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مقدمة
 -1عق ــد الفري ــق العام ــال املع ــا بالس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال املنشـ ـ وج ــب ـ ـرار لـ ـ
حقوق اإلنسان  1/5املؤرخ  11حزيران/يونيه  3007دورتـه العشـرين ا الفـمة مـن  37تشـرين
األول/أكتوبر إىل  7تشرين الثاين/نوفمرب  .3014واستُعرضت احلالة ا إيطاليا ا اجللسة األوىل
املعقــودة ا  37تشـرين األول/أكتــوبر  .3014وتـرأو وفــد إيطاليــا الســيد لبــو بيســتيل نا ــب
وزيــر ارارجــة والتعــاون الــدود .واعتمــد الفريــق العامــال التقريــر املتعلــق بعيطاليــا ا جلســته العا ــرة
املعقودة ا  31تشرين األول/أكتوبر .3014
 -3وكان ل حقوق اإلنسان ـد اتتـار ا  15كـانون الثاين/ينـاير  3014فريـق املقـررين
التـاد اامموعــة الثةثيــةس لتيســا اســتعراض احلالـة ا إيطاليــا إثيوبيــا وأيرلنــدا ومجهوريــة مقــدونيا
اليوغوسةفية سابقا.
 -3وعمـةا ب حكــال الفقـرة  15مــن مرفـق القـرار  1/5والفقـرة  5مــن مرفـق القـرار 31/16
صدرت الوثا ق التالية ألغراض استعراض احلالة ا إيطاليا
تقري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وقا/ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض مكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل وفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا للفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة 15اأس
اأس
اA/HRC/WG.6/20/ITA/1س؛
ا س جتميـ ـ ـ ــا للمعلومـ ـ ـ ــات أعدتـ ـ ـ ــه املفوضـ ـ ـ ــية السـ ـ ـ ــامية حلقـ ـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ـ ــان وفق ـ ـ ـ ـا
للفقرة 15ا س اA/HRC/WG.6/20/ITA/2س؛
اجس

موجز أعدته املفوضية وفقا للفقرة 15اجس اA/HRC/WG.6/20/ITA/3س.

 -4وأحيلــت إىل إيطاليــا عــن قريــق امموعــة الثةثيــة ا مــة أس ـ لة أعــد ا ســلف ا إســبانيا
وأملانيا وسلوفينيا واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا
والولي ــات املتح ــدة األمريكي ــة .وه ــذح األس ـ لة متاح ــة عل ــى الش ــبكة ارارجي ــة لي ــة الس ــتعراض
الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
ــدل لب ــو بيس ــتيل نا ــب وزي ــر الش ــؤون ارارجي ــة والتع ــاون ال ــدود التقري ــر ال ــوقا
-5
إليطالي ــا .وس ــلد الوف ــد الن ــوء عل ــى أن اإلج ـراءات ال ــم او ــذ ا إيطالي ــا دات ــال منظوم ــة األم ــم
املتحدة وا املنظمات الدولية واإل ليمية األتـر ييـزت ا السـنوات األتـاة بعـدد مـن املبـادرات
املتعلقة سا ال حمـددة .ومـن هـذح التـدابا تشـقيا و ـف اتتيـارج لتنفيـذ عقوبـة اإلعـدال وصـون
ومحاية املهاجرين وقاليب اللقوء والةج ني وتشقيا احلوار بني الثقافات واألديان.
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وبعدها تناول الوفد األس لة املعدة مسبق ا.

 -7وفيم ــا يتعل ــق س ـ لة مش ــاركة امتم ــا امل ــدين ا إع ــداد التقري ــر ال ــوقا عق ــدت اللقن ــة
املشمكة بني الوزارات املعنية حبقوق اإلنسان عدة اجتماعات تشاورية ما منظمات امتما املدين
وأعناء الربملان اإليطاد ملنا شة حمتويات التقرير الوقا .و د جر على وجه ارصوص تنفيـذ
التوصية ر ـم  23املقدمـة مـن اجلولـة األوىل لةسـتعراض الـدورج الشـامال مـن تـةل نشـر مشـروع
التقرير الوقا على املو ا الشبك للقنة من أجال إتاحة فرصة لعمول امتما املدين للتعليـق علـى
حمتويات ــه .ونف ــذت إيطالي ــا  74توص ــية مـ ــن أص ــال  71بلته ــا ا اجلول ــة األوىل ونف ــذت عـ ــدة
توصيات مل حتظ بقبوهلا .ومنها علـى وجـه ارصـوص أن لـ الشـيوخ اإليطـاد ـد وافـق مـؤترا
عل ــى مش ــروع ــانون ي ت ــذ نر ــة التع ــذيب ك ــان معروضـ ـا عل ــى لـ ـ النـ ـوا وأن احملكم ــة
الدستورية طبت عال  3010وضا اهلقرة غا القانونية من ا مة ظروف التشديد.
 -1وفيما يتعلق بسن تشريعات داتلية بعد التصديق على نظال روما األساس للمحكمـة
اجلنا ية الدولية ما فتئ الربملـان يعمـال علـى اوـاا تـدابا تشـريعية ملواءمـة التشـريعات الداتليـة مـا
القانون الدود اإلنساين ونظال روما األساس .
 -2وكان مثة التزال متواصال بعملية داتلية ترم إىل إنشاء جلنة وقنيـة مسـتقلة لتعزيـز ومحايـة
حقــوق اإلنســان وفقـ ا للمبــادة املتعلقــة ركــز املؤسســات الوقنيــة لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان
امبــادة بــاري س .وكــان الربملــان بصــدد منا شــة أفنــال ســبيال إلنشــاء هــذح اللقنــة وأفنــال أداة
للتنفي ــذ .ومن ــذ حزيران/يوني ــه  3014م ــا فت ــت اللقن ــة املش ــمكة ب ــني ال ــوزارات املعني ــة حبق ــوق
اإلنسان تشقا التشاور ما املنظمات غا احلكومية وممثل امتمـا املـدين وأثنـاء اجتمـاع الفريـق
العامـ ــال املعـ ــا بالسـ ــتعراض الـ ــدورج الشـ ــامال ا تش ـ ـرين األول/أكتـ ــوبر كانـ ــت بصـ ــدد وضـ ــا
اللمســات األتــاة علــى ور ــة تتنــمن مقمحــات بش ـ ن النمــواج املؤسس ـ الــذج مــن ـ نه أن
جيسد مبادة باري ا إيطاليا أفنال جتسيد.
 -10وا عــال  3013ــدمت إيطاليــا الوثيقــة املعنونــة أس ـ تطــة العمــال اإليطاليــة بش ـ ن
املبــادة التوجيهيــة املتعلقــة باألعمــال التقاريــة وحقــوق اإلنســان إىل املفوضــية األوروبيــة وجيــرج
العمال على وضا الصيغة النها ية رطة العمال اإليطالية حبلول هناية عال .3015
 -11وبسبب مو ا إيطاليا اجلغراا ما فت ت تتعرض على مد السـنتني املاضـيتني لتـدفقات
ها لــة للمه ـاجرين وكــان البلــد ا قليعــة جهــود اســتثنا ية إلنقــاا األرواا البش ـرية ا البحــر .و ــد
حظ مبدأ عـدل اإلعـادة القسـرية دومـ ا بـالحمال امتثـالا للمعـايا الدوليـة .وإيطاليـا ملتزمـة التزامـ ا
ويـ ـا بتنفي ــذ أنش ــطة البحـ ـ واإلنق ــاا ا البح ــر حيـ ـ تن ــمن جل ــب امله ــاجرين إىل األراضـ ـ
اإليطاليــة .وبعــد م ســاة لمبيــدوزا عــال  3013تكثفــت تلــك األنشــطة بــعقةق عمليــة حبرنــا
اMare Nostrumس ا تش ـ ـ ـرين األول/أكتـ ـ ــوبر  3013مـ ـ ــن أجـ ـ ــال التصـ ـ ــدج حلـ ـ ــالت الط ـ ـ ـوارة
اإلنسانية النامجة عن الوصول الستثنا للمهاجرين عن قريق وسد البحر األبيض املتوسد.
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 -13وفيما يتعلق بتسقيال املهـاجرين وفقـ ا ألنظمـة دبلـن والنظـال األوروض ملنـاهاة بصـمات
األصابا التابعني لةحتاد األوروض فقد عهد إىل رقة األدلة اجلنا ية ومـوظف اهلقـرة بـعجراءات
حتدي ــد اهلوي ــة .وا أيلول/س ــبتمرب  3014أص ــدرت وزارة الداتلي ــة مب ــادة توجيهي ــة ترمـ ـ إىل
حتسني كفاءة نظال تسقيال املهاجرين.
 -13وبعد فمة أولية ا مراكز استقبال قاليب اللقوء كن أن تستمر من  30إىل  35يومـا
حسب وتاة التدفق جيرج إيواء الةج ـني وقـاليب اللقـوء لـد ـبكة نظـال محايـة قـاليب اللقـوء
والةج ـ ــني ال ـ ــم ت ـ ــديرها الس ـ ــلطات احمللي ـ ــة وي ـ ــول م ـ ــن ت ـ ــةل الص ـ ــندوق ال ـ ــوقا لسياس ـ ــات
وتدمات اللقوء.
 -14وعهد إىل نظال محاية قاليب اللقوء والةج ني همـة إدارة توزيـا مقـدم الطلبـات علـى
أســاو تقاســم األعبــاء فيمــا بــني املنــاقق واملقاقعــات والبلــديات .و ــدمت تفاصــيال عــن التــدابا
املتخذة من أجال الوصول بنظال الستقبال إىل املستو األمثال.
 -15وفيم ــا يتعل ــق بتوزي ــا واس ــتخدال الص ــندوق األوروض للق ــوء واهلق ــرة واإلدم ــاج اجلدي ــد
للفـمة  3030-3014فقـد ُمـول الربنـامج الـوقا بلـ  500مليـون يـورو  310مةيـني يـورو
منهـ ــا مـ ــن الحتـ ــاد األوروض .و ـ ــدل يويـ ــال إضـ ــاا عـ ــام  3013و 3014للتصـ ــدج لتـ ــدفقات
املهاجرين غا املسبو ة.
 -16ومنذ عال  3006ما فت ت تصاريح اإل امة ا إيطاليا تصدر ا كال بطا ات اكية.
و ــد يســر هــذا النظــال رصــد وجتهيــز قلبــات إصــدار تصــاريح اإل امــة ألول مــرة وجتديــدها .و ــدل
الوفد تفاصيال عن هذا النظال.
 -17واُكـر أن الفـمة املمتـدة مــن  1كـانون الثاين/ينـاير إىل  33تشـرين األول/أكتــوبر 3014
ــهدت وصــول حـواد  151 136مهــاجرا عــن قريــق البحــر مــن بيــنهم  13 164اصـرا غــا
مصــحو  .و ــق للقصــر غــا املصــحوبني احلصــول علــى تص ـريح إ امــة ح ـ يبلغ ـوا ســن الثامنــة
عش ــرة .وعن ــد بل ــوغهم س ــن الر ــد ك ــنهم احلص ــول عل ــى تصـ ـريح إ ام ــة م ــن أج ــال الدراس ــة
أو العمال .ويستفيد القصر غا املصحوبني من محايـة العديـد مـن احلقـوق ومنهـا التعلـيم والرعايـة
الصــحية والســكن ا مكــان امــن والوصــاية .وإضــافة إىل الــك ظــر القــانون اإليطــاد ترحيــال
القصر كقاعدة عامة.
 -11ول ي ـزال وصــم بعــض اجلماعــات اإلثنيــة أو الف ــات الجتماعيــة يــؤرق احلكومــة املركزيــة
والسلطات احمللية ويبقى البلد ملتزما التزاما ويا بالقناء على املوا ـف العنصـرية أو الـم تـنم عـن
كراهية األجانب ا امتما.
 -12ويتنــمن اإلقــار القــانوين اإليطــاد موعــة واســعة مــن أحكــال القــانون اجلنــا واملــدين
واإلدارج ملكافحة العنصرية .و د دمت معلومات عن تلك األحكال.
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 -30وردا علـى األسـ لة املعــدة سـلف ا بشـ ن معــاداة الســامية وكراهيـة اإلســةل أ ــار الوفــد إىل
أن احلكومــة ملتزمــة التزامـا وي ـا كافحــة مجيــا أ ــكال التمييــز الــديا والتحيــز الجتمــاع  .و ــد
أعط زتـم جديـد للحـوار بـني األديـان منـذ عـال  3013عنـدما دعـت احلكومـة إىل الت ـال جلنـة
للحوار بني األديان.
 -31واحلكوم ــة اإليطالي ــة ملتزم ــة أين ـا بتحقي ــق املس ــاواة ب ــني اجلنس ــني و ن ــا التميي ــز الق ــا م
بشكال مبا ر أو غا مبا ر على نوع اجلن أو األصال العر أو اإلثـا أو الـدين أو املعتقـد
أو السن أو اهلوية اجلنسانية والقناء عليه.
 -33وفيما يتعلق باملمارسة املتمثلة ا محال العمال على تو يا رسالة استقالة غا مؤرتة عند
التوظي ــف ليس ــتخدمها ر العم ــال ا املس ــتقبال ام ــا يس ــمى اس ــتقالت عل ــى بي ــاض س عمـ ـةا
بالقــانون ر ــم  3013/23ل تصــبح الســتقالت ســارية املفعــول إل بعــد إج ـراء ينطــوج علــى
مراحال متعددة ما مراكز التوظيف احمللية والنقابـات العماليـة ووزارة العمـال إىل جانـب جهـات
أتر  .و د زيد ا الغرامات ا حالت النتهاك إضافة إىل إجراءات جنا ية.
 -33وفيمــا يتعلــق بتعزيــز حقــوق املثليــات واملثليــني ومزدوج ـ امليــال اجلنس ـ ومغــايرج اهلويــة
اجلنس ـانية اعتُمــدت الس ـماتيقية الوقنيــة للمثليــات واملثليــني ومزدوج ـ امليــال اجلنس ـ ومغــايرج
اهلوية اجلنسانية للفمة  .3015-3013و د كانت الت التدتال الر يسية األربعة هـ التعلـيم
والت ــدريب والعمال ــة واألم ــن والس ــقون ووس ــا د اإلع ــةل والتص ــالت .ويتن ــمن ك ــال ــال
أهــدافا لتعزيــز املســاواة وملكافحــة التمييــز ضــد املثليــات واملثليــني ومزدوجـ امليــال اجلنسـ ومغــايرج
اهلوية اجلنسانية.
 -34وتع ــيع مجاع ــات الروم ــا والس ــنم والرح ــال ا إيطالي ــا من ــذ و ــت قوي ــال .وفيم ــا يتعل ــق
بعدم ـ ــاج ه ـ ــؤلء اعتُم ـ ــدت السـ ـ ـماتيقية الوقني ـ ــة إلدم ـ ــاج مجاع ـ ــات الروم ـ ــا والس ـ ــنم والرح ـ ــال
للفمة  3030-3013عمةا بالبةغ ر م  3011/173الصادر عن املفوضية األوروبية.
 -35ولن تؤثر أج إصةحات دستورية على اجلاليات الناققة باللغة السلوفينية الـم تعـيع ا
فريــود فينيزيــا جوليــا .وكمــا جــاء ا التقريــر الــوقا جــر تنفيــذ عــدة تــدابا منــذ ســن القــانون
ر م  3001/31ا ا الك استخدال لغات األ ليات ا اهلي ات املشمكة وا اإلدارة العامة.
 -36ويعكــف الربملــان اإليطــاد علــى منا شــة مشــروع ــانون لتعــديال القــانون اجلنــا و ــانون
اإلجراءات اجلنا ية ولتنقيح التعريف القانوين للتشها ا ا الك التشها عرب الصحافة وغاها
من وسـا ال اإلعـةن والسـب والقـذف ومـا يتصـال عـا مـن عقوبـات مـا اسـتبعاد أج إ ـارة إىل
الحتقاز.
 -37وتتعلق  17 302إجراءات تنتظر البت فيها أمال احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان ا
املقال األول بطول مدة احملاكمات والت تا ا دفا التعوينـات .و ـد اتفقـت إيطاليـا مـا احملكمـة
األوروبيــة بش ـ ن تط ــة عمــال م ــد ا ســنتان مــن أج ــال التســوية النها ي ــة حل ـواد  7 000ــكو
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متعلقــة بــالتعويض .ويتو ــا حــال مماثــال ل  3 000قلــب املتبقيــة املتعلقــة حص ـري ا بــالطول املفــر
لإلجراءات والم مل تدرج ا تطة العمال ألهنا دمت بعد وضا ارطة.
 -31و د جاء ما يقار  3 500كو أتر بش ن ظروف السقون من نزلء السقون.
وعقب القرارين التقريبيني ا نيم ستية ضد إيطاليا ورجـب ضـد إيطاليـا عـال  3014كـن
تو ــا أن تــدعو احملكمــة األوروبيــة نــزلء الســقون إىل التوجــه إىل احملــاكم احملليــة ــا أن الق ـرارات
اكرت بوضوا أن سبال النتصاف احمللية اجلديدة املتاحة للمحتقزين تتما ى يامـ ا مـا التفا يـة
األوروبية حلقوق اإلنسان.
 -32وسـيعتمد لـ الــوزراء تطـة العمـال الوقنيــة ملكافحـة الجتـار بالبشــر املنصـوص عليهــا
ا املرسول التشـريع ر ـم  14/34حبلـول هنايـة عـال  3014إضـافة إىل برنـامج وحيـد ملسـاعدة
ضحايا الجتار وإدماجهم الجتماع .
 -30وسعي ا إىل احلد من فر اكتظاظ السقون اعتمدت إيطاليا عدة تـدابا وعمـدت علـى
وجه ارصوص إىل توسيا نطاق اللقوء إىل اإل امة اجلربية كبديال عن السقن .وعقـب التصـديق
على الربوتوكول التتيارج لتفا ية مناهنة التعذيب عال  3013نص انون صدر مؤترا على
إنشاء وزارة العدل هلي ة وقنية حلقوق احملتقزين.
 -31وا إيطالي ـ ــا تتوج ـ ــه الت ـ ــدتةت الوقني ـ ــة ا ـ ــال املس ـ ــاعدة الجتماعي ـ ــة أساس ـ ـا إىل
األ ــخاص املوج ــودين ت ــارج س ــوق العم ــال ول س ــيما املس ــنني واأل ــخاص اوج اإلعا ــة .وا
عال  3001استُحدثت بطا ة اجتماعية لتقدمي مساعدة إضافية إىل بعض طاعات امتما.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -33أدىل  23وفــدا ببيانــات أثنــاء جلســة التحــاور .و كــن القــةع علــى التوصــيات املقدمــة
تةل التحاور ا الفرع الثاين من هذا التقرير.
 -33رحبــت تشــاد بــاجلهود الــم بــذلتها إيطاليــا مــن أجــال تنفيــذ التوصــيات املقدمــة ا اجلولــة
األوىل وأ ــارت بوج ــه ت ــاص إىل التص ــديق علـ ــى الص ــكوك الدولي ــة واجله ــود املبذول ــة إلدمـ ــاج
األجانب وإنقاا املهاجرين ا البحر.
 -34وأعربت يل عن تقديرها للقهود املبذولة لتنفيذ سياسـات حقـوق اإلنسـان .وأ ـارت
يل أين ا إىل عدل وجود بعض األدوات املؤسسية والقانونية اهلامة وإىل استمرار بعـض املوا ـف
التمييزية.
 -35وأ ادت الصني بعيطاليـا علـى مسـاعدة املهـاجرين ول سـيما عمليـات البحـ واإلنقـاا
الم ترم إىل إنقاا األرواا الربي ة ا البحر .كما أ ادت بعيطاليا على مكافحة العنصـرية ومحايـة
الروما وغاهم من األ ليات اإلثنية وعلى التعاون ا نايا الجتار بالبشر واللقوء.
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 -36وأ ــادت كوس ــتاريكا بعيطالي ــا عل ــى اعتم ــاد تط ــة العم ــال الوقني ــة ملكافح ــة العنصـ ـرية
وكراهية األجانب والتعصب وعلى التصديق على الصكوك اات الصـلة حبمايـة املـرأة مـن العنـف
املنزد ومحاية األقفال من الستغةل والعتداء اجلنس .
 -37وأحاقــت كــوت ديف ـوار علم ـا باإلصــةحات الــم نفــذ ا إيطاليــا ا ــال املســاواة بــني
اجلنسـني ووصــول األ ـخاص النــعفاء إىل ارــدمات العامـة والتــدابا املتخـذة لصــا املهــاجرين
وقاليب اللقوء.
 -31وأ ــارت كوبــا إىل امل ـوارد املخصصــة ملكافحــة التمييــز و ــقعت علــى بــذل املزيــد مــن
اجلهود ا هذا الصدد وكذلك إىل حتسني استقبال املهاجرين واحتقازهم وإدماجهم.
 -32ورحبــت ــربص بــاجلهود الراميــة إىل تعزيــز حقــوق املـرأة والطفــال والقنــاء علــى التمييــز
وإنقـاا األرواا ا البحـر ورحبـت بتعـاون إيطاليـا ا التعامــال مـا تعقيـد مسـ لة اهلقـرة ا حــوض
البحر األبيض املتوسد.
 -40وأحاق ــت مجهوري ــة الكونغ ــو الد قراقي ــة علمـ ـ ا بالتص ــديق عل ــى الربوتوك ــول التتي ــارج
لتفا ية مناهنة التعذيب وباجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة والطفال واأل ليات واملهاجرين.
 -41وأ ــادت الــدابرك بــالتزال إيطاليــا بعنشــاء مؤسســة وقنيــة حلقــوق اإلنســان .وأعربــت عــن
لقها بش ن حقوق املهاجرين وعلى وجه ارصوص إعادة األقفال املهاجرين.
 -43ورحبـت جيبـوب بـالتقرير الـوقا واألعمـال اإلنســانية الـم تنفـذها إيطاليـا ا التعامـال مــا
نايا اهلقرة.
 -43ورحبت اجلمهورية الدومينيكية بالتصديق على اتفا ية ل أوروبا بش ن منا ومكافحة
العنــف ضــد امل ـرأة والعنــف املنــزد واتفا يــة ل ـ أوروبــا بش ـ ن محايــة األقفــال مــن الســتغةل
اجلنس والعتداء اجلنس .
 -44وأعربــت مصــر عــن ثقتهــا ب ـ ن مــن ـ ن زيــادة اجلهــود الــم تبــذهلا إيطاليــا ا عمليــات
اإلنقــاا البحــرج واتفا ــات إدارة اهلقــرة مــا البلــدان امــاورة ــا فيهــا مصــر أن تعــا التحــديات
القا مة معاجلة فعالة.
 -45وأ ــارت إريميــا بتقــدير إىل تعهــد إيطاليــا بالوفــاء بالتزاما ــا الوقنيــة والدوليــة وجهودهــا
الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ودعمها القوج لعملية الستعراض الدورج الشامال.
 -46وأحاق ـ ــت إس ـ ــتونيا علمـ ـ ـا بالتص ـ ــديق عل ـ ــى الربوتوك ـ ــول التتي ـ ــارج لتفا ي ـ ــة مناهن ـ ــة
التعــذيب وإنشــاء منص ــب أمــني مظ ــامل األقفــال بالنياب ــة وجهــود اإلنق ــاا الراميــة إىل التص ــدج
للمستو الستثنا حلالت وصول املهاجرين غا النظاميني.
 -47ورحب ــت إثيوبي ــا ب ــاجلهود اجلاري ــة الرامي ــة إىل مكافح ــة الجت ــار بالبش ــر والتميي ــز ودع ــم
صاحبات املشاريا واأل خاص اوج اإلعا ة وتعزيز لغات األ ليات.
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 -41وأ ادت فنلندا باعتماد السماتيقية الوقنية إلدماج مجاعات الروما والسنم والرحـال ا
إيطاليا للفمة  3030-3013وتساءلت عن الكيفية الم ستنفذ عا.
 -42ورحبت اليونان بالتطورات اإلجيابية ا ال حقوق اإلنسـان ـا ا الـك تعزيـز اإلقـار
التشريع واملؤسس  .وتتطلب مسا ال اهلقرة املعقدة تعاونا إ ليميا .ولذلك قلبت اليونان تقييمـا
موجزا ملشروع احلماية اPraesidiumس.
 -50وأ ــرت غـ ـابون ب ــاجلهود ال ــم تب ــذهلا إيطالي ــا ملكافح ــة العنصـ ـرية ومجي ــا أ ــكال التميي ــز
وكراهية األجانب والتعصب ورحبت ا تبذله من جهود لستنافة املهاجرين.
 -51وأ ــادت أملانيــا باعتمــاد تشـريعات ملعاجلــة فــر اكتظــاظ الســقون والعنــف القــا م علــى
نــوع اجلــن  .ورحبــت أين ـا بتخصــيص أم ـوال لوضــا تطــة عمــال ملناهنــة العنــف وتــوفا امل ـ و
لنحايا العنف.
 -53وأ ــادت غان ــا بـ ــاملوارد املالي ــة والبش ـ ـرية املكرس ــة حلماي ــة حقـ ــوق اإلنس ــان ول سـ ــيما
للمهاجرين ومجاعات األ ليات والنساء.
 -53وأ ــارت فرنســا إىل تعزيــز إيطاليــا حلقــوق اإلنســان علــى الصــعيد الــدود وداتــال لـ
حقــوق اإلنســان علــى السـواء .وأ ــادت بالتصــديق علــى الربوتوكــول التتيــارج لتفا يــة مناهنــة
التعذيب.
 -54ورحبــت غواتيمــال بالتصــديق علــى الربوتوكــول التتيــارج لتفا يــة مناهنــة التعــذيب
وزيــادة عمليــات اإلنقــاا البحــرج للمهــاجرين وتعزيــز املكتــب الــوقا ملكافحــة التمييــز العنصــرج.
و كال تسقيال املواليد الا يبع على القلق.
 -55وأ ـ ــار الكرس ـ ـ الرسـ ــود إىل التقـ ــدل ا ـ ــال حقـ ــوق اإلنسـ ــان ـ ــا ا الـ ــك تـ ــوفا
اردمات الجتماعية للمهاجرين والةج ني وعملية حبرنا ومشروع احلماية .
 -56واعمفــت هنغاريــا بــاجلهود الراميــة إىل حتســني أوضــاع الســقون وإنشــاء مؤسســة وقنيــة
حلقــوق اإلنســان .ويواجــه عــد و اجلنســية ومعظمهــم مــن الرومــا عقبــات باو راقيــة تقــف دون
حصوهلم على اجلنسية.
 -57وأ ــارت اهلنــد إىل دواع ـ القلــق بش ـ ن مــا حتــدثت عنــه التقــارير مــن عنــف ضــد امل ـرأة
وعنف عنصرج و تال للمهاجرين وتساءلت عن سبال النتصاف الفعالة املتاحة للنحايا.
 -51واعتربت إندونيسيا التزال إيطاليا ب نشطة البح واإلنقاا ا البحر مثالا جيدا ينبغ أن
تذ ا التعامال ما املستو الستثنا حلـالت وصـول املهـاجرين وا احـمال حقـوق اإلنسـان
املكفولة هلم.
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 -52ومــا إعـرا مجهوريــة إي ـران اإلســةمية عــن تقــديرها للتطــورات اإلجيابيــة الــم حتققــت ا
خمتلـف ـالت حقـوق اإلنسـان فقـد أبـدت لقهـا بشـ ن حالـة الرومـا والسـنم واسـتمرار التمييـز
العنصرج ا حق األ ليات ول سيما املسلمني.
 -60وأ ــاد الع ـراق باعتم ــاد ت ــدابا ملن ــا اإلع ــادة القس ـرية وباس ـماتيقية دع ــم ق ــاليب اللق ــوء
واأل خاص الذين ق هلم احلصول على احلماية الدولية.
 -61وما ترحيب أيرلندا بالتدابا املتخذة فقد حثت إيطاليا على تقدمي التقـارير املتـ ترة إىل
هي ات املعاهـدات والنظـر ا جتميـا تقريـر منتصـف املـدة للقولـة الثانيـة مـن السـتعراض الـدورج
الشامال.
 -63وأ ــادت إسـ ـرا يال نه ــود إيطالي ــا الراميـ ـة إىل تنفي ــذ املب ــادرات املتعلق ــة بش ــؤون اهلق ــرة
واإلدمـ ــاج مشـ ــاة إىل مةحظـ ــات هي ـ ــات املعاهـ ــدات بش ـ ـ ن اسـ ــتمرار ارطـ ــا احملـ ــرض علـ ــى
الكراهية.
 -63وأعربــت اليابــان عــن تقــديرها لــدور إيطاليــا ولتحســن ــفافيتها ا معاجلــة القنــايا الــم
يواجهها املهاجرون والةج ون و قعتها على اواا تدابا لتحسـني حالـة األ ليـات مثـال الرومـا
والسنم.
 -64وتســاءلت كينيــا عــن التقــدل احملــرز ا إنشــاء مؤسســة وقنيــة حلقــوق اإلنســان معربــة عــن
اعتقادها ب ن مثة الا لتحسني معاملة املهاجرين وقاليب اللقوء واستقباهلم وإن كانت تسلم ا
الو ت نفسه بالتحديات الم تواجهها.
 -65وأ ــادت الكويــت بعيطاليــا علــى تعاوهنــا الوثيــق مــا األمــم املتحــدة وغاهــا مــن اهلي ــات
الدولية والتزامها بزيادة املساعدة اإلبا ية الرمسية.
 -66وأ ــارت اغيزســتان إىل أن إيطاليــا ــد با ــرت إصــةحات هامــة و ــدمت مـوارد معتــربة
فيم ــا يتص ــال حبق ــوق اإلنس ــان .وأ ــادت ب ــاجلهود ال ــم تب ــذهلا إيطالي ــا م ــن أج ــال إنق ــاا األرواا
ا البحر.
 -67ورحــب لبنــان نهــود إيطاليــا لتنفيــذ التوصــيات الــم كانــت بلتهــا مــن جولــة الســتعراض
األوىل وبتصديقها على الربوتوكول التتيارج لتفا ية مناهنة التعذيب.
 -61وأ ادت ليبيا بالتصديق على الربوتوكول التتيارج لتفا ية مناهنة التعذيب واعتماد
تطة العمال الوقنية ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب والتعصب واإلجـراءات الراميـة إىل دعـم
اجلماعات املهمشة والنعيفة ومحاية حقوق الطفال ومكافحة الجتار بالبشر.
 -62وأ ـ ــادت ليختنش ـ ــتاين بعيطالي ـ ــا عل ـ ــى تص ـ ــديقها عل ـ ــى نظ ـ ــال روم ـ ــا األساس ـ ـ وعل ـ ــى
الربوتوكول التتيارج لتفا ية مناهنة التعذيب وإنشا ها هي ة وقنية حلقوق احملتقزين.
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 -70ورحبت ماليزيا باملوارد املقدمة من إيطاليـا حلمايـة حقـوق اإلنسـان واطـة العمـال الوقنيـة
ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب والتعصب.
 -71وأ ــارت ملــديف إىل أنــه بــالرغم مــن التقــدل احملــرز فيمــا يتعلــق حبقــوق املـرأة والطفــال ل
ت ـ ـزال هنـ ــاك ـ ــالت مثـ ــاة للقلـ ــق .ورحبـ ــت بـ ــاجلهود الراميـ ــة إىل محايـ ــة املهـ ــاجرين والةج ـ ــني
وقاليب اللقوء.
 -73ورحبــت موريتانيــا بالتــدابا املتخــذة لكفالــة اح ـمال حقــوق املهــاجرين ومكافحــة التمييــز
العنصرج .بيد أنه يلزل بذل املزيد من اجلهود للتصدج للتحديات املتبقية.
 -73وأحاقــت املكســيك علمـا بالتــدابا املتخــذة للتصــدج للتمييــز والعنــف القــا م علــى نــوع
اجلــن وإلدمــاج األ ليــات وهــو مــا يـُتدــوتى أن يــؤدج إىل تفــض عــدد األقفــال املنحــدرين مــن
تلك امتمعات احمللية الذين يعيشون ا الشوارع.
 -74وأ ــاد اجلبــال األســود بالتصــديق علــى الربوتوكــول التتيــارج لتفا يــة مناهنــة التعــذيب
وإنشاء هي ة وقنية حلقوق احملتقزين .وتساءل عن كيفية معاجلة فر اكتظاظ السقون.
 -75وأجا الوفد على األس لة املتعلقة بالتعاون واملعونة ارارجية وعملية حبرنا واهلقـرة
والتصديق على عدة صكوك دولية واأل لية الناققة بالسلوفينية.
 -76و د تغا اسم وزارة ارارجية والتعاون الـدود بسـبب إصـةا جـر إ ـرارح عـال 3014
بعــد  37ســنة .وتتمثــال إحــد املهــال الر يســية للــوزارة ا حماولــة زيــادة املســاعدة اإلبا يــة الرمسيــة
اإليطالية .و د أحرز بعض التقدل؛ وزادت إيطاليـا للسـنة الثالثـة علـى التـواد امليزانيـة املخصصـة
للتعاون واملعونة األجنبية بنسبة  10ا املا ة.
 -77وتواجه إيطاليا أعباءا استثنا ية فيمـا يتصـال بطريـق وسـد البحـر األبـيض املتوسـد وعـدد
املهــاجرين الــذين يصــلون وهــو أمــر م ـرتبد بظــاهرة تار ي ـة .ووفق ـا لبيانــات صــادرة عــن املنظمــة
الدوليــة للهقــرة بــالرغم مــن أن  3ا املا ــة مــن ســكان العــامل مهــاجرون فــعن  20ا املا ــة مــن
حركــات اهلقــرة جتــرج داتــال القــارة نفســها .و ــال إن هــذح القنــية ليســت نــية إيطاليــة فقــد
وإبــا نــية أوروبيــة .وســيحتاج الســيناريو الطويــال املــد الــذج يتعــني علــى أوروبــا مواجهتــه حيــال
اهلقرة إىل أن ي تذ ا احلسبان أن سكان أوروبا كـانوا عـال ِ 1250ضـعف سـكان أفريقيـا وأنـه
وفقا ملتوسد التو عات الد غرافية لألمـم املتحـدة سـيكون عـدد سـكان أفريقيـا عـال  3050أج
بعد جيلني ثةثة أضعاف سكان أوروبا.
 -71وينبغ إدارة ؤون اهلقرة وحتسني أحـوال املهـاجرين لكـن ل كـن اتتـزال الـك فقـد
ا مس لة مرا بة احلدود أو إدارة احلدود .وينبغ أن تقمن اجلهود املبذولة باملعونة اإلبا ية الدوليـة
وارارجية وببلورة بواج ألفريقيا املستقبال .ول ك أن نقا ـ ا جديـدا حـول تطـة التنميـة ملـا بعـد
عال  3015سيمكن من إجياد واعد مشمكة للتعامال ما هذح املس لة ولعال هـذا النقـاي يكـون
عنصرا من تركة الر اسة اإليطالية مل الحتاد األوروض.
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 -72وعند اإل ارة إىل املهاجرين كان العديد من الوفود يتحـد عـن املهـاجرين ور ـا قـاليب
اللقوء .فف السابق كان  10ا املا ة مـن السـكان القـادمني مـن البلـدان األفريقيـة أو ا سـيوية
يبحثون عـن مسـتقبال أفنـال ا أوروبـا .وا الفـمة  3014/3013مـا يقـار  75ا املا ـة ممـن
يصــلون يـ تون مــن بلــدان تطحنهــا احلــر وبلــدان ا حــالت مــا بعــد الصـراع والبلــدان اهلشــة.
ول كــن اعتبــار نــية اهلقــرة نــية منفصــلة وإبــا ينبغ ـ أن تشــمال الصــورة األوســا نطا ـ ا الــم
تـ ـرتبد بامله ــاجرين وق ــاليب اللق ــوء واهلشا ــة وع ــدل الس ــتقرار السياس ــيني واألزم ــات ال ــم ك ــان
يش ــهدها ع ــال  .3014وإيطالي ــا ليس ــت ــادرة م ــن الناحي ــة السياس ــية أو اجليوسياس ــية عل ــى
التصدج هلذا.
 -10وا السابق جرت إقالة أمد عملية التصديق على الصـكوك الدوليـة إىل حـد مـا .لكـن
احلكومة تعتزل حالي ا التصديق على العديد من الصكوك الـم تنتظـر التصـديق علـى وجـه السـرعة.
وبالفعــال فــعن عمليــة التصــديق علــى عــدد مــن املعاهــدات الــم تنتظــر التصــديق جاريــة علــى ــدل
وس ــاق .و ــد انتُه ـ م ــن التص ــديق عل ــى الربوتوك ــول التتي ــارج للعه ــد ال ــدود ار ــاص ب ــاحلقوق
ال تصادية والجتماعية والثقافية وسـيقرج إيـداع صـك التصـديق ريبـا .وإضـافة إىل الـك ُـرع
ا عملي ــة التص ــديق عل ــى الربوتوك ــول التتي ــارج لتفا ي ــة حق ــوق الطف ــال املتعل ــق ب ــعجراء تق ــدمي
البةغـات .وبـالرغم مـن أن إيطاليـا مل تصـدق علـى التفا يـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـا العمــال
املهــاجرين وأفـراد أســرهم فــعن اإلقــار التشـريع اإليطــاد ينــمن حقــوق العمــال النظــاميني وغــا
النظــاميني ســلفا .وعــةوة علــى الــك فــعن إيطاليــا ملتزمــة بتشــقيا احلـوار علــى املســتو األوروض
بش ن هذا املوضوع.
 -11وإيطالي ــا ملتزم ــة كافح ــة العنص ـ ـرية والعم ــال عل ــى تفاع ــال ن ــاجح فيم ــا ب ــني الثقاف ــات
والتقالي ــد واملعتق ــدات .وعل ــى الص ــعيد ال ــوقا سيواص ــال البل ــد ب ــذل ص ــار جه ــدح لن ــمان
التصدج للتحديات الم تطرحها العنصرية على الصعيد العامل ب نسب الطرق.
 -13ويثــال امل ـرأة ح ـواد  31ا املا ــة مــن أعنــاء الربملــان .وعــةوة علــى الــك مهــد ــانون
صـ ــدر مـ ــؤترا الطريـ ــق لزيـ ــادة يثيـ ــال امل ـ ـرأة ا ـ ــال إدارة الشـ ــركات املسـ ــقلة كشـ ــركات عامـ ــة
والشركات اململوكة للدولة.
 -13واحلكومة ملتزمة بقوة بالتصدج جلميا أ كال التمييز الديا.
 -14و ــد جــددت احلكومــة مــؤترا أمــال الربملــان ت كيــد نيتهــا إنشــاء مؤسســة وقني ـة حلقــوق
اإلنسان؛ و دمت ثةثة مشاريا وانني متصلة باملؤسسة وستقرج منا شتها.
 -15وتســاءل املغــر عــن التــدابا املتخــذة علــى الصــعيدين احمللـ والــوقا مــن أجــال تشــقيا
التثقيف ا ال حقوق اإلنسان ا املدارو واجلامعات.
 -16وأ ــادت هولن ــدا بعيطالي ــا عل ــى تش ــقيعها إلغــاء عقوب ـة اإلع ــدال واعمف ــت بالتح ــديات
اهلامة الم تواجهها بسبب تنام عدد املهاجرين.
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 -17وأ ـ ــارت نيكـ ــاراغوا إىل أن اهلقـ ــرة تشـ ــكال حتـ ــدي ا هام ـ ـ ا وإىل أن إيطاليـ ــا ل ينبغ ـ ـ أن
تواجهه لوحدها؛ وينبغ ألوروبا أن تعا الظاهرة باعتماد هنج إ ليم .
 -11و ــقعت النيق ــر إيطالي ــا عل ــى إكم ـال مبادرا ــا اجلاري ــة لتنفي ــذ التوص ــيات املقدم ــة ا
اجلولة األوىل الم مل تتمكن من تنفيذها حبلول اجلولة الثانية ول سيما إنشـاء جلنـة وقنيـة حلقـوق
اإلنسان وفقا ملبادة باري .
 -12وأ ادت النرويج بعيطاليا على ما تبذله مـن جهـود إلنقـاا املهـاجرين ا البحـر .بيـد أهنـا
أ ــارت إىل العــدد الكبــا لقنــايا حقــوق اإلنســان املرفوعــة ضــد إيطاليــا الــم تنتظــر البــت أمــال
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وكذا األحكال الصادرة ضدها.
 -20وأحاقت باكستان علما باجلهود الم بذلتها إيطاليا ا تنفيـذ التوصـيات املقدمـة تـةل
اجلولة األوىل لةستعراض.
 -21وأ ــادت بــاو بعيطاليــا علــى اعتمادهــا القــانون  3014/67الــذج نــص علــى إســقا
الصــفة اجلرميــة عــن اهلقــرة غــا القانونيــة ووضــا تطــة العمــال الوقنيــة ملكافحــة العنصـرية وكراهيــة
األجانب والتعصب.
 -23وأ ادت الفلبني بعيطاليا علـى أعماهلـا ا إنقـاا األرواا ا البحـر وعلـى عمليـة حبرنـا .
وأعربت عن لقها بش ن اللوا ح التنظيمية الداتلية املتعلقة باحتقاز املهاجرين غا النظاميني.
 -23وأثنت الربتغـال علـى إيطاليـا ملـا تعطيـه مـن أولويـة حلمايـة حقـوق املهـاجرين وللسياسـات
الشاملة املعتمدة وقلبت معلومات بش ن التدابا الم يتخذها املكتب الوقا ملناهنة التمييز.
 -24ورحب ـ ــت ط ـ ــر ب ـ ــارطوات املتخ ـ ــذة لتحس ـ ــني سياس ـ ــات اهلق ـ ــرة واإلدم ـ ــاج .وأ ـ ــادت
باإلجراءات املتخذة ملكافحة الجتار بالبشر ولتعزيز التعاون فيما بني املؤسسات ا ـال الجتـار
واللقوء.
 -25وأعربــت مجهوريــة مولــدوفا عــن تقــديرها للقهــود الــم تبــذهلا إيطاليــا ا محايــة املهــاجرين
وهللــت إلجراءا ــا الراميــة إىل إنقــاا األرواا ا البحــر وأ ــرت بالتــدابا املتخــذة ملكافحــة الجتــار
بالبشر.
 -26ورحبـ ــت رومانيـ ــا بتصـ ــديق إيطاليـ ــا علـ ــى عـ ــدة اتفا يـ ــات واعتمادهـ ــا لسياسـ ــات ـ ـ
وأحاقت علما باإلجراءات الم اوذ ا ملكافحة التمييز العنصرج والعنف ضد املرأة.
 -27وأ ــاد الحتــاد الروسـ بعيطاليــا علــى أعماهلــا الراميــة إىل صــون حقــوق اإلنســان .وحـ
إيطاليــا علــى اعتمــاد تــدابا فعالــة لتثبيــت اســتقرار الوضــا فيمــا يتعلــق كافحــة انتهاكــات حقــوق
امله ــاجرين ومنعه ــا ــا ا ال ــك م ــن ت ــةل تس ــيا البعث ــات اإلنس ــانية إلنق ــاا امله ــاجرين غ ــا
النظاميني من أفريقيا والشرق األوسد املعرضني للهةك ا عرض البحر األبيض املتوسد.
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 -21وأ ادت اململكة العربيـة السـعودية ب تـذ ـرقة الدولـة بتنظـيم دورات متخصصـة بشـ ن
تقنيات التحقيق الم تغط اجلرا م املرتكبة ا حق األقفال واجلرا م اجلنسية والعنف املنزد.
 -22وأحاقت السنغال علم ا بالتقـدل احملـرز فيمـا يتصـال بـالتعليم والصـحة وارـدمات املقدمـة
لأل خاص النعفاء وا إدماج املهاجرين.
 -100ورحبـ ــت ص ـ ـربيا بالتص ـ ــديق علـ ــى الربوتوك ـ ــول التتيـ ــارج لتفا ي ـ ــة مناهنـ ــة التع ـ ــذيب
وباألنشطة الرامية إىل إدماج مجاعـات األ ليـات وأتـذت علمـا بعجيابيـة بالتـدابا التشـريعية الراميـة
إىل وفيف فر اكتظاظ السقون.
 -101ورحبت سـااليون باإلاـازات ا ـ ـالت حقـوق اإلنسـان .وأ ـارت إىل أنـه ينبغـ
بــذل املزي ــد م ــن أجــال التص ــدج للعنص ـرية والعنــف ض ــد امل ـرأة والعتــداء اجلنس ـ عل ــى األقف ــال
و ناء األحدا ومن أجال زيادة املساعدة اإلبا ية الرمسية.
 -103وأ ــارت ســلوفينيا إىل إنشــاء هي ــة ملعاجلــة وضــا األ ليــة الســلوفينية ا إيطاليــا وتســاءلت
نمن عا حقوق هذح األ لية ا إقار إصةا احلكومة احمللية.
عن الكيفية الم ستُ د
 -103وأ ــاد جن ــو الس ــودان بعيطالي ــا عل ــى جلو ه ــا إىل اإل ام ــة اجلربي ــة ب ــدلا م ــن العقوب ــات
الس ــالبة للحري ــة فيم ــا يتعل ــق باألمه ــات .بي ــد أن ــه أع ــر ع ــن لق ــه م ــن أعم ــال التميي ــز وكراهي ــة
األجانب الم تستهدف املهاجرين.
 -104وأ ادت إسبانيا بالتدابا املتخذة حلماية حق األ خاص اوج اإلعا ة وبالتصديق على
اتفا يــة لـ أوروبــا بشـ ن منــا ومكافحــة العنــف ضــد املـرأة والعنــف املنــزد .وأعربــت عــن لقهــا
بش ن زيادة العنصرية وكراهية األجانب.
 -105وحثت سرج لنكا إيطاليا على النظر ا التصديق على التفا ية الدولية حلمايـة حقـوق
مجيــا العمــال املهــاجرين وأف ـراد أســرهم .وأ ــادت بعيطاليــا علــى اعتمادهــا تطــة العمــال الوقنيــة
ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب والتعصب.
 -106وأ ــاد الســودان بــاإلجراءات املتخــذة ملكافحــة الجتــار باأل ــخاص وأعــر عــن القلــق
بش ن الوضا الةإنسـاين ا مراكـز السـتقبال وحـ احلكومـة علـى اوـاا التـدابا الةزمـة لنـمان
احمال حقوق املهاجرين.
 -107ورحبت السـويد بتصـديق إيطاليـا علـى نظـال رومـا األساسـ  .وأ ـارت إىل اللتـزال بعـدل
اإلعــادة القس ـرية مشــاة إىل أن إيطاليــا تعيــد بــعجراءات مــوجزة األ ــخاص الــذين يصــلون م ــن
املوانئ اليونانية.
 -101وأحاقــت سويس ـرا علم ـ ا بالتــدابا اهلامــة املتخــذة لتنفيــذ التوصــيات املقبولــة مــن اجلولــة
األوىل لةستعراض وأ ارت إىل أن إنشاء الية وقنية ملنا التعذيب أمر حيوج.
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 -102وأعربت تايلند عن ت ييدها للتعاون الدود الذج تنهقه إيطاليا ا التصدج للهقرة غـا
النظامية والجتار بالبشر ورحبت نهودها الرامية إىل تسريا قلبات اللقوء والسماا للمحتقـزين
بتلق تدريب مها.
 -110و ــقعت مجهوري ــة مق ــدونيا اليوغوس ــةفية س ــابقا إيطالي ــا عل ــى إنش ــاء مؤسس ــة وقني ــة
حلق ــوق اإلنس ــان يتث ــال بش ــكال كام ــال ملب ــادة ب ــاري وعل ــى مكافح ــة العن ــف العنص ــرج ال ــذج
يستهدف الروما والسنم.
 -111ورحب ــت توغ ــو بعملي ــة حبرن ــا ال ــم أنق ــذت الف األرواا ا ع ــرض البح ــر وأ ــادت
بعسقا الصفة اجلرمية عن اهلقرة غا القانونية.
 -113وأ ــارت تريني ــداد وتوب ــاغو إىل أن إيطالي ــا زادت م ــن موارده ــا ل ــدعم سياس ــات حق ــوق
اإلنسان وصد ت على صكوك دولية حلقوق اإلنسان وعملت ند على مكافحة التمييز.
 -113ورحبـ ــت تـ ــون بـ ــاإلجراءات املتخـ ــذة ا السـ ــنوات األتـ ــاة ملسـ ــاعدة عـ ــدد كبـ ــا مـ ــن
املهاجرين وقاليب اللقوء و قعت إيطاليا على مواصلة مثال هذح اإلجراءات.
 -114وأحاقت تركيا علما بعاازات إيطاليـا فيمـا يتعلـق بـاهلقرة وسياسـات اإلدمـاج وأ ـادت
بزيادة درة مراكز الستقبال فيها و شروع احلماية .
 -115وأ ادت أوكرانيا بتصديق إيطاليا على الربوتوكول التتيـارج لتفا يـة مناهنـة التعـذيب
وتعاوهنــا مــا املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان .و ــقعت أوكرانيــا إيطاليــا علــى مواصــلة اوــاا
ارط ـوات الرامي ــة إىل محاي ــة حق ــوق اإلنس ــان للمه ــاجرين وعل ــى إنش ــاء مؤسس ــة وقني ــة مس ــتقلة
حلقوق اإلنسان.
 -116ورحبت اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية اطـة عمـال إيطاليـا املتعلقـة
بوضا مبادة توجيهية بش ن مؤسسات األعمال التقارية وحقوق اإلنسـان وبـاجلهود الـم بـذلتها
إيطاليا من أجال تفض فر اكتظاظ السقون.
 -117وأ ادت الوليات املتحدة األمريكية بعملية حبرنا لكنها أعربت عـن القلـق مـن رداءة
األوضاع ا مراكز استقبال املهاجرين ومن مستو العنف ضد الروما.
 -111و ــقعت أوروغ ـ ـواج إيطالي ــا عل ــى مواص ــلة تعزي ــز اإلنص ــاف ب ــني اجلنس ــني .ورحب ــت
باإلجراءات التشريعية وباملشاورات املتعلقة بعنشاء جلنة وقنية حلقوق اإلنسان.
 -112ورحبت أوزبكستان بعنشاء عدد من اليات حقوق اإلنسان ومنها اهلي ـة الوقنيـة املعنيـة
حبقـوق احملتقـزين .وأعربــت عــن القلــق مــن التمييـز جتــاح املهــاجرين واأل ليــات اإلثنيــة والدينيــة ومــن
العنف ضد املرأة.
 -130و ــقعت مجهوريــة فنــزوية البوليفاريــة إيطاليــا علــى اعتمــاد مشــروع ــانون بش ـ ن إنشــاء
جلنة وقنية حلقوق اإلنسان استنادا إىل مبادة باري .
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 -131و ــقعت فييــت نــال إيطاليــا علــى تعزيــز اإلج ـراءات الراميــة إىل التصــدج للتمييــز القــا م
علــى العــرق ونــوع اجلــن وعلــى محايــة اجلماعــات النــعيفة املت ـ ثرة بتــدابا التقشــف واملهــاجرين
واأل ليات وعلى مكافحة الجتار بالبشر.
 -133وأثن ــت اجلزا ــر عل ــى تنفي ــذ التوص ــيات املقدم ــة م ــن اجلول ــة األوىل لةس ــتعراض لكنه ــا
أ ــارت إىل أن امل ـوارد البش ـرية وغاهــا مــن امل ـوارد املخصصــة للمكتــب الــوقا ملكافحــة التميي ــز
العنصرج د تقلصت بالرغم من توسا وليته.
 -133وأعربــت أنغــول عــن أملهــا ا وصــيص مـوارد إضــافية لقطــاع التعلــيم مــن أجــال مســاعدة
األسر احملتاجة وإدماج األ ليات ا ا الك األقفال املهاجرون ا النظال التعليم .
 -134ورحبــت األرجنتــني ــا يعطــى مــن أولويــة للتصــديق علــى التفا يــة الدوليــة حلمايــة مجيــا
األ خاص من التتفاء القسرج .وأعربت عن لقها بش ن احمال حقوق املهاجرين.
 -135وأ ــادت أرمينيــا بالتصــديق علــى اتفا يــة ل ـ أوروبــا بش ـ ن مكافحــة الجتــار بالبشــر
وبتنفيذ برامج احلماية الجتماعية لفا دة ضحايا الجتار.
 -136وأ ادت أسماليا بعيطاليا على استقابتها للتحديات الم تطرحها زيادة تدفقات اهلقـرة
غا النظامية .وأ ارت إىل أن بدء وتاة اإلجراءات القنا ية ا إيطاليا وفـر اكتظـاظ السـقون
يقوضان احلق ا حماكمة عادلة وحقوق السقناء واحملتقزين.
 -137ورحبـ ــت أاربيقـ ــان بتص ـ ــديق إيطاليـ ــا علـ ــى الربوتوك ـ ــول التتيـ ــارج لتفا يـ ــة مناهن ـ ــة
التعذيب وأ ارت إىل القلق الذج أبدته جلنة القناء على التمييز العنصرج إزاء اسـتمرار القوالـب
النمطية الم تربد األ ليات اإلثنية وغا املواقنني باإلجرال وتربد اإلسةل باإلرها .
 -131وحث ــت البحـ ـرين إيطالي ــا عل ــى زي ــادة جهوده ــا الرامي ــة إىل من ــا ومكافح ــة التميي ــز ض ــد
األ ليات اإلثنية والدينية وتعزيز اإلجراءات الرامية إىل منا الجتار بالبشر ومحاية ضحاياح.
 -132وأحاقت بنغةديع علم ا بالقلق الذج أعربت عنه هي ات املعاهدات إزاء ما يرسـم مـن
صورة سلبية للمهاجرين والروما وإزاء القوالب النمطية الم تـربد األ ليـات اإلثنيـة وغـا املـواقنني
باإلجرال وتربد اإلسةل باإلرها .
 -130وأ ارت بوتسوانا بارتياا إىل التدابا التشريعية والسياسـاتية املعتمـدة لـدعم حريـة التعبـا
وحرية الدين ومكافحة الجتار بالبشر ومحاية النساء واألقفال.
 -131ورحبت الربازيال بتنفيذ التوصيات املتعلقـة بـاهلقرة املقدمـة ا اجلولـة األوىل لةسـتعراض.
بيــد أهن ــا أعربــت ع ــن القلــق بش ـ ن املعاملــة التمييزي ــة للمهــاجرين والروم ــا و ــددت عل ــى ض ــرورة
اعتماد تشريا تاص بالعنف ضد املرأة.
 -133ورحبـت بلغاريـا ببقـاء منـا الجتـار بالبشـر ومحايـة ضـحاياح علـى ا مـة أولويـات إيطاليــا.
وأ ادت باعتماد تطة العمال الوقنية ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب والتعصب.
16

GE.14-23935

A/HRC/28/4

 -133وأ ــارت بورون ــدج بتق ــدير إىل إلزامي ــة التعل ــيم للقمي ــا ــن ف ــيهم القص ــر األجان ــب.
ورحبت بتعزيز وتوسيا دور املكتب الوقا ملكافحة التمييز العنصرج.
 -134وقلبــت كنــدا معلومــات حمدثــة عــن حتســني احلمايــة مــن مجيــا أ ــكال التمييــز .وأعربــت
عــن القلــق بش ـ ن اإلدمــاج الجتمــاع للنســاء ولف ــة املثليــات واملثليــني ومزدوج ـ امليــال اجلنس ـ
ومغــايرج اهلويــة اجلنســانية وحــامل صــفات اجلنســني وحثــت علــى مواصــلة اإلجـراءات الراميــة إىل
منا أفعال العنف ضد النساء والفتيات.
 -135وردا علــى أس ـ لة إضــافية بش ـ ن اهلقــرة أ ــار الوفــد إىل حــدو زيــادة تقــار  40ا
املا ة ا عدد قلبات اللقوء عال  3013بال منها  67ا املا ة.
 -136وأ ــار الوف ــد أينـ ـا إىل أن خمتل ــف اإلجـ ـراءات املتخ ــذة عل ــى م ــر الس ــنني بغي ــة إدم ــاج
مجاعــات الرومــا والســنم والرحــال ــد برهنــت عــن تعقيــد الوضــا .وإيطاليــا ملتزمــة بتنفيــذ عــدد مــن
التوصيات الم دمتها املفوضية األوروبية واألمم املتحدة وهـ تعمـال ا امتثـال جلميـا الصـكوك
الدولية حلقوق اإلنسان اات الصلة.
 -137والبل ــد بص ــدد بل ــورة وتنفي ــذ مب ــادرات وقني ــة وإ ليمي ــة وك ــذا تط ــد حمليـ ـة لإلدم ــاج
الجتماع .
 -131و ــد اعتمــدت تــدابا إضــافية للتصــدج لفــر اكتظــاظ الســقون وأنش ـ ت هي ــة وقنيــة
حلماية حقوق احملتقزين والسقناء.
 -132وأقلقـت وزارة التعلـيم برنا ـ ا تـدريبي ا جتريبيـ ا لفا ـدة املدرسـني ومـديرج املـدارو يتو ــا أن
يساعد ا اإلدماج.
 -140واوذت إجـراءات إلاكـاء الـوع بشـ ن منـا العنـف ضـد املـرأة وتعزيـز تعلـيم األ ـخاص
اوج اإلعا ة وإدماجهم .وتتوىل تنفيذ مشـروع احلمايـة مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون
الةج ــني واملنظمــة الدوليــة للهقــرة ومنظمــة أنقــذوا األقفــال والصــليب األمحــر اإليطــاد بــدعم
مــن وزارة الداتليــة اإليطاليــة وتركــز أنشــطتها علــى الف ــات األضــعف مــن املهــاجرين مــن مثــال
القصر غا املصحوبني.
 -141واعتُمــدت العديــد مــن املبــادرات لصــا األ ليــة الســلوفينية ــا ا الــك ا امــال العــال
على صعيد األ اليم والبلديات وكذلك من بال اهلي ات الم حتوز امتيازات املرفق العال.
 -143و د أصبح العقا البدين غا انوين ا املدارو اإليطالية منذ عال .1231
 -143وأعــر الوفــد اإليطــاد عــن امتنانــه للــدول الــم ــاركت ا الســتعراض و ــال إن مجيــا
األس لة والتوصيات ستدرو بعناية وبروا منفتحة يطبعها التعاون وعلى سـبيال األولويـة .وسـتقدل
الردود بال الدورة الثامنة والعشرين مل حقوق اإلنسان ا ااار/مارو .3015
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 -144وتواص ــال إيطالي ــا النظ ــر إىل عملي ــة الس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال بثق ــة وأم ــال وستواص ــال
املش ــاركة بص ــورة فاعل ــة ا ال ــدورات املقبل ــة م ــن أج ــال حتس ــني أوض ــاع حق ــوق اإلنس ــان ا مجي ــا
البلدان.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -145ستتتدرإ إيطاليتتا التوصتتيات التاليتتة وستتترد عليتتتا نتتي الونتتي المناستتب ل تتن نتتي
موعت ت تتد ال يتجت ت تتاوا الت ت تتدورة الثامنت ت تتة والعش ت ت ترين لمجلت ت تتس حقت ت تتوق اإلنست ت تتان نت ت تتي ار/
مارإ :5102
دراسة إم انية االنضمام إلى االتفانية الدولية لحماية حقتوق جميت
1-145
العمال المتاجرين وأنراد أسرهم (مصر)؛
النظتتر نتتي التصتتديق علتتى االتفانيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جمي ت
3-145
العمال المتاجرين وأنراد أسرهم (إندونيسيا وشيلي)؛
التص تتديق عل تتى االتفانيت تتة الدولي تتة لحماي تتة حقت تتوق جميت ت العمت تتال
3-145
المت ت تتاجرين وأنت ت تراد أس ت تترهم (أوروم ت تتواي وبي ت تترو وجمتوري ت تتة إيت ت تران اإلست ت ت مية
وسيراليون ومانا)؛
التص تتديق عل تتى االتفانيت تتة الدولي تتة لحماي تتة حقت تتوق جميت ت العمت تتال
4-145
المتاجرين وأنراد أسرهم (السنغال)؛
إتمام عمليتة التصتديق علتى االتفانيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميت
5-145
العمال المتاجرين وأنراد أسترهم علتى النحتو التوي أوصتى بتي العديتد متن هي تات
المعاهدات والمقررين الخاصين (تركيا)؛
تعزيتتز اإلرتتار القتتانوني متتن أجتتل مراعتتاة أنضتتل للمتتتاجرين والعمتتال
6-145
المتتتاجرين وال ستتيما متتن ت ت ل التصتتديق علتتى االتفانيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق
جمي العمال المتاجرين وأنراد أسرهم (الجزائر)؛
النظر ني التصديق على االتفانية الدولية لحمايتة جميت اخشتخا
7-145
من االتتفاء القسري (شيلي)؛
مواصلة الجتود المبوولة متن أجتل التصتديق علتى االتفانيتة الدوليتة
1-145
لحماية جمي اخشخا من االتتفاء القسري (اخرجنتين)؛
__________

** مل حترر الستنتاجات والتوصيات.
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تس تري التصتتديق علتتى االتفانيتتة الدوليتتة لحمايتتة جمي ت اخشتتخا
2-145
من االتتفاء القسري (العراق)؛
 10-145اتخ تتا جميت ت الخط تتوات ال ام تتة لتست تري عملي تتة التص تتديق عل تتى
االتفانية الدولية لحماية جمي اخشخا من االتتفاء القسري (بوروندي)؛
 11-145التص تتديق عل تتى االتفاني تتة الدولي تتة لحماي تتة جميت ت اخش تتخا
االتتفاء القسري (البرتغال وبيرو وتومو ومانا ونرنسا وكوستاري ا)؛

م تتن

 13-145التص تتديق عل تتى االتفاني تتة الدولي تتة لحماي تتة جميت ت اخش تتخا
االتتفاء القسري ني أنسب وأنرب وني مم ن (اليابان)؛

م تتن

 13-145النظ تتر ن تتي التص تتديق عل تتى البروتوك تتول االتتي تتاري التفاني تتة حق تتوق
الطفل المتعلق بإجراء تقديم الب مات (مابون)؛
 14-145التصديق على البروتوكول االتتياري التفانية حقوق الطفل المتعلتق
بإجراء تقديم الب مات (البرتغال والجبل اخسود وكوستاري ا)؛
 15-145التص ت تتديق عل ت تتى البروتوك ت تتول االتتي ت تتاري للعت ت تتد ال ت تتدولي الخ ت تتا
بالحقوق االنتصادية واالجتماعية والثقانية (الجبل اخسود)؛
 16-145التص ت تتديق عل ت تتى البروتوك ت تتول االتتي ت تتاري للعت ت تتد ال ت تتدولي الخ ت تتا
بالحقوق االنتصادية واالجتماعية والثقانية (إسبانيا)؛
 17-145التص ت تتديق عل ت تتى البروتوك ت تتول االتتي ت تتاري للعت ت تتد ال ت تتدولي الخ ت تتا
بالحقوق االنتصادية واالجتماعية والثقانية (أورومواي والبرتغال)؛
 11-145االنضمام إلى اتفانية تفض حاالت انعدام الجنسية لعتام 0690
وتبسيط العملية اإلدارية من أجل تفض عدد عديمي الجنسية (هنغاريا)؛
 12-145التصتتديق علتتى تعتتدي ت كمبتتاال علتتى نظتتام رومتتا اخساستتي بتتتد
المستتاهمة إ ا أم تتن نتتي تفعيتتل اتتصتتا المح متتة الجنائيتتة الدوليتتة ليشتتمل
جريمة العدوان بحلول بداية عام ( 5102ليختنشتاين)؛
 30-145التصتتديق علتتى البروتوكتتول اإلضتتاني التفانيتتة الجريمتتة اإلل ترونيتتة
بش ت ن تج تريم اخنعتتال ات الطبيعتتة العنص ترية وكراهيتتة اخجانتتب بمتتا نيتتتا إن تتار
المحرنة التي ترت ب عن رريق أنظمة ال مبيوتر (إسرائيل)؛
 31-145مواءم تتة تشت تريعاتتا الورني تتة مواءم تتة تام تتة مت ت نظ تتام روم تتا اخساس تتي
للمح مة الجنائية الدولية (السويد)؛
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 33-145مواءم تتة تشت تريعاتتا الورني تتة مواءم تتة تام تتة مت ت نظ تتام روم تتا اخساس تتي
للمح مة الجنائية الدولية بما ني لك بإدراج أح ام تقضي بالتحقيق ني جرائم
اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وبتقديم المسؤولين عنتتا
للمحاكمة أمام محاكمتا الورنية نعلي ا والتصديق على تعدي ت كمباال على نظام
روما اخساسي (إستونيا)؛
 33-145مراجعتتة تش تريعاتتا المحليتتة متتن أجتتل تنفيتتو أح تتام اتفانيتتة القضتتاء
على جمي أش ال التمييز ضد المرأة ني القوانين الورنية (االتحاد الروسي)؛
 34-145ايتتادة الجتتتود ن تتي إيطاليتتا لمواجتتتة ن تتة المختتدرات التتتي تحط تتم
البشر والمجتمعات والعمل لولك على سن نوانين إضانية تمنعتا (لبنان)؛
 35-145اعتم تتاد مزيت تتد م تتن التش ت تريعات الت تتي تقيت تتد وتمنت ت جمي ت ت أش ت ت ال
صر للمخدرات وال حول والتبغ (لبنان)؛
استت ك ال ُق ّ
 36-145مواصتتلة ايتتادة الجتتتود الراميتتة إلتتى إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة مستتتقلة
لحقوق اإلنسان ونق ا لمبادئ باريس (ماليزيا)؛

 37-145مواصلة جتودها الرامية إلى إنشتاء مؤسستة ورنيتة لحقتوق اإلنستان
ونق ا لمبادئ باريس (بلغاريا)؛
 31-145تس تري عمليتتة إنشتتاء لجنتتة ورنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ونق ت ا لمبتتادئ
باريس (تشاد)؛
 32-145تستري عمليتتة إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ونقت ا لمبتتادئ
باريس (إندونيسيا)؛
 30-145تسري إنشاء مؤسسة ورنية مستقلة لحقتوق اإلنستان ونقت ا لمبتادئ
باريس (البحرين)؛
 31-145إتمتتام عملي تتة إنش تتاء مؤسس تتة ورني تتة لحق تتوق اإلنس تتان ت تتون ات
تسيير اتي ومستقلة ونق ا لمبادئ باريس (شيلي)؛
33-145
(المغرب)؛

إتمتتام إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ونق ت ا لمبتتادئ بتتاريس

 33-145إتم تتام عملي تتة إنش تتاء لجن تتة ورني تتة لحق تتوق اإلنس تتان ونقت ت ا لمب تتادئ
باريس (جمتورية ال ونغو الديمقرارية)؛
 34-145مواصلة وإتمام العملية الجارية الرامية إلى إنشاء لجنة ورنية لتعزيتز
حقوق اإلنسان وحمايتتا (تومو)؛
20
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 35-145العمل على سبيل اخولوية على إتمام العملية المفضية إلتى إنشتاء
مؤسست تتة ورنيت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان بواليت تتة واست تتعة نت تتي مجت تتال حقت تتوق اإلنست تتان
(البرتغال)؛
 36-145إتمتتام عمليتتة إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ونق تا لمبتتادئ
باريس (السنغال)؛
 37-145مضتتاعفة الجتتتود متتن أجتتل إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة مستتتقلة لحقتتوق
اإلنسان ونقا لمبادئ باريس ني أنرب وني مم ن (كوستاري ا)؛

 31-145ايتتادة الجتتتود الراميتتة إلتتى إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة لحقتتوق اإلنستتان
ونقا لمبادئ باريس (أ ربيجان)؛
 32-145دعتتم وض ت الصتتيغة النتائيتتة للمبتتادرة الموج تودة الراميتتة إلتتى إنشتتاء
مؤسسة ورنية لحقوق اإلنسان ونقا لمبادئ باريس (بيرو)؛

 40-145التح تترك عل تتى وج تتي الس تترعة إل تتى إنش تتاء مؤسس تتة ورني تتة لحق تتوق
اإلنسان تمتثل امتثاالا تاما لمبادئ باريس (كينيا)؛
 41-145مواصتتلة م تتا تبول تتي م تتن جتتتود لمواءم تتة مؤسس تتتتا الورني تتة لحق تتوق
اإلنسان م مبادئ باريس (مصر)؛
 43-145مواصتتلة العمتتل علتتى إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ونق تا
لمبادئ باريس (مواتيماال)؛
 43-145إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ونق تا لمبتتادئ بتتاريس نبتتل
نتاية عام ( 5102الدانمرك)؛
44-145
(باكستان)؛

إنشت تتاء مؤسست تتة ورنيت تتة لحق ت تتوق اإلنست تتان ونق ت تا لمبت تتادئ ب ت تتاريس

45-145
(أورومواي)؛

إنشت تتاء مؤسست تتة ورنيت تتة لحق ت تتوق اإلنست تتان ونق ت تا لمبت تتادئ ب ت تتاريس

46-145
(نرنسا)؛

إنشت تتاء مؤسست تتة ورنيت تتة لحق ت تتوق اإلنست تتان ونق ت تا لمبت تتادئ ب ت تتاريس

 47-145إنشاء مؤسسة ورنيتة لحقتوق اإلنستان ونقتا لمبتادئ بتاريس ت تون
لت تتا والي تتة واس تتعة ن تتي مج تتال حق تتوق اإلنس تتان وباعتم تتاد عملي تتة تش تتاركية تش تتمل
المجتم المدني (أيرلندا)؛
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 41-145إشراك المجتم المدني وميره من أصحاب المصلحة بصورة كاملة
نتتي تس تري إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ونق تا لمبتتادئ بتتاريس وضتتمان
استق لتا التشغيلي والمالي (التند)؛
 42-145العم تتل ن تتي أن تترب ون تتي مم تتن عل تتى تنفي تتو التزاماتت تتا بموج تتب
البروتوك تتول االتتي تتاري التفاني تتة مناهض تتة التع تتويب وإنش تتاء لي تتة ورني تتة مس تتتقلة
ونعالة لمن التعويب ت ون لديتا الموارد ال امة (سويسرا)؛
 50-145ت ثيتتف جتودهتتا الراميتتة إلتتى تعيتتين أعضتتاء التي تتة الورنيتتة وكفالتتة
ممارستتم لوظائفتم ممارسة نعالة (ليختنشتاين)؛
51-145

تفعيل التي ة الورنية لحماية المحتجزين (المغرب)؛

 53-145مواصلة ما يُبول من جتود وال سيما نيما يتعلق بالتوعية والتثقيف
والتدريب ني مجال حقوق اإلنسان (ال ويي)؛
 53-145النظ تتر ن تتي وضت ت مؤشت ترات لحق تتوق اإلنس تتان عل تتى النح تتو ال تتوي
انترحتي المفوضية السامية لحقوق اإلنستان و لتك بوصتفتا أداة تتتيي تقييمتا أدق
وأكثر اتسان ا للسياسات الورنية لحقوق اإلنسان (البرتغال)؛
 54-145مواصتتلة إضتتفاء الطتتاب المؤسستتي علتتى التتتدابير الراميتتة إلتتى حمايتتة
وتعزيز حقوق الطفل (نييي نام)؛
 55-145تقديم التقارير التي نات موعد تقديمتا إلى لجنة مناهضة التعتويب
واللجنة المعنية بحقوق اإلنسان (مانا)؛
 56-145مواصلة ت ثيف ما تبولي من جتود من أجل تعزيز تمثيل المترأة نتي
اخدوار القيادية وني مناصب صن القرار (نبر )؛
 57-145اعتم تتاد ت تتدابير إض تتانية لم انح تتة ع تتدم اإلنص تتا ب تتين الجنس تتين
والتمييز القائم على نوع الجنس (ترينيداد وتوبامو)؛
 51-145اعتمتتاد استتتراتيجية ورنيتتة للنتتتوض بتتالمرأة ووض ت حتتد للقوالتتب
النمطية الثقانية السائدة عن دور المرأة ني جمي المجاالت (البحرين)؛
 52-145اتخت تتا تت تتدابير مت تتن أجت تتل القضت تتاء علت تتى جمي ت ت أش ت ت ال التمييت تتز
وال سيما التمييز بين الرجل والمرأة ني م ان العمل (نرنسا)؛
 60-145مواصلة اتخا تدابير نعالة لتعزيز اإلنصا بين الجنسين ني سوق
العمل (نييي نام)؛
61-145
22
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63-145
(إسرائيل)؛

مواصت تتلة إ كت تتاء الت تتوعي وتعزيت تتز التست تتامي والتنت تتوع نت تتي المجتم ت ت

 63-145تعزيتز اإلرتار المؤسستي لم انحتتة جميت أشت ال التمييتتز العنصتتري
والتحريض على ال راهية وال سيما ضد المتاجرين (الجزائر)؛
 64-145اتختتا تطتتوات ملموستتة للقضتتاء علتتى جمي ت أش ت ال التمييتتز ضتتد
اخنليات (باكستان)؛
 65-145مواصتتلة م انحتتة جميت أشت ال التمييتتز وكتتولك القوالتتب النمطيتتة
عن اخشخا المنتمين إلى اخنليات (رومانيا)؛
66-145
(أ ربيجان)؛

ايادة جتودها الرامية إلتى منت وم انحتة التمييتز العنصتري والتديني

 67-145مواصتتلة الجتتتود المركتتزة الراميتتة إلتتى التصتتدي للعنص ترية والتمييتتز
وكراهية اخجانب (ترينيداد وتوبامو)؛
 61-145مواص ت تتلة تعزي ت تتز لي ت تتات م انح ت تتة العنصت ت ترية والتميي ت تتز العنص ت تتري
وكراهي ت ت تتة اخجان ت ت تتب وميره ت ت تتا م ت ت تتن أشت ت ت ت ال التعص ت ت تتب ات الص ت ت تتلة (نن ت ت تتزوي
(جمتورية  -البوليفارية))؛
 62-145منت ت جميت ت أشت ت ال التميي تتز والتحقي تتر والقولب تتة النمطي تتة الس تتلبية
المتعمدة لطائفة الروما والمسلمين والمتاجرين (بنغ ديش)؛
 70-145اعتمتتاد تطتتة ورنيتتة لم انحتتة العنصترية والتمييتتز العنصتتري وكراهيتتة
اخجان تتب وم تتا يتص تتل ب تتولك م تتن تعص تتب بم تتا ن تتي ل تتك ت تتدابير ترم تتي إل تتى منت ت
وم انحة العنف القائم على العنصرية وكراهية اخجانب (البراايل)؛
 71-145تنظت تتيم حملت تتة نشت تتيطة ضت تتد اتت تتت ق القوالت تتب النمطيت تتة الس ت تتلبية
نيما يتصتل بالمتتاجرين واخنليتات واتختا المزيتد متن التتدابير لمنت التمييتز ضتد
المسلمين وتعزيز الحوار م الجاليات المسلمة (أواب ستان)؛
 73-145مواص تتلة الت تتدابير المتخ تتوة لتحس تتين وضت ت المت تتاجرين وال س تتيما
بتد الحد من التمييز الوي يعانوني (اخرجنتين)؛
 73-145ايادة جتودها الرامية إلى م انحة التمييز العنصري ضد المسلمين
وتعزيز الحوار م الجاليات المسلمة (إيران (جمتورية  -اإلس مية))؛
 74-145مواصتتلة الجتتتود نيمتتا يتعلتتق بم انحتتة التمييتتز علتتى أستتاإ التتدين
(الممل ة العربية السعودية)؛
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 75-145مضتتاعفة متتا تبولتتي متتن جتتتود نتتي رنتتض التعصتتب التتديني وكراهيتتة
اخجانب (موريتانيا)؛
 76-145ضمان الم حقة القضائية ني حاالت ارت اب جرائم بتدان كراهيتة
اخجانب ضد اخنليات العرنية والدينية (باكستان)؛
 77-145مواصلة تعزيز ما يوجد من سياسات وتشتريعات بشت ن عتدم التمييتز
مت تتن أجت تتل الحت تتد مت تتن الست تتلوك المتست تتم بالعنص ت ترية وكراهيت تتة اخجانت تتب ومظت تتاهره
(إسبانيا)؛
 71-145المشتتاركة بنشتتا نتتي المعركتتة ضتتد الخطتتاب العنصتتري نتتي الحيتتاة
السياستتية متتن أجتتل احتتتواء ثتتاره الستتلبية علتتى موانتتف النتتاإ متتن اخجانتتب ونتتي
عالم الرياضة (جمتورية ال ونغو الديمقرارية)؛
 72-145مواصتتلة التصتتدي بفعاليتتة للبيانتتات العنصترية التتتي ال تتزال موجتتودة
ن تتي الخط تتاب السياس تتي م تتن أج تتل تف تتادي الت تربط ب تتين المت تتاجرين وانع تتدام اخم تتن
والبطالة (تومو)؛
 10-145ت ثيتتف جتودهتتا الراميتتة إلتتى م انحتتة التمييتتز والتعصتتب وبخاصتتة
ضتتد المستتلمين والمتتتاجرين واخشتتخا المنحتتدرين متتن أصتتل أنريقتتي وتشتتجي
كبتتار المستتؤولين الح تتوميين والسياستتيين علتتى اتختتا موانتتف واضتتحة مناهضتتة
للخطاب السياسي المتسم بالعنصرية و كراهية اخجانب (تونس)؛
 11-145تعزيت تتز التت تتدابير الراميت تتة إلت تتى م انحت تتة التجمت تتات علت تتى جماعت تتات
اخنليتتات وتطتتاب التح تريض علتتى كراهيتتتتا متتن ت ت ل الت كيتتد علتتى من ت هتتوه
اخنعال ومتابعتتا (كوت ديفوار)؛
 13-145إدانتتة جمي ت البيانتتات ات الطتتاب العنصتتري وايتتادة إ كتتاء التتوعي
وال سيما ني صفو الشباب بعدم نبول العنصرية (النرويج)؛
 13-145تنفيتتو تطتتة العمتتل الورنيتتة لم انحتتة العنص ترية وكراهيتتة اخجانتتب
والتعصب على سبيل اخولوية (كوبا)؛
 14-145تقتتديم متتا يلتتزم متتن متتوارد ماليتتة وبش ترية لتعزيتتز تنفيتتو تطتتة عملتتتا
الورنية لم انحتة العنصترية وكراهيتة اخجانتب والتعصتب بمتا نتي لتك عتن رريتق
ت ثيف الجتود الرامية إلى إجراء تحقيقات نوريتة واتختا إجتراءات ضتد أصتحاب
الخطابات والبيانات العامة المتسمة بالعنصرية وكراهية اخجانب (ماليزيا)؛
 15-145اتخا تتدابير إضتانية لم انحتة كراهيتة اخجانتب والتمييتز العنصتري
والتمييتتز ضتتد نستتاء الرومتتا ومنتتتا تتتدابير لتعزيتتز نتتدرة الم تتتب التتورني لم انحتتة
24
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التمييتتز العنصتتري متتن أجتتل تغييتتر نظتترة المجتم ت إلتتى نستتاء المجتمعتتات المحليتتة
المتمشة والمجتمعات المحلية لألنليات (شيلي)؛
 16-145ايت تتادة الميزانيت تتة المخصصت تتة للم تت تتب الت تتورني لم انحت تتة التمييت تتز
العنصري وتعزيزه (سيراليون)؛
 17-145اتختا تتدابير لضتتمان استتق لية الم تتب التتورني لم انحتة التمييتتز
العنصري وحيااتي لموارد كانية (التند)؛
 11-145مواصتلة تعزيتتز الم تتب التتورني لم انحتة التمييتتز العنصتري بتتتد
م انحتتة الخطتتاب التتوي يحتتض علتتى ال راهيتتة وحمايتتة الرومتتا واخنليتتات العرنيتتة
والدينية بما نيتا المسلمون من العنف والتمييز (باكستان)؛
 12-145تعزي تتز الم ت تتب ال تتورني لم انح تتة التميي تتز العنص تتري عل تتى نح تتو
ما نبلي بي إيطاليا ني جولة االستعراض الدوري الشامل السابقة (أورومواي)؛
 20-145التصدي للتمييز العنصري ولحتاالت العنتف العنصتري التتي تنطتوي
على تدمير الممتل ات وحاالت نتل عدد من المتاجرين (مانا)؛
 21-145تعزيت تتز حمايت تتة النست تتاء واخرفت تتال واخنليت تتات اإلثنيت تتة والمتت تتاجرين
واخشخا وي اإلعانة والمسنين وميرهم من الف ات الضعيفة (الصين)؛
 23-145مواصتتلة إي ت ء اهتمتتام تتتا لحمايتتة حقتتوق الف تتات الضتتعيفة متتن
الس ان وبخاصة اخرفال والنساء واخشخا وو اإلعانة والمسنون واخنليات
القومية وال سيما الروما (االتحاد الروسي)؛
 23-145ايادة الوعي العام بحقتوق الف تات الضتعيفة متن النتاإ علتى النحتو
المنصو عليي ني النظام القانوني اإليطالي (تايلند)؛
 24-145تخصيص الموارد ال امة لم انحة التمييز على أساإ نوع الجتنس
والميل الجنسي و لك من أجل تسري التقدم بش ن هوه المس لة (إسبانيا)؛
 25-145تسري وتعزيز اإلجراءات التشتريعية والتعليميتة الراميتة إلتى م انحتة
التمييز بجمي أش الي وال سيما التمييز على أساإ نوع الجنس والميل الجنستي
(كندا)؛
 26-145إدراج الميتتل الجنستتي كستتبب لطلتتب الحمايتتة متتن الخطتتاب التتوي
يحض على ال راهية (كندا)؛
 27-145اتخا تطوات ملموسة من أجل اعتماد التشريعات ال امة لمتابعتة
إع ن رئتيس التواراء رينتزي بالعمتل علتى االعتترا بالع نتات المثليتة نتي إيطاليتا
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كجزء من جتود إيطاليا الرامية إلى مواصتلة تعزيتز تتدابير م انحتة التمييتز والعنتف
القائمين على الميل الجنسي والتوية الجنسانية (هولندا)؛
 21-145ضمان المساواة نتي الحقتوق للمثليتات والمثليتين ومزدوجتي الميتل
الجنستتي ومغتتايري التويتتة الجنستتانية عتتن رريتتق االعت ترا نانون تا بتتالزواج المثلتتي
والشت ت تراكات المدني ت تتة المثلي ت تتة (الممل ت تتة المتح ت تتدة لبريطاني ت تتا العظم ت تتى وأيرلن ت تتدا
الشمالية)؛
 22-145تنفيتتو تتتدابير محليتتة نعالتتة لضتتمان تصتتنيف جمي ت أنعتتال التعتتويب
جرائم بموجب نانونتا الجنائي (أستراليا)؛
 100-145اعتم تتاد ت تتدابير إض تتانية لمنت ت جميت ت ض تتروب المعامل تتة القاس تتية أو
ال إنسانية أو المتينة للمحتجزين (نرنسا)؛
 101-145مواص تتلة مس تتاعيتا الرامي تتة إل تتى م انح تتة ن تتر اكتظ تتا الس تتجون
وضمان معاملة جمي المحتجزين ب رامة (هنغاريا)؛
 103-145اتخا تدابير من أجل تعزيز كفاءة النظتام القضتائي والحتد متن نتر
االكتظا ني السجون (أستراليا)؛
 103-145اعتماد استراتيجية ورنيتة لتحستين أوضتاع نظتام الستجون (االتحتاد
الروسي)؛
 104-145مواص تتلة تحس تتين ظ تترو العت تتيش ن تتي الس تتجون ومراك تتز احتجت تتاا
اخحداث التابعة للدولة (تايلند)؛
 105-145وض وتنفيو تطة العمتل الورنيتة لمناهضتة العنتف نتي أنترب ونتي
مم ن (ألمانيا)؛
 106-145مواصلة ما تبولي من جتود نيما يتصل بالعنف داتل اخسرة وإنفا
الف تات التث ث لظترو التشتديد التواردة نتي القتانون الجنتائي اإليطتالي متن أجتتل
من العنف بجمي أش الي (الجمتورية الدوميني ية)؛
 107-145النظر ني اعتماد نوانين تاصة بم انحة العنف ضتد المترأة ستواء
ني المنزل أو ني م ان العمل (التند)؛
 101-145تعزيتتز التش تريعات المحليتتة الراميتتة إلتتى من ت العنتتف الجنستتي ضتتد
المرأة وتقديم الدعم ال ام للضحايا (ملديف)؛
 102-145اعتم تتاد ت تتدابير نعال تتة لم انح تتة العن تتف ض تتد المت ترأة ومنت ت التميي تتز
المتني ني حقتا (أواب ستان)؛
26
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 110-145ست تتن وتنفيت تتو تش ت تريعات مت تتن أجت تتل التصت تتدي للعنت تتف ضت تتد الم ت ترأة
(سيراليون)؛
 111-145م انحة العنف ضد المرأة عن رريتق تنفيتو اتفانيتة إستطنبول التتي
دتلتتي حيتتز النفتتا نتتي  0ب/أمستتطس  5102ووضت الصتتيغة النتائيتتة لخطتتة
العمل الورنية إليطاليا (الواليات المتحدة اخمري ية)؛
 113-145اتختتا تتتدابير شتتاملة للتصتتدي للعنتتف ضتتد المترأة وضتتمان حصتتول
الضحايا على حماية نورية (إيران (جمتورية  -اإلس مية))؛
 113-145اتختتا جمي ت التتتدابير ال امتتة للتصتتدي للعنتتف ضتتد الم ترأة وكتتوا
لعتتدم المستتاواة ب تتين الجنستتين وال ستتيما ن تتي م تتان العمتتل ون تتي ستتياق الحم تتل
أو الوض اخسري (أيرلندا)؛
 114-145معالجت تتة الثغ ت ترات القانونيت تتة نت تتي مجت تتال حضت تتانة اخرفت تتال وإدراج
أح ام ات صلة بحماية النساء ضتحايا العنتف المنزلتي علتى النحتو التوي أوصتى
بي المقرر الخا المعني بمس لة العنف ضد المرأة (بوتسوانا)؛
 115-145اتختا التتتدابير ال امتتة ل فالتتة تطبيتتق القتتوانين الورنيتتة للحمايتتة متتن
العنف الجنسي بما ني لك ني المنزل على جمي المستويات وبصتورة مطتردة
ونعالة من أجل م انحة اإلن ت من العقاب (سويسرا)؛
 116-145اتختتا التتتدابير ال امتتة لصتتيانة مراكتتز رعايتتة ضتتحايا العنتتف الحاليتتة
و/أو إنشاء مراكز جديدة لمساعدة النساء ضحايا العنف وحمايتتن (ماليزيا)؛
 117-145تخصتتيص أمتتوال كانيتتة متتن أجتتل الحمايتتة الفعالتتة للضتتحايا التتوين
يبلغون عن العنتف القتائم علتى نتوع الجتنس والتركيتز علتى التتدريب والتثقيتف متن
أجل من أعمال العنف هوه وال سيما داتل اخسرة (ألمانيا)؛
 111-145توحيتتد التتتدابير الرامي تة إلتتى م انحتتة العنتتف ضتتد الم ترأة وتحقيتتق
اإلدماج االجتماعي للنساء ال ئي يقعن ضحايا االتجار بالبشر (رومانيا)؛
 112-145مواصت تتلة جتودهت تتا الموجتت تتة نحت تتو م انحت تتة االتجت تتار باخشت تتخا
(أرمينيا)؛
 130-145اتخا المزيد متن الخطتوات متن أجتل تعزيتز حمايتة ضتحايا االتجتار
بالبشر (أ ربيجان)؛
 131-145مواصتتلة جتودهتتا نيمتتا يتعلتتق بم انحتتة ظتتاهرة االتجتتار باخشتتخا
(السودان)؛
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 133-145توستتي نطتتاق الجتتتود الراميتتة إلتتى م انحتتة االتجتتار بالبشتتر وأتتتو
اخشت ت ال اخت تترج م تتن االتج تتار بالبش تتر ن تتي الحس تتبان مث تتل اس تتتغ ل العم تتال
والتسول باإلكراه (أستراليا)؛
 133-145وضت ت الص تتيغة النتائي تتة للخط تتة الورني تتة اخول تتى لم انح تتة االتج تتار
باخشخا وتونير جمي الموارد ال امة لضمان تنفيوها تنفيوا ناجحا (نطر)؛
 134-145تحسين تحديد هوية ضحايا االتجتار بالبشتر متن تت ل إنشتاء ليتة
ورنيتة متستتقة لتحديتتد التويتة نتتي مثتتل هتوه الحتتاالت وإحالتتتتا بمتا نتتي لتتك نتي
ص تتفو القص تتر مي تتر المص تتحوبين والمت تتاجرين مي تتر النظ تتاميين ور تتالبي اللج تتوء
(جمتورية مولدونا)؛
 135-145متابعة تنفيو اتفانية مجلس أوروبا بش ن إجراءات م انحتة االتجتار
بالبشر م إي ء اهتمام تا للقصر مير المصحوبين (ال رسي الرسولي)؛
 136-145سن نانون يرست ح تم المح متة العليتا لعتام  0669نتي التشتري
ويحظر صراحة جمي أش ال العقاب البدني لألرفال ني المنزل (ليختنشتاين)؛
 137-145الحظتتر الصتريي لجميت أشت ال العقتتاب البتتدني لألرفتتال ومواءمتتة
التشتريعات مت نترار المح متتة العليتا لعتام  0669ضتد العنتتف نتي تربيتة اخرفتتال
(السويد)؛
 131-145حمايتتة اخرفتتال متتن جمي ت أن تتواع االعتتتداءات متتن ت ت ل ضتتمان
التنفيتتو والرصتتد الصتتارمين لألرتتر القائمتتة متتن أجتتل كشتتف كانتتة التتديتتدات التتتي
تتربص بجمي اخرفال (ملديف)؛
 132-145ايادة استخدام التدابير مير السالبة للحرية ت ل الفترة التي تسبق
النطق بالح م (هنغاريا)؛
 130-145استتتعراض إج تراءات العدالتتة الجنائيتتة والمدنيتتة متتن أجتتل تحس تتين
كف تتاءة الس تتلطة القض تتائية بت تتد الح تتد بدرج تتة كبي تترة م تتن تت تراكم القض تتايا أم تتام
المحتتاكم والونتتي ال تتوي تستتتغرني القض تتايا المتتابعتتة نب تتل االستتتعراض ال تتدوري
الشت تتامل المقبت تتل للحالت تتة نيتت تتا (الممل ت تتة المتحت تتدة لبريطانيت تتا العظمت تتى وأيرلنت تتدا
الشمالية)؛
 131-145اتخ تتا المزي تتد م تتن الت تتدابير م تتن أج تتل الح تتد م تتن تت تراكم ال تتدعاوج
القضتتائية علتتى الصتتعيد التتورني ونتتي المح متتة اخوروبيتتة لحقتتوق اإلنستتان علتتى
السواء (النرويج)؛
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 133-145تت تتونير حمايت تتة نعالت تتة لألست تترة بوصت تتفتا اللبنت تتة اخساست تتية والطبيعيت تتة
للمجتم بما يتفق والتزاماتتا بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان (مصر)؛
 133-145تعزيز وحماية تعددية وسائط اإلع م الجماهيري بما ني لتك متن
ت ت ل تضتتمين التش تريعات ات الصتتلة مبتتدأ تنتتاني الجم ت بتتين منصتتب انتختتابي
أو ح ومي وبين عقد مل ية مؤسسة إع مية والتح م نيتا (أواب ستان)؛
 134-145التحقي ت تتق مت ت ت جميت ت ت مرت ب ت تتي جت ت ترائم العن ت تتف والتخوي ت تتف ض ت تتد
الصحانيين ومقاضاتتم (أ ربيجان)؛
 135-145اتخا ما يلتزم متن تتدابير نانونيتة لحمايتة الصتحانيين والتحقيتق نتي
جمي أنعال التخويف والعنف ضد الصحانيين (بوتسوانا)؛
 136-145القض تتاء عل تتى ممارس تتة الت تتدريب ال تتداتلي إل تتى أج تتل مي تتر مس تتمى
لخريج تتي الجامع تتات والم تتدارإ التقني تتة واالستعاض تتة عن تتي بف تتر عم تتل مدنوع تتة
اخجر ني القطاعين العام والخا (الم سيك)؛
 137-145تيست تتير است تتتحداث اخعمت تتال التجاريت تتة الصت تتغيرة علت تتى المت تتوارنين
اإليطتتاليين والمتتتاجرين علتتى الستتواء ووض ت ب ترامج لتشتتجي اإلدمتتاج االنتصتتادي
واالجتماعي ل ج ين (الم سيك)؛
 131-145إدراج نضت ت تتايا المتت ت تتاجرات نت ت تتي سياست ت تتاتتا وبرامجتت ت تتا للتوظيت ت تتف
(نيرميزستان)؛
 132-145مواصلة ما تبولي متن جتتود متن أجتل اتختا المزيتد متن اإلجتراءات
لحظتتر التمييتتز نتتي التوظيتتف واتختتا مزيتتد متتن التتتدابير لخفتتض معتتدالت البطالتتة
وال سيما ني أوسا المتاجرين (سري الن ا)؛
 140-145وض ت ت ليت تتات وب ت ترامج ائتم ت تتان لتيست تتير الحصت تتول علت تتى الست ت ت ن
(الم سيك)؛
 141-145مواص ت تتلة تعزي ت تتز اجلي ت تتات الموج ت تتودة المعني ت تتة ب ت تتالنتوض بحق ت تتوق
اخشخا وي اإلعانة وحمايتتا (إثيوبيا)؛
 143-145مضاعفة الجتود الرامية إلتى حمايتة وتعزيتز حقتوق اخشتخا
اإلعانة (الممل ة العربية السعودية)؛

وي

 143-145مواصلة تعزيز تنفيو برنامج عمل نترة الستنتين الرامتي إلتى النتتوض
بحقوق اخشخا وي اإلعانة وإدماجتم من ت ل تدابير محددة (إسبانيا)؛
 144-145مواصلة حماية حقوق اخنليات ني البلد والنتوض بتا (أرمينيا)؛
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 145-145اتخ تتا تط تتوات ملموس تتة لتنفي تتو االس تتتراتيجية الورني تتة للروم تتا ن تتي
مضون السنتين المقبلتين (ألمانيا)؛
 146-145التنفيت تتو الفعت تتال ل ست تتتراتيجية الورنيت تتة إلدمت تتاج الرومت تتا (الواليت تتات
المتحدة اخمري ية)؛
 147-145ضت تتمان التنفيت تتو المتست تتق والس ت تري ل ست تتتراتيجية الورنيت تتة إلدمت تتاج
جماعات الروما والسنتي والرحل من تت ل تتدابير ملموستة علتى الصتعيد المحلتي
(ننلندا)؛
 141-145متابعة تنفيو االستراتيجية بصورة منتظمة من ت ل اإلشراك الفاعل
لممثلتي المجتمعتتات المحليتتة المعنيتة واستتتنادا إلتتى نتتائج متابعتتة االستتتراتيجية متتن
أجتل إدتتتال متتا يلتزم متتن تنقيحتتات علتى االستتتراتيجية ستتعي ا إلتى تحستتين الظتترو
المعيشية لجماعات الروما والسنتي والرحل (ننلندا)؛
 142-145مواصتتلة الجت تتود الراميتتة إل تتى تنفيتتو االس تتتراتيجية الورنيتتة إلدم تتاج
الروما والسنتي والرحل والمضي ني تعزيز إدماج الروما ني المجتمعات المحلية
م إي ء عناية تاصة لتقديم المساعدة والدعم ال امين لألرفتال والمتراهقين نتي
مجال التعليم (صربيا)؛
 150-145اعتم تتاد المزي تتد م تتن الت تتدابير التشت تريعية والتعليمي تتة الت تتي تح تتد م تتن
التفت تتاوت االنتصت تتادي والبطالت تتة والتمييت تتز وال ست تتيما لفائت تتدة جماعت تتات الرومت تتا
والسنتي والرحل (ال رسي الرسولي)؛
 151-145النظتتر نتتي اتختتا المزيتتد متتن التتتدابير الراميتتة إلتتى م انحتتة جمي ت
أش ال التمييتز ضتد مجموعتة الرومتا وضتمان ت تانؤ الفتر نتي التمتت بتالحقوق
االنتصت تتادية واالجتماعيت تتة والثقانيت تتة بمت تتا نت تتي لت تتك التعلت تتيم والصت تتحة والس ت ت ن
(سري الن ا)؛
 153-145اعتمتتاد تش تريعات بش ت ن الحصتتول علتتى التتتدريب المتنتتي ووض ت
بت ت ترامج لتحس ت تتين إدم ت تتاج أرف ت تتال اخجان ت تتب واخنلي ت تتات ن ت تتي الم ت تتدارإ (إيت ت تران
(جمتورية -اإلس مية))؛
 153-145اتختتا الخطتتوات ال امتتة لمن ت التمييتتز ضتتد النستتاء ال ئتتي ينتمتتين
إلى الف ات المحرومة وكوا اتخا تتدابير لخفتض معتدالت االنقطتاع عتن الدراستة
ني صفو نتيات السنتي والروما (مانا)؛
 154-145تتونير المتوارد ال امتتة لتحستين التحتاق اخرفتتال التوي ينتمتون إلتتى
الف تتات الض تتعيفة بالم تتدارإ والتص تتدي لمع تتدالت انقط تتاع اخرف تتال المب تتر ع تتن
الدراسة (الجزائر)؛
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 155-145اتخت تتا تت تتدابير ملموست تتة ل فالت تتة وصت تتول أرفت تتال الرومت تتا والست تتنتي
وكت ت ت تتوا الف ت ت ت تتات الضت ت ت تتعيفة اختت ت ت تترج بصت ت ت تتورة نعليت ت ت تتة إلت ت ت تتى التعلت ت ت تتيم (إي ت ت ت تران
(جمتورية  -اإلس مية))؛
 156-145مواصلة تعزيز المبادرات الجديرة بالثناء الرامية إلى ضمان اإلدمتاج
ال امل للمتاجرين واخنليات اإلثنية والنساء والفتيات والفتيان  -وال ستيما متن
جماعات الروما  -ني النظام الدراسي (ننزوي (جمتورية  -البوليفارية))؛
 157-145اعتمت ت تتاد التت ت تتدابير المناست ت تتبة لضت ت تتمان التنفيت ت تتو ال امت ت تتل خح ت ت تتام
المتتادة  59م تتن القتتانون رن تتم  5110/83المتعلتتق بتيس تتير انتختتاب المرش تتحين
التتوين ينتمتتون إلتتى اخنليتتة الستتلونينية وكتتولك نتتي ضتتوء اإلص ت حات المؤسستتية
الحالية (سلونينيا)؛
 151-145مواصلة التنفيو التام لألح ام التشريعية التي تضمن استخدام اللغة
الستتلونينية شتتفويا وكتابي تا نتتي اإلدارة العامتتة والحيتتاة العامتتة وكلغتتة تتتدريس نتتي
المدارإ (سلونينيا)؛
 152-145وضت سياستات ت فتتل مواصتلة تعزيتتز حمايتة حقتتوق ن تة المتتتاجرين
واخنليات (ترينيداد وتوبامو)؛
 160-145تعزيز التدابير الرامية إلتى حمايتة حقتوق المتتاجرين ورتالبي اللجتوء
وتحسين أوضاعتم (كوت ديفوار)؛
 161-145مواصتتلة تعزيتتز التتتدابير الراميتتة إلتتى ضتتمان احت ترام حقتتوق اإلنستتان
للمتاجرين (كوبا)؛
 163-145مواصلة تعزيز حقوق المتاجرين وحمايتتا (جيبوتي)؛
 163-145مواءمتتة سياستتة التجتترة واللجتتوء مواءمتتة تامتتة م ت القتتانون التتدولي
(كينيا)؛
 164-145مواصت تتلة مراعت تتاة منظت تتور حقت تتوق اإلنست تتان نت تتي سياست تتتتا المتعلقت تتة
بتتالتجرة ونتتي تنفيتتوها بتعتتاون م ت البلتتدان اخوروبيتتة اختتترج التتتي تعتتد وجتتتات
نتائية للمتاجرين (اليابان)؛
 165-145إعتتادة تنشتتيط الحتتوار بشت ن التجتترة مت دول شتتمال أنريقيتتا وهتتي
ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ومصر (جنوب السودان)؛
 166-145مواصتتلة استتتعراض نوانينتتتا وسياستتاتتا المتعلقتتة بتتالتجرة وتقييمتتتا
بصورة دورية م مراعاة التوصيات المقدمتة متن وكتاالت اخمتم المتحتدة وهي تات
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معاهتتدات حقتتوق اإلنستتان واإلج تراءات الخاصتتة المعنيتتة وضتتمان صتتون حقتتوق
المتاجرين صونا كام ا ونقا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان (الفلبين)؛
 167-145اتخ تتا المزي تتد م تتن الجت تتود م تتن أج تتل تحس تتين ظ تترو المت تتاجرين
ورتتالبي اللجتتوء التتوين يصتتلون إلتتى اخراضتتي اإليطاليتتة وضتتمان تمتتتعتم ب تالحقوق
الم فولة لتم (نطر)؛
 161-145مواصت تتلة العمت تتل علت تتى الصت تتعيد الت تتورني مت تتن أجت تتل حمايت تتة حقت تتوق
اإلنسان للمتاجرين بمن نيتم من رلبوا اللجوء وال سيما نيما يتعلق بمبدأ عدم
اإلعادة القسرية (مواتيماال)؛
 162-145مواصلة تعزيز السياسة الورنية للتجرة م مراعتاة ركتائز هامتة مثتل
الحماية واإلدماج وعدم التمييز وعدم اإلعادة القسرية (ني اراموا)؛
 170-145تعليق اإلعادة بإجراءات موجزة إلى اليونان (السويد)؛
 171-145تعزيت ت ت تتز ست ت ت تتائر الجتت ت ت تتود التت ت ت تتي تبت ت ت تتول ست ت ت تتلفا للمست ت ت تتاعدة نت ت ت تتي
إنق تتا أروام المت تتاجرين وإرت ت ق الص تتندوق الجدي تتد للج تتوء والتج تترة واإلدم تتاج
للفترة ( 5151-5102ال رسي الرسولي)؛
 173-145وض ت الصتتيغة النتائيتتة لبرنتتامج العمتتل متتن أجتتل الصتتندوق الجديتتد
للجوء والتجرة واإلدماج للفترة  5151-5102ني الوني المناسب (تركيا)؛
 173-145وضت ت ت نظ ت تتام ورن ت تتي ش ت تتامل لجمت ت ت البيان ت تتات وتحليلت ت تتا ونش ت تترها
نيمتتا يتعلتتق بسياستتات وممارستتات التجتترة ل تتي تستتتخدم أساس ت ا لرستتم سياستتات
التجرة القائمة على الحقوق (إسرائيل)؛
 174-145ضتمان أن ي تتون لجميت متتن لتتم صتتلة بعمليتتة استتتقبال المتتتاجرين
التدريب والوني والقدرة على تحديد اخشخا الوين يرمبون ني رلب اللجتوء
وينبغي أن يستفيد أي شخص يتدعي أنتي ناصتر ميتر مصتحوب دون استتثناء متن
أش ال الحماية الخاصة التي يضتمنتا القتانون اإليطتالي نتي انتظتار إجتراء تحديتد
السن بطريقة م ئمة (هولندا)؛
 175-145ض ت تتمان أن ي ت تتون نظ ت تتام اس ت تتتقبال المت ت تتاجرين ور ت تتالبي اللج ت تتوء
وتسجيلتم من مستوج عال سواء نيمتا يتعلتق بالقتدرة أو السترعة وإيت ء اهتمتام
إضاني للقصر على وجي الخصو (النرويج)؛
 176-145العمتتل م ت الشتتركاء التتدوليين علتتى االستتتجابة الحتياجتتات الحمايتتة
التتتي يتطلبتتتا المتتتاجرون البحريتتون ورتتالبو اللجتتوء وال ج تتون عتتن رريتتق وض ت
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إج تراءات تجتيتتز موحتتدة والقيتتام بمتتا يلتتزم متتن تحستتينات للنتتتوض باخوضتتاع ن تي
مراكز االستقبال والترحيل (الواليات المتحدة اخمري ية)؛
 177-145تحسين المرانق ني مراكز االستقبال (السودان)؛
 171-145الس ت تتمام للمت ت تتاجرين ال ت تتوين ال يحمل ت تتون وث ت تتائق رس ت تتمية بحماي ت تتة
حق ت تتونتم وتق ت تتديم الشت ت ت اوج بغ ت تتض النظ ت تتر ع ت تتن وض ت تتعتم م ت تتن حيت ت ت التج ت تترة
(نيرميزستان)؛
 172-145ستتن تش تريعات لضتتمان تقتتديم المستتاعدة والحمايتتة لألرفتتال ميتتر
المصحوبين الوين يطلبون اللجوء (الدانمرك)؛
 110-145ضمان تخويل كل رفل يسعى إلى دتول إيطاليا وال سيما القاصر
مير المصحوب سواء أكان ني أعتالي البحتار أو نتوق أراضتيتا الحت اق نتي النظتر
بصتتورة نرديتتة نتتي ظرونتتي وتم ينتتي عل تى وجتتي الستترعة متتن الوصتتول إلتتى إج تراءات
اللج تتوء وميره تتا م تتن اإلجت تراءات الورني تتة والدولي تتة وت تتدابير الحماي تتة ات الص تتلة
(البراايل)؛
 111-145تعزيت تتز ليت تتات إدمت تتاج اخرفت تتال المتت تتاجرين نت تتي النظت تتام الدراست تتي
(أنغوال)؛
 113-145إدتال جمي المتاجرين بصتر النظتر عتن وضتعتم نتي الخطتط
والبتترامج الورني تتة الراميتتة إل تتى إدمتتاجتم وضتتمان حقتتوق اإلنس تتان الم فولتتة لت تتم
(بنغ ديش)؛
 113-145تنفي تتو التزامت تتا بزي تتادة المس تتاعدة اإلنمائي تتة الرس تتمية إل تتى البل تتدان
النامية وبخاصة أنل البلدان نموا (الصين)؛
 114-145ايادة المساعدة اإلنمائية الخارجية سعي ا إلى تحقيق التد المتفق
عليت تتي المتمثت تتل نت تتي تخصت تتيص  1.2نت تتي المائت تتة مت تتن النت تتاتج المحلت تتي اإلجمت تتالي
(سيراليون)؛
 115-145مواصتتلة جتودهتتا الراميتتة إلتتى الوصتتول بستترعة إلتتى التتتد التتدولي
المتمثل ني تخصيص نسبة  1.2ني المائة للمساعدة اإلنمائية الرسمية (تونس)؛
 116-145رن مستوج المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى نسبة  1.2ني المائتة
من الناتج المحلي اإلجمالي (بنغ ديش)؛
 -146جمي ت االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة ن تتي ه تتوا التقري تتر تعب تتر ع تتن مون تتف
الدولتتة (التتدول) التتتي نتتدمتتا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض وال ينبغتتي أن يفتتتم أنتتتا
تحظى بت ييد الفريق العامل ب املي
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المرنق
تش يلة الوند
[English only]
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