
GE.17-12108(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩-١١
 األعمالمن جدول  6البند 

 االستعراض الدوري الشامل

 *تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل  
 بولندا  

__________ 

 اليت ُقّدم هبا فقط.يعمم املرفق دون حترير رمسي، باللغة  *

 A/HRC/36/14 األمم املتحدة 

 Distr.: General الجمعية العامة 

18 July 2017 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/36/14 

GE.17-12108 2 

 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددال املعدددا بارسدددتعرا، الددددورج الردددامال، املنرددد   وجددد  قدددرار  لددد   -١

. ٢٠١٧أيار/مددددايو  ١٢إىل  ١، دورتدددل ال ددددابعة والعردددرين   القدددد ة مدددن 5/١حقدددوإل اان ددددان 
. وترأس وفَد ٢٠١٧أيار/مايو  ٩واسُتعرضت احلالة   بولندا   اجلل ة الثالثة عررة املعقودة   

لتدد  دولددة   و ارة ايارجةددة، ريناتددا ترددةا. واعتمددد القريددق العامددال التقريددر املتعلددق   بولندددا ولةلددة
 .٢٠١٧أيار/مايو  ١١املعقودة    ١٧ببولندا   جل تل 

، اختدددددار  لددددد  حقدددددوإل اان دددددان فريدددددق املقدددددررين التدددددا  ٢٠١٧شدددددباي/فرباير  ١3و   -٢
فندددالوية )ريوريدددة _ البولةقاريدددةري وا ندددد )اجملموعدددة الثة(ةدددةري لتة ددد  اسدددتعرا، احلالدددة   بولنددددا  

 وهنغاريا.
مددن  5والققددرة  5/١مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوإل اان ددان  ١5وعمددةب ب حمددام الققددرة  -3

 ، صدرت الو(ائق التالةة ألغرا، استعرا، احلالة   بولندا ١6/٢١مرفق قراره 
 ري؛ A/HRC/WG.6/27/POL/1)أري )١5/عر، لتايب مقدم وفقاب للققرة تقرير وطا )أري 
 )بري١5 تل املقوضةة ال امةة حلقوإل اان ان وفقداب للققدرةجتمةع للمعلومات أعدّ  )بري 
(A/HRC/WG.6/27/POL/2ري؛ 
 ري.  A/HRC/WG.6/27/POL/3)جري )١5ملقوضةة ال امةة وفقاب للققرة تل اموجال أعدّ  )جري 
أعددددسا سدددلقاب إسدددبانةا وُأحةلدددت إىل بولنددددا، عدددن طريدددق اجملموعدددة الثة(ةدددة، قائمدددة أسددد لة  -٤

وأملانةدددا وبلاةمدددا وتردددةمةا وسدددلوفةنةا وال دددويد وسوي دددرا واملم دددةا واململمدددة املتحددددة لربي انةدددا 
الرددمالةة والنددرويو وهولندددا والوريددات املتحدددة األمريمةددة. وىمددن ارطددة  علدد   آيرلنددداالعظمد  و 

 ال.هذه األس لة   املوقع الربمي ايارجي لةستعرا، الدورج الرام

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

، أن ٢٠٢٢-٢٠٢٠تدددرو بولنددددا، املرشدددحة لعحدددوية  لددد  حقدددوإل اان دددان   القددد ة  -5
، تعاونداب لدامةب ٢٠٠١حقوإل اان ان م  لة ذات أمهةة قصدوو. وقدد تعاوندت بولنددا، مندذ عدام 

 اءات اياصة وظلت توجل  ا دعوة دائمة لاليارة بولندا مىت شاءت.مع رةع ااجر 
وقددد صددات التقريددر الددوطا لبولندددا و ارة الردداون ايارجةددة اسددتناداب إىل امل ددامهات املقدمددة  -6

مدددن فتلدددا الولدددارت احلمومةدددة امل ددداولة عدددن الوفددداء بارلتالامدددات املتعلقدددة  قدددوإل اان دددان علددد  
غة التقريدددر، سددددعت بولنددددا إىل جعدددال العملةدددة ب لمليدددا شدددقافة قدددددر الصدددعةد ا.لدددي. وعندددد صدددةا

ااممددان، وأخ ددرت علدد  النحددو الواجدد  أعحدداء الربملددان   ددارها ونظمددت جل ددة إعةمةددة مددع 
ممثلدددي املنظمدددات غددد  احلمومةدددة لةسدددتما  إىل مدددا لددددييم مدددن تعلةقدددات وشدددواغال. ووردت أيحددداب 

 انري وأمني املظامل املعا باألطقال.م امهات من أمني املظامل )مقو، حقوإل اان 
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، وقّعدددت بولنددددا وصدددّدقت علددد  عددددد مدددن ٢٠١٢ومندددذ ارسدددتعرا، ال دددابق،   عدددام  -٧
 ارتقاقةات الدولةة.

، أُدخلددددت ٢٠١5وي ددداور بولنددددا قلدددق خددداح برددد ن .ايدددة حقدددوإل ال قدددال. و  عدددام  -٨
ة ال قدددال. ولاندددت تلدددا تعدددديةت لدددربو علددد  قدددانون األسدددرة والوصددداية البولنددددج لةرتقددداء  مايددد

التغةددد ات وسدددةلة الغددداء القدددرارات التلقائةدددة الددديت حتدددد مدددن حقدددوإل احلحدددانة الددديت يتمتدددع هبدددا أحدددد 
          الوالدددددددين أ(ندددددداء ال ددددددةإل أو ارنقصددددددال، وارستعاضددددددة عنيددددددا  ددددددق ال قددددددال املمقددددددول   التمتددددددع 

حانة الوالدية إر   الظدرو  بمة الوالدين. وعل  هذا النحو، مل تُدّتخذ قرارات تقةةد حقوإل احل
 القصوو.

لتح دددني ظدددرو  معةردددة األطقدددال،  ٢٠١6+    عدددام 5٠٠واعُتِمدددد برندددامو  األسدددرة  -٩
 5٠٠ألثددرهم حرماندداب، واحلددد علدد  دفددع ارسددتحقاقات الردديرية األبويددة البالغددة حددوا   سددةما ر

النظدددر عدددن دخدددال  يدددوروري لل قدددال الثدددال ولمدددال طقدددال يلةدددل   األسدددرة، بغددد  ١٢5 لدددوح )حدددوا  
األسدرة، وألول طقدال بالن دبة ل سدر الديت يقدال دخدال األسدرة املعةردةة فةيدا عدن عتبدة معةندة. وأدو 

ملةددون أسددرة، إىل ا قددا،  ٢.56مةيددني طقددال    3.٨هددذا الربنددامو، الددذج قدددم األمددوال إىل 
 ١٧ال دون سن   املائة وسديد الققر اارا  بني ف ة األطق ٤ماشر خ ر الققر الن يب بن بة 

   املائة. 5٠بن بة 
وتعترب بولندا أن .اية الق دات الحدعةقة واألشدخاح ذوج ااعاقدة م د لة بالغدة األمهةدة،  -١٠

قدراراب برد ن مدا ُي دم  برندامو  مدن  ٢٠١6ولذلا اعتمد  ل  الو راء   لانون األول/دي دمرب 
األسدر الديت تردمال أشخاصدداب ذوج أجدال احلةداة  لتقددع دعددم شدامال إىل األسدر. وي داعد الربنددامو 

إعاقة، ور سةما اآلباء القائمني علد  تربةدة أطقدال ذوج إعاقدة. ويردمال الربندامو حلدورب مل داعدة 
احلوامدددال وأسدددرهن، وتقددددع امل ددداعدة املبمدددرة ل طقدددال وأسدددرهم، وتقددددع الددددعم وإعدددادة الت هةدددال 

مدددن أجدددال  ٢٠3٠-٢٠١٧للقددد ة واملعوندددة ال دددمنةة. والعمدددال جددداري لوضدددع اسددد اتةاةة للمعدددوقني 
 تقدع دعم شامال إىل هارء األشخاح   لال مرحلة من مراحال احلةاة.

 .٢٠١٢ذت بولندا بنااح عدداب من التوصةات املقدمة خةل جولة استعرا، عام ونقّ  -١١
ت وأعربت ولةلة لات  الدولة عدن شدمرها جلمةدع الددول الديت قددمت أسد لة م دبقة وردّ  -١٢

 عل  بعحيا.
ورداب علدد  األسدد لة الدديت طرحتيددا املم ددةا واململمددة املتحدددة عددن ضددمان حقددوإل املددرأة،  -١3

برنددددامو األنردددد ة الوطنةددددة للم دددداواة    ٢٠١6و ٢٠١3ذلددددرت أن بولندددددا نّقددددذت بددددني عددددامي 
ضدددوا املعاملدددة. وهدددو اسددد اتةاةة حمومةدددة شددداملة تتحدددمن إجدددراءات لددددعم األشدددخاح الدددذين تعرّ 

وييدددد  العديدددد مدددن املبدددادرات   إطدددار الربندددامو إىل حت دددني رفددداه املدددرأة للتمةةدددال أو ُهددددهدوا بدددل. 
ذ قدرار ملواصدلة تنقةدذ الربندامو   ال دنوات القادمدة.  ومعاجلة املرالال اليت تواجييا. وسبق أن اُّتِخ

 .٢٠١٧ومن املتوقع استممال الن خة اجلديدة منل خةل الربع األخ  من عام 
ج طرحتدل ال دويد برد ن جتدرع خ داب المراهةدة املتصدال با ويدة وفةما يتعلق بال اال الذ -١٤

اجلن انةة أو املةال اجلن ي أو ااعاقة، أفةد ب ن ا.دالم   بولنددا ت خدذ   ارعتبدار دوافدع اجلدال 
ري مددن القددانون اجلنددائي، ترددمال هددذه ٢) 53لدددو حتديددد نددو  العقوبددة وم ددتواها. وعمددة باملددادة 

 واملةال اجلن ي وااعاقة. الدوافع ا وية اجلن انةة
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علددد  رةدددع األفعدددال الددديت نرميدددا القدددانون، مثدددال الت دددب    األذو  53وت دددرج املدددادة  -١5
مددن نددو  الدددوافع الدديت ينبغددي أن  البدددل أو الترددي . ويمت ددي احلمددم املعددا طابعدداب عامدداب ور  دددّ 

ذ  برخص أو  موعدة مدن أحماماب جتّرم الق ٢١٢ت خذها ا.الم   ارعتبار. وتتحمن املادة 
ات أو ايصدائص الديت قدد ت ديء لدل/ ا   مواجيدة الدرأج العدام، ةاألشخاح فةما يتعلدق بال دلول

أو تادج إىل فقدان الثقة الة مة لة راي   بع  األنر ة. وت درج تلدا األحمدام أيحداب علد  
 القذ  القائم عل  أساس ا وية اجلن انةة واملةال اجلن ي وااعاقة.

وفةما يتعلق  دا ي دم  ال داون ال درية لولالدة ارسدتخبارات املرلاليدة للوريدات املتحددة،  -١6
قُددددهم العديدددد مددددن طلبدددات امل دددداعدة القانونةدددة الدولةدددة وحصددددال مقوضدددو الحددددحايا علددد  إممانةددددة 
الوصول إىل ملقات القحايا رغم حالة تصنةا جدالء مدن التحقةقدات اجلاريدة. ويردارو املقوضدون 

فتددارة وىارسددون حقددوإل الحددحايا. وبااضدافة إىل ذلددا، ت ددع  ال ددل ات البولنديددة   إجدراءات 
 بنراي إىل احلصول عل  ضمانات دبلوماسةة مناسبة من ال ل ات األمريمةة ملقدمي ال لبات.

ورداب علدددد  سدددداال سوي ددددرا بردددد ن حريددددة وسددددائط ااعددددةم، عددددنّي قددددانون اجمللدددد  الددددوطا  -١٧
اجمللدددد  الددددوطا لوسددددائط ااعددددةم ل ددددل ة  ٢٠١6اليران/يونةددددل ح ٢٢لوسددددائط ااعددددةم املددددار  

م دداولة عددن ااشددرا  علدد  أنردد ة وسددائط ااعددةم العامددة. وغددّ  القددانون شددمال إدارة وسددائط 
ااعددةم العامددة، واسددتبعد أج تدد (  حمددومي علدد  وسددائط ااعددةم أو أنردد تيا. ويددنص القددانون 

 دال  اادارة و دال  ااشدرا    رةدع شدرلات  عل  أن يعنيه اجملل  الدوطا لوسدائط ااعدةم
  لد  ااذاعة والتلقالة العامة وولالة الصحافة البولندية. ويت لا اجمللد  مدن ة دة أعحداء  يعدنّي 

 الدرئة  ا(ندني مدن بدني مرشدحني تقد حيم املعارضدة. ونظّدم اجمللد ، مندذ النواب (ة(ة منيم ويعنّي 
 رختةار رؤساء هة ة التلقالة وااذاعة البولندية.بدء أنر تل، م ابقات مقتوحة وشقافة 

وطرحددددت الوريددددات املتحدددددة سدددداارب بردددد ن جتددددرع اسددددتخدام عبددددارة  مع ددددمرات املددددوت  -١٨
قدددانون لدددرد املمتلمدددات اياصدددة إىل األفدددراد. وبرددد ن جتدددرع العبدددارة، يقحدددي ندددص  البولنديدددة  وسدددنّ 

         ة إذا ارُتِمددَ    إطددار التعبدد  عددن نردداي فددا القددانون املقدد ح بدد ر يُعتددرب القعددال غدد  املرددرو  جرىدد
أو علمي. وهمذا تتم .اية حرية النراي البحثي والقا صراحة  وج  القانون املق ح. وعدةوة 

 عل  ذلا، لن ين بق التارع إر عل  اردعاءات اليت  تتعار، مع احلقائق التارخيةة  متاماب.
أحمامددداب مما(لدددة تدددنص علددد  جتدددرع إنمدددار جدددرائم أملانةدددا  ويتحدددمن القدددانون نق دددل بالقعدددال -١٩

النا ية. و  هذه احلالة، ُّتحع حرية التعب  بالقعال للتحةةق إىل حد ما من أجال ممافحدة إنمدار 
حمرقدددة الةيدددود. وسدددةمتد ذلدددا لةردددمال إلقددداء م ددداولةة جدددرائم أملانةدددا النا يدددة علددد  األمدددة أو الدولدددة 

 تالال مق حات ولة ت بعد قانوناب، ولذلا ىمن أن تتعر، للتغة .البولندية. بةد أن التعديةت ر 
وعلددد  الدددرغم مدددن عددددم وجدددود أج قدددانون حمددددد برددد ن املوضدددو ، بددددأت عملةدددة إرجدددا   -٢٠

املمتلمددات اياصددة   بولندددا منددذ ألثددر مددن عقدددين مددن الددالمن. ويددنص النظددام القددانول القددائم   
ل اس داد ممتلمات ما قبال تارج أو طبةعي أو ور(بولندا بوضوح عل  أن من حق أج شخص اعتب

احلرب اليت صادرسا بصورة غ  قانونةة إما سل ات أملانةا النا ية أو سل ات ارحدتةل ال دوفةاح 
أو النظددددام الرددددةوعي   فدددد ة مددددا بعددددد احلددددرب. وىمددددن للم ددددالبني تقدددددع م البدددداسم مددددن خددددةل 

  ظددام القددانول البولندددج أحمامدداب لافةددة متمددن املددالمنيااجددراءات القحددائةة وااداريددة. ويتحددمن الن
أو ور(ددتيم مددن امل البددة هبددذه املمتلمددات. وترددمال الصددموو القانونةددة ذات الصددلة القددانون املدددل 

 وقانون ااجراءات اادارية وقانون إدارة املمتلمات.
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صدندوإل إعدادة وح   ااجراءات القحائةة أو اادارية، ىمن أن يدفع تعويحدات مدن  -٢١
حىت تررين  ٢٠٠١ايصخصة الذج تديره و ارة التنمةة. وقد دفع الصندوإل منذ إنرائل   عام 

شخصداب طبةعةداب  ٤ ٧٩٢بلةون  لوح لقائددة  ٢.3تعويحات بلغ  موعيا  ٢٠١6األول/ألتوبر 
ات شخصاب اعتبارياب. ويردمال هدذا املبلدغ التعويحدات املدفوعدة ل شدخاح امل دالبني  اس د ٧٧و

 مل تتم إعادة املمتلمات إلةيا عةناب.
ع وفدددد بولنددددا إىل إجدددراء حدددوار مثمدددر مدددع اجلمةدددع وسدددو  ي دددتمع إىل تعلةقددداسم ويت لّددد -٢٢

 وتوصةاسم و اول الرد علةيا رةعاب.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
ة  علدد  التوصددةات الدديت وفددداب ببةانددات خددةل جل ددة التحدداور. وىمددن ارطّدد ٧٢أدىل  -٢3

 قدمت أ(ناء هذه اجلل ة   اجلالء الثال من هذا التقرير.
عت صددربةا بولندددا علدد  مواصددلة تعاليددال ا ةالددال األساسددةة حلقددوإل اان ددان وإيددةء وشدداّ  -٢٤

اهتمدددام خددداح لتعاليدددال املاس دددات امل دددتقلة وماس دددات الرقابدددة. وأشدددارت إىل أن ممافحدددة رةدددع 
 مال حتدياب.أشمال الرإل ما  الت تر

وأ(نت س الةون عل  بولندا لتحديد ترريعاسا الوطنةة بر ن حقوإل املياجرين وارجتار  -٢5
 بالبرر وشاعتيا عل  معاجلة حقوإل الروما وطاليب اللاوء.

وأشددارت رتقةددا إىل الرددواغال املتعلقددة بعدددم وجددود آلةددات .ايددة لافةددة لحددحايا العنددا  -٢6
 ملتوخاة لحمان ابد م تقال يدمات التلقالة وااذاعة العامة.املنال . وس لت عن التداب  ا

بددت جنددوب أفريقةددا بالترددريعات الرامةددة إىل فددر، حظددر شددامال علدد  العقدداب البدددل ورحّ  -٢٧
وبالتصديق علد  اتقاقةدة حقدوإل األشدخاح ذوج ااعاقدة والربوتولدول ارختةدارج رتقاقةدة حقدوإل 

 ال قال املتعلق بإجراء تقدع البةغات.
وأشادت إسبانةا بالتصديق عل  اتقاقةدة  لد  أوروبدا برد ن مندع وممافحدة العندا ضدد  -٢٨

املرأة والعنا العائلي )اتقاقةة اس نبولري. وشاعت بولندا عل  مواصلة التصديق عل  املعاهدات 
 الدولةة حلقوإل اان ان.

 وشاعت سرج رنما بولندا علد  إنرداء ماس دة أصدحاب مصدلحة متعدددين ملمافحدة -٢٩
التمةةال. وطلبت إلةيدا أن تتقاسدم ايدربات والتحدديات    دال  يدادة معددرت ااداندة   قحدايا 

 ارجتار بالبرر.
بددددت دولددددة فل دددد ني بدددداي وات املتخددددذة فةمددددا يتعلددددق باألعمددددال التااريددددة وحقددددوإل ورحّ  -3٠

وجةيةددة اان ددان،  ددا   ذلددا العمددال املتعلددق بوضددع مرددرو  خ ددة عمددال وطنةددة لتنقةددذ املبدداد  الت
 املتعلقة باألعمال التاارية وحقوإل اان ان.

وسددلمت ال دددويد بار قددا،   م دددتويات الققددر بقحدددال برنددامو جديدددد رسدددتحقاقات  -3١
ال قال ييدد  إىل احلدد مدن الققدر بدني األطقدال وأسدرهم، إىل جاند   يدادة احلدد األد  ل جدور، 

 وبرنامو لتعاليال ال من املة ور التملقة.
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ي را مع اررتةاح التصديق عل  عدة صموو واُّتاذ تداب  ترمي إىل تقدع ورحظت سو  -3٢
 دعم ما  إىل األسر اليت لدييا أطقال، مما ي يم   احلد من الققر.

لةردديت بدااجراءات الديت اُّتددذسا بولنددا مدن أجددال إشدراو اجملتمدع املدددل  -وأشدادت تةمدور -33
مددومي املعددا بدداجملتمع املدددل والتعددديةت علدد    عملةددة ارسددتعرا،، و اصددة تعةددني املقددو، احل

 القانون اجلنائي لتعريا وجترع ارجتار بالبرر.
بددت ترلةددا بدداجليود املبذولددة مددن خددةل بددرامو املعونددة اان ددانةة لةج ددني واستق ددرت ورحّ  -3٤

م إلدددةيم عددن التدددداب  املتخددذة ملعاجلدددة حالددة األطقدددال املنتمدددني إىل األقلةددات الدينةدددة الددذين ر تقدددد
 دروس   دينيم.

وأشددادت أولرانةدددا باألولويدددات املبةنددة   التقريدددر الدددوطا لبولندددا، ور سدددةما تلدددا املتعلقدددة  -35
  مافحة التمةةال العنصرج ولراهةة األجان    فتلا م تويات احلمومة واجملتمع.

املدددرأة والدددرإل واع فدددت اململمدددة املتحددددة بددداجليود الددديت تبدددذ ا بولنددددا    دددارت حقدددوإل  -36
املعاصددر والعنددا ضددد األطقددال والوصددول إىل العدالددة وسددوء سددلوو الرددرطة وحقددوإل األشددخاح 

 ذوج ااعاقة.
وقالت الوريات املتحدة إهنا ما  الدت تردعر بقلدق عمةدق فةمدا خيدص اسدتقةل القحداء.  -3٧

ين وفصدددال وحثدددت بولنددددا علددد  ارحددد ام المامدددال ملبددداد  ارسدددتقةل القحدددائي والحدددوابط واملدددوا  
 ال ل ات بني فرو  احلمومة.

وشاعت أوروغواج بولندا عل  التصديق عل  ارتقاقةة الدولةة حلماية رةع األشخاح  -3٨
بدت من ارختقاء الق رج،  ا   ذلا ارعد ا  باللاندة املعنةدة  دارت ارختقداء الق درج؛ ورحّ 

رير الدديت قددددمتيا بولنددددا إىل هة دددات بالتددداب  الرامةدددة إىل ممافحدددة العندددا ضددد املدددرأة وسددداال التقدددا
 املعاهدات.

وأشددادت ألبانةددا بددارلتالام امل ددتمر هبددد  إنردداء آلةددة تعدداون فعالددة داخددال اادارة العامددة  -3٩
 فةما يتعلق  بدأ امل اواة   املعاملة.

وهندد ت اجلالائددر بولندددا علدد  التقدددم ا.ددر ،  ددا   ذلددا   سددةاإل برنددامو العمددال الددوطا  -٤٠
 واة   املعاملة و  تعاليال حقوإل األشخاح ذوج ااعاقة.للم ا
ورحبت أندورا بالتوقةع عل  الربوتولول ارختةارج رتقاقةة حقوإل ال قدال املتعلدق بدإجراء  -٤١

تقددددع البةغدددات والتدددداب  الددديت اُّتدددذها أمدددني املظدددامل املعدددا  قدددوإل ال قدددال لتعاليدددال حقدددوإل ال قدددال 
 و.ايتيا.

التصدديق علد  صدموو حقدوإل اان دان وهند ت بولنددا علد  اجليدود  وأشارت أنغدور إىل -٤٢
 اليت تبذ ا رح ام حقوإل املرأة عن طريق تنقةذ برنامو العمال الوطا للم اواة   املعاملة.

وهن ت األرجنتني بولندا عل  التصديق عل  الربوتولول ارختةدارج الثدال امللحدق بالعيدد  -٤3
وال ةاسةة، ا داد  إىل إلغداء عقوبدة ااعددام وأحاطدت علمداب  دالء  الدو  اياح باحلقوإل املدنةة

 التقرير الوطا املمرس ملمافحة العنصرية.
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وأشدادت أرمةنةددا بداي وات املتخددذة ملمافحدة جرىددة المراهةدة والتحددري  علد  المراهةددة،  -٤٤
          أو إ(نةددددة  ور سددددةما حتديددددد امل دددداولةة عددددن التحددددري  أو التماةددددد العلددددا ابددددادة  موعددددة وطنةددددة

 أو عرقةة أو دينةة.
وأعربدددت أسددد الةا عددددن قلقيدددا مددددن أن املدددرأة   بولنددددا تواجددددل صدددعوبات   الوصددددول إىل  -٤5

ااجيددددا، املدددد مون والقددددانول. وأعربددددت عددددن قلقيددددا أيحدددداب إ اء تالايددددد خ دددداب المراهةددددة وجددددرائم 
 المراهةة،  ا   ذلا حوادث ارعتداء عل  املياجرين.

شادت النم ا بتصديق بولندا عل  اتقاقةة اس نبول، لمنيدا قالدت إهندا ر تدالال تردعر وأ -٤6
 الة ضد التمةةال وجرائم المراهةة.بالقلق إ اء عدم وجود ترريعات فعّ 

وأعربدددددت بدددددنغةديه عدددددن تقدددددديرها للمبدددددادرات املتخدددددذة ملمافحدددددة التمةةدددددال ضدددددد املدددددرأة  -٤٧
املددرأة   احلةدداة ال ةاسددةة واحلةدداة العامددة، وأشددادت وارسددتغةل اجلن ددي ل طقددال وتعاليددال مرددارلة 

 بالتغة ات املاس ةة فةما يتعلق بامل اواة   املعاملة.
وأعربدت بددةةروس عدن تقددديرها لتح دني منياةددة حتديدد ضددحايا ارجتدار بالبرددر ولمنيددا  -٤٨

التمةةاليددة قالددت إهنددا تردداطر قلددق املقوضددةة بردد ن  يددادة حددادة   مواقددا لددره األجاندد  واملواقددا 
 جتاه طاليب اللاوء.

ت بلاةمددا بالتددداب  اانابةددة املتخددذة لتنقةددذ التوصددةات ال ددابقة، ولمنيددا رحظددت وأقددرّ  -٤٩
احلاجة إىل إحرا  ماليد مدن التقددم. وذلدرت الردواغال الديت أ(د ت ضدمن التحدالا الددو  احةداء 

 ذلرو حمرقة الةيود بر ن مررو  قانون يتعلق بذلرو ا.رقة.
وأشددارت البوسددنة وا رسددا إىل األنردد ة املتعلقددة  قددوإل ال قددال،  ددا   ذلددا التصددديق  -5٠

 عل  اتقاقةة  ل  أوروبا بر ن .اية األطقال من ارستغةل اجلن ي وارعتداء اجلن ي.
وأعربدت بوت دوانا عدن تقدديرها لتصدديق بولندددا علد  عددة اتقاقةدات دولةدة ولمنيدا قالددت  -5١

 اء اسددتمرار انترددار التمةةددال العنصددرج الددذج ي ددتيد  األشددخاح املنحدددرين إهنددا ترددعر بددالقلق إ
 من أصول أفريقةة أو عربةة أو آسةوية،  ن فةيم الةج ون وملتم و اللاوء.

وأعربددت الربا يددال عددن قلقيددا إ اء قددانون ممافحددة اارهدداب الددذج قددد يددا(ر علدد  احلددق    -5٢
حلدددد مددن الققدددر بدددني األطقددال واستق دددرت عدددن ايصوصددةة. ورحبدددت بدداجليود املبذولدددة مدددن أجددال ا

 إعادة إنراء ماس ة ملنع التمةةال العنصرج ولره األجان .
وشدد وفد بولندا عل  أن القانون البولندج ينص عل  القصال بني ال ل ات واسدتقةل  -53

القحاء. وقالدت إن اجمللد  الدوطا للقحداء لدة  جدالءاب مدن ال دل ة القحدائةة ور يتنداول احلدارت 
  أج م دداءلة أو جددالاءات ضددد  لقرديددة. وعددةوة علدد  ذلددا، فيددو لددة  هة ددة ت ديبةددة ور يبددتّ ا

القحدداة. وهددو هة ددة تقدد ح علدد  الددرئة  املرشددحني  ة ددة القحدداة. ور يغدد  مرددرو  القددانون املتعلددق 
 باجملل  الوطا لل ل ة القحائةة سل ة اجملل .

املعددا  قددوإل ال قددال هة ددة دسددتورية؛ وقددد ُسددّن وفةمددا يتعلددق باألطقددال، إن أمددني املظددامل  -5٤
قددانون برملددال واحددد بردد ن معاملددة األطقددال؛ ور ُت باددق العقوبددات اجلنائةددة علددةيم؛ ولددال مددا ىمددن 

لت بولندددا ، عدددّ ٢٠١٢.ددالم األسددرة أن تقعلددل هددو اُّتدداذ تددداب  للتدد (  علدد  سددلوليم؛ و  عددام 
 نةة داخال األسرة.قانون األسرة والوصاية حلظر العقوبة البد
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ويمقددال الدسددتور حريددة التعبدد ، ومل حتدددد ا.ممددة األوروبةددة حلقددوإل اان ددان انتيالدددات  -55
حرية التعب  عل  أهنا مرالال هةملةة   بولندا. واعتمدت احلمومة عل  حمم أصدرتل ا.ممدة 

لددو  ايداح مدن العيدد ا ١٧اسدتندت فةدل،   رلدة أمدور، إىل املدادة  ٢٠٠6الدستورية   عام 
باحلقوإل املدنةة وال ةاسةة وذلرت فةل أن امل اءلة اجلنائةة عن التري  تددب  ر غدع عندل حلمايدة 

 شر  اآلخرين ومسعتيم.
واُّتذت احلمومة خ وات واسعة للحد من طول إجراءات ا.ممة، ب بال منيدا إدخدال  -56

وإصددار قدانون برد ن الردماوو   طريقة إدارية  ترمال تدري  القحاة وإصةح إجراءات ا.الم
 املقدمة ضد حارت ت خ  ااجراءات القحائةة غ  املربرة.

وفةمددددا يتعلدددددق باحلمايدددددة القانونةدددددة املمنوحدددددة للق ددددات الحدددددعةقة، مثدددددال املثلةدددددات واملثلةدددددني  -5٧
ومالدوجددي املةددال اجلن ددي ومغددايرج ا ويددة اجلن ددانةة وحدداملي صددقات اجلن ددني واألشددخاح ذوج 

غدددي النظدددر   األحمددام املناهحدددة للتمةةدددال لنظددام. واألحمدددام ذات الصدددلة   القدددانون ااعاقددة، ينب
املدل تمقال .اية واسعة ل غرا، الرخصةة. وترد األحمام اليت تنص عل  .اية هدذه الق دات 
  القانون اجلنائي ولوائح أخرو، ولذلا   قانون تنقةذ بع  ترريعات ارحتداد األورويب برد ن 

 املعاملة. امل اواة  
وفةما يتعلق بت وير اجملتمع املدل، هناو تقدم   إنراء ممت  املقو، احلمومي املعا  -5٨

 باجملتمع املدل. وهناو عدد من قنوات احلوار املدنةة عل  الصعةد الوطا وااقلةمي وا.لي.
املثلةدددددني وجتمدددددع و ارة الداخلةدددددة واادارة بةاندددددات عدددددن جدددددرائم المراهةدددددة ضدددددد املثلةدددددات و  -5٩

، اعُتِمدد نظدام جديدد لت داةال رةدع ٢٠١5ومالدوجي املةال اجلن ي واملتحولني جن ةاب. و  عدام 
التحقةقات   جرائم المراهةة اليت تقودها الررطة،  ا فةيا التحقةقات   اجلدرائم املرتمبدة بددافع 

وخ دداب المراهةددة املةددال اجلن ددي أو ا ويددة اجلن ددانةة. وبالن ددبة ي دداب المراهةددة ضددد امل ددلمني 
املعددادج لل ددامةة، تدددين احلمومددة رةددع هددذه احلددوادث. وُّتحددع رةددع حددارت خ دداب المراهةددة 

 اليت ترمال جرىة للم اءلة اجلنائةة وفقاب للقانون اجلنائي لما ُّتحع لإلجراءات اجلنائةة.
الالوجةدة،  ووفقاب للدستور وقانون األسرة،  ا   ذلا الةئحة املتعلقة بت اةال العةقدات -6٠

 ر ىمن ت اةال الررالات املدنةة،  ا فةيا العةقات املثلةة.
                  وخيحددددع لددددال أجندددديب يريددددد دخددددول بولندددددا دون اسددددتةقاء الرددددروي الة مددددة لتقةددددةم فددددردج  -6١

فةما خيص أسباب دخولل وعدم ااعادة الق رية. ومن مث، ىمن لمدال ملدتم  للادوء أن ي لد  
 ة.احلماية الدولة

وفةمددا يتعلددق  مايدددة احلددق   ايصوصدددةة   سددةاإل املراقبددة ال دددرية وترددريعات ممافحدددة  -6٢
املعدددداي   -الددددذج اعُتِمددددد امتثددددارب لقددددرار ا.ممددددة الدسددددتورية  -اارهدددداب، حّ ددددن قددددانون الرددددرطة 

ملراقبدة ااجرائةة للقةام باملراقبة ال رية وأدخال آلةة مراقبة جديدة لإلبقاء عل  البةانات ف صدبحت ا
 وجبيددا مددن اختصدداح حمددالم م ددتقلة. وفةمددا خيددص قددانون ممافحددة اارهدداب، ُيحددَمن احلددق   

 ايصوصةة حتت إشرا  املدعي العام وا.الم امل تقلة إىل حد ما.
وفةمدددا يتعلدددق بإممانةدددة الوصدددول إىل ااجيدددا،، يدددنص القدددانون املتعلدددق بتنظدددةم األسدددرة  -63

بولةدددة ااجيدددا، علددد  ظدددرو  وأطدددر  منةدددة حمدددددة ىمدددن فةيدددا و.ايددة اجلندددني البردددرج وشدددروي مق
ااجيدددددا،. واألفدددددراد املردددددمولون بالحدددددمان ارجتمددددداعي ماهلدددددون لعدددددةج ااجيدددددا،  انددددداب   
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املاس دددات ال بةدددة املدددذلورة علددد  أهندددا تقددددم خددددمات محدددمونة. و مدددي قدددانون حقدددوإل املرضددد  
  الظدرو  املبةندة   القدانون لمدي  ومقو، حقوإل املرض  حقوإل املرأة اليت رُِف   ا ااجيا،

تع ، عل  قرار أج طبة . وإن وسائال منع احلمال متاحة وت دد الدولة بعحيا. ومثة شري   
قانون مينيت ال بة  وطبة  األسنان ي مح لل بة  بارمتنا  عن تقدع بع  خدمات الرعايدة 

ي    احلصددددول علدددد  الصددددحةة ألسددددباب تتعلددددق بالحددددم . غدددد  أن ذلددددا ر يددددا(ر   حددددق املددددر 
 خدمات الرعاية الصحةة هذه.

مرلددال نددداء امل دداعدة لحددحايا العنددا املنددال .  6١٢ماس ددة و ٧٧٧م و  اجملمددو ، تقدددّ  -6٤
 .٢٠٢٠-٢٠١٤وقد نُدقهذت سةاسات ممافحة العنا املنال  من خةل برنامو يرمال الق ة 

تغ ددي رةددع  دددارت وقددد عملددت بولندددا علدد  اسدد اتةاةات ل شددخاح ذوج ااعاقددة  -65
اتقاقةدددة حقدددوإل األشدددخاح ذوج ااعاقدددة، مدددع ال لةدددال علددد  الصدددحة والتعلدددةم وإممانةدددة الوصدددول 

 والعمالة. 
وفةمددا يتعلددق  الددة املددرأة   سددوإل العمددال، هندداو م دداواة   املعاملددة تتماشدد  مددع معدداي   -66

 أدناهددا   ارحتدداد األورويب فاددوة األجددور بددني اجلن ددني   بولندددا مددن بددني ارحتدداد األورويب. وتُعدددّ 
 وما  ال العمال جاري لاليادة تقلةصيا.

وقد اختارت بولندا دمو ميام املدعي العام وو يدر العددل وفقداب للمعداي  الدولةدة املقبولدة.  -6٧
برددد ن اردعددداء صدددراحة علددد  اسدددتقةل خددددمات  ٢٠١6وعدددةوة علددد  ذلدددا، ندددص قدددانون عدددام 

 اردعاء، رغم عملةة الدمو.
 توجددد أج عقبددات متنددع ا.ممددة الدسددتورية مددن ارضدد ة   ياميددا. والقددوانني الدديت ور -6٨

تتماشد  مدع املعداي  األوروبةدة لعمدال حمممدة دسدتورية.  ٢٠١6اعتمدها الربملان وأصدرها   عدام 
وتدددنظم تلدددا القدددوانني امل دددائال املتعلقدددة بنظدددام وعمدددال ا.ممدددة الدسدددتورية، مدددع مراعددداة عددددد مدددن 

 ادرة عن املقوضةة األوروبةة للدىقراطةة من خةل القانون )جلنة فةنة ةاري.التوصةات الص
وأعربددت بلغاريددا عددن تقددديرها للنظددر اجلددارج   مواصددلة العمددال مددن أجددال تعاليددال تعدديددة  -6٩

وسددائط ااعددةم اجلمدداه ج وتوسددةع ن دداإل الوصددول إىل فتلددا أشددمال وسددائط ااعددةم وتعاليددال 
 اعةم بوصقيا مباد  رئة ةة   الدستور.حرية التعب  وحرية وسائط ا

وحثددت لندددا بولندددا علدد  اُّتدداذ ماليددد مددن التددداب  لتعاليددال ن دداإل .ايددة املثلةددات واملثلةددني  -٧٠
 ومالدوجي املةال اجلن ي ومغايرج ا وية اجلن انةة وحاملي صقات اجلن ني ومنع أعمال التمةةال.

اجلن ددددال،  ددددا فةيددددا ااصددددةحات  ورحبددددت شددددةلي بالتددددداب  املتخددددذة ملمافحددددة العنددددا -٧١
التردددريعةة، لمنيدددا أعربدددت عدددن قلقيدددا إ اء ت بةدددق ااصدددةحات علددد  ا.ممدددة الدسدددتورية و يدددادة  

 لراهةة األجان  والعنصرية والتمةةال.
ورحظدددددت الصدددددني أن بعددددد  األطقدددددال   املنددددداطق الريقةدددددة ر يتمتعدددددون بتمدددددافا فدددددرح  -٧٢

ندددا ر تددالال تواجددل حتددديات فةمددا خيددص ضددمان حقددوإل احلصددول علدد  تعلددةم عددا  اجلددودة وأن بول
 املرأة واألقلةات الوطنةة.

وحثدت لددوت ديقددوار بولنددا علدد  مواصددلة تعاليدال إطارهددا القددانول لحدمان التمتددع المامددال  -٧3
  قوإل اان ان   البلد، ور سةما ل قلةات واملياجرين وطاليب اللاوء.
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نائةددددة فةمددددا يتعلددددق بدددداجلرائم اجلن ددددةة و.ايددددة وأشددددادت لرواتةددددا بتح ددددني الترددددريعات اجل -٧٤
 األطقال الححايا. ورحبت بتعةني من قني للم اواة   املعاملة واعتماد برنامو إدماج الروما.

بددت قددربح بالتددداب  املتخددذة لتعاليددال .ايددة حقددوإل األقلةددات وشدداعت بولندددا علدد  ورحّ  -٧5
املنال  وممافحة العنصرية ولدره األجاند  وجدرائم مواصلة جيودها الرامةة إىل القحاء عل  العنا 

 المراهةة.
بدددت تردددةمةا بالتصدددديق علددد  الربوتولدددول ارختةدددارج الثدددال امللحدددق بالعيدددد الددددو  ورحّ  -٧6

اياح باحلقوإل املدنةة وال ةاسةة، ا اد  إىل إلغاء عقوبة ااعدام والتوقةع علد  صدمني دولةدني 
 آخرين من صموو حقوإل اان ان.

وقالددت الددداإرو إهنددا تددو  أمهةددة لنادداح احلددوار بددني بولندددا واملقوضددةة األوروبةددة   إطددار  -٧٧
 سةادة ااجراءات القانونةة والرواغال اليت أ(ارسا جلنة فةنة ةا و ل  أوروبا بر ن سةادة القانون.

املددرأة، وأ(نددت مصددر علدد  بولندددا للتعددديةت الترددريعةة الدديت أجرسددا ملمافحددة العنددا ضددد  -٧٨
 وتقلةص القاوة   األجور بني الرجال واملرأة، واجليود الرامةة إىل .اية املرأة ودعميا.

وشداعت إسددتونةا بولندددا علدد  مواصددلة عمليددا لوضددع حددد رسددتخدام العقوبددة البدنةددة    -٧٩
فتلا األمالن، والنظر   اُّتداذ إجدراءات أخدرو ملندع العندا ضدد املدرأة والقحداء علةدل، وضدمان 

 ضع ترريعات مااتةة حلقوإل املرأة.و 
وشددداعت فنلنددددا بولنددددا علددد  اُّتددداذ خ دددوات صدددوب إحدددرا  تقددددم إندددايب فةمدددا يتعلدددق  -٨٠

 مافحة التمةةدال ولقالدة املردارلة الماملدة للماتمدع املددل وتعاليدال حقدوإل رةدع األفدراد،  دن فدةيم 
 األقلةات.

لثال امللحق بالعيد الدو  ايداح ورحبت فرن ا بالتصديق عل  الربوتولول ارختةارج ا -٨١
 باحلقوإل املدنةة وال ةاسةة، ا اد  إىل إلغاء عقوبة ااعدام وعل  اتقاقةة إس نبول؛

وأعربددت جورجةددا عددن تقددديرها لتصددديق بولندددا علدد  فتلددا املعاهدددات الدولةددة وللتددداب   -٨٢
ياب ملنتصدا املددة وشداعتيا املتخذة لتح ني األوضا    ال داون. ورحبدت بتقددىيا تقريدراب تنقةدذ

 عل  مواصلة تلا املمارسة.
ورحبددت أملانةددا بانحددمام بولندددا إىل عدددد مددن الصددموو الدولةددة حلقددوإل اان ددان، لمنيددا  -٨3

 ظلت ترعر بالقلق إ اء الترريعات ايةفةة بر ن النظام القحائي ووسائط ااعةم.
 دداواة   املعاملددة   لددال و ارة و  ورحبددت الةونددان،   رلددة أمددور، بتعةددني من ددقني للم -٨٤

 م ترارية رئة  الو راء، وبإنراء منظومة وطنةة ملناهحة التعذي .
وأعربددددت غواتةمددددار عددددن قلقيددددا إ اء التقددددارير الدددديت تقةددددد بعدددددم ات دددداإل أعمددددال الرددددرطة  -٨5

 احلدودية وعدم وجود آلةات لتحديد األشخاح الحعقاء.
و بولنددا املتعلقدة بدالنيو،  قدوإل املدرأة، وخقد  ورحبدت هداييت بناداح سةاسدات وبدرام -٨6

م دددتويات الققدددر، والتصدددديق علددد  اتقاقةدددة حقدددوإل األشدددخاح ذوج ااعاقدددة، وممافحدددة ارجتدددار 
 بالبرر.
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ورحدددل المرسدددي الرسدددو  املبدددادرات الرامةدددة إىل تقلدددةص القادددوة   األجدددور بدددني الرجدددال  -٨٧
ل طقدال مدن أجدال حصدو م علد  قددم امل داواة علد   واملرأة، وتعاليال .اية املرأة، وتقدع امل داعدة

 رعاية صحةة وتعلةم جةدين.
ورحبددت هندددوراس بالتددداب  الترددريعةة املتخددذة حلمايددة حقددوإل اان ددان وبدداجليود الرامةددة  -٨٨

إىل ُّتصدددةص األمدددوال الة مدددة للمقوضدددةة. بةدددد أهندددا رحظدددت أن علددد  بولنددددا أن تواصدددال مواءمدددة 
 اهدات الدولةة.ااطار القانول مع املع

ورحبددت هنغاريددا بددالقوانني اجلديدددة املتعلقددة باملواطنددة املعتمدددة للحددد مددن حددارت انعدددام  -٨٩
 اجلن ةة وأحاطت علماب عل  حنو إنايب بالتداب  املتخذة لتعاليال .اية طائقة الروما.

ةددددال وأعربدددت آي ددددلندا عددددن أسددددقيا رسددددتمرار عدددددم متتددددع املثلةددددات واملثلةددددني ومالدوجددددي امل -٩٠
اجلن ي ومغايرج ا وية اجلن انةة وحداملي صدقات اجلن دني  مايدة لافةدة  وجد  القدانون الدوطا  
لما أعربت عن قلقيا إ اء الصعوبات اليت تواجييا املرأة   الوصول إىل ااجيا، امل مون وإ اء 

 القانون ذج الصلة املعرو، عل  الربملان.
ال الدددوطا للم ددداواة   املعاملدددة وباعتمددداد خ دددة ورحبدددت إندونة دددةا بتنقةدددذ برندددامو العمددد -٩١

 العمال الوطنةة اجلديدة ملمافحة ارجتار بالبرر وقانون األجان  اجلديد.
   وأشددددددددددار وفددددددددددد بولندددددددددددا إىل أن خ ددددددددددة العمددددددددددال الوطنةددددددددددة ملمافحددددددددددة ارجتددددددددددار بالبرددددددددددر  -٩٢
 قددددمت سل دددلة مدددن األنرددد ة لتح دددني حتديدددد ضدددحايا ارجتدددار بالبردددر. ٢٠١٨-٢٠١6 للقددد ة

وقددال إن لدددو بولندددا أيحدداب نظامدداب لتقدددع امل دداعدة ارجتماعةددة والدددعم والرعايددة لحددحايا ارجتددار 
 موعددددة امل ددددتقةدين  ٢٠٠٧بالبرددددر. وقددددد وّسددددع تعددددديال قددددانون امل دددداعدة ارجتماعةددددة   عددددام 

لتردددمال مدددواطا البلددددان الثالثدددة الدددذين حصدددلوا علددد  صدددقة الردددرعةة اقدددامتيم   بولنددددا بعدددد أن 
 ت  م صقة ضحةة ارجتار بالبرر.منح
وىمن ألطقال املياجرين غ  الردرعةني واألطقدال طداليب اللادوء احلصدول علد  التعلدةم،  -٩3

  مرالال مقتوحة ومغلقة عل  ال واء. وعلد  الدرغم مدن أن بولنددا ترددد علد  بددائال ارحتادا ، 
خدام األمدوال األوروبةدة. فإهنا تبذل قصدارو جيددها لتح دني الظدرو    مرالدال ارحتادا  باسدت

فعل  سبةال املثال، أُ يلت القحبان احلديدية من رةع نوافذ هذه املرالال حىت ر يمدون  دا مظيدر 
 ال ان. وادماج ملتم ي اللاوء، تُقّدم دروس   اللغة البولندية ودروس   الثقافة البولندية.

م التدددداب  مل ددداعدسا علددد  ويُقددددام الددددعم ل سدددر الددديت تواجدددل صدددعوبات مدددن خدددةل نظدددا -٩٤
برد ن دعدم األسدرة  ٢٠١١استعادة قدرسا عل  ارعتناء ب طقا ا. وينظم هدذا الددعم قدانون عدام 

والرعاية البديلة. وهناو طائقة من ايدمات املقدمة نقداب لدعم دخال األسرة. ومن خةل برندامو 
  املائدة وا قد   ٠.٧ىل إ ١٢+ ، ا ق  معدل الققدر املددقع بدني األطقدال مدن 5٠٠ األسرة 

  املائددة. وُوِضددع برنددامو لدددعم األسددر الدديت لدددييا أشددخاح ذوو  ١٠إىل  ٢٨الققددر الن دديب مددن 
 إعاقة، ور سةما أطقال ذوو إعاقة.

ويددنص القددانون البولندددج علدد  معاقبددة لددال حددادث اغتصدداب. وت تدد  امل دداولةة اجلنائةددة  -٩5
والححةة. وتن بق األحمام ذات الصلة مدن القدانون  بغ  النظر عن وجود أج عةقة بني اجلال

اجلنائي عل  ارغتصاب الالوجي دون استثناء. ور يا(ر ندو  جدن  الحدحةة أو اجلدال بد ج حدال 
 من األحوال عل  امل اولةة اجلنائةة وعل  حمالمة من يرتمبون هذه اجلرائم.
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ة الدولةددددة حلمايددددة رةدددددع وتقددددوم و ارة العدددددل بتحلةددددال إممانةدددددة التصددددديق علدددد  ارتقاقةددددد -٩6
األشخاح من ارختقاء الق رج وإدراج تعريا التعذي    القانون اجلنائي ا.لي. وعةوة عل  
ذلا فإن اتقاقةدة مناهحدة التعدذي  وغد ه مدن ضدروب املعاملدة أو العقوبدة القاسدةة أو الةإن دانةة 

م مددن عدددم وجددود أج تعريددا أو امليةنددة جددالء مددن النظددام القددانول البولندددج. ولددذلا، فعلدد  الددرغ
 للتعذي    القانون البولندج، جُترام رةع األعمال اليت تندرج   إطار ارتقاقةة.

، وهنداو ٢٠١6-٢٠١3ونرج تقةةم برنامو العمال الوطا للم داواة   املعاملدة للقد ة  -٩٧
تمةةددددال حدددداّل اجمللددد  املعددددا  ندددع ال ٢٠١6خ دددط لت دددوير برنددددامو عمدددال جديددددد. وقدددد     عدددام 

العنصددرج ولددره األجاندد  ومددا يتصددال بددذلا مددن تعصدد ، لمددن ارلتددالام  نددع وممافحددة العنصددرية 
 والتمةةال ولره األجان  يقع عل  عاتق هة ات عامة أخرو.

وفةمددا خيددص التعلددةم املتعلددق باحلةدداة اجلن ددةة البرددرية، يددنص قددانون تنظددةم األسددرة و.ايددة  -٩٨
، عل  أن مبداد  األبدوة امل داولة وقدةم األسدرة واحلةداة   اجلنني البررج وشروي مقبولةة ااجيا

مرحلدددة مدددا قبدددال الدددوردة وسدددبال ووسدددائال اا ددداب الواعةدددة تُعددداَ  أساسددداب ضدددمن املوضدددو  املدرسدددي 
املعندددون  تعلدددةم احلةددداة األسدددرية . وتدددرد هدددذه امل دددائال أيحددداب   مواضدددةع مدرسدددةة أخدددرو مدددن قبةدددال 

 نةة.ال بةعة والبةولوجةا وال بةة البد
وأعربت ريورية إيران ااسةمةة عن قلقيا إ اء التمةةال والصعوبات اليت يواجييدا الرومدا  -٩٩

  فتلددا الق اعددات، مثددال العمالددة والتعلددةم، وإ اء خ دداب المراهةددة علدد  اان نددت ضددد اجلالةددة 
 امل لمة.
ستردددارية رئدددة  وأشددداد العدددراإل بتعةدددني من دددقني للم ددداواة   املعاملدددة   لدددال و ارة و  ا -١٠٠

 الو راء ولذلا املقو، احلمومي املعا باجملتمع املدل.
عددددن سددددرورها  ةحظددددة أن القددددانون البولندددددج  ظددددر التمةةددددال   احلةدددداة  آيرلنددددداوأعربددددت  -١٠١

ال ةاسةة وارجتماعةة وارقتصادية وأن قانون العمال  ظر أج متةةال    ال العمالة،  ا   ذلا 
 عل  أساس املةال اجلن ي.

املقدو، وأشارت إسرائةال إىل م امهة برنامو العمدال الدوطا للم داواة   املعاملدة وعمدال  -١٠٢
 احلمومي اياح   ممافحة جرائم المراهةة.

وأ(نددت إي الةددا علدد  بولندددا ملددا تتخددذه مددن إجددراءات   سددبةال أهدددا  مددن رلتيددا منددع  -١٠3
التعددذي  وحت ددني ظددرو  ارحتاددا  قبددال ا.المددة والظددرو    ال دداون وتعاليددال حقددوإل ال قددال 

 وامل اواة   املعاملة ومنع العنا املنال .
ق غةالسددتان ب ةاسددات تعاليددال و.ايددة حقددوإل الن دداء واألطقددال، ولمنيددا أعربددت  ورحبددت -١٠٤

عدددن أسدددقيا الغددداء اجمللددد  املعدددا  ندددع التمةةدددال العنصدددرج ولدددره األجانددد  ومدددا يتصدددال بدددذلا مدددن 
 تعص .
وأعربددت سددلوفةنةا عددن قلقيددا إ اء ضددعا ارسددتاابة   ممافحددة التمةةددال والعنددا علدد   -١٠5

يددة اجلن ددانةة وشدداعت بولندددا علدد  توسددةع ن دداإل الترددريعات املناهحددة أسدداس املةددال اجلن ددي وا و 
 للتمةةال.
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وأشادت لةبةا باعتمداد خ دة العمدال الوطنةدة ملمافحدة ارجتدار بالبردر، واجليدود املتواصدلة  -١٠6
 للقحاء عل  جرائم المراهةة والتحري  عل  المراهةة، وحت ني حالة األشخاح ذوج ااعاقة.

بتعاليدال األطدر القانونةدة املتعلقدة  ريدة التعبد  والتقددم ا.در  فةمدا يتصدال ورحبت املم ةا  -١٠٧
 بالقحاء عل  التمةةال،  ا   ذلا إنراء فريق للرصد وأنر ة تدريبةة.

وأشددارت منغولةددا إىل التعدداون البندداء مددع ااجددراءات اياصددة وأ(نددت علدد  بولندددا للتددداب   -١٠٨
ي  وحت ددني الظددرو  ال ددائدة   ال دداون وتعاليددال لقدداءة الردداملة الدديت اُّتددذسا هبددد  منددع التعددذ

 النظام القحائي.
ودعدا اجلبدال األسدود بولنددا إىل تعاليدال األنردد ة الرامةدة إىل إلغداء اسدتخدام العقوبدة البدنةددة  -١٠٩

   املدارس ومرالال الرباب ومرافق الرعاية البديلة، وفقاب ملا أفادت بل جلنة حقوإل ال قال.
برف  مررو  تعديةت قانون تنظةم األسرة والقانون اجلندائي   تردرين  ورحبت هولندا -١١٠

. وشدددددت علددد  أمهةدددة املرددداورات مدددع جلندددة فةنة دددةا مدددن أجدددال اسدددتقةل ٢٠١6األول/ألتدددوبر 
 القحاء.
ت الندددرويو بددداجليود الددديت تبدددذ ا بولنددددا ملمافحدددة التمةةدددال وذلدددرت بولنددددا بددد ن وجدددود وأقدددرّ  -١١١

 جالءاب هاماب من اجملتمعات الدىقراطةة. تمع مدل م تقال يرمال 
وأقددرت بال ددتان بددداي وات الدديت اُّتدددذسا بولندددا لحددمان امل ددداواة   املعاملددة وممافحدددة  -١١٢

التمةةددال وجددرائم المراهةددة،  ددا   ذلددا تعةددني من ددقني للم دداواة   املعاملددة   لددال و ارة واملرددرو  
 ت اهم   إعمال حقوقا . امل م   مياجرون مناهحون جلرائم المراهةة  لةا

وأعربدددت بددد و عدددن تقدددديرها لتعددداون بولنددددا مدددع ااجدددراءات اياصدددة، وا قدددا، حدددارت  -١١3
 احلب  ارحتةاطي، واجليود املبذولة لتحقةق امل اواة بني الرجال واملرأة، اليت ينبغي تعاليالها.

اد تداب  للمقاضداة وأشادت القلبني بالتح ةنات    ال حقوإل املرأة، ور سةما باعتم -١١٤
  مم املنص  فةما خيص اجلرائم اجلن ةة مثال ارغتصاب أو االراه عل  األفعال اجلن ةة.

وأعربت ريورية لوريا عن تقديرها لتعةني من قني للم اواة   املعاملدة   لدال م دتوو  -١١5
ملقدو، احلمدومي هدت أيحداب بتعةدني امن م تويات احلمومة ولقعالةة قانون األجان  اجلديدد. ونوّ 

 املعا باجملتمع املدل.
ورحبت ريورية مولدوفا بتعةني املقو، احلمدومي املعدا بداجملتمع املددل، وتنقةدذ برندامو  -١١6

 العمال الوطا للم اواة   املعاملة وتعةني من قي امل اواة   املعاملة   املاس ات العامة.
ردريعةة والتنظةمةدة املتخدذة لتح دني الظدرو    وأعربت رومانةا عن تقدديرها للتدداب  الت -١١٧

 ال اون، ورحظت أن اهتماماب خاصاب أو  حلقوإل املرأة وامل اواة بني اجلن ني.
وأعرب ارحتاد الروسي عن قلقدل إ اء انتيالدات بولنددا رلتالاماسدا الدولةدة املتعلقدة  مايدة  -١١٨

ال معنةددة  قددوإل اان ددان   و ارة الردداون احلقددوإل الثقافةددة ومناهحددة العنصددرية، وإلغدداء فرقددة عمدد
 الداخلةة.
وأعربددت ولةلددة و يددر الدولددة عددن شددمرها جلمةددع الوفددود الدديت شددارلت   جل ددة التحدداور  -١١٩

وقدمت ضمانات ب ن تقوم بولندا بتحلةدال رةدع التوصدةات ب قصد  قددر مدن ارهتمدام. وأشدارت 
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صددموو الدولةددة حلقددوإل اان ددان منددذ قت علدد  عدددد مددن العددت وصدددّ أيحدداب إىل أن بولندددا قددد وقّ 
ارستعرا، الثال وأن تنقةذها المامال ر يالال ىثال أولوية بالن بة لبولنددا. و  ايتدام، ذلدرت أن 
التاربة التارخيةة للبلد، الذج قد ق ع شوطاب لب اب مدن ارشد الةة إىل الدىقراطةدة واقتصداد ال دوإل 

هدي ال دبةال إىل الدىقراطةدة وينبغدي أن تظدال لدذلا.  احلر، تالد أن أعل  معاي  حقوإل اان دان
وقدددمت ضددماناسا بددد ن تعمددال بولنددددا علدد  لقالددة أن معاي هدددا الوطنةددة    دددال حقددوإل اان دددان 

 ستمتثال أللثر املعاي  الدولةة صرامة.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
عليها في الوقت  المناستب ول تن ستنظر بولندا في التوصيات التالية وتقدم ردوداا  -١٢٠

 في موعد أقصاه الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان:
التصتتتديق علتتتو الوروتوختتتوي االمتيتتتاري الملحتتتق بالعهتتتد التتتدولي  ١-١٢٠

 الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )إسوانيا(؛
لي الختتتتاص توقيتتتل الوروتوختتتوي االمتيتتتتاري الملحتتتق بالعهتتتتد التتتدو  ٢-١٢٠

 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتصديق عليه )الفلوين(؛ 
توقيتتتتل الوروتوختتتتوي االمتيتتتتاري التفاقيتتتتة حقتتتتوق ال فتتتتل المتعلتتتتق  3-١٢٠

 بإجراء تقديم الوالغات والتصديق عليه )الفلوين(؛ 
اتختتتتاي مزيتتتتد متتتتن الخ تتتتوات نحتتتتو التصتتتتديق علتتتتو الوروتوختتتتوي  ٤-١٢٠

 التفاقية حقوق ال فل المتعلق بإجراء تقديم الوالغات )جورجيا(؛االمتياري 
مواصلة الجهود الرامية إلو التصتديق علتو الوروتوختوي االمتيتاري  5-١٢٠

 التفاقية حقوق ال فل المتعلق بإجراء تقديم الوالغات )أندورا(؛ 
التصتتتتديقل قوتتتتل جولتتتتة االستتتتتعراض المقولتتتتةل علتتتتو الوروتوختتتتوي  6-١٢٠

 تفاقية حقوق ال فل المتعلق بإجراء تقديم الوالغات )تشي يا(؛ االمتياري ال
ت ثيف تدابير وموادرات دعم األشخاص يوي اإلعاقة والتصديق  ٧-١٢٠

علو الوروتوخوي االمتياري التفاقية حقوق ال فل المتعلق بإجراء تقديم الوالغاتل 
 )منغوليا(؛ ٢٠١٣الذي ُوقِّل في عام 

يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتل العمتتتاي التصتتتديق علتتتو االتفاق ٨-١٢٠
المهتتاجرين وأفتتراد أستتربم )ألوانيتتا( )أنغتتوال( )بتتنغالدي ( )الجزااتتر( )ستتري الن تتا( 

 )قيرغيزستان( )بندوراس(؛
توقيتل االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتل العمتتاي المهتتاجرين  ٩-١٢٠

 وأفراد أسربم والتصديق عليها )الفلوين(؛
علو االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميل العمتاي  التصديق فوراا  ١٠-١٢٠

 المهاجرين وأفراد أسربم )غواتيماال(؛
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النظتتتر فتتتي ستتتول التقتتتدم نحتتتو التصتتتديق علتتتو االتفاقيتتتة الدوليتتتة  ١١-١٢٠
 لحماية حقوق جميل العماي المهاجرين وأفراد أسربم )إندونيسيا(؛

شتتتخاص متتتن التصتتتديق علتتتو االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتل األ ١٢-١٢٠
 االمتفاء القسري )ألوانيا( )العراق(؛

التصتتتديق علتتتو االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتل األشتتتخاص متتتن  ١3-١٢٠
 االمتفاء القسري ودمج أح امها في القواعد الوطنية )سيراليون(؛

استتتتت ماي إجتتتتراءات التصتتتتديق علتتتتو االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة  ١٤-١٢٠
 )الجول األسود(؛ جميل األشخاص من االمتفاء القسري

التصديقل قول جولتة االستتعراض المقولتةل علتو االتفاقيتة الدوليتة  ١5-١٢٠
 لحماية جميل األشخاص من االمتفاء القسري )تشي يا(؛

التصتتديق علتتو الوروتوختتوي االمتيتتاري التفاقيتتة حقتتوق األشتتخاص  ١6-١٢٠
 يوي اإلعاقة )إستونيا( )سلوفينيا(؛

تيتتتتاري التفاقيتتتتة حقتتتتوق األشتتتتخاص يوي توقيتتتل الوروتوختتتتوي االم ١٧-١٢٠
 اإلعاقة والتصديق عليه )إي اليا( )الفلوين(؛

التصديق فوراا علو الوروتوخوي االمتياري الملحق باتفاقية حقتوق  ١٨-١٢٠
 األشخاص يوي اإلعاقة )غواتيماال(؛

النظتتر فتتي االن تتمام إلتتو الوروتوختتوي االمتيتتاري التفاقيتتة حقتتوق  ١٩-١٢٠
 اإلعاقة )أندورا(؛األشخاص يوي 

النظتتتر فتتتي االن تتتمام إلتتتو االتفاقيتتتة المتعلقتتتة بوضتتتل األشتتتخاص  ٢٠-١٢٠
 عديمي الجنسية )بلغاريا(؛

بشتتتتضن وضتتتتل األشتتتتخاص  ١954االن تتتتمام إلتتتتو اتفاقيتتتتة عتتتتام  ٢١-١٢٠
بشتتتضن مفتتت  حتتتاالت انعتتتدام الجنستتتية  ١96١عتتتديمي الجنستتتية واتفاقيتتتة عتتتام 

 )أستراليا( )خوت ديفوار(؛
بشتتتتضن وضتتتتل األشتتتتخاص  ١954 تتتتمام إلتتتتو اتفاقيتتتتة عتتتتام االن ٢٢-١٢٠

بشتتتضن مفتتت  حتتتاالت انعتتتدام الجنستتتية  ١96١عتتتديمي الجنستتتية واتفاقيتتتة عتتتام 
وتنفيتتذبما تنفيتتذاا ختتامالا متتن أجتتل ضتتمان الحقتتوق األساستتية ل شتتخاص عتتديمي 

 الجنسية وإدماي إجراءات رسمية لتحديد حاالت انعدام الجنسية )بنغاريا(؛
وراا علو اتفاقيتة منظمتة العمتل الدوليتة بشتضن الشتعو  التصديق ف ٢3-١٢٠

 ( )غواتيماال(؛١69)رقم  ١989األصلية والقوليةل 
ضمان تنفيتذ شتامل للصت ول الدوليتة لحقتوق اإلنستان المصتدق  ٢٤-١٢٠

 عليها مالي السنوات القليلة الماضية )أوخرانيا(؛
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ة عنتتد اعتمتتاد عمليتتة امتيتتار مفتوحتتة قاامتتة علتتو أستتاس الجتتدار  ٢5-١٢٠
امتيار المرشحين الوطنيين النتخابات بيئات معابدات األمم المتحتدة )الممل تة 

 الشمالية(؛ آيرلنداالمتحدة لوري انيا العظمو و 
اعتمتتتاد التتتتدابير الالفمتتتة إلنفتتتتاي التوصتتتيات التتتتي قتتتدمتها لجنتتتتة  ٢6-١٢٠

نوني المحلتي الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إنفاياا خامالا في النظام القا
 )أوروغواي(؛

 ليشتي(؛ -تخصيص الموارد الالفمة لمفوضية حقوق اإلنسان )تيمور ٢٧-١٢٠
تزويد مفوضية حقوق اإلنسان بالتمويل ال تافي للوفتاء بالتزاماتهتا  ٢٨-١٢٠

 )النرويج(؛
تزويتتد مفوضتتية حقتتوق اإلنستتان ب تتل التتدعم التتالفم ل تتي تمتتارس  ٢٩-١٢٠

 واليتها بفعالية )صربيا(؛
تزويتتتد مفوضتتتية حقتتتوق اإلنستتتان بالوستتتاال الالفمتتتة لتم ينهتتتا متتتن  3٠-١٢٠

 االض الع بواليتها علو نحو خامل وفعاي ومستقل )غواتيماال(؛
تم تتتين مفوضتتتية حقتتتوق اإلنستتتان متتتن تلقتتتي ومعالجتتتة الشتتت او   3١-١٢٠

 المقدمة من ضحايا التمييز )بندوراس(؛
ألمنتتتاء المظتتتالم تنفيتتتذ التوصتتتيات الصتتتادرة عتتتن المعهتتتد التتتدولي  3٢-١٢٠

بشتتتتضن بعثتتتتة تقصتتتتي الحقتتتتااق إلتتتتو بولنتتتتدا فيمتتتتا يتعلتتتتق بمفتتتتوض حقتتتتوق اإلنستتتتان 
 )النمسا(؛

إنشاء بيئة مستقلة مخولة لتلقتي الشت او  بشتضن عنتف الشترطة  33-١٢٠
 وتجاوفاتها )االتحاد الروسي(؛

تعزيتتز التتتدابير المةسستتية واإلداريتتةل بمتتا فتتي يلتت  إعتتادة إنشتتاء  3٤-١٢٠
ي بمنتتتل التمييتتتز العنصتتتري وختتتره األجانتتتب ومتتتا يتصتتتل بتتتذل  متتتن المجلتتتس المعنتتت

 تعصب )الم سي (؛
النظتتر فتتي إعتتادة إنشتتاء المجلتتس المعنتتي بمنتتل التمييتتز العنصتتري  35-١٢٠

 وخره األجانب وما يتصل بذل  من تعصب )بيرو(؛
إعتتتتادة إنشتتتتاء المجلتتتتس المعنتتتتي بمنتتتتل التمييتتتتز العنصتتتتري وختتتتره  36-١٢٠

 ٢٠١6متتن تعصتتبل التتذي تتتم حلتته فتتي نيستتان/أبريل األجانتتب ومتتا يتصتتل بتتذل  
 )شيلي(؛
إعتتتتادة إنشتتتتاء المجلتتتتس المعنتتتتي بمنتتتتل التمييتتتتز العنصتتتتري وختتتتره  3٧-١٢٠

األجانتتب ومتتا يتصتتل بتتذل  متتن تعصتتب أو إنشتتاء مةسستتة بديلتتة متعتتددة الجهتتات 
 صاحوة المصلحة بدفها مواصلة منل التمييز والتعصب )اليونان(؛
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المعنتتتتي بمنتتتتل التمييتتتتز العنصتتتتري وختتتتره  إعتتتتادة إنشتتتتاء المجلتتتتس 3٨-١٢٠
األجانتتب ومتتا يتصتتل بتتذل  متتن تعصتتب أو إنشتتاء مةسستتة بديلتتة متعتتددة الجهتتات 
 صاحوة المصلحة بدفها منل التمييز والتعصبل في جميل تجلياته )سيراليون(؛

النظتتتتر إمتتتتا فتتتتي إعتتتتادة إنشتتتتاء المجلتتتتس المعنتتتتي بمنتتتتل التمييتتتتز  3٩-١٢٠
بذل  متن تعصتب أو فتي إنشتاء مةسستة بديلتة  العنصري وخره األجانب وما يتصل

 متعددة الجهات صاحوة المصلحة بدفها منل التمييز والتعصب )ألوانيا(؛
 46-9٠و 45-9٠متابعتتتةا للتوصتتتيات المقدمتتتة فتتتي الفقتتترات  ٤٠-١٢٠
متتتتتتتن تقريتتتتتتتر الفريتتتتتتتق  6٠-9٠و 57-9٠و 49-9٠و 48-9٠و 47-9٠و

(ل إعتتادة إنشتتاء A/HRC/21/14)العامتتل المعنتتي بجولتتة االستتتعراض الثانيتتة لوولنتتدا 
المجلتتتس المعنتتتي بمنتتتل التمييتتتز العنصتتتري وختتتره األجانتتتب ومتتتا يتصتتتل بتتتذل  متتتن 
تعصب بهدف التصدي للعنصرية في مجتاي الرياضتة إلثوتات جديتة الستل ات فتي 
 م افحة بذه التحيزاتل بتشاور تام مل أصحا  المصلحة الرايسيين )بايتي(؛

 لتمييز )الفلوين(؛منل وم افحة جميل أش اي ا ٤١-١٢٠
تعزيتتتتز م افحتهتتتتا لحتتتتاالت العنتتتتف وم تتتتا  ال رابيتتتتة والتمييتتتتز  ٤٢-١٢٠

 )بلغاريا(؛
تعزيتز الجهتتود الراميتتة إلتتو منتتل وم افحتتة جميتتل أشتت اي التمييتتزل  ٤3-١٢٠

 بوساال منها تعديل التشريعات يات الصلة وإطالق حمالت للتوعية )إي اليا(؛
حتتة التمييتتز ل تتمان حظتتر التمييتتز تعتتديل قانونهتتا المتعلتتق بم اف ٤٤-١٢٠

 علو أي أساس خان في جميل مجاالت الحياة )فنلندا(؛
اتختتتاي م تتتوات ل فالتتتة قوتتتوي الجمهتتتور ومعرفتتتته للقتتتانون القتتتاام  ٤5-١٢٠

 بشضن م افحة التمييز وفيادة االستخدام العملي للقانون )السويد(؛
تجريم جتراام فيادة تحسين تشريعاتها المتعلقة بم افحة التمييز ب ٤6-١٢٠

ال رابية علو أساس السن واإلعاقة والميل الجنسي والهوية الجنسانيةل مل اتخاي 
         التتتتتدابير الالفمتتتتة لم افحتتتتة التمييتتتتز علتتتتو أستتتتاس العتتتترق أو الجتتتتنس أو الجنستتتتية 

 أو األصل اإلثني أو الدين أو أي أساس آمر )الورافيل(؛
لمرت وتتة بتتدافل تعتتديل القتتانون الجنتتااي ليتتنص علتتو أن الجتتراام ا ٤٧-١٢٠

التمييز علو أي أساسل بما في يل  اإلعاقتة والهويتة والتعويتر الجنستانيين والميتل 
الجنستتتيل مدرجتتتة فتتتي القتتتانون وبالتتتتالي يم تتتن التحقيتتتق فيهتتتا ومقاضتتتاة مرت ويهتتتا 

 بوصفها جراام خرابية )النرويج(؛
مواءمة قانون المساواة في المعاملة مل الص ول الدوليتة لحقتوق  ٤٨-١٢٠
 نسان التي صدق  عليها بولندا )بندوراس(؛اإل

تعديل قانون المساواة في المعاملة بغية حظر التمييزل علتو نحتو  ٤٩-١٢٠
شتتاملل بمتتا فتتي يلتت  علتتو أستتاس الميتتل الجنستتي والهويتتة الجنستتانيةل فتتي جميتتل 
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المجتتتاالت والق اعتتتاتل ويُراعتتتو فتتتي يلتتت  بوجتتته متتتاص الحصتتتوي علتتتو التعلتتتيم 
 ماعية والس ن )الم سي (؛والصحة والحماية االجت

توستتتتيل ن تتتتاق قوانينهتتتتا المتعلقتتتتة بم افحتتتتة التمييتتتتز وتشتتتتريعاتها  5٠-١٢٠
المتعلقة بجراام ال رابية ل مان المساواة في المعاملة والحماية من التمييتز علتو 
ن اق واسل للجميلل بغ  النظر عن الميل الجنسي والهوية الجنسانية )الممل تة 

 الشمالية(؛ آيرلندامو و المتحدة لوري انيا العظ
          ت ثيتتتتف الجهتتتتود لم افحتتتتة التمييتتتتز العنصتتتتري وختتتتره األجانتتتتب  5١-١٢٠

 وما يتصل بذل  من تعصب )أنغوال(؛
اتختتتتاي مزيتتتتد متتتتن التتتتتدابير للتصتتتتدي للعنصتتتترية ودعتتتتم التستتتتام   5٢-١٢٠

 المجتمعي )أستراليا(؛
فتي التضخيد في تقريربا المقول علو التدابير المتخذة ضد الجناة  53-١٢٠

 م افحة جراام العنصرية )بنغالدي (؛
اتختتاي تتتدابير للحتتد متتن عتتدد الجتتراام المرت وتتة علتتو أستتاس ختتره  5٤-١٢٠

 األجانب والتعصب العنصري )االتحاد الروسي(؛
استتتتعراض قانونهتتتا الجنتتتااي لتشتتتديد العقوبتتتة متتتن أجتتتل م افحتتتة  55-١٢٠

 الجراام المرت وة بدوافل عنصرية )جمهورية خوريا(؛
تعديل قانونها الجناايل تحديداا لجعل الدافل العنصري الرت ا   56-١٢٠

جريمة متا ررفتاا مشتدداا والستماش بتشتديد العقوبتة لم افحتة حتدوف بتذه األفعتاي 
 )جنو  أفريقيا(؛

التنديتتد علنتتاال علتتو أعلتتو مستتتويات الح ومتتةل بمعتتاداة الستتامية  5٧-١٢٠
وعية بالتسام  والتدريب وغير يل  من م ا  وأعماي ال رابيةل ودعم جهود الت

 عليه )الواليات المتحدة األمري ية(؛
الخ تتا  السياستتي و اتختتاي موقتتف نشتتيك فتتي م افحتتة العنصتترية  5٨-١٢٠

المتعصتتب وإيختتتاء التتتوعي ضتتتدبما وتعزيتتتز التتتتدابير القانونيتتتة وغيربتتتا متتتن التتتتدابير 
 للتصدي للجراام المرت وة بدافل التحيز )ترخيا(؛

عاي للقوانين التي يُعَلن بموجوها عتدم مشتروعية ضمان اإلنفاي الف 5٩-١٢٠
أي أحتتتتزا  أو منظمتتتتات تشتتتتجل التمييتتتتز العنصتتتتري أو تحتتتترض عليتتتته )االتحتتتتاد 

 الروسي(؛
تعزيز ومواصلة التدابير الوطنية لم افحة العنصرية وخره األجانب  6٠-١٢٠

 وجراام ال رابية )مصر(؛
العنصتتترية واعتمتتتاد اعتمتتتاد م تتتة عمتتتل وطنيتتتة شتتتاملة لم افحتتتة  6١-١٢٠

تتتتتدابير واضتتتتحة لم افحتتتتة العنتتتتف المرت تتتتب بتتتتدوافل عنصتتتترية علتتتتو نحتتتتو فعتتتتاي 
 )بوتسوانا(؛
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تعزيتتتز التتتتدابير القانونيتتتة وغيربتتتا متتتن التتتتدابير للتصتتتدي للجتتتراام  6٢-١٢٠
المرت وتتة بتتدافل التحيتتز وضتتمان محاخمتتة ستتريعة وفعالتتة لمرت وتتي جتتراام ال رابيتتة 

 ية إيران اإلسالمية(؛العنصرية وخره األجانب )جمهور 
تقتتتديم تتتتدريب مناستتتب للشتتترطة الوولنديتتتة وغيربتتتا متتتن الهيئتتتات  63-١٢٠

العامتتة المستتةولة عتتن متتدمات دعتتم ال تتحايا لمستتاعدة ضتتحايا جتتراام ال رابيتتة 
 (؛آيرلندا)

اتختتتاي تتتتدابير جتتتادة إضتتتافية لم افحتتتة ختتتره األجانتتتب وم تتتا   6٤-١٢٠
ة واألصتتتتتتل اإلثنتتتتتتي والتتتتتتدين ال رابيتتتتتتة والتمييتتتتتتز علتتتتتتو أستتتتتتاس العتتتتتترق والجنستتتتتتي

 )قيرغيزستان(؛
وضتتل أدوات فعالتتة إلنفتتاي القتتانون متتن أجتتل مراقوتتة ومنتتل جتتراام  65-١٢٠

 ال رابية علو اإلنترن  )إسراايل(؛
مواصتتلة التعتتتاون متتل الراب تتتات الرياضتتتية بهتتدف تعزيتتتز التستتتام   66-١٢٠

 والتنوع )الجزاار(؛
فتتتراد طاافتتتة الرومتتتا تنظتتتيم حمتتتالت توعيتتتة بشتتتضن التمييتتتز ضتتتد أ 6٧-١٢٠
 ليشتي(؛ -)تيمور
تعزيتتتز اإلطتتتار القتتتانوني وتنفيتتتذ تتتتدابير لم افحتتتة العنصتتترية وختتتره  6٨-١٢٠

األجانتتب ومعاقوتتة جتتراام ال رابيتتةل وال ستتيما تلتت  المرت وتتة ضتتد المهتتاجرين غيتتر 
 النظاميين )شيلي(؛

مواصلة تعزيز تدابير منل التمييتز وجتراام ال رابيتةل ال ستيما ضتد  6٩-١٢٠
مهاجرينل من مالي برامج التدريب والنشر المتعلقة بااللتزامات والتعهدات فتي ال

 مجاي حقوق اإلنسان )إندونيسيا(؛
تعزيتز التتدابير الراميتتة إلتو م افحتة التمييتتز والعنصترية وختره األجانتتب  ٧٠-١٢٠

 في الولدل ال سيما ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء وطاافة الروما )خوت ديفوار(؛
م افحتتتتة العنتتتتف والتمييتتتتز ضتتتتد المثليتتتتات والمثليتتتتين ومزدوجتتتتي  ٧١-١٢٠

الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين )الواليتتات 
 المتحدة األمري ية(؛

تعديل القانون الجنااي لينص علو التحقيق في الجتراام المرت وتة  ٧٢-١٢٠
الجنستانية ومقاضتاة مرت ويهتا بدافل التمييز علتو أستاس الميتل الجنستي أو الهويتة 

 بوصفها جراام خرابية )بلجي ا(؛
تعديل القانون الجنااي لينص علو التحقيق في الجتراام المرت وتة  ٧3-١٢٠

بتتدافل التمييتتز علتتو أي أستتاسل وعلتتو أستتاس الهويتتة والتعويتتر الجنستتانيين والميتتل 
 الجنسيل ومقاضاة مرت ويها بوصفها جراام خرابية )آيسلندا(؛
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تعتتتتتديل القتتتتتانون الجنتتتتتااي ل تتتتتمان حمايتتتتتة المثليتتتتتات والمثليتتتتتين  ٧٤-١٢٠
ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين 
حمايتتة خاملتتة متتن التمييتتز وم تتا  ال رابيتتة وجتتراام ال رابيتتة القاامتتة علتتو الميتتل 

 الجنسي والهوية الجنسانية )خندا(؛
ي بتتتتين أشتتتتخاص متتتتن نفتتتتس الجتتتتنس االعتتتتتراف بتتتتاالقتران المتتتتدن ٧5-١٢٠

 )إسوانيا(؛
تعزيز حماية األفراد من التمييزل بما في يلت  علتو أستاس الميتل  ٧6-١٢٠

الجنستتتتي أو الهويتتتتة الجنستتتتانيةل بالستتتتماش بتتتتالمرخز القتتتتانوني لتتتت فوا  متتتتن نفتتتتس 
الجتتنسل فتتي جملتتة أمتتور أمتتر ل وفتتي بتتذا الصتتدد اعتمتتاد قتتانون بشتتضن االقتتتران 

 لمسجلة )تشي يا(؛المدني أو المعاشرة ا
تعزيتتز الجهتتود الراميتتة إلتتو حمايتتة المثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي  ٧٧-١٢٠

الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين متتن العنتتف 
والتمييتتتتزل بستتتتول منهتتتتا إدرا  الميتتتتل الجنستتتتي والهويتتتتة الجنستتتتانية فتتتتي األح تتتتام 

نونية للشتراخة المدنيتة أو التزوا  بتين المتعلقة بخ ا  ال رابيةل وبوضل أح ام قا
األشتتتخاص متتتن نفتتتس الجتتتنسل وبوضتتتل ترتيوتتتات ل تتتي تتتتزود الستتتل ات الوولنديتتتة 
المختصتتة المتتواطنين الوولنتتديين التتراغوين فتتي التتزوا  أو تستتجيل عالقتتة مثليتتة فتتي 

 (؛آيرلنداالخار  بجميل الوثااق الالفمة )
 ة الرسمية )سيراليون(؛النظر في فيادة مستو  المساعدة اإلنمااي ٧٨-١٢٠
 تعزيز الرقابة علو الشرخات الوولنديتة العاملتة فتي الختار  فيمتا يتعلتق ٧٩-١٢٠

بتتضي تتتضثير ستتلوي قتتد ي تتون ألنشتت تها علتتو التمتتتل بحقتتوق اإلنستتانل ال ستتيما فتتي 
منتتاطق النتتزاعل ومنهتتا حتتاالت االحتتتالي األجنوتتيل حيتتا تتتزداد مختتاطر انتهاختتات 

 ن(؛حقوق اإلنسان )دولة فلس ي
استعراض التشريعات المتعلقة بم افحة اإلربا  وضمان أن أي  ٨٠-١٢٠

عية وال تتتترورة تتتتتدمل ضتتتتمنها فتتتتي الحتتتتق فتتتتي الخصوصتتتتية يمتثتتتتل لموتتتتاد  الشتتتتر 
 ؛والتناسب )اليونان(

النظر في إدرا  تعريف التعذيب وفقاا للمعايير الدولية في نظامها  ٨١-١٢٠
 القانوني )بيرو(؛

يلتتتة بتحستتتين رتتتروف االحتجتتتاف فتتتي الستتتجون اعتمتتتاد تتتتدابير خف ٨٢-١٢٠
 الوولندية )االتحاد الروسي(؛

بتتذي مزيتتد متتن الجهتتود متتن أجتتل تحستتين األوضتتاع فتتي الستتجون  ٨3-١٢٠
 واالمتثاي للمعايير الدولية يات الصلة )رومانيا(؛

إيتتتالء اعتوتتتار خامتتتل لتوصتتتيات لجنتتتة فينيستتتيا فتتتي عمليتتتة وضتتتل  ٨٤-١٢٠
 التشريعات الوطنية )أوخرانيا(؛
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تنفيذ التوصيات الصادرة عتن لجنتة فينيستيا والمفوضتية األوروبيتة  ٨5-١٢٠
 فيما يتعلق بسيادة القانون )السويد(؛

 اتخاي تدابير خفيلة بحماية استقالي الق اء ونزابته )غواتيماال(؛ ٨6-١٢٠
ضتتتمان احتتتترام جهتتتود اإلصتتتالش الستتتتقالي الق تتتاء وتعزيزبتتتا لتتته  ٨٧-١٢٠

 لواليات المتحدة األمري ية(؛وتحسينها إلقامة العدي )ا
تنفيتتتتذ توصتتتتيات اللجنتتتتة المعنيتتتتة بحقتتتتوق اإلنستتتتان فيمتتتتا يتعلتتتتق  ٨٨-١٢٠

 باستقالي الق اء ونزابته ال املين )بلجي ا(؛
اتختتتاي التتتتدابير الالفمتتتة فتتتي ستتتياق اإلصتتتالش الق تتتااي وإصتتتالش  ٨٩-١٢٠

الق تااي مجلس الق تاء التوطني ل تمان الفصتل بتين الستل ات واستتقالي النظتام 
 )سويسرا(؛

دعتتم استتتقالي الق تتاءل بمتتا فتتي يلتت  بالحفتتا  علتتو إجتتراءات  ٩٠-١٢٠
تعيتتتين الق تتتاة وتتتترقيتهم بقتتترارات متتتن الستتتل ة الق تتتااية وفقتتتاا للدستتتتور الوولنتتتدي 

 والمعايير الدولية )النمسا(؛
 احترام نزابة واستقالي المح مة الدستورية )شيلي(؛ ٩١-١٢٠
الالفمتتتتتة لحمايتتتتتة وصتتتتتون استتتتتتقالي المح متتتتتة اتختتتتتاي التتتتتتدابير  ٩٢-١٢٠

 الدستورية وتنفيذ أح امها )إسوانيا(؛
اتختتاي تتتدابير فوريتتة الستتتعادة االستتتقالي والنزابتتة واألداء الفعتتاي  ٩3-١٢٠

 للمح مة الدستورية وق اتهال بسول منها تعديل التشريعات يات الصلة )خندا(؛
هتا واتختاي قراراتهتا ضمان استتقالي المح متة الدستتورية فتي عمل ٩٤-١٢٠

دون أن تخ تتل ألي تتتدمل سياستتي باعتواربتتا رخيتتزة أساستتية للديمقراطيتتة وستتيادة 
 القانون وحماية حقوق اإلنسان )تشي يا(؛

خفالتتة استتتقالي الق تتاء متتن أجتتل ضتتمان ستتيادة القتتانون باتختتاي  ٩5-١٢٠
عالة م وات فورية ل فالة قدرة المح مة الدستورية علو القيام بعمليات مراجعة ف

 للدستور )الدانمرل(؛
ضتتتتتمان الحريتتتتتات األساستتتتتية واستتتتتتقالي نظتتتتتام العدالتتتتتة ونزابتتتتتته  ٩6-١٢٠

وخفاءتتتهل ال ستتتيما فيمتتتا يتعلتتتق بتنفيتتتذ مراجعتتتة الدستتتورل بمتتتا فتتتي يلتتت  فتتتي إطتتتار 
 )فرنسا(؛ ٢٠١7أيار/مايو  ٣مشروع اإلصالش الدستوري الذي أعلن عنه في 

تشتتترين األوي/أختتتتوبر  ١4ي مراعتتاة التتترأي التتذي أعربتتت  عنتتته فتت ٩٧-١٢٠
لجنتتة فينيستتيا التابعتتة لمجلتتس أوروبتتا بشتتضن القتتانون المتعلتتق بالمح متتة  ٢٠١6

 الدستورية )سويسرا(؛
حمايتتتة استتتتقالي الق تتتاء؛ واحتتتترام آراء لجنتتتة فينيستتتيا وم تتتتب  ٩٨-١٢٠

المةسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابل لمنظمة األمتن والتعتاون فتي أوروبتا 
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ة األوروبيتةل ال ستتيما فيمتا يتعلتتق بإصتالش الق تاء؛ وخفالتتة الحفتا  علتتو والمفوضتي
 استقالي المح مة الدستورية والمةسسات الق ااية )ألمانيا(؛

استعراض وإصالش النيابة العامة بغية الفصل بوضوش بين وريفتي  ٩٩-١٢٠
وفيتتتر العتتتدي والمتتتدعي العتتتامل بتشتتتاور خامتتتل متتتل أصتتتحا  المصتتتلحة الرايستتتيين 

 ي(؛)بايت
إعادة بي لة م تب المدعي العام بغية الفصل بتين وريفتتي وفيتر  ١٠٠-١٢٠

 العدي والمدعي العام بهدف مواصلة ضمان استقالي المدعي العام )إسوانيا(؛
ضتمان أن أي إصتتالش للنظتتام الق تااي ال يتتتم إال بعتتد مشتتاورات  ١٠١-١٢٠

الدوليتتتة الستتتتقالي  متضنيتتتة متتتل ممثلتتتي المهتتتن القانونيتتتة وأنتتته يتماشتتتو متتتل المعتتتايير
الق تتاء التتوارد يخربتتال علتتو ستتويل المثتتايل فتتي العهتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق 
المدنيتتتة والسياستتتيةل والموتتتاد  األساستتتية الخاصتتتة باستتتتقالي الستتتل ة الق تتتاايةل 
والهيئتتتتتتات االستشتتتتتتارية لمجلتتتتتتس أوروبتتتتتتال ال ستتتتتتيما لجنتتتتتتة فينيستتتتتتيا والمجلتتتتتتس 

 االستشاري للق اة األوروبيين )بولندا(؛
استعراض نظامها التعليمي بحيا ُتستجلل التدرجات المحترفة فتي  ١٠٢-١٢٠

 الدين اإلسالمي علو الشهادات المدرسية )جمهورية خوريا(؛
إعادة النظترل فيمتا يتعلتق بالشتواغل التتي أثاربتا التحتالف التدولي  ١٠3-١٢٠

يتتة إلحيتتاء يختتر  محرقتتة اليهتتودل فتتي التشتتريعات التتتي تقيتتد الوحتتوف العلميتتة العلن
 والنزيهة ويم ن أن تستخدم لتخويف الواحثين )النمسا(؛

اتختتاي م تتوات حاستتمة لخفتت  الستتي رة السياستتية علتتو وستتااك  ١٠٤-١٢٠
اإلعتتتالم المملوختتتة للدولتتتة وخفالتتتة استتتتقالي وستتتااك اإلعتتتالم الخاصتتتة والمملوختتتة 

 للدولة )السويد(؛
القواعتتد ضتتمان حريتتة وستتااك اإلعتتالم واستتتقاللها وخفالتتة امتثتتاي  ١٠5-١٢٠

المتعلقة بمل ية وسااك اإلعالم لقانون االتحاد األوروبي )ال تمييز وال تشريل بتضثر 
 رجعي( )ألمانيا(؛

ضتتتمان أن تنفيتتتذ تشتتتريعاتها فتتتي مجتتتاي وستتتااك اإلعتتتالم يحتتتترم  ١٠6-١٢٠
استتتقالي بتتذه الوستتااك وتعتتدديتهال بستتول منهتتا ت ويتتق قتترار المح متتة الدستتتورية 

ل التتتتتتتذي يهتتتتتتتدف إلتتتتتتتو استتتتتتتتعادة ٢٠١6ديستتتتتتتمور ختتتتتتتانون األوي/  ١٣المتتتتتتتةر  
 امتصاصات مجلس الوا اإلياعي الوطني )سويسرا(؛

تعزيز الحق في الحصوي علو المعلومات بحماية حرية الصحافة  ١٠٧-١٢٠
 واستخدام وساال االتصاي الجمابيري )ال رسي الرسولي(؛

ضتتتتمان الحتتتتق ال امتتتتل فتتتتي حريتتتتة التعويتتتترل متتتتن متتتتالي إدمتتتتاي  ١٠٨-١٢٠
التي تحد متن استتقالي وستااك  ٢٠١5علو القوانين المعتمدة منذ عام  تعديالت

اإلعتتالمل وتقتتوض الثقتتة فتتي حيادبتتال ويم تتنل فتتي حتتاالت م افحتتة اإلربتتا ل أن 
 تنته  الخصوصية )الم سي (؛
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ضمان حرية التعوير والتجمتلل بمتا فتي يلت  لمنظمتات المجتمتل  ١٠٩-١٢٠
 رنسا(؛المدنيل ماصة في سياق التجمعات العامة )ف

إلغاء التعديالت التقييدية علتو قتانون التجمعتات الستتعادة خامتل  ١١٠-١٢٠
 حرية التجمل السلميل تماشياا مل التزامات بولندا الدولية )خندا(؛

خفالتتة إطتتار قتتانوني ومتتالي يم تتن المنظمتتات غيتتر الح وميتتة متتن  ١١١-١٢٠
 العمل )النرويج(؛

ات غيتر الح وميتة تتتي  لهتم خفالة بيئتة شتفافة وتم ينيتة للمنظمت ١١٢-١٢٠
االستتتفادة متتن التتدعم المتتتاش والمستتابمة فتتي تنميتتة مجتمتتل متتدني مفعتتم بالحيويتتة 

 )النمسا(؛
اتخاي م وات ملموسة لتعزيز مشتارخة المجتمتل المتدني مشتارخة  ١١3-١٢٠

واسعة وخاملة في الحياة السياسية والمجتمعية خلهتال ب فالتة توفيتل شتفاف لتمويتل 
لح وميتتة وضتتتمان إم انيتتة ممارستتتة حريتتة التعويتتتر وحريتتة ت تتتوين المنظمتتات غيتتتر ا

الجمعيات في الواقل العمليل تماشياا مل العهتد التدولي الختاص بتالحقوق المدنيتة 
والسياستتتتيةل بستتتتول منهتتتتا اتختتتتاي م تتتتوات إضتتتتافية ل فالتتتتة تحقيقتتتتات فوريتتتتة فتتتتي 

لمجتمتل االعتداءات الودنية و/أو التهديتدات الموجهتة إلتو الجهتات الفاعلتة فتي ا
 المدني )فنلندا(؛

 اتخاي مزيد من الخ وات لم افحة االتجار بالوشر )أرمينيا(؛ ١١٤-١٢٠
ضتتتمان التنفيتتتذ الفعتتتاي لخ تتتة العمتتتل الوطنيتتتة لم افحتتتة االتجتتتار  ١١5-١٢٠

 )قورص(؛ ٢٠١8-٢٠١6بالوشر للفترة 
مواصتتلة الجهتتود الوطنيتتة فتتي إطتتار م تتة العمتتل الوطنيتتة الجديتتدة  ١١6-١٢٠
 وم افحة االتجار بالوشر وضمان إعادة تضبيل ال حايا )مصر(؛لمنل 
النظتتتتتر فتتتتتي اعتمتتتتتاد إجتتتتتراءات لتحديتتتتتد األشتتتتتخاص المعرضتتتتتين  ١١٧-١٢٠

لالتجارل وتعزيز مقاضاة مرت وي جريمة االتجار بالوشرل وفيتادة دعتم إعتادة تضبيتل 
 ال حايا )صربيا(؛

المعاصتتترةل تعزيتتتز العمتتتل الجتتتاري فعتتتالا للتصتتتدي ألشتتت اي التتترق  ١١٨-١٢٠
بتعزيتتز الجهتتود الراميتتة إلتتو عرقلتتة الشتتو ات اإلجراميتتة وتحديتتد ضتتحايا االتجتتار 

 الشمالية(؛ آيرلندابالوشر )الممل ة المتحدة لوري انيا العظمو و 
مواصلة ت وير اآلليات الوطنية لم افحة االتجار بالوشرل بوساال  ١١٩-١٢٠

الت االتجتتار بالوشتتر وإنشتتاء منهتتا إجتتراء تحقيتتق شتتامل فتتي التقتتارير المتعلقتتة بحتتا
 إطار قانوني لحماية األطفاي ضحايا االتجار بالوشر )بيالروس(؛

االبتمتتتام بتتتتدابير الوقايتتتة والحمايتتتة التتتتي تعتتتالج ضتتتعف األطفتتتاي  ١٢٠-١٢٠
 بوجه ماص أمام االتجار )جمهورية إيران اإلسالمية(؛
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ل مل الترخيتز تعزيز اإلجراءات الرامية إلو م افحة االتجار بالوشر ١٢١-١٢٠
علو تدابير الوقاية والحماية التي تعالج ضعف األطفتاي بوجته متاص أمتام االتجتار 

 )جورجيا(؛
خفالة تماشي اللواا  المتعلقة بالحق فتي الخصوصتية متل موتاد   ١٢٢-١٢٠

 الشرعية وال رورة والتناسب؛ وإنشاء آلية رقابة مستقلة وفعالة )ألمانيا(؛
وممارستتاتها وتشتتريعاتها ل تتمان اتستتاق أي استتتعراض إجراءاتهتتا  ١٢3-١٢٠

تتتدمل فتتي حتتق الخصوصتتية متتل المعتتايير الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتانل ال ستتيما متتل 
 مواد  الشرعية وال رورة والتناسب )الورافيل(؛

مواصلة حماية األسرة ال ويعية والزوا ل المةلفة متن فو  وفوجتةل  ١٢٤-١٢٠
 جنة )ال رسي الرسولي(؛بوصفها الوحدة األساسية للمجتملل وخذل  األ

ضتتتتمان تنفيتتتتذ جميتتتتل أح تتتتام العهتتتتد التتتتدولي الختتتتاص بتتتتالحقوق  ١٢5-١٢٠
 االقتصادية واالجتماعية والثقافيةل في إطار النظام القانوني الوطني )العراق(؛

خفالتتتة إعمتتتاي جميتتتل أح تتتام العهتتتد التتتدولي الختتتاص بتتتالحقوق  ١٢6-١٢٠
الا فتي نظامهتا القتانوني المحلتيل وفتي االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالا خام

 بذا الصدد ضمان إم انية التقاضي بشضن بذه الحقوق )جنو  أفريقيا(؛
تعزيز السياسات الرامية إلو م افحة رابرة التشردل ال سيما بين  ١٢٧-١٢٠

 األطفايل ووضل حد لها )ليويا(؛
 ضتتتتمان التنفيتتتتذ ال امتتتتل لحقتتتتوق المتتتترأةل ال ستتتتيما فيمتتتتا يتعلتتتتق ١٢٨-١٢٠

 بالوصوي الفعاي إلو الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية )فرنسا(؛
ضتتمان حمايتتة حتتق المتترأة فتتي الوصتتوي إلتتو عمليتتات اإلجهتتاض  ١٢٩-١٢٠

وحتتتق النستتتاء )واألفوا ( فتتتي أن يقتتترروا بحريتتتة ومستتتةولية عتتتدد وتواعتتتد وتوقيتتت  
 أطفالهم )أستراليا(؛

نيتتتتتة الالفمتتتتتة ضتتتتتمان أن تع تتتتتو المتتتتترأة الختتتتتدمات ال ويتتتتتة والمه ١3٠-١٢٠
لممارسة حقها القانوني في إنهاء الحملل والتضختد متن أن المترأة لهتا الحتق فتي أن 

 تقرر بشضن جسدبا )السويد(؛
خفالتة أن تتتم ن المترأة متن الوصتوي إلتو اإلجهتاض القتانوني بوضتل  ١3١-١٢٠

 بشضن تنظيم األسرة )النرويج(؛ ١99٣لواا  واضحة وملزمة قانوناا لتنفيذ قانون عام 
خفالتتة إتاحتتة اإلجهتتاض المتتضمون والقتتانوني فتتي الممارستتة العمليتتة  ١3٢-١٢٠

بشتضن تنظتيم األسترة  ١99٣لوضل لواا  واضحة وملزمة قانوناا لتنفيتذ قتانون عتام 
 )آيسلندا(؛

خفالتتتتة أن اإلجهتتتتاض القتتتتانوني المتتتتضمون متتتتتاش وفتتتتي المتنتتتتاوي فتتتتي  ١33-١٢٠
بشتضن تنظتيم األسترة وبمتا يتستق  ١99٣الممارسة العمليةل بما يتماشو مل قانون عتام 
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متتتن اتفاقيتتتة الق تتتاء علتتتو جميتتتل  ١6و ١٢متتتل التزامتتتات بولنتتتدا بموجتتتب المتتتادتين 
 أش اي التمييز ضد المرأة )خندا(؛

التنفيتتتذ ال امتتتل والفعتتتاي لقتتترارات المح متتتة األوروبيتتتة لحقتتتوق  ١3٤-١٢٠
 اإلنسان بشضن الوصوي إلو اإلجهاض )آيسلندا(؛

امتتتل والفعتتتاي لقتتترارات المح متتتة األوروبيتتتة لحقتتتوق التنفيتتتذ ال  ١35-١٢٠
بشتضن مستضلة حصتوي   . وس. ضتد بولنتداور.ر. ضتد بولنتدا اإلنسان فتي ق تية 

 النساء والفتيات علو الرعاية الصحية والخدمات الجنسية واإلنجابية )بولندا(؛
توستتتيل ن تتتاق التتتتدريب اإللزامتتتي بشتتتضن التعلتتتيم المتعلتتتق بحيتتتاة  ١36-١٢٠

ير تعلتتتتيم شتتتتامل ومالاتتتتم للستتتتن بشتتتتضن الصتتتتحة والحقتتتتوق الجنستتتتية األستتتترة لتتتتتوف
واإلنجابية وخفالة الوصوي دون عراقيل إلتو متدمات الصتحة الجنستية واإلنجابيتةل 

 بما في يل  اإلجهاض المضمون والقانوني )سلوفينيا(؛
اتختتتاي مزيتتتد متتتن الخ تتتوات للق تتتاء علتتتو التمييتتتز ضتتتد المتتترأة  ١3٧-١٢٠

 )جمهورية مولدوفا(؛
تتتنة  ١3٨-١٢٠ مواصتتتلة جهودبتتتا الراميتتتة إلتتتو وضتتتل حلتتتوي وتشتتتريعات محسل

 تهدف إلو الق اء علو جميل أش اي التمييز ضد المرأة )قورص(؛
مواشتتترة مزيتتتد متتتن الموتتتادرات والمشتتتاريل الح وميتتتة الراميتتتة إلتتتو  ١3٩-١٢٠

 م افحة التمييز ضد المرأة بش ل شامل )رومانيا(؛
تعزيتتتتز المستتتتاواة بتتتتين الجنستتتتين  مواصتتتتلة جهودبتتتتا الراميتتتتة إلتتتتو ١٤٠-١٢٠

 بالترخيز علو تنفيذ برنامج العمل الوطني للمساواة في المعاملة )باخستان(؛
اتختتتاي مزيتتتد متتتن التتتتدابير الفعالتتتة لم افحتتتة العنتتتف صتتتد المتتترأة  ١٤١-١٢٠

 )الصين(؛
مواصتتتلة جهودبتتتا الراميتتتة إلتتتو منتتتل جميتتتل أشتتت اي العنتتتف ضتتتد  ١٤٢-١٢٠

 ليشتي(؛ -المرأة والق اء عليه )تيمور
 ت ثيف إجراءاتها لم افحة العنف والتمييز ضد المرأة )سري الن ا(؛ ١٤3-١٢٠
اعتمتتاد استتتراتيجية شتتاملة ترمتتي إلتتو منتتل وإنهتتاء جميتتل أشتت اي  ١٤٤-١٢٠

 العنف ضد المرأة )جمهورية مولدوفا(؛
مواصلة جهودبا الرامية إلو الق اء علو العنف ضتد المترأةل بمتا  ١٤5-١٢٠

 المنزلي )الفلوين(؛في يل  العنف 
          مواءمتتتتتتتة تشتتتتتتتريعاتها الوطنيتتتتتتتة متتتتتتتل أح تتتتتتتام اتفاقيتتتتتتتة استتتتتتت نووي ١٤6-١٢٠

 )الووسنة والهرس (؛
مواءمة تشريعاتها الوطنية مل أح تام اتفاقيتة مجلتس أوروبتا بشتضن  ١٤٧-١٢٠

 منل وم افحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي )ترخيا(؛ 



A/HRC/36/14 

GE.17-12108 26 

العنتتتفل بمتتتا فتتتي يلتتت   مواصتتتلة جهودبتتتا الراميتتتة إلتتتو م افحتتتة ١٤٨-١٢٠
العنف ضد المرأةل واعتماد استراتيجية شاملة ترمي إلو منل وإنهتاء جميتل أشت اي 

 العنف ضد المرأة )دولة فلس ين(؛
تعزيتتز الق تتاء علتتو جميتتل أشتت اي العنتتف ضتتد المتترأة عتتن طريتتق  ١٤٩-١٢٠

 تجريم العنف المنزلي واالغتصا  الزوجي )بلجي ا(؛
ااي لتجتتتريم العنتتتف المنزلتتي بوضتتتوش وتنفيتتتذ تعتتديل القتتتانون الجنتت ١5٠-١٢٠

 استراتيجية شاملة للق اء علو جميل أش اي العنف ضد المرأة )سيراليون(؛
العمل علو معالجة مسضلة العنف المنزلي في بولندا وخفالة تقديم  ١5١-١٢٠

 الدعم لل حايا )أستراليا(؛
اء متتن تنظتتيم حملتتة وطنيتتة للتوعيتتة باالحتياجتتات المحتتددة للنستت ١5٢-١٢٠

 ضحايا العنف المنزلي والعنف الجنساني )خرواتيا(؛
توفير تمويل خاٍف ومستتقر للمستاعدة القانونيتة والنفستية وال ويتة  ١53-١٢٠

 والمضو  ل حايا العنف المنزلي )الدانمرل(؛
مواصتتلة جهودبتتا الحميتتدة للتصتتدي للعنتتف ضتتد المتترأة والعنتتف  ١5٤-١٢٠

 ايا العنف المنزلي )التفيا(؛المنزليل بسول منها فيادة الدعم ل ح
تتتتوفير تمويتتتل ختتتاٍف ومستتتتقر لمراختتتز الرعايتتتة والمالجتتت  للنستتتاء  ١55-١٢٠

 واألطفاي ضحايا العنف المنزلي )شيلي(؛
الشروع في تنفيذ الورنامج المعنتون ممنتل العنتف المنزلتي والعنتف  ١56-١٢٠

 علو أساس نوع الجنسم )إسراايل(؛
متتن العنتتف الجنستتاني )جمهوريتتة إيتتران تعزيتتز حمايتتة المهتتاجرات  ١5٧-١٢٠

 اإلسالمية(؛
اعتمتتاد تتتدابير لحمايتتة حقتتوق المتترأةل بستتول منهتتا تعزيتتز القتتوانين  ١5٨-١٢٠

ضتتتد العنتتتف الجنستتتي وخفالتتتة المستتتاواة لمشتتتارخة المتتترأة فتتتي الشتتتةون السياستتتية 
 والشةون العامة )بوتسوانا(؛

والحيتاة السياستية  مواصلة تعزيز مشارخة المرأة فتي الحيتاة العامتة ١5٩-١٢٠
 للولد )الووسنة والهرس (؛

بشتتضن  ٢٠١١اتختتاي التتتدابير المناستتوة لتعزيتتز تنفيتتذ قتتانون عتتام  ١6٠-١٢٠
 دعم األسرة ونظم الرعاية الوديلة )باخستان(؛

مواصلة تعزيز اإلجتراءات الراميتة إلتو حمايتة األطفتاي متن العنتف  ١6١-١٢٠
 والهرس (؛ وغيره من أش اي المعاملة السيئة )الووسنة

خفالتتتتة التحقيتتتتق فتتتتي جميتتتتل حتتتتاالت االعتتتتتداء الجنستتتتي علتتتتو  ١6٢-١٢٠
األطفتتتاي ومقاضتتتاة مرت ويهتتتال ودفتتتل تعتتتوي  مناستتتب لل تتتحايا وإعتتتادة تتتتضبيلهم 

 )جنو  أفريقيا(؛
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اتختتتاي م تتتوات ل فالتتتة قوتتتوي عامتتتة الجمهتتتور ومعرفتتتته للتتتتدابير  ١63-١٢٠
ستتيما فيمتتا يتعلتتق باألطفتتاي يوي القاامتتة متتن أجتتل الحمايتتة القانونيتتة ل طفتتايل ال 

 اإلعاقة )السويد(؛
مواصتتتلة تحستتتين وضتتتل األشتتتتخاص يوي اإلعاقتتتةل بستتتول منهتتتتا  ١6٤-١٢٠

ل وبتتتتتدء ٢٠٣٠-٢٠١7التعجيتتتتل بإعتتتتداد االستتتتتراتيجيات يات الصتتتتلة للفتتتتترة 
 تنفيذبا )ليويا(؛

التعجيتتل بتنفيتتذ االستتتراتيجية الخاصتتة باألشتتخاص يوي اإلعاقتتة  ١65-١٢٠
متن أجتل تعزيتز فرقتة العمتل المعنيتة بنظتام التدعم المقتدم  ٢٠٣٠-٢٠١7للفترة 

 ل شخاص يوي اإلعاقة وأسربم ومقدمي الرعاية لهم )إندونيسيا(؛
مواصتتتلة سياستتتاتها وتتتتدابيربا الراميتتتة إلتتتو تعزيتتتز وحمايتتتة حقتتتوق  ١66-١٢٠

 األقليات الوطنية )أرمينيا(؛
ة للرومتا وغيتربم ضمان حقتوق التعلتيم والصتحة والست ن والعمالت ١6٧-١٢٠

 من األقليات اإلثنية )الصين(؛
تعزيز السياسات والورامج الرامية إلو إع اء الس ان الروما فرصاا  ١6٨-١٢٠

 متساوية في الوصوي إلو الخدمات )بيرو(؛
مواصتلة جهودبتا الراميتتة إلتو تحستتين مستاعدة أطفتتاي الرومتا فتتي  ١6٩-١٢٠

 بإدما  الروما )بنغاريا(؛الحصوي علو تعليم جيد وبالتالي النهوض 
تعزيتتز الجهتتود الراميتتة إلتتو تتتوفير التعلتتيم قوتتل المدرستتي ألطفتتاي  ١٧٠-١٢٠

الروما خشرط مسوق لوصولهم علو قدم المساواة إلو مزيد متن التعلتيم دون تمييتز 
 )خرواتيا(؛

اعتمتتتتاد تتتتتدابير ملموستتتتة لتعزيتتتتز حمايتتتتة المهتتتتاجرين والالجئتتتتين  ١٧١-١٢٠
 ماال(؛وطالوي اللجوء )غواتي

اتختتاي التتتدابير الالفمتتة لم افحتتة التمييتتز الفعلتتي والقتتانوني ضتتد  ١٧٢-١٢٠
 المهاجرين غير النظاميين )أوروغواي(؛

اتخاي تدابير عاجلة للتحقيتق فتي أعمتاي التمييتز ضتد المهتاجرين  ١٧3-١٢٠
والالجئين واألقليات والمعاقوة عليهال ال سيما ب فالة الحماية الالفمة لمن يولغون 

 أعماي التمييز )األرجنتين(؛ عن
ضتتتتتمان المعاملتتتتتة المناستتتتتوة للمهتتتتتاجرين غيتتتتتر القتتتتتانونيين التتتتتذين  ١٧٤-١٢٠

ينتظترون تترحيلهم متن الولتدل بمتا فتي يلت  الوصتوي إلتو ستول االنتصتاف القانونيتة 
 )االتحاد الروسي(؛

مواصتتتتلة بتتتتذي الجهتتتتود لحمايتتتتة العمتتتتاي المهتتتتاجرين متتتتن جميتتتتل  ١٧5-١٢٠
عتتتتداءل ال ستتتيما القتتتادمين متتتن جمهوريتتتة خوريتتتا الشتتتعوية أشتتت اي االستتتتغالي واال
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الديمقراطيةل بتحسين رروف عملهم وفقاا للمعايير الدولية يات الصتلة )جمهوريتة  
 خوريا(؛
  ضتتمان الختتدمات األساستتية ألطفتتاي المهتتاجرين غيتتر النظتتاميينل ١٧6-١٢٠

 ال سيما في مجالي التعليم والصحة )أوروغواي(؛
متتتتتتام بعمليتتتتتتة إدمتتتتتتا  الالجئتتتتتتين )جمهوريتتتتتتة إيتتتتتتران فيتتتتتتادة االبت ١٧٧-١٢٠

 اإلسالمية(؛
النظر في المشارخة في برامج تقاسم األعواء اإلضافيةل مثل م ة  ١٧٨-١٢٠

االتحتتتاد األوروبتتتي إلعتتتادة تتتتوطين الالجئتتتين ونظتتتام الحصتتتص الختتتاص بتتتالالجئين 
 )ترخيا(؛
ءل النظتتر فتتي المستتاال المتعلقتتة بإم انيتتة وصتتوي ملتمستتي اللجتتو  ١٧٩-١٢٠

 مل مراعاة االلتزامات بموجب المعابدات الدولية )بيالروس(؛
اتختتتاي تتتتدابير متتتن أجتتتل االحتتتترام ال امتتتل لموتتتدأ عتتتدم اإلعتتتادة  ١٨٠-١٢٠

 القسرية عندما يتعلق األمر بمرخز الالج  الخاص بشخص أجنوي )اليونان(؛
إعتتتداد مشتتتروع تعتتتديل لقتتتانون األجانتتتب يحظتتتر احتجتتتاف األستتتر  ١٨١-١٢٠

علو قّصر والقّصر غير المصحوبين ألغراض اإلعادة وإجراءات اللجتوء المشتملة 
 )قيرغيزستان(؛

اتختتتاي تتتتدابير عاجلتتتة متتتن أجتتتل عتتتدم ستتتلب األطفتتتاي ملتمستتتي  ١٨٢-١٢٠
 اللجوء حريتهم )األرجنتين(؛

اتختتتتاي التتتتتدابير الالفمتتتتة ل تتتتمان الوصتتتتوي ال امتتتتل إلتتتتو التعلتتتتيم  ١٨3-١٢٠
فاال بمتن فتيهم الالجئتون وملتمستو اللجتوء والرعاية الصحية ل شخاص األخثر ضع

 )ال رسي الرسولي(؛
مواصتتلة جهودبتتا الراميتتة إلتتو خفالتتة إحيتتاء يختتر  محرقتتة اليهتتود  ١٨٤-١٢٠

 )إسراايل(؛
التحقيتتق بصتتورة شتتاملة فتتي جميتتل أعمتتاي التخريتتب ضتتد القوتتور  ١٨5-١٢٠

انيتتا والنصتب التذخاريتة للجنتتود الستوفيات التتذين لقتوا حتتتفهم فتي الحتتر  ضتد ألم
 .النافية وتقديم الجناة إلو العدالة )االتحاد الروسي(

جميتتتل االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة فتتتي بتتتذا التقريتتتر تعوتتتر عتتتن موقتتتف  -١٢١
الدولتتة )التتتدوي( التتتتي قتتتدمتها و/أو الدولتتتة موضتتوع االستتتتعراض. وال ينوغتتتي أن يُفهتتتم أنهتتتا 

 تحظو بتضييد الفريق العامل ب امله.
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