
GE.16-22512(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤ - شباط/فرباير ٢٧
 من جدول األعمال 6البند 

 االستعراض الدوري الشامل

 *تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل  
 جمهورية مولدوفا  

__________ 

   يعمم املرفق دون حترير رمسي وباللغة اليت ُقّدم هبا فقط. *

 

 A/HRC/34/12 األمم املتحدة

 Distr.: General الجمعية العامة 

21 December 2016 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/34/12 

GE.16-22512 2 

 احملتويات
 الصفحة 

 3  ..................................................................................... مقدمة   
 3  ............................................................ موجز مداولت عملية الستعراض - أولا  

 3  ..................................... عرض احلالة من جانب الدولة موضوع الستعراض - ألف   
 ٧  ....................................... جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الستعراض - باء   

 ١٧  ................................................................ توصياتالستنتاجات و/أو لا - ثانياا  
 املرفق 

 36  ............................................................................... تشكيلة الوفد   



A/HRC/34/12 

3 GE.16-22512 

 مقدمة  
مبوجدددب قدددرار  لددد   عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددور  الشدددامال  املنشددد  -١

 ١١أكتدوبر ىل  تشدرين األول/ 3١الفدةة مدن ين يف   دورته السادسة والعشر 5/١حقوق اإلنسان 
 املعقودة التاسعة  اجللسة يف مولدوفا مجهورية يف احلالة واستعرضت .٢٠١6تشرين الثاين/نوفمرب 

. وتدددددرأس وفدددددد مجهوريدددددة مولددددددوفا و يدددددر العددددددل يف مجهوريدددددة ٢٠١6شدددددرين الثددددداين/نوفمرب ت ٤ يف
التقريددر املتعلددق رمهوريدة مولدددوفا يف جلسددته  مولددوفا  فددريددي سديبوتار . واعتمددد الفريددق العامدال

 . ٢٠١6تشرين الثاين/نوفمرب  8يف الثالثة عشرة  املعقودة 
  اختدددددار  لددددد  حقدددددوق اإلنسدددددان فريدددددق املقدددددررين ٢٠١6كدددددانون الثاين/ينددددداير   ١٢ويف  -٢

نددام   )اجملموعددة الثدثيددةي لتيسددي السددتعراض املتعلددق رمهوريددة مولدددوفاي سددلوفينيا  وفييددت التدداي
  ديفوار. وكوت

مددن  5الفقددرة و  5/١مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوق اإلنسددان  ١5وعمدددا ب حكددام الفقددرة  -3
    صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض مجهورية مولدوفاي١6/٢١مرفق قرار اجملل  

 ي؛ A/HRC/WG.6/26/MDA/1)أي )١5تقرير وطا/عرض كتايب مقدم وفقاا للفقرة  )أي 
ة حلقدوق اإلنسدان وفقداا جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السدامي )بي 
 ي؛ A/HRC/WG.6/26/MDA/2)بي )١5 للفقرة

)جي ١5مدددددددوجز أعدتددددددده املفوضدددددددية السدددددددامية حلقدددددددوق اإلنسدددددددان وفقددددددداا للفقدددددددرة  )جي 
(A/HRC/WG.6/26/MDA/3ي.   
 قائمددة أسددألة أعددداا سددلفاا  وأحيلددت ىل  مجهوريددة مولدددوفا  عددن طريددق اجملموعددة الثدثيددة  -٤

ملكددددة ىلسددددبانيا  وأملانيددددا  وبلشيكددددا  وتشدددديكيا  وسددددلوفينيا  والسددددويد  وسويسددددرا  واملكسددددي   وامل
 املوقددع يف األسددألة علدد  الطدددع وريكددنالشددمالية  والنددروي .  آيرلندددااملتحدددة لربينانيددا العومدد  و 

  .العامال للفريق اخلارجي الشبكي

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

بتعزيددز حقددوق اإلنسددان  ورحددب اا راسدد اا ذكددر الوفددد أن مجهوريددة مولدددوفا ملتزمددة التزامدد -5
بالستعراض الدور  الشامال كوسديلة للتددقيق يف التقددم احملدر  يف البلدد فيمدا يتعلدق تمايدة وتعزيدز 

  من جانب أصحاب املصلحة املعنيني. حقوق اإلنسان
وقدددددم الوفددددد معلومددددات مسددددتكملة عددددن تصددددديق مجهوريددددة مولدددددوفا علدددد  العديددددد مددددن  -6

املعاهدات الدولية  وبنّي أن التنورات الرئيسية يف اإلطدار القدانوين الدوطا حلقدوق اإلنسدان تتمثدال 
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. وأكددد الوفددد عددزم ٢٠١٤-٢٠١١يف ىلجنددا  خنددة العمددال الوطنيددة الثانيددة حلقددوق اإلنسددان للفددةة 
احلكومة عل  الةوي  لوثيقدة سياسدة عامدة جديددة حلقدوق اإلنسدان سدو  تتيدمن توصديات مدن 

  عن التوصيات املنبثقة عن عملية التقييم احلالية. اهليأات الدولية فيدا 
ومشلت التنورات القانونية الرئيسية اعتمداد القدانون املتعلدق بيدمان املسداواة  الد   مشدال  -٧
يع أسباب التمييز  وأنش  اجملل  املعا مبندع التمييدز والقيداء عليده وضدمان املسداواة. وقدد ا د  مج

دم توصددديات. وُمدددن، اجمللددد   يف هددد ا اجمللددد  قدددرارات فوريدددة بحعدددادة حقدددوق ضدددحايا التمييدددز  وقددد
    سلنة التحقيق يف فأة معينة من امل الفات اإلدارية.٢٠١٤ عام
املتعلق باستحداث حمدامي الشدعب )أمدني املودالي علد  تعزيدز  ٢٠١٤وعمال قانون عام  -8

. ومبوجب ه ا القانون  ُخفض عدد حمامي الشدعب  قدرة مركز حقوق اإلنسان ال   كان قائماا 
وُعدددل ىلجددراء التعيددني )أصددب، التعيددني مددن جانددب الربملددان  علدد  أسدداس مسددابقة عامددةي ليددمان 

  ي لمتثال املرشحني.الشفافية وىلشراك اجملتمع املدين ووضع معاي
واعُتمد القانون اجلديد بش ن الوكيال احلكدومي لددا احملكمدة األوروبيدة حلقدوق اإلنسدان   -٩

وهددو يددنى علدد  آليددة منقحددة لرصددد تنفيدد  قددرارات احملكمددة يف مجهوريددة مولدددوفا. كمددا أندده يددنوم 
  التمثيال أمام احملكمة وىلنفاذ قرارات احملكمة وأحكامها.

وع القدددانون الددد   يدددنوم األهليدددة القانونيدددة لةشددد ا  ذو  اإلعاقدددة أن ومدددن شددد ن مشدددر  -١٠
مدددن اتفاقيدددة حقدددوق األشددد ا  ذو  اإلعاقدددة  حيددد  يعددددل  ١٢ييدددمن المتثدددال ألحكدددام املدددادة 

مفهوم األهلية القانونية لةش ا  ذو  اإلعاقة من خدل ىلتاحة اإلمكانية للكبدار والبدالغني الد ين 
العقليددة  ع قدددراام الش صددية أو البدنيددة أولدد  احلمايددة يف حالدة تراجددحتدرروا مددن الوصدداية للحصددول ع

   وىلنشاء  ل  أسر   وتعيني وصي مؤقت  وك ا القدرة عل  متثيال أنفسهم يف الدعاوا املدنية.

ودخلدددت اةليدددة الوطنيدددة اجلديددددة املعنيدددة مبنددددع التعددد يب طدددور التشدددغيال الفعلدددي  عقددددب  -١١
    اةلية الوطنية املعنية مبنع التع يب.ىلكمال ىلجراءات اختيار أعياء  ل

وا  ت مجهوريدة مولددوفا تددابي لتحسدني  درو  الحتشدا   ل سديما عدن طريدق تدوفي  -١٢
خمصصددات منتومددة يف امليزانيددة  وبندداء سددشن جديددد حلددال مشددكلة الكتوددا  يف املرافددق السددشنية 

  .٢٠٢٠-٢٠١6وتعزيز السةاتيشية اجلديدة لتنوير نوام السشون للفةة 
وعدددرض الوفدددد التددددابي املت ددد ة لكفالدددة احلدددق يف التعلددديم للشميدددع. وأُدرجدددت األولويدددات  -١3

الوطنيدددة  ول سددديما تعلددديم األطفدددال والشدددباب ذو  اإلعاقدددة  يف برندددام  التنميدددة للتعلددديم الشدددامال 
  .٢٠٢٠-٢٠١١يف مجهورية مولدوفا  للفةة للشميع 

وفيمدددا ادددى العدقدددات بدددني اجلماعدددات اإلثنيدددة وملايدددة حقدددوق األشددد ا  املنتمدددني ىل   -١٤
علدد  املعددايي الدوليددة املتعددار  عليهددا. والعمددال أأقليددات قوميددة  تسددتويف تشددريعات مجهوريددة مولدددوفا 

  تعىن بالتنوع الشدامال يف مجهوريدة مولددوفا. ٢٠٢6-٢٠١6جار بش ن اسةاتيشية جديدة  للفةة 
  كومة تدابي لتعزيز اللغة الرمسية وكفالة توفي التدريب للكبار املنتمني ىل  أقليات قومية.وتت   احل
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ومن بني صدحيات احلكومة أن تكفال للشميع احلق يف حرية التعبدي واحلدق يف التشمدع  -١5
  ٢٠١6علددد  قددددم املسددداواة مدددع الغدددي. ومدددن املتوقدددع أن يعدددرض علددد  الربملدددان تلدددول  ايدددة عدددام 

ع قدددانون جديدددد بشددد ن املنومدددات غدددي التشاريدددة  يرمدددي ىل  تيسدددي تسدددشيال املنومدددات غدددي مشدددرو 
  احلكومية وحتسني عملها.

وتوجددد مبددادرة جديدددة لتعددديال القددانون اجلنددائي هبددد  تقنددني جددرائم الكراهيددة يف انتوددار  -١6
  مناقشتها يف الربملان.

يددة لتحسددني فددر  جلددوء وخيدع قندداع العدالددة إلصددحات شدداملة تيددمنت تدددابي جد -١٧
 مجيددع الفأددات الجتماعيددة ىل  العدالددة. وأُدرجددت اإلصدددحات يف خنددة العمددال لتنفيدد  اسددةاتيشية

  .٢٠١6-٢٠١١ىلصدح قناع العدالة للفةة 
 واسددددتحدثت نوددددم لختيددددار القيدددداة وتقيدددديم أدائهددددم  وباتددددت احملدددداكم تسددددت دم نوامدددداا  -١8

إلدارة ملفددددات احملدددداكم والتسددددشيال الصددددوأ للشلسددددات. ومددددن شدددد ن القددددانون  متكددددامدا  ىللكةونيدددداا 
املتعلددق بحعددادة تنودديم النوددام القيددائي أن يكفددال فددر  اللشددوء ىل  القيدداء مددن خدددل  ٧٩ رقددم

الستغدل األمثدال لنودام احملداكم  األمدر الد   مدن شد نه أن يعدز  قددرات احملداكم  ويرتقدي بنوعيدة 
  لت صى القياة يف  الت بعينها. ىلقامة العدل ويوجد أسساا 

اميددددة ىل  ىلصدددددح حصددددانة القيدددداة    صدددددر عدددددد مددددن القددددوانني الر ٢٠١3ومندددد  سددددنة  -١٩
  بش ن اختبار النزاهة املهنيدة  الد   أقدر يف 3٢5سيما فيما يتعلق مبنع الفساد. فالقانون رقم  ل

 ملنع الفساد بني مو في اخلدمة العامة. اا جديداا   أوجد صك٢٠١3 سنة
  أدخددال ىلصددددحات علددد  النودددام وأنشددد  ٢٠١6 والقددانون املتعلدددق بددددائرة الدعددداء  لعدددام -٢٠

  دوائر ادعاء مت صصة.
وأحدددر  تقددددم كبدددي يف تعزيدددز وضدددمان املسددداواة بدددني اجلنسدددني  سدددواء مدددن حيددد  تكييدددف  -٢١

نوور اجلنساين يف السياسات القناعية الوطنيدة. اإلطار القانوين واملؤسسي أو من حي  ىلدماج امل
  فيمددددددا توجددددددد ٢٠١5-٢٠١٠ملسدددددداواة بددددددني اجلنسددددددني للفددددددةة ونفددددد  الربنددددددام  الددددددوطا بشدددددد ن ا

    يف مرحلة التشاور.٢٠٢١-٢٠١٧ السةاتيشية اجلديدة بش ن املساواة بني اجلنسني  للفةة
فا تعددديدت علدد  عدددة قددوانني   اعتمددد برملددان مجهوريددة مولدددو ٢٠١6ويف نيسددان/أبريال  -٢٢

تشدريعية  تلدزم األحدزاب السياسدية بيدمان املسداواة يف احلقدوق والفدر  بدني أعيدائها مدن النسداء 
يف املائة لكدال مدن اجلنسدني  وىللدزام وسدائط  ٤٠ والرجال  واحةام النسبة الدنيا للتمثيال احملددة يف

وتقدددص صددور تكددرس مسدداواة املددرأة  اإلعدددم ووكددالت الدعايددة باسددت دام لغددة غددي متحيددزة جنسددياا 
والرجددال يف احلقددوق يف  ددالت احليدداة العامددة واخلاصددة. وتيددمنت التعددديدت الدديت أدخلددت علدد  

  .يوماا  ١٤قانون العمال استحداث ىلجا ة أبوة مداا 
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وا ددد ت مجهوريدددة مولددددوفا تددددابي بغيدددة مواءمدددة اإلطدددار القدددانوين الدددوطا ملندددع ومكافحدددة  -٢3
 مع املعايي الدوليدة. وذكدر الوفدد أن احلكومدة صداغت املرسدوم الرئاسدي للتوقيدع علد  العنف املنزي

  اتفاقية  ل  أوروبا بش ن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزي )اتفاقية اسننبولي. 
ايدددة حقدددوق النفدددال. فقدددد أنشدددد  يف وقددددم الوفدددد معلومدددات مسدددتكملة فيمدددا يتعلددددق تم -٢٤
انوين جديددد حلمايددة األطفددال الدد ين يواجهددون صددعوبات ورصددد أوضدداعهم؛   ىلطددار قدد٢٠١3 عددام

  معايي خلدمات الدعم الجتماعي لةسر اليت لديها أطفال.  ووضعت أيياا 
واسددتحدثت ضددمن النيابددة العامددة وحدددات مت صصددة للقّصددر وشددؤون حقددوق اإلنسددان.  -٢5

  اع ىل  القّصر.وأنشأت يف مثان نيابات عامة غر  مت صصة تؤو  جلسات الستم
وأدخلت حتسينات كبية خدل السنوات األربع املاضية عل  اإلطدار التشدريعي ملكافحدة  -٢6

  آليددة حكوميددة مناسددبة ٢٠١6الجتددار بالبشددر. واسددتحدث قددانون ت هيددال ضددحايا اجلددرائم  لعددام 
م اةليددة إلعددادة ت هيددال اليددحايا  مبددا يف ذلدد  ضددحايا الجتددار بالبشددر والجتددار باألطفددال. وسددتقد

املسدداعدة الجتماعيددة والنبيددة والتعددويض املدداي ليددحايا اجلددرائم. وتقدددم يف الوقددت الددراهن مراكددز 
   احلماية اخلدمات املت صصة لليحايا واليحايا احملتملني لدجتار بالبشر.يتقدص املساعدة وتوف

عراض الددددور  وكدددرر الوفدددد الت كيدددد علددد  أميدددة آليدددات األمدددم املتحددددة  ول سددديما السدددت -٢٧
ىل  أن أربعدددة مقدددررين خاصدددني اا الشدددامال واملكلفدددني بوليدددات يف ىلطدددار اإلجدددراءات اخلاصدددة  مشدددي 

ومخسة آخرين من كبار مسؤوي األمم املتحددة يف  دال حقدوق اإلنسدان قدد أدوا  يدارة ىل  البلدد. 
  كلفني بوليات.وكرر الوفد الت كيد عل  أن مجهورية مولدوفا قد وجهت دعوة دائمة ىل  مجيع امل

مجهوريددددددددة مولدددددددددوفا تقدددددددددص ترشدددددددديحها لعيددددددددوية  لدددددددد  حقددددددددوق اإلنسددددددددان قددددددددررت و  -٢8
 . ٢٠٢٢-٢٠٢٠ للفةة
بفكدددرة التكامدددال األورويب  مسةشددددة يف ذلددد  باتفدددداق اا ومجهوريدددة مولددددوفا ملتزمدددة متامددد -٢٩

ومجهوريددة مولدددوفا شددراكتها مددع الحتدداد األورويب. وُعقدددت جلسددات احلددوار بددني الحتدداد األورويب 
بش ن حقوق اإلنسان يف شكال موسع  مبشاركة منومة األمن والتعاون يف أوروبدا و لد  أوروبدا   

تشدارك فيده بفعاليدة وشدفافية جهددات اجملتمدع املددين يف معاجلدة القيددايا اا كمدا وفدر هد ا احلدوار منددرب 
  املتصلة تقوق اإلنسان واحلريات.

املشاركة يف حوار بنداء مدع مننقدة ترانسنيسدةيا بشد ن  وذكر الوفد أن هناك صعوبات يف -3٠
خمتلددف مسدددائال حقدددوق اإلنسددان  ألسدددباب خارجدددة عدددن سددينرة السدددلنات املولدوفيدددة. وذكدددر أن 

  احلكومة املركزية ملتزمة بتحديد ىلمكانيات تنفي  توصيات تقرير هامربيغ.
دهدا الراميدة ىل  تعزيدز سياسدات مبواصلة جهو اا وبنّي الوفد أن مجهورية مولدوفا ملتزمة متام -3١

حقددددوق اإلنسددددان يف القناعددددات الجتماعيددددة  حيدددد  ل تددددزال السياسددددات تاجددددة ىل  مزيددددد مددددن 
التنوير  ولحظ أن ه ا األمر سيتنلب بعض التفاين. واحلكومة تقدر أريا تقدير مشاركة اجملتمع 

  ق اإلنسان.املدين وترا أنه شري  نشط وجهة تقييم للوقو  عل  تنفي  سياسات حقو 
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 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
 الدديت التوصدديات علدد  الطّدددع وريكددنوفددداا ببيانددات خدددل جلسددة التحدداور.  ٧5أد   -3٢

 .التقرير ه ا من ثانياا  الفرع يف احلوار أثناء قدمت
والتقدددارير الددديت تشدددي ىل   ارسدددة وأعربدددت الندددروي  عدددن قلقهدددا ىل اء األوضددداع يف السدددشون  -33

وأن اا الشرطة لسوء املعاملة والتع يب. وأشارت ىل  أن السدتقدل القيدائي ل يدزال يشدكال حتددي
 يادة الشفافية أمر أساسي من أجال احلد من الفساد. وأشدارت الندروي  ىل  تقدارير تفيدد مبمارسدة 

  من النتقام.اا الصحفيني الرقابة ال اتية خوف
حبددددت باكسددددتان بالتصددددديق علدددد  صددددكوك حقددددوق اإلنسددددان  وسددددن القددددوانني احملليددددة  ور  -3٤

واعتماد السةاتيشية املتعلقة بالتنوع الشامال وخنة العمال اخلاصدة بالرومدا. وأعربدت عدن تقدديرها 
  لعمال اجملال  الوطنية لةش ا  ذو  اإلعاقة واألطفال.

لددوفا مدن أجدال تعزيدز ىلطارهدا التنويمدي وأثنت بنمدا علد  اجلهدود الديت بد لتها مجهوريدة مو  -35
واملؤسسددددي حلقددددوق اإلنسددددان  وكدددد ا التدددددابي املت دددد ة ملعاجلددددة حددددالت انعدددددام اجلنسددددية والجتددددار 
باألشدددد ا  والعنددددف ضددددد املددددرأة. وأعربددددت عددددن قلقهددددا ىل اء عمددددق النقسددددامات اإلثنيددددة والدينيددددة 

  واللغوية واجلنسانية يف البلد. 
لقددانون املتعلددق مبكتددب أمددني املوددال املعددا باملسدداواة  ولحوددت وأشددارت بدداراغوا  ىل  ا -36

جتددددرص التمييددددز. ورحبددددت بدددداجلهود الراميددددة ىل  معاجلددددة حقددددوق األقليددددات وقيددددايا انعدددددام اجلنسددددية 
  واللغات الوطنية. 

ورحبددت بدديو باعتمدداد خنددة العمددال الوطنيددة بشدد ن ىلدمدداج الرومددا واعتمدداد السددةاتيشية  -3٧
  وع الشامال.املتعلقة بالتن

وأعربددت الفلبدددني عددن القلدددق ىل اء تعليدددق التصددديق علددد  التفاقيدددة الدوليددة حلمايدددة حقدددوق  -38
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ومعاهدات حقوق اإلنسان األخرا. وحثدت احلكومدة علد  
تعزيدددز الفدددر  الفعليدددة للحصدددول علددد  التعلددديم ومكافحدددة التغيدددب والتسدددرب يف صدددفو  أطفدددال 

  ا  ول سيما الفتيات. الروم
وأقدرت بولنددا بدداجلهود املب ولدة لدمتثددال للتوصديات الدديت قبلدت خدددل جولدة السددتعراض  -3٩

  األو .
وأشادت الربتغال مبكافحة الفساد  ول سيما يف قنداع العدالدة. ورحبدت بتعزيدز مجهوريدة  -٤٠

  مولدوفا لإلطار التشريعي واملمارسة من أجال مكافحة التع يب. 
ونوهدددت قندددر مبكافحدددة الجتدددار واسددددتغدل األطفدددال مدددن خددددل اعتمددداد اسددددةاتيشيات  -٤١

وطنية. ورحبت باجلهود املب ولة لتعزيز حقوق األش ا  ذو  اإلعاقة  ُمنالبة  يف الوقت ذاتده  
  بتقدص الدعم ىل  أسرهم.
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ه وضدمان املسداواة وأشادت مجهورية كوريا بحنشاء اجملل  املعا مبنع التمييز والقياء عليد -٤٢
واعتماد القدانون املتعلدق بيدمان املسداواة. ولحودت التقددم احملدر  يف مكافحدة الفسداد القيدائي  

  . ٢٠١6-٢٠١١من خدل اسةاتيشية ىلصدح قناع العدالة للفةة 
وأعربددت رومانيدددا عددن ارتياحهدددا للتنوددديم اجليددد للشولدددة األو  مددن النت ابدددات الرئاسدددية   -٤3
  راقبة الدولية.املم بعثة اا لتقييوفق
ولحظ الحتاد الروسي عدم كفاية متثيال األقليدات اإلثنيدة يف اهليأدات احلكوميدة  وأعدرب  -٤٤

عن قلقده ىل اء التوجده ىل  المتنداع عدن اسدت دام اللغدة الروسدية كلغدة للتواصدال بدني خمتلدف الفأدات 
  اإلثنية. 

ان وكدددد ل  ب ليددددة رصددددد تنفيدددد ها. ورحبددددت صددددربيا لنددددة العمددددال الوطنيددددة حلقددددوق اإلنسدددد -٤5
 ورحبت باعتماد تشريعات حلماية النفال واسةاتيشية لتنفي ها.

 ٢٠٢٠-٢٠١٧وأشدددددادت سدددددياليون لندددددة العمدددددال الوطنيدددددة حلقدددددوق اإلنسدددددان للفدددددةة  -٤6
. وأشدارت ىل  أنده ريكدن بد ل ٢٠٢٠-٢٠١٤والسةاتيشية احلكومية بش ن ملاية النفال للفدةة 

ن مشدداركة الرومددا يف عمليدات صددنع القددرار وشددشعت احلكومددة علدد  تنفيدد  مزيدد مددن اجلهددود ليددما
  . ٢٠٢٠-٢٠١6خنة العمال الوطنية لصاحل الروما للفةة 

وأشددادت سددلوفينيا بالتقدددم احملددر  مندد  السددتعراض األخددي  مشددددة  يف الوقددت نفسدده   -٤٧
ارت ىل  أن األسدددباب علددد  أن التوصددديات الددديت   قبوهلدددا ل يدددزال يتعدددني تنفيددد ها بالكامدددال. وأشددد

  اجل رية للعنف املنزي  مثال عدم املساواة بني اجلنسني واملسائال القتصادية  ل تعاجل بالكامال.
ورحبددت سددلوفاكيا بددالعةا  القددانوين باختصددا  اللشنددة املعنيددة بالقيدداء علدد  التمييددز  -٤8

سدددان. وشدددشعت العنصدددر  بتلقدددي الشدددكاوا بشددد ن اليدددحايا املزعدددومني لنتهاكدددات حقدددوق اإلن
احلكومددة علدد  التنفيدد  الكامددال للقددوانني الراميددة ىل  القيدداء علدد  التمييددز ضددد املددرأة وأشددارت ىل  

 أوجه القصور يف القانون املتعلق بيمان املساواة.
وهندد ت ىلسددبانيا مجهوريددة مولدددوفا علدد  التقدددم احملددر  يف تعزيددز وملايددة حقددوق اإلنسددان.  -٤٩

  اإلرادة السياسية يف مكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزي.وأعربت عن قلقها ىل اء انعدام 
وأثىن السودان عل  اإلجنا ات اليت حتققت من  الستعراض األول  وهي ىلصدح اإلطار  -5٠

مددع التقدددير بالسددةاتيشية الشدداملة للتنددوع  املوضددوعة اا القددانوين واملؤسسددي. وأحدداط السددودان علمدد
ليددات القوميددة التدابع ملنومددة األمددن والتعداون يف أوروبددا  ومبسدداعدة بددعم مددن املفددوض السدامي لةق

  تقنية من  ل  أوروبا.
ولحودددت السدددويد بقلدددق أن العندددف املندددزي والعندددف اجلنسدددي ل يدددزالن متفشددديني وأ مدددا  -5١

وثيقا الصلة بعدم املساواة بني اجلنسني والقوالب النمنية اجلنسانية. ولحوت الخنفاض الشديد 
  معدل اإلبدغ عن حالت اإلي اء.يف 
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ولحودددت سويسدددرا بتقددددير بددددء العمدددال يف اةوندددة األخدددية بددد وامر احلمايدددة النارئدددة  الددديت  -5٢
  ريكن أن تصدر بسرعة عن ضباط الشرطة.

ورحبت طاجيكستان باخلنوات املت  ة من أجال التنفي  الفعال لإلطدار القدانوين لتعزيدز  -53
خدددل التصددديق علدد  املعاهدددات الدوليددة وىلدخددال حتسددينات علدد  وملايددة حقددوق اإلنسددان  مددن 

  التشريعات الوطنية. وأشادت بالتدابي املت  ة لتعزيز السياسات املناهية للتمييز واملساواة.
ورحبت تايلند بالتقدم احملر  يف تعزيز اهلياكال األساسية حلقوق اإلنسان  ول سيما منها  -5٤

    ووضع خنة العمال الوطنية اجلديدة حلقوق اإلنسان.٢٠١٤عام سّن قانون أمني املوال يف 
ليشيت بحنشاء اجملل  املعا مبنع التمييز والقياء عليه وضمان املساواة  - ورحبت تيمور -55

ليشديت مدع التقددير اعتمداد عددد  -تيمدور ووضع دليال للقياة بش ن مكافحة التمييدز. ولحودت 
  من القوانني ملكافحة الفساد.

ولحوت تون  بتقددير خندة العمدال الوطنيدة املنقحدة املتعلقدة تقدوق اإلنسدان. ورحبدت  -56
. وطلبدت تدون  معلومدات عددن ٢٠٢٠-٢٠١٤طنيدة حلمايدة األطفدال للفدةة بوضدع اسدةاتيشية و 

  اةليات املنش ة للتعامال مع جرائم الكراهية  والتحرش  والتمييز بدوافع عنصرية.
 ات الديت حتققدت يف  دالت التعلديم  وحقدوق النفدال  واملسداواة وأثنت تركيا عل  اإلجندا -5٧

بني اجلنسني وىلصدح العدالة. وششعت تركيا عل  اتباع    شامال  اثدال يف وضدع خندة العمدال 
  الوطنية اجلديدة املتعلقة تقوق اإلنسان.

ملتعلقددة وكددرر وفددد مجهوريددة مولدددوفا يف ردا ت كيددد التزامدده بتنفيدد  خنددة العمددال اجلديدددة ا -58
تقددددوق اإلنسددددان الددددديت توجددددد قيددددد الصدددددياغة والدددديت سددددو  تشدددددمال مجيددددع التوصدددديات الدددددواردة يف 

  الستعراض الدور  الشامال.
وفيما يتعلق باختيار القياة وتعيينهم وترقيتهم  أفاد الوفد ب ن آليدة جديددة قدد وضدعت  -5٩

اليت أثدارت بعدض الشدواغال. يف املائة فقط من التعيينات هي  ٤هل ا الغرض وأن نسبة ل تتشاو  
الشدددواغال املثدددارة  ويُدددنق،. وأضدددا  أن  ايف هددد اا وسدددو  يعددداد النودددر يف املعيدددار الددد   كدددان سدددبب

التعديدت الدستورية اليت كانت قد حويت بت ييد احملكمة الدستورية معروضة علد  الربملدان وهدي 
املددعي العدام  وسدتكون مددة يف انتوار املوافقة عليها. وأصب، اةن اجمللد  األعلد  للقيداة ييدم 

  تعيني القياة يف احملكمة العليا أطول.
ولصو  املسائال املتصلة باألقليات  قدم الوفد معلومات عن خنة العمال املتعلقدة بددعم  -6٠

. وعلدد  ىلثدر تنفيد  اخلنددة ٢٠٢٠-٢٠١6  وعدن خنددة العمدال للفدةة ٢٠١5-٢٠١١الرومدا للفدةة 
األهلددي. وللمددرة األو   وبدددعم مددن هيأددة األمددم املتحدددة للمسدداواة األو   أنشددأت مؤسسددة الوسدديط 

بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيأة األمدم املتحددة للمدرأةي  انُت بدت اثنتدان مدن نسداء الرومدا يف اجملدال  
  هامددداا  احملليدددة وأدرجدددت سدددبع نسددداء علددد  القدددوائم احلزبيدددة لدنت ابدددات. ومبدددا أن التعلددديم ريثدددال عنصدددراا 

ارس إلشدرا  خدا  يف مجيدع املنداطق املكتودة بالسدكان. واألولويدات هدي مواصدلة ا داذ  يع املدد
   التدابي من أجال ىلدماج الروما  وحتفيز التعاون مع سلنات الدولة ومكافحة التمييز.
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الثقافيدددة القوميدددة واخلدددرباء  - وتولدددت احلكومدددة  بالتعددداون مدددع منومدددات األقليدددات اإلثنيدددة -6١
  .٢٠١6  ال   من املقرر أن يعتمد بنهاية عام "هوم ىلدماج األقليات اإلثنيةمف"الدوليني  صياغة 

وفيمدا يتعلددق مبسدد لة العنددف ضدد املددرأة  أقددر الربملددان تعدديدت علدد   موعددة مددن القددوانني  -6٢
الددديت مشلدددت توسددديع نندددداق حقدددوق ضدددحايا العنددددف املندددزي وىلدخدددال حتسددددينات علددد  آليدددة ملايددددة 

ش ا  ال ين يشار ىلليهم ب فراد األسرة  وىلنشاء خدمة مشدورة  انيدة اليحايا  وتوسيع دائرة األ
  باهلاتف عل  مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع.

معلومدددات عدددن املسدددودة األو  لدسدددةاتيشية املتعلقدددة مبندددع ومكافحدددة اا وقددددم الوفدددد أييددد -63
  العنف ضد املرأة والعنف املنزي.

يدددددددة بشددددددد ن ملايدددددددة النفدددددددال السدددددددةاتيشية الوطنوأقدددددددرت حكومدددددددة مجهوريدددددددة مولددددددددوفا  -6٤
  اللتان تركزان عل  كفالة الودرو  ٢٠٢٠-٢٠١6وخنة العمال للفةة  ٢٠٢٠-٢٠١٤ للفةة

الد مدددة للنمدددو والتعلددديم يف كندددف البيأدددة األسدددرية  ومندددع ومكافحدددة العندددف واإلمدددال والسدددتغدل  
تددوفي الرعايددة لةطفدال خددارج املؤسسددات وتعزيدز املمارسددات غددي العنيفدة يف النمددو والتعلدديم. و دال 

  أولوية من األولويات.
ورحبت تركمانستان بداجلهود الراميدة ىل  تعزيدز اةليدات التشدريعية واملؤسسدية والسياسداتية  -65

بش ن الشباب ومواءمدة قوانينده الوطنيدة اا حلماية حقوق اإلنسان. وأثنت عل  البلد لعتمادا قانون
  ة الدولية.مع التزاماته التعاهدي

وامتدحت أوكرانيا تعزيز مجهورية مولدوفا ىلطارها التشريعي و ارسااا من أجدال مكافحدة  -66
. ولحوت أن ٢٠١٤-٢٠١١وطنية حلقوق اإلنسان للفةة عن تنبيق اخلنة ال التع يب  فيدا 

 أمددر حاسددم حلمايددة وتعزيددز حقددوق اإلنسددان يف مجيددع وجددود نوددام قيددائي حُمّسددن ومسددتقال متامدداا 
  اجملالت.

وحثددددت اململكددددة املتحدددددة احلكومددددة علدددد  ىلجددددراء ىلصدددددحات مددددن أجددددال ملايددددة الفأددددات  -6٧
اليعيفة  وعل  ىلحدرا  مزيدد مدن التقددم يف التصدد  للعندف ضدد املدرأة  وتعزيدز الوحددة بدني مجيدع 
اجملموعات اإلثنيدة والثقافيدة. وشدشعت علد  مواءمدة التشدريعات الوطنيدة مدع نودام رومدا األساسدي 

  حكمة اجلنائية الدولية.للم
ولحوددددت الوليددددات املتحدددددة األمريكيددددة اإلصدددددحات القانونيددددة األخددددية  مبددددا يف ذلدددد   -68

ىلصدحات النيابة العامة واإلصددحات املتعلقدة باسدتقدل القيداء  لكنهدا أعربدت عدن قلقهدا ىل اء 
ار بالبشدر والعندف املندزي أوجه القصور يف قناع العدالة  اليت تير باجلهود املب ولة ملكافحة الجت

وجرائم الكراهية. وحثت عل  مواصلة اجلهود الرامية ىل  ملاية حقوق األفدراد  مبدن فديهم املثليدات 
  واملثليون ومزدوجو امليال اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسني.
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قلقهددا ىل اء ورحبددت أوروغددوا  بوضددع خنددة عمددال وطنيددة حلقددوق اإلنسددان. وأعربددت عددن  -6٩
الشدكاوا املتعلقددة بالتعد يب وىلسدداءة املعاملدة  وحثددت احلكومدة علدد  التقيدد التددام ب حكدام اتفاقيددة 

  مناهية التع يب وغيا من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الدىلنسانية أو املهينة.
أشدددكال  ورحبددت مجهوريددة فنددزويد البوليفاريددة بسددن قدددانون ليددمان املسدداواة  مشددال مجيددع -٧٠

التمييدددز. ولحودددت أن خندددة العمدددال املتعلقدددة بددددعم الرومدددا أبقدددت علددد  اللتدددزام بتعزيدددز اإلدمددداج 
  الجتماعي للروما.

وأعربددت أفغانسددتان عددن تقددديرها للمسدداعي الراميددة ىل  تنفيدد  التوصدديات املقدمددة خدددل  -٧١
ليددددة حلقددددوق دورة السددددتعراض األو  وامتدددددحت تصددددديق مجهوريددددة مولدددددوفا علدددد  الصددددكوك الدو 

  اإلنسان.
  ٢٠١٤-٢٠١١وطنيددة حلقددوق اإلنسددان للفددةة وأشددادت ألبانيددا بتنقددي، خنددة العمددال ال -٧٢

وبالتصديق علد  التفاقيدة الدوليدة للقيداء علد  مجيدع أشدكال التمييدز العنصدر  واتفاقيدة مناهيدة 
 التع يب.

اإلنسدددان وخندددة  وأشدددادت اجلزائدددر بتعيدددني أمدددني للمودددال  ولندددة العمدددال الوطنيدددة حلقدددوق -٧3
ىلصدددح قندداع العدالددة. وشددشعت احلكومددة علدد  التصددديق علدد  التفاقيددة الدوليددة حلمايددة حقددوق 

  مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.
  ٢٠٢٠-٢٠١٤يشية حلماية النفال للفدةة وسلنت األرجنتني اليوء عل  ىلقرار اسةات -٧٤

ربدت عدن أسدفها لعددم ىلحدرا  تقددم بشد ن مشلت تدابي ملنع العنف ضدد األطفدال ومكافحتده. وأع
  التصديق عل  التفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان  من  جولة الستعراض األو .

ورحبت أرمينيا باعتماد سياسات وتدابي تشدريعية لتعزيدز حقدوق األقليدات القوميدة وحدق  -٧5
هيدددال ضدددحايا اجلدددرائم  اجلميدددع يف احلصدددول علددد  التعلددديم. وأشدددارت ىل  القدددانون املتعلدددق بحعدددادة ت 

ال   يهد  ىل  ملاية ضحايا الجتار بالبشر  ونوهت بفت، مركز طدوار  إليدواء ضدحايا الجتدار 
 باألطفال وضحاياا احملتملني.

وأثندددددت أسدددددةاليا علددددد  توسددددديع اخلددددددمات اجملتمعيدددددة  والتددددددريب لتعمددددديم مراعددددداة ىلدمددددداج  -٧6
افحددددة الفسدددداد وبرصددددد حالددددة األمددددراض األشدددد ا  ذو  اإلعاقددددة. ورحبددددت بددددالقوانني القويددددة ملك

النفسددية ومرافددق الحتشددا . وأعربددت عددن قلقهددا مددن أن مجاعددة الرومددا ل تددزال تواجدده التمييددز وأن 
أوجدده التقدددم يف ىلقددرار حقددوق املثليددات واملثليددني ومزدوجددي امليددال اجلنسددي ومغدداير  اهلويددة اجلنسددية 

 وحاملي صفات اجلنسني ل تزال هشة.
باجلهود الرامية ىل  حتسني  رو  الحتشا   لكنها أعربدت عدن قلقهدا  وأشادت النمسا -٧٧

ىل اء عدم كفاية املوارد امل صصة لآللية الوقائية الوطنية وعدم وجدود بدرام  إلعدادة ت هيدال ضدحايا 
عدن القلدق ىل اء العندف املندزي والعندف ضدد املدرأة  وىل اء عددم تدوافر فدر  اا التع يب. وأعربت أييد
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لومات  وك ا  ارسة النفوذ السياسدي علد  وسدائط اإلعددم مدن خددل احتكدار احلصول عل  املع
  ملكيتها.

وأشارت أذربيشان ىل  التصديق عل  التفاقية املتعلقة مبركدز األشد ا  عددريي اجلنسدية  -٧8
والتفاقيددة بشدد ن خفددض حددالت انعدددام اجلنسددية. وهندد ت مجهوريددة مولدددوفا بشدد ن ىلنشدداء اجمللدد  

 تمييز والقياء عليه وضمان املساواة حلماية مجيع من يعتربون أنفسهم ضحايا متييز.املعا مبنع ال
ورحبدددت بددديدروس باسدددةاتيشية ضدددمان املسددداواة بدددني اجلنسدددني. وسددد لت بددديدروس هدددال  -٧٩

تشدددمال وليدددة اجمللددد  املعدددا مبندددع التمييدددز والقيددداء عليددده وضدددمان املسددداواة مسدددائال املسددداواة بدددني 
 الشكاوا من ه ا النوع اليت تلقاها اجملل .اجلنسني  وما هو عدد 

. ومدددع ٢٠٢٠-٢٠١٤لوطنيدددة حلمايدددة النفدددال للفدددةة ورحبدددت بلشيكدددا بالسدددةاتيشية ا -8٠
 ذل   أعربت عن قلها ىل اء استمرار العنف ضد األطفال  مبا يف ذل  العنف اجلنسي.

ء عليددده وضدددمان ورحبدددت البوسدددنة واهلرسددد  بحنشددداء اجمللددد  املعدددا مبندددع التمييدددز والقيدددا -8١
مددن املعلومددات عددن اا املسدداواة واعتمدداد قددانون ت هيددال ضددحايا جددرائم الجتددار بالبشددر. وطلبددت مزيددد

  برام  ىلعادة ت هيال ضحايا الجتار بالبشر.
ورحبددددت الربا يددددال باإلصدددددحات التشددددريعية الراميددددة ىل  تشددددديد العقوبددددات اجلنائيددددة علدددد   -8٢

الددد   يدددنى علددد  مبدددادرات متعلقدددة  ٧١لقدددانون رقدددم التعددد يب. وأعربدددت عدددن تقدددديرها لعتمددداد ا
باملسدداواة بددني اجلنسددني. وشددشعت احلكومددة علدد  العمددال علدد  تنددوير اسددةاتيشيتها املتعلقددة مبنددع 

  العنف ضد املرأة والعنف املنزي والتحقيق فيه واملعاقبة عليه.
احلقدددوق اللغويدددة املقدددرر اخلدددا  املعدددا بقيدددايا األقليدددات ىل  تعزيدددز  وأيددددت بلغاريدددا دعدددوة -83

لةقليدددات وتعزيدددز الوحددددة بدددني الفأدددات السدددكانية. وأشدددادت بحنشددداء اجمللددد  املعدددا مبندددع التمييدددز 
  والقياء عليه وضمان املساواة واسةاتيشية املساواة بني اجلنسني.

ورحبت كندا باخلنوات التشريعية املت  ة لدعم تنفي  اسةاتيشية ىلصددح قنداع العدالدة  -8٤
الددوطا بشدد ن املسدداواة بددني اجلنسددني. وأثنددت علدد  وضددع  دد  تشددريعية لتعزيددز املسدداواة  والربنددام  

وىلنشداء مراكدز إلعدادة ت هيدال ضدحايا العندف  ووضدع تشدريعات وهياكدال أساسدية داعمدة ملكافحددة 
  الجتار باألش ا .

ولحودت شديلي اعتمدداد قدانون مكتددب أمدني املوددال  الد   يسددع  ىل  ضدمان الشددفافية  -85
ركة اجملتمددددع املدددددين. كمددددا رحبددددت باعتمدددداد القددددانون املتعلددددق بيددددمان املسدددداواة  واملزيددددد مددددن ومشددددا

  اإلجراءات بش ن تشريعات مكافحة العنف املنزي.
وأثندددت الصدددني علددد  التددددابي املت ددد ة حلمايدددة حقدددوق األقليدددات  واعتمددداد اسدددةاتيشيات  -86

مدددداج الجتمدددداعي لةشدددد ا  ذو  وطنيددددة بشدددد ن املسدددداواة بددددني اجلنسددددني وملايددددة النفددددال  واإلد
عن اجلهود املب ولدة لتفعيدال  اإلعاقة. ورحبت لنة العمال الوطنية اجلديدة حلقوق اإلنسان  فيدا 

  اإلصدح القيائي ومكافحة الفساد والجتار باألش ا .
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أثارت كوستاريكا شواغال بش ن فعالية تدابي ملاية ضحايا العنف املنزي والعنف القدائم  -8٧
ندددوع اجلدددن  وىل اء اللدددوائ، ذات الصدددلة غدددي املتوائمدددة مدددع اتفاقيدددة حقدددوق األشددد ا  ذو  علددد  

  اإلعاقة.
  ٢٠١٢وأعربدددت كدددوت ديفدددوار عدددن تقدددديرها لعتمددداد القدددانونني املتعلقدددني باملسددداواة يف  -88

مبشدددروع القدددانون الددد   يقدددر الندددابع اجلرمدددي اا . ورحبدددت أييددد٢٠١٤ومبكتدددب أمدددني املودددال  يف 
العمددددددددال لصدددددددداحل الرومددددددددا  رتكبددددددددة بدددددددددافع التحيددددددددز أو ال دراء أو الكراهيددددددددة  ولنددددددددةللشددددددددرائم امل

. ولحوت أنه ل تزال هناك حتدديات فيمدا يتعلدق بالتشدريعات الديت  در  ٢٠٢٠-٢٠١6 للفةة
  تنفي ها يف املمارسة العملية.

ورحبدددت كرواتيدددا بددداللتزام بوضدددع خندددة عمدددال وطنيدددة جديددددة حلقدددوق اإلنسدددان مدددع هيأدددة  -8٩
التنسديق املصداحبة هلدا. وشدشعت احلكومدة علدد  مواصدلة ىلشدراك منومدات اجملتمدع املددين يف تعزيددز 

  وملاية حقوق الفأات اليعيفة  مبا يف ذل  حقوق األش ا  ذو  اإلعاقة.
وذكر الوفد أن قانون الب  اجلديد  ال   ينتور القراءة األخية واملوافقة يف الربملان  هدو  -٩٠

شدد نه أن يكفددال احددةام حقددوق اإلنسددان وحريددة املددواطنني يف الختيددار  ومعاجلددة وثيقددة حمايدددة مددن 
قيايا تركز وسائط اإلعدم  وىللغاء ومنع الحتكارات يف سوق وسائط اإلعدم  والرقابة ال اتية  
ومكافحدددة القرصدددنة  والتدعدددب  وملايدددة فيددداء املعلومدددات  ومكافحدددة الدعايدددة الددديت حتدددرض علددد  

   ة والتوتر بني النوائف العرقية والكراهية العنصرية.التفرقة الجتماعي
وشدددددد الوفددددد علدددد  التقدددددم احملددددر  يف وضددددع اإلطددددار القددددانوين ملكافحددددة التعدددد يب وسددددوء  -٩١

املعاملددددة. وللمدددددرة األو   خيدددددع القدددددانون اجلندددددائي وقددددانون اإلجدددددراءات اجلنائيدددددة وقدددددانون اإلنفددددداذ 
ة أو املهيندة  وُعدّدلت اللدوائ، السدارية بشد ن التعد يب للمراجعدة مدن أجدال جتدرص املعاملدة الدىلنسداني

وك ل  بش ن الورو  املشددة. وباتت العقوبة اجلنائية مقررة اةن يف حالت التع يب واملعاملة 
الدىلنسددانية أو املهيندددة  ول يعددد مدددن املمكددن ىلعمدددال قددرارات العفدددو أو  فيددف العقوبدددات دون مدددا 

ات اجلنائيدددة علددد  التعددد يب أشدددد بكثدددي وبدددات اةن مدددن يدددنى عليددده القدددانون. وأصدددبحت العقوبددد
الختصا  احلصر  للمدعي العام مقاضاة املسؤولني عن حالت التع يب واملعاملة الدىلنسدانية 

  أو املهينة  أو احلالت أو اجلرائم املنسوبة ىل  أفراد الشرطة  وهيأات التحقيق اخلاصة.
لوفددد أن القددانون اجلنددائي يددنى علدد  جددرائم متمددايزة وفيمددا يتعلددق بالجتددار بالبشددر  أفدداد ا -٩٢

  مبدا يف ٢٠١3مدن سدنة اا لكال مدن الجتدار بالبشدر والجتدار باألطفدال. و  تشدديد اجلدزاءات بددء
الدددوليني وكدد ا املسددتفيدين النهددائيني مددن هدد ا ندداة مددن بددني املسددؤولني العددامني و ذلدد  عقوبددات اجل

دة يف القدددانون اجلندددائي  مثدددال الجتدددار باألعيددداء األفعدددال غدددي املشدددروعة. وأدرجدددت جدددرائم جديددد
واألنسدددشة البشدددرية  والدعايدددة لبيدددع وشدددراء األعيددداء واألنسدددشة البشدددرية  بغيدددة المتثدددال لدتفاقيدددة 
األوروبيددددة ذات الصددددلة. وأنشددددأت وحدددددة مت صصددددة يف النيابددددة العامددددة  و ددددر  تدددددريب املهنيددددني 

توجدد اسدةاتيشية جديددة بشد ن مندع ومكافحدة القانونيني عل  سبال التعامال مع ه ا احلدالت. و 
  الجتار باألش ا  قيد النور.
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وفيما يتعلق تقوق املثليات واملثليني ومزدوجدي امليدال اجلنسدي ومغداير  اهلويدة اجلنسدانية   -٩3
ذكر الوفد ب ن تنفي  القانون املتعلق بيمان املساواة مشال ملدت ىلعدم مكثفة للتعريف بسياسدة 

  يز.مكافحة التمي
وأشارت قرب  ىل  اللتزام بوضع خنة عمال وطنية جديدة حلقوق اإلنسان. وشدشعت  -٩٤

احلكومددة علدد  تعزيددز اجلهددود الراميددة ىل  حتسددني احلمايددة القانونيددة للفأددات اليددعيفة مددن السددكان  
وعلدد  وجدده اخلصددو   معاجلددة  دداهرة العنددف املنددزي والعتددداءات القائمددة علدد  نددوع اجلددن  يف 

  الريفية.املناطق 
  .ورحبت تشيكيا بالوفد وأعربت عن تقديرها لردودا عل  األسألة اليت أرسلت سلفاا  -٩5
ورحبددت اجلمهوريددة الدومينيكيددة باعتمدداد قددانون أمددني املوددال  وتنفيدد  التوصدديات املنبثقددة  -٩6

عدددن وضدددع خندددة  عدددن جولدددة السدددتعراض األو   وخندددة العمدددال الوطنيدددة حلقدددوق اإلنسدددان  فيددددا 
   جديدة.

ورحبت السلفادور بالتقدم احملر  بش ن حقوق اإلنسان  ول سيما اعتمداد قدانون جديدد  -٩٧
يف املائدة لكدال مدن اجلنسدني يف عمليدات  ٤٠بش ن النيابة العامة والقانون ال   ينى عل  حصة 

 قوق املرأة.عن التدابي األخرا الرامية ىل  تعزيز ح صنع القرار يف احلياة السياسية والعامة  فيدا 
ولحوددددت ىلسددددتونيا اجلهددددود الراميددددة ىل  الوفدددداء باللتزامددددات بتقدددددص التقددددارير ىل  هيأددددات  -٩8

املعاهدددددات  واعتمدددداد خنددددوات ىل ابيددددة حلمايددددة حقددددوق األقليددددات القوميددددة  مشلددددت السددددةاتيشية 
أ دددا  املتعلقدددة بدددالتنوع الشدددامال. وأعربدددت عدددن أسدددفها ىل اء الزيدددادة يف حدددالت العندددف املندددزي  مدددع

 امتدحت اجلهود املب ولة للتصد  له.
  يشددكال ٢٠١٢وذكددرت فنلندددا أن القددانون املتعلددق بيددمان املسدداواة  الدد   اعتمددد يف  -٩٩

خنوة هامة ىل  األمام. وششعت فنلندا احلكومة عل  مواصدلة جهودهدا الراميدة ىل  تنفيد  اتفاقيدة 
 بنة هبا.حقوق األش ا  ذو  اإلعاقة والسةاتيشية الوطنية املرت

ورحبدددت فرنسدددا بددداجلهود الددديت تبددد هلا السدددلنات مدددن أجدددال مكافحدددة التمييدددز القدددائم علددد   -١٠٠
أساس اهلوية اجلنسية ومكافحة العنف املندزي  وشدشعت البلدد علد  مواصدلة اإلصددحات الراميدة 

 ىل  توفي احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان.
ا يف ذلد  قدانون أمدني املودال  واسدةاتيشية وأبر ت جورجيا اعتماد عدد من القدوانني  مبد -١٠١

. وأشددارت ىل  اللتددزام الدد   أبدتدده احلكومددة بوضددع خنددة ٢٠٢٠-٢٠١6 التنددوع الشددامال للفددةة
عمال وطنية جديدة حلقوق اإلنسان. وقالت جورجيا ىل ا ل تزال تشعر بدالقلق ىل اء ملايدة حقدوق 

 اإلنسان يف مننقة ترانسنيسةيا.
ا عدددن تقددديرها للتقددددم احملدددر  يف مندددع التعدد يب وتقددددص اجلنددداة ىل  العدالدددة. وأعربددت أملانيددد -١٠٢

 مع املعايي الدولية.اا متاماا ولحوت أن أوجه قصور ل تزال قائمة وأن قناع العدل لي  متوائم
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  مبدددددددا يف ذلددددددد  تنفيددددددد  خندددددددة وأبدددددددر ت اليوندددددددان التقددددددددم احملدددددددر  يف خمتلدددددددف اجملدددددددالت -١٠3
  ٢٠١6-٢٠١١شية ىلصددددددح العدالدددددة للفدددددةة مدددددا  واسدددددةاتيلددددددعم الرو  ٢٠١5-٢٠١١ عمدددددال

اجلنسددددني للربنددددام  الددددوطا بشدددد ن املسدددداواة بددددني اا واجلهددددود املب ولددددة ملكافحددددة العنددددف املنددددزي وفقدددد
   .٢٠١5-٢٠١٠ للفةة
وأشارت غواتيمال ىل  التقدم احملدر  يف  دال حقدوق اإلنسدان  لكنهدا أعربدت عدن قلقهدا  -١٠٤

مرة يف البلددددد علدددد  أسدددد  مثددددال العددددرق والدددددين ونددددوع اجلددددن  والسياسددددة واللغددددة ىل اء التفرقددددة املسددددت
  والدخال.
  ٢٠١٢وأعربددت هنغاريددا عددن تقددديرها لعتمدداد القددانون املتعلددق بيددمان املسدداواة  لعددام  -١٠5
مددع التوصدديات املقدمددة أثندداء اجلولددة األو . وأيدددت توصدديات اللشنددة الفرعيددة ملنددع التعدد يب  متشددياا 

وب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو الدىلنسددانية أو املهينددة بدد ن تعددز  اةليددة الوقائيددة وغدديا مددن ضددر 
  الوطنية ملاية األش ا  ال ين قدموا معلومات ىل  اللشنة الفرعية.

وأشددادت ىلندونيسدديا بحصدددح قندداع العدالددة مددن خدددل اعتمدداد قددوانني عديدددة  واللتددزام  -١٠6
وكددد ل  وضدددع  ٢٠٢٠-٢٠١6سددداواة بدددني اجلنسدددني للفدددةة ملبوضدددع اسدددةاتيشية جديددددة بشددد ن ا
  خنة عمال وطنية شاملة جديدة.

عتمدداد القددانون املتعلددق باوأشدداد العددراق باإلطددار القددانوين ملكافحددة الجتددار باألشدد ا  و  -١٠٧
بحعددادة ت هيددال اليددحايا. ورحددب بالنيددمام ىل  الصددكوك الدوليددة الثدثددة يف  ددال اهلشددرة. وأثددىن 

املقدمددة فيمددا يتعلددق بدداحلق يف التعلدديم للشميددع  مبددا يف ذلدد  لةطفددال والشددباب  علدد  اليددمانات
  ذو  اإلعاقة.

ورحبدت آيرلنددا بتعداون احلكومددة مدع املؤسسدات األوروبيددة والدوليدة يف السدعي ىل  حتقيددق  -١٠8
برنا ها اإلصدحي  ال   يشكال وضع السةاتيشية املتعلقدة بدالتنوع الشدامال أحدد هاذجده. كمدا 
رحبدددت باعتمددداد التشدددريع املتعلدددق بالجتدددار بالبشدددر  علددد  الدددرغم مدددن أ دددا أعربدددت عدددن قلقهدددا ىل اء 

  منه. ىل  البلد أو خروجاا  استمرار  اهرة الجتار بالبشر سواء وصولا 
ورحبت ىليناليا باجلهود الرامية ىل  تنفي  تدابي منع ومكافحة العندف املندزي  كشدزء مدن  -١٠٩

بدددالتزام السدددلنات بحصددددح  قددددص الرعايدددة والددددعم ىل  األسدددرة. ورحبدددت أييددداا السياسدددة الوطنيدددة لت
  اإلطار التشريعي يف ه ا اجملال.

شددددد ا  ذو  اإلعاقدددددة  ورحبدددددت اليابدددددان بالربندددددام  الدددددوطا لإلدمددددداج الجتمددددداعي لة -١١٠
. وأعربددت عددن قلقهددا ىل اء تفشددي الفسدداد وعدددم كفالددة اسددتقدل السددلنة ٢٠٢٢-٢٠١٧ للفددةة
  ئية.القيا
وأيدت قيغيزستان اخلنوات املت  ة من أجال ملاية حقوق اإلنسان  ول سديما اعتمداد  -١١١

  .٢٠٢٠-٢٠١6ساواة بني اجلنسني للفةة والسةاتيشية اجلديدة بش ن امل ٧١القانون رقم 
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ملكافحدة العندف ضدد  ٢٠١6وأثنت لتفيا عل  التعديدت التشدريعية الديت اعتمددت يف  -١١٢
العنددف املنددزي. وشددشعت السددلنات علدد  التعشيددال باسددتكمال خنددة عمددال جديدددة حلقددوق املددرأة و 

  اإلنسان واعتمادها.
  وأثنت ليبيا عل  اجلهود املب ولة لتنفي  التوصيات املقبولة خدل اجلولة األو . -١١3
وأيدددت ملددديف اجلهددود الدديت تبدد هلا مجهوريددة مولدددوفا مددن أجددال تعزيددز ىلطارهددا التشددريعي  -١١٤

ملكافحة التع يب. وأشارت ىل  اللتزام بحنشاء خنة عمال وطنية جديدة حلقوق اإلنسان  ا مدن 
  ش نه أن يعز  دور أصحاب املصلحة يف تنفي  سياسات حقوق اإلنسان.

ونوهت املكسدي  بالتقددم احملدر  يف مكافحدة التمييدز  مشدية ىل  اعتمداد القدانون املتعلدق  -١١5
بدداجلهود املب ولددة ملنددع اا سددني وخنددة العمددال لدددعم الرومددا. ورحبددت أييددبيددمان املسدداواة بددني اجلن

التع يب  مبا يف ذل  التعديدت اليت أدخلدت علد  القدانون اجلندائي وقدانون اإلجدراءات اجلنائيدة  
  ووضع نوام تعليمي شامال ومتعدد الثقافات.

اإلنسان وهيأة  ولحظ اجلبال األسود اجلهود الرامية ىل  وضع خنة عمال جديدة حلقوق -١١6
تنسيقية. وطلب معلومات عن األنشنة املينلع هبا لتنفيد  التشدريعات مدن أجدال احلدد مدن أوجده 
عدددم املسدداواة بددني اجلنسددني. وشددشع احلكومددة علدد  تعزيددز اجلهددود الراميددة ىل  تعزيددز وملايددة حقددوق 

ر  اهلويدة اجلنسدانية اجملموعات املوصومة  من قبيال املثليات واملثليني ومزدوجي امليال اجلنسي ومغاي
وحدداملي صدددفات اجلنسدددني  والرومدددا واألشددد ا  املصدددابني بفددديوس نقدددى املناعدددة البشدددرية/اإليد  

  واألش ا  ذو  اإلعاقة.
 ٢٠١6  وباإلقددام يف سدنة ٢٠١٤وأشادت ناميبيا باعتماد قانون أمني املوال يف سنة  -١١٧

اسدددتمرار للتدددزام مجهوريدددة مولددددوفا علددد  اعتمددداد خندددة العمدددال اجلديددددة لددددعم الرومدددا  الددديت هدددي 
  باملبادرات الرامية ىل  ىلصدح قناع العدالة. بالرتقاء باإلدماج الجتماعي للروما. ورحبت أيياا 

وشددشعت هولندددا ىلجددراء مشدداورات واسددعة يف متابعددة دورة السددتعراض الدددور  الشددامال   -١١8
اإلنسددان. وأعربددت عددن تقددديرها  مبددا يف ذلدد  وضددع وتنفيدد  خنددة العمددال الوطنيددة املنقحددة حلقددوق

  لإلصدحات يف  ال عدم التمييز والنوام القيائي  والقانون اجلديد بش ن النيابة العامة.
وذكددر وفددد مجهوريددة مولدددوفا ب ندده بعددد التصددديق علدد  اتفاقيددة حقددوق األشدد ا  ذو   -١١٩

ا  ذو  اإلعاقددددة اإلعاقددددة  وافددددق الربملددددان علدددد  القددددانون املتعلددددق باإلدمدددداج الجتمدددداعي لةشدددد 
مددددن الوثددددائق بغيددددة مواءمددددة اإلطددددار القددددانوين مددددع التفاقيددددة  5٠والتعددددديدت املدخلددددة علدددد   هدددداء 

  والقانون.
واختددتم وفددد مجهوريددة مولدددوفا بتكددرار اللتددزام مبواصددلة اجلهددود الراميددة ىل  جعددال حقددوق  -١٢٠

اإلضددافية الدديت قددد اإلنسددان مفهومددة علدد  لددو أفيددال ويف متندداول اجلميددع وخفددض عدددد املسددائال 
ىل  اا تنشدددد . وسددددتقوم احلكومددددة بصددددوغ مشددددروع خنددددة جديدددددة بشدددد ن حقددددوق اإلنسددددان  اسددددتناد

  التوصيات الواردة يف ه ا الوثيقة  ويف ىلطار العمال الوثيق مع اجملتمع املدين.
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 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
لسة التحاور الواردة أدناه، نظرت جمهورية مولدوفا في التوصيات المقدمة أثناء ج -١٢١

 وأعربت جمهورية مولدوفا عن تأييدها:
االستتتتمرار فتتتي عمليتتتة ان تتتمام  للتتتة الرتتتيو  الدوليتتتة الر يستتتية  ١-١٢١

 لحقوق اإلنسان )أذربيجان(؛
الترتتتتديق علتتتتة ال روتويتتتتوت االيتيتتتتاري التفا يتتتتة حقتتتتوق ال فتتتتل  ٢-١٢١

 غات(؛المتعلق بإجراء تقديم ال الغات )سلوفاييا( )ال رت
االن تتماإ للتتة االتفتتاق المتعلتتق بامتيتتاتات وحرتتانات المحيمتتة  3-١٢١

 الشمالية(؛ آيرلنداالجنا ية الدولية )المملية المتحدة ل ري انيا العظمة و 
الترتتتتديق علتتتتة اتفا يتتتتة عتتتتدإ تقتتتتادإ جتتتترا م الحتتتتر  والجتتتترا م  ٤-١٢١

 )أرمينيا(؛  المرتي ة ضد اإلنسانية
التشريعات الوطنية مواءمتة ياملتة متظ نظتاإ رومتا ا ساستي مواءمة  5-١٢١

للمحيمتتة الجنا يتتة الدوليتتة واالن تتماإ للتتة االتفتتاق المتعلتتق بامتيتتاتات وحرتتانات 
 المحيمة الجنا ية الدولية )  رص(؛

الترتتديق علتتة االتفتتاق المتعلتتق بامتيتتاتات وحرتتانات المحيمتتة  6-١٢١
 الجنا ية الدولية )لستونيا(؛

متتتة تشتتتريعاتها الوطنيتتتة متتتظ نظتتتاإ رومتتتا ا ساستتتي للمحيمتتتة مواء ٧-١٢١
الجنا يتتة الدوليتتة، بوستتا ل منهتتا اعتمتتاد ا حيتتاإ المتعلقتتة بالتعتتاون متتظ المحيمتتة 

 الجنا ية الدولية )غواتيماال(؛
الترديق علة اتفا ية مجلس أوروبتا بشتأن منتظ وميافحتة العنتف  8-١٢١

 ضد المرأة والعنف المنزلي )الج ل ا سود(؛
الترديق علة اتفا ية مجلس أوروبتا بشتأن منتظ وميافحتة العنتف  ٩-١٢١

ضد المرأة والعنف المنزلي واتخاذ التدابير الالتمتة لتنفيتذ ذلتل علتة أرض الوا تظ 
 )بلجييا(؛

والترتتتديق علتتتة اتفا يتتتة مجلتتتس  "أوامتتتر الحمايتتتة ال ار تتتة"تنفيتتتذ  ١٠-١٢١
المنزلتي )اتفا يتة است ن وت( أوروبا بشأن منظ وميافحة العنتف ضتد المترأة والعنتف 

 )لس انيا(؛

__________ 

   ل حترر الستنتاجات والتوصيات. **
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الترديق علة اتفا ية مجلس أوروبتا بشتأن منتظ وميافحتة العنتف  ١١-١٢١
 ضد المرأة والعنف المنزلي )اتفا ية اس ن وت( )السويد(؛

التو يتتتتتظ والترتتتتتديق علتتتتتة اتفا يتتتتتة مجلتتتتتس أوروبتتتتتا بشتتتتتأن منتتتتتظ  ١٢-١٢١
)ستتتتتلوفينيا( )ترييتتتتتا( )ال وستتتتتنة وميافحتتتتتة العنتتتتتف ضتتتتتد المتتتتترأة والعنتتتتتف المنزلتتتتتي 

 والهرسل(؛
التو يتتتتتظ والترتتتتتديق علتتتتتة اتفا يتتتتتة مجلتتتتتس أوروبتتتتتا بشتتتتتأن منتتتتتظ  ١3-١٢١

 وميافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي )اتفا ية اس ن وت( )لي اليا(؛
تحسين اآللية الدايلية للدولة من أجل تنفيتذ االلتزامتات الدوليتة  ١٤-١٢١

 ؛لحقوق اإلنسان )طاجييستان(
ضتتتتتمان التنفيتتتتتذ الستتتتتليم للتشتتتتتريعات المتعلقتتتتتة بتعزيتتتتتز وحمايتتتتتة  ١5-١٢١

الحقتتوق، بمتتا فتتي ذلتتل الحقتتوق اللغويتتة ليفتتراد المنتمتتين للتتة ا  ليتتات القوميتتة 
 )أويرانيا(؛

تعزيتتتز أحيتتتاإ القتتتانون الجنتتتا ي بشتتتأن العنتتتف القتتتا م علتتتة نتتتوع  ١6-١٢١
 الجنس )السلفادور(؛

التتذي يتتنظم نشتتاي وصتتالحيات مجلتتس توطيتتد اإلطتتار المعيتتاري  ١٧-١٢١
 )المساواة( )أذربيجان(؛

للم تتتاد  اا لنشتتتاء مةسستتتة وطنيتتتة مستتتتقلة لحقتتتوق اإلنستتتان وفقتتت ١8-١٢١
المتعلقة بمريز المةسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )م اد  بتاريس( 

 ليشتي(؛ -تيمور )
بتتاريس  متتظ م تتاد اا لنشتتاء مةسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان تمشتتي ١٩-١٢١

 )ملديف(؛
تعزيتتتتز استتتتتقالت مةسستتتتة أمتتتتين المظتتتتالم، بوستتتتا ل منهتتتتا تنقتتتتي   ٢٠-١٢١

 التشريعات ذات الرلة المتعلقة بأمين المظالم )سلوفاييا(؛
تختتاذ ي تتوات ملموستتة متتن أجتتل تعزيتتز استتتقالت مةسستتة أمتتين ا ٢١-١٢١

 المظالم )أفغانستان(؛
استتتتتقالت مةسستتتتة أمتتتتين التعجيتتتتل بتتتتالجهود الراميتتتتة للتتتتة تعزيتتتتز  ٢٢-١٢١

 المظالم )يرواتيا(؛
( "ألف"ضمان امتثات ميتب أمين المظالم لم اد  باريس )الفئة  ٢3-١٢١

 )ال رتغات(؛
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تزويتتد ميتتتب أمتتين المظتتالم بالوستتا ل المناستت ة والمتتوارد الماليتتة  ٢٤-١٢١
 اليافية إلنجات مهام  )الجزا ر(؛

لم تاد  اا مين المظالم، وفقتتعزيز التدابير التنظيمية والمةسسية   ٢5-١٢١
 باريس )شيلي(؛

مواصلة جهودها الراميتة للتة تعزيتز القتدرات المةسستية لمةسستة  ٢6-١٢١
 أمين المظالم )جورجيا(؛

النهوض بالمةسستة الوطنيتة القا متة لحقتوق اإلنستان ليتي تيتون  ٢٧-١٢١
 متوافقة مظ م اد  باريس )لندونيسيا(؛

يتتذلل المتتوارد ال شتترية والماليتتة ل ليتتة تعزيتتز الميانتتة القانونيتتة و  ٢8-١٢١
لل روتويتتوت االيتيتتاري التفا يتتة مناه تتة التعتتذيب وغيتتره متتن اا الو ا يتتة الوطنيتتة وفقتت

ضتترو  المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الاللنستتانية أو المهينتتة حتتتة تعمتتل برتتورة 
 فعالة )تشيييا(؛

ة التعتتذيب الحتترص علتتة ديتتوت اآلليتتة الو ا يتتة الوطنيتتة لمناه تت ٢٩-١٢١
طور التشغيل الفعلي في أ ر  و ت ممين، وال سيما عن طريق استتيمات عمليتة 

 توظيف أع اء المجلس المعني بمنظ التعذيب )سويسرا(؛
التعجيتتتل بعمليتتتة لنشتتتاء آليتتتة لتنستتتيق ورصتتتد تنفيتتتذ ي تتتة العمتتتل  3٠-١٢١
 )لندونيسيا(؛ 2020-2017طنية الجديدة لحقوق اإلنسان الو 

عمليتتة وضتتظ ي تتة عمتتل وطنيتتة جديتتدة لحقتتوق اإلنستتان ليمتتات  3١-١٢١
 ) يرغيزستان(؛

 اعتماد ي ة عمل وطنية لحقوق اإلنسان )جورجيا(؛ 3٢-١٢١
 مواصلة تنفيذ ي ة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان )بايستان(؛ 33-١٢١
مواصتتتتلة تعزيتتتتز ت  يتتتتق ي تتتتة العمتتتتل الوطنيتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان  3٤-١٢١

 رية(؛)جمهورية فنزويال ال وليفا
تتتتوفير التمويتتتل اليامتتتل لخ تتتة العمتتتل الوطنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان  35-١٢١

 )الفل ين(؛
لنشاء آلية للرصد والتنستيق متن أجتل تنفيتذ ي تة العمتل الوطنيتة  36-١٢١

 لحقوق اإلنسان )السودان(؛
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اعتمتتتتاد ي تتتتة العمتتتتل الوطنيتتتتة الجديتتتتدة المق لتتتتة بشتتتتأن حقتتتتوق  3٧-١٢١
عزيتتتتز سياستتتتة حقتتتتوق اإلنستتتتان فتتتتي ال لتتتتد اإلنستتتتان، التتتتتي ستتتتتعمل علتتتتة تيتتتتادة ت

 )تريمانستان(؛
مواصلة اتخاذ تدابير نش ة لميافحة التمييتز، وضتمان المستاواة  38-١٢١

 وتعزيز استقاللية مةسسة أمين المظالم لمواءمتها مظ م اد  باريس )نامي يا(؛
برنامج عمل  تعزيز عملها من أجل تحقيق ا هداف الميرسة في 3٩-١٢١

 )الجمهورية الدومينييية(؛ 2018-2016ترة الحيومة للف
لمستتتاواة بتتتين الجنستتتين مواصتتتلة تنفيتتتذ االستتتتراتيجية المتعلقتتتة با ٤٠-١٢١
 )بايستان(؛ 2020-2016للفترة 
متعلقتتتة بحمايتتتة ضتتتمان التنفيتتتذ الفعتتتات الستتتتراتيجيتها الوطنيتتتة ال ٤١-١٢١

 )صربيا(؛ 2020-2014 ال فل للفترة
في تنفيذ القتانون واالستتراتيجية الوطنيتة اتخاذ لجراءات ملموسة  ٤٢-١٢١

، ال ستتتتيما عتتتتن طريتتتتق مقابلتتتتة التتتتتدابير المقتتتتررة 2020المتعلقتتتتة بالشتتتت ا  لعتتتتاإ 
 بالتمويل المناسب )تريمانستان(؛

مواصتتلة التعتتاون الوثيتتق متتظ آليتتات حقتتوق اإلنستتان واإلجتتراءات  ٤3-١٢١
 الخاصة )السلفادور(؛

 2026-2016ل للفتتتتتتترة تيجية التنتتتتتتوع الشتتتتتتامتنفيتتتتتتذ استتتتتتترا ٤٤-١٢١
 )السودان(؛

مواصتتتلة الجهتتتود الراميتتتة للتتتة ميافحتتتة جميتتتظ أشتتتيات ومظتتتاهر  ٤5-١٢١
اليراهيتتة والتمييتتز، بمتتا فتتي ذلتتل جتترا م اليراهيتتة وي تتا  اليراهيتتة علتتة أستتا  

 ديني، وتعزيز آليات المساءلة في هذا الردد )لي يا(؛
تعزيتتز الحتتق فتتي مواصتتلة الجهتتود الراميتتة للتتة ميافحتتة التمييتتز و  ٤6-١٢١

 التعليم وحقوق المرأة )الجمهورية الدومينييية(؛
مواصتتتتلة اتختتتتاذ تتتتتدابير فعالتتتتة لتعزيتتتتز المستتتتاواة بتتتتين الجنستتتتين  ٤٧-١٢١

 )الرين(؛
تعزيتتتتز السياستتتتتة الوطنيتتتتة متتتتتن أجتتتتل اإلنرتتتتتاف والمستتتتاواة بتتتتتين  ٤8-١٢١

 الجنسين )يوت ديفوار(؛
الفعتتات للقتتوانين الراميتتة تعزيتتز الجهتتود الم ذولتتة متتن أجتتل التنفيتتذ  ٤٩-١٢١

 للة الق اء علة التمييز ضد المرأة )  رص(؛
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ضتتمان التنفيتتذ والت  يتتق الفعتتات للتشتتريعات الراميتتة للتتة الق تتاء  5٠-١٢١
علة التمييز ضد المرأة، متن أجتل التخفيتف متن المعو تات الهييليتة التتي تعتترض 

 المساواة بين الجنسين )غواتيماال(؛
افية لتحقيتتق المستتاواة بتتين الجنستتين، بمتتا فتتي اتختتاذ تتتدابير لضتت 5١-١٢١

ذلل اتخاذ تدابير محددة للق اء علة التمييز الجنساني والعنف القا م علة نوع 
 الجنس ) يرغيزستان(؛

اتختتاذ التتتدابير ليفالتتة فعاليتتة تنفيتتذ ولنفتتاذ التشتتريعات القا متتة،  5٢-١٢١
لتتتتي للمستتتتاواة بغيتتتتة الحتتتتد متتتتن المعو تتتتات الهييليتتتتة التتتتتي تعتتتتترض اإلعمتتتتات الفع

متظ توصتية اللجنتة المعنيتة بالق تاء علتة التمييتز اا الموضوعية بين الجنسين، تمشي
 ضد المرأة )نامي يا(؛

ضتتمان التنفيتتذ الفعتتات ولنفتتاذ التشتتريعات القا متتة بغيتتة الحتتد متتن  53-١٢١
المعو ات الهييليتة التتي تعتترض اإلعمتات الفعلتي للمستاواة الفعليتة بتين الجنستين 

 )سلوفاييا(؛
تعزيتتتتز الجهتتتتود الجاريتتتتة المترتتتتلة بجميتتتتظ أشتتتتيات التمييتتتتز ضتتتتد  5٤-١٢١

النستتاء والفتيتتات، بوستتا ل منهتتا الت  يتتق الفعلتتي للتشتتريعات القا متتة ولنفاذهتتا متتن 
 أجل معالجة القوالب النم ية )ترييا(؛

ضتتمان الت  يتتق الفعلتتي للتشتتريعات المتعلقتتة بالحتتد متتن التمييتتز  55-١٢١
 ولنفاذ تلل التشريعات )أفغانستان(؛ضد المرأة والق اء علي  

االض الع بحمالت وعمليات تدريب تعزت التميين اال ترتادي  56-١٢١
عتتتن ال تتترامج التعليميتتتة التتتتي تيتتتاف  القوالتتتب النم يتتتة  والسياستتتي للمتتترأة، ف تتتالا 

 والتمييز بين الجنسين منذ سن م يرة )يوستارييا(؛
تقليديتة متن الدراستتة تشتجيظ الفتيتات علتة ايتيتار مجتاالت غيتر  5٧-١٢١

 والمهن )هنغاريا(؛
مواصلة جهودها الراميتة للتة الق تاء علتة جميتظ أشتيات التمييتز  58-١٢١

القا م علة نوع الجنس والمساواة بين الجنسين في جميظ مراحل النظاإ التعليمي 
 ليشتي(؛ -تيمور )

م تتتاعفة الجهتتتود لوضتتتظ حتتتد للقوالتتتب النم يتتتة والتمييتتتز القتتتا م  5٩-١٢١
 وع الجنس في النظاإ التعليمي )بنما(؛علة ن
تتتن جمهوريتتتة مولتتتدوفا متتتن ميافحتتتة  6٠-١٢١ وضتتتظ السياستتتات التتتتي تمية

 التحريض علة اليراهية والتمييز العنرري )بنما(؛
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يفالتتة جمتتظ ال يانتتات اإلحرتتا ية بشتتأن حتتوادا معتتاداة الستتامية  6١-١٢١
 ويراهية ا جانب والتمييز العنرري )االتحاد الروسي(؛

لنشتتتاء آليتتتات فعالتتتة للتحقيتتتق فتتتي جتتترا م اليراهيتتتة والم تتتايقة  6٢-١٢١
العنرتتترية والتمييتتتز العنرتتتري ضتتتد ا  ليتتتات والفئتتتات ال تتتعيفة والمعا  تتتة عليهتتتا 

 )أل انيا(؛
تيتتادة التتتدريب المهنتتي واعتمتتاد م تتاد  توجيهيتتة لتحستتين ستتلو   63-١٢١

مرتي تة بتدافظ التحيتز الشرطة والنيابة العامة والمحايم فتي التحقيتق فتي الجترا م ال
 وفي حاالت العنف المنزلي )الواليات المتحدة ا مرييية(؛

وضتتتتظ تشتتتتريعات واضتتتتحة ت تتتتفي ال تتتتابظ الجرمتتتتي علتتتتة جتتتترا م  6٤-١٢١
اليراهيتتة وت تتمن التحقيتتتق فتتي جميتتتظ حتتاالت ي تتا  التحتتتريض علتتة اليراهيتتتة 

 الدينية )سيراليون(؛
متعلقة بالتنوع الشامل في اإلسراع باعتماد وتنفيذ االستراتيجية ال 65-١٢١

(، التتي وضتعت بتدعم متن المفتوض الستامي 2020-2016جمهورية مولتدوفا )
 المعني با  ليات القومية التابظ لمنظمة ا من والتعاون في أوروبا )هولندا(؛

لنشتتاء آليتتات ل تتمان استئرتتات الوصتتم والتمييتتز ضتتد ا  ليتتات  66-١٢١
ستتتا ل منهتتتا تتتتدريب وتوعيتتتة المتتتوظفين العر يتتتة متتتن الق تتتاعين العتتتاإ والختتتاص، بو 

العمتتتوميين، ولي تتتاعهم للمستتتاءلة، ووضتتتظ آليتتتات ج تتتر ليشتتتخاص المت تتتررين 
 )الميسيل(؛

مواصلة تعزيز التتدابير الراميتة للتة ميافحتة الممارستات التمييزيتة  6٧-١٢١
 تجاه ا  ليات، وبخاصة جماعة الروما )ال راتيل(؛

أو تخويتتتتف أو تعتتتتذيب أو يفالتتتة عتتتتدإ و تتتتوع أي أعمتتتات عنتتتتف  68-١٢١
تمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 

 وحاملي صفات الجنسين )الميسيل(؛
اتخاذ المزيد من اإلجراءات الفعالتة متن جانتب الستل ات العامتة  6٩-١٢١

نستانية لحماية المثليات والمثليتين ومزدوجتي الميتل الجنستي، ومغتايري الهويتة الج
 من التمييز )لس انيا(؛

تعزيتتتتتز التتتتتدعم المقتتتتتدإ للمثليتتتتتات والمثليتتتتتين ومزدوجتتتتتي الميتتتتتل  ٧٠-١٢١
الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتية، وحتتاملي صتتفات الجنستتين إلعمتتات حقتتو هم، 

 ومعالجة العق ات التي تعترض المشارية الياملة في الحياة اليومية )أستراليا(؛
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المعيتاري متن أجتل ميافحتة جميتظ أشتيات مواصلة تعزيتز اإلطتار  ٧١-١٢١
التمييتتتز، بمتتتا فتتتي ذلتتتل التمييتتتز علتتتة أستتتا  الميتتتل الجنستتتي والهويتتتة الجنستتتانية 

 )شيلي(؛
التحقيق حسب ا صوت في جرا م اليراهية والتمييز، ومتن بينهتا  ٧٢-١٢١

آير ا عمات المرتي ة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري 
 نسانية وحاملي صفات الجنسين )أوروغواي(؛الهوية الج

تيثيف الجهود الرامية للة التحقيق في حاالت ي ا  اليراهيتة  ٧3-١٢١
وجرا م اليراهية والتردي لها، وتوفير فرص فعلية لل حايا متن أجتل اللجتوء للتة 
العدالتتة، بمتتن فتتيهم المثليتتات والمثليتتون ومزدوجتتو الميتتل الجنستتي ومغتتايرو الهويتتة 

وحتتتاملو صتتتفات الجنستتتين وأت تتتاع ال وا تتتف الدينيتتتة أو أبنتتتاء ا  ليتتتات  الجنستتتانية
 اإلثنية )هولندا(؛

مواصتتتلة الجهتتتود الراميتتتة للتتتة تعزيتتتز اإلطتتتار القتتتانوني لميافحتتتة  ٧٤-١٢١
 التعذيب، التي أث تت نجاحها في الحد من عدد الشياوى )العراق(؛

اإلفتتالت متتن  تعزيتتز التتتدابير الراميتتة للتتة منتتظ التعتتذيب ومعالجتتة ٧5-١٢١
 العقا  علة هذه ا فعات )اليابان(؛

تحسين ظروف االحتجات في مرايز الشرطة والستجون والتحقيتق  ٧6-١٢١
الفعات في االدعاءات ذات المردا ية بشأن سوء المعاملة، بما يتسق متظ اتفا يتة 
مناه ة التعذيب وغيره متن ضترو  المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الاللنستانية أو 

 مهينة )الواليات المتحدة ا مرييية(؛ال
اتخاذ تدابير لضافية لتعزيز ميافحتة التعتذيب وغيتره متن ضترو   ٧٧-١٢١

ستتوء المعاملتتة، وميافحتتة اإلفتتالت متتن العقتتا ، بيفالتتة ي تتوع جميتتظ شتتياوى 
 التعذيب للتحقيق النزي  والفعات )فرنسا(؛

لتعتتذيب الحتترص علتتة لحالتتة جميتتظ الشتتياوى المتعلقتتة بأفعتتات ا ٧8-١٢١
ل روتويوت است ن وت، وضتمان اا وسوء المعاملة للتحقيق الفوري والنزي  والفعات وفق

 عدإ االعتداد بأي ترري  منتتزع تحتت التعتذيب يتدليل فتي أيتة محايمتة، تماشتياا 
متتظ اتفا يتتة مناه تتة التعتتذيب وغيتتره متتن ضتترو  المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو 

 ؛الاللنسانية أو المهينة )ألمانيا(
اتختاذ المزيتد متتن التتدابير لتحستين معاملتتة ا شتخاص المق تتوض  ٧٩-١٢١

علتتيهم أو المحتجتتزين أو المستتجونين، بوستتا ل منهتتا تعزيتتز اآلليتتة الو ا يتتة الوطنيتتة 
 )النرويج(؛
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تتتوفير التتتدريب للشتترطة والمتتدعين العتتامين والق تتاة فتتي مجتتات  8٠-١٢١
نتزعتة تحتت التعتذيب فتي أيتة منظ التعذيب، وضمان عتدإ االعتتداد بأيتة لفتادات م

 لجراءات جنا ية )تشيييا(؛
تحسين حالة السجناء في ال لتد، وتنفيتذ التوصتيات التتي  تدمتها  8١-١٢١

، مثتل الحتد 2015اللجنة ا وروبية لمنظ التعذيب بعد تيارتهتا فتي أيلوت/ست تم ر 
 من مستويات العنف ويفض معدالت االيتظاظ في الزناتن المتعددة )لس انيا(؛

مواصتتتتلة الجهتتتتود الراميتتتتة للتتتتة تحستتتتين الظتتتتروف فتتتتي الستتتتجون  8٢-١٢١
 ومرافق االحتجات رهن المحايمة )أستراليا(؛

يفالتتتة امتثتتتات السياستتتات والختتتدمات المتعلقتتتة بعتتتال  الرتتتحة  83-١٢١
 العقلية ومةسسات ال ب النفسي للقانون الدولي لحقوق اإلنسان )ال راتيل(؛

ال  يتتتة والنفستتتية ويتتتدمات  تحستتتين الحرتتتوت علتتتة الختتتدمات 8٤-١٢١
الرحة العقلية لجميظ ا شخاص في االحتجات، ال سيما بالنس ة لمن ينتمتون للتة 

 الفئات ال عيفة )النمسا(؛
تعزيز التدابير الراميتة للتة منتظ ومعا  تة واستئرتات جميتظ أشتيات  85-١٢١

لق تاء العنف ضد المرأة، بما في ذلل التتدابير الراميتة للتة تعزيتز حقتوق المترأة وا
 علة السل ة ا بوية والقوالب النم ية التمييزية )الميسيل(؛

مواصتتلة حمتتالت التوعيتتة العامتتة بشتتأن العنتتف المنزلتتي ولديتتات  86-١٢١
 برامج محددة لمنظ االغترا  )أستراليا(؛

وضتتظ سياستتة شتتاملة بشتتأن العنتتف ضتتد المتترأة، وال ستتيما العنتتف  8٧-١٢١
ستيما  العنتف وتعا تب عليت  وتستأصتل ، ال المنزلي، متن شتأنها أن تمنتظ و توع هتذا

 في المناطق الريفية )سلوفينيا(؛
 وضظ تدابير لتعزيز ميافحة العنف المنزلي )باراغواي(؛ 88-١٢١
مواصتتلة مواءمتتة تشتتريعاتها متتظ معتتايير مجلتتس أوروبتتا فتتي مجتتات  8٩-١٢١

منتظ وميافحتتة العنتتف ضتتد المترأة، بمتتا فتتي ذلتتل العنتف المنزلتتي، وضتتمان التنفيتتذ 
 الفعات للتشريعات )سويسرا(؛

االستفادة متن التتدابير الراميتة للتة منتظ وميافحتة العنتف المنزلتي  ٩٠-١٢١
 )الجزا ر(؛

النهتتتتتوض بمالجتتتتتع ضتتتتتحايا العنتتتتتتف المنزلتتتتتي وتوستتتتتيظ طا تهتتتتتتا  ٩١-١٢١
مرايتتز لعتتادة تأهيتتل ضتتحايا هتتذا  االستتتيعابية وتوتيعهتتا دايتتل اإل لتتيم، شتتأنها شتتأن

 طق الريفية )النمسا(؛العنف، ال سيما في المنا
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تستتريظ لعتتداد االستتتراتيجية بشتتأن منتتظ و متتظ العنتتف ضتتد المتترأة  ٩٢-١٢١
 والعنف في ا سرة )بيالرو (؛

مواصتتتلة وضتتتظ لطتتتار للسياستتتة العامتتتة وتنفيتتتذ استتتتراتيجية شتتتاملة  ٩3-١٢١
لميافحتة العنتتف المنزلتتي بمتتا يشتتمل التعلتيم والتوعيتتة العامتتة فتتي المنتتاطق الريفيتتة، 
ووضظ آليات معزتة لمساءلة الجناة، وتعزيز التدريب للمسةولين عن لنفاذ القانون 

 )يندا(؛ 
نظ وميافحة العنف المنزلتي التعجيل باعتماد القواعد المتعلقة بم ٩٤-١٢١

ووضتتظ سياستتات منستتقة لمنتتظ وميافحتتة العنتتف المنزلتتي والجنستتي، بمتتا فتتي ذلتتل 
 آليات الدعم والقواعد المتعلقة بحماية ال حايا )شيلي(؛

تنفيتتتتتذ آليتتتتتات فعالتتتتتة لمنتتتتتظ ومعا  تتتتتة العنتتتتتف المنزلتتتتتي والعنتتتتتف  ٩5-١٢١
لل تتتتتتحايا  الجنستتتتتتاني، بمتتتتتتا فتتتتتتي ذلتتتتتتل تتتتتتتوفير المستتتتتتاعدة القانونيتتتتتتة والنفستتتتتتية

 )يوستارييا(؛
تقيتتتيم متتتدى فعاليتتتة تنفيتتتذ  تتتوانين حمايتتتة حقتتتوق المتتترأة، وتتتتوفير  ٩6-١٢١

الحمايتتة متتن العنتتف المنزلتتي والعنتتف القتتا م علتتة نتتوع الجتتنس، والحتترص علتتة أن 
تتختذ برتورة منهجيتة تتتدابير متن   يتل أوامتر الحمايتتة ومعا  تة المختالفين أو تتتوفير 

بسترعة، وتيستير تتوفير المالجتع ل تحايا العنتف فرص لجتوء ال تحايا للتة العدالتة 
 المنزلي، بما في ذلل في المناطق الريفية )تشيييا(؛

اتخاذ ي وات أيثر فعالية في منظ ومقاضاة حاالت العنتف ضتد  ٩٧-١٢١
المتتترأة، بمتتتا فتتتي ذلتتتل العنتتتف المنزلتتتي، وضتتتمان فعاليتتتة تنفيتتتذ ولنفتتتاذ التشتتتريعات 

 القا مة في هذا الردد )لستونيا(؛
تقريتتر لجتتراءات ملموستتة يميتتن اتخاذهتتا لتحستتين حمايتتة ضتتحايا  ٩8-١٢١

عن يفالة توافر المساعدة القانونية لجميظ ضتحايا  العنف المنزلي ودعمهم، ف الا 
 العنف من أجل ضمان ات اع نهج شامل لتاء العنف المنزلي )سلوفينيا(؛

تتتتتدريب مستتتتةولي لنفتتتتاذ القتتتتانون والجهتتتتات الق تتتتا ي والمتتتتدعين  ٩٩-١٢١
عتتامين ومقتتدمي الرعايتتة الرتتحية والمرشتتدين االجتمتتاعيين علتتة الترتتدي للعنتتف ال

 المنزلي )سلوفينيا(؛
يفالتتتة تتتتوافر القتتتدر اليتتتافي متتتن الحمايتتتة القانونيتتتة واالجتماعيتتتة  ١٠٠-١٢١

 للنساء والفتيات الال ي يتعرضن للعنف القا م علة نوع الجنس )بولندا(؛
التوصتتتيات الرتتتادرة عتتتن جولتتتة التنفيتتتذ اليامتتتل لمتتتا ت قتتتة متتتن  ١٠١-١٢١

االستتتتعراض التتتدوري الشتتتامل ا ولتتتة، أي تلتتتل المتعلقتتتة بتغلتتتي  أحيتتتاإ القتتتانون 
 الجنا ي ضد العنف القا م علة نوع الجنس وجرا م اليراهية )ال رتغات(؛



A/HRC/34/12 

GE.16-22512 26 

مواصلة العمل الجاري لتنقي  وتحسين القانون الجنا ي لتعتديل  ١٠٢-١٢١
 علة نوع الجنس وجرا م اليراهية )ال رتغات(؛ا حياإ المتعلقة بالعنف القا م 

اتختتتتاذ تتتتتدابير ملموستتتتة للق تتتتاء علتتتتة العنتتتتف ضتتتتد ا طفتتتتات،  ١٠3-١٢١
وحمايتتة ال تتحايا ودعمهتتم، بوستتا ل منهتتا تنفيتتذ التتتدابير الراميتتة للتتة يفالتتة يشتتف 
مختلتتف الجهتتات الفاعلتتة التتتي تتعامتتل متتظ ا طفتتات لهتتذا االعتتتداء واإلبتتال  عنتت  

 )بلجييا(؛اا واتر علة نحو أيثر ت
لنشتتاء آليتتات لمنتتظ وميافحتتة جميتتظ أشتتيات االستتتغالت وستتوء  ١٠٤-١٢١

 المعاملة والعنف ضد ا طفات )بلغاريا(؛
م اعفة الجهود الرامية للة الق اء علة عمل ا طفتات وجميتظ  ١٠5-١٢١

 أشيات االستغالت وسوء المعاملة والعنف ضد ا طفات )بنما(؛
ق تاء علتة العنتف ضتد ا طفتات، بمتا فتي ذلتل تيادة معالجة ال ١٠6-١٢١

 العنف الجنسي ) يرغيزستان(؛
بتتذت الجهتتود لمنتتظ العنتتف ضتتد ا طفتتات، بمتتا فتتي ذلتتل العنتتف  ١٠٧-١٢١

 الجنسي )بولندا(؛
وضتتظ سياستتات بعيتتدة المتتدى ومنستتقة متتن أجتتل حمايتتة الق رةتتر  ١٠8-١٢١

االتجتتار بال شتتر متتن الجنتتاة المحتملتتين ومواصتتلة الجهتتود القا متتة لمنتتظ وميافحتتة 
 علة ش ية اإلنترنت )  ر(؛ وا شيات الجديدة من

سيما ا شتيات  تعزيز الخ ة الوطنية إلنهاء االتجار بال شر، وال ١٠٩-١٢١
 الجديدة من االتجار بال شر علة ش ية اإلنترنت )السودان(؛

مواصتتتتلة تيثيتتتتف الجهتتتتود الراميتتتتة للتتتتة و تتتتف االتجتتتتار بال شتتتتر  ١١٠-١٢١
 )طاجييستان(؛

مواصتتتلة وتيتتتادة تعزيتتتز التتتتدابير الراميتتتة للتتتة ميافحتتتة االتجتتتار  ١١١-١٢١
 بال شر )أرمينيا(؛

مواصلة جهودهتا الراميتة للتة ميافحتة االتجتار بال شتر )ال وستنة  ١١٢-١٢١
 والهرسل(؛

تعزيز الجهود الم ذولة لرال  النساء والفتيتات الالتتي يتعرضتن  ١١3-١٢١
 لالتجار بال شر )اليونان(؛

مواصتتتلة تعزيتتتز المةسستتتات العامتتتة متتتن أجتتتل ميافحتتتة االتجتتتار  ١١٤-١٢١
با شتتخاص، متتن يتتالت تخرتتيد المتتوارد، وتعزيتتز التعتتاون متتظ المجتمتتظ المتتدني، 

 وا يذ بأف ل الممارسات )يندا(؛
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تنفيذ المزيد من التدابير لتحسين ما تقوإ ب  من تحقيق ومالحقة  ١١5-١٢١
الحمايتتة القانونيتتة واالجتماعيتتة ل تتحايا   تتا ية فتتي   تتايا االتجتتار بال شتتر وتعزيتتز 

 (؛آيرلندااالتجار بال شر )
مواصلة توفير الحماية القانونيتة للنستاء والفتيتات الال تي يتعرضتن  ١١6-١٢١

 للعنف القا م علة نوع الجنس واالتجار بال شر )ملديف(؛
تعزيز اعتماد وتنفيذ التدابير الرامية للة ميافحة العنف المنزلتي  ١١٧-١٢١
 المرأة وحماية ضحايا العنف المنزلي )لي اليا(؛ ضد
تنفيتتذ اإلصتتالحات فتتي مجتتات ستتيادة القتتانون متتن أجتتل ضتتمان  ١١8-١٢١

اإلنرتتاف ومراعتتاة ا صتتوت القانونيتتة، وميافحتتة الفستتاد، وتحستتين الشتتفافية فتتي 
 جميظ مراحل اإلجراءات القانونية )الواليات المتحدة ا مرييية(؛

اليفيلتتتتتة بتحستتتتتين لجتتتتتراءات تعيتتتتتين الق تتتتتاة  اتختتتتتاذ التتتتتتدابير ١١٩-١٢١
وتحويلهم وتتر يتهم متن أجتل تتوفير الشتفافية فتي النظتاإ الق تا ي، والحترص علتة 
أن ييتتون ايتيتتار الق تتاة علتتة أستتا  الجتتدارة ولتتيس بنتتاء علتتة الستتل ة التقديريتتة 

 للمجلس ا علة للق اء )النرويج(؛
التتة بهتتدف تيتتادة مواصتتلة تنفيتتذ استتتراتيجية لصتتالل   تتاع العد ١٢٠-١٢١

 تعزيز االستقالت والمساءلة والشفافية في السل ة الق ا ية )جمهورية يوريا(؛
مواصتتتلة الجهتتتود الراميتتتة للتتتة تنفيتتتذ لصتتتالل الق تتتاع الق تتتا ي  ١٢١-١٢١

 )السودان(؛
مواصتتلة عمليتتتة لصتتتالل العدالتتتة متتتن يتتتالت العمتتتل علتتتة وضتتتظ  ١٢٢-١٢١

 )أويرانيا(؛ 2016استراتيجية إلصالل   اع العدالة لما بعد 
تعزيز استقالت الق اء وتعزيز سيادة القانون من يالت م ادرات  ١٢3-١٢١

ميافحة الفساد، وتيادة الشفافية في   اع العدالة، والق اء علة التأثير الخارجي 
 في اإلجراءات الق ا ية )يندا(؛

مواصتتلة وضتتظ االستتتراتيجية والتتتدابير المعياريتتة التيميليتتة، بمتتا  ١٢٤-١٢١
 ي من االستمرارية في لصالل الق اع الق ا ي )شيلي(؛

يفالتتتة استتتتقالت وحيتتتاد الجهتتتات الق تتتا ي، ال ستتتيما متتتن يتتتالت  ١٢5-١٢١
ميافحة الفساد، وتميين ال حايا من الدفاع عتن حقتو هم فتي المحتايم، باتختاذ 

 تدابير لتعزيز احتراإ حقوق الدفاع والشفافية في اإلجراءات الق ا ية )فرنسا(؛
التنفيذ اليامل الستراتيجية لصالل   اع العدالة من أجل تيادة  ١٢6-١٢١

 استقالت السل ة الق ا ية وفعاليتها )ألمانيا(؛
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تنفيتتذ اإلصتتالحات الالتمتتة لتعزيتتز ستتيادة القتتانون متتن أجتتل منتتظ  ١٢٧-١٢١
التتتتديل السياستتتي فتتتي نظتتتاإ العدالتتتة ومعالجتتتة الفستتتاد علتتتة جميتتتظ المستتتتويات 

 )اليابان(؛
تعزيتتتز الجهتتتات الق تتتا ي ولنفتتتاذ القتتتانون متتتن أجتتتل تيتتتادة فعاليتتتة  ١٢8-١٢١

 التحقيق والمالحقة الق ا ية في   ايا االتجار بال شر )تايلند(؛
مواصتتتلة الجهتتتود الراميتتتة للتتتة الق تتتاء علتتتة الفستتتاد متتتن يتتتالت  ١٢٩-١٢١

 لتاحة فرص الحروت علة المعلومات العامة )بيرو(؛
ضتمان حريتة التدين وحريتة المعتقتد  مواصلة الجهتود الراميتة للتة ١3٠-١٢١

 دون تمييز ودون ل امة أف ليات  انونية )باراغواي(؛
مواصتتتتلة الجهتتتتود الراميتتتتة للتتتتة يفالتتتتة بيئتتتتة مواتيتتتتة للرتتتتحفيين  ١3١-١٢١

 )التفيا(؛
مواصتتلة تقتتديم التتدعم لعمتتل المجتمتتظ المتتدني، وبخاصتتة عمتتل  ١3٢-١٢١

 منظمات حقوق اإلنسان والجمعيات الرحفية )بيرو(؛
مواصتتلة الحتتوار والتعتتاون الفنتتي متتظ المنظمتتات غيتتر الحيوميتتة  ١33-١٢١

لحقتتتوق اإلنستتتان، وال ستتتيما تلتتتل المشتتتارية فتتتي حمايتتتة المتتتدافعين عتتتن حقتتتوق 
 اإلنسان )رومانيا(؛

ضمان بيئة آمنة للمتدافعين عتن حقتوق اإلنستان التذين يقتدمون  ١3٤-١٢١
متات المجتمتظ المتدني الدعم ل حايا التعذيب وضمان وجود الدعم اليافي لمنظ
 العاملة في مجات لعادة تأهيل ضحايا التعذيب )النمسا(؛

دعتتم عمتتل المتتدافعين عتتن حقتتوق اإلنستتان وغيتترهم متتن ممثلتتي  ١35-١٢١
المجتمظ المتدني، واالعتتراف بإستهامهم فتي النهتوض بحقتوق اإلنستان فتي ال لتد، 

م تتتايقات، والتحقيتتتق برتتتورة شتتتاملة وفوريتتتة فتتتي التهديتتتدات، واالعتتتتداءات، وال
وأعمات التخويتف ضتد المتدافعين عتن حقتوق اإلنستان أو الرتحفيين المستتقلين، 
 وتقديم مرتي يها للة عدالة نزيهة، وضمان س ل انتراف فعلي لل حايا )بولندا(؛

االعتراف الرري  بشرعية العمل التذي يقتوإ بت  المتدافعون عتن  ١36-١٢١
آمنتة ومواتيتة، دون يتوف متن  حقوق اإلنسان وضمان أن ينفذ هذا العمل في بيئة

االنتقاإ أو التخويف أو أعمات العنف التي ين غتي المعا  تة عليهتا وتقتديم مرتي يهتا 
 للة العدالة )أوروغواي(؛

تهيئتتتة بيئتتتة آمنتتتة ومواتيتتتة للمتتتدافعين عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان، أي  ١3٧-١٢١
و وضظ لطار يتسنة في ظل  الدفاع عتن حقتوق اإلنستان دون يشتية متن االنتقتاإ أ
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متتتظ االلتزامتتتات الدوليتتة لجمهوريتتتة مولتتتدوفا، وبخاصتتتة بوصتتتفها اا التخويتتف، تمشتتتي
 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )بلجييا(؛اا دولة طرف
 ضمان تعزيز حرية التع ير علة ش ية اإلنترنت ويارجها، ف تالا  ١38-١٢١

 عن حماية ال يانات الشخرية )بلغاريا(؛
التتتتدابير الالتمتتتة للحتتتد متتتن اإلفتتتراي فتتتي ترييتتتز ملييتتتة  اتختتتاذ ١3٩-١٢١

وستتتا إل اإلعتتتالإ، ووضتتتظ لطتتتار تنظيمتتتي جديتتتد إلنشتتتاء وستتتا إل اإلعتتتالإ الجديتتتدة 
 وتشغيل الوسا إل القا مة منها، بغية ضمان توفير حرية تع ير حقيقية )لس انيا(؛

ضتتتتمان تعدديتتتتة وستتتتا إل اإلعتتتتالإ واستتتتتقاللها، وا يتتتتذ بتتتتاآلراء  ١٤٠-١٢١
ة من منظمة ا من والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، ويذلل متن المجتمتظ الوارد

 المدني، عند اعتماد  انون جديد ينظم المجات السمعي ال رري )السويد(؛
اعتمتتاد تشتتريعات وطنيتتة شتتاملة متتن أجتتل تيستتير الحرتتوت علتتة  ١٤١-١٢١

المستتتتقلة المعلومتتتات، وتعزيتتتز تعدديتتتة وستتتا إل اإلعتتتالإ وحمايتتتة وستتتا إل اإلعتتتالإ 
 )النمسا(؛

تتتتتوفير ضتتتتمان يامتتتتل لحريتتتتة التع يتتتتر والمعلومتتتتات عتتتتن طريتتتتق  ١٤٢-١٢١
ميافحتتتتة نشتتتتوء ا   تتتتا  االحتياريتتتتة وضتتتتمان احتتتتتراإ تعدديتتتتة وستتتتا إل اإلعتتتتالإ 

 )فرنسا(؛
اعتمتتتتاد تشتتتتريعات وطنيتتتتة شتتتتاملة مثتتتتل  تتتتانون ال تتتت  اإلذاعتتتتي  ١٤3-١٢١

ا إل اإلعتتالإ المستتتقلة الجديتتدة بغيتتة ضتتمان تعدديتتة وستتا إل اإلعتتالإ وحمايتتة وستت
 )ألمانيا(؛

اتختتاذ جميتتظ التتتدابير الالتمتتة ل تتمان التمتتتظ اليامتتل بتتالحق فتتي  ١٤٤-١٢١
حريتتتة التع يتتتر للجميتتتظ، بمتتتا فتتتي ذلتتتل للغتتتاء أو تعتتتديل جميتتتظ القتتتوانين المقيتتتدة 

 (؛آيرلندالينش ة والمليية واستقالت وسا إل اإلعالإ )
 والحيومة )اليونان(؛تعزيز تمثيل المرأة في ال رلمان  ١٤5-١٢١
اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيتز مشتارية المترأة فتي هيئتات صتنظ  ١٤6-١٢١

 القرار )التفيا(؛
تعزيتتز السياستتات التتتي تجعتتل متتن المميتتن يفتتض معتتدت ال  التتة  ١٤٧-١٢١

بتتتين الشتتت ا ، متتتن يتتتالت تتتتوفير فتتترص العمتتتل للشتتت ا ، ويتتتذلل تجنتتتب وصتتتم 
الملتحقتتين بستتوق العمتتل متتن بتتين المنتمتتين ا شتتخاص ذوي اإلعا تتة وا شتتخاص 

 للة أ ليات  ومية )باراغواي(؛
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مواصتتتلة تعزيتتتز سياستتتاتها االجتماعيتتتة لرتتتال  أضتتتعف   اعتتتات  ١٤8-١٢١
 السيان، مظ الترييز علة ا  ليات القومية )جمهورية فنزويال ال وليفارية(؛

 تعزيتتتز التنميتتتة اال ترتتتادية الم تتتردة متتتن أجتتتل مواصتتتلة تحستتتين ١٤٩-١٢١
 مستويات معيشة شع ها )الرين(؛

مواصتتتتتلة بتتتتتذت الجهتتتتتود الراميتتتتتة للتتتتتة ميافحتتتتتة الفقتتتتتر المتتتتتد ظ  ١5٠-١٢١
 )السلفادور(؛

توستتيظ بتترامج المستتاعدة االجتماعيتتة الهادفتتة للتتة تزويتتد الستتيان  ١5١-١٢١
 بالتعليم والخدمات ال  ية )بيالرو (؛

بالمياه بغيتة تحسين ا داء التشغيلي والمالي لمةسسات اإلمداد  ١5٢-١٢١
 تيادة سالمة المياه ونوعيتها )ألمانيا(؛

تعزيتتتتز الم تتتتاد  ا ساستتتتية للمستتتتاواة وعتتتتدإ التمييتتتتز فتتتتي النظتتتتاإ  ١53-١٢١
 التعليمي )هنغاريا(؛

تعزيتتز الموافقتتة علتتة التشتتريعات الموجهتتة للتتة ضتتمان االستتتقالت  ١5٤-١٢١
 يوستارييا(؛الذاتي ليشخاص ذوي اإلعا ة بغية تحسين لدماجهم االجتماعي )

مواصلة تعزيز السياسات المتعلقة ب مان فرص التحاق ا طفتات  ١55-١٢١
 والش ا  ذوي اإلعا ة بالتعليم )لي يا(؛

الق اء علة العق ات التي تعتترض وصتوت ا طفتات ذوي اإلعا تة  ١56-١٢١
 للة النظاإ التعليمي )هنغاريا(؛

اإلعا تتتتتتتة  اعتمتتتتتتتاد تتتتتتتتدابير ليجابيتتتتتتتة لتميتتتتتتتين ا شتتتتتتتخاص ذوي ١5٧-١٢١
وا  ليات القومية من الحروت علة التعليم والخدمات الرحية والتمتظ بمستوى 

 معيشي ال ق )بنما(؛
دعتتتتم دور ا ستتتترة فتتتتي حمايتتتتة وتعزيتتتتز حقتتتتوق ا شتتتتخاص ذوي  ١58-١٢١

اإلعا ة، والتعجيل بتنفيذ الشروي القانونية الالتمة إلعمات حقو هم في الختدمات 
 وا ماين العامة )  ر(؛

حماية حقوق اإلنستان ليشتخاص ذوي اإلعا تة لتميتين الجميتظ  ١5٩-١٢١
التفا يتة حقتوق ا شتخاص ذوي اإلعا تة  بتلل الحقوق، امتثاالا  من التمتظ اليامل

 )ملديف(؛
تعزيتتتتز اإلطتتتتار القتتتتانوني بشتتتتأن اإلدمتتتتا  االجتمتتتتاعي ومشتتتتارية  ١6٠-١٢١

 )ترييا(؛ ا شخاص ذوي اإلعا ة في ظل تعزيز أنش ة التوعية ذات الرلة
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مواصتتلة اتختتاذ التتتدابير التتتي تستتهم فتتي حمايتتة ا شتتخاص ذوي  ١6١-١٢١
اإلعا تتة ولدمتتاجهم االجتمتتاعي، وياصتتة فيمتتا يتعلتتق بتتتوفير الختتدمات االجتماعيتتة 

 )ا رجنتين(؛
ضتتمان حتتق ا شتتخاص ذوي اإلعا تتة فتتي العتتي  بشتتيل مستتتقل  ١6٢-١٢١

الرعايتتتة يتتتار  المةسستتتات متتتن يتتتالت وضتتتظ ي تتتة عمتتتل وطنيتتتة متتتن أجتتتل تتتتوفير 
 ليشخاص ذوي اإلعا ة ولدماجهم في مجتمعاتهم المحلية )فنلندا(؛

اعتماد استراتيجية بشأن ا  ليات القومية في أ ر  و ت ممين  ١63-١٢١
تيون متوافقة مظ معايير المفوض السامي لشةون ا  ليات القوميتة التتابظ لمنظمتة 

بوضتتول التتتزاإ جمهوريتتة مولتتدوفا بإعمتتات ا متتن والتعتتاون فتتي أوروبتتا، ليتتي تةيتتد 
 حقوق ا  ليات القومية )ألمانيا(؛

تيتتادة تعزيتتز حقتتوق ا  ليتتات، بوستتا ل منهتتا بتتدء العمتتل بتتالتعليم  ١6٤-١٢١
المتعتتتتتدد اللغتتتتتات، والحفتتتتتاظ علتتتتتة الو تتتتتاإ االجتمتتتتتاعي والوحتتتتتدة بتتتتتين مختلتتتتتف 

 الجماعات التي يتألف منها المجتمظ )تايلند(؛
لتتتتورة السياستتتتة العامتتتتة فتتتي مجتتتتات صتتتتون وت تتتتوير الهويتتتتة تيتتتادة ب ١65-١٢١

 الثقافية ليشخاص المنتمين للة ا  ليات القومية والمجموعات اإلثنية )بلغاريا(؛
ضتتتمان حقتتتوق ا شتتتخاص المنتمتتتين للتتتة أ ليتتتات فتتتي استتتتخداإ  ١66-١٢١

 لغاتهم وممارسة شعا رهم الدينية )بيرو(؛
عنتي بق تايا ا  ليتات القاضتية تنفيذ توصيات المقترر الختاص الم ١6٧-١٢١

بتعزيتتز الحقتتوق اللغويتتة لي ليتتات، واتختتاذ التتتدابير الالتمتتة ل تتمان التعلتتيم الجيتتد 
 في يل من اللغة ا إ ولغة الدولة )هنغاريا(؛

 مواصتتتتتلة وضتتتتتتظ آليتتتتتات إلنهتتتتتتاء التمييتتتتتز ضتتتتتتد جماعتتتتتة الرومتتتتتتا  ١68-١٢١
 ليشتي(؛ - )تيمور
التقتتتدير العتتتاإ  هميتتتة متتتن  حقتتتوق التشتتتجيظ علتتتة المزيتتتد متتتن  ١6٩-١٢١

 متساوية للروما )أستراليا(؛
 تيثيف جهود اإلدما  االجتماعي للروما )اليونان(؛ ١٧٠-١٢١
ضتتمان لميانيتتة وصتتوت أبنتتاء الرومتتا للتتة الحيتتاة العامتتة والسياستتية  ١٧١-١٢١

علتتة  تتدإ المستتاواة متتظ غيتترهم، وذلتتل متتن يتتالت مشتتاريتهم فتتي عمليتتات صتتنظ 
 القرار )بيرو(؛
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الرومتتا مواصتتلة اتختتاذ التتتدابير الراميتتة للتتة ضتتمان لدمتتا  ممثلتتي  ١٧٢-١٢١
 تتتتة العمتتتتل الوطنيتتتتة للرومتتتتا عتتتتن تنفيتتتتذ ي الحيتتتتاة العامتتتتة والسياستتتتية، ف تتتتالا  فتتتتي
 ( )صربيا(؛2016-2020)

مواصتتتتتتلة العمتتتتتتل علتتتتتتة تعزيتتتتتتز حقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان فتتتتتتي من قتتتتتتتة  ١٧3-١٢١
 هورية مولدوفا )رومانيا(؛ال يتجزأ من أراضي جماا ترانسنيستريا، بوصفها جزء

تقتتديم التتدعم والمستتاعدة برتتورة منهجيتتة للتتة ضتتحايا انتهايتتات  ١٧٤-١٢١
 حقوق اإلنسان في ترانسنيستريا )تشيييا(؛

اتختتاذ الخ تتوات المناستت ة للشتتروع فتتي وضتتظ آليتتة رصتتد لحالتتة  ١٧5-١٢١
حقتتوق اإلنستتان فتتي من قتتة ترانسنيستتتريا فتتي جمهوريتتة مولتتدوفا، بمشتتارية ممثلتتي 

 . لمجتمظ المدني من ضفةتْي نهر نيسترو )جورجيا(ا
عليها في اا وفيما يلي التوصيات التي ستنظر فيها جمهورية مولدوفا، وستقدإ ردود -١٢٢

  و ت مناسب ال يتجاوت موعد الدورة الرابعة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان:
 الترتتتديق علتتتة ال روتويتتتوت االيتيتتتاري الملحتتتق بالعهتتتد التتتدولي ١-١٢٢

الخاص بالحقوق اال ترادية واالجتماعيتة والثقافيتة و  توت لجتراء التحقيتق ولجتراء 
 تقديم ال الغات بين الدوت بموجب هذا ال روتويوت )أوروغواي(؛

الترتتتديق علتتتة ال روتويتتتوت االيتيتتتاري الملحتتتق بالعهتتتد التتتدولي  ٢-١٢٢
 الخاص بالحقوق اال ترادية واالجتماعية والثقافية )ال رتغات(؛

مواصتتتتلة العمليتتتتة الراميتتتتة للتتتتة الترتتتتديق علتتتتة االتفا يتتتتة الدوليتتتتة  3-١٢٢
لحمايتتة حقتتوق جميتتظ العمتتات المهتتاجرين وأفتتراد أستترهم، واتفا يتتة منظمتتة العمتتل 

 ( بشأن العمات المنزليين )الفل ين(؛189)ر م  2011الدولية لعاإ 
الترتتتديق علتتتة االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتظ العمتتتات  ٤-١٢٢

 ين وأفراد أسرهم )أوروغواي( )أفغانستان(؛المهاجر 
الترديق فتي أ تر  و تت مميتن، علتة االتفا يتة الدوليتة لحمايتة  5-١٢٢

 حقوق جميظ العمات المهاجرين وأفراد أسرهم )غواتيماال(؛
استتتئناف عمليتتة الترتتديق علتتة االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق  6-١٢٢

 ا(؛جميظ العمات المهاجرين وأفراد أسرهم )تريي
الترتتتديق علتتتة االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتظ العمتتتات  ٧-١٢٢

المهاجرين وأفراد أسرهم، وال روتويتوت االيتيتاري الملحتق بالعهتد التدولي الختاص 
بالحقوق اال ترادية، واالجتماعية والثقافية وال روتويوت االيتياري التفا ية حقوق 

 ا شخاص ذوي اإلعا ة )السلفادور(؛
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نظتتر فتتي الترتتديق علتتة االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتظ ال 8-١٢٢
 العمات المهاجرين وأفراد أسرهم )لندونيسيا(؛

النظتتر فتتي الترتتديق علتتة االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتظ  ٩-١٢٢
المحلق باتفا يتة حمايتة حقتوق  12العمات المهاجرين وأفراد أسرهم، وال روتويوت 

ة )االتفا يتتتتة ا وروبيتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان(، واتفا يتتتتة اإلنستتتتان والحريتتتتات ا ساستتتتي
 مجلس أوروبا بشأن منظ وميافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي )أل انيا(؛

الترتتتديق علتتتة االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتظ ا شتتتخاص متتتن  ١٠-١٢٢
االيتفتتتتاء القستتتتري،  نتتتت  ال يوجتتتتد بلتتتتد يخلتتتتو متتتتن حتتتتاالت االيتفتتتتاء القستتتتري 

 )سلوفاييا(؛
الترتتتديق علتتتة االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتظ ا شتتتخاص متتتن  ١١-١٢٢

 االيتفاء القسري )أوروغواي( )الج ل ا سود(؛
الترتتديق فتتي أستترع و تتت مميتتن علتتة االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة  ١٢-١٢٢

جميظ ا شخاص من االيتفاء القسري، وهي صل ر يسي لميافحة اإلفالت متن 
 لجنة المعنية بااليتفاء القسري )فرنسا(؛العقا ، واالعتراف بايتراص ال

الترتتتديق علتتتة االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتظ ا شتتتخاص متتتن  ١3-١٢٢
االيتفتتتاء القستتتري واالتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتظ العمتتتات المهتتتاجرين 

 وأفراد أسرهم )سيراليون(؛
الترتتتديق علتتتة االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتظ ا شتتتخاص متتتن  ١٤-١٢٢

االيتفاء القسري ويذلل علة ما ت قة من معاهدات حقوق اإلنسان التي ال تتزات 
 غير طرف فيها )ا رجنتين(؛

ليمات الترديق علة االتفا ية الدوليتة لحمايتة جميتظ ا شتخاص  ١5-١٢٢
 من االيتفاء القسري )العراق(؛

الترتتتتتديق علتتتتتة تعتتتتتديالت يم تتتتتاال علتتتتتة نظتتتتتاإ رومتتتتتا ا ساستتتتتي  ١6-١٢٢
 نا ية الدولية )لستونيا(؛للمحيمة الج

تعديل القانون المتعلق بالمساواة بغية توسيظ  ا مة معايير التمييز  ١٧-١٢٢
 الممينة )سلوفاييا(؛

من القانون المتعلق ب مان المستاواة عتن طريتق  1تعديل المادة  ١8-١٢٢
لدرا  معايير مثل ا صتل االجتمتاعي، والحالتة الزوجيتة، والحالتة الرتحية، والميتل 

جنستتي، والهويتتة الجنستتانية، والتع يتتر الجنستتاني ضتتمن  ا متتة المعتتايير الر يستتية ال
 للفئات التي تلزإ حمايتها من التمييز )السويد(؛
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وهتتي ا صتتل  -لدرا  أربعتتة معتتايير للحمايتتة فتتي  تتانون المستتاواة  ١٩-١٢٢
 االجتماعي، والحالة المادية، والميل الجنسي، والحالة الرحية )يرواتيا(؛

استعراض وتعديل التشتريعات ذات الرتلة، مثتل القتانون الجنتا ي  ٢٠-١٢٢
بغيتتة تحستتين حمايتتة وتعزيتتز حقتتوق المثليتتات والمثليتتين  و تتانون الجتترا م اإلداريتتة،

ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين 
ال وا تتتف  وا فتتتراد المنتمتتتين للتتتة الفئتتتات المست تتتعفة وا  ليتتتات، بمتتتا فتتتي ذلتتتل

متتن القتتانون المتعلتتق ب تتمان  1الدينيتتة وا  ليتتات اإلثنيتتة، ويتتذلل تعتتديل المتتادة 
 المساواة ليي يشمل الميل الجنسي والهوية الجنسانية )يندا(؛

اعتمتتتتاد مشتتتتروع القتتتتانون المتعلتتتتق بتعتتتتديل واستتتتتيمات القتتتتانون  ٢١-١٢٢
ادا المرتي تة بتدافظ الجنتا ي و تانون الجترا م اإلداريتة فيمتا يتعلتق بتالجرا م والحتو 

الميتتل الجنستي والهويتة الجنستتانية والتع يتر الجنستاني ضتتمن اا التحيتز ليشتمل أي ت
 مس  ات جرا م اليراهية )السويد(؛

اعتماد لطار تشريعي ي من الحماية من جميظ الجترا م المرتي تة  ٢٢-١٢٢
 بدافظ اليراهية والتحيز )يوت ديفوار(؛

ستتتيق تابعتتتة لميتتتتب ر تتتيس التتتوتراء ليمتتتات عمليتتتة لنشتتتاء هيئتتتة تن ٢3-١٢٢
 لرصد التقدإ المحرت في مجات حقوق اإلنسان واإلبال  عن  ) يرغيزستان(؛

تعزيتتز تنفيتتذ القتتانون المتعلتتق ب تتمان المستتاواة عتتن طريتتق تعزيتتز  ٢٤-١٢٢
والية مجلس المساواة، بوستا ل منهتا الستمال لت  بإصتدار توصتيات ملزمتة ومعا  تة 

 ادة التوعية من يالت التعليم )فنلندا(؛التمييز، ويذلل عن طريق تي
التنفيتتتذ اليامتتتل للتوصتتتيات التتتتي  تتتدمها المجلتتتس المعنتتتي بمنتتتظ  ٢5-١٢٢

التمييتتز والق تتاء عليتت  لتحستتين ضتتمان الحمايتتة متتن التمييتتز والمستتاواة بتتين جميتتظ 
 ا شخاص )جمهورية يوريا(؛

واإليتراه اعتماد التدابير الرامية للة ضمان الحمايتة متن التعتذيب  ٢6-١٢٢
 علة االستشفاء وا دوية في مةسسات ال ب النفسي )ال رتغات(؛

تنفيتتذ التشتتريعات المتعلقتتة بإلغتتاء التتزوا  الم يتتر وتوا  ا طفتتات  ٢٧-١٢٢
 وميافحتهما برورة فعلية )سيراليون(؛

اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجتة مستألة الر ابتة الذاتيتة فتي صتفوف  ٢8-١٢٢
الحتتد متتن تريتتز ملييتتة وستتا إل اإلعتتالإ وضتتمان تعدديتتة الرتتحفيين المولتتدوفيين، و 
 وسا إل اإلعالإ )النرويج(؛
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تيثيتتف الجهتتتود الراميتتتة للتتتة تحستتتين المرافتتتق ال  يتتتة المجانيتتتة،  ٢٩-١٢٢
والحتتتد متتتن ارتفتتتاع معتتتدالت وفيتتتات الرضتتتظ وارتفتتتاع معتتتدالت حمتتتل المراهقتتتات 

 )اليونان(؛
يريتتتة والنفستتتية لنهتتتاء التمييتتتز ضتتتد ا شتتتخاص ذوي اإلعا تتتة الف 3٠-١٢٢

 واستحداا آليات تشجظ علة توظيفهم )يرواتيا(؛
  .ضمان حقوق المهاجرين برورة فعلية )الرين( 3١-١٢٢

وتترى جمهوريتتة مولتتدوفا أنتت  ال يستتعها   تتوت التوصتتيات التاليتتة وستتتحيإل بهتتا علمتتاا  -١٢3
 ت عاا لذلل:

الترتتتتديق علتتتتة الميثتتتتاق ا وروبتتتتي للغتتتتات اإل ليميتتتتة أو لغتتتتات  ١-١٢3
 الشمالية(؛ آيرلنداا  ليات )المملية المتحدة ل ري انيا العظمة و 

وضظ استراتيجية شاملة لمعالجة أوجت  التفر تة القا متة فتي جميتظ  ٢-١٢3
 الق اعات، من أجل التغلب علة جميظ الممارسات التمييزية )غواتيماال(؛

لجتتراء تحقيتتق متتتأن فتتي حتتوادا استتتخداإ القتتوة غيتتر الم تترر متتن  ١٢3-3
ت االحتفتات ب هيئات لنفاذ القانون في الرد علة االحتجاجات المعارضة يتالجان

  في شيسيناو )االتحاد الروسي(. 2016آ /أغس س  27بيوإ االستقالت في 
جميتتتظ االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة فتتتي هتتتذا التقريتتتر تع تتتر عتتتن مو تتتف  -١٢٤

 تحظتة أنهتا ي فهتم أال وين غيراض. الدولة )الدوت( التي  دمتها و/أو الدولة موضوع االستع
  ل ييل.العام الفريق بتأييد
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