددوداي ابلتددددددادري القانونيدددددة املتخدددددذة ملكافحدددددة العندددددف اانسدددددا/ والعنصدددددرية وكدددددر   -111

 .األجان  وادجتار ابألشخاا
ورحبددد  كنددددا ابإلجدددراءات املتخدددذة لتعزيدددز جتايدددة حقدددو  اإلنسدددان مندددذ ادودددتعراا السدددادق  -112

 .إلوبانيا
قددانون املتعلددق ابلددذاكرة التار يددة وغددري ةلددك مددن اإلجددراءات املتخددذة ورحبدد  شدديلي ابعتمدداد ال -113

 .لتعزيز عمليات العدالة ادنتقالية
وأشددددارت الصدددد  إىل ااهددددود املبذولددددة ملكافحددددة اليقددددر وادوددددتبعاد ادجتمدددداعي، وزايدة فددددرا  -114

 .العماب، وتعزيز املساواة د  اانس 
نددددة لتقصددددي احلقددددائق وخطددددة العمدددداب الوطنيددددة دبدددد ن ووددددلط  كولومبيددددا اليددددوء علددددى إنبدددداء ا -115

 .األعمال التجارية وحقو  اإلنسان
ورحَّب  جزر القمر دتوجيه إوبانيا دعوة دائمة إىل مجيع املكلي  دودايت   إطار اإلجراءات  -116

 .اخلاصة
 .وأثن  الكونغو على تعاون إوبانيا مع املووسات الدولية حلقو  اإلنسان -117
 .وأشارت كووتاريكا إىل اعتماد خطة عماب وطنية دب ن األعمال التجارية وحقو  اإلنسان -118
ورحبدد  كددوت دييددوار ابألخددذ دقددانون األمددن العددام واألخددذ  بدددئي التناودد  وعدددم التمييددز    -119

 .عمليات التحقق من اهلوية
 . وأشادت كرواتيا ابلتزام إوبانيا دعدم التمييز على أواس نوع اان -120
وأشددددارت كددددواب إىل حتددددديث اإلطددددار التنظيمددددي إلوددددبانيا وإعددددداد صددددكوك ومماروددددات    ددددال  -121

 .حقو  اإلنسان
وأثندد  قددربا علددى إوددبانيا إلعاد ددا الرعايددة الصددحية العامددة البدداملة وهن  ددا علددى اوتيددافتها  -122

 .املتحدة اإلطارية دب ن تغري املنااالدورة اخلامسة والعبرين ملومتر األطرا    اتياقية األمم 
 .وأيدت تبيكيا ااهود اليت تبذهلا إوبانيا    ال منع العنف ضد املرأة -123
وأثن  الداارك على إوبانيا دعتمادها خطة العمداب الوطنيدة دبد ن األعمدال التجاريدة وحقدو   -124

 .اإلنسان
 .لدولية، واباهود املبذولة لتمك  املرأةورحب  جيبويت ابلتصديق على الصكوك اإلقليمية وا -125
وأقرت اامهورية الدومينيكية ابلتعديالت التبريعية الرامية إىل مكافحة التمييز العنصر  وكر   -126

 .األجان 
وأقدددرت إكدددوادور ابعتمددداد خطدددط وتبدددريعات دبددد ن حقدددو  املدددرأة واألشدددخاا ةو  اإلعاقدددة  -127

 .2030وخطة عام 
اازائدددر ابعتمددداد خطددددة العمددداب الوطنيدددة دبددد ن األعمددددال التجاريدددة وحقدددو  اإلنسددددان، ورحبددد   -128

 .والتدادري التبريعية اليت حتمي املرأة من العنف
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ورحبدد  فيجددي ابإلجددراءات املتخددذة ملكافحددة تغددري املندداا،  ددا   ةلددك اعتمدداد اخلطددة الوطنيددة  -129
 .للتكيف مع تغري املناا

 .رز    ال املساواة د  اانس  وحقو  الطياب واهلجرةورحب  فرنسا ابلتقدم احمل -130
ورحبدد  غددادون دتعدداون إوددبانيا مددع امليوضددية السددامية حلقددو  اإلنسددان و ليددات  لدد  حقددو   -131

 .اإلنسان
 .وأعرد  جورجيا عن تقديرها للتدادري التبريعية الرامية إىل جتاية املرأة ومتكينها -132
ر ابلقلق إزاء نظام اللجدوء   إودبانيا وإزاء احتمدال أن يكدون تيسدري البلدد ود تزال أملانيا تبع -133

 .فيياضااب ملس لة "األمن العام والنظام العام"
 .وأشادت غاان ينباء املكت  الوط  حلقو  اإلنسان التادع للبرطة الوطنية -134
 .وأشادت اليوانن اباهود املبذولة ملكافحة مجيع أشكال التعص  -135
 .وأقرت هاييت اباهود املبذولة لتحس  حالة حقو  اإلنسان   إقليم إوبانيا و  اخلارج -136
 .ورحب  هندوراس دبدء نياة اتياقية خيض حادت انعدام اانسية   إوبانيا -137
ورحب   يسلندا ابلتزام إوبانيا إلقدو  اإلنسدان وابخلطدوات املبيندة   التقريدر الدوط  املقددم    -138
 .ار ادوتعراا الدور  البامابإط

 ورحب  اهلند ابلتقدم احملرز   إطار ادو اتيجية الوطنية لإلدماج ادجتماعي للسكان الغجر. -139

وأشددادت إندونيسدديا ابخلطددوات الواوددعة الدديت اختددذ ا إوددبانيا ليددمان نسددبة ميويددة مرتيعددة مددن  -140
 .متثياب املرأة   السياوة

ابلعنددف اانسددي ضددد املددرأة، أشددار وفددد إوددبانيا إىل أن العمدداب جددار حاليددااب علددى وفيمددا يتعلددق  -141
 .وضع مبروع قانون أو  لتعدياب قانون العقوابت، يهد  إىل تعزيز جتاية احلرية والسالمة اانسية

على  2018وفيما يتعلق دتدري  املهني  القانوني ، ينا مرووم ملكي دقانون اعُتمد   عام  -142
 .تدري  متخصا دب ن العنف اانسا/   درامح تثقيف القياة واملدع  العام إدراج 
وعالوة على ةلك، يعزز  .وتعماب احلكومة على وضع خطة او اتيجية جديدة لتكافو اليرا -143

حق العمال   املساواة   األجر، وهو يبكاب خطوة  ديدة  2019مرووم ملكي دقانون اعُتمد   عام 
 .حنو حتقيق املساواة الكاملة   املعاملة واليرا د  الرجاب واملرأة   العماب والتوظيفللميي قدمااب 

عامدااب، وتعزيدز العقوددة  16، اعُتمد تبريع لرفع ون قبول املعاشدرة اانسدية إىل 2015ومنذ عام  -144
تعمدداب إوددبانيا و  .علددى اوددتغالل األطيددال   املددواد اإلابحيددة، وتعزيددز احلمايددة مددن اإليددذاء علددى اإلن ندد 

وعدالوة علدى ةلدك، قدام أحدد  .حاليا على وضع مبروع قانون لتوفري جتاية شداملة ل طيدال مدن العندف
 .نواب أم  املظامل دتنسيق قيااي تتعلق إلقو  الطياب داخاب مكت  أم  املظامل

ذت تدادري لتلية لتحس  حالة الُقصر غري املصحود  -145 ومن د  اإلصالحات األخدرب،  .واختخ
 .تعماب إوبانيا على تعدياب إجراء تقدير السن

 ،2018وولط الوفد اليوء على إنباء منص  امليوا السامي املعد   كافحدة فقدر األطيدال   عدام  -146
وهندداك  .2019  املائددة   عددام  17فيددالاب عددن ددددل اإلنيددا  علددى األطيددال املعددال  الددذ  ارتيددع دنسددبة 

 .2023-2019عداد او اتيجية وطنية ملنع ومكافحة اليقر وادوتبعاد ادجتماعي للي ة خطط إل
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وفيما يتعلق اباهود املبذولة ملكافحة التمييز العنصر  وكر  األجان  وغدري ةلدك مدن أشدكال  -147
علدى اهلييدة التعص ، فإن مبروع القانون املتعلق ابملساواة   املعاملة وعدم التمييز وُيعرا من جديدد 

وأشدددار الوفدددد إىل التددددادري املتخدددذة لتحسددد  حالدددة الرومدددا وتلبيدددة مطالددد  السدددكان  .التبدددريعية ااديددددة
 .املنحدرين من أصاب أفريقي، وشدد على عدم وجود تنميط عرقي   إوبانيا

إىل حتس  التنسيق مدع  2019وفيما يتعلق ابإلوكان، أدب مرووم ملكي اعُتمد    ةار/مارس  -148
اخلدددمات ادجتماعيددة مددن أجدداب جتايددة األشددخاا الددذين يعيبددون   أوضدداع هبددة   ودديا  إنيدداة أوامددر 

 ، أنبئ صندو  اجتماعي لإلوكان لتوفري مساكن لإلجيار من أجاب من تعرضدوا2015و  عام  .اإلخالء
 2021-2018وتبددماب اخلطددة احلكوميددة لإلوددكان لليدد ة  .لإلخددالء دسددب  عدددم تسددديدهم الددرهن العقددار 

 .دران ااب للمساعدة   إجيار املساكن
واختتم  إوبانيا تعليقا ا يعادة أكيد التزامهدا ابدودتعراا الددور  البداماب، ودصدية أعدم،  -149

 .اليت جي  ضمان اوتقالهلا ومصداقيتها هبييات األمم املتحدة املعنية إلقو  اإلنسان،

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  

سُيدرج رد إسبانيا على التوصيات التالية يف تقريرر النترا ا الرسي سريعتمدس جملرس حقروق  -150
 اإلنسان يف دورته الرابعة واألربعني:

اختاذ إجراءات كاملة لتنفيس التوصيات اليت قبلتها إسبانيا خالل االستعراض  150-1
 ؛(الصومال)الدوري الشامل الثاين 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد  150-2
؛ ( نررردورا ) (ليسررروتو) (السرررنيال) (سرررري الن رررا) (جرررزر القمرررر) (برررنيالدي )أسرررر   
يق علررى االتفاقيررة الدوليررة حلمايررة حقرروق مجيررع العمررال املهرراجرين وأفررراد أسررر    التصررد

؛ التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع (تركيا)على النحو املوصى به سابقاا 
العمررررال املهرررراجرين وأفررررراد أسررررر    والنهرررروض اررررسس احلقرررروق يف إ ررررار أ رررردا  التنميررررة 

 ؛(ايابراغو ) 16و 10و 8املستدامة 

النظررررر يف التصررررديق علررررى االتفاقيررررة الدوليررررة حلمايررررة حقرررروق مجيررررع العمررررال  150-3
؛ النظرر يف االنمرماإ إا االتفاقيرة الدوليرة (الفلبرني) (إندونيسيا)املهاجرين وأفراد أسر   

؛ النظرر يف إم انيرة التصرديق (مصرر)حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر   
؛ (النيجررر)علررى االتفاقيررة الدوليررة حلمايررة حقرروق مجيررع العمررال املهرراجرين وأفررراد أسررر   

ع العمرال املهراجرين وأفرراد التف ري يف التصديق على االتفاقية الدولية حلمايرة حقروق مجير
؛ العمل على التم ن من التصديق على االتفاقية الدوليرة حلمايرة حقروق (جيبويت)أسر   

 ؛(كابو فريدي)مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر   

إنشررراء ةليرررة و نيرررة دا مرررة لتنفيرررس التقرررارير ومتابعرررة توصررريات ةليرررات حقررروق  150-4
 ؛(ابراغواي) 17و 16ستدامة اإلنسان  يف إ ار  ديف التنمية امل

إنشررراء نظررراإ رصرررد لمرررمان متابعرررة واحرررةاإ التوصررريات املقدمرررة مرررن  ي رررات  150-5
 ؛( اييت)املعا دات وةليات جملس حقوق اإلنسان 

مواصلة تعزيز التعاون الفعرال مرع ائي رات املنشروة  وجرب معا ردات حقروق  150-6
 ؛(تركمانستان)ذات الصلة  اإلنسان  وتقدمي تقارير دورية عن تنفيس الواث ق
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اعتمراد عمليررة مفتوحرة ومبنيررة علررى االسرتحقاق عنررد اختيرار املر ررحني علررى  150-7
اململ ررة املتحرردة لنياانيررا )الصررعيد الررو ين النت رراابت  ي ررات معا رردات األمرر  املتحرردة 

 ؛(العظمى وأيرلندا الشمالية

إيرررالء ا تمررراإ خررررا  للتوصررريات الرررريت قررردمها فريرررق ا ررررناء العامرررل املعررررين  150-8
 ؛(ال ونيو)ابملنحدرين من أصل أفريقي إا إسبانيا 

مجهورية )بدء حوار بناء بني احل ومة اجلديدة والشعب ال تالوين ومؤسساته  150-9
 ؛(فنزويال البوليفارية

 2020احل ومرررة يف عررراإ ضرررمان أن يرررنع س قرررا حقررروق اإلنسررران يف تقررردمي  150-10
 ؛(فيجي)للمسامهات املراَجعة احملددة و نياا 

التعجيررل امررراإ املشررراورات الراميررة إا إعرررداد ا ارررة الو نيررة الثانيرررة حلقررروق  150-11
 ؛(جورجيا)اإلنسان 

 ؛(اليوانن)إماإ وضع خاتها الو نية الثانية حلقوق اإلنسان  150-12

الو نيرة الثانيرة حلقروق اإلنسران  الريت سرتعز  دون  القياإ فوراا ابعتمراد ا ارة 150-13
 ؛(موريتانيا) ك اآللية املؤسسية واملعيارية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيز ا 

إماإ العمل بشون خاتها الو نية الثانية حلقوق اإلنسان  استناداا إا اعتماد  150-14
 ؛(أيرلندا) 2018ديسمن جملس الو راء للتقرير األويل عن وضع ا اة يف كانون األول/

 ؛ (قار)مواصلة اجلهود املبسولة إلعداد ا اة الو نية الثانية حلقوق اإلنسان  150-15

 ؛(مجهورية مولدوفا)اعتماد ا اة الو نية الثانية حلقوق اإلنسان  150-16

 ؛(كمبوداي)النظر يف التعجيل اماإ ا اة الو نية الثانية حلقوق اإلنسان  150-17

مواصلة تنفيس التدابري املنصو  عليها يف خاة العمل لتنفيس أ دا  التنمية  150-18
 ؛(اجلمهورية الدوميني ية) 2030املستدامة وجدول أعمال عاإ 

إعادة فتح م تب أمني املظامل املعين ابأل فال يف مدريد وتعزيز قدرة امل تب  150-19
الو ين ألمني املظرامل علرى معاجلرة الشر اوق املقدمرة مرن األ فرال  اسرتجابةا للردعوة الريت 

 ؛(أيرلندا)وجهتها جلنة حقوق الافل لزايدة مستوق االستثمار يف األ فال 

إعررادة فررتح م تررب أمررني املظررامل املعررين ابأل فررال واخترراذ إجررراءات ملنا مررة  150-20
 ؛(مجهورية مولدوفا)مجيع أ  ال االعتداء على األ فال 

إعادة النظر يف إم انية إنشاء م ترب صصرأل ألمرني املظرامل املعرين ابأل فرال  150-21
 ؛(بولندا)

علررى النحررو املناسررب  تعزيررز قرردرة م تررب أمررني املظررامل مررن أجررل االسررتجابة 150-22
 ؛(سلوفينيا)لش اوق األ فال 

مواءمة تشريعات كااتلونيا املتعلقة أبماكن العبادة مع القرانون الردويل حلقروق  150-23
 ؛(ابكستان)اإلنسان 
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مواصرررلة اجلهرررود الراميرررة إا م افحرررة مجيرررع أ ررر ال التمييرررز ضرررد الف رررات  150-24
واملهررراجرين والالج رررني واملنحررردرين مرررن أصرررل المرررعيفة  مثرررل األ ررر ا  ذوي اإلعاقرررة 

 ؛(غابون)سيما فيما يتعلق ابحلصول على العمل والس ن والرعاية الصحية  أفريقي  وال

 ؛( ندورا )املوافقة على قانون  امل للمساواة يف املعاملة وعدإ التمييز  150-25

ما كرررررس اخترررراذ املزيررررد مررررن الترررردابري للتصرررردي للعنصرررررية والتعصررررب  وال سرررري 150-26
األجانررررب وكرا يررررة اإلسررررالإ  بوسررررا ل منهررررا بررررسل جهررررود تعاونيررررة مررررع الرررردول األخرررررق 

 ؛(إندونيسيا)

تعزيررز الترردابري الراميررة إا التصرردي جلميررع أ رر ال التمييررز ضررد األقليررات   150-27
بوسرررا ل منهرررا تزويرررد جملرررس القمررراء علرررى التمييرررز العنصرررري أو اإل رررين ابملررروارد ال افيرررة 

 ؛(ماليزاي )س واليته بفعالية واستقاللية لتم ينه من تنفي

ضرررمان ختصررريأل املررروارد املاليرررة ال افيرررة لرررناما م افحرررة التمييرررز العنصرررري  150-28
 ؛(الفلبني)

 ؛(األردن)تفعيل عمل اجمللس املعين ابلقماء على التمييز العنصري أو اإل ين  150-29

 ؛(األردن)م افحة التمييز الفعلي املستمر ضد ف ات معينة  150-30

 ؛(أرمينيا)اختاذ مزيد من ا اوات لتعزيز التسامح وعدإ التمييز  150-31

مواصلة م افحة العنصرية والتمييز العنصري وكرس األجانب وغرري ذلرك مرن  150-32
 ؛(البوسنة وائرسك)أ  ال التعصب 

انون ويف املمارسرررة العمليرررة برررني األ ررر ا  مرررن ضرررمان عررردإ التمييرررز يف القررر 150-33
 ؛(بوركينا فاسو)أصول مهاجرة يف مجيع القااعات 

مواصلة التدابري الرامية إا م افحة أعمال التمييز العنصري لتوفري مسرتوق  150-34
 ؛(الصني)أفمل من كفالة حقوق األقليات 

مواصلة بسل جهود متعددة القااعات لممان عدإ التمييز عن  ريق تقدمي  150-35
 ؛(كولومبيا)املساعدة واحلماية للمحااي 

تزويد جملس القماء على التمييرز العنصرري أو اإل رين ابملروارد املاليرة الال مرة  150-36
 ؛(كوستاري ا)لتم ينه من االضاالع بواليته بفعالية واستقاللية 

 ؛(قن )اجلهود املبسولة مل افحة التمييز مواصلة  150-37

اختاذ تدابري فعالة مل افحة مجيع أ  ال التمييز  وال سيما التمييز العنصري  150-38
 ؛(جيبويت)ضد الس ان املنحدرين من أصل أفريقي 

اعتمررراد قررروانني دقيقرررة وحرررددة مل افحرررة مجيرررع أ ررر ال التمييرررز  وال سررريما  150-39
 ؛(جزر القمر)ي التمييز اإل ين والعنصر 

ممرراعفة اجلهررود الراميررة إا القمرراء علررى مجيررع أ رر ال التمييررز وم افحرررة  150-40
 ؛(مجهورية إيران اإلسالمية)خااب ال را ية وكرس األجانب والتمييز العنصري 

مواصررلة اجلهررود الراميررة إا م افحررة اجلر ررة برردافع ال را يررة ووضررع ترردابري  150-41
 ؛(غاان)ين والعنصري ومجيع أ  ال التمييز العنصري لممان إقاء التنميط اإل 
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اعتمررراد قرررانون  رررامل مل افحرررة اجلر رررة بررردافع ال را يرررة  يرررنأل علرررى تقررردمي  150-42
 ؛(ابكستان)املساعدة إا المحااي وتوفري احلماية وَرد احلقوق ئ  

وضرع تشرريعات وسياسرات للمعاقبرة علرى جررا   ال را يرة والتمييرز ومنعهرا   150-43
 ؛(اتيلند)فمالا عن تعزيز احةاإ التنوع يف اجملتمع 

مواصلة اجلهود املبسولة مل افحة خااب ال را يرة والعنصررية ضرد األجانرب  150-44
 ؛(تونس)

ا يف ذلك تلك اليت منع جرا   ال را ية والتحقيق فيها ومقاضاة مرت بيها    150-45
تردفع إليهررا داينررة المررحية أو معتقررد ا  وختصرريأل مرروارد إضررافية لفهرر  مشرر لة املمررايقة 

 ؛(الوالايت املتحدة األمري ية)والعنف بدافع كرا ية األجانب أو دين المحية أو معتقد ا 

 ؛(األردن)اعتماد تشريع ملنا مة ال را ية  150-46

اعتماد مزيد من التردابري مل افحرة خاراب ال را يرة وكررس األجانرب والتمييرز  150-47
 ؛(مصر)العنصري 

اعتمررراد قرررانون عررراإ بشرررون عررردإ التمييرررز   رررا يف ذلرررك م افحرررة العنصررررية  150-48
 ؛(كوت ديفوار)

إدراج تدابري يف التشرريعات حلظرر التنمريط العنصرري يف السياسرات األمنيرة   150-49
 ررا يف ذلررك إليرراء عمليررات التحقررق مررن ائويررة القا مررة علررى التنمرريط اإل ررين والعنصررري 

 ؛(امل سيك)

اختررراذ تررردابري فعالرررة لوضرررع حرررد لعمليرررات التحقرررق مرررن ائويرررة علرررى أسرررا   150-50
 ؛(سلوفاكيا)التنميط اإل ين والعرقي 

حظرررر اسرررت داإ عمليرررات التحقرررق مرررن ائويرررة علرررى أسرررا  املالمرررح اإل نيرررة  150-51
 ؛(إكوادور)والعرقية على وجه التحديد  والنظر يف اعتماد قانون بشون عدإ التمييز 

مواصرررلة املبرررادرات التشرررريعية املتعلقرررة بتعرررديل  ررررو  تسرررجيل تييرررري نررروع  150-52
اجلنسي أو ائوية اجلنسانية أو التعبري اجلنساين اجلنس وم افحة التمييز على أسا  امليل 

 ؛(ةيسلندا)وا صا أل اجلنسية 

 ررن تررالت توعيررة وتررالت إعالميررة فررد  إا م افحررة القوالررب النمايررة  150-53
السررلبية املتعلقررة ابلسرر ان اليجررر واأل رر ا  املنحرردرين مررن أصررل أفريقرري واأل رر ا  

 ؛(بنما)ي اللجوء م افحة فعالة ذوي اإلعاقة واملهاجرين والالج ني وملتمس

مواصلة التدابري الرامية إا منع التلوث واحلد منه وم افحته كجزء من خاة  150-54
 ؛(امليرب)العمل الو نية للت يف مع تيري املناخ 

ضررمان أن ي ررون وضررع وتنفيررس سياسررات إسرربانيا املتعلقررة ابلت يررف مررع تيررري  150-55
املنراخ والت فيرف مررن ةاثرس مراعيرة لالعتبررارات اجلنسرانية و رراملة ليعاقرة   ررا يتسرق مررع 
اتفاقية األم  املتحدة اإل ارية بشون تيري املناخ وإ ار ِسنداي للحد من صا ر ال روارث 

 ؛(فيجي) 2030-2015للفةة 

سرررررن تشرررررريعات و نيرررررة مناسررررربة لمرررررمان عررررردإ مشررررراركة األفرررررراد اإلسررررربانيني  150-56
 ؛(انميبيا)والشركات اإلسبانية بصورة غري قانونية يف االستيالء على موارد الصحراء اليربية 
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االمتنرراع عررن القيرراإ أبي أنشرراة اقتصررادية تتعلررق اقلرري  الصررحراء اليربيررة   150-57
 ؛(انميبيا)حتصل على موافقة حرة ومسبقة ومستنرية من  عب الصحراء اليربية  ال

ضمان كون سياسافا وتشريعافا ولوا حها وتدابري ا التنفيسية تؤدي فعلياا إا  150-58
منرررع ا رررةاا مؤسسرررات األعمرررال يف ارت ررراب لررراو ات يف حررراالت النرررزاع والتصررردي ملرررا 

مرتفعرة   را يف ذلرك يف أوضراع االحرتالل األجنر  يناوي عليه  رسا اال رةاا مرن صرا ر 
 ؛(دولة فلساني)

ضمان التنفيس ال امرل للمبرادا التوجيهيرة بشرون األعمرال التجاريرة وحقروق  150-59
 ؛(ليشيت -تيمور )اإلنسان يف سياق استيالل املوارد الابيعية للصحراء اليربية 

قلي  الصحراء اليربية أو تتعلرق االمتناع عن القياإ أبي أنشاة اقتصادية يف إ 150-60
 ؛(ليشيت -تيمور )به  ال حتصل على موافقة حرة ومسبقة ومستنرية من  عب اإلقلي  

إلياء نظراإ االحتجرا  مرع منرع االتصرال وحظرر احلربس االنفررادي ألكثرر مرن  150-61
 ؛(ل سمنغ)يوماا  15

قروق اإلنسران  إا إضافة املزيد من المماانت  مشياا مرع القرانون الردويل حل 150-62
نظررراإ االحتجرررا  مرررع عررردإ االتصرررال  وضرررمان عررردإ تابيرررق  رررسا النظررراإ علرررى املررررا قني 

 ؛(النمسا)

مواءمة التشريعات الو نية اليت تشمل التعسيب واالحتجا  مع منع االتصال  150-63
 ؛(تشي يا)مع املعايري الدولية 

جعل تعريف التعرسيب واالختفراء القسرري متمشرياا مامراا مرع اتفاقيرة منا مرة  150-64
التعسيب وغريس من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  وضرمان 
سبل انتصا  فعالة من التعسيب وسوء املعاملة  وتعزيز إ ار ا من أجل مقاضراة مررت   

 ؛(لي تنشتاين) سس اجلرا   

النظر يف مراجعة تعريف التعرسيب واالختفراء القسرري ملواءمتره مرع الصر وا  150-65
 ؛(مالاة)الدولية 

املررة ضرمان خمرروع مجيررع ادعرراءات التعررسيب أو غررريس مررن ضررروب سرروء املع 150-66
على أيدي قوات األمن لتحقيق فوري و امل ونزيه؛ وضمان حاكمرة املشرتبه يف ترور ه  

 ؛( ولندا)فيها أماإ احملاك  املدنية؛ وضمان حصول المحااي على اجلن املناسب 

مررن قررانون العقرروابت مررن أجررل إ الررة التمييررز بررني  174تعررديل ممررمون املررادة  150-67
 ؛(بنما)ومواءمتها مع املعايري الدولية التعسيب ا اري وغري ا اري  

تزويررد اآلليررة الوقا يررة الو نيررة ابملرروارد املاليررة ال افيررة الال مررة لتنفيررس واليتهررا  150-68
 ؛(أوكرانيا)تنفيساا كامالا 

اعتمرراد ترردابري تشررريعية أو قمررا ية مال مررة لتجرررمي االختفرراء القسررري  وفقرراا  150-69
ة مجيع األ  ا  من االختفاء القسري  والتشرجيع علرى ألح اإ االتفاقية الدولية حلماي

إدخال تييريات على النظاإ الو ين تسمح اجراء حتقيق  امل ونزيه يف حاالت االختفاء 
 ؛(األرجنتني)القسري 
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مررن  1لرررمي التعررسيب يف تشررريعافا الو نيررة حتقيقرراا لالمتثررال الترراإ مررع املررادة  150-70
اتفاقية منا مة التعسيب وغريس من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسرية أو الالإنسانيررة أو 

 ؛( يلي)املهينررة 

 ؛(االحتاد الروسي)مواصلة اختاذ تدابري لتسوية مش لة اكتظاظ السجون اإلسبانية  150-71

 ايدة عررردد القمررراة املت صصرررني يف جمرررال األ فرررال  وضرررمان وجرررود حررراك   150-72
 ؛(ل سمنغ)أحداث مت صصة وإجراءات مال مة لأل فال 

تعزيررز ترردريب القمرراة املت صصررني يف قمرراء األحررداث وإجررراءاف    يرر   150-73
 ؛( يلي)تراعي احتياجات األ فال واملرا قني 

 ؛(جزر القمر)إنشاء حاك  لألحداث منفصلة عن حاك  ال بار  150-74

ضررمان احلررق يف معرفررة احلقيقررة والعدالررة واجلررن للمررحااي  مررع ضررمان تنفيررس  150-75
 ؛(فرنسا)قانون الساكرة التارخيية 

ضرررمان احلرررق يف معرفرررة احلقيقرررة والعدالرررة واجلرررن  فمرررالا عرررن ضرررمان عررردإ  150-76
الت رار جلميع ضحااي احلرب األ ليرة وضرحااي الدكتاتوريرة  والتحقيرق يف اجلررا   املرت برة 

 ؛(سويسرا)للقانون الدويل  وفقاا 

مواصررلة مررا تبسلرره مررن جهررود حلمايررة حقرروق ضررحااي املظررامل التارخييررة  ومنررع  150-77
 ؛(أرمينيا)حدوث  سس اجلرا   يف املستقبل على الصعيدين الو ين والدويل 

مواصلة اختاذ مجيع التدابري التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقانون الساكرة  150-78
 ؛(لبنان)  نظراا للقيمة اإلنسانية السامية اليت حيملها التارخيية

ت ثيررف اجلهررود الراميررة إا ضررمان مسررتوق أفمررل لتنفيررس الترردابري التشررريعية  150-79
الراميرررة إا م افحرررة اإلفرررالت مرررن العقررراب  وإاتحرررة فرررر  الوصرررول الفررروري إا سررربل 

 ؛(بولندا)االنتصا  واحلماية لمحااي العنف ضد النساء والفتيات 

اختاذ خاوات لممان احةاإ احلق يف حرية التعبري فمالا عن احلق يف ت وين  150-80
 ؛(غاان)اجلمعيات 

ضررمان أال ينتهررك القررانون األساسرري املتعلررق  مايررة ا رردمات العامررة حريررة  150-81
 ؛(ةيسلندا)التعبري والتجمع 

ضرررمان التمترررع ال امرررل ابحلرررق يف حريرررة التعبرررري واحلرررق يف التجمرررع السرررلمي  150-82
 ؛(مصر)

اخترراذ مجيررع الترردابري الال مررة لمررمان احلررق يف التجمررع السررلمي  ررا يتما ررى  150-83
مررررن العهررررد الرررردويل ا ررررا  ابحلقرررروق املدنيررررة والسياسررررية  21 وجررررب املررررادة  والتزامافررررا

 ؛(بلجي ا)

ضررمان حريررة التعبررري والرررأي عررن  ريررق تنقرريح قررانون العقرروابت لمررمان أن  150-84
 ؛(بلجي ا)ت ون جرا مه متمشية مع التعاريف املعة  اا دولياا 
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تمثلرررة يف إ انرررة التررراج وإ انرررة إعرررادة النظرررر يف القررروانني املتعلقرررة ابجلررررا   امل 150-85
والقرانون األساسري املتعلرق  9/1983املشاعر الدينيرة  وإعرادة النظرر يف القرانون األساسري 

 ؛(كندا)أبمن املوا نني اد  تاية احلق يف حرية التعبري واحلق يف التجمع السلمي 

لعهررد إحرررا  تقرردإ يف االعررةا  ال امررل ابحلررق يف التجمررع السررلمي  وفقرراا ل 150-86
 ؛(كولومبيا)الدويل ا ا  ابحلقوق املدنية والسياسية 

ضمان االحةاإ ال امل للحق يف حرية التجمع السلمي وت وين اجلمعيرات   150-87
ويف املشاركة يف الشؤون العامة  وحرية التعبري  مع ضمان أن ت ون مجيع التدابري الرامية 
إا السررريارة علرررى االحتجاجرررات والتجمعرررات السرررلمية متمشرررية مرررع التزامافرررا الدوليرررة 

 ؛(كوستاري ا)

حلررررق يف حريررررة التعبررررري   ررررا يتما ررررى مررررع املعررررايري الدوليررررة ضررررمان احررررةاإ ا 150-88
 ؛(قن )واألوروبية 

اعتمرررراد ترررردابري لمررررمان لارسررررة حريررررة التعبررررري والتجمررررع السررررلمي وت رررروين  150-89
 ؛(مجهورية إيران اإلسالمية)اجلمعيات 

مرررن قرررانون األمرررن العررراإ   4-37و 6-36ضرررمان أال يتعرررارض تنفيرررس املرررادتني  150-90
 ؛(أملانيا)  مع احلق يف االحتجاج املدين 14/2019تنفيس املرسوإ املل ي بقانون فمالا عن 

ضمان حرية التجمع السلمي وت وين اجلمعيرات  وضرمان اختراذ اإلجرراءات  150-91
احل وميررررة  يف سرررررياق االحتجاجرررررات أو املظرررررا رات العامررررة  يف  رررررل االحرررررةاإ ال امرررررل 

 ؛(امل سيك)لاللتزامات الدولية اليت عقدفا الدولة 

اختاذ مزيد من التدابري لممان االحةاإ ال امل للحق يف حرية التعبري واحلق  150-92
يف التجمع السرلمي  والتحقيرق بفعاليرة يف مجيرع االدعراءات املتعلقرة ابالسرت داإ املفرر  

 ؛(إيااليا)للقوة السي ترت به قوات األمن 

أمرررن  بشرررون تايرررة 2015ةذار/مرررار   30إصرررالل القرررانون األساسررري املرررؤرخ  150-93
بشرون احلرق يف التجمرع  وإعرداد  1983مو /يوليره  15املوا نني والقانون األساسي املؤرخ 

 ؛(سويسرا)مدونة لقواعد السلوا من أجل إنفاذ القانون 

ضررمان التمتررع ال امررل ابحلررق يف حريررة التجمررع وت رروين اجلمعيررات واحلررق يف  150-94
 ؛(تشي يا)ايري الدولية حرية التعبري  وضمان توافق مجيع التدابري مع املع

ضررمان إجررراء حتقيقررات مسررتقلة وفعالررة يف احلرراالت الرريت يت ررس فيهررا ضرربا   150-95
 ؛(االحتاد الروسي)الشر ة إجراءات غري متناسبة ضد املشاركني يف املظا رات العامة 

مسررراءلة املسرررؤولني عرررن اجلررررا   املرت برررة ضرررد الصرررحفيني أو الررريت تقررروض   150-96
لتمترع  ريرة التعبرري  بصرر  النظرر عمرا إذا كرانوا جهرات فاعلرة مرن غرري باريقة أخرق  ا

 ؛(الوالايت املتحدة األمري ية)الدول أو من الدول 

إليرراء لررررمي التشرررهري وإدراجررره يف القرررانون املررردين  وفقررراا للمعيررراريني الررردوليني  150-97
يرررررة التعبرررررري املتمثلرررررني يف المررررررورة والتناسرررررب فيمرررررا يتعلرررررق ابلقيرررررود املفروضرررررة علرررررى حر 

 ؛(ل سمنغ)
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إليرراء لررررمي التشرررهري وإدراجررره يف القرررانون املررردين  وفقررراا للمعيررراريني الررردوليني  150-98
 ؛(ملديف)املتمثلني يف المرورة والتناسب فيما يتعلق ابلقيود املفروضة على حرية التعبري 

 ؛(لبنان)مواصلة املشاركة يف األعمال الدولية ملراقبة االنت اابت  150-99

ضررمان حريررة الرردين أو املعتقررد يف إسرربانيا  سررواء يف القررانون أو يف املمارسررة  150-100
العملية  ألفراد األقليات الدينية  بيية إعمال احلق يف الممان االجتماعي للجميرع   رن 

 يتمتعون ابحلصول على نظاإ املعا ات التقاعديرة فيه  القسيسون النوتستانت السين ال
 ؛( اييت)

ضررمان حريررة الرردين أو املعتقررد يف إسرربانيا  سررواء يف القررانون أو يف املمارسررة  150-101
العمليررة  ألتبرراع مجيررع األداين  واست صررال مجيررع حرراالت التمييررز الررديين يف القرروانني ضررد 

 ؛(جزر سليمان)أفراد األقليات الدينية 

مواصرلة ا اروات اإلبابيرة الرريت ت فرل حريرة الرردين وتايرة األقليرات اإل نيررة  150-102
 ؛(البحرين)

ضمان حرية الدين أو املعتقد  واست صال مجيرع أسرباب التمييرز الرديين ضرد  150-103
 ؛(بنيالدي )أفراد األقليات الدينية  سواء يف القانون أو يف املمارسة العملية 

بري الال مرررة   رررا فيهرررا التررردابري التشرررريعية  لمرررمان تايرررة اختررراذ مجيرررع التررردا 150-104
 ؛(أسةاليا)املدافعات عن حقوق اإلنسان من العنف والوص  

 ؛(العراق)ت ثيف اجلهود الرامية إا احلد من  ا رة االلار ابأل  ا   150-105

اعتماد تدابري تشريعية لتجرمي القوادة بصفة عامة  وكسلك استيالل   أل  150-106
 ؛(مقدونيا الشمالية)يف ا دمات اجلنسية رغ  العل  أبنه ضحية لاللار 

 ايدة الررروعي و ايدة تررردريب امل لفرررني ابلواجبرررات للسرررمال بتحسرررني القررردرة  150-107
 ؛(الفلبني)على حتديد حاالت االلار ابأل  ا  

مواصلة اختاذ مجيع التدابري الال مة ملنع وم افحة االلرار ابلبشرر  وال سريما  150-108
 ؛(مجهورية مولدوفا)النساء والفتيات 

مواصرررررررلة اجلهرررررررود الراميرررررررة إا وضرررررررع خارررررررة اسرررررررةاتيجية ينسرررررررقها مركرررررررز  150-109
 ؛(رومانيا)االست بارات املعين ابإلر اب واجلر ة املنظمة مل افحة االلار ابأل  ا  

وضررع وتنفيررس اسررةاتيجيات مل افحررة مجيررع أ رر ال االلررار والعبوديررة وتعزيررز  150-110
 ؛(توغو)تاية النساء ضحااي االلار 

وضع وتنفيس خاة عمل و نية تتصدق على حنو كا  جلميع أ  ال االلار  150-111
لررار ابلبشررر  علررى النحررو املبررني يف تقريررر فريررق ا ررناء املعررين ابلعمررل علررى م افحررة اال

 ؛(اململ ة املتحدة لنياانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) 2018ابلبشر لعاإ 

تنفيررس خاررة جديرردة للتصرردي لاللررار ألغررراض االسررتيالل اجلنسرري  تشررمل  150-112
مواصلة العمل على ضمان مقاضراة املتجررين  فمرالا عرن تردريب السرلاات علرى حتديرد 

 ؛(ياأسةال) وية المحااي وتقدمي الدع  إليه  
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مواصلة تعزيز ما تبسله من جهود مل افحة االلار ابأل  ا  وفقر األ فال  150-113
 ؛(لبنان)والتسرب املب ر من املدار  

النظررررر يف اعتمرررراد خاررررة عمررررل مل افحررررة االلررررار ابلبشررررر ألغررررراض العمررررل  150-114
 ؛(النا يل)واالستيالل اجلنسي  وال سيما من أجل النساء والفتيات 

تعزيررررز اجلهررررود الراميررررة إا م افحررررة االلررررار ابلبشررررر واملسررررامهة يف التعرررراون  150-115
 ؛(بلياراي)ل اليد العاملة األورويب والدويل فيما يتعلق   افحة االلار ألغراض استيال

مواصررلة حتسررني م افحررة االلررار ابأل رر ا  واعتمرراد تشررريع  ررامل ييارري  150-116
مجيررع أ رر ال االلررار والعبوديررة  ومقاضرراة املسررؤولني ومعرراقبته   وترروفري سرربل انتصررا  

 ؛(لي تنشتاين) املة للمحااي 

بوديرة  واعتمراد وتنفيرس اعتماد قانون  امل يتناول مجيع أ ر ال االلرار والع 150-117
مررررن أ رررردا  التنميررررة  16و 8و 5ا اررررة االسررررةاتيجية لاللررررار ابلبشررررر  وفقرررراا لأل رررردا  

 ؛(ابراغواي)املستدامة 

اختاذ تدابري ملنع وم افحة االلار ابلبشر واالستيالل اجلنسي  بوسا ل منها  150-118
نتظمرة ملررت   خفض الالرب وضرمان سرن تشرريعات م نرن مرن إجرراء مالحقرة قمرا ية م

 ؛(السويد) سس اجلرا   

سن تشريعات  املة ل ربح مجيرع أ ر ال االلرار  مرع الةكيرز علرى إنصرا   150-119
 ؛(ماليزاي)المحااي 

مواصرررلة التررردابري الراميرررة إا م افحرررة االلرررار ابأل ررر ا  مرررع ضرررمان حرررق  150-120
 ؛(نيبال)المحااي يف العدالة 

مواصررلة اجلهررود الراميررة إا م افحررة االلررار ابأل رر ا  مررع ضررمان تايررة  150-121
 ؛(نيجرياي)حقوق ضحاايس 

تحقيق يف مواصلة اجلهود الرامية إا م افحة االلار ابأل  ا   بدءاا من ال 150-122
 ؛(ألبانيا)أفعال االلار ومقاضاة مرت بيها ومعاقبته   وانتهاء انصا  المحااي 

اعتماد خاة عمل و نية فد  إا م افحة االلار ابلبشر بيررض اسرتيالل  150-123
 ؛(بنيالدي )اليد العاملة وحتسني القدرة على حتديد ضحااي االلار ومساعدف  

اية لألسرة ابعتبار ا الوحدة األساسية والابيعية للمجتمع توفري الدع  واحلم 150-124
 ؛(مصر)

ضمان احلق يف التمثيل النقايب  واختاذ التدابري الال مة ملنرع املالحقرة اجلنا يرة  150-125
 ؛(امل سيك)للعمال املشاركني يف اإلضراابت 

تعزيررز السياسررات الرريت ت ررافح الباالررة وتعررز  العمالررة الال قررة  وال سرريما بررني  150-126
 ؛(بريو)الشباب والس ان الروما 

تنفيررس توصررريات اللجنرررة املعنيرررة ابحلقررروق االقتصرررادية واالجتماعيرررة والثقافيرررة  150-127
ة  بت ثيف اجلهود الرامية إا احلد من الباالة  وضمان استدامة نظاإ املعا رات التقاعدير

وتوفري التياية جلميع الس ان   ن فريه  أ رد الف رات حرمراانا  عرن  ريرق نظراإ المرمان 
 ؛(بيالرو )االجتماعي 
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اعتمرررراد ترررردابري فررررد  إا م افحررررة الفصررررل األفقرررري والرأسرررري يف العمالررررة  150-128
 ؛(كرواتيا)

مواصلة تنفيرس وتعزيرز التردابري الراميرة إا معاجلرة امفراض معردل العمالرة برني  150-129
 ؛(موريشيو )الشباب  من خالل توفري براما التدريب والدع  املناسبة 

 ؛(مجهورية فنزويال البوليفارية)تنفيس سياسات العدالة واملساواة االجتماعية  150-130

والتعليمية يف املنا ق األقل اكتظا اا ضمان احلصول على ا دمات الصحية  150-131
 ؛(مجهورية فنزويال البوليفارية)ابلس ان 

مجهوريررة )إحررا  تقردإ يف ت ييررف النظراإ االجتمرراعي مرع احتياجررات املسرنني  150-132
 ؛(فنزويال البوليفارية

مواصررلة اجلهررود الراميررة إا ضررمان تيايررة مجيررع األ رر ا  بنظرراإ المررمان  150-133
 ؛(بو فريديكا)االجتماعي 

مواصرلة تعزيررز التنميرة االقتصررادية واالجتماعيرة واملسررتدامة مرن أجررل حتسررني  150-134
 ؛(الصني)تاية حقوق الف ات المعيفة 

اعتماد التدابري الال مة لتوسيع نااق تياية املعا ات التقاعدية  مع الةكيرز  150-135
 ؛(كولومبيا)بوجه خا  على أ د األ  ا  والف ات حرماانا 

تشجيع بناء املساكن االجتماعية على نااق واسع من أجل األسر المرعيفة  150-136
 ؛(مجهورية فنزويال البوليفارية)

اعتماد إ ار تشريعي يتعلق ابحلق يف الس ن يهد  بوجره خرا  إا ضرمان  150-137
حصررول األ رر ا  الررسين ه إخالى رر  علررى تعررويض أو غررري ذلررك مررن أ رر ال السرر ن 
الال ق  وإبالغه  بقرار اإلخالء  وضمان متعه  ام انية احلصول على انتصا  قمرا ي 

 ؛(اجلزا ر)فعال 

ين جديررررد و ررررامل لمررررمان املسرررراواة بررررني مجيررررع النظررررر يف اعتمرررراد إ ررررار قررررانو  150-138
 ؛(مالاة)األ  ا  السين يعيشون يف إسبانيا يف احلصول على الرعاية الصحية  دون مييز 

ممرراعفة اجلهررود لمررمان حصررول القااعررات المررعيفة   ررا فيهررا األقليررات   150-139
 ؛(الفلبني)على مستوق جيد من الرعاية الصحية والممان االجتماعي والتعلي  

املتعلق ابلرعاية  7/2018مواصلة التنفيس الفعال للمرسوإ املل ي بقانون رق   150-140
 ؛(فييت انإ)الصحية العامة الشاملة 

إنشاء ةلية لممان عدإ إعاقة حصول املررأة علرى خردمات الصرحة اجلنسرية  150-141
 ؛(ةيسلندا)واإلجنابية بسبب رفض تقدمي خدمات اإلجهاض بواعز من الممري 

ضررمان إم انيررة حصررول مجيررع النسرراء  وال سرريما املرا قررات  علررى خرردمات  150-142
 ؛(أنيوال)الصحة اجلنسية واإلجنابية على حنو فعال 

 ؛( ندورا )عزيز تعمي  التعلي  العاإ لأل فال ت 150-143

تعزيرررز التررردابري الراميرررة إا التصررردي الرتفررراع عررردد املتسرررربني مرررن املررردار   150-144
 ؛(ميامنار)الثانوية  وال سيما بني األ فال من البي ات احملرومة 
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النظرررر يف اختررراذ تررردابري للحرررد مرررن ارتفررراع معررردالت التسررررب والرسررروب يف  150-145
ي  الثررانوي عررن  ريررق معاجلررة العوامررل االجتماعيررة االقتصررادية الرريت قررد تررؤ ر علررى التعلرر

 ؛(سري الن ا)قرارات ترا التعلي  قبل األوان 

اعتماد اسةاتيجية للحرد مرن ارتفراع معردالت التسررب والتمييرز يف املردار   150-146
هررررراجرون الثانويرررررة  وال سررررريما اسرررررتهدا  الف رررررات احملرومرررررة   رررررا يف ذلرررررك السررررر ان امل

 ؛(جزر البهاما)واملنحدرون من أصل أفريقي 

 ؛(الدامنرا)إدراج الةبية اجلنسية الشاملة يف املنا ا الدراسية  150-147

مواصلة ا اوات العملية الرامية إا تعزيز وتاية حقروق املررأة   را يف ذلرك  150-148
 ؛(مجهورية إيران اإلسالمية)النساء من أصول مهاجرة 

مواصرررلة اجلهرررود الراميرررة إا وضرررع تررردابري تشرررريعية مل افحرررة مجيرررع أ ررر ال  150-149
 ؛(لي تنشتاين)العنف اجلنساين 

مواصرررلة اجلهرررود الراميرررة إا م افحرررة العنرررف ضرررد املررررأة عرررن  ريرررق تررروفري  150-150
التدريب ال ايف للهي ات القما ية املسرؤولة عرن معاجلرة القمرااي يف  رسا اجملرال والتحقيرق 

 ؛(فرنسا) ريق ضمان تقدمي املساعدة ال املة لمحااي العنف وأسر   فيها  وعن 

مواصررلة اجلهررود الراميررة إا منررع العنررف اجلنسرراين  وتنفيررس مشرراريع لتم ررني  150-151
 ؛(جورجيا)املرأة 

النظررر يف إنشرراء مراكررز مت صصررة  يرر  يتسررني جلميررع النرراجني مررن العنررف  150-152
 ؛(ةيسلندا) املة من فريق مت صأل  اجلنسي احلصول على املساعدة بصورة

مواصررلة تعزيررز تنفيررس التشررريعات اإلبابيررة الرريت ُسررننت فيمررا يتعلررق   افحررة  150-153
 ؛(ائند)العنف ضد املرأة 

 ايدة اجلهررود الراميررة إا احلررد مررن العنررف ضررد املرررأة  وال سرريما بعررد اعتمرراد  150-154
 ؛(امليرب)امليثاق الو ين مل افحة العنف اجلنساين 

تعزيررز الترردابري الراميررة إا التصرردي النتشررار العنررف ضررد املرررأة   ررا يف ذلررك  150-155
 ؛(الفلبني)العنف اجلنسي 

قمرررراء علررررى العنررررف والتمييررررز ضررررد النسرررراء مواصررررلة اجلهررررود الراميررررة إا ال 150-156
 ؛(مجهورية كوراي)والفتيات وضمان  ايدة مشاركتهن ومثيلهن يف مجيع قااعات اجملتمع 

 ؛(رومانيا)مواصلة املبادرات الرامية إا م افحة العنف ضد املرأة  150-157

اختاذ املزيد من اإلجراءات لتعزيز وتاية حقوق اإلنسان للمرأة   ا يف ذلك  150-158
 ؛(الياابن)منع العنف ضد املرأة 

ت ثيررف اجلهررود الراميررة إا التصرردي للعنررف اجلنسرراين  بوسررا ل منهررا التنفيررس  150-159
الفعررال للسياسررات ذات الصررلة مررن جانررب السررلاات املعنيررة والنظررر يف إدراج أ رر ال 

 ؛(اتيلند)من العنف اجلنساين يف القانون األساسي أخرق 

تعزيررز الترردابري الراميررة إا م افحررة العنررف ضررد املرررأة  مررع ضررمان حصررول  150-160
 ؛(أنيوال)المحااي على سبل االنتصا  واحلماية الفورية  ومساءلة اجلناة 



A/HRC/44/7 

GE.20-04190 22 

ف ضرد مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني والقماء على مجيع أ ر ال العنر 150-161
 ؛(البوسنة وائرسك)النساء والفتيات 

مواصررلة تعزيررز املسرراواة بررني اجلنسررني والقمرراء علررى صتلررف أ رر ال العنررف  150-162
 ؛(ليبيا)ضد املرأة 

تروفري التردريب الفعرال للهي رات القمررا ية املسرؤولة عرن التحقيرق يف حرراالت  150-163
ابلتدابري الشاملة للحماية من العنف العنف اجلنساين  مشياا مع القانون األساسي املتعلق 

 ؛(كرواتيا)اجلنساين 

مواصرررلة وضرررع إجرررراءات فعالرررة مل افحرررة مجيرررع أ ررر ال العنرررف ضرررد املررررأة  150-164
 ؛(كواب)

اعتماد املزيد من التدابري لتقدمي تدريب فعال ملو في إنفاذ القانون وائي ات  150-165
 ؛(تشي يا)القما ية اليت حتقق يف أعمال العنف اجلنساين 

إنشررررراء مراكرررررز مت صصرررررة ملسررررراعدة مجيرررررع النررررراجني مرررررن العنرررررف اجلنسررررري  150-166
 ؛(تشي يا)

ضرررمان حصرررول ضرررحااي العنرررف اجلنسررراين علرررى سررربل االنتصرررا  واحلمايرررة  150-167
 ؛(الدامنرا)الفورية 

تقدمي التردريب الفعرال للهي رات القمرا ية املسرؤولة عرن التحقيرق يف حراالت  150-168
العنررف اجلنسرراين   ررا يتما ررى مررع القرروانني القا مررة  وتقيرري  سررري أعمائررا لتحديررد أفمررل 

 ؛(مالاة)املمارسات وتشجيعها وضمان املساءلة يف حاالت عدإ بسل العناية الواجبة 

أ مررات علررى الصررعيد الررو ين حرر  يتسررني إنشرراء مراكررز مت صصررة ومراكررز  150-169
للنررراجني مرررن العنرررف اجلنسررري  فمرررال عرررن أسرررر    احلصرررول علرررى املعلومرررات ال افيرررة 
وخردمات العررالج واالسررتجابة الشرراملة   ررا يتما ررى مررع املعررايري الدوليررة حلقرروق اإلنسرران 

 ؛( ولندا)

والفتيات   ا  مواصلة اختاذ تدابري ملموسة ملنع العنف اجلنساين ضد النساء 150-170
يف ذلررك العنررف العررا لي  وضررمان حصررول النسرراء والفتيررات ضررحااي العنررف علررى سرربل 

 ؛(إيااليا)االنتصا  واحلماية 

تعزيررز الترردريب املت صررأل للمررو فني املشرراركني يف ضررمان احلمايررة الشرراملة  150-171
 ؛(سلوفينيا)للنساء بوصفهن ضحااي للعنف 

 ؛(تونس) القماء على العنف العا لي مواصلة اجلهود الرامية إا 150-172

النظر يف اختاذ املزيد من التدابري اليت حتقق بسل العنايرة الواجبرة يف التصردي  150-173
لقمرااي العنررف العررا لي   ررا يف ذلررك ترردابري مثرل تقرردمي الترردريب للقمرراة وسررلاات إنفرراذ 

 ؛(تركيا)القانون 

وم يررنه  مررن الوصررول إا  مواصررلة خفررض عرردد ضررحااي العنررف اجلنسرراين  150-174
مجهوريرررررة فنرررررزويال )العدالرررررة  ورأب الفجررررروة يف األجرررررور برررررني الرجرررررال والنسررررراء تررررردربياا 

 ؛(البوليفارية
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مواصرررلة تعزيرررز اجلهرررود الراميرررة إا كررربح ارتفررراع عررردد وفيرررات النسررراء نتيجرررة  150-175
 ؛(أسةاليا)للعنف السي يرت به  ركاء احلياة احلاليون أو السابقون 

ضرررمان حصرررول ضرررحااي العنرررف اجلنسررراين علرررى سررربل االنتصرررا  واحلمايرررة  150-176
 ؛(النمسا)الفورية 

نرررزيل  وتقررردمي املسررراعدة ال افيرررة مواصرررلة تنفيرررس تررردابري م افحرررة العنرررف امل 150-177
لمرررحااي  رررسا العنرررف علرررى النحرررو املنصرررو  عليررره يف العهرررد الرررو ين مل افحرررة العنرررف 

 ؛(بلياراي)اجلنساين 

النظررر يف اخترراذ املزيررد مررن اإلجررراءات للقمرراء علررى الفجرروة يف األجررور بررني  150-178
 ؛(اليوانن)اجلنسني  و ايدة التمثيل السياسي للمرأة 

باع سياسات ترمي إا حتسني املساواة بني اجلنسني يف سوق العمرل وتعزيرز ات 150-179
تابيرررق قررروانني العمرررل يف الشرررركات واإلدارة العامرررة لمرررمان املسررراواة احلقيقيرررة والفعالرررة 

 ؛(موريشيو )

مواصررلة الترردابري الراميررة إا القمرراء علررى الفجرروة يف األجررور بررني اجلنسررني  150-180
 ؛(ميامنار)

 ؛(األردن)استعراض التشريعات والسياسات املتعلقة بتعزيز عمل املرأة  150-181

 ؛(البوسنة وائرسك)مواصلة رفع النسبة امل وية للنساء يف احل ومة  150-182

وضع التشريعات اليت تعتن ضرورية ملواصلة ضمان املساواة للمرأة يف احلياة  150-183
 ؛(كولومبيا)االقتصادية والتجارية 

مواصلة تدعي  اآلليات الو نية للتم ني من  ايدة املشاركة واملساواة لصاحل  150-184
 ؛(اجلمهورية الدوميني ية)املرأة 

 حياة املرأة االقتصادية واملؤسسية   ا يف ضمان املساواة احلقيقية والفعالة يف 150-185
ذلك عن  ريق سن تشريعات بشون املسراواة برني اجلنسرني ت فرل الشرفافية يف الشرركات 

 ؛(النرويا)واإلدارة العامة 

لديد خاة اسرةاتيجية بشرون ت رافؤ الفرر  ابعتبار را أداة مهمرة للمسراواة  150-186
 ؛(اجلبل األسود)بني اجلنسني 

لنظر يف إنشراء جلنرة تمر  مجيرع أصرحاب املصرلحة وُتواصرل تعزيرز املسراواة ا 150-187
 ؛(بريو)بني اجلنسني 

اعتمرررراد ترررردابري يف التشررررريعات الو نيررررة لمررررمان التنفيررررس الشررررامل والفعررررال  150-188
 ؛(السويد)لاللتزامات الدولية واإلقليمية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني 

يف جمال م افحة التمييز وتعزيز املساواة بني اجلنسني مواصلة تعزيز جهود ا  150-189
 ؛(فييت انإ)

التشرراور املنررتظ  مررع اجملتمررع املرردين   ررا يف ذلررك املنظمررات النسررا ية  بشررون  150-190
 ؛(النمسا)املسا ل املتصلة بنوع اجلنس خالل عملية سن القوانني 

 ؛(البحرين)اختاذ مزيد من ا اوات اد  م ني املرأة  150-191
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وضررع اسررةاتيجيات لتحقيررق املسرراواة بررني اجلنسررني يف مجيررع جمرراالت احليرراة  150-192
 ؛(كواب)االقتصادية والسياسية واالجتماعية   ا يف ذلك العمالة واملساواة يف األجور 

 ؛(قن )مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني  150-193

 ايدة ختصيأل املروارد لمرمان تروفري الردع  واملسراعدة ال رافيني لألسرر الريت  150-194
 ؛(الفلبني)لديها أ فال تعي  يف أوضاع احلرمان 

 ايدة امليزانيررررررة السررررررنوية لالسررررررتثمار يف نظرررررراإ تايررررررة األ فررررررال واملرررررررا قني  150-195
 ؛(الصومال)

ر ملواءمتهررا مرررع املعررايري الدوليرررة مراجعررة التشررريعات اجلنا يرررة املتعلقررة ابلقص ررر 150-196
 ؛(األردن)

اختاذ ا اوات الال مة ملواءمرة التشرريعات اجلنا يرة املنابقرة علرى القصنرر مرع  150-197
 ؛(ألبانيا)املعايري الدولية 

ضررررمان وجررررود ةليررررات وكيرررراانت لتقرررردمي الشرررر اوق ت ررررون متاحررررة لأل فررررال  150-198
ات والرردع  القررانوين عنررد انتهرراا حقرروقه  وفعالررة  يلج ررون إليهررا للحصررول علررى املعلومرر

 ؛(بلجي ا)

مواصررلة تايررة حقرروق الافررل ومواصررلة العمررل علررى إعررداد مشررروع قررانون  150-199
 ؛(البوسنة وائرسك)حلماية األ فال من العنف 

التعجيرررل ابعتمررراد تشرررريع ي فرررل تايرررة األ فرررال تايرررة  ررراملة مرررن العنرررف   150-200
 ؛(ملديف)وضمان تابيقه على مجيع املستوايت 

ضررمان وجررود قنرروات مال مررة لأل فررال ليبررالغ عررن االسررتيالل واالعتررداء  150-201
 ؛(النتيال)اجلنسيني 

وضمان تابيقه  اعتماد تشريع ي فل تاية األ فال تاية  املة من العنف  150-202
 ؛(دولة فلساني)على مجيع املستوايت 

اإلسرراع ابعتمرراد القررانون العرراإ حلمايررة العنررف ضررد األ فررال والقمرراء عليرره   150-203
 ؛(أوروغواي) 2018على حنو ما أوصت به جلنة حقوق الافل يف مالحظافا ا تامية لعاإ 

ت القمرررا ية الررريت ي رررون تنفيرررس مجيرررع التررردابري املم نرررة للتعجيرررل ابإلجرررراءا 150-204
ضحااي ا من األ فال واملرا قني  وال سيما يف حراالت االعترداء اجلنسري  واحلفراظ علرى 

 ؛(أوروغواي) ويته   ولنب اللقاءات مع املتهمني 

مواصرلة إصررالل القرروانني ا اصرة لترروفري احلمايررة الشراملة يف حرراالت العنررف  150-205
 ؛(ليبيا)ضد األ فال 

ابعتمررراد تشرررريع ي فرررل تايرررة األ فرررال تايرررة  ررراملة مرررن العنرررف  التعجيرررل 150-206
 ؛(أوكرانيا)

مواصلة ضمان حصول مجيع األ فال   رن فريه  األ فرال املهراجرون  علرى  150-207
 ؛(إندونيسيا)التعلي  اجلامع 
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مواصلة جهود را لمرمان تايرة األ فرال مرن االسرتيالل نتيجرة للهجررة غرري  150-208
 ؛(ميامنار)القانونية وااللار ا  

تعزيز خدمات الدع  املقدمة إا املهاجرين  ابلنظر إا االحتياجات ا اصرة  150-209
 ؛(نيبال)حلماية وتعزيز حقوق األ فال املهاجرين 

ديد سن األ فال املهاجرين والالج رني غرري وضع بروتوكول بشون أساليب حت 150-210
املصررحوبني  وفقرراا للقررانون الرردويل  وضررمان عرردإ اسررت داإ  ررسا اإلجررراء إال يف احلرراالت 

 ؛(بنما)اليت ت ون فيها  ناا   وا جدية بشون السن املعلنة 

تايرررة األ فرررال املهررراجرين غرررري املصرررحوبني واالمتنررراع عرررن اختبرررارات حتديرررد  150-211
 2-16و 10 الفررة ملعررايري حقرروق اإلنسرران  مررع مراعرراة  ررديف التنميررة املسررتدامة السررن امل

 ؛(ابراغواي)

مواصلة اجلهود الرامية إا ضمان حق مجيع األ فال يف التعلي  اجلرامع   رن  150-212
 ؛(السنيال)فيه  األ فال املنتمون إا أقليات أو األ فال املهاجرون 

تعزيز اجلهود الرامية إا  ايدة فر  حصول األ فال املهاجرين على التعلري   150-213
 ؛(كمبوداي)واحلماية القانونية يف الوقت املناسب 

اختاذ املزيد من التدابري القانونية حلمايرة األ فرال  وال سريما األ فرال اليجرر  150-214
 ؛(مجهورية إيران اإلسالمية)واملهاجرون  من الفقر واالستيالل اجلنسي 

وضررع قايررة السررت داإ إجررراء اإلعررادة القسرررية غررري املرروذون اررا للمهرراجرين  150-215
 ؛(االحتاد الروسي)

يررد حررق الوالررِدين يف اختيرررار نرروع التعلرري  الرررسي سررُيقدإ أل فررائ   وفقررراا أتك 150-216
 ؛(جزر سليمان)من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  26للمادة 

االعررةا  أبن الدولررة ال ملررك سررلاة  رررعية  وجررب القررانون الرردويل ختوئررا  150-217
لبحرر  عررن أ رر ال فرررض التعلرري  التقليرردي علررى مجيررع األ فررال  وأن مررن حررق األفررراد ا

 ؛(جزر سليمان)تعلي  بديلة 

عامررراا للفتيررران والفتيرررات علرررى حرررد سرررواء  18رفرررع سرررن الرررزواج الررردنيا إا  150-218
 ؛(بوركينا فاسو)

مواصلة تعزيز م افحة التمييز ضد الروما  مع الةكيز بوجه خا  على فقر  150-219
 ؛(فرنسا)األ فال والتسرب من املدار  

اسررتعراض عرردة توصرريات قرردمها فريررق ا ررناء العامررل املعررين ابملنحرردرين مررن  150-220
  السي ُأعد يف أعقاب البعثة إا إسبانيا (A/HRC/39/69/Add.2)أصل أفريقي يف تقريرس 

  ابلتشاور مع مجاعات اجملتمع املدين اليت مثل  رسس اجملتمعرات احملليرة  بييرة 2018يف عاإ 
 ؛( اييت)اعتماد  سس التوصيات 

مواصلة حتسني إم انية حصول  ا فة الروما علرى السر ن والرعايرة الصرحية  150-221
 ؛(ائند)والعمل 

إعررادة النظررر يف قوانينهررا للقمرراء علررى مجيررع حرراالت التمييررز العنصررري ضررد  150-222
 ؛(ابكستان)األقليات 
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ملنتمني إا بسل املزيد من اجلهود لممان املساواة وعدإ التمييز لأل  ا  ا 150-223
 - ررن فرريه  املهرراجرون واألقليررات اإل نيررة واأل رر ا  ذوو اإلعاقررة  -الف ررات المررعيفة 

ولمرررمان مررررتعه  ال امررررل ابحلقررروق االقتصررررادية واالجتماعيررررة يف جمررراالت مثررررل: التعلرررري  
 ؛(مجهورية كوراي)والعمل واإلس ان والرعاية الصحية 

 ؛(مجهورية فنزويال البوليفارية)ليجر التحرا حنو حتقيق املساواة الفعلية ل 150-224

مواصلة اجلهود املتصلة ابلتمييز ضد الس ان الروما واليجر  وال سيما فيما  150-225
 ؛(ألبانيا)يتعلق ابلعمل والس ن والصحة والتعلي  

وضع وتنفيس تدابري خاصة ت فل للمنحدرين من أصل أفريقي فرصاا مت اف ة  150-226
 ؛(كوستاري ا)عاإ وائي ات احل ومية للمشاركة يف القااع ال

تعزيررررز الترررردابري الراميررررة إا إدمرررراج الرومررررا  وياصررررة حصرررروئ  علررررى التعلرررري   150-227
والرعايررة الصررحية والعمررل  فمررالا عررن كفالررة مشرراركته  يف احليرراة السياسررية واالجتماعيررة 

 ؛(كواب)

مواصررلة تعزيررز الترردابري الراميررة إا م افحررة التمييررز ضررد األقليررات الليويررة   150-228
 ؛(ليسوتو)املنحدرون من أصل أفريقي سيما الس ان الروما و  وال

 ايدة اجلهررود الراميررة إا إدمرراج األ رر ا  ذوي اإلعاقررة يف اجملتمررع  وإ الررة  150-229
 ؛(السودان)مجيع العقبات اليت حتد من ذلك 

 ؛(تونس)مواصلة اجلهود املبسولة للنهوض  قوق األ  ا  ذوي اإلعاقة  150-230

لتعزيرز حقروق الافرل واأل ر ا  ذوي اإلعاقرة مواصلة ما تبسله مرن جهرود  150-231
واملررررأة  وتعزيرررز أنشررراة الوكالرررة اإلسررربانية للتعررراون اإلمنرررا ي الررردويل يف  رررسس االلا رررات 

 ؛(تركمانستان)

ت ثيررف اجلهرررود اجلررراري برررسئا لتحسررني الظررررو  املعيشرررية لأل ررر ا  ذوي  150-232
 ؛(قن )اإلعاقة 

ر  علرى أ ر ال التمييرز املتعرددة ضرد النسرراء تعزيرز اجلهرود الراميرة إا التعر 150-233
والفتيات ذوات اإلعاقة  وياصرة النسراء والفتيرات ذوات اإلعاقرات الس نيرة أو النفسرية 
االجتماعيرررة  ومنرررع  رررسس األ ررر ال مرررن التمييرررز وتررروفري احلمايرررة منهرررا  وختصررريأل املررروارد 

 ؛(فيجي)ال افية لدع  تلك اجلهود 

حظرررر اإليرررداع القسرررري يف املؤسسرررات واملعاملرررة القسررررية لأل ررر ا  ذوي  150-234
 ؛(األردن)اإلعاقة 

مواصلة ما تبسلره مرن جهرود لمرمان تزويرد املراكرز التعليميرة ابملروارد الال مرة  150-235
لتم ررني الاررالب ذوي اإلعاقررة مررن حمررور الدراسررة يف  ررسس املراكررز يف أفمررل الظرررو  

 ؛(اليوانن)املم نة 

مواصرررلة تعزيرررز حقررروق األ ررر ا  ذوي اإلعاقرررة عرررن  ريرررق ضرررمان التعلررري   150-236
 ؛(ماليزاي)خدمات ومرافق الرعاية الصحية اجلامع وإم انية احلصول على 

ضمان إم انية حصول مجيع األ  ا  ذوي اإلعاقة على خردمات الرعايرة  150-237
 ؛(اجلبل األسود)الصحية وإاتحة  سس ا دمات ئ  
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 ؛(بريو) تعزيز التعلي  اجلامع لأل  ا  ذوي اإلعاقة 150-238

لية حلقوقه  يف التعلي  واالسرتقالل ضمان لارسة األ فال ذوي اإلعاقة بفعا 150-239
 ؛(قار)السايت واملشاركة 

مواصررررلة حتليررررل التشررررريعات والسياسررررات الرررريت مررررن  رررروقا تعزيررررز تو يررررف  150-240
األ ررر ا  ذوي اإلعاقرررة والنظرررر يف تييري رررا عرررن  ريرررق تابيرررق نظررراإ احلصرررأل القانونيرررة 

 ؛(صربيا)

ذوي اإلعاقرررة وإدمررراجه   ت ييرررف القرررانون العررراإ املتعلرررق  قررروق األ ررر ا  150-241
االجتمراعي  وقررانون االسررتقالل الش صرري  مررع اتفاقيررة حقرروق األ رر ا  ذوي اإلعاقررة 

 ؛( يلي)

تنفيس تدابري تممن إم انية حصول األ  ا  ذوي اإلعاقة واملهاجرين غري  150-242
 ؛(اجلزا ر)النظاميني على ا دمات الصحية وإاتحة  سس ا دمات 

ضررمان عرردإ قيرراإ أي ح مررة أو مرردع عرراإ بتابيررق مفهرروإ متال مررة االغررةاب  150-243
 ؛(أوروغواي) إسبانيا عن أحد الوالدين  على النحو السي حيظرس اجمللس العاإ للقماء يف

اعتماد تدابري إضافية يف جمرال تايرة حقروق املهراجرين والالج رني وملتمسري  150-244
 ؛(نيجرياي)اللجوء 

اخترراذ خارروات ملموسررة حلمايررة وتعزيررز حقرروق املهرراجرين وملتمسرري اللجرروء  150-245
 ؛(ابكستان)وضحااي االلار ابأل  ا  

مررع االحترراد األورويب حلمايررة حقرروق اإلنسرران  مواصرلة اخترراذ إجررراءات منسررقة 150-246
للمهاجرين  مع مالحظرة الشرواغل الريت أعربرت عنهرا ائي رات املنشروة  وجرب معا ردات 

 ؛(الياابن)حقوق اإلنسان وغري ا من كياانت األم  املتحدة 

اعتماد تدابري تشريعية وتنظيمية مل افحرة التمييرز ضرد ف رات معينرة م افحرة  150-247
 ؛(توغو) سيما املهاجرون والالج ون وملتمسو اللجوء فعالة  وال

مواصرلة تعزيررز الترردابري الراميررة إا ضرمان التمتررع ال امررل  قرروق املهرراجرين   150-248
فمالا عن التحقيق يف خااب ال را ية وغريس من أعمال التمييز ضد املهاجرين واملعاقبرة 

ملؤسسررات القمررا ية ومؤسسررات عليهررا  وال سرريما تلررك الرريت يرت بهررا مو فررو الشررر ة وا
 ؛(األرجنتني)السجون ودوا ر ائجرة 

ضمان توفري موارد كافيرة لردع  املهراجرين وملتمسري اللجروء الوافردين علرى  150-249
 ؛(كندا)حنو يتسق مع القانون الدويل وحيةإ مبدأ عدإ اإلعادة القسرية 

 ؛(العراق) ايدة اجلهود الرامية إا م افحة التمييز  وال سيما ضد املهاجرين  150-250

النظررر يف القمرراء علررى مجيررع أ رر ال احتجررا  املهرراجرين وملتمسرري اللجرروء  150-251
وبناء مساكن مؤقتة مفتوحة ومزودة ابملوارد ال افية السرتقبال ملتمسري اللجروء اسرتقباالا 

 ؛(أفيانستان)اف  إنسانياا أ ناء فةة معاجلة  لب

اعتماد مجيع التدابري الال مة لممان عدإ اسرتبعاد أي  ر أل مرن خردمات  150-252
الرعايررة الصررحية  وال سرريما فيمررا يتعلررق ام انيررة حصررول املهرراجرين غررري النظرراميني علررى 
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مررن العهررد الرردويل ا ررا  ابحلقرروق  12و 2للمررادتني  ا رردمات الصررحية دون مييررز  وفقرراا 
 ؛( ندورا )ياسية املدنية والس

اخترراذ خارروات لمررمان إم انيررة حصررول األقليررات   ررا يف ذلررك املهرراجرون   150-253
 ؛(ماليزاي)على خدمات الرعاية الصحية 

اخترراذ خاررروات لتم رررني املهرراجرين غرررري الشررررعيني مررن احلصرررول علرررى مجيرررع  150-254
 ؛(سري الن ا)خدمات الرعاية الصحية الال مة 

هررراجرين والالج رررني علرررى ا ررردمات األساسرررية وختصررريأل ضرررمان حصرررول امل 150-255
املروارد ال افيررة للسررلاات مرن أجررل تقيرري   لبرات ملتمسرري اللجرروء تقييمراا عررادالا وفعرراالا 

 ؛(الوالايت املتحدة األمري ية)

اختاذ ا اوات الال مة لممان حصول مجيع املهاجرين على كل ما يلرزإ مرن  150-256
 ؛(أفيانستان)ي   دون مييز خدمات الرعاية الصحية والتعل

تررروفري أمررراكن إيرررواء إنسرررانية مؤقترررة للمهررراجرين غرررري النظررراميني أ نررراء معاجلرررة  150-257
 ؛( ندورا )قمااي    ابعتبار ا بديالا لالحتجا  

اعتمرراد املزيررد مررن الترردابري الفعالررة حلمايررة احلقرروق االقتصررادية واالجتماعيررة  150-258
والثقافية للمهراجرين وملتمسري اللجروء  وضرمان م يرنه  مرن التمترع  سرتوايت معيشرية 

 ؛(النتيال)ال قة 

ضررمان اتسرراق إجررراءات ائجرررة والمررماانت اإلجرا يررة املتعلقررة ابئجرررة غررري  150-259
ني وملتمسررري اللجررروء  وال سررريما يف مررردينيت سررربتة ومليليرررة املتمتعترررني النظاميرررة والالج ررر

 ؛(كندا)ابحل   السايت  مع التزامافا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

إصرررالل قرررانون اللجررروء مرررن أجرررل وضرررع إجرررراءات معجلرررة وفعالرررة  وتعيرررني  150-260
ولديرد الرنظ  مو فني إداريني جدد  وإعداد تدريب خا  بقااعرات حرددة للمرو فني  

 ؛(أملانيا)التقنية 

 ؛(العراق)حتسني  رو  ملتمسي اللجوء  150-261

اختاذ مجيع التردابري الال مرة لمرمان مترع املهراجرين وملتمسري اللجروء ابحلرق  150-262
 ؛(السودان)يف التعلي  ويف احلصول على الرعاية الصحية الال مة 

ضمان أن حتةإ سياسات اللجوء وائجرة القرانون الردويل احةامراا كرامالا   را  150-263
 ؛(السويد)يف ذلك احلق يف التما  اللجوء 

ضررمان معاجلررة  لبررات اللجرروء يف أسرررع وقررت ل ررن  واضرراالع اإلدارات  150-264
ابلعمرل معرراا لمررمان حصررول ملتمسرري اللجرروء والالج ررني علررى القرردر ال ررايف مررن احلمايررة 

 ؛(اململ ة املتحدة لنياانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)وا دمات االجتماعية 

اختراذ املزيرد مررن التردابري لتحسررني  ررو  إقامرة ملتمسرري اللجروء  وال سرريما  150-265
األ فررال  يف مراكررز االسررتقبال يف سرربتة ومليليررة وإعررادة النظررر يف مرردة اإلجررراءات فمررالا 

 ؛(النمسا)عن لارسات الةحيل 

النظر يف وضع بروتوكول بشون حتديد السن يف حالة ملتمسي اللجوء القصنر  150-266
 ؛(بريو)اجرين والالج ني وامله
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منع اللجوء إا احلرمان من احلرية فيما يتعلرق ابملهراجرين وملتمسري اللجروء  150-267
 ؛(الفلبني)غري احلاملني للواث ق الال مة 

اخترررراذ خارررروات ملموسررررة لتحسررررني حصررررول األ رررر ا  الررررسين يعيشررررون يف  150-268
 ؛(جزر البهاما)صحية والتعليمية املنا ق ذات ال ثافة الس انية الم يلة على ا دمات ال

مواصررلة اجلهررود اجلاريررة لمررمان حتسررني الةتيبررات احلاليررة املتعلقررة ابحتجررا   150-269
 ؛(غاان)وترحيل املهاجرين غري النظاميني وفقاا ألفمل املمارسات الدولية 

ضررررمان االحررررةاإ ال امررررل اللتزامافررررا الدوليررررة فيمررررا يتعلررررق  مايررررة حقرررروق  150-270
 ؛(سويسرا)ين وملتمسي اللجوء  وال سيما مبدأ عدإ اإلعادة القسرية املهاجر 

ضررمان التنفيررس الفعررال لتشررريعات اللجرروء  واحررةاإ سياسررات ائجرررة ملبرردأ  150-271
 ؛(أفيانستان)عدإ اإلعادة القسرية 

النظررر يف تعررديل التشررريعات لمررمان وصررول ملتمسرري اللجرروء إا إجررراءات  150-272
 ؛(النا يل)ة  وإا احلماية من اإلعادة القسرية  دون مييز تقيي  عادلة وفردي

وضرررع حررررد جلميرررع أ رررر ال الاررررد اجلمرررراعي مللتمسررري اللجرررروء واملهرررراجرين  150-273
 ؛(كوت ديفوار)وإعادف  القسرية 

تعزيررز نظررراإ اللجررروء لمرررمان االمتثرررال ال امررل ملبررردأ عررردإ اإلعرررادة القسررررية  150-274
 ؛(قن )

ضمان وصول مجيع األ  ا  السين يلتمسون احلماية الدولية إا إجراءات  150-275
تقيررري  عادلرررة وفرديرررة؛ وإا احلمايرررة مرررن العرررودة  دون مييرررز؛ وإا ةليرررة مسرررتقلة لتعليرررق 

صو   حظر لارسة العودة الفورية للمهاجرين يف سبتة القرارات السلبية؛ وعلى وجه ا 
 .(إكوادور)ومليلية 

ومجيرررع االسرررتنتاجات و/أو التوصررريات الرررواردة يف  رررسا التقريرررر تعرررنن عرررن موقرررف الدولرررة  -151
وينبيري أالن يُفهر  أقرا حتظرى بتوييرد الفريرق  .اليت قردمتها و/أو الدولرة موضروع االسرتعراض (الدول)

  .العامل ُك ل
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