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 مقدمة  

عقد الفريق العامل املعين ابالستتتتتتتتتتعراا الدور  الشتتتتتتتتتاملجم املنشتتتتتتتتت    ج  قرار  ل   ق    -1
. وجرى 2020تشتتتتتتترين النا /ن فمرب    13إىل    2جم دورته الستتتتتتتادستتتتتتتة والن      الف ة من  5/1اإلنستتتتتتتان  

وترّأس وفَد   .2020تشتتتتتتتتتتترين النا /ن فمرب    10   املعق دة    13ستتتتتتتتتتتة  االستتتتتتتتتتتتعراا املتعلق اجلروات ا   ا ل
كروات ا وزيُر الشتتتتتتتتتتتتتاون ابارج ة واألوروا ةجم ر ردان ررل ت رادمان. واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق 

 .2020تشرين النا /ن فمرب  13 املعق دة   17ابلعرا    جلسته 

ر  ل   ق   اإلنستتان فريق املقررين التا) جملاوم عة الن   ة   ختا جم ا 2020كان ن النا /يناير    14و    -2
 .الت سري استعراا احلالة   كروات ا: قطر والجلامريون وه لند

جم 16/21مرفق قراره من    5وللفقرة    5/1من مرفق قرار  ل   ق   اإلنستتتتتتتتان    15ووفقاً للفقرة   -3
 وات ا:صدرت ال اثئق التال ة ألرراا استعراا احلالة   كر 

  ؛A/HRC/WG.6/36/HRV/1جملأ  جمل15تقرير وطين/عرا كتايب مقدم وفقاً للفقرة  جملأ  

جتم ع للمعل مات أعدته مف ضتتتتتتتتتتت ة األمم املتحدة الستتتتتتتتتتتام ة حلق   اإلنستتتتتتتتتتتان وفقاً  جملب  
  ؛A/HRC/WG.6/36/HRV/2جملب  جمل15 للفقرة

  .A/HRC/WG.6/36/HRV/3جملج  جمل15م جز أعدته املف ض ة وفقاً للفقرة  جملج  

وأ  لت إىل كروات اجم عن طريق اوم عة الن   ةجم قائمة أستتتتتتتتتتتللة أعداا ستتتتتتتتتتتلفاً أملان ا والربتغال  -4
أورور ا    والج جلا وكندا ابستتتتتتتتتتم  م عة األصتتتتتتتتتتدقان املعن ة ابذل ات ال طن ة للتنف   واإلا   واملتااعةجم

لندا الشتتتتمال ة. واجلن االط ى عل  وستتتتل ف ن ا والستتتت يد وصتتتترا ا واململجلة املتحدة لربيطان ا الع م  وأير 
 لدور  الشامل.ه ه األسللة   امل قع الشبجلي ل ستعراا ا

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

حدايت الشتتتتتتتاون ابارج ة واألوروا ةجم ال   ترأس ال فد الجلروادجم التقدم اترز والت  عرا وزير -5
 امل اجهة    ال  ق   اإلنسان خ ل السن ات ابم  املاض ة.

وقال إن التقرير النالث ال   قدمته كروات ا ل ستتتتتتتتتتتتعراا الدور  الشتتتتتتتتتتتامل كان نت جة لعمل ة  -6
 162ات الصلة ومن مات اوتمع املد  والربملان. وقبلت كروات ا  شاملة ضمت مج ع اهل لات احلجل م ة ذ

ت صتتتتتتتتتتتت ة صتتتتتتتتتتتتدرت   الدورة النان ةجم وأُدر ج التعل ق عل  تنف  ها   التقرير.   167  ت صتتتتتتتتتتتت ة من أصتتتتتتتتتتتتل
واستتتتتتتتتتتيدمت كروات ا املمارستتتتتتتتتتة الط ع ة املتمنلة   إعداد تقارير منتصتتتتتتتتتت  املدةجم معتربة أ ا أداة  تازة 

   ال  ق   اإلنسان   النص  األول من دورة االستعراا.لعرا سجلها  

. 2019-2017ل   ق   اإلنستتتتتان للمرة األوىل للف ة  انُتيبت لعضتتتتت ية   وكانت كروات ا قد -7
وكانت قد شتتتتتتاركت   آل ات ادع إىل تعزيز ا  ام  ق   اإلنستتتتتتانجم واضتتتتتتطلعت ادور استتتتتتتباقي   

 العامل املعين ابحلاالت.الفريق االستشار  و  الفريق 

 ت األول ية لقضتتتتتتااي خطاب الجلراه ةجم وخ ل الرائستتتتتتة الجلروات ة ول  االحتاد األورويبجم أُعط -8
جم ومتجل  املرأةجم واألشتتتتياف املفق دينجم وفقر األطفالجم ومجلافحة العن  املنز)جم واملستتتتاواة ا  ا نستتتت 

 وعق اة اإلعدام.
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نجم ما فتلت كروات ا تعزز إطارها التشتتتتتتتتتتريعي حلماية  ق   وف ما يتعلق ابلتشتتتتتتتتتتريعات والقضتتتتتتتتتتا -9
منل اتفاق ة  ل  أورواب اش ن منع ومجلافحة العن  ضد املرأة والعن    اإلنسان ابعتماد صجل ك دول ةجم

 جم فضتتتتتً  عن تشتتتتتريعات تل ة واستتتتت ات ج ات وطن ة جديدة    االت تددة استتتتتطنب ل ة  املنز) جملاتفاق
 ألشياف ذو  اإلعاقة .جملمنل العن  املنز) وا

نت كروات ا  الة االكت اا   الستتتتج ن. ويهدع اإلصتتتت  -10 ح القضتتتتائي احلا) ال   وقد  ستتتتّ
ائي وشتتتتتتتتتتتتفاف تهجم مع ال ك ز   املقام األول عل  إمجلان ة وصتتتتتتتتتتتت ل أجرته إىل زايدة كفانة ا هاز القضتتتتتتتتتتتت 

 امل اطن  إىل اتاكم.

كروات تتتا تغ ريات إيتتتاا تتتة ف متتتا يتعلق ابلت ف ق ا  العمتتتل وف متتتا حق  ق   املرأةجم أدخلتتتت   -11
طا  استتتتتحقاقات األم مة. و د ت زايدة   فرف العمل للنستتتتان واحل اة األستتتتريةجم من خ ل ت ستتتت ع ن
 َ ت تدااري إضاف ة ملجلافحة العن  والتم  ز القائم عل  ن ى ا ن .احلاص ت عل  تعل م عالجم واّتُ  

ت كروات ا م زان ة األطفال الن   ة الستتتتتتن ات لتشتتتتتتج ع ّتصتتتتتت ق م ارد جم وضتتتتتتع2019و  عام   -12
 خل قان ن الجلفالة ا ديد الجلفالة كمهنة للمرة األوىل.جديدة لألطفالجم      أد

وف ما حق األشتتتتتتياف ذو  اإلعاقةجم استتتتتتتحد ت كروات ا ن اماً جديداً للتصتتتتتتديق ونستتتتتتقت  -13
مل  ن ي رو    60إلعاقة. و رر الصتتتتندو  االجتماعي األورويب  تشتتتتريعااا مع اتفاق ة  ق   األشتتتتياف ذو  ا 

 بدمات املساعدة الشيص ة.

م ي  ي رو    3 ال التتتدولتتتة أيضتتتتتتتتتتتتتتتتًا للجمع تتتات ا تتتامعتتتة لألقل تتتات الق م تتتة من دت أموزا -14
. و   ت الدراستة املعن نة مجمجع الب اتت األستاست ة لرصتد 2020مل  ن ي رو   عام    7,3إىل    2017 عام
روا ة ف   استتت ات ج ة الرومامج ابالع اع كمنال ألفضتتتل املمارستتتات من جان  املن مات اإلقل م ة األو تن

 وُعر َضت عل  األمم املتحدة.

وف ما يتعلق ابهلجرةجم ت اجه كروات ا حتدايت عديدة ا صتتتتتتتفها جزناً من طريق اهلجرة   شتتتتتتتر   -15
األورويب للهجرة واالتفاقات العامل ة لألمم   البحر األا ض املت ستتتتتتتتتتتط. ونف ت كروات ا ستتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتة االحتاد

ستتتتتتتتتتتتتت رايً من ترك تتا. وف متتا يتعلق  250ت ط جم أع تتد ت ط  املتحتتدة. ووفقتتًا للربتمو األورويب إلعتتادة ال
ابالجتار ابلبشتتتتتتتترجم قال إن كروات ا الد مقصتتتتتتتتد ومنشتتتتتتتت  وإن مجلات  املدعي العام ووزارة الداخل ة تتعاون 

 لتحديد ه ية املهرا .

وأما ف ما يتعلق جبرائم الجلراه ةجم فإن إطار الست استات يشتمل مجع الب اتتجم و  ت الت ع ةجم  -16
 ودعم الضتتتتتتتتحاايجم وتنف   مدونة ق اعد الستتتتتتتتل ك اشتتتتتتتت ن خطاب الجلراه ة عل  اإلن نت. وُعدّ ل تعري 

 جراة الجلراه ة   القان ن ا نائي إبضافة اللغة كدافع مت  ز .

ئل املتبق ة من  رب االستتتتق لجم   ث استتتتضتتتافت كروات ا أكنر من مل  ن وف ما يتعلق ابملستتتا -17
طلباً إلعادة انان ال  دات   97شيصاً   ه ا ال ضعجم و  37ي جد ال  م س ى    الجئ ومشرد داخل اجم ال

 السجلن ة املتضررة.

. 1991وقد عرفت كروات ا عدداً كبرياً من األشتتتتتياف املفق دينجم وه  أمر منري للقلق من  عام   -18
من   401شتتتتتتتيصتتتتتتتاً   عداد املفق دينجم وال يزال مجلان دفن   1  468و  ال قت احلاضتتتتتتترجم ال يزال هناك  

  الة. 1 869الضحااي  ه اًل. وهجل اجم الغ عدد احلاالت العالقة من   رب االستق ل 

وال تزال امل  قة القضتتتتتتتتتتتتتائ ة الفعالة  رائم احلرب وحتق ق العدالة للضتتتتتتتتتتتتتحااي إ دى أول ايت  -19
شتتتتيصتتتتاً   648أشتتتتياف وأدين    3  708القضتتتتان   كروات ا. وقد ادأت  ن اذن إجرانات جنائ ة ضتتتتد  

 جرائم  رب. ابرتجلاب
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  19- جملك ف تتدواّتتتُ ت مج ع التتتدااري الرام تتة إىل القضتتتتتتتتتتتتتتتان عل  جتتائحتتة مرا فريوس ك روت -20
لضتتتمان الصتتتحة العامة دون أ  مت  ز. وشتتتاركت كروات ا   رائستتتة صتتت ارة القرار ا امع للجمع ة العامة 

لنار  العام إىل وق  إط   اجم وانضتتتتتتتمت إىل دع ة األم 19-اشتتتتتتت ن االستتتتتتتتجااة العامل ة  ائحة ك ف د
 ائحة.عل  الصع د العاملي   البلدان اليت مزقتها احلروب خ ل ه ه ا 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 

وفداً اب اتت. وترد الت صتتتت ات املقدمة خ ل ا لستتتتة   الفرى   86أ نان جلستتتتة التحاورجم أدىل   -21
 النا  من ه ا التقرير.

احلماية   ف شتتادت قرير زستتتان اب ه د املب ولة لتعزيز املستتاواة ا  ا نستت  وابلتدااري الرام ة إىل -22
 من العن  املنز) والعن  القائم عل  ن ى ا ن .

وأشتتتتتتتتتتتتتتاد لبنتان ابملمتارستتتتتتتتتتتتتتات ا  تدة اليت تتبعهتا كروات تاجم وال ستتتتتتتتتتتتتت متا تلتت املتعلقتة ابملفق دين  -23
  ولة للقضان عل  التم  ز ضد املرأة.وامليتف جم واب ه د املب

عراضتها الستااقجم والتقدم ال   أ رزته   وأشتادت ل ب ا اقب ل كروات ا الت صت ات ال اردة   استت -24
 تصديقها عل  خمتل  الصجل ك الدول ة حلق   اإلنسان.

راه تتة وأشتتتتتتتتتتتتتتتتادت ل ت ان تتا ابلتعتتاون مع اوتمع املتتد  واب ه د املبتت ولتتة ملجلتتافحتتة خطتتاب الجل -25
ة من العن  ن تة للحمتايت والتم  ز. ور بتت ابعتمتاد قتان ن احلمتايتة من العن  املنز) واالستتتتتتتتتتتتتت ات ج تة ال ط

 .2022-2017املنز) للف ة 

ورّ بت لجلستتتتتتتتتمرب  ابلتقدم ال   أ رزته كروات ا    ال  ق   اإلنستتتتتتتتتان من  االستتتتتتتتتتعراا  -26
 الدور  الشامل األخري.

املنز) والعن  ضتتتتتتتتتتتتتتتتتد املرأة من خ ل  د املبتتتت ولتتتتة ملجلتتتتافحتتتتة العن واع فتتتتت متتتتال زاي اب ه   -27
العن  املنز). وأشتتتتتتتتتتتتتادت اجلروات ا ملا أدخلته من حتستتتتتتتتتتتتت نات عل    االستتتتتتتتتتتتت ات ج ة ال طن ة للحماية من

 خدمات الرعاية الصح ة والرعاية السجلن ة.

اجتتت  اتبتتتاعهتتتا   وهنتتت ت ملتتتدي  كروات تتتا عل  اعتمتتتادهتتتا الربوت ك ل املتعلق ابإلجرانات ال   -28
 .2022-2017 ة من العن  املنز) للف  االت العن  املنز) وعل  االس ات ج ة ال طن ة للحماية

وأ نت مالطة عل  كروات ا ملجلافحتها العن  ضتتتتتد املرأة والعن  املنز) والعتمادها خطة العمل  -29
 اباصة اتنف   ابطة ال طن ة ملجلافحة التم  ز.

رز    ال احلق   الصحة. وهن ت كروات ا عل  ارتفاى معّدل  س ابلتقدم اتوأشادت م ريش  -30
 لنسان ابلتعل م النان   وا امعي.التحا  الفت ات وا

وأشتتتتادت املجلستتتت ت ابلستتتت استتتتات املتعلقة ابالندماج الديين والتستتتتامة إزان األقل ات املستتتتلمةجم  -31
 األقل ات اإل ن ة.وابالس ات ج ة ال طن ة إلدماج الروما ورريهم من 

ال طين حلماية وتعزيز  ق   اإلنستانجم واست ات ج ة مجلافحة الفقر   وأارز ا بل األست د الربتمو -32
 واإلقصان االجتماعيجم والربوت ك الت ال اج  تطب قها    االت العن  املنز) وا نسي.

التم  زجم واالستتتت ات ج ة   ور   املغرب ابستتتت ات ج ة مجلافحة الفستتتتادجم وابطة ال طن ة ملجلافحة -33
 لضحااي والشه دجم والس اسة ال طن ة للمساواة ا  ا نس .ال طن ة لتط ير ن ام دعم ا
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ور بت م امنار اتنف   الت صت ات املنبنقة عن االستتعراا الدور  الشتامل األخري واتقدق تقرير  -34
 منتص  املدة. وأشادت ازايدة مشاركة املرأة   احل اة الس اس ة.

الرام تتة إىل مجلتتافحتتة   2022-2017للف ة  وأشتتتتتتتتتتتتتتتادت تم ب تتا اببطتتة ال طن تتة ملجلتتافحتتة التم  ز -35
 العنصرية وكره األجان  وما يتصل ا لت من تعص .

واملجلتتتاتتتت   2022-2017إبط   ابطتتتة ال طن تتتة ملجلتتتافحتتتة التم  ز للف ة  ن بتتتالوأشتتتتتتتتتتتتتتتتتادت  -36
 واة ا  ا نس  واألشياف ذو  اإلعاقة.املتيصصة ألم  امل امل املعين ابألطفال واملسا

. رري أ تا أعراتت عن جزعهتا إزان استتتتتتتتتتتتتتطنب لاتصتتتتتتتتتتتتتتتديق كروات تا عل  اتفتاق تة   ور بتت ه لنتدا -37
لفعالة اليت االعتدانات عل  الصتتتتتتتتحف  جم والدعاوى القضتتتتتتتتائ ة ملنع املشتتتتتتتتاركة العامةجم والتحق قات رري ا

 ل ات.جتريها الشرطة. وأاثرت ش ارل اش ن  اية األق

عل  كروات ا لتعاو ا املستتتتمر ومشتتتاركتها   عمل ة االستتتتعراا الدور  الشتتتامل   ن جريايوأ نت   -38
 ورريها من آل ات  ق   اإلنسان.

ان ةجم وال ست ما   عن تقديرها للتقدم اترز من  دورة االستتعراا الن  مقدون ا الشتمال ةوأعرات   -39
 مجلافحة العن  والفقر   البلد.

  عمل ة االستتتتعراا وأشتتتارت إىل ابط ات اإلياا ة املتي ة   كروات ا شتتتاركة    النرويوبت  ور  -40
 من  االستعراا األخري.

وأشتارت ابكستتان إىل تنف   كروات ا خطة العمل ملجلافحة التم  ز وجرائم الجلراه ة ومتجل  املرأة  -41
 أجل منع العن  القائم عل  ن ى ا ن .من 

اترز   تعزيز احلق   الصحةجم والتنق   اش ن خماطر األلغام األرض ةجم   تقدمابل  وأشادت انما -42
 و  مجلافحة العن  ا نسي واملنز)جم والفقرجم واإلقصان االجتماعي.

افحتة الفقر واإلقصتتتتتتتتتتتتتتان اقتان ن الرعتايتة االجتمتاع تةجم واعتمتاد استتتتتتتتتتتتتت ات ج تة مجلت   ور بتت الفلب  -43
 الفلات الضع فة. االجتماعيجم وا ه د املت اصلة حلماية

اب ه د املب ولة لتحستتتتتتتتتتتتتت  التشتتتتتتتتتتتتتتريعات وت ستتتتتتتتتتتتتتري اإلدماج املهين واالجتماعي   ا لنداوأقرت   -44
 واالقتصاد   م ع الفلات ال طن ة واإل ن ة ورريها من األقل ات.

لتجل    تشريعااا و ارسااا مع اتفاق ة  ق   األشياف وأ نت الربتغال عل  ا ه د املب ولة   -45
اضة عن اإليداى رري الط عي   ماسسات اإلعاقةجم  ا   ذلت استعادة األهل ة القان ن ةجم واالستع  ذو 

 الرعاية خبدمات الط  النفسي الط ع ةجم وتق  د تطب ق اإلكراه عل  األشياف ذو  اإلعاقة العقل ة.

ن  املنز)جم ااري املتي ة حلماية  ق   األشتتتتتتياف ذو  اإلعاقة وجترق العوأشتتتتتتادت قطر ابلتد -46
 الت مل يتم التحق ق ف ها.لجلنها أشارت إىل التقارير اليت تف د ا ج د  ا

وأشتتتتتتتتتتتتتتتتادت مجه ريتتة ك راي ابلتقتتدم اترز   مجلتتافحتتة العن  املنز) واعتمتتاد كتتل من اتفتتاق تتة  -47
 نز).وقان ن احلماية من العن  امل اسطنب ل

ا  ا نستتت جم من    ق   اإلنستتتان واملستتتاواة  ابلتقدم اترز    ال  وأشتتتادت مجه رية م لدوفا -48
 خ ل القان ن واالس ات ج ة ال طن ة اش ن احلماية من العن  املنز).

واع فت رومان ا اب ه د املب ولة   إطار استتتتتتتت ات ج ة مجلافحة الفقر واإلقصتتتتتتتتان االجتماعيجم  -49
 ن ة للمساواة ا  ا نس .ات ج ة ال طن ة للحماية من العن  املنز)جم والس اسة ال طواالس  
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وذكر االحتاد الروسي التصديق عل  املعاهدات الدول ة حلق   اإلنسان والتغ ريات اليت أُجريت  -50
   التشتتتتتريعات هبدع تنف   ت صتتتتت ات االستتتتتتعراا الدور  الشتتتتتامل األخري. وأشتتتتتار إىل األوضتتتتتاى رري

 املرض ة واالكت اا   مراكز اال تجاز.

معل متتات عن االستتتتتتتتتتتتتتتجتتااتتة الجلروات تتة  تتائحتتة  ال فتتد الجلروادتئتت  رئ    واعتتد ذلتتتجم قتتدم -51
جم وعن م ضتتت عي اوتمع الرقمي واحلق   احلصتتت ل عل  املعل مات. وأشتتتار إىل إنشتتتان م قع 19-ك ف د

جم وقن ات جديدة للت اصتتل االجتماعيجم ومستتاعد مجأندرايمج www.koronavirus.hrشتتبجلي مركز  عن انه  
مج ال   19- يقتضتتتتتتتي اإلفصتتتتتتتاح عن اهل يةجم وتطب ق مجأوقف ا ك ف داستتتتتتتتشتتتتتتتار  ال  وه  تطب ق  -الرقمي  
 إىل تعزيز وعي امل اطن  ازايدة خطر العدوى.يهدع 

وستتتتلط الضتتتت ن عل  ابط ات اليت اّت ت من أجل اإلصتتتت ح القضتتتتائيجم منل حتستتتت  املعايري  -52
اتجلمة العل ا وكبري املدع  العام . واإلجرانات املتعلقة اتع   وترق ة املستتتتتتتتتتتتتتاول  القضتتتتتتتتتتتتتتائ   ورئ    

ئي للدولة و ل  املدعي العام للدولةجم وإعادة تعري  التدري  وأشتتتتتتتتتتتار إىل زايدة كفانة اول  القضتتتتتتتتتتتا
داخل اهل لات القضتتتتتائ ةجم وتعزيز دور املدرستتتتتة احلجل م ة للمستتتتتاول  القضتتتتتائ  جم ومعايري التق  م املعدلة 

 املبسطة للحص ل عل  املساعدة القان ن ة األول ة اوان ة. للم ظف  القضائ  جم واإلجرانات

االكت اا   الستتتتتتتج ن مل يعد مستتتتتتت لة مطرو ةجم وأن هناك جه داً مستتتتتتتتمرة   وشتتتتتتتدد عل  أن -53
لزايدة القتدرة االستتتتتتتتتتتتتتت عتاا تة وحتستتتتتتتتتتتتتت  ظروع الستتتتتتتتتتتتتتج ن. وي ىل اهتمتام ختاف ملنع التعت يت  واملعتاملتة 

 اف مسل ا  احلرية جبم ع احلق  جم  ا   ذلت الت م  الصحي.ال إنسان ة وامله نة. ويتمتع األشي

ه د أيضاً لضمان ت فري  اية أكنر مش اًل لضحااي العن  املنز). وقال إن العن  وقد اُ لت ج -54
املنز) جراتتتة جنتتتائ تتتة مستتتتتتتتتتتتتتتقلتتتة   جتتت  القتتتان ن ا نتتتائي. وإن القتتتان ن ا تتتديتتتد املتعلق ابحلمتتتايتتتة من 

اإلي ان القتان ن تة حلمتاية الضتتتتتتتتتتتتتتحتااي من خ ل تق ية م قعهتا اإلجرائي ومنع  فع املعتايري  املنز) قد ر  العن 
النتتان  . واتتدع احلم ت والتتتدريتت  املستتتتتتتتتتتتتتتمر مل ظفي إنفتتاذ القتتان ن إىل زايدة ال عي وتقتتدق التتدعم 

 الشامل للضحااي.

التمن تل   الربملتان و   ملتزمتة ابلنه ا ابألقل تات الق م تة. ويجلفتل لألقل تات احلق    وكروات تا -55
اإلقل م تتة. وت جتتد عمل تتة وضتتتتتتتتتتتتتتع ارتمو تنف تت   جتتديتد اتت اتل تتة و اهل لتتات التمن ل تتة والتنف تت يتتة للجل تت 

ت م ارد كبرية للرااطات ا امعة 2024-2020لألقل ات الق م ة جمل صتتتتتتتتتتتَ     مر لتها النهائ ة. وقد ُخصتتتتتتتتتتتّ 
 ستهدفة من خ ل القان ن الدست ر .لألقل ات الق م ةجم ولألم ال امليصصة للتدااري امل

ت الق م ة و روفهاجم وقد اّت ت خط ات لتحستتتتتتتتتتتت  وتجلفل كروات ا استتتتتتتتتتتتتيدام لغات األقل ا -56
إجرانات مجع الب اتت ف ما يتعلق ابألقل ات الق م ة. وُوضتتعت منهج ة خاصتتة  مع الب اتت من أجل 

 إعطان األول ية لت ظ   أفراد األقل ات.

.  2020- 2013ااي الروما وتنف   االستتت ات ج ة ال طن ة إلدماج الروما للف ة  مام خاف لقضتتت وأو) اهت  - 57
كروات ا مشتروعاً مع فاً اه دول اً ألفضتل املمارستات   مجع الب اتت األستاست ةجم وقدمت أجهزة   ووضتعت 

   املائة من السجلان الروما. 30منزل ة يستف د منها أكنر من 

ي امل تل ا نستتتتتتتتتتتتتتي ومغتاير  اهل يتة ا نستتتتتتتتتتتتتتان تة و تاملي  تات واملنل   ومزدوجوف متا يتعلق ابملنل -58
ا نستتتت جم ن مت كروات ا  لقات دراستتتت ة للقضتتتتاة واتام  واملدع  العام  وضتتتتباط الشتتتترطة صتتتتفات  

و نلي من متتات اوتمع املتتد  اشتتتتتتتتتتتتتتت ن جرائم الجلراه تتة وخطتتاب الجلراه تتةجم ومنحتتت إمجلتتان تتة حتتتديتتث 
ا تعم م دات ملغاير  اهل ية ا نستتتتتتتتتتان ة. ووفقاً لقان ن مجلافحة التم  زجم تعتزم كروات االعتمادات والشتتتتتتتتتتها

 مراعاة قضااي املنل ات واملنل   ومزدوجي امل ل ا نسي ومغاير  اهل ية ا نسان ة   خمتل  اواالت.
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صتتتتجل ك وف ما يتعلق  جلافحة االجتار ابلبشتتتترجم صتتتتّدقت كروات ا عل  مج ع الصتتتتجل ك الدول ة و  -59
 للتنس ق. االحتاد األورويب ذات الصلة وأنش ت ن اماً شام ً 

كروات ا عل   جها األفقي ملجلافحة التم  زجم وقد اعتمدت إطاراً ق ايً. وانل تدري  وتشتتتتتتتتتتتتتتدد   -60
أصتتتتتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتتتتتلحة املعن   الشتتتتتتتتتتتتتامل لعدة قطاعات من ذجاً للنجاح   حت يل الت صتتتتتتتتتتتتت ات املتعلقة 

عمل تة. وقد أُعد اروت ك ل جديد  مع الب تاتت املتعلقتة جبرائم الجلراه ة ابلستتتتتتتتتتتتتت تاستتتتتتتتتتتتتتات إىل  ارستتتتتتتتتتتتتتة  
 .2024-2020بحت إدانة خطاب الجلراه ة   األماكن العامة جزناً من ارتمو احلجل مة للف ة وأص

ويشتتتتجلل التنق   اشتتتت ن ترقة ال ه د جزناً ال يتجزأ من املناهو الدراستتتت ة الجلروات ةجم ستتتت ان    -61
 التاريخ. وّتصتتتتتتتتق كروات ا أم االً اتدائ ة أو النان يةجم وه  مدمو   التعل م ا امعي ملدرستتتتتتتتي  املدارس اال

   م زان ة الدولة لتن  م ر  ت تعل م ة إىل م قع ايس ن فاتش الت كار .

وتعد تاراة الفستتتتتاد إ دى أول ايت احلجل مة. وستتتتتلط تئ  رئ   ال فد الضتتتتت ن عل  إنشتتتتتان  -62
ة الفستتتتتاد. وقد ال و اية املبلغ  عن امليالفاتجم وتعزيز شتتتتتبجلة ماستتتتتستتتتتات مجلافحن ام لإلا   الفع

 ُع ّ  أم  امل امل ا صفه اهل لة امليتصة لفحق التقارير املتعلقة ابمليالفات.

جه دها املت اصتتتتتتلة للتحق ق   قضتتتتتتااي جرائم احلرب وتاكمة مرتجلب ها.   وكررت كروات ا أتك د -63
اشت ن التبادل   تاكم متيصتصتة   قضتااي جرائم احلربجم واالتفاقات اليت أارمت  وأشتارت إىل إنشتان أراع

 املباشر لألدلة واملساعدة ا  البلدان اواورة.

وهّن  الستتتتتتتتتتتتتنغال كروات ا عل  تصتتتتتتتتتتتتتديقها عل  االتفاق ة الدول ة حلماية مج ع األشتتتتتتتتتتتتتياف من  -64
 د املرأة والعن  املنز).االختفان القسر  وعل  ا ه د اليت تب هلا ملجلافحة العن  ض

قلقها إزان استتتتتتتق ل أم  امل امل املعين ابألطفال. وأشتتتتتتارت أيضتتتتتتاً إىل وأعرات ستتتتتتل فاك ا عن   -65
 التقارير املتعلقة اتهديد الصحف   وّت يفهم وعدم النجاح   العن ر عل  ا ناة.

و اية لغة و قافة األقل ة وأعرات ستتتتتتل ف ن ا عن قلقها إزان تقاع  الستتتتتتلطات اتل ة عن تعزيز   -66
 السل ف ن ة   كروات ا.

واب ه د املب ولة ل ع اع حبق   املنل ات واملنل     استطنب لوأشتادت إستبان ا ابعتماد اتفاق ة   -67
 ومزدوجي امل ل ا نسي ومغاير  اهل ية ا نسان ة و املي صفات ا نس .

 جل . هلا  جل مة كروات ا حلماية  ق   اإلنسان ل  وأ اطت دولة فلسط  علماً اب ه د اليت تب   -68

ابستتتتتتتتتمرار تعاون كروات ا البنان مع آل ات  ق   اإلنستتتتتتتتانجم  ا ف ها الفريق   وأشتتتتتتتتاد الستتتتتتتت دان -69
 العامل املعين ابالستعراا الدور  الشامل.

ل  وأعرات الستتتت يد عن قلقها إزان خطاب الجلراه ة امل جه إىل األقل ات الق م ةجم وشتتتتجعت ع -70
املتعلقة ابألقل ات ال طن ة واملنل ات واملنل   ومزدوجي وإنفاذ التشتتتتريعات    ا ل مزيد من ا ه د   تنف  

 امل ل ا نسي ومغاير  اهل ية ا نسان ة و املي صفات ا نس .

وأشتتتتتتتتتتتتتتتادت ستتتتتتتتتتتتتت يستتتتتتتتتتتتتترا اب ه د اليت ات لتهتا احلجل متة وابلتقتدم الت   أ رزتته    تال  تايتة  -71
 .األقل ات  ق  

قان ن ا ديد املتعلق ابلرعاية الستتتتتتتتتتتتتتجلن ة   ل شتتتتتتتتتتتتتتيت عن تقديرها العتماد ال -وأعرات ت م ر   -72
املنتتتتاطق اليت تتلق  املستتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتدةجم والقتتتتان ن املتعلق ابلعن  املنز)جم واالستتتتتتتتتتتتتت ات ج تتتتة ال طن تتتتة املتعلقتتتتة 

 األسر . ابلعن 
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نست  وف ما يتعلق ابلعن  القائم ابط ات املتي ة    ال املستاواة ا  ا   وأشتارت ت ن  إىل -73
والربوت ك ل االخت ار    اسطنب لا ن  والعن  املنز). ور بت ج ب د ابلتصديق عل  اتفاق ة  عل  ن ى  

 التفاق ة  ق   الطفل املتعلق إبجران تقدق الب رات.

إن ترك ا ور بت ترك ا ارربة القادة الجلروات     التصتتتتتد  للفستتتتتاد وخطاب الجلراه ة. وقالت   -74
 .تايد استمرار مجلافحة ه ه ا رائم

وأشتتتتتادت أوكران ا انجاح تنف   الستتتتت استتتتتات   خمتل  اواالتجم وك لت إبدخال التشتتتتتريعات  -75
 ذات الصلة    ا) العدالة ا نائ ة والرعاية االجتماع ة.

ات لتت ماخراً لتدفع ور بتت اململجلتة املتحتدة لربيطتان تا الع م  وأيرلنتدا الشتتتتتتتتتتتتتتمتال تة اب ه د اليت   -76
د النزاى. وأشتتتادت ابلرستتتائل امل جهة إىل ا مه ر اشتتت ن أ  ة ا  ام الضتتتحااي املصتتتاحلة   مر لة ما اع

 وتن  م ا تفاالت مش كة مع األقل ات الجلروات ة إل  ان ذكرى احلرب.

تمع ونصتتتتتتتتتتحت ال الايت املتحدة األمريجل ة احلجل مة ابالستتتتتتتتتتتنمار   انان قدرات مجاعات او -77
 ديينجم ومنع التم  ز الديين ومضايقة األقل ات الدين ة.املد  من الروماجم وتعزيز التسامة ال

وستتتلطت مجه رية فنزوي  الب ل فارية الضتتت ن عل  قان ن الرفاه االجتماعيجم ولجلنها أشتتتارت إىل  -78
هم من تصتتتتتتتتتتتتتتتاعتد العن  القتائم عل  ن ى ا ن  والعنصتتتتتتتتتتتتتتريتة وخطتاب الجلراه تة ضتتتتتتتتتتتتتتتد املهتاجرين ورري 

 الضع فة. الفلات

ن ابرتفاى معدل التحا  اإلتث ابلتعل مجم واعتماد قان ن اش ن العن  املنز)جم ور بت أفغانستا -79
وابلتحستت نات اليت أدخلت عل  الن ام االنتيايب ف ما يتعلق ابألقل اتجم واعتماد استت ات ج ات ملجلافحة 

 الفقر واإلقصان االجتماعي.

 ال امل  قة القضتتتائ ة  رائم   التعاون اإلقل مي  ادئ الت ج ه ة لتحستتت   ور بت ألبان ا ابملب -80
احلرب والبحتث عن األشتتتتتتتتتتتتتتيتاف املفق دينجم وتنف ت  خطتة وطن تة ملجلتافحتة التم  زجم واعتمتاد اروت ك الت 
جديدة ي  تطب قها    االت العن  ا نستتتتتتتي واملنز). وأشتتتتتتتادت ازايدة متن ل املرأة   احل اة العامةجم 

 اإلعاقةجم والتقدم اترز   إدماج الروما   اوتمع.  ه د املب ولة من أجل ت ظ   األشياف ذو واب

  2020- 2013وهن ت األرجنت  كروات ا عل  االستتتتتتتت ات ج ة ال طن ة إلدماج الروما اليت أعداا للف ة   -81
 واليت تركز ترك زاً ق ايً عل  التعل م.

اترز    ال  ق    . وأقرت ابلتقدم  استتتتتتتتتتطنب ل ات ا عل  اتفاق ة  ور بت أستتتتتتتتتت ال ا اتصتتتتتتتتتتديق كرو  -82
 . 2020- 2013األقل ات اإل ن ةجم ور بت اب ه د املب ولة لتنف   االس ات ج ة ال طن ة إلدماج الروما للف ة  

ور بت النمستتتتتتتا ابعتماد قان ن اشتتتتتتت ن العن  املنز)جم فضتتتتتتتً  عن إعادة إدراج أ جلام اشتتتتتتت ن  -83
تي ة من أجل املصتتتتتاحلة ا  األرلب ة الجلروات ة    القان ن ا نائي. وأشتتتتتادت اببط ات املالعن  املنز)

 واألقل ة الصرا ة.

عل  كروات تتتا العتمتتتادهتتتا صتتتتتتتتتتتتتتجل كتتتًا اشتتتتتتتتتتتتتتتت ن منع العن  وملجلتتتافحتتتة الفقر  وأ نتتتت أذرا جتتتان -84
 االجتماعي. واإلقصان

التعدي ت اية من العن  املنز) وإىل  وأشتتتارت جزر البهاما إىل اعتماد استتت ات ج ة وطن ة للحم -85
 املق ح إدخاهلا عل  القان ن ا نائي لضمان تشديد العق ابت   ه ا اوال.

 تعجل  وأعرات ا  روس عن قلقها إزان  الة  ق   اإلنسان   كروات ا   عدة  االتجم كما -86
 ذلت ه لات املعاهدات.
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  م اصتلة الستري عل  ة ال طن ة وشتجعت كروات ا علور بت الج جلا اباللتزام است استة للمصتاحل -87
 ه ا الدرب.

وأعرات ا تستت ات عن تقديرها العتماد الربوت ك ل املتعلق ابلعن  املنز)جم واستت ات ج ة مجلافحة  -88
 الفقر واإلقصان االجتماعيجم وابطة ال طن ة ملجلافحة التم  ز.

نات الرام ة إىل وأارزت أ  ة تعزيز اإلجرا  .استتتتطنب لاتفاق ة  وأشتتتتادت الربازيل ابلتصتتتتديق عل    -89
 تشج ع اإلدماج ومنع التم  ز ضد أقل يت الصرب والروما.

وأشتتتتتتتتتتتتتتادت الغاراي اببط ات املتي ة ملجلافحة جرائم الجلراه ة وخطاب الجلراه ةجم ومقاضتتتتتتتتتتتتتاة  -90
ااري املتي ة مرتجليب جرائم احلربجم وحتديد ه ية األشتتتتتتتياف املفق دين. وأعرات أيضتتتتتتتاً عن تقديرها للتد

 املنز) والعن  القائم عل  ن ى ا ن . ملجلافحة العن 

واع فت كمب داي اب ه د املب ولة للتصتتد  للعن  القائم عل  ن ى ا ن جم فضتتً  عن اعتماد  -91
 قان ن احلماية من العن  املنز). وأشادت اب ه د املب ولة ملجلافحة الفقر واإلقصان االجتماعي.

أن اإلطتار القتان   للعمتل واحلمتايتة االجتمتاع تة ي )  الجلرواد فتد ئت  رئ   المث أوضتتتتتتتتتتتتتتة ت -92
اهتماماً خاصتاً حلماية األشتياف ذو  اإلعاقة ولألطفال ال ين يعان ن من صتع ابت   النم  واحل امل 

 واملسن  وأفراد الفلات الضع فة األخرى.

واالستتتتتتتتتمرارية وإمجلان ة مبدأ املستتتتتتتتاواة وقال إن الرعاية الصتتتتتتتتح ة تُ فَّر للجم عجم عل  أستتتتتتتتاس   -93
. وإن  لة ت ع ة 19-ال صتتتتتتتتت لجم  ا   ذلت تقدق الدعم واملستتتتتتتتتاعدة لجلل من ُأصتتتتتتتتت   جبائحة ك ف د

ادأت لتشتتتتتتتتتتتتج ع ا م ع عل  اعتماد ستتتتتتتتتتتتل ك مستتتتتتتتتتتتاول. وإن تنف   خطة رعاية املشتتتتتتتتتتتتردين      قد
 خاف. ابهتمام

جم عجم وهناك ترك ز خاف عل  الط ب ل م النان   للوتركز الست استة التعل م ة عل  إة ة التع -94
الروما جملمع تقدق اعتمادات ومنة دراست ة للتعل م النان   والتعل م العا) . ون راً ل جتاهات الستائدة مع 

َرت مبادئ ت ج ه ة للتعل م عن اُعد للمدارس االاتدائ ة والنان يةجم وأنشتتتتتتتتتتتتتت ت 19-جائحة ك ف د جم نُشتتتتتتتتتتتتتت 
زي ن وي ت  ب . ونُ  ّم التعّلم عن اعتتتتتتد لألقل تتتتتتات الق م تتتتتتة ل جملقن ات التلفاملتتتتتتدارس قن ات اتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

و روفهتاجم رري أن هت ا األمر شتتتتتتتتتتتتتتجلتل حتتدايً  ق ق تاً ف متا حق ط ب الرومتا استتتتتتتتتتتتتتبت  ظروفهم  الغتهتا
 املع ش ة الصعبة.

وكرستتتتتتتتتتتتتت جه دها لتحق ق مج ع   استتتتتتتتتتتتتطنب لصتتتتتتتتتتتتتدقت كروات ا عل  اتفاق ة  جم  2018و  عام   -95
ن العملجم ال اجلن فصتتتتتتل العام ت احل امل من وظائفهنجم ت ال اردة   االتفاق ة. و  ج  قان  االلتزاما

كما ال اجلن فصتتتتتتتل اذابن أ نان إجازة األم مة أو األا ة. وعرفت مبالغ االستتتتتتتتحقاقات املال ة زايدة من 
النتيايب الجلرواد إلجازة ال الدية. وأوضتتة أن التشتتريع اأجل تشتتج ع ك  ال الدين عل  االستتتفادة من ا

 ملساواة ا  ا نس  وأ  ة متن ل مت ازن للنسان والرجال   الق ائم االنتياا ة.يسد أ  ة مبدأ ا

جم فإن إجران 19-وعل  الررم من تعديل ظروع العمل   املستتتتشتتتف ات استتتب  جائحة ك ف د -96
تشتف  ال الدة امل ئم لألم والطفل تمو ال طين لسترطان الند  وارتمو مست اإلجهاا ال يزال متا اً والرب 

 تمران انجاح.مس

جم استتتتُتحد ث إطار تشتتتتريعي جديدجم كما أُنشتتتتلت مراكز جديدة إلعادة الت ه ل 2015و  عام   -97
املهين لألشتتتتتتتتتتتتتتيتاف ذو  اإلعتاقتة. وكتانتت هنتاك زايدة   مبتالغ املستتتتتتتتتتتتتتاعتدة واتدل الرعتايتة واتدل العجز 

 ى ل الد  األطفال ال ين يعان ن من بلغ التع يض املدفأيضتتتاً زايدة   م  2020يصتتتي. وشتتتهد عام  الشتتت 
ل حتستتت  هام عل  القان ن ال    مي األشتتتياف ال ين يعان ن من أمراا  صتتتع ابت   النم . وأُدخ 
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ن احلصتت ل عقل ة. وف ما يتعلق ابلرعاية الصتتح ة لألشتتياف ذو  اإلعاقةجم اّتُ  ت تدااري مناستتبة لضتتما
 إعادة الت ه ل.عل  ابدمات الصح ة وخدمات 

وأوضتتة أن البحث عن املفق دين يستتتند إىل املبادئ اإلنستتان ة وإىل أعل  املعايري الدول ة. وقد  -98
مت تن  م التعاون الننائي مع الب ستتتتتتتتتنة واهلرستتتتتتتتتت وا بل األستتتتتتتتت دجم وكروات ا من الدول امل قعة عل  ابطة 

  إقل م ي ر ستتتتتت ف ا الستتتتتتااقة. وقد صتتتتتتدر لة األشتتتتتتياف املفق دين من النزاعات  اإلطارية ملعا ة مستتتتتت 
. وعل  الررم من مج ع 2019القان ن الشتتتتتامل املتعلق ابألشتتتتتياف املفق دين    رب االستتتتتتق ل لعام  

 شيصاً فقدوا من   رب االستق ل. 1 869التدااري املتي ةجم ال تزال كروات ا تبحث عن 

الطلبات  شيصاً. واخنفض عدد    37إىل    665املشردين داخل اً وال جل  من    وقد اخنفض عدد -99
طلباً.    62إىل    2  984املعلقة للحص ل عل  الرعاية السجلن ة اليت قدمها أصحاب  ق   احل ازة السااق ن من  

سجلان من األسر األكنر ضعفاً   إطار ارتمو اإل  307مت ت فري الرعاية السجلن ة لتتتتتتتتت    وابإلضافة إىل ذلتجم 
ملمتلجلاتجم وال تزال هناك مثان قضتتتتتتتااي معلقة معروضتتتتتتة ابستتتتتتتتعادة ا  قضتتتتتتت ة تتعلق  56اإلقل ميجم ومت  ل  

 اتاكم. عل 

وتدرك كروات ا أ  ة  اية املهاجرين ا صتتتتفهم من أكنر الفلات ضتتتتعفاً. وتدعم كروات ا االتفا   -100
ن متتة والن تتام تتة. وجرى تتتدريتت  ضتتتتتتتتتتتتتتبتتاط العتتاملي ل جل  واالتفتتا  العتتاملي من أجتتل اهلجرة اذمنتتة وامل

 ع االدعانات املتعلقة إبستتتتتتتتتانة معاملة املهاجرين من قبل شتتتتتتتتترطة عل  معاملة املهاجرين. وّتضتتتتتتتتتع مجال
الشتتترطة الجلروات ة لفحق شتتتامل. وقد  بت أن الغالب ة الع م  من احلاالت ال أستتتاس هلا من الصتتتحة. 

اماً جنائ ة   لضتتتتتتتتباط الشتتتتتتتترطةجم ي اجه الضتتتتتتتتباط املعن  نو  احلاالت اليت تنبت ف ها املستتتتتتتتاول ة الفعل ة  
وات ا هي أول دولة عضت    االحتاد األورويب شترعت   إنشتان آل ة مستتقلة لرصتد وإجرانات أتديب ة. وكر 

 اإلجرانات اليت يتي ها ضباط الشرطة عل  احلدود.

ا تديتدة إلدمتاج ويشتتتتتتتتتتتتتتتارك الفريق العتامتل املعين إبدمتاج األجتانت    صتتتتتتتتتتتتتت تارتة خطتة العمتل  -101
 18 . وقد مت تع   منستتتتتق  لإلدماج اتلي    2023-2021احلماية الدول ة جملاألشتتتتتياف ال ين منح ا  

و تتتدة تل تتتة من و تتتدات احلجلم التتت اد. وعمً  ابلقتتتان ن املعتتتدّ ل لقتتتان ن احلمتتتايتتتة التتتدول تتتة واملاقتتتتةجم 
  تعل م اللغة ابحلماية الدول ة. ومت ت فري دورات ل شيصاً من األشياف املتمتع    695الرعاية السجلن ة لتتتتتتت   ت فري  مت 

 لألطفال والبالغ . واجلن لألشياف املعاد ت ط نهم ال ص ل إىل ماسسات الصحة العامة. الجلروات ة 

ور بتتت كنتتدا اببط ات اإليتتاا تتة اليت اّتتت اتتا كروات تتا ملجلتتافحتتة العن  ضتتتتتتتتتتتتتتتتد املرأة وحتق ق  -102
 املصاحلة مع األقل ات النقاف ة.

يقها عل  الربوت ك ل  ج ة ال طن ة حلق   الطفل وعل  تصتدوهن ت شت لي كروات ا عل  االست ات -103
 االخت ار  التفاق ة  ق   الطفل املتعلق إبجران تقدق الب رات.

وأعرات الصتتت  عن قلقها إزان انتهاك  ق   األقل ات والتم  ز ضتتتدها. وأ اطت علماً أيضتتتاً  -104
 ها من الفلات الضع فة.ابلعن  ضد املرأة ورري 

ام كروات ا آبل ة االستتتتتتتتتتتتعراا الدور  الشتتتتتتتتتتتاملجم وأعرات لجلروات ا عن متن ااا  اب ابلتز ور بت ك -105
 ابلنجاح   تنف   الت ص ات.

ودخ هلا   ز النفاذجم وك لت ابلتدااري املتي ة   استطنب لور بت قربف ابلتصتديق عل  اتفاق ة   -106
 املرأة.ملجلافحة التم  ز ضد 

تت  أم  امل تامل واملجلتاتت  ار القتان   واملتا) املتعلق  جلوأعراتت تشتتتتتتتتتتتتتت جل تا عن تقتديرهتا لإلطت  -107
 املتيصصة اليت أسهمت   وفان كروات ا ابلتزامااا الدول ة    ال  ق   اإلنسان.
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عن ردى   . وأاثرت خماوع اشت ن تقاريراستطنب لور بت الدامنرك اتصتديق كروات ا عل  اتفاق ة   -108
ن الضرور  تط ير عاوى التشهري املتجلررة. وذكرت الدامنرك أن مالصحف   عن التغط ة النقدية اسب  د

 ال ا ة املدن ة   املدارس.

ور بتت ج ب د ابلتصتتتتتتتتتتتتتتديق عل  الربوت ك ل االخت تار  التفتاق تة  ق   الطفتل املتعلق إبجران  -109
 لبشرية.ق ة  ل  أورواب ملجلافحة االجتار ابألعضان اواتفا اسطنب لتقدق الب رات وعل  اتفاق ة 

ور بت ا مه رية الدوم ن جل ة ا ضتتتتتتتتتتع خطة عمل ملجلافحة التم  ز واعتماد قان ن احلماية من  -110
 العن  املنز).

وأعرات مصتتتتتتتر عن قلقها إزان عدم االلتزام ابملستتتتتتتاواة ا  ا نستتتتتتت    ستتتتتتت   العمل. و نت  -111
 ا ة مس ليت اكت اا السج ن وّت ي  الصحف  .كروات ا أيضاً عل  مع

وأ نت إ   ا ا عل  كروات ا لتقداها تقرير منتصتتتتتتتتتتتت  املدة وإعدادها تقارير   ج  الصتتتتتتتتتتتتجل ك  -112
 الدول ة حلق   اإلنسان.

وأشتتتتتتتتتتتتتادت ف جي ابعتماد قان ن احلماية من العن  املنز)جم وخبطط العمل اليت تتماشتتتتتتتتتتتتت  مع  -113
 لفساد وقان ن  اية املبلغ  عن امليالفات.اس ات ج ة مجلافحة ا

واستتتتتتتتتفستتتتتتتترت فرنستتتتتتتتا عن التدااري اليت تن ر كروات ا   اّتاذها لتعزيز كفانة ا هاز القضتتتتتتتتائي  -114
 وت سري مت يل وعمل املن مات رري احلجل م ة.

واعتماد جم  استتتطنب لوأ نت ج رج ا عل  كروات ا لق امها جبملة أم ر منها املصتتتادقة عل  اتفاق ة   -115
فضتتتتتتتتتً  عن خطة   املنز) وخطة وطن ة ملجلافحة االجتار ابلبشتتتتتتتتترجماستتتتتتتتت ات ج ة وطن ة للحماية من العن   

 ملجلافحة التم  ز.

ور بت أملان ا اب ه د املب ولة للشتتتتتتتتتتتروى   عمل ة مصتتتتتتتتتتتاحلة وطن ة ا  الجلروات والصتتتتتتتتتتترب.  -116
 ة املنصتتت ف عل ها   دستتتت ر كروات ا أ ا ال تزال تشتتتعر ابلقلق ألن اعض  ق   اإلنستتتان األستتتاستتت  رري
 لجلامل.  ابتُنفَّ  ال

جم وات ق ع املبادئ الت ج ه ة لتحستتتت  التعاون استتتتطنب لور بت ال  تن ابلتصتتتتديق عل  اتفاق ة   -117
 اإلقل مي   تاكمة جرائم احلرب والبحث عن املفق دين.

اليت تلقتها كروات ا   ج الت وأ نت هندوراس عل  النتائو اليت حتققت   تنف   الت صتتتتتتتتتتت ات   -118
 ور  الشامل السااقة.االستعراا الد

ور بت آيستتتتتلندا ابلتقرير ال طين ال   قدمته كروات ا واببط ات املب نة ف هجم وأعرات عن أملها  -119
   م اصلة تنف   تلت ابط ات.

االجتماعي. وأعرات أيضتتتتتتتتاً عن ور بت اهلند ابعتماد استتتتتتتت ات ج ة مجلافحة الفقر واإلقصتتتتتتتتان   -120
 ماية وتعزيز  ق   اإلنسان ال   ير  إعداده.تطلعها إىل الربتمو ال طين حل

وأ نت إندون ستتتتتتتتت ا عل  كروات ا العتمادها استتتتتتتتت ات ج ة مجلافحة الفقر واإلقصتتتتتتتتتان االجتماعي  -121
 واس ات ج ة مجلافحة الفساد.

إزان عدم كفاية التدااري اليت اّت اا كروات ا حلماية   وأعرات مجه رية إيران اإلستتتتت م ة عن قلقها -122
 اقة واألطفال والنسان.زيز  ق   الصحف   واألقل ات واملهاجرين واألشياف ذو  اإلعوتع

 وأعرب العرا  عن تقديره العتماد اس ات ج ة مجلافحة الفقر واإلقصان االجتماعي. -123
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املنز) ماخراً و نت عل  م اصتلة ه ه ا ه دجم  ا     ور بت أيرلندا اتعزيز احلماية من العن  -124
 ن طريق زايدة ت فري امل وى لضحااي العن  املنز).ذلت ع

وأشتتتتتادت إستتتتترائ ل ابعتماد خطة العمل ملجلافحة التم  زجم اليت تضتتتتتمنت تدااري ملنع ومجلافحة  -125
 جرائم الجلراه ة وخطاب الجلراه ة.

واتفاق ة  ل  أورواب ملجلافحة   استتتتتتتتتتتطنب لابلتصتتتتتتتتتتتديق عل  كل من اتفاق ة  وأشتتتتتتتتتتتادت إيطال ا   -126
ات ملناهضتة التم  ز واملستاواة ا  ا نست جم فضتً  عن ابألعضتان البشترية. ون هت ابعتماد ست است   االجتار

 اعتماد تدااري حلماية األطفال.

ألقل تات اإل ن تة والنستتتتتتتتتتتتتتان وأعراتت ال تاابن عن تقتديرهتا للجه د املبت ولتة حلمتايتة وتعزيز  ق   ا -127
ل واألشتتتتتتتياف ذو  اإلعاقةجم فضتتتتتتتً  عن املبادرات واألطفال واملستتتتتتتن  واملتقاعدين والعاطل  عن العم

 تساتاً وتعايشاً ا  اإل ن ات. الرام ة إىل إقامة  تمع أكنر

بطط اليت وأعرب األردن عن تقديره للتقرير ال طين لجلروات ا ال   يربز أهم االستتتتتت ات ج ات وا -128
 من ش  ا أن تاد  إىل تعزيز  ق   اإلنسان و ايتها.

ان اجل ن كروات ا طرفاً   جل الصتتتتتتجل ك الدول ة املتعلقة حبق   اإلنستتتتتتان كازاخستتتتتتت  وأشتتتتتتادت -129
 وت اصل تعاو ا اإليايب والبنان مع األمم املتحدة ومج ع آل ااا.

ل التتدريي للحق   الصتتتتتتتتتتتتتتحتة واحلمتايتة من ور بتت هتاييت اب ه د املبت ولتة من أجتل اإلعمتا -130
 العن  املنز).

 انه ابتامي إىل أن كروات اجم ا صفها تئبة لرئ    ل   ق   فد الجلرواد   اوأشار رئ   ال   -131
جم شتتتتتتتتتاركت انشتتتتتتتتتاط   مج ع املستتتتتتتتتائل املتعلقة 2019اإلنستتتتتتتتتان ومقرراً ول   ق   اإلنستتتتتتتتتان   عام  

 املجلت . اعمل

ف ة   علق  ستتت لة  اية الصتتتحف  جم قدم معل مات عن احلماية العامة واحلماية اإلضتتتاوف ما يت -132
حف  جم قدم معل مات عن احلق   القان ن ا نائي. وف ما يتعلق ابلتم  ز اإل ين واالعتدانات عل  الصتتتتتتتتتتت 

لقضتتتاة والشتتترطة املجلف لة   الق ان  اتل ة وعن التدااري األخرى املناهضتتتة للتم  زجم  ا   ذلت تدري  ا
  استتتيدام لغاااجم أشتتار إىل الت ضتت حات واملن مات رري احلجل م ة. وف ما يتعلق حبق األقل ات الق م ة  

 متة اليت تصتتتتتتتتتتتتتتتدر   جت  امل نتا  األورويب للغتات اإلقل م تة أو لغتات املفصتتتتتتتتتتتتتتلتة ال اردة   التقتارير املنت
لجلل طفل واال ت اجات الشتتتتتتتتيصتتتتتتتت ة للطفل األقل ات. وف ما يتعلق ابحلضتتتتتتتتانةجم ذكر أن ابطة الفردية  

 أسرة  اضنة. تاخ    االعتبار عند حتديد إقامته لدى

واعد ذلتجم أكد تئ  رئ   ال فد أن كروات ا منفتحة وعاقدة العزم عل   ل مجمج ع املستتتتتتتتائل  -133
 املاملة النامجة عن  رب االستق لمج. ودعا إىل التعاون.

ة لجلروات اجم وال ظ أن كروات ا تن ر   التصتتتتتتتتتتتديق عل  االتفاق ة وأشتتتتتتتتتتتار إىل االلتزامات الدول  -134
مللحق ية مج ع األشتتتتتتتتتتياف من االختفان القستتتتتتتتتتر  واالنضتتتتتتتتتتمام إىل الربوت ك ل االخت ار  االدول ة حلما

ابلعهد الدو) اباف ابحلق   االقتصتتتادية واالجتماع ة والنقاف ةجم وأ ا اصتتتدد وضتتتع اللمستتتات األخرية 
 ا    ج  العهد الدو) اباف ابحلق   االقتصادية واالجتماع ة والنقاف ة.عل  تقريرها الن

وقتتدم معل متتات عن أنشتتتتتتتتتتتتتتطتتة كروات تتا   إطتتار التحتتال  التتدو) إل  تتان ذكرى ترقتتة ال ه د.  -135
 وأوضة النم ذج الجلرواد لتقدق التقارير إىل اذل ات الدول ة واإلقل م ة حلق   اإلنسان.
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التزام كروات ا ابملستتتتتتتا ة اشتتتتتتتجلل ج هر    عمل ة االستتتتتتتتعراا الدور  الشتتتتتتتامل   وأكد  دداً  -136
   اصتلة حتست   ق   اإلنستان   البلدجم مشترياً إىل أن آل ة االستتعراا اليت مجأنشتلت اطم ح وت قعات كبريةمج   و 

 ي  أن حتافظ عل  النقاش التفاعلي كعنصرها األساسي.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  

لكن   موعد  سوو  تنرر كرواتيا   التوصويات التالية وسوتقدد ردوداا   الوامل املناسوب -137
 اإلنسان: أاصاه اتريخ انعقاد الدورة السادسة واألربعني جمللس حقوق

مواصووووووولة جلودما الرامية مة مواءمة تشوووووووريعااا الوانية مد التزامااا الدولية  137-1
 )اريغيزستان(؛

التصووووووووووووديق علل االتفواايوة الودوليوة حلموايوة فيد األ ووووووووووو وا  من اال تفواء  137-2
 نغال( )سلوفاكيا( )العراق( )فرنسا(؛القسري )بنما( )الس

النرر   ممكانية التصوديق علل االتفااية الدولية حلماية فيد األ و ا  من  137-3
 اال تفاء القسري )تونس(؛

اية الدولية حلماية فيد األ و ا  من النرر   ممكانية التصوديق علل االتفا 137-4
 اال تفاء القسري )األرجنتني(؛

ديق علل االتفااية الدولية حلماية فيد األ وو ا  من  حنو التصوو املضووق ادماا  137-5
 اال تفاء القسري ) يلق(؛

التصووووديق علل االتفااية الدولية حلماية حقوق فيد العمال امللاجرين وأفراد  137-6
 )مصر(؛أسرمم )السنغال( 

 رمم )تركيا(؛ توايد االتفااية الدولية حلماية حقوق فيد العمال امللاجرين وأفراد أس  7- 137

توايد االتفااية الدولية حلماية حقوق فيد العمال امللاجرين وأفراد أسوووووووورمم  137-8
 والتصديق عليلا )مندوراس(؛

النرر   التصوووووووووووووديق علل االتفووواايوووة الووودوليوووة حلموووايوووة حقوق فيد العموووال  137-9
ئق للعمال امللاجرين وأفراد أسوووورمم وعلل اتفااية منرمة العمل الدولية بشوووو ن العمل الا

 ( )الفلبني(؛189)رام  2011املنزليني، 

التصووووديق علل االتفااية الدولية حلماية حقوق فيد العمال امللاجرين وأفراد  137-10
 2011أسووووووووووورمم واتفواايوة منرموة العمول الودوليوة بشوووووووووووو ن العمول الائق للعموال املنزليني، 

 فنزويا البوليفارية(؛  ( )فلورية189 )رام

منلا تعاون مد اإلجراءات اخلاصووووة جمللس حقوق اإلنسووووان، بسووووبل  ف التكثي 137-11
ضوووووووووووموان التنفيوص الكوامول للتوصووووووووووويوات الحب اودملوا الفريق العوامول املعين  واالت اال تفواء 

 )بياروس(؛ 2014زايرته   عاد القسري أو غري الطوعق، عقب 

ة البلوود ابوول توجيووه دعوة مة املقرر اخلووا  املعين بقضووووووووووووااي األاليووات لزاير  137-12
 وري الشامل )بنما(؛استعراضلا الرابد   ماار آلية االستعراض الد
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تقود  تقواريرموا الودوريوة مة ميملوات املعوامودات   الواومل ا ودد،  وا    لو   137-13
 مة جلنة منامضة التعصيب )بياروس(؛

ملتحودة تشوووووووووووتيد تقود  التقوارير الحب مب تبقوداد بعود  وجوب معوامودات األمم ا 137-14
علل فيد أ ووكال التمييز العنصووري   حلقوق اإلنسووان، وال سوويما االتفااية الدولية للقضوواء

واتفووواايوووة حقوق الطفووول والعلووود الووودوق اخلوووا  ابحلقوق االاتصووووووووووووواديوووة واالجتمووواعيوووة 
 )املغرب(؛ والثقافية

النرر   توفري محاية  اصوووة حلقوق اإلنسوووان واحلرايت األسووواسوووية   اإلاار  137-15
معامدات حقوق اإلنسوووووان انوين الواين، مد مراعاة اإلعان العاملق حلقوق اإلنسوووووان و الق

 الحب يعترب البلد ارفاا فيلا )الربازيل(؛

 توايد معامدة حرر األسلحة النووية والتصديق عليلا )مندوراس(؛ 137-16

مواصووووووووولة جلودما الرامية مة تعزيز امللسوووووووووسوووووووووات وا ليات الوانية حلقوق  137-17
 نسان )نيبال(؛اإل

ملوواليووة والبشوووووووووووريووة الازمووة لتمكينووه من تزويوود مكتووب أمني املرووامب ابملوارد ا 137-18
 االضطاع بواليته بفعالية واستقالية )اطر(؛

تزويد مكتب أمني املرامب ابملوارد املالية والبشووووووووووورية الازمة لضووووووووووومان فعاليته  137-19
قة  ركز امللسوووسوووات الوانية لتعزيز ومحاية واسوووتقالية عمله  ا يتما ووول مد املبادل املتعل

 اإلنسان )مبادل ابريس( )كازا ستان(.حقوق 

النرر   زايدة املوارد البشوورية واملالية امل صووصووة ملكتب أمني املرامب لضوومان  137-20
 ادرته علل الوفاء بواليته بفعالية وفقاا ملبادل ابريس )فلورية كوراي(؛

املرامب ثة والفورية لتوصووووويات أمني  ة   االسوووووتتابة احلثيتكثيف اجللود املبصول 137-21
 والباته )تشيكيا(؛

دعم التنسووووووووووويق املعزز بني أتلف مكووواتوووب أمنووواء املروووامب من أجووول  نوووب  137-22
 االزدواجية   امللاد )أوكرانيا(؛

ضوووووووومان فعالية وليفة املبلا عن امل الفات الحب يضووووووووطلد  ا أمني املرامب    137-23
 )السويد(؛كرواتيا، بسبل ليس أاللا توفري التمويل الكا  فلورية  

اختا  فيد التدابري الازمة،  ا    ل  تعديل التشووووووووووريعات  ات الصوووووووووولة،  137-24
 لضمان االستقال التاد ألمني املرامب املعين ابألافال )سلوفاكيا(؛

حقوق اإلنسوووووان محراز تقدد   سوووووبيل اعتماد الربلمط الواين حلماية وتعزيز   137-25
 ؛للفرتة املقبلة )فلورية مولدوفا(

 اعتماد برلمط واين حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزما )ليتوانيا(؛ 137-26

تعزيز ماارما املتعلق  قوق اإلنسان من  ال وضد الصيغة النلائية لربلجملا  137-27
 الواين اجلديد حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان   كرواتيا وتنفيصه )أسرتاليا(؛

اد الربلمط الواين حلمووايووة وتعزيز حقوق مواصووووووووووولووة جلودمووا املبووصولووة العتموو  137-28
 اجلنسني )مثيوبيا(؛اإلنسان والسياسة الوانية للمساواة بني 
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االنتلووواء من عمليوووة صووووووووووويووواغوووة أحووودق برلمط واين حلموووايوووة وتعزيز حقوق  137-29
 اإلنسان والسياسة الوانية اجلديدة للمساواة بني اجلنسني )جورجيا(؛

 ابخلطة الوانية للمساواة بني اجلنسني )ألبانيا(؛مواصلة جلودما املتعلقة  137-30

 ياسة الوانية للمساواة بني اجلنسني )أ ربيتان(؛تسريد عملية اعتماد الس 137-31

ضوومان التنفيص السووريد للسووياسووة الوانية للمسوواواة بني اجلنسووني،  ا    ل   137-32
اجلنسوني والقضواء علل التمييز   العمل التدابري الرامية مة تقليص الفتوة   األجور بني  

 علل أساس احلمل أو األمومة )مسرائيل(؛

د وتنفيص  طة وانية جديدة للمسوووواواة بني اجلنسووووني من أجل مواصوووولة اعتما 137-33
 محراز تقدد   مكافحة التمييز والعنف القائمني علل نوع اجلنس )مسبانيا(؛

 االنت ابية   اانون انت ايب  امل واحد )أوكرانيا(؛ النرر   دمط التشريعات   34- 137

ق عنود ا تيوار املر وووووووووووحني اعتمواد عمليوة مفتوحوة واوائموة علل االسوووووووووووتحقوا 137-35
الوانيني النت واابت ميملوات معوامودات األمم املتحودة )اململكوة املتحودة لربيطوانيوا العرمل 

 وأيرلندا الشمالية(؛

ية والسوياسوية واملبادل الدرقرااية األسواسوية زايدة التشوديد علل احلقوق املدن 137-36
   منامط الرتبية املدنية )الدامنرك(؛

شوووووووووووطوة وبرامط توعيوة منسوووووووووووقوة ولولوة  وياا كوافيواا موجلوة للرجوال اعتمواد أن 137-37
 والفتيان  د  تغيري املوااف وتعزيز املعايري اإلجيابية للصكورة )مايحب(؛

عزيز الوائد بني اجلموووواعووووات اإلثنيووووة اعتموووواد سووووووووووويوووواسوووووووووووووووات اوووود  مة ت 137-38
 )األردن(؛ والدينية

بغيوة ضوووووووووووموان  تد اجلميد  قوق اعتمواد تودابري مضوووووووووووافيوة ملكوافحوة التمييز  137-39
 اإلنسان  تعاا كاماا )نيترياي(؛

اختا  تدابري فعالة للقضوووواء علل العنصوووورية والتمييز العنصووووري وكره األجانب  137-40
 ب  ات الصلة )فلورية فنزويا البوليفارية(؛وغري  ل  من أ كال التعص

مييز والعنف،  وا   توفري التودريوب   جموال حقوق اإلنسوووووووووووان ومكوافحوة الت 137-41
 ل  التمييز والعنف القائمان علل أسووووووووواس امليل اجلنسوووووووووق وافوية اجلنسوووووووووانية، ملولفق 

 (؛الصحة وأعضاء اجللاز القضائق واوات الشراة ومولفق الستون )الربتغال

اختا   طوات ملموسوووووووة مضوووووووافية حنو االمتثال الكامل لتشوووووووريعات مكافحة  137-42
ل تعزيز احلموايوة واإلدمواال االجتمواعق جلميد الفملوات الضوووووووووووعيفوة التمييز   كرواتيوا من أجو 

 واألاليات )أسرتاليا(؛

تعزيز اجللود الوانية ملكافحة العنصوووووورية والتمييز ضوووووود األاليات وغريما من  137-43
 الفملات الحب تعيش   حالة ضعف، مثل الاجملني وااليب اللتوء )جزر البلاما(؛

لة ملكافحة التمييز ضود الفملات االجتماعية الضوعيفة، اختا  تدابري حمددة وفعا 137-44
 مثل الاجملني وامللاجرين واألاليات وضحااي العنف املنزق )فلورية ميران اإلسامية(؛
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عملية اإلضووووووافية الضوووووورورية للقضوووووواء علل القوالب النمطية اختا  اخلطوات ال 137-45
العموميني لوضوووووود حد للوصووووووم والتحيز،  ا    ل  توفري التدريب املناسووووووب للمولفني  

االجتماعق للنسوووواء واأل وووو ا   وي اإلعااة واأل وووو ا  املنتمني مة األاليات اإلثنية 
 واجلنسية وغريما من األاليات )تشيكيا(؛

جللود الرامية مة وضد حد للقوالب النمطية والتحيز ضد املثليات مضاعفة ا 137-46
ويوة اجلنسوووووووووووانيوة، من  ال زايدة محات واملثليني ومزدوجق امليول اجلنسوووووووووووق ومغوايري اف

 التوعية وتوفري التدريب املوجه للمولفني العموميني )أيرلندا(؛

ملثليني ومزدوجق مكافحة القوالب النمطية ومرامر التحيز ضووووووووود املثليات وا 137-47
امليل اجلنسوق ومغايري افوية اجلنسوانية وحاملق صوفات اجلنسوني من  ال محات توعية 

امة السوووووكان، فضووووواا عن التدريب الواجب ملولفق اخلدمة املدنية، لتتنب تسوووووتلد  ع
 الوصم االجتماعق فلالء األ  ا  )املكسي (؛

ثليات واملثليني ومزدوجق مواصوووولة تعزيز سووووياسووووات مكافحة التمييز ضوووود امل 137-48
 امليل اجلنسق ومغايري افوية اجلنسانية وحاملق صفات اجلنسني )اجلبل األسود(؛

تكثيف جلودما الرامية مة مكافحة القوالب النمطية والتحّيز ضوووووود املثليات  137-49
واملثليني ومزدوجق امليل اجلنسووووووق ومغايري افوية اجلنسووووووانية وحاملق صووووووفات اجلنسووووووني 

 (؛ليشحب -ر تيمو )

زايدة اجللود الراميووة مة تعزيز ومحووايووة حقوق اإلنسووووووووووووان للمثليووات واملثليني  137-50
 اجلنسق ومغايري افوية اجلنسانية وحاملق صفات اجلنسني )مالطة(؛ ومزدوجق امليل

تكثيف اجللود الرامية مة مكافحة القوالب النمطية والتحيز ضووووووووووود املثليات  137-51
امليل اجلنسوووووق ومغايري افوية اجلنسوووووانية وحاملق صوووووفات اجلنسوووووني،   واملثليني ومزدوجق

  العموميني )مسرائيل(؛بسبل منلا مااق محات توعية وتدريب املولفني

تنريم محات توعيوووة وتثقيفيوووة موجلوووة مة عووواموووة اجلملور وتوفري التووودريوووب  137-52
لتحيز و طووواب املنووواسوووووووووووووب للمولفني العموميني ملكوووافحوووة القوالوووب النمطيوووة ومروووامر ا

الكرامية ضود املثليات واملثليني ومزدوجق امليل اجلنسوق ومغايري افوية اجلنسوانية وحاملق 
جلنسووني، وضوومان مجراء  قيق فعال   أعمال العنف املرتكبة ضوودمم ومقاضوواة صووفات ا

 اجلناة ومعاابتلم )بلتيكا(؛

بب أصووللم مكافحة التمييز و طاب الكرامية املوجلني ضوود األ وو ا  بسوو  137-53
اإلثين أو دينلم أو نوع جنسوووووولم، وال سوووووويما املثليات واملثليني ومزدوجق امليل اجلنسووووووق 

 اجلنسانية وحاملق صفات اجلنسني والروما والاجملني وامللاجرين )فرنسا(؛   ومغايري افوية

اختا  فيد اخلطوات الازمة لضوووووووومان اسووووووووتتابة فعالة   الوامل املناسووووووووب  137-54
خلطاب الكرامية   األماكن العامة و  وسوووووووائل التواصووووووول االجتماعق، ال سووووووويما عندما 

الوانية وأفراد جمتمد املثليات واملثليني   تبسووووووووتلدض  فملات ضووووووووعيفة،  ا    ل  األاليات
اجلنسوووووووووووانية )اململكة املتحدة لربيطانيا العرمل   ومزدوجق امليل اجلنسوووووووووووق ومغايري افوية

 وأيرلندا الشمالية(؛

مواصووووووووووولووة تعزيز عمليووة املصوووووووووووواحلووة الوانيووة، وزايدة الوعق اجملتمعق  قوق  137-55
ومزدوجق امليل اجلنسووووووووووق ومغايري افوية األاليات، وال سوووووووووويما حقوق املثليات واملثليني  
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صووفات اجلنسووني، ومكافحة  طاب الكرامية،   اجلنسووانية وأحرار افوية اجلنسووانية وحاملق
 علل اإلنرتنمل و ارجلا )أملانيا(؛

التحقيق   جرائم الكرامية ضد امللاجرين وغريمم من الفملات الضعيفة، مثل  137-56
جلنسووووووووق ومغايري افوية اجلنسووووووووانية وحاملق صووووووووفات املثليات واملثليني ومزدوجق امليل ا

 م )فلورية فنزويا البوليفارية(؛اجلنسني ومقاضاة مرتكبيلا ومعاابتل

مضوووووواعفة اجللود   سووووووبيل تنفيص اخلطا واالسوووووورتاتيتيات املتعلقة  كافحة  137-57
ريب املكلفني التمييز والتعصب وجرائم الكرامية تنفيصاا كاماا وفعاالا، بسبل منلا زايدة تد

  لاد، وال سيما املسلولني عن منفا  القانون )الفلبني(؛

 اصلة جلودما الرامية مة مند جرائم الكرامية ومكافحة فيد أ كافا )ليبيا(؛ مو  58- 137

مواصووولة اجللود املبصولة   جمال مكافحة  طاب الكرامية وجرائم الكرامية،  137-59
 ترياي(؛وكصل  حلماية حقوق امللاجرين )ني

ة واملدنية مواصوولة تعزيز جلودما الرامية مة ضوومان مواءمة التشووريعات اجلنائي 137-60
للتنة األوروبية ملكافحة العنصوورية والتعصووب   7رام  واإلدارية مد توصووية السووياسووة العامة  
 العنصرية والتمييز العنصري )النرويط(؛ بش ن التشريعات الوانية ملكافحة

 متواصلة ملكافحة التمييز العنصري وجرائم الكرامية )ابكستان(؛ اختا  تدابري   137-61

اعتماد تدابري ملواصوولة تنفيص  طة العمل ملكافحة التمييز،  ا    ل  تنريم  137-62
محات توعيوة لعواموة السوووووووووووكوان، وتودريوب املولفني العموميني، وحمواكموة املسووووووووووولولني عن 

  طاب الكرامية وجرائم الكرامية )مسرائيل(؛

تمييز تكثيف التدابري الرامية مة مكافحة فيد أ وووووووكال التمييز، و اصوووووووة ال 137-63
العنصووووووووووري ضوووووووووود األاليات، مد الرتكيز بشووووووووووكل  ا  علل مكافحة  طاب الكرامية 

 و طاب العنصرية وكرامية األجانب )جيبويت(؛

اعتماد تدابري لضووووووومان القضووووووواء علل التمييز لميد أ وووووووكاله وعلل  طاب  137-64
، وال سووووووويما ضووووووود بعا األاليات وأيضووووووواا علل أسووووووواس امليل اجلنسوووووووق وافوية الكرامية

 نسانية )األرجنتني(؛اجل

تعزيز األنشوووووووووووطوووة والقوانني افوووادفوووة مة القضووووووووووووواء علل التمييز   اجملتمد،  137-65
 ل  من أ ووووكال التعصووووب و طاب الكرامية ضوووود األاليات واجلماعات األ ر ،  وغري

أسوووووووووواس امليل اجلنسووووووووووق أو افوية اجلنسووووووووووانية أو اخلصووووووووووائص  ا فيلا تل  القائمة علل  
 )آيسلندا(؛ اجلنسية

مواصوووووولة معطاء األولوية ملكافحة الفسوووووواد،  ا    ل  علل أعلل مسووووووتو   137-66
مد تقرير جمموعوة الودول املنوامضوووووووووووة للفسووووووووووواد التوابعوة جمللس   وا يتموا ووووووووووول -حكومق 

 )النرويط(؛ أورواب

 مة تعزيز آليات مكافحة الفساد )ليبيا(؛ مواصلة اجللود الرامية 137-67

ابة علل الشووركات الكرواتية العاملة   اخلارال فيما يتعلق  ي ريثري تعزيز الرا 137-68
سووووووليب ألنشووووووطتلا علل التمتد  قوق اإلنسووووووان، وال سوووووويما   منااق النزاع حي  تزداد 

 أاار انتلاكات حقوق اإلنسان )دولة فلسطني(؛
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 دما الرامية مة وضوووود وتعزيز األار التشووووريعية الازمة للتصووووديتكثيف جلو  137-69
للتحودايت البيمليوة املشووووووووووورتكوة بني عودة اطواعوات،  وا    لو  أار التكيف مد تغري املنوا  

 والت فيف من آاثره )فيتق(؛

ضووووووومان مشووووووواركة النسووووووواء واألافال واأل ووووووو ا   وي اإلعااة وجمتمعات  137-70
لية بصوووورة جمدية   وضووود وتنفيص السوووياسوووات املتعلقة الشوووعوب األصووولية واجملتمعات ا 

 ملنا  واحلد من أاار الكوارق )فيتق(؛بتغري ا

 اختا  تدابري ملموسة ومستدامة ملكافحة ا اثر السلبية لتغري املنا  )مايحب(؛ 137-71

مواصولة جلودما الرامية مة مكافحة اال ار ابأل و ا  وضومان تقد  اجلناة  137-72
 لعدالة )ميامنار(؛مة ا

 مكافحة اال ار ابأل  ا  ومحاية الضحااي )لبنان(؛ مضاعفة جلودما الرامية مة   73- 137

مواصووووووولة جلود التوعية املتعلقة  كافحة اال ار ابأل ووووووو ا ، بسوووووووبل منلا  137-74
 التعاون مد الشركاء الدوليني )أوكرانيا(؛

 )جورجيا(؛  رة اال ار ابأل  ا  ومكافحتلا مواصلة جلودما الرامية مة التوعية برام  137-75

تكثيف التدريب املقدد لسووووولطات منفا  القانون والسووووولطة القضوووووائية بشووووو ن  137-76
اسووووووتتواب ضووووووحااي اال ار ابلبشوووووور من أجل مند حدوق مزيد من الصوووووودمات، و كني 
الضوووووووووحااي من املشووووووووواركة   اإلجراءات القانونية كشووووووووولود موثوق  م )اململكة املتحدة 

 لربيطانيا العرمل وأيرلندا الشمالية(؛

صوووووووولة جلودما الرامية مة التحقيق   فيد احلاالت العالقة ل  وووووووو ا  موا 137-77
 من أجل  1995-1991الفرتة  املفقودين أثناء النزاع املسوووووولغ   يوغوسووووووافيا السووووووابقة    

 معرفة مصريمم وأماكن وجودمم )بلغاراي(؛

 للتحقيق   حاالت األ  ا  املفقودين )ملديف(؛تعزيز جلودما املبصولة  137-78

 التوعية ابأللغاد األرضية وتوفري احلماية لضحااي األلغاد األرضية )األردن(؛ 137-79

   تعزيز التدابري الرامية مة معاجلة االكتراظ   مراكز االحتتاز والستون )لميبيا(؛  137-80

كترواظ   أمواكن االحتتواز والسوووووووووووتون تعزيز التودابري الراميوة مة معواجلوة اال  137-81
 ملرافق اجلديدة من مصا النوع للمعايري الدولية )اال اد الروسق(؛وضمان استيفاء ا

مكافحة اكتراظ السووووتون الرئيسووووية و سووووني اخلدمات الصووووحية للسووووتناء  137-82
 )فلورية فنزويا البوليفارية(؛

ظ   أمواكن االحتتواز والسوووووووووووتون تعزيز التودابري الراميوة مة معواجلوة االكتروا 137-83
 امتثافا للمعايري الدولية )بياروس(؛وضمان 

اختووا  توودابري لتعزيز اجللود الراميووة مة معوواجلووة االكتروواظ   مراكز االحتتوواز  137-84
 والستون،  ا    ل  من  ال ختفيف األحكاد )بوتسوال(؛

 ران اإلسامية(؛اختا  تدابري لتحسني أوضاع الستون )فلورية مي 137-85

يل العاد للمنرمات الحب تقدد املسووواعدة القانونية اجملانية وضووومان زايدة التمو  137-86
 توافر املساعدة القانونية اجملانية   فيد مراحل اإلجراءات اجلنائية )النمسا(؛



A/HRC/46/16 

19 GE.20-17180 

تشووووووتيد مزيد من املوارد لتمويل مقدمق املسوووووواعدة القانونية اجملانية   فيد  137-87
 البلد )مالطة(؛ أحناء

توصووووووووووويوة اللتنوة املعنيوة  قوق اإلنسوووووووووووان املتعلقوة ابلتعتيول  حواكموة تنفيوص   137-88
املتوراني   اضوووووووووااي جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضوووووووووّد اإلنسوووووووووانية وضووووووووومان حماكمة 
املتوراني   فيد تلووو  القضوووووووووووووااي بطريقوووة غري  ييزيوووة، بصووووووووووور  النرر عن انتموووائلم 

 )بياروس(؛ اإلثين

ة لكق تقود السووولطة القضوووائية ابلتحقيق مد األ ووو ا  تعميق التدابري الازم 137-89
  املشتبه   تورالم   جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ومعاابتلم )األرجنتني(؛

التعتيل  حاكمة املتوراني   اضووووووووااي جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضوووووووود  137-90
أصللم اإلثين، وضمان ة غري  ييزية، بصر  النرر عن اإلنسانية وضمان حماكمتلم بطريق

 حصول الضحااي وأسرمم علل تعويضات كافية عن مصه االنتلاكات )بنما(؛

اختا  تدابري ملموسوووووووووة للتعتيل  حاكمة املتوراني   اضوووووووووااي جرائم احلرب  137-91
قضوووااي بطريقة واجلرائم املرتكبة ضوووّد اإلنسوووانية وضووومان حماكمة املتوراني   فيد مصه ال

   النرر عن انتمائلم اإلثين )بلتيكا(؛غري  ييزية، بصر 

التعتيول أكثر  حواكموة املتوراني   اضوووووووووووااي جرائم احلرب واجلرائم املرتكبوة  137-92
ضوّد اإلنسوانية وضومان حماكمة املتوراني   فيد مصه القضوااي بطريقة غري  ييزية، بصور  

 ا(؛النرر عن انتمائلم اإلثين )تشيكي

تقليص اإلاار الزمين للمحاكمات وضوومان اسووتقال القضوواة من السووعق مة   137-93
 أجل احرتاد احلق   حماكمة عادلة )فرنسا(؛

ضومان ممكانية وصوول فيد األفراد مة مجراءات اضوائية عادلة،  ا    ل   137-94
دة فر  احلصوول علل الصوعيدين ا لق واإلاليمق، بضومان نزامة القضواة واسوتقافم وزاي

 ساعدة القانونية )كندا(؛علل امل

التحقيق فوراا   فيد أ وووووووكال االعتداءات والتلديدات ضووووووود الصوووووووحفيني  137-95
 ومقاضاة مرتكبيلا، وضمان املساءلة الكاملة )مولندا(؛

تعزيز اجللود الرامية مة ضوووووومان حرية التعبري ومحاية الصووووووحفيني وسووووووامتلم  137-96
 (؛)فلورية مولدوفا

اا   فيد التقووووارير الحب تفيوووود بواوع اعتووووداءات واووووديوووودات التحقيق فور  137-97
ومضوايقات ضود اإلعاميني،  ا    ل  التلديدات واملضوايقات عرب اإلنرتنمل )الوالايت 

 املتحدة األمريكية(؛

تعزيز حريوووووة وسووووووووووووووووائا اإلعاد، وتكثيف اجللود من أجووووول التحقيق    137-98
ني   وسوووائا اإلعاد، ومحاية وسوووائا اإلعاد مة الصوووحفيني والعامل  التلديدات املوجلة

 ا لية والصحفيني من الدعاو  القضائية التعسفية )النرويط(؛

مواصووولة عمللا الرامق مة تعزيز النراد القضوووائق، وال سووويما تعزيز اسوووتقال  137-99
 عن سووووووووووويووادة 2020 لعووادالنروواد القضووووووووووووائق وكفوواءتووه وفقوواا لتقرير املفوضووووووووووويووة األوروبيووة 

 )النرويط(؛ نالقانو 
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اختا  فيد التدابري الازمة للحفاظ علل بيملة حرة وآمنة و كينية للصوحفيني  137-100
والعاملني   وسووائا اإلعاد، وضوومان ادرام علل القياد بعمللم دون التعرض الت ويف 

اد ومقاضووواة أو املضوووايقة، والتحقيق   حوادق االعتداء علل الصوووحفيني ووسوووائا اإلع
 عنلا )سلوفاكيا(؛ املسلولني

تعزيز ومنفووا  القوانني الحب  مق الصوووووووووووحفيني من االعتووداءات اجلسووووووووووووديووة  137-101
 والتلديدات وضمان املاحقة القضائية الواجبة ملرتكيب مصه األفعال )ليتوانيا(؛

ة مواصووووووولة جلودما الرامية مة التنفيص الكامل لوسوووووووائل احلماية امللسوووووووسوووووووي  137-102
والقانونية القائمة، ومنلا اسوتقال القضواء وحرية التعبري،  ا    ل  محاية الصوحفيني من 

 الت ويف )أسرتاليا(؛

ضووووووووومان بيملة آمنة و كينية لعمل الصوووووووووحفيني ووسوووووووووائا اإلعاد والتحقيق  137-103
 بفعالية   التلديدات الحب يتعرض فا الصحفيون )النمسا(؛

وحرية الصووووووووحافة وفتغ  قيقات   االعتداءات علل   ضوووووووومان حرية التعبري 137-104
 الصحفيني ووسائا اإلعاد وتقد  مرتكيب مصه األفعال مة العدالة )لكسمربغ(؛

ضووووومان محاية املدافعني عن حقوق اإلنسوووووان من الضوووووغون وتوفري بيملة آمنة  137-105
 ألنشطتلم )أ ربيتان(؛

معيووات والتتمد للتميد من  ال جلمحووايووة احلق   حريووة التعبري وتكوين ا 137-106
ضوووووووومان مجراء  قيق فوري ومسووووووووتقل و ووووووووامل   فيد التقارير املتعلقة ابالعتداء علل 

 الصحفيني ومضايقتلم وتقد  املسلولني عن  ل  مة العدالة )كندا(؛

التحقيق بفعووواليوووة   فيد أعموووال الت ويف واالعتوووداء علل الصوووووووووووحفيني  137-107
  املسلولني عنلا مة العدالة )تشيكيا(؛د ووسائا اإلعاد وتق

تغيري اوانني التشووووووووووولري املودنيوة عنود احلواجوة لردع الودعواو  التوافلوة ضوووووووووووود  137-108
 الصحفيني )الدامنرك(؛

ضوووووووومان حرية التعبري وحرية الصووووووووحافة وكفالة محاية أفضوووووووول للصووووووووحفيني،  137-109
 ا(؛نسسيما من  ال مراجعة التشريعات املتعلقة ابلتشلري )فر  ال

محاية حقوق الصووووووحفيني من العنف اجلسوووووودي والتلديدات الحب يتعرضووووووون  137-110
 بسبب عمللم من جانب سلطات الدولة وضبان الشراة )فلورية ميران اإلسامية(؛ فا

تعزيز سوووووووووويوواسوووووووووووات دعم األسوووووووووورة ابعتبووارمووا الوحوودة األسووووووووووواسوووووووووويووة والطبيعيووة   137-111
 )مصر(؛  للمتتمد 

ة بشووووووووووو ن االعرتا  بكا الوالدين من نفس اجلنس تشوووووووووووريعوات عامو سوووووووووووّن  137-112
املشوووواركضنيمن   منو الطفل، وكصل  توسوووويد ممكانية حصووووول األزواال من نفس اجلنس علل 

 التبين علل أساس املساواة مد ا  رين )آيسلندا(؛

املثليني تعديل التشوريعات الوانية لتشومل علل وجه التحديد الشوراكات بني   137-113
 ت الصلة )السويد(؛  القوانني  ا

زايدة اجللود الرامية مة تنفيص التشوووريعات القائمة ملعاجلة مسووو لة املسووواواة    137-114
 يرلندا(؛أسوق العمل، والتشريعات املتعلقة ابملساواة   األجور )
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 امنار(؛تعزيز تدابريما اجلارية لتضييق الفتوة   األجور بني اجلنسني )مي 137-115

دابري اد  مة تنفيص مبدأ املسووووووواواة   األجر عن العمل املتسووووووواوي اختا  ت 137-116
 القيمة علل أكمل وجه لكن )أوكرانيا(؛

تنفيص مبدأ األجر املتسوواوي عن العمل املتسوواوي القيمة وسوود فتوة األجور  137-117
 املستمرة بني اجلنسني   البلد )مقدونيا الشمالية(؛

ء علل التمييز القائم علل نوع اجلنس   بيملة ختا   طوات مضوووووافية للقضووووواا 137-118
 العمل )كمبوداي(؛

اختا  تدابري تنريمية لضوومان مراعاة مسوو لة عدد التمييز ضوود املرأة   سوووق  137-119
العموول، وكووصلوو  توودابري لتنفيووص مبوودأ األجر املتسوووووووووووواوي عن العموول املتسوووووووووووواوي القيمووة 

 الروسق(؛ )اال اد

مة زايدة الوعق العاد ابملسوووواواة بني اجلنسووووني   سوووووق تعزيز اجللود الرامية   137-120
 العمل، والعمل من أجل تنفيص مبدأ األجر املتساوي عن العمل املتساوي )السودان(؛

وضووووووووود وتنفيص سوووووووووياسوووووووووات فعالة اد  مة تقليص الفتوة   األجور بني  137-121
 األجور للتميد )بوتسوال(؛اجلنسني، بغية ضمان املساواة   

اعتماد تدابري تنريمية لضووووومان مراعاة القضوووووااي اجلنسوووووانية   سووووووق العمل  137-122
 وتعزيز اجللود الرامية مة القضاء علل التمييز   جمال العمل )السنغال(؛

تعزيز جلودما الرامية مة القضووواء علل التمييز ضووود املرأة   العمل وتقليص  137-123
 كوراي(؛ األجور بني اجلنسني )فلورية  الفتوة  

زايدة اجللود الرامية مة ضوووووومان حصووووووول فيد ضووووووحااي النزاعات املاضووووووية  137-124
اخلاضووووووووعني لواليتلا،  ن فيلم الروما، علل السووووووووكن الائق واالسووووووووتحقااات واخلدمات 

 ؛يزاي()مال االجتماعية دون  ييز

ملات،  ا    ل  األافال تعزيز االمتماد علل سوووووووبيل األولوية  ضوووووووعف الف 137-125
ب، وكبار السوووووووون واملتقاعدون، والعاالون عن العمل، ضوووووووومن فملات أ ر ،   والشووووووووبا

 االسرتاتيتيات الوانية ملكافحة الفقر واإلاصاء )كواب(؛

اختوووا  تووودابري مضوووووووووووووافيوووة لضوووووووووووموووان حصوووووووووووول اجلميد علل سوووووووووووكن الئق  137-126
 الدومينيكية(؛ )اجلملورية

ق بنراد رعاية الصوووووووووحة حديثة مراعية للحقوق فيما يتعلّ   ضووووووووومان اتّباع  بط 137-127
 العقلية   فيد أحناء البلد )ماليزاي(؛

اختا  اخلطوات الازمة لضوووومان احلق   التعليم للتميد، بصوووور  النرر عن  137-128
 مركز الش ص )أ ربيتان(؛

اختا  تدابري لضوووومان تثقيف  ووووامل ومائم للسوووون بشوووو ن الصووووحة واحلقوق  137-129
 ل منلتق   املنامط املدرسية )فيتق(؛اجلنسية واإلجنابية ومدماجه بشك

اعتماد وتنفيص منامط دراسووووية بشوووو ن التثقيف اجلنسووووق الشووووامل املائم للسوووون   137-130
 تشتمل علل معلومات عن اضااي العنف وتبقداد   فيد مراحل التعليم املدرسق )آيسلندا(؛ 
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عااة عليه مواصولة  سوني لرو  التعليم وممكانية حصوول األافال  وي اإل 137-131
 )اجلملورية الدومينيكية(؛

 اختا  تدابري لضمان التعليم ل افال  وي اإلعااة )ألبانيا(؛ 137-132

تعزيز نروواملووا التعليمق لتلبيووة احتيوواجووات األافووال  وي اإلعووااووة من  ال  137-133
 ة )موريشيوس(؛االحتياجات التعليمية اخلاص

وضومان تكافل الفر  ل  و ا   وي  سوني التعليم علل الصوعيد الواين   137-134
 اإلعااة،  ا يتما ل مد اخلطا االسرتاتيتية الوانية )ليبيا(؛

مواصوووولة سووووياسووووة القضوووواء علل أوجه عدد املسوووواواة بني الرجل واملرأة ابختا   137-135
 أة ااتصادايا )جيبويت(؛تدابري فعالة ترمق مة زايدة  كني املر 

ا   قوق اإلنسووووان واختا  التدابري الازمة ملواءمة مواصوووولة تعزيز ماارما اخل 137-136
القوانني واملمارسوووووووات الوانية مد القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسوووووووان، وال سووووووويما 

 يتعلق ابلعنف املنزق )فلورية كوراي(؛ فيما

املقوودد مة النوواجني من العنف القووائم علل نوع  سوووووووووووني اخلوودمووات والوودعم  137-137
واملتعلقة ابحلماية   اسوطنبولل تنفيص االلتزامات املنصوو  عليلا   اتفااية  اجلنس من  ا

 من العنف املنزق،  ا    ل  م اء لارسة مقاضاة الضحااي )كندا(؛

ت ا لية من أجل تنفيصاا كاماا   القوانني والسووياسووا  اسووطنبولتنفيص اتفااية   137-138
 اجلنس والناجني منه )أسرتاليا(؛ محاية ودعم ضحااي العنف القائم علل نوع

اختوا   طوات ملموسوووووووووووة لتحقيق االتسووووووووووواق التواد بني اإلاوار التشوووووووووووريعق  137-139
املتعلق ابلعنف القائم علل نوع اجلنس واملعايري ا ددة   اتفااية   السووووووووووياسووووووووووايت واإلاار
 )لميبيا(؛ اسطنبول

اله والتصوودي له واختا  اعتماد  ط  ووامل ملند العنف ضوود املرأة لميد أ ووك 137-140
 طوات ملموسووة ملواءمة اإلاار التشووريعق واإلداري الواين مد املعايري ا ددة   اتفااية 

 )بلتيكا(؛ اسطنبول

اختوا  التودابري الازموة العتمواد  ط  وووووووووووامول ملند العنف ضوووووووووووّد املرأة لميد  137-141
 أ كاله والتصّدي له )افند(؛

مة مكافحة فيد أ وووووووكال التمييز ضووووووود املرأة والعنف   تعزيز اجللود الرامية 137-142
   اسوووووووووووطنبولايووة القووائم علل نوع اجلنس، بسوووووووووووبوول منلووا التنفيووص الفعووال ألحكوواد اتفووا

 السياسات ا لية )ميطاليا(؛

تعزيز التودابري الراميوة مة مند العنف القوائم علل نوع اجلنس واملعواابوة عليوه،  137-143
ضوووووبان الشوووووراة والقضووووواة وا امني، وضووووومان التحقيق   الحب ينبغق أن تشووووومل تدريب  

صوووووووول الضوووووووحااي مة حاالت العنف املنزق ومعاابة املسووووووولولني عنه، وضووووووومان ممكانية و 
 املاجئ وأوامر احلماية والتعويا الكا  )املكسي (؛

مواصوووولة اجللود املبصولة ملكافحة فيد أ ووووكال العنف ضوووود املرأة، وكصل   137-144
 م علل نوع اجلنس والعنف املنزق )تونس(؛العنف القائ
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علل نوع اعتموواد توودابري فعووالووة ملكووافحووة الفتوة   األجور والعنف القووائم  137-145
وضووومان معاجلة الشوووكاو    الوامل املناسوووب،   اجلنس والتحرش اجلنسوووق واالغتصووواب؛

 يفارية(؛وماتحة سبل الوصول مة العدالة وجرب الضرر للضحااي )فلورية فنزويا البول

اختا  تدابري مضووووافية لتوفري محاية فعالة جلميد ضووووحااي العنف املنزق والعنف  137-146
 نس )اريغيزستان(؛القائم علل نوع اجل

مواصووولة تعزيز اإلاار القانوين وامللسوووسوووق   جمال احلماية من العنف املنزق  137-147
 )مندونيسيا(؛

فيد أ وووووووووكال العنف ضووووووووود املرأة وتعزيز مواصووووووووولة التدابري الرامية مة مند   137-148
 املساواة بني اجلنسني )نيبال(؛

د أ ووووكال التمييز ضوووود املرأة ومدماال تنفيص أحكاد اتفااية القضوووواء علل في 137-149
منرور جنسووواين، وفقاا ألحكاد االتفااية،   فيد اجللود الرامية مة  قيق أمدا  التنمية 

 املستدامة )مقدونيا الشمالية(؛

مواصوووووولة اختا   طوات تشوووووومل توفري موارد كافية لتمكني املرأة والتصوووووودي  137-150
 ؛للعنف القائم علل نوع اجلنس )ابكستان(

تعزيز التدابري الرامية مة ضووووووووومان ماتحة أماكن كافية إليواء ضوووووووووحااي العنف  137-151
 املنزق )ميامنار(؛

 العنف املنزق )فرنسا(؛ مكافحة العنف ضد املرأة، ال سيما بتعزيز  ر  137-152

اختا  مزيد من اخلطوات لضوووووووووومان عدد كا   من املاجئ لضووووووووووحااي العنف  137-153
 املنزق، و سني فد البيالت املتعلقة  عمال العنف املنزق )اليولن(؛

ضووووووووووومووان مجراء  قيق  وووووووووووواموول   حوواالت العنف املنزق، وحموواكمووة اجلنوواة  137-154
 تعويضات كافية للضحااي )اليولن(؛ ومدانتلم، فضاا عن تقد 

اإلعااة   جماالت مثل   تعزيز التدابري الرامية مة تطوير و كني النساء  وات 137-155
التعليم والعمول، ومحوايوة النسووووووووووواء والفتيوات  وات اإلعوااوة من العنف،  وا    لو  العنف 

 اجلنسق )الفلبني(؛

نف ضووووووووووود املرأة لميد أ وووووووووووكوالوه مواصووووووووووولوة اجللود الحب تركز علل مند الع 137-156
 والتصدي له، وتعزيز تدابري التوعية )فلورية مولدوفا(؛

 تطبيق تدابري عملية ملند العنف القائم علل نوع اجلنس )ارب (؛ مواصلة 137-157

مواصوووووولة تنفيص التدابري الرامية مة مند العنف القائم علل نوع اجلنس ومحاية  137-158
 مينيكية(؛الضحااي )اجلملورية الدو 

توفري وتعزيز التدريب املت صووووووص للمولفني املشوووووواركني   ضوووووومان احلماية  137-159
 ساء واألافال بوصفلم ضحااي للعنف )سلوفينيا(؛الشاملة للن

اختا  التدابري املناسووبة لضوومان حصووول املرأة علل اإلجلاض القانوين وا من  137-160
اض بنواءا علل املعتقودات الودينيوة، علل حىت ال حيود رفا األابواء مجراء عمليوات اإلجلو 

ىت يكون مصا اإلجراء سووووووووبيل املثال، من حق املرأة   الصووووووووحة اجلنسووووووووية واإلجنابية، وح
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مشوووموالا بنراد الضووومان االجتماعق الواين و/أو تكون تكاليفه   متناول فيد النسووواء، 
 )مسبانيا(؛ االاتصادية - االجتماعيةبغا النرر عن حالتلن 

كثيف جلودما الرامية مة زايدة مشوووووووووواركة املرأة   القطاعني العاد واخلا  ت 137-161
 ليشحب(؛ - )تيمور

تعزيز مشواركة املرأة علل ادد املسواواة   احلياة السوياسوية واحلياة العامة علل  137-162
 السواء )ملديف(؛

ياسووية تشووتيد مشوواركة املرأة مشوواركة كاملة علل ادد املسوواواة   احلياة السوو  137-163
 واحلياة العامة، وكصل    اخلدمة املدنية )لكسمربغ(؛

زايدة وتعزيز مشوووووووووووواركووة املرأة   القطوواعني العوواد تكثيف اجللود الراميووة مة  137-164
 واخلا  )العراق(؛

تكثيف اجللود ملند التمييز ضد املرأة والتصدي له، ال سيما   جماق التعليم  137-165
لت كوافيوة لضوووووووووووموان اإلعموال الكوامول حلقوق املرأة والعمول، من  ال وضووووووووووود ضوووووووووووموا

 البلاما(؛ )جزر

األملية لاسووووووتحقااات االجتماعية، وال سوووووويما للنسوووووواء، اسووووووتعراض معايري   137-166
 ووضد سياسات تكفل محاية اجتماعية أفضل )سلوفاكيا(؛

 زايدة استحقااات األمومة )ارب (؛ 137-167

ة لتنفيص التشوووريعات املتعلقة ابلتمييز اجلنسووواين مواصووولة تعزيز التدابري املت ص 137-168
   مكان العمل )افند(؛

مواصووووولة توسووووويد نطاق التدريب علل املسووووواواة بني اجلنسوووووني والعنف القائم  137-169
علل نوع اجلنس ملولفق الشوووووراة واخلدمة املدنية وا اكم من أجل تعزيز فلملم للمعايري 

املعمول  ا وضوووووووومان تطبيقلا بشووووووووكل متسووووووووق   فيد ية ومعايري اال اد األورويب  الدول
 القطاعات )مالطة(؛

مدموواال منرور جنسوووووووووووواين   فيد اجللود الراميووة مة  قيق أموودا  التنميووة  137-170
 املستدامة )كازا ستان(؛

جتماعياا تكثيف اجللود الرامية مة مكافحة العنف ضد األافال واستغافم ا 137-171
 ألافال الضحااي )لبنان(؛ووضد برامط حلماية ا

مواصووولة اجللود الرامية مة اختا  مجراءات أكثر تنسووويقاا  د  القضووواء علل  137-172
 فيد أ كال العنف ضد األافال )رومانيا(؛

 سوني لرو  اسوتقبال األافال الضوعفاء، بسوبل منلا منشواء مرافق اسوتقبال  137-173
 أي مجراءات لللترة )أفغانستان(؛ ة مصاحل الطفل الفضلل   سياقمناسبة، ومراعا

ضوووووووووووموان الكفواءة   عمول مراكز الرعوايوة االجتمواعيوة  ود  محوايوة الفملوات  137-174
 األكثر ضعفاا من العنف واإلمهال، وال سيما األافال )بلغاراي(؛

عااات مواصووووووووولة جلودما الرامية مة  قيق تعليم  وووووووووامل ل افال  وي اإل 137-175
 املنااق الريفية )اليولن(؛ النمائية، وال سيما  
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ضوومان محاية األافال  وي اإلعااة علل ادد املسوواواة مد ا  رين   فيد  137-176
 التشريعات والسياسات والتدابري الحب تستلد  األافال )بولندا(؛

علل ادد تعزيز اوانينلا وسوووووووياسوووووووااا لضووووووومان محاية األافال  وي اإلعااة   137-177
 )افند(؛املساواة مد ا  رين 

ضوومان محاية األافال  وي اإلعااة علل ادد املسوواواة مد ا  رين   فيد  137-178
 التشريعات والسياسات والتدابري الحب تستلد  األافال )الياابن(؛

مواصوووووووووولوة اجللود املبوصولوة لضووووووووووموان التنفيوص الكوامول جلميد التودابري الراميوة مة   179- 137
 زية ضد فيد األ  ا  املنتمني مة األاليات )ميطاليا(؛ مكافحة املوااف والسلوكيات التميي 

محاية حقوق األالية الصربية، بسبل منلا القضاء علل البيالت العامة املعربة  137-180
عن التعصب اإلثين، ومكافحة التمييز، ومحاية احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية، 

 دد املساواة )مولندا(؛ ل  است داد اللغة والكتابة علل ا ا   

النرر   تعزيز اجللود املبصولة ملند فيد أ وووووووووووكال  طاب الكرامية وجرائم  137-181
 الكرامية ضد أفراد األاليات القومية والقضاء عليلا )كمبوداي(؛

رامية ضووووووود اختا  تدابري مضوووووووافية إلدانة التحريا علل الكرامية وجرائم الك 137-182
 أاللا األالية الصربية )السويد(؛األاليات القومية، وليس 

تشوووووووووووتيد التسوووووووووووامغ بني  ووووووووووورائغ اجملتمد وتعزيز حقوق األاليوات العرايوة  137-183
 )لبنان(؛ واإلثنية

احلر  التاد علل ضووومان توافق حقوق األاليات اللغوية والدينية وغريما من  137-184
 )اال اد الروسق(؛احلقوق مد االلتزامات الدولية 

ض اإلاار القانوين احلاق املتعلق بتمثيل األاليات   الربملان من أجل اسوتعرا 137-185
 ضمان  ثيل مصاحللا  ثياا كاماا )سلوفينيا(؛

ضوومان ريمني ومعمال احلقوق املعرت   ا دسووتورايا ألالية السووكان األصووليني  137-186
 ا األد )سلوفينيا(؛يما يتعلق  قلا   التعليم بلغتلالسلوفينية   كرواتيا، وال سيما ف

تعزيز التدابري الرامية مة مكافحة التعصوووووووووب و طاب الكرامية املوجلني مة  137-187
 األاليات واجلماعات اإلثنية والدينية )السودان(؛

مدانووة مراجعووة التوواريخ والتمييز و طوواب الكراميووة علل أعلل املسوووووووووووتوايت،  137-188
ت األ ر ،   كل فرصووة متاحة )الوالايت ضوود الروما والصوورب وأفراد األاليا سوويما وال

 املتحدة األمريكية(؛

  اإلدارة العامة و  القضووووواء،   ضووووومان زايدة مدماال أاليحب الصووووورب والروما 137-189
 فضاا عن اعتماد وتنفيص  طا عمل حملية إلدماال الروما )سويسرا(؛

لم تنفيووص اسووووووووووورتاتيتيووات و طا عموول إلدموواال الرومووا ومعوواجلووة مشوووووووووووواكل 137-190
 والتمييز ضدمم )فلورية فنزويا البوليفارية(؛ االاتصادية - االجتماعية

  م راك الروما   احلياة العامة واحلياة السياسية )ألبانيا(؛ مواصلة اجللود الرامية مة  191- 137
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ضوووووووومان االحرتاد الكامل للحق   اسووووووووت داد لغات األاليات واختا  تدابري  137-192
اليات، ال سوووويما   جماالت العمل، واحلصووووول علل اخلدمات للتصوووودي للتمييز ضوووود األ

 العامة، واإلعاد، ووسائا اإلعاد )النمسا(؛

اعتماد سووياسووات عامة ملكافحة فيد أ ووكال التمييز ضوود األاليات اإلثنية  137-193
والقضووووواء عليلا وضووووومان االحرتاد الكامل حلقوق اإلنسوووووان اخلاصوووووة  ا وحسووووون معاملة 

 ا ) يلق(؛مولفق الدولة ف

اختا  تدابري تشووووووووريعية ومدارية فعالة للقضوووووووواء علل األعمال التمييزية ضوووووووود  137-194
 الروما وغريمم من األاليات اإلثنية )الصني(؛

التعتيوول ابجللود الراميووة مة محووايووة حقوق األاليووات، عن اريق تشوووووووووووتيد  137-195
 كن )ارب (؛است داد األلدية السرييلية ومحاية حق فاعة الروما   الس

القوميوة، و لو   االاتصووووووووووواديوة ألاليوة الروموا - االجتمواعيوة سوووووووووووني احلوالوة  137-196
التعليم والرعاية بضووووووووومان لرو  معيشوووووووووية مائمة وماتحة فر  احلصوووووووووول علل   أيضووووووووواا 
 )أملانيا(؛ الصحية

معموال احلق   االسوووووووووووت وداد املتسووووووووووواوي للغوات األاليوات وحروفلوا، وفقواا  137-197
ين لكرواتيا، مد الرتكيز بشكل  ا  علل املنااق الحب ينطبق فيلا مصا احلق لإلاار القانو 

 بشكل  ا  )أملانيا(؛

قة  كافحة التمييز من أجل محاية التنفيص الكامل للسووياسووات والربامط املتعل 137-198
حقوق األاليات، والنلوض ابلعااات بني اإلثنيات، والتصووووووووودي للتمييز اجملتمعق ضووووووووود 

 دونيسيا(؛األاليات )من

مواصووووووووووولوة اجللود الراميوة مة تعزيز الوائد بني اإلثنيوات، بسوووووووووووبول منلوا اختوا   137-199
 اجملتمد )الياابن(؛  طوات فعالة من أجل محاية فيد األاليات ومدماجلا  

مواصووووولة تعزيز زايدة فر  عمل األ ووووو ا   وي اإلعااة   سووووووق العمل  137-200
 املفتوح )اجلبل األسود(؛

اختا  تدابري لتمكني فيد األ ووو ا   وي اإلعااة من الوصوووول مة العملية  137-201
 ولندا(؛االنت ابية  كمللا وتيسري مشاركتلم   افيملات التمثيلية والتنفيصية )ب

تعزيز جلودما الرامية مة تكييف تشووووووووووريعااا ولارسووووووووووااا مد اتفااية حقوق  137-202
ادة األملية القانونية، واالسوتعاضوة عن اإليداع األ و ا   وي اإلعااة، بسوبل منلا اسوتع

غري الطوعق   ملسوسوات الرعاية مدمات الطب النفسوق الطوعية، وتقييد تطبيق اإلكراه 
 (؛االجتماعية )الربتغال - ة واإلعااة النفسية وي األمراض العقليعلل األ  ا  

قوق األ وووووو ا  توفري التدريب علل احلقوق املنصووووووو  عليلا   اتفااية ح 137-203
 وي اإلعااة جلميد املولفني احلكوميني وامللنيني العاملني مد األ  ا   وي اإلعااة   

 القطاعني العاد واخلا  )اطر(؛

إلدماال األ وووووو ا   وي اإلعااة وأفراد األاليات   مواصوووووولة اجللود املبصولة 137-204
 اجتماعياا وااتصادايا )تونس(؛
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األ ووو ا   وي اإلعااة علل دعم اجتماعق وضووود تدابري لضووومان حصوووول  137-205
 وجمتمعق جيد، مد الرتكيز علل الرعاية الصحية والتعليم والعمل )جزر البلاما(؛

لتعليم بشوووووكل كامل، مد ضووووومان حصوووووول األ ووووو ا   وي اإلعااة علل ا 137-206
تنفيووص فيد التعووديات املعقولووة، وفقوواا للشووووووووووورون املنصوووووووووووو  عليلووا   اتفوواايووة حقوق 

  وي اإلعااة ) يلق(؛األ  ا  

توسوووووووويد نطاق االسوووووووورتاتيتية الوانية ل  وووووووو ا   وي اإلعااة مة ما بعد  137-207
الطوارل الصوحية مثل   أن تبدرضال بني أولواياا االسوتتابة الشواملة حلاالت  ، علل2020 عاد

  فيد جماالت حياة األ وووووو ا   وي اإلعااة، فضوووووواا عن  ، وآاثرما19-جائحة كوفيد
 الت ا ددة للتعامل معلا ضمن مصه الفملة من السكان )كواب(؛الربوتوكو 

توفري احلماية الدولية الفعالة لاجملني وملتمسووووووق اللتوء ومراجعة سووووووياسووووووة  137-208
 والرتحيل اجلماعق للملاجرين )املكسي (؛العودة 

تعزيز محاية حقوق امللاجرين والاجملني، بسوووبل منلا ضووومان  تعلم  قوالم  137-209
 التعليم والصحة )الربتغال(؛  

التحقيق   فيد االدعووواءات املتعلقوووة ابمل وووالفوووات   معووواملوووة امللووواجرين،  137-210
املرافق    ومة   ة الوصوووووول الكامل مة الواثئق املطلوبة فضووووواا عن منغ مكتب أمني املرامب ممكاني 

 )سويسرا(؛ التنمية املستدامة    من أمدا    7- 10افد   امل صصة للملاجرين،  شياا مد  

املضووووووووق   التحقيقات   االدعاءات املتعلقة بسوووووووووء معاملة امللاجرين غري  137-211
 الشرعيني، بطريقة موضوعية و فافة و املة )تركيا(؛

التحقيق   فيد الشوووووووكاو  املقدمة من اجملتمد املدين بشووووووو ن االسوووووووت داد  137-212
الكرواتيني ضوود امللاجرين الصين املفرن للقوة والت ويف من جانب مولفق منفا  القانون  

يصوووولون مة احلدود الكرواتية، وضوووومان وجود مجراءات جلوء عادلة وفردية متاحة لطاليب 
 اللتوء )مسبانيا(؛

وصووووووول األ وووووو ا  ا تاجني مة محاية دولية مة اإلاليم علل حنو ضوووووومان  137-213
داد مفرن للقوة علل فعال ومواصووولة متابعة ما يببلا عنه من حوادق سووووء معاملة واسوووت 

 احلدود )دولة فلسطني(؛

مواصووووولة متابعة التقارير املتعلقة  سووووواءة معاملة امللاجرين واسوووووت داد القوة  137-214
دود، بوسوووووائل منلا رصووووود مصه احلوادق والتحقيق فيلا بصوووووورة املفراة ضووووودمم علل احل

 نستان(.فّعالة ومستقّلة، واختا  مجراءات صارمة للحيلولة دون واوعلا )أفغا

ضوومان تزويد  ووراة احلدود  ر ووادات متما ووية مد القانون الدوق و ضوووع  137-215
ايقة و ووووفافة، ومقاضوووواة فيد التقارير املتعلقة ابسووووت داد القوة علل احلدود لتحقيقات د

 مرتكبيلا حسب االاتضاء )الوالايت املتحدة األمريكية(؛

اإلاليم علل حنو فعال وحصووفم   ضومان وصوول الاجملني وااليب اللتوء مة 137-216
 علل مجراء جلوء عادل وفعال )أفغانستان(؛
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امتثال تدابري اسوت داد  ربة امللسوسوات الدولية واإلاليمية والوانية لضومان  137-217
مدارة احلوودود امتثوواالا اتموواا لالتزامووات الوودوليووة املتعلقووة  قوق اإلنسووووووووووووان واوانني اال وواد 

 ، وللتمكني من مجراء عمليات  قيق ورصد مستقلة )النمسا(؛األورويب   جمال اللتوء

 ضمان معاملة فيد امللاجرين والاجملني وااليب اللتوء وفقاا للقانون الدوق 137-218
حلقوق اإلنسوووووووان من  ال توفري التدريب لسووووووولطات احلدود بشووووووو ن التزامااا، و اتحة 

رامب املعين  قوق اإلنسووان لضوومان مجراء ممكانية الوصووول الفوري وغري املقيد مة أمني امل
  قيقات  فافة   التقارير املتعلقة بسوء املعاملة )كندا(؛

لحب تتعرض فا املنرمات غري احلكومية وضوود حد لاعتداءات واملضووايقات ا 137-219
املووودافعوووة عن حقوق الاجملني وامللووواجرين   كرواتيوووا ول وووووووووووطيلوووا، وايملوووة بيملوووة آمنوووة 

 ربغ(؛)لكسم لعمللا

ضوووومان محاية حقوق اإلنسووووان للملاجرين والاجملني،  ا    ل  من  ال  137-220
 وضد سياسات فعالة إلدماجلم )أ ربيتان(؛

اختا   طوات ملموسة حلماية حقوق اإلنسان للملاجرين واأل  ا  الصين  137-221
سوووووووووووامغ ومند يلتمسوووووووووووون احلموايوة الودوليوة   البلود،  وا    لو  عن اريق تعزيز ثقوافوة الت

 عمليات الرتحيل غري القانونية )الربازيل(؛

 )الصني(؛ والتدابري الحب تنتل  حقوق امللاجرين والاجملني    واف تنفيص السياسات  222- 137

 ضمان السكن والرعاية املائمني ل افال امللاجرين غري املصحوبني )ارب (؛  223- 137

جلود جوووادة إلدراال املبوووادل  تعزيز محوووايوووة امللووواجرين،  وووا    لووو  بوووصل 137-224
 املنصو  عليلا   اتفااية العمال امللاجرين )مندونيسيا(.

التوصووووووووووويوات الواردة   موصا التقرير مواف الودولوة وتعكس فيد االسوووووووووووتنتواجوات و/أو  -138
وال ينبغق ريويللا علل أ ا اد حريمل   )الدول( الحب ادمتلا و/أو الدولة موضوووووووووووع االسووووووووووتعراض.

  .العامل ككلبت ييد الفريق 
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