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 مقدمة  

عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتتعرال الدورا الشتتتتتتتتتتاملم المنشتتتتتتتتتت  بموج  قرار م ل  حقو    -1
 . 2021شتتطاف/فبراير    8كانون الثاني/يناير إلى    18م دورته الستتابعة والثين ن في الفترة الممتدة من  1/5 اإلنستتان 

. وترأستت   2021يناير  كانون الثاني/ 26المعقودة في    13وُأجرا استتتعرال الحالة في جورجيا في ال لستتة  
جورجيا نائطة وزير الخارجيةم الستتتتتتتتتتتت دة زاتونة توتيدزف. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق ب ورجيا  وفد

 .2021كانون الثاني/يناير  29المعقودة في  17 في جلسته

م ازتتتتار م ل  حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان فريق المقررين التتتتالي  2021كتتتانون الثتتتاني/ينتتتاير    12وفي   -2
 )الم موعة الثينية( لتيس ر استعرال الحالة في جورجيا: تشيكيا والدانمرك ونام بيا.

للفقرة   -3 اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان    15ووفقتتتتتتتاة  حقو   م ل   قرار  مرفق  قرار   5والفقرة    1/5من  مرفق  من 
 م صدرت الونائق التالية ألغرال االستعرال المتعلق ب ورجيا:21/16الم ل 

م وفقاة للفقرة  )أ(   ؛(1))أ(15تقرير وطني/عرل مكتوب مقدَّ

ت ميع للمعلومات أعدته مفوضتتتية األمم المتحدة الستتتامية لحقو  اإلنستتتان )المفوضتتتية(   )ب( 
 ؛(2))ب(15 وفقاة للفقرة

 .(3))ج(15موجز أعدته المفوضية وفقاة للفقرة  ()ج 

وُأح ل  إلى جورجيا عن طريق الم موعة الثينية قائمة أستتتتتتتتهلة أعدتها ستتتتتتتتلفاة إستتتتتتتتطانيام وألمانيام   -4
وبل يكتام وبنمتام وبولنتدام والستتتتتتتتتتتتتتويتدم وكنتدام وليختنشتتتتتتتتتتتتتتتتاينم والمملدتة المتحتدة لبري تانيتا الع مى وأيرلنتدا  

هولندام والواليات المتحدة األمريكية. ويمكن االطيع على هذف األستتتتتتتتتهلة في الموقع  الشتتتتتتتتتماليةم والنروي م و 
 الشطكي ليستعرال الدورا الشامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

أفتاد وفتد جورجيتا بت ن استتتتتتتتتتتتتتتعرال الحتالتة في جورجيتا ي را بعتد أيتام قل لتة من اعتمتاد المحكمتة   -5
األوروبية لحقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتان حكماة ينا على أن االتحاد الروستتتتتتتتتتتتتي قد انتها عدداة من مواد اتفا ية حماية 

.  2008غستت    حقو  اإلنستتان والحريات األستتاستتية )االتفا ية األوروبية لحقو  اإلنستتان( إبان حرب  ب/أ 
وقض  المحكمة ب ن االتحاد الروسي مسؤوٌلم بحكم ممارسته السل ة الفعلية على من قة تسخ نفالي وعلى  
أبخازيام عن االنتهاكات ال ماعية المرتدطة ضتتد الستتكان ال ورج  نم وأكدت أن من قة تستتخ نفالي وأبخازيا  

 جزءان ال يت ز ن من أراضي جورجيا يحتلهما االتحاد الروسي.

وأكد الوفد أن جورجيا تولي تعاونها مع  ليات األمم المتحدة لحقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتان أهمية كبر .  لا   -6
أنها وضع  عملية إبيغ وطنية شاملة لتنف ذ التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير تنف ذاة فعاالة. وين ر البرلمان  

 بعناية في جميع التقارير المقدمة من الدولة.

__________ 

(1) A/HRC/WG.6/37/GEO/1. 

(2) A/HRC/WG.6/37/GEO/2. 

(3) A/HRC/WG.6/37/GEO/3. 
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ت ه هات رصتد حقو  اإلنستان إلى ز ط عمل وطنية لحقو  اإلنستان. وقد أعدت  وتترجم توصتيا -7
م بمشتتتتتتتتتاركة نشتتتتتتتتت ة من جان  جميع 2030-2021جورجيا االستتتتتتتتتتراتي ية الثانية لحقو  اإلنستتتتتتتتتان للفترة  

  األطراف المعنية.

التي  م أُنشتتته  دائرة ُمفتل الدولة لدي ت را تحايقات مستتتتقلة وفعالة في ال رائم  2019وفي عام   -8
 يرتدبها موظفو إنفا  القانون والموظفون الحكوم ون.

وواصتتتل  جورجيا تعزيز مكت  المدافع العام عن الحقو  )أم ن الم الم( بما يكفل رصتتتدف الفعال   -9
 لحماية حقو  اإلنسانم بما في  لا بموج  قانون مناهضة التم  ز.

مرتدطتتة بتتدافع الدراويتتة وللتعتتتتتتتتتتتتتتتدا للعن   وقتتد اُتختتذت تتتداب ر أزر  لمكتتافحتتة التم  ز وال رائم ال -10
م أصتتط   2018األستترا والعن  ضتتد المرأة. وبموج  التعدييت التي أدزل  على قانون العقوبات في عام  

التم  ز ال نستتتتتتتاني ظرفاة مشتتتتتتتدداة للعقوبة. وأنشتتتتتتته  الل نة المشتتتتتتتتركة ب ن الوكاالت المعنية بالمستتتتتتتاواة ب ن 
 العن  األسرا.ال نس ن ومكافحة العن  ضد المرأة و 

وأُنشتتتتته  ل نة حكومية مشتتتتتتركة ب ن الوكاالت معنية بتنف ذ اتفا ية حقو  ال فل لتنستتتتت ق ورصتتتتتد   -11
 م اعتمد البرلمان مدونة حقو  ال فل.2019سياسة موحدة لحماية حقو  ال فل. وفي عام 

درج أحكام  م اعتمد برلمان جورجيا قانون حقو  األشتتتتتتتتخاع  وا اإلعاقة الذا يُ 2020وفي عام   -12
 اتفا ية حقو  األشخاع  وا اإلعاقة في التشريع الوطني.

ونفذت جورجيا الموجت ن الثالثة والرابعة من اإلصتيحات القضتائيةم مما زاد من استتقيل القضتاء   -13
 ومساءلته وشفاف ته.

تنف ذها بمثابة أدات ن  وُتعد استتتتراتي ية الدولة للمستتتاواة واإلدماج المدن  ن وز ة العمل الرامية إلى   -14
 هامت ن لضمان إدماج األقليات اإلننية.

وأعرب الوفد عن قلقه إزاء منع المن مات الدولية لحقو  اإلنستتتتتتتتتان باستتتتتتتتتتمرار من دزول أبخازيا   -15
ال نوبية. وقد اتخذت جورجيا جميع التداب ر المتاحةم بما في  لا من زيل  ا  ومن قة تستتتتتتتتخ نفالي/أوستتتتتتتت تي

لدولية. واتخذت جورجيا أيضتتتتتتتتتتتتتاة تداب ر أزر  ويما يتعلق بتوف ر الستتتتتتتتتتتتتكن ال ويل األجل  مطاحثات جنيف ا
 االقتعادية. - للمشردين دازلياة وتحس ن ظروفهم االجتماعية

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

وفود ببيانات أنناء جلستتتة التحاور. وترد التوصتتتيات المقدمة زيل جلستتتة التحاور في   104أدلى   -16
 الفرع الثاني من هذا التقرير.

وأعرب  جمهورية كوريا عن تقديرها للتعدييت الدستورية الرامية إلى تحق ق المساواة ب ن ال نس ن   -17
 ياة.وأحاط  علماة بال هود المبذولة لحماية حقو  المشردين دازل

ورحب  جمهورية مولدوفا بالتعدييت الدستتتتتتورية الرامية إلى ضتتتتتمان المستتتتتاواة ب ن المرأة والرجلم   -18
كما رحب  بالتعديق على اتفا ية م ل  أوروبا للوقاية من العن  ضد النساء والعن  المنزلي ومكافحتهما  

 )اتفا ية اس نبول(.

دم في م ال اإلصتتتتتتتتتتيحات القضتتتتتتتتتتائيةم والحد من  وأنن  رومانيا على جورجيا لما أحرزته من تق -19
 أوجه عدم المساواةم وتحس ن ظروف االحت از في الس ون.
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و كر االتحاد الروستتتتتتتتتي أن اإلشتتتتتتتتتارة إلى وضتتتتتتتتتع أبخازيا وأوستتتتتتتتت تيا ال نوبية في التقرير الوطني   -20
 باعتطارهما محتلت ن إشارٌة غ ر مقبولة.

راتي  تها الوطنية لحقو  اإلنستان ولما اتخذته من تداب ر  وأشتادت الستنغال ب ورجيا العتمادها استت -21
 لمكافحة العنعرية وكرف األجان  والعن  األسرا.

 ورّحب  صربيا بالتداب ر المتخذة لمكافحة ال رائم المرتدطة بدافع الدراوية. -22

 .وأشادت سنغافورة ب هود جورجيا الرامية إلى مكافحة العن  ضد المرأة والعن  األسرا  -23

 وأعرب  سلوفاكيا عن تقديرها العتماد مدونة حقو  ال فل. -24

 وأعرب  سلوف نيا عن قلقها لعدم تع  ن وكالة ُتعنى بتنف ذ اتفا ية حقو  األشخاع  وا اإلعاقة. -25

 ورحب  إسطانيا بالتعديق على اتفا ية اس نبول وباعتماد قانون مناهضة التم  ز. -26

تعدييت الدستتتورية تركز على الحقو  االجتماعيةم وحقو  األشتتخاع  والح   ستترا الندا أن ال -27
  وا اإلعاقةم وحقو  ال فلم والمساواة ب ن ال نس ن.

 وقدم جنوب السودان توصيات. -28

 وأقرت السويد بالتعديق على اتفا ية اس نبول. -29

 وقدم  سويسرا توصيات. -30

 وقدم  ال مهورية العربية السورية توصيات. -31

وضتتتتتم  تركيا صتتتتتوتها إلى جورجيا ويما يستتتتتاورها من قلق إزاء حالة حقو  اإلنستتتتتان في أبخازيا   -32
 ومن قة تسخ نفالي وإزاء حقو  المشردين دازلياة.

ورحبتت  تركمتتانستتتتتتتتتتتتتتتتتان بتعزيز التعتتاون مع ه هتتات األمم المتحتتدة المنشتتتتتتتتتتتتتتت ة بموجتت  معتتاهتدات   -33
 اإلنسان. حقو  

المتحتدة لبري تانيتا الع مى وأيرلنتدا الشتتتتتتتتتتتتتمتاليتة بتالتقتدم الدب ر المحرز في م تال حقو   ورحبت  المملدتة   - 34
القانون. وحث   اإلنستتتتتتان وبونشتتتتتتاء وكالة مستتتتتتتقلة للتحق ق في انتهاكات حقو  اإلنستتتتتتان التي ترتدبها أجهزة إنفا  

 يم. اإلع  جورجيا على إجراء المزيد من اإلصيحات لضمان حماية األقليات واستقيل وسائط 

 وحث  الواليات المتحدة جورجيا على اتخا  المزيد من اإلجراءات لتعزيز العدالة والمساءلة. -35

 وأقرت أوروغواا بال هود المبذولة لتحس ن المساواة ب ن ال نس ن. -36

وأشتتادت أوزبكستتتان ب ورجيا لما أجرته من إصتتيحات رامية إلى ضتتمان حقو  األشتتخاع  وا   -37
 ل.اإلعاقة واألطفا

ال متتتتتاعتتتتات المعتتتتتاديتتتتة للمثل  ن   -38 قلقهتتتتتا إزاء تزايتتتتد  البوليفتتتتتاريتتتتة عن  وأعربتتتت  جمهوريتتتتة فنزويي 
 نفو ها. وتزايد

نام بما أجرا من إصتتتتتتتتيحاتم بما في  لا القوان ن ال ديدة المتعلقة بعدم التم  زم   ورحب  ف    -39
 وقضاء األحداثم والسيمة المهنيةم وحقو  ال فلم وحماية المهاجرين وطالبي الل وء.

 ورحب  أفغانستان باعتماد القانون المتعلق بدائرة مفتل الدولة. -40
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ضتتتتمان استتتتتقيل الستتتتل ة القضتتتتائيةم مشتتتت رةة في الوق   اته إلى  ورحب  ألطانيا بالتداب ر المتخذة ل -41
 استمرار التحديات في هذا الم ال.

 وقدم  ال زائر توصيات. -42

 وأشادت األرجنت ن ببرام  التعليم ال امع لألشخاع  وا اإلعاقة. -43

 التم  ز.وأشادت أرم نيا بتعزيز والية المدافع العام عن الحقو  ويما يتعلق بالقضاء على  -44

وكررت أستتراليا اإلعراب عن قلقها إزاء حالة حقو  اإلنستان في األراضتي االنفعتالية في أبخازيا   -45
 وأوس تيا ال نوبية.

وشتت ع  النمستتا جورجيا على مواصتتلة الستت ر على طريق اإلصتتي م وال ستتيما ويما يتعلق بق اع   -46
 العدالةم ومعال ة المسائل المعلقة.

 ن توصيات.وقدم  أ ربي ا -47

وأننت  جزر البهتامتا على جورجيتا لاصتتتتتتتتتتتتتتيحتات التدستتتتتتتتتتتتتتتوريتة التي أجرتهتا ويمتا يتعلق بتالحقو    -48
االجتماعيةم وحقو  األشتخاع  وا اإلعاقةم وحقو  ال فلم والمستاواة ب ن ال نست ن. وأقرت بالتقدم الدب ر  

 المحرز في م ال مكافحة الفساد.

 ذ ز ة العمل الوطنية لحقو  اإلنسان.وأعرب  بنغيديل عن تقديرها لتنف  -49

 والح   ب يروس التداب ر المتخذة لمكافحة الفساد. -50

 وقدم  بل يكا توصيات. -51

وأشتادت بوتستوانا بالتعاون المستتمر مع اإلجراءات الخاصتة وستائر  ليات حقو  اإلنستان وه هات   -52
 الرصد التابعة لألمم المتحدة.

على تدثيف جهودها لمكافحة العن  األستتتتتتتتترا وقتل اإلناث. وأعرب   وشتتتتتتتتت ع  البرازيل جورجيا   -53
 عن قلقها إزاء التقارير التي تف د باحت از األطفال تعسفاة وتعذيبهم وإساءة معاملتهم في مراكز الشرطة.

وأعرب  بلغاريا عن قلقها إزاء استتتتتتتتتتتتتتتمرار تدهور حالة حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتان في المن قت ن المحتلت ن   -54
 رجيام ومن قة تسخ نفالي/أوس تيا ال نوبيةم ب ورجيا.أبخازيام ب و 

 ورحب  كندا بونشاء إدارة لحقو  اإلنسان في وزارة الدازلية. -55

 وهن ت ش لي جورجيا على صوغ مدونة حقو  ال فل. -56

والمستاواة  والح   العت ن أن جورجيا بذل  جهوداة حث ثة لتعزيز تنم تها االقتعتادية واالجتماعية   -57
ب ن ال نستتتتتتتتت نم ومكافحة التم  ز وال رائم المرتدطة بدافع الدراوية واالت ار باألشتتتتتتتتتخاعم وضتتتتتتتتتمان حقو   

 الفهات المستضعفةم بما في  لا النساء واألطفال واألشخاع  وو اإلعاقة.

ة  وشتت ع  كرواتيا جورجيا على مواصتتلة إصتتيحاتها االنتخابية. وأعرب  عن قلقها إزاء عدم كفاي  -58
 الحماية االجتماعية المقدمة إلى األطفال الذين يعيشون في فقر.

 وقدم  كوبا توصيات. -59

ورحب  قبرع بالتعتتتتتتتتتديق على اتفا ية استتتتتتتتت نبول وبالتقدم المحرز صتتتتتتتتتوب تنف ذ اتفا ية حقو    -60
 األشخاع  وا اإلعاقة.
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ز وستتتتتتاعدت على  ورحب  تشتتتتتتيكيا بالتداب ر التي أفضتتتتتت  إلى تحستتتتتت ن ظروف الستتتتتت  ن واالحت ا -61
 القضاء على المشكلت ن المنه  ت ن المتمثلت ن في التعذي  وسوء المعاملة.

وأننت  التدانمرك على جورجيتا لتوف رهتا دورات لتتدريت  المتدع ن العتام ن بشتتتتتتتتتتتتتت ن ال رائم المرتدطتة   -62
  في القانون.بدافع الدراوية. وأعرب  عن قلقها إزاء عدم تعريف العن  ال نسي وال نساني تعريفاة مناسطاة 

 وقدم  إكوادور توصيات. -63

 وأشادت معر ب هود جورجيا الرامية إلى مكافحة العن  ضد المرأة. -64

 وأقرت السلفادور بالتقدم المحرز في م ال حقو  ال فل. -65

 وأعرب  إستونيا عن أسفها لتدهور حالة حقو  اإلنسان في المناطق المحتلة من جورجيا. -66

 وأشادت إن وبيا ب ورجيا لوضعها ز ة لتقديم زدمات الدعم المتعلقة بالعحة إلى المواطن ن. -67

 وأشادت وي ي ب ورجيا العتمادها مدونة حقو  ال فل والتزامها بحماية ال فل ورفاهه. -68

 وقدم  فرنسا توصيات. -69

ت والمتدافع ن عن حقو   وأعربت  ألمتانيتا عن قلقهتا إزاء ز تاب الدراويتة التذا يستتتتتتتتتتتتتتتهتدف األقليتا -70
 اإلنسان على شطكة اإلنترن  وزارجها.

 .2020-2014وأشادت غانا باعتماد االستراتي ية الوطنية لحقو  اإلنسان للفترة  -71

ورحب  ال ونان باإلصتتتتتتتتيحات القضتتتتتتتتائية الم راةم واعتماد قانون جديد لحقو  األشتتتتتتتتخاع  وا   -72
 اإلعاقةم والتعديق على اتفا ية اس نبول.

وأعرب وفد جورجيا عن تقدير بلدف للتعاون المنت م مع المن مات غ ر الحكومية ومكت  المدافع   -73
العام عن الحقو . وأشتتتتتتتتتار أيضتتتتتتتتتاة إلى أن جورجيا تركز بشتتتتتتتتتكل زاع على تثايف الموظف ن الحكوم  ن  

 بحقو  اإلنسان.

ر المعلومتتات  (م حرصتتتتتتتتتتتتتتت  جورجيتتا على توف 19-وإبتتان جتتائحتتة مرل ف روس كورونتتا )كوف تتد -74
 المتعلقة بسبل اإلبيغ عن حاالت العن  ال نسانيم بما في  لا بلغات األقليات.

وقد بدأت كيانات الدولة في إنشاء  ليات للتعدا للتحرش ال نسي. وكان اعتماد ن ام الحعا   -75
 ية.على العع دين المركزا والمحلي بمثابة منع   هام في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياس

وبناء على أفضتتل الممارستتات والايم الدوليةم اعتمدت جورجيا أول ونيقة ستتياستتة عامة من نوعها   -76
بشتتتت ن الحقو  المتعلقة بالم ل ال نستتتتي والهوية ال نستتتتانيةم وهي ونيقة ي را تنف ذها في إطار ز ة العمل  

 الوطنية لحقو  اإلنسان.

فع معتاي ر حمتايتة حقو  األشتتتتتتتتتتتتتتختاع  وا  وأد  قتانون حقو  األشتتتتتتتتتتتتتتختاع  وا اإلعتاقتة إلى ر  -77
اإلعاقة. وتعمل جورجيا على إنشاء  لية تنس ق وطنية بموج  اتفا ية حقو  األشخاع  وا اإلعاقة وعلى  

 التعديق على البروتوكول االزتيارا ليتفا ية.

دارة  وأنشتتتتتتتتتتتت ت جورجيا إدارةة معنية بحماية حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتان في وزارة الدازلية. وقد ُكلف  هذف اإل -78
بمهام من ب نها وضتتتتع معاي ر جديدة لحماية حقو  اإلنستتتتان من جان  قوات الشتتتترطة والتعتتتتدا على نحو 
فعال وفي الوق  المناستتت  ل رائم الدراوية والعن  ضتتتد المرأة والعن  األستتترا. ونتي ة لذلام ستتتُ ل  زيادة  

 كب رة في عدد البيغات المقدمة إلى الشرطة.
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ن ام الل وء المعمول به ف ها بح ث يمتثل امتثاالة تاماة ليتفا ية الخاصتتتتة  وع ل  جورجيا بتعزيز  -79
بوضتتتتتتتتتتتتتع اليجه ن. وكان  قرارات رفء طلطات الل وء ألستتتتتتتتتتتتتطاب تتعلق باألمن القومي قل لة وهي قرارات  

 أتيح  إمكانية ال عن ف ها.

وفعتتتتل  اإلصتتتتيحات التشتتتتريعية مكت  المدعي العام فعتتتتية تاماة عن الستتتتل ة التنف ذيةم وكفل    -80
قدراة أكبر من الشتتتتتتفاوية في انتخاب المدعي العام. واتخذ مكت  المدعي العام تداب ر هامة من أجل وضتتتتتع  

 قواعد شفافة لتع  ن المدع ن العام ن والمحقق ن.

كمتة العليتا ووزارة التدازليتة متذكرة تفتاهم لوضتتتتتتتتتتتتتع وتعهتد إحعتتتتتتتتتتتتتاءات  ووّقع مكتت  المتدعي العتام والمح  - 81
توج هية   مشتتتتتتتركة وشتتتتتتاملة وشتتتتتتفافة عن ال رائم المرتدطة بدافع الدراوية. وبدعم من م ل  أوروبام أُعدت مطاد  

 مرتدب ها.  سياساتية لفائدة المدع ن العام ن بش ن التحق ق في ال رائم المرتدطة بدافع الدراوية ومقاضاة 

ل  دائرة ُمفتل الدولة صتتتتتتتتتتتتتتيحية إجراء تحايقات مستتتتتتتتتتتتتتتقلة وفعالة في ال رائم التي يرتدبها  -82 وزوِّ
موظفو إنفا  القانون والموظفون الحكوم ون. وتخضتتتتتتتتع دائرة مفتل الدولة للمستتتتتتتتاءلة أمام البرلمان وتتعاون  

إلى المزيتد من الضتتتتتتتتتتتتتتمتانتات  تعتاونتاة ونيقتاة الم تمع المتدني ومكتت  المتدافع العتام عن الحقو . ونمتة حتاجتة  
عية لتخويل دائرة مفتل الدولة صتتيحية اتخا  جميع اإلجراءات المتعتتلة بالتحايقات بعتتورة مستتتقلة يالتشتتر 

 والوصول دون عوائق إلى المعلومات المودعة لد  الوكاالت الحكومية األزر  وإلى الس ون.

خفارة الم تمعية وأنشتتتتتت ة توعية وتداف  جورجيا االت ار باألشتتتتتتخاع مكافحة فعالة. وبفضتتتتتتل ال -83
عتامتة ال مهورم ازداد عتدد التحايقتات والمحتاكمتات تتدري يتاة. ومتا فتهت  جورجيتا توفر لألطفتال ضتتتتتتتتتتتتتتحتايتا  

 االت ار زدمات م انية معممة زعيعاة لهم.

وتفخر جورجيا بتستتتتتتليط الضتتتتتتوء على النتائ  الملموستتتتتتة التي تحقق  في ن امي الستتتتتت ون ومنع   -84
لتي ركزت على إعادة الت ه ل وإعادة التنشتتتتتتتتتتتتتهة االجتماعية. وعيوة على  لام استتتتتتتتتتتتتتثمرت ال ريمة ف ها وا

 جورجيا موارد كب رة في ت وير الهياكل األساسية للمؤسسات اإلصيحية.

 وأدت اآلليات الشاملة لتس  ل الموال د إلى زفء حاالت انعدام ال نسية ب ن األطفال. -85

العمليات األربع إلصتتتتي  الستتتتل ة القضتتتتائية  موجات اإلصتتتي   وقد أد  اإلصتتتتي  الدستتتتتورا و  -86
ن   األربع“ إلى تحستن كب ر في استتقيل كل قال من القضتاة وكذلا استتقيل الستل ة القضتائية ككل. وستُ
أحكام تنا على تع  ن القضتتتتاة مد  الحياةم وكذلا على إجراءات مفعتتتتلة التطاعها في استتتتتقدام القضتتتتاة  

 بن ام إلدتروني لتوزيع القضايا عشوائياة.وتع  نهم. وبدأ العمل 

 وقدم  غيانا توصيات. -87

 وقدم  هايتي توصيات. -88

 ورحب  هندوراس باعتماد مدونة حقو  ال فل. -89

ورحبت   يستتتتتتتتتتتتتتلنتدا بتالتعتدييت القتانونيتة التي اعتمتدتهتا جورجيتا لتعزيز جهودهتا المبتذولتة في م تال   -90
 مناهضة التم  ز.

والراميتة إلى حمتايتة الستتتتتتتتتتتتتتكان    19-عن تقتديرهتا للتتداب ر المتختذة إبتان جتائحتة كوف تدوأعربت  الهنتد   -91
 المستضعف ن من زيل ضمان توافر المرافق العحية اليزمة.

ورحب  إندونيستتتتتتتيا باعتماد مدونة حقو  ال فل وبونشتتتتتتتاء الل نة المشتتتتتتتتركة ب ن الوكاالت المعنية   -92
 المرأة والعن  األسرا. بالمساواة ب ن ال نس ن ومكافحة العن  ضد

 وأنن  جمهورية إيران اإلسيمية على إنشاء اإلدارة المعنية بحماية حقو  اإلنسان. -93
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 وقّدم العرا  توصيات. -94

والمثل  ن ومزدوجي الم ل ال نستتتتتي ومغايرا الهوية    وأعرب  أيرلندا عن قلقها إزاء حقو  المثليات -95
 ال نسانية وحاملي صفات ال نس نم وال رائم المرتدطة بدافع الدراويةم وإقامة العدل في جورجيا.

 وأشادت إسرائ ل ب ورجيا العتمادها قانون حقو  األشخاع  وا اإلعاقة. -96

نبولم ورحب  باعتماد مدونة حقو  ال فل  وأشتتتتادت إي اليا ب ورجيا لتعتتتتديقها على اتفا ية استتتت  -97
 وقانون حقو  األشخاع  وا اإلعاقة.

ورحب  اليابان بال هود الرامية إلى تعزيز المستتتتتتتاواة ب ن ال نستتتتتتت ن وتحستتتتتتت ن مشتتتتتتتاركة المرأة في  -98
 القرار. صنع

 وقدم األردن توصيات. -99

التفتا يتة حقو  ال فل    والح ت  كتازازستتتتتتتتتتتتتتتتان أن جورجيتا صتتتتتتتتتتتتتتدقت  على البروتوكول االزتيتارا  -100
 المتعلق بوجراء تقديم البيغات.

وأشتتتتتتتتتادت ق رغ زستتتتتتتتتتان بالتداب ر المتخذة لمكافحة العن  ضتتتتتتتتتد المرأةم والنهول بحقو  ال فلم   -101
 ومكافحة االت ار باألشخاع.

ورحب  جمهورية الو الديمقراطية الشتتتتتتتتتتتعبية بالستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات الرامية إلى ضتتتتتتتتتتتمان حقو  األطفال   -102
  وا اإلعاقة. واألشخاع

وأشتتتتتتتتتاد لبنان بالتعدييت التي أدزل  على قانون مناهضتتتتتتتتتة التم  زم كما أشتتتتتتتتتاد باالستتتتتتتتتتراتي ية  -103
 الوطنية لحقو  اإلنسان.

 وقدم  ل بيا توصيات. -104

 والمهاجرين. وأنن  ل توانيا على جورجيا ل هودها الرامية إلى توف ر ظروف إيواء الئقة للمشردين دازلياة   - 105

 ورحب  لدسمبرغ بونشاء دائرة مفتل الدولة. -106

وأعرب  مال زيا عن ت لعها إلى أن تضتتتتتتتتع جورجيا استتتتتتتتتراتي  تها الثانية لحقو  اإلنستتتتتتتتان وز ة  -107
 عملها الرابعة لحقو  اإلنسان.

 ورحب  ملديف بونشاء دائرة مفتل الدولة. -108

 س نبول وبالعمل المض لع به في إطار قانون مناهضة التم  ز. ورحب  مال ة بالتعديق على اتفا ية ا  -109

 ورحب  جزر مارشال بال هود المبذولة لتحق ق المساواة ب ن ال نس ن وحماية الحقو  الب هية. -110

 وأنن  موريش وس على جورجيا إلنشائها م لساة مشتركاة ب ن الوكاالت معنياة بحقو  اإلنسان. -111

 التقدم المحرز في إصي  جهاز القضاء.ورحب  المكسيا ب -112

 وأقر ال بل األسود بالتعريف القانوني ال ديد للتحرش ال نسي. -113

وأعرب المغرب عن تقديرف إلنشتاء اإلدارة المعنية بحماية حقو  اإلنستان والل نة المعنية بالمستاواة   -114
 ب ن ال نس ن.

زت على الحقو  االجتماعيةم وحقو  األشتتتتتتتخاع  وأقرت ميانمار بالتعدييت الدستتتتتتتتورية التي رك -115
  وا اإلعاقةم وحقو  ال فلم والمساواة ب ن ال نس ن.
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بهدف مكافحة التحرش ال نسي في إطار    2019ها في عام  نوأشادت نام بيا بتعديل جورجيا قوان  -116
 عيقات العمل وزيادة تحس ن إعمال حقو  النساء والفتيات.

لى مواصتتتتتتتتلة اتخا  ما يلزم من تداب ر إلعادة ت ه ل األطفال المرتط ة  وشتتتتتتتت ع  ن طال جورجيا ع -117
 أوضاعهم بالشوارع وإدماجهم في الم تمع.

وأنن  هولندا على جورجيا لتعتتتتتتتتتتديقها على اتفا ية استتتتتتتتتت نبول ول هودها الرامية إلى التعتتتتتتتتتتدا   -118
 للعن  األسرا.

 وقّدم  نيكاراغوا توصيات. -119

 اب ر التي اتخذتها جورجيا لمكافحة االت ار باألشخاع وحماية الضحايا.والح   ني  ريا التد -120

وأشادت مقدونيا الشمالية بالتداب ر المتخذة في سب ل تحق ق المساواة ب ن ال نس نم ولدنها أشارت   -121
 إلى أن العن  األسرا ال يزال مدعاةة للقلق.

 ورحب  النروي  بونشاء دائرة مفتل الدولة. -122

وأعرب  باكستتتتان عن تقديرها للترك ز على ز ة العمل المتعلقة بحقو  اإلنستتتان واالستتتتراتي يات   -123
 الرامية إلى تحس ن القدرات الوطنية.

 وأعرب  بنما عن تقديرها العتماد مدونة حقو  ال فل. -124

المعني  وأقرت باراغواا باإلجراءات المتخذة لزيادة عضتتتتتتتتتتتوية الم ل  المشتتتتتتتتتتتترك ب ن الوكاالت و  -125
 بحقو  اإلنسان وتوسيع ن ا  واليته.

 وأعرب  ب رو عن تقديرها إلنشاء دائرة مفتل الدولة. -126

وأقرت الفلب ن بال هود المبذولة لتعزيز إطار حماية الفهات المستتتتضتتتعفةم بما في  لا ويما يتعلق   -127
 ر السن.بالعن  ال نسي والعن  ال نساني واألطفال المخالف ن للقانون ورعاية كطا

وأعرب  بولندا عن تقديرها للتداب ر المتخذة لدعم احترام حقو  اإلنسان ولتعاون البلد مع مفوضية   -128
 حقو  اإلنسان.

والح   البرتغال تدري  فعتتتتل قائم بذاته لمكافحة ال رائم القائمة على التم  ز وال رائم المرتدطة   -129
 اإلنسان.بدافع الدراوية في ز ة العمل الوطنية لحقو  

 وأنن  ق ر على جورجيا العتمادها ز ط عمل بش ن حقو  اإلنسان والمرأة والسيم. -130

 ليشتي الضوء على اعتماد قانون مناهضة التم  ز وإنشاء دائرة مفتل الدولة. -وسل   تيمور  -131

حمتايتة الفهتات    وأعربت  اإلمتارات العربيتة المتحتدة عن تقتديرهتا للتعتدييت التدستتتتتتتتتتتتتتتوريتة الراميتة إلى -132
 المستضعفةم وكذلا التعدييت الدستورية المتعلقة بالمساعدة القانونية والحماية االجتماعية.

وأنن  أوكرانيا على جورجيا لما حققته من إن ازات في م ال حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتانم بما في  لا في  -133
 اإلنسانم والحماية االجتماعية.م االت عدم التم  زم والمساواة ب ن ال نس نم واألعمال الت ارية وحقو  

 وقّدم  فنلندا توصيات. -134

وأفاد وفد جورجيتا ب ن مدونة حقو  ال فتل تحتدد معتاي ر عاليتة ويمتا يتعلق بحمتاية رفاف ال فتل وأن   -135
المؤستتتستتتات الحكومية تستتتترشتتتد بها ويما تضتتت لع به من أنشتتت ة. وعلى وجه الخعتتتوعم نفذت برام  في 

جتمتاعي ورعتايتة ال فتل بتيتة تمك ن األطفتال ودعم األستتتتتتتتتتتتتتر. وتتدعم جورجيتا دعمتاة  م تال إعتادة التت ه تل اال
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فعاالة البرام  الموجهة إلى األطفال الذين يعملون في الشتتتتتتتوارع أو المرتط ة أوضتتتتتتتاعهم بها. وي را رصتتتتتتد  
 من زيل التحقق من ظروف العمل. 2016حاالت العمل القسرام بما ف ها عمل األطفالم منذ عام 

الرامية  قد أحرزت جورجيا تقدما كب راة في اعتماد تغ  رات تشريعية وتنف ذ اإلصيحات السياساتية  و  -136
 م 2021كانون الثاني/يناير    1إلى تعزيز الستتتتتتتيمة في م ال العمل وفي إنشتتتتتتتاء  لية إنفا  فعالة. وأنشتتتتتتته م منذ  

 دائرة قائمة بذاتها للتحقق من ظروف العمل.

لمكافحة الوصتم والتم  ز ضتد األشتخاع  وا اإلعاقة ولتعزيز إدماجهم في واُتخذت تداب ر هامة   -137
 الم تمع ومشاركتهم ويه.

وواصتتتتل  جورجيا تنف ذ برنام ها الرامي إلى توف ر الستتتتكن الدائم للمشتتتتردين دازلياةم و لا بتوف ر  -138
 السكن وسبل كس  الرز  للمشردين دازلياة.

شتتتتتتتتتتتتتاملة طويلة األجل لتوف ر الرعاية العتتتتتتتتتتتتتحية لألمهات   م أُقرت استتتتتتتتتتتتتتراتي ية2017وفي عام   -139
والموال د. وتعك  جورجيا أيضتتتتتاة على تحديث تشتتتتتريعاتها المتعلقة بالعتتتتتحة النفستتتتتية ومواءمتها مع معاي ر 

 االتحاد األوروبي.

وتنفذ جورجيا برنام اة يتي  فرصتتتة نانية لتلقي التعليم من زيل اإلدماج االجتماعيم وهو برنام    -140
عاقةم وغ رهم من الفهات  يستتتتتتتتتتتتهدف األطفال المرتط ة أوضتتتتتتتتتتتاعهم بالشتتتتتتتتتتتوارعم والرومام واألطفال  وا اإل

المستتتتتتضتتتتتعفة. وجرت مواءمة قانون التعليم العام مع ما تنا عليه اتفا ية حقو  األشتتتتتخاع  وا اإلعاقة  
يات اإلننية.  من أحكام  ات صتتتتتتتتتتتتلة بالتعليم. وفرع الوصتتتتتتتتتتتتول إلى جميع مستتتتتتتتتتتتتويات التعليم متاحة لألقل

وترجم  المناه  الدراستتتتتتتتية والدت  المدرستتتتتتتتية الوطنية إلى لغات األقليات اإلننية الرئيستتتتتتتتية. ونفذت الدولة  
الذا يوفر ألفراد األقليات اإلننية إجراءات مطس ة ليلتحا  بمؤسسات التعليم العالي. ومن   “4+1برنام   

المستتتتتتتتؤولة عن التعليم برنام  الدعم االجتماعي    أجل ضتتتتتتتتمان الحعتتتتتتتتول على التعليم العاليم نفذت الوزارة
 لل يب الذا تمول الدولة من زيله ممثلي مختل  الفهات المستضعفة.

وأنشتتتت ت جورجيا  ليات معتتتتممة زعتتتتيعتتتتاة وممولة من الدولة لتنف ذ ستتتتياستتتتات اإلدماج المدني.   -141
المؤهل ن ت ه ية عالياة والملم ن إلماماة ج داة باللغة  وتتي  هذف األليات لعدد كب ر من شتتتتتتتتطاب األقليات اإلننية  

 الرسمية للدولة وأصحاب المهارات اليزمة من المشاركة الفعالة في مختل  مناحي الحياة العامة.

وأجرت جورجيا عدة جوالت من اإلصتتتتتتيحات االنتخابية. وستتتتتتتتا  للشتتتتتتركاء الدول  ن وأصتتتتتتحاب   -142
في مداوالت الدورة المقبلة للبرلمانم التي ستتت را ف ها مناقشتتة الخ ط    المعتتلحة اآلزرين فرصتتة المشتتاركة

والخ وات اليزمتة لتنف تذ التوصتتتتتتتتتتتتتتيتات المقتدمتة من الطعثتة التدوليتة لمرا طتة االنتختابتات والم تمع المتدنيم في 
 أعقاب االنتخابات البرلمانية األز رة.

  -  لحمتتايتتة الحقو  االجتمتتاعيتتة  م اتختتذت جورجيتتا تتتداب ر استتتتتتتتتتتتتتتطتتا يتتة19-وإبتتان جتتائحتتة كوف تتد -143
 االقتعادية لسكانها.

ويضتتتتتمن دستتتتتتور جورجيا حرية الدين. ولد  كلل من الوكالة الحكومية المعنية بالقضتتتتتايا الدينيةم   -144
التي تشتتترف عل ها إدارة الحكومةم ومكت  المدافع العام عن الحقو  فريٌق استتتتشتتتارا ُيعنى بضتتتمان تنستتت ق 

ي البلد. وتضتتتت لع هاتان اآلل تان بانت ام بعدد من األنشتتتت ة الرامية إلى إ كاء  العمل مع ال وائ  الدينية ف
 وعي مختل  فهات الم تمع وبناء التسام  ويما ب نها.

وال يعاني ن ام الست ون في جورجيا من مشتكلة اكت اا الست ون. وويما يخا قضتاء األحداثم   -145
 األطفال المخالف ن للقانون. ت بق التداب ر غ ر االحت ازية ت بيقاة تلقائياة على
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وأكد الوفد م دداة أن الحكم العتتتتتتادر عن المحكمة األوروبية لحقو  اإلنستتتتتتان أكد االحتيل غ ر  -146
القانوني لألراضتتتي  ات الستتتيادة في جورجيا ومستتتؤولية االتحاد الروستتتي عن االنتهاكات ال ماعية المرتدطة  

 ة تسخ نفالي وعلى أبخازيا.ف ها بحكم ممارسته الرقابة الفعلية على من ق

وفي الختامم أعرب الوفد عن نقته في أن جورجيا ستتتتتتتتتتتمكن من قبول العديد من التوصتتتتتتتتتيات وأكد أن   - 147
 جورجيا ستمضي في عملية المتابعة بحسن نية ومن زيل الحوار الون ق مع أصحاب المعلحة المعن  ن. 

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

ستتتن ر جورجيا  ي التوصتتيات التاليةت وستتتقدا ردوداا عل وا  ي وسب مناستتب ال وتجاو  موعد   -148
 انعقاد الدورة السابعة واألربع ن لمجلس حقوق اإلنسان.

مواصلة الجوود المبذولة للتصدوق على ما لم تصدق عليه بعد من صكوك دولية  148-1
 أساسية لحقوق اإلنسان )غانا(؛

د المبذولة  ي مجال التصتدوق على الصتكوك الدولية والتعاون م   مواصتلة الجوو  148-2
 آليات حقوق اإلنسان )المغرب(؛

التصتتدوق على ما لم تصتتدق عليه بعد من معا دات دولية رةيستتية لحقوق اإلنستتان  3- 148
 )باراغواي(؛   16و   13و   11و   5من أجل إحرا  تقدا  ي بلوغ أ داف التنمية المستدامة 

التصتتتتتتتتتدوق على االتفتاةيتة التدوليتة لحمتالتة حقوق جمي  العمتال الموتاجرين وأ راد   148-4
 أسر م ) ندوراس( )السنغال(؛

الن ر  ي التصدوق على االتفاةية الدولية لحمالة حقوق جمي  العمال المواجرين   148-5
 وأ راد أسر م )بنغالدلش(؛

اتخاذ إجراءات ملموستة  ي ستب ل التصتدوق على االتفاةية الدولية لحمالة حقوق   148-6
 جمي  العمال المواجرين وأ راد أسر م )السلفادور(؛

ية لحمالة جمي  األشتتتخان من االاتفاء القستتتري  التصتتتدوق على االتفاةية الدول 148-7
 ) رنسا( )ل توانيا( )السنغال( )سلو اكيا(؛

المضي سدماا  ي التصدوق المبكر على االتفاةية الدولية لحمالة جمي  األشخان   148-8
 من االاتفاء القسري )اليابان(؛

األشتتتخان من  الن ر  ي إمكانية التصتتتدوق على االتفاةية الدولية لحمالة جمي   148-9
 االاتفاء القسري )أوكرانيا(؛

التصتتتتتتتدوق على البروتوكول االاتياري التفاةية حقوق األشتتتتتتتخان ذوي اإلعاسة   148-10
 )كرواتيا( )إستونيا( ) رنسا( )ل توانيا( )لكسمبرغ( )سلو  نيا(؛

التصتتتتتتتتتتتتدوق على اتفتتتاةيتتتة حقوق األشتتتتتتتتتختتتان ذوي اإلعتتتاستتتة وبروتوكولوتتتا  148-11
 (؛) ندوراس االاتياري 

التصتتتتتتتتتدوق على البروتوكول االاتيتاري الملحق بتالعوتد التدولي الختان بتالحقوق   148-12
 االستصادلة واالجتماعية والثقافية ) ندوراس( )لكسمبرغ(؛



A/HRC/47/15 

GE.21-04385 12 

الن ر  ي التصتتتتتتتتتدوق على البروتوكول االاتيتاري الملحق بالعوتد الدولي الخان   148-13
 والثقافية )السلفادور(؛بالحقوق االستصادلة واالجتماعية 

)االتفاةية    1930التفاةية العمل الجبري لعاا    2014التصتتتتتتتتدوق على بروتوكول عاا   14- 148
 ( لمن مة العمل الدولية وتنف ذه )المملكة المتحدة لبريطانيا الع مى وأورلندا الشمالية(؛ 29رسم  

)االتفاةية    1981التصتتتتتتتتدوق على اتفاةية الستتتتتتتتالمة والصتتتتتتتتحة المون ت ن لعاا   148-15
 ( لمن مة العمل الدولية )كرواتيا(؛155 رسم

 التصدوق على الم ثاق األوروبي للغات اإلسليمية أو لغات األسليات )ألمانيا(؛ 148-16

مضتتتتتتتادة  االنضتتتتتتتماا إلى اتفاةية ح ر استتتتتتتتخداا وتخزين وغنتاا ونقل األلغاا ال 148-17
 لأل رادت وتدم ر تلك األلغاات واتفاةية الذااةر العنقودلة )مالطة(؛

التصتتتتتتتدوق على اتفاةية ح ر استتتتتتتتعمال وتخزين وغنتاا ونقل األلغاا المضتتتتتتتادة   148-18
 لأل رادت وتدم ر تلك األلغاا )بنما(؛

اعتماد عملية مفتوحة ومبنية على االستتتتتتتتتتحقاق عند ااتيار المرشتتتتتتتتتح ن على   148-19
ع د الوطني النتخابات   ئات معا دات األمم المتحدة )المملكة المتحدة لبريطانيا الع مى  الصتتتتت

 وأورلندا الشمالية(؛

مواصتتتتتتتتتلتة العمتل الرامي إلى تقتدلم التقتارير المتت ارة إلى   ئتات معتا تدات األمم   148-20
 المتحدة )رومانيا(؛

نستتان والمن مات اإلنستتانية تعزيز الدعم لتمك ن اآلليات الدولية لرصتتد حقوق اإل  148-21
واإلنماةية من الوصتتول إلى المناطق غ ر الخاضتتعة لستتيطرة الحكومةت وذلك استتتناداا إلى نو   

 عملي وبالتشاور م  جمي  الجوات الفاعلة ذات الصلة )سويسرا(؛

تعزيز التعاون م  مفوضتتتتية األمم المتحدة الستتتتامية لحقوق اإلنستتتتان والمكلف ن   148-22
 بواللات  ي إطار اإلجراءات الخاصة )كا ااستان(؛

مواصتتتتتتتتلة إشتتتتتتتتراك المجتم  الدولي  ي حمالة حقوق اإلنستتتتتتتتان  ي المنطقت ن  148-23
المحتلت ن أبخا يا ومنطقة تستتتتتتتتخ نفالي/أوستتتتتتتت تيا الجنوبية من االنتواكات التي ورتكبوا ن اا  

 االحتالل الروسي )أوكرانيا(؛

لتعتتاون م  المجتم  التدولي لكفتتالتة وصتتتتتتتتتول المن متتات   يتادة تعبئتتة الجوود بتا 148-24
الدولية لحقوق اإلنستتتان والمن مات اإلنستتتانية دون عواةق إلى منطقتي أبخا يا وتستتتخ نفالي 

 الجورج ت ن )جموورية مولدو ا(؛

مواصتتتتتلة تعبئة جوود المجتم  الدولي لكفالة وصتتتتتول المن مات الدولية لحقوق   148-25
انية دون س ود إلى األراضي الجورجية المحتلةت و ي أبخا يا ومنطقة اإلنسان والمن مات اإلنس

 تسخ نفالي/أوس تيا الجنوبية )رومانيا(؛

مواصتتتتتلة تعبئة جوود المجتم  الدولي لكفالة وصتتتتتول المن مات الدولية لحقوق   148-26
اإلنستتان والمن مات اإلنستتانية دون س ود إلى أبخا يات بجورجيات ومنطقة تستتخ نفالي/أوستت تيا 
الجنوبيةت بجورجيات لرصد حالة حقوق اإلنسان والحالة اإلنسانية المتردلة للسكان المتضررين 

يشتتتتتتتتتون  ي األراضتتتتتتتتتي المحتلتة وبالقرب من اه االحتاللت واإلبالغ عنوا  من النزاع الذون لع
 ومعالجتوا )بلغاريا(؛
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مواصتلة الجوود الرامية إلى تمك ن المن مات الدولية لحقوق اإلنستان والمن مات   148-27
اإلنسانية من الوصول دون س ود إلى أبخا يات بجورجيات ومنطقة تسخ نفالي/أوس تيا الجنوبيةت 

ت لرصتتد حالة حقوق اإلنستتان والحالة اإلنستتانية للستتكان المتضتتررين من النزاع الذون  بجورجيا
لعيشتون  ي المناطق االنفصتالية وكذلك بالقرب من الخطوا الحدودلة اإلداريةت واإلبالغ عنوا  

 ومعالجتوا )كرواتيا(؛

ية  مواصتتتلة التعاون الوث ق م  المجتم  الدولي بما لضتتتمن وصتتتول اآلليات الدول 148-28
لرصتتتتتتد حقوق اإلنستتتتتتان والجوات الفاعلة  ي مجال العمل اإلنستتتتتتاني دون س ود إلى منطقتي 
أبخا يا وتستتتتتتخ نفالي/أوستتتتتت تيا الجنوبية  ي جورجيا لرصتتتتتتد حالة الستتتتتتكان المتضتتتتتتررين من  

 )ل توانيا(؛ النزاع

مواصتتتتتلة تعبئة جوود المجتم  الدولي لضتتتتتمان وصتتتتتول اآلليات الدولية لحقوق   148-29
دون س ود إلى منطقتي أبخا يا وأوستت تيا الجنوبية االنفصتتال ت ن الجورج ت ن من أجل  اإلنستتان  

 رصد حالة حقوق اإلنسان  ي  ات ن المنطقت ن واإلبالغ عنوا )بولندا(؛

مواصتتتتتلة الجوود المبذولة الستتتتتتعراض التشتتتتتريعات ومواءمتوا بما لكفل امتثالوا   148-30
 )تركمانستان(؛ اللتزامات جورجيا  ي مجال حقوق اإلنسان

 تعزيز تمث ل المجتم  المدني  ي عمليات صن  القرار  ي البلد )ألبانيا(؛ 148-31

مواصتتتتتتتتتلتتة تكثير جوود تتا الراميتتة إلى تو  ر الختتدمتتات العتتامتتةت بمتتا  ي ذلتتك   148-32
االل التتداب ر التي توتدف إلى ضتتتتتتتتتمتان  يتادة الكفتاءة والمستتتتتتتتتتاءلتة  ي تقتدلم الختدمتات   من

 )أذربيجان(؛ العامة

وضت  االستتراتيجية الوطنية لحقوق اإلنستان استتناداا إلى عملية شتفا ة وتشتاركية  148-33
 لشارك   وا المجتم  المدني )بلغاريا(؛

السعي جا دةا إلى تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الال مة للمؤسسات   148-34
التم  زت وال ستتتيما مكتب المدا   العاا    المكلفة برصتتتد تنف ذ سانون القضتتتاء على جمي  أشتتتكال

 عن الحقوق )صربيا(؛

الن ر  ي تخصتتيص ما ولزا من موارد بشتترية وتقنية ومالية للمؤستتستتات المكلفة   148-35
برصتتتتتد تنف ذ سانون القضتتتتتاء على جمي  أشتتتتتكال التم  زت وال ستتتتتيما مكتب المدا   العاا عن  

 الحقوق )الجزاةر(؛

لتحستتتتت ن التنستتتتت ق ب ن مكتب المدا   العاا عن الحقوق   اتخاذ تداب ر ملموستتتتتة 148-36
وو ارة العدل  ي محاولة لتعزيز التقدا المحر  فيما لخص المستتاةل المتصتتلة ب صتتالا العدالة  

 الجناةية )جزر البواما(؛

تخصتيص موارد كافية للمؤستستات الوطنية المكلفة برصتد وتنف ذ سوان ن منا ضتة  148-37
 سوانا(؛جمي  أشكال التم  ز )بوت 

تخصيص ما ولزا من موارد بشرية وتقنية ومالية للمؤسسات المكلفة برصد تنف ذ  148-38
 سانون القضاء على جمي  أشكال التم  زت وال سيما مكتب المدا   العاا عن الحقوق )غيانا(؛

مواصتتلة اتخاذ تداب ر لتعزيز المؤستتستتات الوطنية لحقوق اإلنستتانت بما  ي ذلك   148-39
 المالي واإلداري لمكتب المحامي العاا وداةرة مفتش الدولة )باكستان(؛ االستقالل
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 مواصلة تنف ذ االستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان وحماوتوا )تركمانستان(؛  40- 148

مواصتتتتتتتتتلتة الجوود الراميتة إلى وضتتتتتتتتت  اطتة العمتل الرابعتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتتان  148-41
 بطريقة تشاورية )جموورية مولدو ا(؛واستراتيجية حقوق اإلنسان 

مواصتتتلة وضتتت  االستتتتراتيجية الثانية لحقوق اإلنستتتان وتنف ذ اطة العمل الرابعة   148-42
 لحقوق اإلنسان بما لكفل حمالة حقوق اإلنسان  ي جورجيا حمالةا وومية )   ب ناا(؛

ق الفئات  مواصتتتتتتتتتلة اتخاذ ما ولزا من تداب ر لمعالجة الشتتتتتتتتتواغل المتعلقة بحقو 148-43
المستتضتعفةت بما  ي ذلك المشتردون داالياا والالجئون والمواجرون واألشتخان ذوو اإلعاسةت  

 بما لحقق تماسكوم االجتماعي )جموورية كوريا(؛

اتخاذ المزيد من التداب ر لتعزيز حمالة حقوق األطفال والنستتاء واألشتتخان ذوي   148-44
 اإلعاسة )تركمانستان(؛

ا حتة التم  زت بمتا  ي ذلتك التم  ز على أستتتتتتتتتتاس نوع الجنست  تكثير جوود مكت 148-45
 والدون أو المعتقدت واإلعاسة )أو بكستان(؛

 يتادة الجوود الراميتة إلى مكتا حتة التم  ز من االل مكتا حتة الوصتتتتتتتتتم واطتاب   148-46
 الكراهية عن طريق التثقير بحقوق اإلنسان والتوعية بوا )أ غانستان(؛

 تعاون ب ن الثقا ات واألدلان )ألبانيا(؛تعزيز الحوار وال 148-47

اتختاذ جمي  التتداب ر الال متة لتعزيز إعمتال وحمتالتة حقوق كبتار الستتتتتتتتن وكرامتومت  148-48
 )األرجنت ن(؛  19- سيما  ي حالة الضعف الشدود التي وواجوونوا حالياا  ي سياق جاةحة كو  د  وال 

المستتتتتضتتتتعفةت مثل النستتتتاء واألطفال  مواصتتتتلة تطوير إطار حمالة حقوق الفئات   148-49
 واألشخان ذوي اإلعاسة )رومانيا(؛

اتخاذ تداب ر تكفل القضاء على جمي  أشكال التم  ز ألي سبب من األسبابت بما  148-50
  ي ذلك الدون ونوع الجنس والم ل الجنسيت والمعاةبة عل وا )إكوادور(؛

ار اإلجراءات القضتتتتتتاةية والن اا  اتخاذ تداب ر  عالة متستتتتتتمة بالشتتتتتتفافيةت  ي إط 148-51
اإلداري على حد ستتتتواءت لضتتتتمان حقوق اإلنستتتتان األستتتتاستتتتية للمقيم ن األجانب  ي جورجيا 

 )جموورية إوران اإلسالمية(؛

تنف ذ تداب ر وستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات منا ضتتتتتتتتتة التم  ز تنف ذاا  عاالا للتغلب على القوالب   148-52
بتالمرأة واألشتتتتتتتتتختان ذوي   النمطيتة المتعلقتة  واإلثنيتة  الستتتتتتتتتلبيتة  التدونيتة  اإلعتاستة واألسليتات 

 )جموورية إوران اإلسالمية(؛

مواصتتتتتتلة تحستتتتتت ن برام  التعليم والرعالة الصتتتتتتحية والضتتتتتتمان االجتماعي   وا   148-53
 لكفل استفادة الجمي  منوا على سدا المساواة )جموورية الو الدلمقراطية الشعبية(؛ بما

التم  زت بما  ي ذلك التم  ز على أستتتتتتاس نوع الجنست  مواصتتتتتتلة جوود مكا حة   148-54
 والم ل الجنسيت واإلعاسة )ن بال(؛

مواصتتتتلة الجوود الرامية إلى ضتتتتمان تمت  جمي  ستتتتكانوا بحقوق اإلنستتتتان   148-55
 تم  ز )نيج ريا(؛  بال 
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ة ألضتاا استتفادةا كافية  عفضتمان أن لستتف د األطفال المنتمون إلى الفئات المستتضت 148-56
 رام  الحمالة االجتماعية لألطفال )الفلب ن(؛من ب 

تن يم حمالت تثقير وتوعيتة لمكتا حتة التم  ز على أستتتتتتتتتاس الم تل الجنستتتتتتتتتي   148-57
 والووية الجنسانية )أوروغواي(؛

ضمان حمالة حقوق المثليات والمثل  ن ومزدوجي الم ل الجنسي ومغاوري الووية   148-58
م من الفئات المومشتتتةت بما  ي ذلك حرية التعب ر الجنستتتانية وحاملي صتتتفات الجنستتت ن وغ ر 

 والتجم  )أستراليا(؛

مواصتلة تنف ذ التداب ر الرامية إلى دعم حقوق المثليات والمثل  ن ومزدوجي الم ل   148-59
الجنستتتي ومغاوري الووية الجنستتتانية وحاملي صتتتفات الجنستتت ن وتوستتتي  نطاق تلك التداب رت  

تحقيقات كاملة  ي انتواكات حقوسوم والتصتتتتدي لخطاب   ي ذلك عن طريق ضتتتتمان إجراء   بما
 الكراهية )كندا(؛

اعتماد ستتتياستتتات محددة لتعزيز التستتتامو م  التنوع  ي مستتتاةل الم ل الجنستتتي   148-60
والووية الجنستتتانية  ي األوستتتاا التعليميةت وتوث ق حاالت التنمر والتم  ز على أستتتاس الم ل  

  لي(؛الجنسي والووية الجنسانية ومنعوا )ش

تن يم حمالت تثقير وتوعية للتصتتتدي للوصتتتم وتبدود الخرا ات ومكا حة القوالب   148-61
 النمطية المتصلة بالم ل الجنسي والووية الجنسانية )الدانمرك(؛

مكتتتا حتتتة جمي  أشتتتتتتتتتكتتتال العنف والتم  ز على أستتتتتتتتتتتاس نوع الجنس والم تتتل  148-62
 ) رنسا(؛ الجنسي

إذكاء وعي عامة الجموور من االل التثقير وحمالت التوعية من أجل القضتتاء   148-63
على التم  ز على أساس الم ل الجنساني والووية الجنسانية الذي وؤدي إلى مضالقة المثليات  
والمثل  ن ومزدوجي الم ل الجنسي ومغاوري الووية الجنسانية وحاملي صفات الجنس ن وتسله 

 (؛األسران عل وم )إسراة ل

تن يم حمالت تثقير وتوعيتة داةمتة بشتتتتتتتتتت ن من  التم  ز على أستتتتتتتتتتاس الم تل   148-64
 الجنساني والووية الجنسانيةت بما  ي ذلك  ي جوا ي القضاء والشرطة )المكسيك(؛

اتخاذ تداب ر تمك ِّن الناشتتط ن والناشتتطات من المثليات والمثل  ن ومزدوجي الم ل   148-65
انية وأحرار الووية الجنستتتانية وحاملي صتتتفات الجنستتت ن من  الجنستتتي ومغاوري الووية الجنستتت

تن يم تجمعات آمنة وستتتتلمية لمنا ضتتتتة العنف والكراهية والمواةر والستتتتلوكيات التم  زية  ي  
 حقومت بما  ي ذلك من االل ضمان المساءلة ) ولندا(؛

نف  تحستت ن اإلطار التشتتريعي الذي ون م اطاب الكراهية بح ظ لح ر صتتراحةا الع 148-66
 والتم  ز على أساس الم ل الجنسي أو الووية الجنسانية )البرتغال(؛

مكا حة الوصتتتتم االجتماعي واطاب الكراهية والتم  ز والعنف على أستتتتاس الم ل   148-67
 الجنسي أو الووية الجنسانيةت والمعاةبة على تلك األ عال ) نلندا(؛

على النحو الواجتتتب  ي جراةم  يتتتادة ستتتدرة أجوزة إنفتتتاذ القتتتانون على التحق ق   148-68
الكراهيتتة المبلع عنوتتا  ي جمي  أنحتتاء البلتتد من االل تكثير الجوود الوستتاةيتتة والتعتتاون م   
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المن متات العتاملتة على حمتالتة تمت  المثليتات والمثل  ن ومزدوجي الم تل الجنستتتتتتتتتي ومغتاوري  
 الووية الجنسانية وحاملي صفات الجنس ن بحقوق اإلنسان )السويد(؛

اتخاذ تداب ر لمكا حة الوصتتتتتتم االجتماعي والتم  ز واطاب الكراهية والعنف على   148-69
 أساس الم ل الجنسي والووية الجنسانية )األرجنت ن(؛

مضتتتاعفة الجوود الرامية إلى مكا حة جمي  أشتتتكال التم  زت بما  ي ذلك التم  ز  148-70
اإلعتاستةت وذلتك من االل  على أستتتتتتتتتاس نوع الجنست والم تل الجنستتتتتتتتتيت والتدون أو المعتقتدت و 

 مكا حة الوصم واطاب الكراهية ومواصلة جوود التثقير والتوعية بحقوق اإلنسان )البرا يل(؛ 

اتخاذ تداب ر تكفل حمالة المثليات والمثل  ن ومزدوجي الم ل الجنستتتتتتتتتي ومغاوري   148-71
ى التم  ز من  الووية الجنستانية وأحرار الووية الجنستانية وحاملي صتفات الجنست ن والقضتاء عل

 االل من  الجراةم المرتكبة بدا   كرا  توم والتحق ق   وا )سبرن(؛

تعزيز األنشتتتتطة والقوان ن الواد ة إلى القضتتتتاء على التم  ز  ي المجتم ت وغ ر   148-72
ذلك من أشتتتتتتكال التعصتتتتتتب واطاب الكراهية ضتتتتتتد األسليات والجماعات األار ت بما   وا تلك  

 الجنسي والووية الجنسانية )آلسلندا(؛القاةمة على أساس الم ل 

ضتتتتتتتتمان من  جراةم الكراهية المرتكبة على أستتتتتتتتاس الم ل الجنستتتتتتتتي أو الووية   148-73
الجنستانية وأستال ب التعب ر عنومات والتحق ق   وا ومقاضتاة مرتكب وات وذلك عن طريق إنشتاء  

 )أورلندا(؛وحدة  عالة للتحق ق  ي جراةم الكراهية  ي إطار ن اا إنفاذ القانون 

اتختتاذ المزيتتد من التتتداب ر الراميتتة إلى مكتتا حتتة اطتتاب الكراهيتتة والعنف ضتتتتتتتتتتد  148-74
والمثل  ن ومزدوجي الم ل الجنستتتتتتتتي ومغاوري الووية الجنستتتتتتتتانية وحاملي صتتتتتتتتفات    المثليات

 الجنس ن )النروي (؛

الن ر  ي تخصتيص المزيد من الموارد لمكا حة جراةم الكراهية من االل تحست ن  148-75
 إجراءات التحق ق ومقاضاة الجناة ومعاسبتوم )السودان(؛

 ه األجانب والعنصرية ضد األسليات اإلثنية )األرجنت ن(؛ اتخاذ تداب ر لمكا حة التم  ز وكر  76- 148

تن يم حملة توعية عامة واستتتتتتتعة النطاق بودف اف  معدالت الجراةم المرتكبة   148-77
 بدا   الكراهية )جزر البواما(؛

تكثير جوود مكا حة التم  زت وال ستتتيما التم  ز على أستتتاس نوع الجنس والم ل   148-78
تقد واإلعاسةت وذلك من االل مكا حة الوصتتتتم واطاب الكراهية وكفالة  الجنستتتتي والدون أو المع

 إجراء تحقيقات شاملة  ي االنتواكات ذات الصلة )بلجيكا(؛

التحق ق  ي بالغتتات االعتتتداء الجستتتتتتتتتتدي على أ راد األسليتتات اإلثنيتتة والتتدونيتتة  148-79
 وضمان تقدلم الجناة إلى العدالة )بوتسوانا(؛

المزيتتد من التتتداب ر لحمتتالتتة حقوق األسليتتات التتدونيتتة واإلثنيتتة من االل  اتختتاذ   148-80
 مكا حة اطاب الكراهية وكره األجانب )سبرن(؛

تنف تتذ تتتداب ر  عتتالتتة للقضتتتتتتتتتتاء على متتا ترتكبتته الجمتتاعتتات المتطر تتة من أ عتال   148-81
 تتبعه من أسال ب للتعب ر عن الكراهية والتعصب )السلفادور(؛ وما
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تعزيز الجوود الرامية إلى مكا حة التم  زت بما  ي ذلك على أستتاس نوع  مواصتتلة   148-82
الجنست والم ل الجنستتيت والدون أو المعتقدت واإلعاسةت بستتبل منوا تن يم حمالت توعية عامة  

 لمكا حة الوصم واطاب الكراهية )فيجي(؛

وحياد  ي جمي  جراةم مواصتتتتتلة تعزيز الجوود الرامية إلى كفالة التحق ق بفعالية   148-83
الكراهية العنصتتتريةت ومقاضتتتاة مرتكبي  ذه الجراةمت وتو  ر ستتتبل انتصتتتاف مالةمة ومناستتتبة 

 للضحالا )فيجي(؛

من  اطاب الكراهية وتعزيز الجوود الرامية إلى إنفاذ التشريعات التي تح ر التحري   148-84
 واإلثنيةت إنفاذاا سليماا )ألمانيا(؛  على الكراهيةت وال سيما كراهية األسليات العرةية والدونية 

الن ر  ي ستتتتتتن تشتتتتتتري  شتتتتتتامل وو ر حمالة كاملة و عالة من اطاب الكراهيةت   148-85
 سيما على وساةل التواصل االجتماعي )غانا(؛ وال

اتخاذ تداب ر أسو  للتصتتدي للعنصتترية والتعصتتبت وال ستتيما العنصتترية والتعصتتب   148-86
 ألجانب وكراهية اإلسالا )إندونيسيا(؛اللذان وتخذان شكل كراهية ا

مواصتتلة تنف ذ التداب ر المتخذة لمكا حة الجراةم المرتكبة بدا   التم  ز والكراهيةت   148-87
بما  ي ذلك من االل التروي  للتعالش الستتتتتتتتلمي ب ن جمي   ئات الستتتتتتتتكانت ومكا حة أ عال  

 ؛التم  ز والتعصب والعنف التي تستودف األسليات )إندونيسيا(

مواصتتتتلة جوود مكا حة اطاب الكراهية الذي لستتتتتودف الطواةف اإلثنية والدونية  148-88
 والذي ونشر عبر وساةه اإلعالا وعلى شبكة اإلنترنب )العراق(؛

اتختاذ تتداب ر لمكتا حتة أ عتال الكراهيتة العنصتتتتتتتتتريتة أو التدونيتة أو المتدا  عت ة عنوتات   148-89
لعدالة وتواي اعتماد اطة عمل وطنية لمكا حة  بستتتتتتتتتبل منوا تقدلم المستتتتتتتتتؤول ن عنوا إلى ا

 العنصرية)األردن(؛

مواصتتتتتتتتتلتة الجوود المكثفتة الراميتة إلى مكتا حتة الجراةم المرتكبتة بتدا   التم  ز  148-90
 والكراهية )لبنان(؛

 ر   اطاب الكراهية المنشور  ي وساةه اإلعالا وعلى شبكة اإلنترنب )ل بيا(؛ 148-91

إجراء تحقيقتات شتتتتتتتتتتاملتة  ي جمي  الجراةم المرتكبتة بتدا   الكراهيتة ضتتتتتتتتتمتان   148-92
 )لكسمبرغ(؛ العنصرية

وضتتتتت  ستتتتتياستتتتتة واستتتتتتراتيجية لمكا حة ومن  الجراةم المرتكبة بدا   التعصتتتتتب   148-93
العنصتتتتتتتتري أو اإلثنيت وكفالة التصتتتتتتتتدي الفوري والفعال للجراةم المرتكبة بدا   الكراهية على  

 أو األصل اإلثني )المكسيك(؛أساس األصل أو العرق 

مكا حة حاالت اطاب الكراهية واالعتداء على األسليات اإلثنية والدونيةت بستتتتتتتتتبل  148-94
 منوا اتخاذ تداب ر تشريعية )باكستان(؛

توستتتي  نطاق أنشتتتطة تدريب وبناء سدرات موقفي القضتتتاء تحستتت ناا لتنف ذ تداب ر  148-95
 ية )الفلب ن(؛مكا حة التم  ز ومكا حة جراةم الكراه

الن ر  ي إدماا ستياستة تو  ر الحمالة االجتماعية للفئات المستتضتعفة  ي إطار   148-96
 اإلمارات العربية المتحدة(؛) 2030المستدامة لعاا تنف ذ أ داف اطة التنمية 
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مواصتتتتتتتتلة تعزيز التنمية االستصتتتتتتتتادلة واالجتماعية و قاا لخطة التنمية الوطنيةت  148-97
 إلنسان وحماوتوا على نحو أ ضل )الجزاةر(؛وتعزيز حقوق ا

 إدراا المعاو ر الب ئية  ي جمي  المشاري  اإلنماةية )جموورية إوران اإلسالمية(؛ 148-98

الن ر  ي تحويتل الموارد من الطتاستة الكورمتاةيتة إلى حلول أكثر استتتتتتتتتتتدامتة مثتل   148-99
 الطاسة الشمسية )جزر مارشال(؛

مية إلى وضتتتت  وتعزيز ما ولزا من أطر تشتتتتريعية للتصتتتتدي  مواصتتتتلة الجوود الرا 148-100
للتحتتدلتتات الب ئيتتة المشتتتتتتتتتتركتتة عبر القطتتاعتتاتت بمتتا  ي ذلتتك أطر التكير م  تغ ر المنتتا   
والتخفير من آثارهت وضتتتتمان مشتتتتاركة النستتتتاء واألطفال واألشتتتتخان ذوي اإلعاسة واألسليات  

 )فيجي(؛ والمجتمعات المحلية مشاركةا  علية  ي تنف ذ تلك األطر

اتخاذ تداب ر ملموستتة ومستتتدامة لمكا حة اآلثار الستتلبية لتغ ر المنا ت وال ستتيما   148-101
  ي سطاع الزراعة ) اوتي(؛

ضتتتمان إجراء تحقيقات  ورية ومحاودة  ي جمي  حاالت االستتتتخداا المفرا للقوة   148-102
 )النمسا(؛من جانب سلطات إنفاذ القانون ضد المحتج ن والصحف  ن 

تعزيز داةرة مفتش الدولةت بما  ي ذلك من االل ضتتتمان استتتتقاللوا  ي التحق ق  148-103
  ي الجراةم التي ورتكبوا موقفو إنفاذ القانون )أستراليا(؛

تعزيز آليتات مستتتتتتتتتاءلتة موقفي إنفتاذ القتانون عمتا ورتكبونته من انتوتاكتاتت بمتا  148-104
 رد والدعم الال م ن لالضطالع بوالوتوا بفعالية )كندا(؛لشمل تزويد داةرة مفتش الدولة بالموا

 ضمان أداء داةرة مفتش الدولة مواموا بفعالية من أجل من  التعذوب )اليابان(؛ 148-105

تعزيز داةرة مفتش التتدولتتة من النتتاح ت ن المؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتيتتة والوقيفيتتة لتمك نوتتا  148-106
ورتكبوتتا موقفو التتدولتتة بجمي  التحق ق بفعتتاليتتة  ي انتوتتاكتتات حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان التي   من

 )النروي (؛ أنواعوم

اإلبقتاء على اإلجراءات الراميتة إلى الحتد من حتاالت ارتكتاب الجريمتة المن متة  ي   148-107
 السجون )كوبا(؛

 مواصلة التداب ر الرامية إلى من  االتجار باألشخان ومكا حته )أذربيجان(؛ 148-108

المبذولة  ي مجال مكا حة االتجار باألشتتتتخانت بستتتتبل منوا  مضتتتتاعفة الجوود   148-109
تحستتتت ن ممارستتتتات إنفاذ القانون بودف تقدلم الجناة للعدالة ومعاسبتومت وكذلك تو  ر الحمالة  

 الشاملة لضحالا االتجار وغعادة ت   لوم )ب الروس(؛

ستتتتتتتيما   مواصتتتتتتتلة الجوود الوطنية الرامية إلى مكا حة االتجار باألشتتتتتتتخانت وال 148-110
 النساء والفتياتت وتو  ر الرعالة والدعم الكا   ن للضحالا )مصر(؛

مواصتتتتتتتلة الجوود الرامية إلى مكا حة االتجار باألشتتتتتتتخان وغلى ضتتتتتتتمان تو  ر  148-111
 الحمالة المناسبة للضحالا )ال ونان(؛

مواصتتتتلة اتخاذ ما ولزا من تداب ر لضتتتتمان حمالة ضتتتتحالا االتجار باألشتتتتخان  148-112
 رغ زستان(؛)س  

 مواصلة الجوود الرامية إلى مكا حة االتجار باألشخان )لبنان(؛ 148-113
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مواصتتتتتتتتلة اتخاذ التداب ر الال مة لضتتتتتتتتمان تو  ر الحمالة المناستتتتتتتتبة والخدمات   148-114
 القانونية وسبل االنتصاف لضحالا االتجار )مال زيا(؛

مكا حة االتجار باألشتتتتتتتتخانت وكذلك  تستتتتتتتتري  وت رة الجوود المبذولة  ي مجال   148-115
 وتعلق بالحق  ي الخصوصية وحمالة البيانات الشخصية )المغرب(؛ فيما

مواصتتتلة مستتتاع وا المبذولة  ي مجال مكا حة االتجار باألشتتتخانت بما  ي ذلك   148-116
 من االل حمالة ضحالا االتجار وتو  ر الدعم لوم )ميانمار(؛

 ر لمكا حة االتجار باألشتتتتتتتخان وضتتتتتتتمان حمالة حقوق  اتخاذ المزيد من التداب  148-117
 الضحالات وكذلك حقوق المواجرين )نيج ريا(؛

مواصتتتتتتتتتلتة الجوود الراميتة إلى عودة الطواةف التدونيتة تتدريجيتاا إلى المبتاني التي   148-118
كانب تؤدي   وا شعاةر ا الدونية والتي كانب مملوكة لوا سبل تشك ل االتحاد السو  تيت واتخاذ  

 لمزيد من التداب ر للحفاظ على  ذا التراث وترميمه )أرم نيا(؛ا

تكثير جوود تتا الراميتتة إلى ضتتتتتتتتتمتتان التمت  الكتتامتتل بحريتتة التتدون أو المعتقتدت   148-119
 سيما من جانب األشخان المنتم ن إلى األسليات الدونية )بولندا(؛ وال

ا استتتتناداا إلى المعاو ر  مواصتتتلة الجوود الرامية إلى ضتتتمان حرية وستتتاةه اإلعال 148-120
 الدولية )أو بكستان(؛

 تعزيز استقالل   ئات تحرير المنشورات الرةيسية المطبوعة واإللكترونية )أستراليا(؛  121- 148

ضتتمان التحق ق بفعالية وكفاءة  ي جمي  االعتداءات التي تستتتودف الصتتحف  ن  148-122
بتاالستتتتتتتتتتختداا المفرا للقوة من جتانتب أجوزة إنفتاذ القتانونت  أو اإلعالم  نت وكتذلتك فيمتا وتعلق 

 ومقاضاة الجناة ومعاسبتوم وتو  ر سبل انتصاف للضحالا )بلجيكا(؛

ضتتتتتمان التمت  الكامل بحرية التعب ر والتعددلة اإلعالميةت بما  ي ذلك استتتتتتقالل   148-123
ب ل المثالت وضتتت  أن مة شتتتبكات البظ اإلذاعي والتلفزي استتتتقالالا تاماات بستتتبل منوات على ستتت

  ولواةو محددة لتجنب تق  د استتتتتتقالل   ئات التحرير التابعة لشتتتتتبكات البظ اإلذاعي والتلفزي؛
 و يادة تعزيز الضمانات التي تكفل الحصول على المعلومات )تشيكيا(؛

ضتتتتتتتتتمتتان إمكتتانيتتة ممتتارستتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتحف  ن واإلعالم  ن مونتوم  ي ب ئتتة حرة   148-124
 )إكوادور(؛ وآمنة

 ضمان حرية اإلعالا والتعددلة اإلعالمية ) رنسا(؛ 148-125

حمالة ودعم حرية التعب ر والتجم  الستتتتلميت بما  ي ذلك من االل احتراا ودعم   148-126
 وساةه اإلعالا الحرة والمستقلةت بما وتماشى م  المعاو ر الدولية لحقوق اإلنسان )آلسلندا(؛

اا للصتتتتتحف  ن واإلعالم  ن بالعمل  ي ب ئة آمنة اتخاذ ما ولزا من تداب ر للستتتتتم 148-127
 وحرة )ل بيا(؛

مواصتلة الستماا بتن يم االحتجاجات الستلمية وتيست ر تن يموا تن يماا آمناا بدون   148-128
 تم  ز )أستراليا(؛
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تكثير الجوود الراميتة إلى من  االعتتداء على المتدا ع ن عن حقوق اإلنستتتتتتتتتتان  148-129
م  المجتم  المدنيت وضتتمان التحق ق بستترعة وبشتتكل مستتتقل و عال    والتشتتو ر بومت بالتعاون 

  ي  ذه االنتواكاتت عند وسوعوا )سويسرا(؛

مواصتتتتتتلة وضتتتتتت  تداب ر تكفل تو ئة ب ئة آمنة للمدا ع ن عن حقوق اإلنستتتتتتانت   148-130
 )أوروغواي(؛لشمل تداب ر الحمالةت  ي إطار اطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان  بما

ضتتتمان التحق ق  ي االعتداءات التي تستتتتودف المدا ع ن عن حقوق اإلنستتتانت   148-131
وال ستتتيما المدا ع ن عن حقوق األسلياتت ومعاةبة مرتكب وا معاةبةا  عليةت وغدانتوا إدانةا علنية 

 من جانب مسؤولي الدولة )ش لي(؛

تودف المدا ع ن عن حقوق  ضتتتتتتتتتمان التحق ق الفعال  ي االعتداءات التي تستتتتتتتتت 148-132
اإلنستتتتتتانت وتحدود الممارستتتتتتات الفضتتتتتتلى  ي مجال ستتتتتتياستتتتتتات حمالة المدا ع ن عن حقوق  

 اإلنسانت بالتشاور م  المجتم  المدني )تشيكيا(؛

 حمالة المدا ع ن عن حقوق اإلنسان ) رنسا(؛ 148-133

االعتراف علناا بالدور   يادة الجوود التي وبذلوا القادة الستتتتتتياستتتتتت ون  ي ستتتتتتب ل   148-134
الواا الذي وؤدله المدا عون عن حقوق اإلنستتان والمؤستتستتات المستتتقلة لحقوق اإلنستتان  ي  

 عملية إرساء دعاةم الدلمقراطيةت وحمالة ذلك الدور )النروي (؛

 ليشتي(؛ -مواصلة السعي إلى إصالا الجوا  القضاةي )تيمور  148-135

القضتتاء ومؤستتستتات إنفاذ القانون لضتتمان الحق  ي  تعزيز استتتقالل وحياد جوا    148-136
 محاكمة عادلة بما وتماشى م  المعاو ر الدولية لحقوق اإلنسان ) نلندا(؛

تعزيز احتراا ستيادة القانون عن طريق تعزيز استتقالل القضتاء ب جراء إصتالحات   148-137
باستتم لالعشتت رة     ترمي إلى تمك ن  راد  القضتتاة ومن  مجموعة القضتتاة ذوي النفوذ المعرو ة

من إحكتاا ستتتتتتتتتيطرتوتا على جوتا  القضتتتتتتتتتاء بصتتتتتتتتتورة غ ر رستتتتتتتتتميتةت وذلتك من االل نزع  
الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية عن ن اا العدالة وتع  ن العامل ن فيه بناءا على جدارتوم )الواللات   الصتتتتتتتتتبغة

 األمريكية(؛ المتحدة

ي وتمت  مواصتلة الجوود الرامية إلى إصتالا ن اا العدالة بودف إسامة ن اا سضتاة  148-138
باالستتتتتتقاللية والشتتتتتفافية التامت نت بما لشتتتتتمل نقل ااتصتتتتتاصتتتتتات المجلس األعلى للقضتتتتتاء  
وصتالحياته إلى الو ئات القضتاةية األدنى مستتو ت  ضتالا عن إداال مزيد من التحست نات على  

 إجراءات ااتيار القضاة ضماناا للشفافية ولتع  نوم بناءا على جدارتوم )النمسا(؛

الجوود الرامية إلى تعزيز استتتتتتتتتقالل القضتتتتتتتتاء وشتتتتتتتتفافية اإلجراءات   مواصتتتتتتتتلة 148-139
 )بلجيكا(؛ القضاةية

تحست ن استتقالل القضتاء وضتمان امتثال اإلطار التشتريعي واإلجراءات التي تن م  148-140
 تع  ن القضاة للمعاو ر الدولية لحقوق اإلنسان )البرا يل(؛

ضتتتتتتتاء وحياده بما لشتتتتتتتج   يادة ثقة تحستتتتتتت ن اآلليات التي تكفل استتتتتتتتقالل الق 148-141
الجموور  ي ستتتتتتتتتيتادة القتانونت بمتا  ي ذلتك من االل إوالء األولويتة لتطب ق مبتاد  توج ويتة 

 شفا ة ونزيوة  ي تع  ن القضاة )كندا(؛



A/HRC/47/15 

21 GE.21-04385 

وعلى    ضتتتمان المستتتاواة  ي االحتكاا إلى ن اا سضتتتاةي مستتتتقل وشتتتفاف وعادل؛ 148-142
استتتقالل القضتتاة وحياد مت واألاذ بن اا شتتامل فيما لخص تق يم المستتتو  المؤستتستتيت تعزيز 

القضتتتتاة وترس تومت  ضتتتتالا عن نقل جزء من صتتتتالحيات المجلس األعلى للقضتتتتاء إلى الو ئات  
 القضاةية األار  )تشيكيا(؛

 تعزيز حياد الو ئات القضاةية ) رنسا(؛ 148-143

اإلطار والن اا القانون  ن تعزيز استتتتتتقالل القضتتتتتاء من االل مواصتتتتتلة إصتتتتتالا   148-144
لتع  ن القضتتتتتتتتتاة وترس توم بما لكفل اتباع نو  منفتو وساةم على الجدارةت بما  ي ذلك  ي كل  

 مرحلة من مراحل تدريب القضاة )أورلندا(؛

مواصتتتتتتلة وتعزيز برنام  اإلصتتتتتتالا والتنمية الدلمقراطيةت وال ستتتتتتيما فيما وتعلق  148-145
 بالن اا القضاةي )إلطاليا(؛

 مواصلة الجوود الرامية إلى تحس ن الن اا القضاةي وضمان استقالله )ل بيا(؛ 148-146

تعزيز استتتتتتتتتتقالل القضتتتتتتتتتاء بضتتتتتتتتتمان شتتتتتتتتتفافية تع  ن القضتتتتتتتتتاة  ي المحكمة   148-147
 )ل توانيا(؛ العليا

ضتتتمان استتتتقالل القضتتتاء من االل إصتتتالا ن اا تع  ن القضتتتاةت وكفالة تبرير  148-148
القاةمة على الجدارة بما وتماشتتتتتى م  اإلصتتتتتالحات المنصتتتتتون عل وا  ي   القرارات والتع  نات

 اتفاق الشراكة م  االتحاد األوروبي ) ولندا(؛

القيتتاا دون تتت ا ر بتتاعتمتتاد وتنف تتذ التوصتتتتتتتتيتتات الصتتتتتتتتتتادرة عن اللجنتتة األوروبيتتة   148-149
 القضاة )النروي (؛ للدلمقراطية من االل القانون )لجنة   نيسيا( والمتعلقة ب صالحات ن اا تع  ن  

 الن ر  ي إجراء إصالحات ترمي إلى تعزيز استقالل القضاء )ب رو(؛ 148-150

 مواصلة تنف ذ إصالحاتوا الرامية إلى مكا حة الفساد تنف ذاا صارماا )سلو اكيا(؛ 148-151

وتستليمهت ومحاستبة المستؤول ن عن    التحق ق بمصتداةية  ي ااتطاف أ غان مختارلي  148-152
  ذه األ عالت وسن أحكاا تقضي ب جراء إصالحات تمن  تكرار ا )الواللات المتحدة األمريكية(؛ 

وضت  إجراء ستري  وميستر وشتفاف لستتند إلى مبدأ تقرير المصت ر ويلغي اشتتراا  148-153
رستتتتتتتتتمية لعملية  اضتتتتتتتتتوع األ راد الذون ورغبون  ي تغ  ر نوع جنستتتتتتتتتوم  ي وثاةق  ويتوم ال

 )إسبانيا(؛ جراحية

القياات ب ستتتتترع ما لمكنت بتنف ذ جمي  التوصتتتتتيات الواردة  ي التقرير الذي أعده   148-154
مكتب المؤستتستتات الدلمقراطية وحقوق اإلنستتان التاب  لمن مة األمن والتعاون  ي أوروبا عن  

العمليات الدلمقراطية االنتخابات األا رة بودف استتتتعادة ثقة عامة الجموور  ي المؤستتتستتتات و 
 )المملكة المتحدة لبريطانيا الع مى وأورلندا الشمالية(؛

تعزيز ثقتة عتامتة الجموور  ي نزا تة العمليتات االنتختابيتةت بمتا  ي ذلتك من االل   148-155
تنف ذ التوصتتتتيات الصتتتتادرة عن مكتب المؤستتتتستتتتات الدلمقراطية وحقوق اإلنستتتتان تنف ذاا كامالا  

الصتلة باالنتخاباتت بالتعاون م  أحزاب المعارضتة والمجتم  المدني  وغصتالا المؤستستات ذات  
 وأصحاب المصلحة اآلارين )الواللات المتحدة األمريكية(؛

معالجة مستتتت لة الفجوة الرسمية الموجودة  ي البلدت و ي مستتتت لة ستتتتلطب جاةحة  148-156
 الضوء عل وا )إستونيا(؛ 19-كو  د



A/HRC/47/15 

GE.21-04385 22 

ا  ي تحست ن مستتويات معيشتة الستكان الجورج  ن االستتفادة مما تحقق من نجا 148-157
 بالترك ز بصفة ااصة على الفئات المستضعفة )أوكرانيا(؛

تعزيز سدرة ن اا العدالة على إتاحة إمكانية احتكاا األطفال إلى العدالةت وتحست ن  148-158
 ؛مستويات معيشة األطفالت م  إوالء ا تماا اان للسكن والمياه والتصحاا )سري النكا(

  يادة تحس ن مستو  معيشة األطفالت بما لشمل السكن والمياه والتصحاا )بولندا(؛  159- 148

وضتتت  إطار تن يمي لضتتتمن  عالية الحق  ي ستتتكن الةق من االل وضتتت  اطه   148-160
 عمل واستراتيجيات حكومية لفاةدة المتشردون والمشردون داالياا )باراغواي(؛

مواصتتتتتتتتلة الجوود الرامية إلى تحستتتتتتتت ن األمن الغذاةي للجمي ت م  الترك ز على   148-161
 (؛ ي الماةة )السودان 20ونسبتوم سكان الرير الذون لعيشون تحب اه الفقرت 

إوالء األولويتة لتنف تذ تتداب ر ستتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتاتيتة معزة ة للحتد من الفقر و يتادة األمن   148-162
 ر )جزر البواما(؛الغذاةيت وال سيما  ي أوساا سكان الري 

مواصتلة تعزيز التنمية االستصتادلة واالجتماعية المستتدامةت وتقليص عدد الستكان   148-163
 الذون لعيشون  ي  قرت وتحس ن مستويات معيشة شعبوا )الص ن(؛

اتخاذ تداب ر ترمي إلى  يادة مستتو  معيشتة شتعبوا بودف اف  مستتو  الفقرت   148-164
 التنمية المستدامة )موريش وس(؛ فمن أ دا 3الودف تمشياا م  

وضتت  اطه عمل وطنية للترك ز على الحد من الفقرت وال ستتيما الفقر المدس   ي   148-165
من    10و 1حقوق اإلنستتتتتان والترك ز على الود  ن  المناطق الريفيةت م  اتباع نو  ساةم على  

 أ داف التنمية المستدامة )باراغواي(؛

وية وضت  ستياستات توقير كافية لخف  معدل البطالة وتو  ر  رن عمل متستا 148-166
 )جموورية إوران اإلسالمية(؛

 معالجة مس لة سالمة وصحة العمال  ي أماكن العمل )سري النكا(؛ 148-167

ضتتمان حمالة العامل ن  ي مجال الصتتحة من الوصتتم وستتوء المعاملة  ي ستتياق  148-168
 عملوم )إندونيسيا(؛

حقق من  ضتتمان الحق  ي قروف عمل عادلة ومنصتتفة من االل تعزيز داةرة الت  148-169
قروف العمتتل لتمك نوتتا من االضتتتتتتتتتطالع بتتدور تتا الموستتتتتتتتت  بموجتتب ستتانون العمتتل المعتتدل  

 )النروي (؛ مؤاراا 

ضتتتمان حمالة الحق  ي حرية تكوين الجمعياتت وحقوق النقاباتت وحقوق اإلنستتتان   170- 148
  ي عالم العمل )السويد(؛ 

الستتتكان وحماوتوم االجتماعيةت اتخاذ المزيد من التداب ر لتحستتت ن مستتتتو  ر اه   148-171
 وتحس ن جودة الخدمات الطبية وغمكانية الحصول عل وا )ب الروس(؛

ضتتمان حصتتول الجمي  على ادمات ج دة  ي مجال الصتتحة والحقوق الجنستتية  148-172
واإلنجابيةت بما  ي ذلك النستتاء المستتتضتتعفات واألشتتخان المصتتابون بف روس نقص المناعة  

 مبرغ(؛البشرية والشباب )لكس
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تحس ن سبل الحصول على ادمات الصحة الجنسية واإلنجابية العامة وتو يعوات  148-173
بما لشتتتمل وستتتاةل من  الحمل المجانية أو المدعومةت وال ستتتيما لفاةدة الفئات المستتتتضتتتعفةت  

  أحكاا معا دة مجلس أوروبا عاماا تمشياا م  18دون سن  وتجريم االستغالل الجنسي لألطفال  
 لة األطفال من االستغالل واالعتداء الجنسي )معا دة النزاروت( )إسبانيا(؛بش ن حما

تعزيز الجوود الراميتتة إلى التقل تتل إلى أدنى حتتد من وفيتتات األموتتاتت ووفيتتات   148-174
 الرض ت والملص )سري النكا(؛

وضتتت  وتنف ذ منا   تعليمية شتتتاملة عن الصتتتحة والحقوق الجنستتتية واإلنجابيةت  148-175
تماشتتى م  المباد  التوج وية والمعاو ر الصتتادرة عن من مة األمم المتحدة للتربية والعلم  بما و 

 والثقا ة )ال ونسكو( )أوروغواي(؛

تعزيز تنف ذ االستتتتتتتتتتراتيجية الوطنية لصتتتتتتتتتحة األا والول د بودف الحد من وفيات   148-176
 األموات والموال د )إث وبيا(؛

على حقوق وادمات الصتتتتتتتحة الجنستتتتتتتية ضتتتتتتتمان حصتتتتتتتول النستتتتتتتاء والفتيات  148-177
واإلنجابيةت وال ستيما من االل حصتولون على التعليم الشتاملت ومكا حة  واا األطفال والزواا  

 القسري ) رنسا(؛

وضت  وتطب ق منا   دراستية شتاملة بشت ن الصتحة والحقوق الجنستية واإلنجابيةت  148-178
 و قاا للمباد  التوج وية لل ونسكو )آلسلندا(؛

وض  وتنف ذ اطة شاملة لتثقير المرا ق ن والبالغ ن بالصحة والحقوق الجنسية  148-179
واإلنجابيةت بما لشتتتتمل تن يم األستتتترة ووستتتتاةل من  الحملت و قاا للمباد  التوج وية والمعاو ر  

 الصادرة عن ال ونسكو )المكسيك(؛

المؤتمر الدولي للستتتتكان  تنف ذ االلتزاا المتعود به  ي مؤتمر سمة ن روبي بشتتتتت ن   148-180
والتنمية والمتمثل  ي إدراا وستتاةل من  الحمل  ي حزمة االستتتحقاسات األستتاستتية المقدمة  ي  

 إطار التغطية الصحية الشاملة )بنما(؛

بذل المزيد من الجوود لتحس ن نوعية التعليم والقضاء على التم  ز  ي المدارس   148-181
 )جموورية كوريا(؛

داب ر الرامية إلى تحستتتتتتتتت ن  رن حصتتتتتتتتتول جمي  األطفال على التعليم  تعزيز الت  148-182
 و يادة معدل التحاق األطفال المستضعف نت بمن   وم الفتياتت بالمدارس )بنغالدلش(؛

اتختاذ تتداب ر لزيتادة التحتاق األطفتال ذوي اإلعتاستة واألطفتال المنتم ن إلى أسليتات   148-183
 إثنية بالمدارس )سبرن(؛

أاذ احتياجات المرا ق ن والشتتتتتتباب  ي االعتبار عند تصتتتتتتميم المنا    ضتتتتتتمان  148-184
 التعليمية الوطنية )كا ااستان(؛

الن ر  ي وضتتتتتتتتت  برام  تشتتتتتتتتتج ِّ  التحتاق أطفتال الرومتا بن تاا التعليم وبقتاء م   148-185
 )ب رو(؛ فيه

تنف ذ ستتتتتتتياستتتتتتتات واطه وبرام  لتعدول القوالب النمطية المت صتتتتتتتلة فيما وتعلق  148-186
 ب دوار المرأة والرجل ومسؤولياتوما  ي األسرة والمجتم  )األرجنت ن(؛
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مواصتلة الجوود الرامية إلى كفالة المستاواة ب ن الجنست ن وتمك ن المرأة استصتادلاا  148-187
 )رومانيا(؛

 مواصلة تعزيز المساواة ب ن الجنس ن وتحس ن ضمان حقوق المرأة )الص ن(؛ 148-188

تكفتتتل تمك ن المرأة  ي جورجيتتتا من االل الن ر  ي ضتتتتتتتتتمتتتان  اتختتتاذ   148-189 تتتتداب ر 
المرأة تمث الا ج داا  ي مناصتتتتتتتتب صتتتتتتتتن  القرار العليا والرفيعة المستتتتتتتتتو  و ي الو ئات   تمث ل

 السياسية )غانا(؛

تحستتت ن مشتتتاركة المرأة  ي مناصتتتب صتتتن  القرار وتمث لوا  ي الحياة الستتتياستتتية   148-190
 والعامة )العراق(؛

ضتتتتتتتتتمتان تكتا ؤ  رن العمتل ب ن الرجتل والمرأة واتختاذ المزيتد من التتداب ر لمن    148-191
 العنف الجنساني )اليابان(؛

مواصتتتتتتتلة جوود ا الرامية إلى القضتتتتتتتاء على عدا المستتتتتتتاواة ب ن الرجل والمرأة  ي   148-192
 الدلمقراطية الشعبية(؛ القطاع ن العاا والخانت وال سيما المرأة  ي المناطق الريفية )جموورية الو  

 يادة تمث ل المرأة  ي الحياة الستتتياستتتية والعامةت وال ستتتيما  ي المناصتتتب العليا   148-193
 ومناصب صن  القرار )نام بيا(؛

اتخاذ تداب ر  عالة لضتتتتتتمان تمث ل المرأة على مستتتتتتتو  صتتتتتتن  القرار  ي الحياة   148-194
 السياسية والعامة )ن بال(؛

لنزاعات على النستتتتتاء والفتيات وتعزيز مشتتتتتاركة المرأة  ي تستتتتتوية معالجة أثر ا 148-195
النزاعات وبناء الستتتتتتتالا  ي إطار اطة عملوا الوطنية الرابعة بشتتتتتتت ن المرأة والستتتتتتتالا واألمن  

 )البرتغال(؛ 2024-2021 للفترة

لة على نحو كاف  تستتتتتودف الرجال   148-196 اعتماد أنشتتتتطة وبرام  توعية منستتتتقة وممو 
بوتتتدف مكتتتا حتتة  والفتيتتتان وت  المعتتتاو ر التتتذكوريتتتة اإللجتتتابيتتتة  رمي إلى تغ  ر المواةر وتعزيز 

 السلوكيات العنيفةت وال سيما من االل استخداا وساةل التواصل االجتماعي ) اوتي(؛

اعتماد ستتتتياستتتتات إجا ة األمومة وغجا ة األبوة وغجا ة رعالة الطفل والتعوي  عن   148-197
اا عن األجر وتشتتتتج  تقستتتتيم مستتتتؤوليات رعالة الطفل ب ن األجر التي تو ر تعويضتتتتاا مضتتتتمون 

 الوالدون )آلسلندا(؛

االتصتتتتال  واستتتتتراتيجية 2020-2018الوطنية للفترة  االستتتتتفادة من اطة العمل   148-198
ت  19-الوطنية  ي تناول التحدلات اإلضتتتتتافية التي تواجه النستتتتتاء والفتيات جراء جاةحة كو  د

 بما  ي ذلك احتمال  يادة حاالت العنف األسري )سنغا ورة(؛

مواصتلة تعزيز ودعم المؤستستات والخدمات بما لمكن من تقدلم المستاعدة الفعالة   148-199
 ذلك من االل المآوي ومراكز األ مات )النمسا(؛لضحالا العنف الجنسانيت بما  ي 

اتخاذ تداب ر تشتريعية وستياستاتية تكفل  يادة تحست ن الجوود الرامية إلى القضتاء   148-200
 على العنف ضد المرأة والعنف األسري )أذربيجان(؛

تعتتدوتتل تعرير االغتصتتتتتتتتتتاب  ي القتتانون الجنتتاةي ضتتتتتتتتتمتتانتتاا لالمتثتتال التفتتاةيتة   148-201
 دانمرك(؛)ال إسطنبول
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ضتتتتتتمان إجراء تحقيقات شتتتتتتاملة  ي جمي  حاالت العنف الجنستتتتتتاني وحصتتتتتتول  148-202
 الضحالا على الخدمات الطبية واالجتماعية والقانونية وغ ر ا من ادمات الدعم )إستونيا(؛

 مواصلة تنف ذ التداب ر الرامية إلى مكا حة جمي  أشكال العنف الجنساني )مالطة(؛  203- 148

تكثير الجوود لمكا حة جمي  أشتتتتكال العنف ضتتتتد المرأةت بما  ي ذلك من االل   148-204
 حمالت توعية عامة الجموور وآليات الحمالة )جزر مارشال(؛

رأة وحمالة األطفال من أي شتتتكل  تعزيز الجوود المبذولة لمكا حة العنف ضتتتد الم 148-205
 من أشكال اإلوذاء )ميانمار(؛

 يادة تعزيز التداب ر الرامية إلى مكا حة العنف الجنستتي والجنستتانيت بما  ي ذلك   148-206
 العنف األسري والتحرش الجنسي والزواا المبكر )الفلب ن(؛

ات ذات الصتتتتلة   يادة عدد الوقاةف الشتتتتاغرة  ي المآوي وتحستتتت ن نوعية الخدم 148-207
 لمساعدة الناج ن والناجيات من العنف األسري والعنف الجنساني )البرتغال(؛

تكثير جوود ا الرامية إلى من  العنف الجنستتتتتتانيت وال ستتتتتتيما العنف األستتتتتتريت   148-208
لضتتتتتتتتتمتان امتثتال القوان ن والممتارستتتتتتتتتات ذات الصتتتتتتتتتلتة للمعتاو ر التدوليتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتان  

 كوريا(؛ )جموورية

تكثير جوود ا الرامية إلى مكا حة العنف الجنستانيت بما  ي ذلك العنف األستري   148-209
 ليشتي(؛ - وستل اإلناث )تيمور

 اتخاذ تداب ر وساةية  عالة لمكا حة العنف ضد المرأة والعنف األسري ) نلندا(؛ 148-210

لاه  تعدول القانون الجناةي وسانون القضتتتتتتاء على العنف األستتتتتتري وحمالة ضتتتتتتحا 148-211
ودعموم بما لضتمن حمالة حقوق الضتحالا دون تم  ز على أي أستاس كانت بما  ي ذلك على  
أستاس الجنست أو النوع الجنستانيت أو الم ل الجنستي أو الووية الجنستانية أو أستلوب التعب ر 

 عنوات أو الحالة المدنية )السويد(؛

توستتتتتتتتي  نطاق تطب ق اطة العمل الوطنية لمكا حة العنف ضتتتتتتتتد المرأة والعنف   148-212
ت م  مراعاة التعدوالت المناستتتبة على أستتتاس 2020-2018للفترة  األستتتري وحمالة الضتتتحالا 

 )كوبا(؛ 19-الصحية الناجمة عن جاةحة كو  د-الحالة االجتماعية

حة العنف األستتريت وغنشتتاء  القياا دون ت ا ر باعتماد تشتتري  وطني بشتت ن مكا  148-213
 مؤسسات عامة تعنى بتقدلم المساعدة والحمالة لضحالا العنف األسري والجنسي )ألمانيا(؛

مواصلة الجوود الرامية إلى مكا حة العنف الجنسانيت بما  ي ذلك العنف األسري   148-214
 وستل اإلناث )ال ونان(؛

تكثير الجوود الرامية إلى مكا حة العنف الجنستتانيت بما  ي ذلك العنف األستتري   148-215
 وستل اإلناث )غيانا(؛

 مواصلة اتخاذ تداب ر لمكا حة العنف الجنسانيت بما  ي ذلك العنف األسري )الوند(؛  216- 148

  وضت  ستياستات وتداب ر أكثر  عالية لمكا حة العنف األستري ضتد النستاء واألطفال 148-217
 )جموورية إوران اإلسالمية(؛
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مواصتتتتتتتلة تنف ذ تداب ر ا الرامية إلى تعزيز التشتتتتتتتريعات المتعلقة بمكا حة العنف   148-218
 األسري والعنف ضد الفئات المستضعفة )س رغ زستان(؛

تكثير جوود تا الراميتة إلى مكتا حتة العنف الجنستتتتتتتتتتانيت بمتا  ي ذلتك العنف   219- 148
 األسري )ملدلر(؛ 

تكثير الجوود الرامية إلى مكا حة العنف الجنستتانيت بما  ي ذلك العنف األستتري   148-220
 وستل اإلناث )الجبل األسود(؛

تعزيز الجوود الرامية إلى مكا حة العنف الجنستتتانيت بما  ي ذلك العنف األستتتري   148-221
 وستل اإلناث )نام بيا(؛

ء واألطفال ضتتتتتتتحالا العنف  اتخاذ جمي  التداب ر الال مة لضتتتتتتتمان حمالة النستتتتتتتا 148-222
 األسري )مقدونيا الشمالية(؛

مضتاعفة الجوود الرامية إلى مكا حة العنف ضتد المرأةت وال ستيما العنف األستري   148-223
 وستل اإلناث )ب رو(؛

إجراء دراستة شتاملة لتق يم نطاق وجود األطفال المرتبطة أوضتاعوم بالشتوارع  ي   148-224
 رية من أجل وض  سياسة وساةية وطنية )الجزاةر(؛البلد وطبيعته وأسبابه الجذ

استتتتتتوداف األستتتتتباب الجذرية لزواا األطفال والزواا القستتتتتري من االل حمالت   148-225
 التثقير والتدريب والتوعية العامة وتقدلم ادمات الدعم للناج ن من  ذه الزيجات )أستراليا(؛

األطفتتالت وبختتاصتتتتتتتتتتتة األطفتتال ذوي  تعزيز الجوود الراميتتة إلى حمتتالتتة حقوق   148-226
 )مصر(؛ اإلعاسة

الن ر  ي تشتتتتتك ل  ريق اان  ي إطار اللجنة المشتتتتتتركة ب ن الوكاالت المعنية  148-227
بتنف ذ اتفاةية حقوق الطفل لكي لعمل على إعداد التداب ر الال مة ورؤية استتتتتتتتتتراتيجية واطة 

 عمل لمن  االنتحار )مالطة(؛

 ية  ي جمي  مؤسسات التعليم )الجبل األسود(؛ح ر العقوبة البدن  148-228

الحرنت و قاا اللتزاماتوا الدولية  ي مجال حقوق اإلنستتتتتتتتتانت على تو  ر حمالة  148-229
  عالة لألسرة باعتبار ا النواة الطبيعية واألساسية للمجتم  )بنغالدلش(؛

 ساسية للمجتم  )مصر(؛ تو  ر الدعم والحمالة لألسرة باعتبار ا النواة الطبيعية واأل  230- 148

تشتتتتتتتتتجي  إداتال متا ولزا من تعتدوالت تشتتتتتتتتتريعيتة وتن يميتة لحمتالتة األطفتال من   148-231
 االستغالل الجنسي )إكوادور(؛

ضتمان أن لشتمل القانون الجناةي لجورجيا جمي  األ عال واألنشتطة المشتار إل وا   148-232
 ن بي  األطفال واستتتتغالل األطفال   ي البروتوكول االاتياري الملحق باتفاةية حقوق الطفل بشتتت

  ي البغاء و ي المواد اإلباحيةت بما  ي ذلك جمي  أشكال بي  األطفال)غيانا(؛

تن يم حمالت تستتتتودف توعية سطاع الستتتياحة وعامة الجموور بمن  االستتتتغالل   148-233
 لكسمبرغ(؛الجنسي لألطفال )

لفتاةتدة األطفتال المشتتتتتتتتتردون أو األطفتال  تعزيز آليتة حمتالتة الطفتلت وال ستتتتتتتتتيمتا  148-234
 )سلو اكيا(؛ العامل ن
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 وض  ما ولزا من لواةو لمن   واا األطفال ومكا حة االتجار بوم )موريش وس(؛ 148-235

تن يم حمالت توعية بمشتتاركة وستتاةه اإلعالا وأصتتحاب المصتتلحة اآلارين لمن    148-236
يتةت وكتذلتك لمن  الستتتتتتتتتيتاحتة القتاةمتة على  التطرف وتجن تد األطفتال من سبتل الجمتاعتات اإلر تاب 

 االستغالل الجنسي لألطفال )بنما(؛

مواصتتتلة تنف ذ الستتتياستتتات الرامية إلى اف  معدالت ستتتجن القصتتتر المخالف ن   148-237
 للقانونت  ي إطار سانون األحداث الذي اعتمده البلد )كوبا(؛

 ي الشتتتوارع و يادة    وضتتت  استتتتراتيجية لحمالة األطفال الذون لعيشتتتون ويعملون  148-238
 التحقيقات والمالحقات القضاةية  ي جراةم االتجار باألطفال )جزر مارشال(؛

 بذل المزيد من الجوود لزيادة حصول جمي  األطفال على التعليم الجام  )سطر(؛ 148-239

 إنشاء آلية وطنية لحقوق األشخان ذوي اإلعاسة لُتعنى بمعالجة سضالا م )سطر(؛  240- 148

ضتتتتمان تمت  األطفال ذوي اإلعاسة بالحق  ي الصتتتتحة والتعليم والحمالة والعدالة   148-241
 والمشاركة والحياة األسرية على سدا المساواة م  غ ر م)الجزاةر(؛

الن ر  ي تن يم حمالت توعية تستتتتتتتودف الموقف ن الحكوم  ن وعامة الجموور   148-242
 اإلعاسة من وصم وتح ز )ال ونان(؛واألسر لمكا حة ما وتعرض له األطفال ذوو 

ضمان وساةل التنف ذ الفعالة الكف لة بمعالجة المشاكل الويكلية  ي تو  ر ادمات   148-243
 الرعالة االجتماعية لألشخان ذوي اإلعاسة وحصولوم على التعليم الج د و رن العمل )الوند(؛ 

صتتتتتتتتتوب تنف تذ االلتزامتات والمبتاد  المنصتتتتتتتتتون عل وتا  ي    اتختاذ اطوات  تامتة 148-244
 اتفاةية حقوق األشخان ذوي اإلعاسة )إسراة ل(؛

تعزيز حمتتالتتة حقوق األشتتتتتتتتتختتان ذوي اإلعتتاستتةت بستتتتتتتتتبتتل منوتتا إ التتة الحواجز   148-245
المعمتاريتةت والتروي  لثقتا تة إدمتاا حقيقيتةت والتصتتتتتتتتتدوق على البروتوكول االاتيتاري التفتاةيتة 

 ان ذوي اإلعاسة )إلطاليا(؛حقوق األشخ

وضتت  برنام  شتتامل وملموست بالتشتتاور م  األشتتخان ذوي اإلعاسةت من أجل   148-246
 تنف ذ اتفاةية حقوق األشخان ذوي اإلعاسة تنف ذاا  عاالا )اليابان(؛

اتختتاذ متتا ولزا من تتتداب ر إلذكتتاء الوعي بحتتاالت وصتتتتتتتتتم األطفتتال ذوي اإلعتتاستة   148-247
 ألردن(؛وتنميطوم سلباا )ا

العمل على إنشاء آلية وطنية على وجه السرعة لضمان إعمال حقوق األشخان   148-248
ذوي اإلعاسة وتو  ر إمكانية الوصتتتتتول الكامل إلى جمي  الخدماتت بمشتتتتتاركة كاملة من جمي   
الوكاالت الحكومية المعنية وأصحاب المصلحة غ ر الحكوم  نت بمن  ي ذلك ممثلو األشخان  

 أنفسوم )سنغا ورة(؛ ذوي اإلعاسة

مواصتتتتتتلة عملوا الرامي إلى تنف ذ اتفاةية حقوق األشتتتتتتخان ذوي اإلعاسة تنف ذاا  148-249
  عاالا )س رغ زستان(؛

مواصتتتتتتتتتلتتة وتعزيز جوود تتا الراميتتة إلى الترك ز على حقوق األشتتتتتتتتتختتان ذوي   148-250
 )ملدلر(؛ اإلعاسة
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ضتتتتتتتتتروب التح ز ضتتتتتتتتتد األطفتال ذوي  تن يم حمالت توعيتة توتدف إلى مكتا حتة   148-251
 )بولندا(؛ اإلعاسة

إحرا  تقتدا  ي تنف تذ اتفتاةيتة حقوق األشتتتتتتتتتختان ذوي اإلعتاستة على الصتتتتتتتتتع تد   148-252
 )إسبانيا(؛ الوطني

تعزيز مشتتاركة األسليات القومية  ي عمليات صتتن  سرارات الدولة على الصتتع دون  148-253
تت من االل وضتتت  إجراءات للتشتتتاور م  تلك  الوطني والمحليت بما  ي ذلك  ي حاالت األ ما

 األسليات )سويسرا(؛

اتخاذ المزيد من التداب ر لتذل ل الصتتتتتتتعوبات التي تواجه العاةدون  ي الحصتتتتتتتول   148-254
 على الجنسية الجورجيةت وتعلم اللغةت والتعليمت والعمل )تركيا(؛

المستتاواة م  غ ر ا  ي    ضتتمان مشتتاركة األسليات اإلثنية مشتتاركةا كاملةا على سدا 148-255
 الحياة المدنية والسياسيةت وحمالة  ويتوا الثقافية )   ب ناا(؛

 تعزيز تمث ل األسليات  ي الحياة السياسية والعامة )ألبانيا(؛ 148-256

اتخاذ تداب ر إضتتتتتافية لضتتتتتمان حصتتتتتول األسليات القومية على المؤلفات األدبية  148-257
 ت األسليات )أرم نيا(؛بلغاتوا األا وتدريب معلمي لغا

تحستتتتتتتتت ن قروف تدريس اللغة الجورجية كلغة ثانية لألشتتتتتتتتتخان المنتم ن إلى   148-258
 أسليات سومية أو إثنية )رومانيا(؛

ضتتتتتمان تستتتتتاوي األسليات اإلثنية  ي الحقوق على أستتتتتاس مبدأ لعدا ترك أحد   148-259
 وتخلف عن الركب  )تشيكيا(؛

األشتتتتتتتتتختتتان المنتم ن إلى األسليتتتات من االل تعزيز تجتتتدوتتتد االلتزاا بحمتتتالتتتة   148-260
مشاركتوم بشكل أكبر  ي المؤسسات العامةت وكذلك من االل من  التعصب على أساس الدون  

 أو المعتقد ومحاسبة المسؤول ن عن أحداث التعصب على نحو أكثر  عالية )إلطاليا(؛

ادلتة واالجتمتاعيتة  تكثير الجوود الراميتة إلى ضتتتتتتتتتمتان إعمتال الحقوق االستصتتتتتتتتت 148-261
والثقافية إعماالا كامالات وال ستتتتيما حقوق األسليات اإلثنيةت بما  ي ذلك  ي المجاالت المتصتتتتلة 

 بالتعليم و رن العمل )مال زيا(؛

مواصتتتلة تحستتت ن ستتتبل حصتتتول األسليات اإلثنية على الخدمات الحكومية و رن   148-262
 ؛مشاركتوم  ي الحياة المدنية والسياسية )الفلب ن(

ضتتتمان وصتتتول جمي  األشتتتخان الذون لحتاجون إلى حمالة دولية إلى إجراءات   148-263
لجوء عادلة و عالة مجاناات وضتتتمان أن لكون أي سرار بعدا الموا قة على أي طلب لجوء مبرراا 

 على النحو الواجب وأن ُوبلع األ راد المعن ون به )أ غانستان(؛

تحستتتتتتتتت ن حتتالتتة حقوق اإلنستتتتتتتتتتان الواجبتتة لالجئ ن تعزيز الجوود الراميتتة إلى   148-264
 والمشردون داالياا )السودان(؛

تعزيز حمتالتة الحقوق االستصتتتتتتتتتتادلتة واالجتمتاعيتة للمشتتتتتتتتتردون دااليتاا وطتالبي   148-265
 )كندا(؛ اللجوء
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ضتتتتمان إمكانية حصتتتتول جمي  عدلمي الجنستتتتيةت بمن   وم األطفال المولودون   148-266
 جنسية الجورجية دون تم  ز )ش لي(.داال إسليم الدولةت على ال

 ون رت جورجيا  ي التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور و/أو الواردة أدناهت وأحاطب علماا بوا:  - 149

إجراء تحق ق شتتتتتتامل  ي جمي  وساة  ما ارتكبته الستتتتتتلطات الجورجية من جراةم  149-1
وغب انه  ي أراضتتتي أبخا يا وأوستتت تيا الجنوبية   2008نزاع عاا  وانتواكات لحقوق اإلنستتتان سبل  

 )االتحاد الروسي(؛

 ضمان إجراء تحقيقات  عالة  ي جراةم الكراهية )االتحاد الروسي(؛ 149-2

الجوود الرامية إلى تعزيز استتتتتتقالل القضتتتتتاء من االل إصتتتتتالا إجراءات  تكثير   149-3
 تع  ن القضاة )االتحاد الروسي(؛

إنواء ممارسة االحتفاظ بتتتتتت لسواةم سوداء  ب سماء المواطن ن الروس المنحدرين من   149-4
  كتا بيتك  ي جورجيتا والمحروم ن من إمكتانيتة  يتارة منتا لوم وأستاربوم وسبور أجتداد م  مقتاطعتة 

 )االتحاد الروسي(؛

  2014اطة عمل لتنف ذ استتتراتيجية عاا  القياا على وجه الستترعة بوضتت  وتنف ذ   149-5
 إلعادة السكان المسخات  ن إلى وطنوم )االتحاد الروسي(؛

اعتماد نو  وطني شتتامل لمكا حة اطاب الكراهية وأ كار التفوق العنصتتري وضتتمان  6- 149
 رتبطة بوما والقضاء عل وا )الجموورية العربية السورية(؛ ح ر جمي  الممارسات التم  زية الم 

اتخاذ تداب ر  عالةت دون أي ت ا رت للتصتدي لحاالت االتجار باألطفالت وال ستيما   149-7
 استغاللوم  ي البغاء و ي المواد اإلباحية )الجموورية العربية السورية(؛

التحق ق الفعال والشتتتتتتتفاف  ي الجراةم  اتخاذ تداب ر  ورية وملموستتتتتتتة لضتتتتتتتمان   149-8
المرتكبة بدوا   عنصتتتتتتترية ومقاضتتتتتتتاة مرتكب وات وضتتتتتتتمان عدا اإل الت من العقاب على  ذه  

 الجراةم )الجموورية العربية السورية(؛

وضتتتتتتتتت  حتتد لتزاوتتد العنصتتتتتتتتتريتتة وكره األجتتانتتب وأعمتتال العنف ضتتتتتتتتتتد األسليتتات   149-9
من جتتانتتب الجمتتاعتتات اليم نيتتة المتطر تتة   والموتتاجرينت وكتتذلتتك اطتتاب الكراهيتتة والالجئ ن

 البوليفارية(؛ )جموورية  نزويال

وضتتتت  حد لالستتتتتخداا المفرا للقوة ضتتتتد المت ا رين الستتتتلم  ن من جانب أ راد   149-10
 الشرطة ولما ورتكبونه من أ عال تعذوب وغساءة معاملة )جموورية  نزويال البوليفارية(؛

يتة لحمتالتة حقوق جمي  العمتال الموتاجرين وأ راد  التصتتتتتتتتتدوق على االتفتاةيتة التدول 149-11
أستتتتتتتتتر مت والبروتوكول االاتيتتاري الملحق بتتالعوتتد التتدولي الختتان بتتالحقوق االستصتتتتتتتتتتادلتتة  

 واالجتماعية والثقافية )جموورية  نزويال البوليفارية(؛

وضتتتتتتتتت  حتد الكت تاظ مراكز االحتجتا  وستتتتتتتتتوء قروف االحتجتا    وتا )جمووريتة  149-12
 فارية(؛ نزويال البولي 

ضتتتتتتتتتمتان حق المتشتتتتتتتتتردون والمشتتتتتتتتتردون دااليتاا  ي ستتتتتتتتتكن الةق )جمووريتة  13- 149
 البوليفارية(؛  نزويال
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اتخاذ تداب ر ملموسة لمواجوة الزيادة  ي حاالت ستل اإلناث ومكا حة العنف ضد   149-14
 المرأة )جموورية  نزويال البوليفارية(؛

إصتالا الوياكل األستاستية المدرستية المتد ورةت وتحست ن توصت ل المياه وجودتوا  149-15
  ي المؤسسات التعليمية )جموورية  نزويال البوليفارية(؛

ف ذ تداب ر مكا حة التم  ز والعنصتتترية والتعصتتتب والعنف ضتتتد األسليات  ضتتتمان تن  149-16
 الدونية )نيكاراغوا(؛

اتخاذ تداب ر لتحستتت ن مستتتتو  معيشتتتة األطفالت وال ستتتيما فيما وتعلق بالستتتكن   149-17
 ومياه الشرب الم مونة والتعليم )نيكاراغوا(؛

 م  ي مجالي الصتحة  ضتمان تستاوي األشتخان ذوي اإلعاسة  ي الحقوق م  غ ر  149-18
 والتعليم )نيكاراغوا(؛

 تكثير الجوود الرامية إلى مكا حة العنف الجنساني )نيكاراغوا(. 149-19

وال تقبل جورجيا توصتتتتتتيات االتحاد الروستتتتتتيت ألنه مستتتتتتؤول عن انتواكات جستتتتتتيمة لحقوق   -150
قانوني من جانب االتحاد  اإلنستان  ي أراضتي جورجيا ذات الستيادة التي ال تزال ااضتعة لالحتالل غ ر ال

ولستتتتتيطرته الفعليةت على نحو ما سضتتتتتب به المحكمة األوروبية لحقوق اإلنستتتتتان  ي حكموا  الروستتتتتي  
جورجيتا التوصتتتتتتتتتيتات المقتدمة من البلتدان التي تؤيد   . كمتا ال تقبتل2021كانون الثتاني/ونتاور   21المؤر   

احتالل االتحاد الروسي غ ر القانوني لمنطقتي أبخا يا ومنطقة تسخ نفالي/أوس تيا الجنوبية الجورج ت ن 
 والتي تعترف بما لسمى استقاللوا  ي انتواك  صار  للقواعد والمباد  األساسية للقانون الدولي.

أو التوصتيات الواردة  ي  ذا التقرير تعكس موةر الدولة )الدول( التي  وجمي  االستتنتاجات و/ -151
 وال ونبغي ت ويلوا على أنوا تح ى بت و د الفريق العامل ككل. سدمتوا و/أو الدولة موضوع االستعراض.
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