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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ عمالً بقرار جملس حقوو
اإلنسووان  ،1/5دورتووه التاسووعة والعش ورين ة الف و ة موون  15إىل  26كووانون اليناي/ينوواير .2018
وأُجري االستعراض املتعلق برومانيا ة اجللسة الينالينة املعقوودة ة  16كوانون اليناي/ينواير .2018
وترأس وفد رومانيا وزير الدولة بوزارة اخلارجية ،السيد ألكسوندرو فيكتوور ميكووال .واعتمود الفريوق
العامل التقرير املتعلق برومانيا ة جلسته العاشرة املعقودة ة  19كانون اليناي/يناير .2018
 -2وة  10كووانون اليناي/ينوواير  ،2018اختووار جملووس حقووو اإلنسووان فريووق املقووررين التووا
(اجملموعة الينالثية) لتيسري االستعراض املتعلق برومانيا :أوكرانيا والعرا ونيجرياي.
 -٣وعموالً كحكووام الفقوورة  15موون مرفووق قورار جملووس حقووو اإلنسووان  1/5والفقوورة  5موون
مرفق قراره  ،21/16صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض احلالة ة رومانيا:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/29/ROU/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحودة السوامية حلقوو اإلنسوان وفقواً
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/29/ROU/2؛
(ج) موجز أعدته مفوضوية األموم املتحودة السوامية حلقوو اإلنسوان وفقواً للفقورة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/29/ROU/3
 -٤وأُحيلت إىل رومانيا عن طريق اجملموعة الينالثية قائمة أسئلة أعوداا سولفاً إسوبانيا وأملانيوا
والربازيل والربتغوال وبلجيكوا وتشويكيا وسولوفينيا والسوويد ولياتنشوتاين واململكوة املتحودة لربي انيوا
العظمووو وريرلنوودا الشوومالية والوووالايت املتحوودة األمريكيووة .و كوون االطووالع علووو اووئه األسووئلة ة
املوقع الشبكي لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة قيد االستعراض
 -5ذك وور الوف وود أن روماني ووا نظم ووت انتا وواابت رحمس ووية وبرملاني ووة و لي ووة ،وك ووئل انتا وواابت
الربملووان األورويب ،منووئ االسووتعراض الوودوري الشووامل الينوواي املتعلووق هبووا ة  .201٣وخووالل الف و ة
املشوومولة ابلتقريوور ،ااووئت احلكومووة توودابري عوودة لتحسووي إطاراووا امل سسووي والتش وريعي ة جمووال
محاية حقو اإلنسان.
 -6ونُظووم التقريوور الوووطين وفق واً للتوصوويات الوويت انبينقووت عوون االسووتعراض الينوواي والوويت يتعلووق
عدد كبري منها ابحلماية من التمييز ،وال سيما ة حق الروما .وسولط التقريور الووطين ال ووى علوو
األمهيووة الوويت توليهووا السوول ات وووئا املوضوووع ،وقوودم معلومووات عوون إصووازات عوودة ة اووئا ال وودد.
وأوضح التدابري الرئيسة اليت اائت لوضع حد للتمييز ة التعليم ،وإدماج ثقافة الروما ة املنااج
الدراسية ،وتعزيز فرص دخول الروما سوو العمول وح وووم علوو خودمات الرعايوة ال وحية .وأخوئت
اس اتيجية إدماج مواطين رومانيا من أقليوة الروموا  2020-2015ة االعتبوار التوصويات الويت قودمها
االحتاد األورويب.
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 -٧وواصوولت رومانيووا االسوتينمار ة بورامج اإلسووكان االجتموواعي جلماعووات الرومووا .وكووان إجووالى
املستأجرين وادم املباي اليت بنيت دون تورخي علوو أراضوي الدولوة قود نُفوئا وفقواً للتشوريعات الوطنيوة
اليت توفر إمكانية املراجعة الق وائية وضوما ت قانونيوة حتموي مون اإلخوالى القسوري .وااوئت احلكوموة
أي اً تدابري خاصة عدة لرفع احلواجز اليت ي دم هبا الروما ة جمال اإلسكان.

 -8ودأبووت رومانيووا علووو انتهوواج سياسووة عامووة ترمووي إىل منووع زيووع أشووكال التمييووز واملعاقبووة
عليهووا .ووضووعت احلكومووة واعتموودت اسو اتيجية ااملسوواواة واإلدموواج والتنوووعا للفو ة 2020-2016
اسووتناداً إىل توصوويات جملووس أورواب واملقوورر اخلوواص املعووين رسووألة الفقوور املوودقع وحقووو اإلنسووان.
وارتكووزت علووو اس و اتيجية الف و ة  201٣-200٧وعلووو ضوورورة حتقيووق املزيوود موون االتسووا ة
تنفيووئ تشوريعات مناا ووة التمييووز .وابإلضووافة إىل ذلو  ،تت وومن العديوود موون االسو اتيجيات الق اعيووة
املتعلقووة وقووو اإلنسووان أحكامواً بشووأن مكافحووة التمييووز .واضو ُلع كنشو ة توعيووة ة إطووار تلو
االس اتيجيات بغية حتقيق النتائج الو ُومرادة فعليواً .فعلوو سوبيل املينوال ،نُظوم ة الفو ة بوي عوامي 2015
و 201٧محالت توعية عامة عدة ودورات تدريبية مهنية بشأن املساواة بي اجلنسي.
 -9وازدادت فعالية عمل اجمللس الوطين ملكافحوة التمييوز .فقود تلقوو عودداً متناميواً مون االلتماسوات
خووالل الف و ة املشوومولة ابلتقريوور .كمووا تلقووو مزيووداً موون ال لبووات الوويت تلووتمس رأايً خبوورياً ة اإلج وراىات
الق ائية .واستمرت احملاكم ة أداى دور اام ة ضومان احو ام مبودأ عودم التمييوز ايوالى االعتبوار
الواجب للممارسات األوروبية والدولية.
 -10وأول ووت احلكوم ووة أمهي ووة كب وورية حلماي ووة حق ووو أفو وراد الفئ ووات ال ووعيفة .ول ووئل اعتم وودت
جمموعوة مون القوواني املعياريووة مون أجول حتسووي محايوة حقوو األشووااص ذوي اإلعاقوة .فقود ُرمسووت
اس اتيجية وطنية للف ة  2020-2016بعنوان اجمتمع بال حواجز أمام األشااص ذوي اإلعاقوةا
ادف إىل ضمان تنفيئ اتفاقية حقوو األشوااص ذوي اإلعاقوة وتتبوؤ ر يوة االسو اتيجية األوروبيوة
لإلعاقوة للفو ة  .2020-2010وأكودت االسو اتيجية الوطنيوة التوزام السول ات بتحسوي نوعيوة حيوواة
األشااص ذوي اإلعاقة.
 -11واا ووئت ت وودابري ع وودة بش ووأن التميني وول الق ووانوي للش ووااص ذوي اإلعاق ووة خ ووالل الفو و ة
املشوومولة ابلتقريوور .فعلووو سووبيل املينووال ،يوون قووانون جديوود اعتموود ة عووام  2016علووو إنشوواى
جملس لرصد أحكام اتفاقية حقو األشااص ذوي اإلعاقة ب فة عامة واستعراض محاية حقو
األشوااص ذوي اإلعاقووة ة امل سسوات السووكنية ومتابعووة الوفيوات ة اووئه امل سسوات ب ووفة خاصووة.
ووضع املدعي العام مبادئ توجيهية واضحة بشأن كيفية إجراى حتقيقات فعالة ة التقارير املتعلقوة
ابنتهاكووات حقووو األشووااص ذوي اإلعاقووة .وااووئ مكتووب املوودعي العووام توودابري عوودة وي و َّ
حيقووق
بفعاليوة ة اجلورائم املرتكبوة ة حوق األشوااص ذوي اإلعاقوة ة امل سسوات السوكنية أو ة حوق األفوراد
املودعي م سسات ال حة العقلية.
 -12وواصلت احلكومة بئل اجلهود الالزمة للحود مون فقور األطفوال ،روا ة ذلو مون خوالل
االعتماد علو الدعم املا من االحتاد األورويب .وت ع زيع االس اتيجيات الوطنية اليت تت ود
لإلق وواى االجتموواعي ملاتلووأل فئووات األطفووال املست ووعفي شوورطاً لالسووتجابة الوطنيووة املتكاملووة
ملعاجلووة العواموول املتعووددة لعوودم املسوواواة .وقوود ي و دي توووفري الوودعم الفووردي واملتكاموول موون خووالل
املنافووئ الوحيوودة أو مووديري الق ووااي الشا ووية إىل زايدة فعاليووة اخلوودمات االجتماعيووة وكفاىاووا.
وعووززت اويئووة الوطنيووة حلمايووة حقووو ال فوول والتبووين قوودراا علووو وضووع سياسووات جديوودة قائمووة
علو األدلة إلهناى إيداع األطفال ة امل سسات ابستادام أموال من االحتاد األورويب.
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 -1٣وابإلضووافة إىل ذل و  ،اعتموود الربملووان ة عووام  201٧قووانو ً ينشووظ وةيفووة أمووي املظووا
املعووين ابألطفووال بنوواى علووو توصوويات ايئووات عوودة حلقووو اإلنسووان وبعووة للمووم املتحوودة .وعليووه،
سيكون لود رومانيوا م سسوة مسوتقلة لإلشوراف علوو ال ريقوة الويت حتو م هبوا حقوو األطفوال ة
زيع أحناى البلد ة عام .2018
 -1٤و خااووئت أي واً توودابري للت وودي للعنووأل ضوود األطفووال .وأسووهمت محووالت توعيووة عوودة
نظمتها احلكومة رشاركة منظمة األمم املتحدة لل فولة (اليونيسيأل) ومنظمات اجملتموع املودي ة
االع اف كشكال شو مون العنوأل وسووى املعاملوة .وزاد عودد حواالت العنوأل اجلسودي واإلمهوال
املبلو عنهوا .وة عوام  ،2016أصوبحت رومانيوا رائودة ة الشوراكة العامليوة مون أجول إهنواى العنوأل
ضوود األطفووال ،والتزمووت بتحديوود وتنفيووئ مبووادرات للق وواى علووو العنووأل ضوود األطفووال ،وتقوود
خدمات شاملة ملنع العنأل والت دي له.
 -15وكانت الوكالة الوطنية ملكافحة االجتار ابألشوااص تودير نظامواً متكوامالً للحفوا علوو
ات ال منتظم ب حااي االجتار ابلبشر .وت من النظوام بيوا ت عون ضوحااي االجتوار ابلبشور الوئين
تُو ُعرف عليهم ة رومانيا ،إضافة إىل مواطني رومانيي ُعرفوا كهنم ضحااي ة اخلارج.

 -16ويوفر دستور رومانيا وقوواني أخور ضوما ت السوتقالل الق واى .واودف االسو اتيجية
الوطنيووة لت ووير الق وواى ة الف و ة  2020-2015وخ ووة عملهووا الالحقووة إىل زايدة كفوواىة الق وواى.
وح اآلن ،أُصز العمل املتعلق بوضع إطار تشريعي شامل بشأن أداى الق اى.
 -1٧وأوض ووح التقري وور ال وووطين اجله ووود ال وويت تب ووئوا احلكوم ووة حل وول مش ووكلة اكتظ ووا الس ووجون.
وأحرز تقدم كبري من خالل احلد من النق ة أماكن االحتجاز من  18 000ة عام 2012
إىل  ٤ ٣00ة عام  .2018وستعاَل ائه املسألة معاجلة ومة ة املستقبل القريب.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة قيد االستعراض
 -18أدىل  ٧8وفووداً ببيووا ت أثنوواى جلسووة التحوواور .وتوورد التوصوويات املقدمووة أثنوواى اجللسووة ة
الفرع ااثنياًا من ائا التقرير.

 -19وأثنت أس اليا علو رومانيا للتقدم الئي أحرزته ة تنفيئ اإلصالحات املتعلقة ركافحة
الفساد والق اى .وشجعتها علو مواصلة جهوداا الرامية إىل حتقيق املساواة بي اجلنسي ومتكوي
املرأة والفتاة .وأعربت عون قلقهوا إزاى التقوارير الويت تتحودا عون التمييوز ة حوق امل وابي بفوريوس
نق املناعة البشرية/اإليدز.
 -20وأثنووت إسورائيل علووو رومانيووا للوودور الووئي أدتووه ب ووفتها رئيسووة التحووالأل الوودو إلحيوواى
ذكوور رقووة اليهووود .وأشووارت إىل أمهيووة العموول الووئي يقوووم بووه اجمللووس الوووطين ملكافحووة التمييووز
والتدابري املتائة ملنع التمييز ضد األشااص امل ابي بفريوس نق املناعة البشرية/اإليدز.
 -21ورحبووت إي اليووا ابلت ووديق علووو اتفاقيووة جملووس أورواب للوقايووة موون العنووأل ضوود النسوواى
والعنووأل العووائلي ومكافحتهمووا (اتفاقيووة اس و نبول) ،واعتموواد قووانون العقوووابت وقووانون اإلجوراىات
اجلنائية اجلديودين ،وإنشواى إدارة معنيوة رنوع التعوئيب داخول مكتوب أموي املظوا  ،والتودابري الراميوة
إىل إدماج الروما.
 -22ورحبت الياابن ابجلهود اليت تبئوا رومانيا ملكافحة االجتوار ابلبشور ،وإعوادة إنشواى اويئوة
الوطنية حلماية حقو ال فل والتبين ،واااذ تدابري تشريعية حلماية حقو األطفال.
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 -2٣ورأت موواليزاي أن ووا يبعو علووو التشووجيع اجلهووود الوويت تبووئوا رومانيووا جلعوول التعلوويم علووو
زيووع املسووتوايت ة متنوواول عوودد أكوورب موون السووكان ،رووا ة ذلو عوون طريووق إقامووة مراكووز للتعلوويم
اجلووامع ،وزايدة فوورص ح ووول األطفووال ذوي االحتياجووات اخلاصووة علووو التعلوويم ،واعتموواد اس و اتيجية
وطنية ملنع ترك األطفال للمدارس.
 -2٤وأثنووت ملووديأل علووو رومانيووا للا ووات الوويت خ تهووا لتوودعيم الق وواى .ورأت أن اجلهووود
الوويت تبووئوا احلكومووة لتعزيووز حقووو األشووااص ذوي اإلعاقووة ومحايتهووا تبعو علووو التشووجيع ،ورحبووت
ابالس اتيجية الوطنية ذات ال لة.
 -25ورحبووت املكسووي ابلتقوودم الووئي حتقووق ة الق وواى علووو التمييووز ة حووق امل ورأة وتعزي ووز
املسوواواة بووي اجلنسووي ،رووا ة ذل و إنشوواى الوكالووة الوطنيووة لتكوواف الفوورص بووي امل ورأة والرجوول ،واعتموواد
االس اتيجية الوطنية.
 -26والحظووت منغوليووا أن مسووائل مينوول عوودم املسوواواة بووي اجلنسووي والعنووأل العووائلي والنسوواى
الفقريات وعمالة املرأة وفجوة األجور والتمييز تستوجب ااتماماً جدايً .وأعربت عن قلقها بشأن
أوضاع ق اع ال حة.
 -2٧وأثؤ اجلبل األسود علو رومانيا للتقدم الوئي أحرزتوه ة اإلصوالل الق وائي ،ومكافحوة
الفسواد ،ومحايووة حقوو اإلنسووان بوجوه عووام .وشووجعها علوو االسووتمرار ة توطيود السياسووات اجلامعووة،
ال سيما ة التعليم واحلماية االجتماعية وال حية والنفاذ إىل سو العمل.
 -28ورحوب املغوورب بكووون رومانيووا تنظوور ة الت ووديق علووو الربوتوكووول االختيوواري التفاقيووة حقووو
األشااص ذوي اإلعاقة ،وجهوداا للتينقيأل ة جمال حقو اإلنسان ،را ة ذل التدريب املهين.
 -29وأثنت موزامبيق علو رومانيا لت ديقها علو عدة صكوك دولية حلقو اإلنسوان ،األمور
الئي يدل علو االلتزام السياسي وماية حقو شعبها وإعماوا.
 -٣0ورحبت اولندا بت ديق رومانيا علوو اتفاقيوة اسو نبول ،وحينتهوا علوو اإلسوراع ة عمليوة
مواىمة التشريعات الوطنية مع أحكام االتفاقية.
 -٣1وأشارت النرويج إىل اجلهود اليت تبوئوا رومانيوا إلصوالل الق واى ومكافحوة الفسواد .وذكورت
أن أطفال الروما واألطفال ذوي اإلعاقة يتعرضون للتمييز رغم التقدم احملرز ة تل اجملاالت.
 -٣2واع فت بنما ابجلهود اليت تبئوا احلكومة لتحسي اإلطار التشريعي وامل سسي والتدابري
ال وويت تس ووتهدف الق وواى ،والفس وواد ،واالجت ووار ابلبش وور ،والتميي ووز ة ح ووق األطف ووال .وأش ووارت إىل
التحدايت املتمينلة ة إحقا حقو األشااص ذوي اإلعاقة وكبار السن واألقليات.
 -٣٣وأشووارت بووريو إىل اجلهووود الوويت تبووئوا رومانيووا موون أجوول محايووة حقووو اإلنسووان ،رووا فيهووا
اس اتيجية إدماج مواطنيها من أقلية الروما ،وإدراج منظور متعدد الينقافات ة املنااج املدرسية.
 -٣٤وأثنت الفلبي علو رومانيا لسياسوتها الراميوة إىل مكافحوة زيوع أشوكال التمييوز وللمشواورات
الواس ووعة ال وويت أجري ووت ة إط ووار اعتم وواد اس و اتيجية وطني ووة ملكافح ووة التميي ووز .وأش ووارت إىل اس و اتيجية
ااملساواة واإلدماج والتنوعا للف ة .2020-2016
 -٣5وشكرت الربتغال رومانيا علو تقريراا الوطين الشامل.
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 -٣6وأشارت ق ر إىل التودابري التشوريعية وامل سسوية املتعوددة الويت ااوئاا رومانيوا لتنفيوئ التوصويات
املنبينقة عن االستعراض السابق ،وأعربت عن تقوديراا الوزايدة السونوية ة امليزانيوة ملواجهوة التحودايت ة
نظام التعليم ،را ة ذل عدد األطفال الئين تركوا املدرسة.
 -٣٧وأثن و و ووت زهوري و و ووة ك و و وووراي عل و و ووو روماني و و ووا الس و و و و اتيجيتها الوطني و و ووة ملكافح و و ووة الفس و و وواد
للف و ة  2020-2016وللت وودابري التش وريعية الرامي ووة إىل مكافح ووة االجت ووار ابلبش وور .وحينته ووا عل ووو
تدعيم جهوداا اجلارية الرامية إىل حتقيق العدالة االجتماعية واالقت ادية وسياسة الشمول.
 -٣8ورحبووت زهوريووة مولوودوفا ابالسو اتيجيات الوطنيووة املتعلقووة ابألطفووال واألشووااص ذوي
اإلعاقوة والروموا ،والنتووائج الويت حتققوت موون التودابري التشوريعية الراميووة إىل مكافحوة االجتوار ابلبشوور،
واالستغالل اجلنسي للطفال والعنأل ضد املرأة.
 -٣9وأعرب االحتاد الروسي عن قلقه إزاى أوضاع الروموا وحواالت عمول األطفوال .وأشوار إىل
املشاكل اليت ي رحها حتقيق استقالل الق اى وتنفيئ القرارات الق ائية والتأخري ة إقامة العدل.
 -٤0وأثنووت السوونغال علووو رومانيووا السو اتيجيااا الوطنيووة اوادفووة إىل محايووة األشووااص ذوي
اإلعاقووة وأقليووة الرومووا وإىل مكافحووة الفقوور .ورحبووت ابويئووة الوطنيووة حلمايووة حقووو ال فوول والتبووين
وابلتشريعات املت لة ابالجتار ابلبشر.
 -٤1وأشارت صربيا إىل إنشاى م سسات معنيوة وقوو اإلنسوان ،روا ة ذلو مون أجول منوع
التعئيب ،والتعليم اجلامع ،واألقليات القومية .وشجعت السل ات علو أن تواصل حرصوها علوو
عدم التسامح مع خ اب الكرااية وتقد اجلناة إىل العدالة.
 -٤2وأشارت سرياليون إىل اعتماد اس اتيجيات بشأن حقو ال فول وبشوأن ال وحة العقليوة
وإىل جت وور االجت ووار ابلبش وور .وش ووجعت روماني ووا عل ووو تكيني ووأل جهودا ووا الرامي ووة إىل محاي ووة حق ووو
األطفال الروما واألطفال ذوي اإلعاقة.
 -٤٣وأحاطووت سوولوفينيا علمواً مووع األسووأل رعوودل محوول املرااقووات املرتفووع ،األموور الووئي كوون
أن يعووز إىل عوودم وجووود اس و اتيجية بشووأن ال ووحة اإلصابيووة .وأثنووت علووو رومانيووا للتوودابري الوويت
اائاا حلماية حقو األطفال ،را ة ذل زايدة فرص ح ووم علو الرعاية ال حية والتعليم.
 -٤٤ورحب ووت إس ووبانيا ابلت و وزام روماني ووا بتحقي ووق املسو وواواة ب ووي اجلنس ووي وبتنفيو ووئ ق و ورار جملو ووس
األمن  )2000(1٣25وبر مج املرأة والسالم واألمن.
 -٤5وأعربت دولة فلس ي عون قلقهوا إزاى اجلورائم املرتكبوة بودافع الكراايوة العن ورية ة حوق الروموا
والقوالووب النم يووة السوولبية ة احليوواة العامووة واخل وواب السياسووي ،رغووم اجلهووود املبئولووة ملكافحووة التمييووز.
ورحبت ابخل وات اليت خ تها رومانيا بشأن األعمال التجارية وحقو اإلنسان.
 -٤6واع فت السويد رواصلة رومانيا العمل علو الوفاى ابلتزامااوا ة جموال حقوو اإلنسوان،
وشجعت علو بئل مزيد من اجلهود.
 -٤٧ورحبت سويسرا ابجلهود الرامية إىل مكافحة الف ل ة نظام التعليم .وأشارت إىل أوجه
الق ووور ة جم وواالت الس ووكن الالئ ووق والتعل وويم والرعاي ووة ال ووحية ،والحظ ووت أن الفق وور واإلق وواى
االجتماعي ي ثران ة عدد كبري من أطفال رومانيا.
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 -٤8ورحب ووت تيم ووور  -ليش وويت ابعتم وواد اسو و اتيجيات وطني ووة تتعل ووق ادم وواج الروم ووا ووماي ووة
حقو ال فل وابل حة العقلية .وقالت إهنا ال تزال تشعر ابلقلق من انتشار التمييز ة حق الروما.
 -٤9وأشوادت توونس برومانيوا علوو اجلهوود الويت تبووئوا مون أجول وضوع إطوار م سسوي حلمايووة
حقو اإلنسان واعتماد اس اتيجيات تت ل وماية حقو ال فل.
 -50والحظت تركمانستان أن احلكومة أشركت منظمات اجملتمع املدي ة إعوداد التقريور الووطين.
وأحاطت علماً ابلسياسة الوطنية املتعلقة بتحقيق املساواة بي األقليات وغرياا وإدماجها.
 -51ورحبت أوكرانيا ابخل وات اليت خ تها رومانيوا للتأكود مون أن معهود رومانيوا حلقوو اإلنسوان
تين وول للمب ووادئ املتعلق ووة ررك ووز امل سس ووات الوطني ووة لتعزي ووز ومحاي ووة حق ووو اإلنس ووان (مب ووادئ ابري ووس).
ورحبت أي اً ابلنهج البناى ة ميدان محاية حقو األقليات الوطنية من خالل احلوار والتعاون.
 -52ورحبوت اململكووة املتحودة ابجلهووود اوادفووة إىل حتسوي األوضوواع ة السوجون وابلت ووديق علووو
اتفاقية اس نبول .وشجعت علو اااذ املزيد من اإلجوراىات بشوأن حقوو املينليوات واملينليوي ومزدوجوي
امليل اجلنسي ومغايري اووية اجلنسانية.
 -5٣وأثنوت الوووالايت املتحودة علووو التوزام رومانيووا بتعزيووز حقوو اإلنسووان ،لكنهوا أعربووت عوون
قلقهوا بشووأن التعووديالت التشوريعية الوويت قوود تقووض اسووتقالل الق وواى ،والتقوارير الوويت تتحوودا عوون
املعاملة غري العادلة للقليات الدينية ،والتقدم ال فيأل ة مكافحة التمييز ة حق الروما.
 -5٤وأثنت أوروغواي علو جهوود رومانيوا حلمايوة حقوو األطفوال ،لكنهوا أعربوت عون أملهوا
ة أن تنفئ رومانيا توصوية تتعلوق بتسوجيل الووالدات كانوت قُودمت ة االسوتعراض السوابق .والحظوت
استمرار خ اب الكرااية ة حق الروما ،والتمييز ة حق الفئوات ال وعيفة ،والتمييوز علوو أسواس
نوع اجلنس.
 -55وذكر وفد رومانيا أن احلكومة وضعت نظاماً شوامالً ملكافحوة التمييوز وفقواً ملعوايري األموم
املتحوودة ،وجملووس أورواب ،واالحتوواد األورويب .وة إطووار التوودابري الوقائيووة ،نظمووت احلكومووة محووالت
توعي ووة عام ووة ،ودرب ووت املهني ووي املعني ووي ،ر وون ف وويهم الق وواة وموةف ووو إنف وواذ الق ووانون واملوةف ووون
العموميووون .واكتسووب الق وواى معرفووة وخووربة زتووي ة التعاموول مووع ق ووااي التمييووز وفق واً للمعووايري
الدوليووة .وة الوقووت الووئي زاد فيووه عوودد احلوواالت املبل و عنهووا ،ةوول التق ووري ة التبلي و يشووكل
مشووكلة .وكانووت األطوور التش وريعية وامل سسووية ملكافحووة التمييووز فعالووة وة متنوواول ضووحااي التمييووز
الئين التمسوا االنت اف .ورمست احلكومة اس اتيجية وطنية ملكافحة التمييز.
 -56وقوضي أصحاب خ اب الكرااية وعوقبوا أايًكانت مكانتهم ،رن فيهم شا يات عامة.
 -5٧وااووئت احلكومووة إجوراىات اامووة تكفوول إدموواج األطفووال ذوي اإلعاقووة ة التعلوويم ،وال سوويما
عوون طريووق تنقوويح اإلج وراىات ذات ال وولة لتوووفري اسووتحقاقات اجتماعيووة للطفووال ذوي اإلعاقووة عنوود
التحو وواقهم ابلتعلو وويمِّ .
وزيو وود مبل و و االسو ووتحقاقات االجتماعيو ووة للشو ووااص ذوي اإلعاقو ووة ،رو وون فو وويهم
األطفال ،زايدة كبرية .واع فت احلكومة رمسياً بلغة اإلشارة أدا ًة للتواصل.
 -58وااووئت احلكومووة توودابري لتعزيووز نظووام ح و العمالووة بنسووبة  ٤ة املائووة للشووااص ذوي
االعاق ووة ،وق وود تقي وودت ب ووه زي ووع اجله ووات ،ر ووا فيه ووا امل سس ووات العام ووة .وحتقيق واً و ووئه الغاي ووة ،زي وودت
العقووابت علوو عودم التقيود ابحل و  .وة عوام  ،201٧قيموت احلكوموة عودداًكبورياً مون امل سسووات
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العامووة موون حي و تيسووري وصووول األشووااص ذوي اإلعاقووة إليهووا .وااووئت توودابري عمليووة لتعزيووز إهنوواى
إيداع األشااص ذوي اإلعاقة ة م سسات ،ودعوم انتقواوم إىل اخلودمات اجملتمعيوة ،روا ة ذلو عون
طريووق ا ووي م ووارد ماليووة كبوورية .وبووئلت جهوووداً إلزالووة احل وواجز الوويت حتووول دون إدموواج األشووااص
ذوي اإلعاقة ة اجملتمع.
 -59وستواص وول الوكال ووة الوطني ووة للروم ووا اس ووتكمال خ ووة العم وول الوطني ووة للروم ووا ،وذل و و رراع وواة
توص و وويات االحت و وواد األورويب وب و وور مج احلكوم و ووة للفو و و ة  .2020-201٧وا و وودف اخل و ووة إىل وض و ووع
سياسات مستدامة وتنفيئاا من أجل ت ييق الفجوة بي السكان الروما وغوري الروموا ،وتشوجيع التنووع
ومكافحوة التمييووز .وستواصوول الوكالوة وضووع نظووام للرصود والتقيوويم ق وود قيواس التقوودم احملوورز ة اإلدموواج
االجتماعي للروما .وستنشظ أي اً فرقة عمل لتنفيئ حلول ددة لق ااي اإلسكان واإلخالى.
 -60وأشووادت زهوريووة فنووزويال البوليفاريووة بتوودابري عوودة ااووئت لتعزيووز حقووو األطفووال ذوي
اإلعاقة وح ول األطفال من األسر ال وعيفة علوو التعلويم ،ومنوع التمييوز ة حوق الروموا ،وتودعيم
الق اى ،ومكافحة االجتار ابلبشر ،ومنع العنأل العائلي ،واحلد من وفاة الرضع.
 -61وأثن ووت فيي ووت م عل ووو اعتم وواد ق وواني بش ووأن ح ووول أطف ووال األس وور احملروم ووة عل ووو التعل وويم
واحملرومي عموماً علو اخلدمات اجملتمعية.
 -62وأثنوت أفغانسوتان علوو التوودابري التشوريعية ة جموا عودم التمييووز واملسواواة بوي اجلنسووي،
ومتابعة التوصيات املنبينقة عن االستعراض السابق.
 -6٣وأثنوت ألبانيووا علووو االسو اتيجيات واجلهووود الراميوة إىل توودعيم الق وواى ،وحتسووي التعلوويم،
إضافة إىل تدابري مكافحة الفساد اليت ااوئت منوئ االسوتعراض السوابق .ورحبوت ابجلهوود اوادفوة
إىل توطيد اإلطار امل سسي حلقو اإلنسان وي تينل ملبادئ ابريس.
 -6٤ورحب ووت اجلزائ وور ابلت وودابري املتا ووئة لتنفي ووئ التوص وويات املنبينق ووة ع وون االس ووتعراض الس ووابق
واملتعلقة ابلق اى ،ومكافحة الفساد ،وحقو الفئات ال وعيفة .ورحبوت ابجلهوود املبئولوة لتيسوري
سبل احل ول علو التعليم والسكن.
 -65وامتدحت أندورا اجلهود اليت بئلتها رومانيا للت ديق علو صكوك حقو اإلنسان الدولية.
 -66وأثنت أنغوال علو رومانيا اللتزامها املستمر مع ايئات معاادات حقو اإلنسان.
 -6٧وأعربو ووت أرمينيو ووا عو وون تقو ووديراا التو وودابري التش و وريعية املتاو ووئة حلمايو ووة حقو ووو األطفو ووال،
وش ووجعت روماني ووا عل ووو مواص وولة ا ووئه اجله ووود .ورحب ووت ابإلجو وراىات املتا ووئة ملكافح ووة االجت ووار
ابلبشر ،را ة ذل اعتماد تشريعات ،وتوفري التدريب للمهنيي املعنيي.
 -68وحيت ريرلندا تنفيئ االس اتيجية الوطنيوة ملكافحوة الفسواد وزايدة اإلنفوا علوو التعلويم.
وحينووت رومانيووا علووو الت وودي للتحيووز اجملتمعووي جتوواه األقليووات الوطنيووة وا ووي امل ووارد الالزمووة
لتنفيئ اس اتيجية إدماج مواطين رومانيا من أقلية الروما للف ة .2020-2015
 -69وأثنت النمسا علو رومانيا بشأن التقدم الئي أحرزته ة ميدان حقو اإلنسان ،لكنها
أعربت عن قلقها إزاى أوضاع سكن الروما املزرية وإزاى اميش األشااص ذوي اإلعاقة اجتماعياً
وإساىة معاملتهم وةروف معيشتهم غري الالئقة.
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 -٧0وحيت أذربيجان اجلهوود الويت تبوئوا رومانيوا لتحسوي نوعيوة النظوام الق وائي ومسواىلته،
رووا ة ذل و اس و اتيجية ت وووير الق وواى وملنووع الفسوواد ومكافحتووه موون خووالل تنفيووئ االس و اتيجية
الوطنية ملكافحة الفساد.
 -٧1وأشارت بيالروس إىل تنفيئ اتفاقية حقو األشااص ذوي اإلعاقة واعتمواد اسو اتيجية
إدمواج موواطين رومانيوا مون أقليوة الرومووا للفو ة  .2020-2015وأشوارت إىل ضورورة بوئل جهووود
إضافية من أجل حتقيق تقدم ة الق ااي االجتماعية.
 -٧2والحظووت بلجيكووا التوودابري اإل ابيووة الوويت ااووئاا رومانيووا لتنفيووئ توصوويات االسووتعراض
السوابق .ومووع ذلو  ،ينبغووي ااوواذ إجوراىات إضوافية لتعزيووز محايووة حقووو اإلنسووان وفقواً ملعااوودات
حقو اإلنسان الدولية ،ال سيما ة جمال عدم التمييز.
 -٧٣وطلبت دولة بوليفيا املتعددة القوميات معلومات إضوافية عون جتربوة رومانيوا ة التشوجيع
علو الرضاعة ال بيعية .ودعت رومانيا إىل املشاركة ة امشروع اإلعالن املتعلق وقو الفالحوي
وغريام من العاملي ة املناطق الريفيةا ودعمه.
 -٧٤وحيووت الربازيوول ان وومام رومانيووا إىل االتفاقيووات املتعلقووة ابنعوودام اجلنسووية ،لكنهووا أعربووت
عن قلقها ألن قوانون اجلنسوية ال يووفر ضوما ت حتموي مون انعودام اجلنسوية للطفوال املولوودين ة
اإلقليم والئين سيكونون عد ي اجلنسية لوال ذل .
 -٧5وسوول ت بلغوواراي ال وووى علووو جهووود رومانيووا ة سووبيل منووع الفسوواد ومكافحتووه وضوومان
الشووفافية امل سس ووية ة الق وواع الع ووام .وأثن ووت علووو التع ووديالت التش وريعية ال وويت أدخل ووت لتحقي ووق
املساواة بي الرجل واملرأة ،ومحاية حقو األشااص ذوي اإلعاقة.
 -٧6وش ووجعت كن وودا روماني ووا عل ووو اا وواذ مزي وود م وون اإلجو وراىات لتحس ووي الرعاي ووة ال ووحية
والسوكن والعمالووة وزايدة فورص ح ووول الروموا علووو التعلويم .وقالووت إهنوا توودعم اجلهوود الراميووة إىل
مكافحة العنأل العائلي والعنأل ضد املرأة.
 -٧٧وأثنت تشواد علوو رومانيوا لوضوعها رليوات م سسوية لتنفيوئ القوواني والسياسوات املرتب وة
ومايووة حقووو اإلنسووان .ورحبووت ابعتموواد االس و اتيجية الوطنيووة للف و ة  2020-2016املعنونووة
اجمتمع بال حواجز أمام األشااص ذوي اإلعاقةا.
 -٧8وان ووأت ش وويلي روماني ووا انش وواى جلن ووة مشو و كة ب ووي ال وووزارات ملكافح ووة العن ووأل الع ووائلي،
ورحبووت ابجلهووود الراميووة إىل حتسووي األوضوواع ة السووجون .وأشووارت إىل التحوودايت الراانووة ،مينوول
التمييز ة حق الروما.
 -٧9وأشادت ال ي ابلتقدم الئي أحرزته رومانيا ة جموال محايوة حقوو اإلنسوان .وأشوارت
بتقودير إىل تودعيم اإلطووار التشوريعي والت ووورات اواموة ة ق وواعي التعلويم وال ووحة وتعزيوز املسوواواة
بي اجلنسي.
 -80وأعرب ووت ك وووت ديفو ووار ع وون تق ووديراا اإلص ووالحات ال وويت أجرا ووا احلكوم ووة ملتابع ووة تنفي ووئ
توصوويات االسووتعراض السووابق .ورحبووت ابعتموواد خ ووة العموول لتنفيووئ اس و اتيجية ت وووير الق وواى
للف ة .2020-2015
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 -81ورحبو و ووت كرواتيو و ووا ابالس و و و اتيجية الوطنيو و ووة املتعلقو و ووة ومايو و ووة حقو و ووو ال فو و وول وتعزيزاو و ووا
للف ة  .2020-201٤وشجعت رومانيا علو مواصلة جهوداا لتنفيئ اإلطار التشوريعي املت ول
ابلعنأل العائلي وحتقيق مزيد من الكفاىة ة تقد املساعدة إىل ضحااي العنأل.
 -82وحيت كواب التدابري اليت اائاا احلكومة والويت ألقوو التقريور الووطين ال ووى عليهوا وبوران
علووو الت وزام رومانيووا ابلت وودي للتحوودايت الراانووة ة جمووال حقووو اإلنسووان .وأشووارت إىل التحسووينات
اليت أدخلت ل مان محاية حقو األطفال ،وال سيما أطفال الروما واألطفال ذوي اإلعاقة.
 -8٣والحظووت قووربص جتوور زيووع اجل ورائم املتعلقووة ابالجتووار ابلبشوور روجووب القووانون اجلنووائي
اجلديد والتدابري املتائة لتحسي إدماج الروما .وشجعت رومانيا علو مواصلة جهوداا ملكافحوة
زيع أشكال التمييز ،را ة ذل من خالل اعتماد اس اتيجية وطنية.
 -8٤وحيت تشيكيا التقدم احملرز ة العديود مون جمواالت حقوو اإلنسوان ،وشوجعت رومانيوا
علو مواصلة جهوداا ة ائا ال دد.
 -85وأحاطت م ر علماً ابلت ورات اإل ابية ة أوضاع حقو اإلنسان ة رومانيا.
 -86ودعت إستونيا رومانيا إىل توفري موارد كافية لآلليات الرامية إىل محاية حقوو األطفوال.
وتوقعووت أن تسوواعد االس و اتيجية اجلديوودة ملكافحووة الفسوواد علووو الت وودي للفسوواد بفعاليووة .وأعربووت
عن قلقها إزاى اوالت تقييد وسائط اإلعالم وم ايقة ال حفيي.
 -8٧ورحب و ووت فنلن و وودا ابلتغي و وريات التش و وريعية ال و وويت تكف و وول ح و ووول زي و ووع األطف و ووال املول و ووودين ة
املستشفو علو ب اقة اوية وطنية ،واعتماد القوانون املتعلوق بتشوجيع مشواركة أطفوال األسور احملروموة ة
التعليم ة مرحلة ال فولة املبكرة .ومن ال روري اااذ إجراىات حامسة لتنفيئ ائا القانون.
 -88وسل ت فرنسا ال وى علو أمهية مواصلة جهود مكافحة الفساد.
 -89وأثنت جورجيا علو رومانيا لت ديقها علو اتفاقيوة اسو نبول .ورحبوت ابعتمواد االسو اتيجية
الوطنية ملكافحة الفساد للف ة .2020-2016
 -90وأثنت أملانيا علو رومانيا للتقدم احملرز ة عمل اجمللوس الووطين ملكافحوة التمييوز .وقالوت
إهنووا ال توزال تشووعر ابلقلووق إزاى أوضوواع حقووو اإلنسووان ألفوراد الفئووات ال ووعيفة ،روون فوويهم الرومووا
واملينليات واملينليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اووية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسي.
 -91وأثنووت غووا علووو رومانيووا ملووا أحرزتووه موون تقوودم ة جمووال حقووو اإلنسووان ،رووا ة ذل و
اعتم وواد ق وواني حلماي ووة حق ووو األطف ووال واألش ووااص ذوي اإلعاق ووة ،ومكافح ووة العن ووأل الع ووائلي.
وأعربت عن قلقها إزاى التمييز ة حق أطفال الروما واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الالجئي.
 -92وأعربووت اليووو ن عوون تقووديراا تنفيووئ رومانيووا االس و اتيجيتي الوووطنيتي ملكافحووة الفسوواد
تنفيووئاً فعوواالً .ورحبووت ابألمهيووة املعلقووة علووو التينقيووأل ة جمووال حقووو اإلنسووان ،خاصووة التوودريب
املهين املقدم ملعلمي املدارس االبتدائية والق اة واحملامي.
 -9٣ورحب ووت ان وودوراس ابإلج وراىات ال وويت اا ووئاا روماني ووا لتنفي ووئ التوص وويات املقدم ووة خ ووالل
جوووالت االسووتعراض السووابقة .وأشووادت ابلتقوودم احملوورز ة مكافحووة الفسوواد وسياسووات مكافحووة
االجتار ابألشااص.
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 -9٤وأشووارت انغوواراي إىل جهوداووا الراميووة إىل إقامووة عالقووة مووع رومانيووا علووو أسوواس االحو ام
املتبادل .وذكرت أن البيان العام الئي قدمه م خراً ينل حلكومة رومانيا والئي يت من اديدات
ألقلية قومية ال يتسق مع القيم الدولية حلقو اإلنسان.
 -95ورحبت ريسلندا ابألعمال اليت اض لع هبا لتشوجيع التعلويم اجلوامع واحلود مون التمييوز ة
املدارس بوي الروموا وغوري الروموا ،وأشوارت إىل ضورورة إدخوال املزيود مون التحسوينات ،علوو النحوو
املبي ة التقرير الوطين.
 -96ورحبووت اونوود انشوواى اللجنووة الوطنيووة للوودمج العن ووري واإلدموواج التعليمووي ،وإدارة منووع
التعووئيب ة أموواكن االحتجوواز داخوول مكتووب أمووي املظووا  ،والوكالووة الوطنيووة إلدارة األصووول امل ووادرة.
وأشارت إىل اجلهود املتواصلة اليت تبئوا احلكومة بشأن إدماج زاعة الروما.
 -9٧وأثنووت إندونيسوويا علووو رومانيووا ملووا بئلتووه موون جهووود لت وووير التينقيووأل والتوودريب ة جمووال
حقو اإلنسان من أجل املواطنة الد قراطية ،إضافة إىل التدابري اوادفة إىل ضمان حقو املهاجرين.
 -98وأشووارت زهوريووة إي وران اإلسووالمية إىل خ ووة العموول لتنفيووئ اس و اتيجية ت وووير الق وواى
للف ة  2020-2015واالس اتيجية الوطنية ملكافحة الفساد للف ة .2020-2016
 -99ورحب العرا ابعتماد خ ة العمل لتنفيئ اس اتيجية ت ووير الق واى للفو ة 2020-2015
واالس اتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ،والتعديالت اليت أدخلت علو بعض التشريعات الوطنية.
 -100وأثنووت سوولوفاكيا علووو رومانيووا للجهووود الوويت تبووئوا موون أجوول معاجلووة ق ووااي حقووو اإلنسووان
وحتسووي اإلطووار التش وريعي .وأعربووت عوون تقووديراا اعتموواد اس و اتيجيتي وطنيتووي ،إحوودامها تتعلووق
وماية حقو ال فل واألخر ابل حة العقلية.
 -101وألقووت األرجنتووي ال وووى علووو اجلووزى موون التقريوور الوووطين الووئي يتنوواول الفئووات ال ووعيفة،
واألطفوال ،واملينليوات واملينليوي ومزدوجوي امليول اجلنسووي ومغوايري اوويوة اجلنسوانية وحواملي صووفات
اجلنسي ،واجلرائم املرتكبة بدافع الكرااية.
 -102وق ووال وف وود روماني ووا إن جه وووداً تب ووئل لتح وودي مراف ووق االحتج وواز والتافي ووأل م وون اكتظ ووا
السجون .ويساعد جتديد السجون القائمة وتشييد مبان جديدة علو معاجلوة املسوائل املرتب وة بظوروف
ومووول
االحتجوواز ونق و أموواكن االحتجوواز .وموون املقوورر بنوواى سووجني جديوودين ولووول عووام ُ .202٣
االستينمار ة البنية التحتية للسجون من ميزانية الدولوة ،وسويظل األمور كوئل ة املسوتقبل .وابإلضوافة
إىل ذلو  ،ح وولت رومانيووا علووو دعووم مووا موون حكومووة النوورويج وعلووو قووروض موون منظمووات دوليووة.
وااووئت احلكومووة توودابري عوودة لسوود الوونق ة عوودد موووةفي السووجون وإدارة احل ووادا الوويت تقووع ة
الس ووجون بفعالي ووة .وأع وودت احلكوم ووة ج وودوالً زمني واً مف والً يش وومل الف و ة املمت وودة ح و ع ووام 202٤
للتغلووب علووو مشووكلة اكتظووا السووجون ،وحتسووي ةووروف االحتجوواز ،وضوومان إوحووة سووبل انت وواف
فعالة للتعويض عما وقع من أضرار ة املاضي نتيجة لتل املسائل.
 -10٣وةل ووت مكافح ووة االجت ووار ابلبش وور أولوي ووة م وون أول وووايت احلكوم ووة .ورك ووزت االسو و اتيجية
الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشر للفو ة  2016-2012علوو تودابري الوقايوة واحلمايوة .واسوتهدف
جووزى كبووري موون أنش و ة التينقيووأل والتوعيووة الفئووات املعرضووة بوجووه خوواص لالجتووار ابلبشوور .وااووئت
رومانيا تدابري لتحسي عملية حتديد اوية ال حااي ،وضمان التحقيوق الفعوال ة حواالت االجتوار
ابلبشوور ومالحقووة اجلنوواة جنائي واً ،رووا ة ذل و م ووادرة أصووول املتج ورين ابألشووااص وأرابحهووم.
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ووطوودت تعاوهنووا الوودو ملكافحووة االجتووار ابلبشوور بفعاليووة موون خووالل زايدة مشوواركتها ة أفرقووة التحقيووق
املش كة ة ق ااي االجتار ابلبشر.
 -10٤ونتيجة لإلصالحات التشريعية عام  ،201٤وال سيما التعوديالت علوو القوانون املودي،
اخنفووض عوودد موون ُسوولبت ح وريتهم ،وزاد اسووتادام توودابري بديلووة للعقوبووة .وكفلووت احلكومووة زايدة
فوورص نفوواذ املنظمووات غووري احلكوميووة الوويت تُعووؤ وقووو اإلنسووان إىل أموواكن االحتجوواز التابعووة للشوورطة
من أجل االض الع بزايرات الرصد.
 -105واائت احلكومة تدابري عدة لبناى الينقة والتفاام بوي الشورطة وأقليوة الروموا ،األمور الوئي
أد إىل زايدة عدد أفراد الشرطة مون الروموا .وقودمت أكاد يوة الشورطة تودريباً مهنيواً بشوأن محايوة
حقو اإلنسان ومكافحة التمييز .ففوي الفو ة بوي عوامي  201٣و ،2016تلقوو  ٣00ضوابط
شوورطة توودريباً علووو لغووة الرومووا وثقووافتهم .ولتحسووي تلبيووة احتياجووات زاعووة الرومووا ،أنشووئت خفووارات
جمتمعي ووة متا ووة لفائ وودة زاع ووات الروم ووا ة ع ووام  201٣ب وودعم م ووا م وون ب وور مج التع وواون
السويسري  -الروماي .وأنشئت جلنة استشوارية لدراسوة تودخالت الشورطة ة اجملتمعوات املتعوددة
اإلثنيووات وتقوود توصوويات بشووأن كيفيووة تنظوويم تل و األعمووال وأدائهووا بفعاليووة ،إضووافة إىل توثيووق
املمارسووات اجليوودة ة جمووال العالقووات بووي الرومووا والشوورطة ونشووراا .ومنووئ عووام  ،201٧تلق ووو
ضباط الشرطة تدريباً بشأن احملرقة.
 -106وما برحت وزارة الداخلية تروج املساواة بي اجلنسي ة صفوف موةفي إنفواذ القوانون.
ويوجوود حالي واً أكينوور موون  10 000ضوواب ة شوورطة .ووزيوورة الداخليووة احلاليووة اووي أول ام ورأة ت ورأس
وزارة ة رومانيا.
 -10٧وأدرجت التعديالت اجلديدة علو قانون أمي املظا أحكاماً تكفل امتينال مكتب أمي
املظا التام ملبادئ ابريس ،األمر الئي من شأنه أن يساعد علوو اعتمواده بوصوفه م سسوة وطنيوة
ملكتوب أموي املظوا ميزانيوة كافيوة لعوام  2018ألداى عملوه بفعاليوة ة
وخ
حلقو اإلنسانُ .
إطار الوالية املوسعة اليت أسندت إليه.
 -108وأنشوظ ديووان مظوا األطفووال ة إطووار التشوريع اجلديوود ،و كنووه تلقوي الشووكاو املتعلقووة
ابنتهوواك حقووو األطفووال وإج وراى زايرات دون الكشووأل عوون اويتووه إىل مراكووز االحتجوواز ومراكووز
ورخو ألموي املظووا ة رفوع شووكاو جنائيوة ة ق ووااي
الرعايوة وامل سسوات التعليميووة وال وحيةُ .
العنأل ابألطفال واالعتداى عليهم .وستنظر رومانيا بعناية ة الت ديق علو الربوتوكول االختياري
التفاقية حقو ال فل املتعلق اجراى تقد البالغات.
 -109وتوفر القواني واالس اتيجيات املت لة ابملوضوع ال ما ت الالزمة حلماية األطفال مون
العنووأل ة زيووع األموواكن .ويوون اإلطووار القووانوي علووو التعوواون الفعووال بووي اويئووات احلكوميووة
املعنية ،را فيها السل ات احمللية ،حلماية األطفال بفعالية.
 -110وتلقووو العديوود موون املوووةفي العموووميي توودريباً متا واً ة الت وودي للعنووأل العووائلي.
ويوووفر قووانون مكافحووة العنووأل العووائلي ل ووحااي اووئا النوووع موون العنووأل محايووة خاصووة ،إضووافة إىل
إعووادة ياوويلهم وإعووادة إدموواجهم اجتماعي واً وتقوود اخلوودمات ال بيووة وووم .ويوجوود ة البلوود خووط
ات ووال ملسوواعدة ضووحااي العنووأل العووائلي .وزاد عوودد املالحقووات اجلنائيووة املتعلقووة بق ووااي العنووأل
العائلي .وتلقو الق اة تدريباً متا اً ة العنأل العائلي.
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 -111وابتووداى موون كووانون اليناي/ينوواير  ،2018شوورعت مكاتووب املوودعي العووام ة زووع بيووا ت
م نفة علو أساس زيع أشوكال التمييوز املن ووص عليهوا ة قوانون العقووابت .وأنشوئت قاعوات
استماع للطفال ة اكم عدة.
 -112وخ ع تنفيئ االس اتيجية الوطنية ملكافحوة الفسواد للفو ة  2020-2016لرصود وزارة
العدل عن طريق األمانة الفنية لالس اتيجية.
 -11٣واعترب الوفد البيان الئي أدلت به إحد الودول األع واى ة األموم املتحودة فيموا و
اإلعووالن الووئي أدىل بووه ينوول حكومووة رومانيووا مينوواالً علووو األخبووار الزائفووة ،واق و ل أن يُ َّ
تحقووق موون
م مون اوئا اإلعوالن لتفوادي اوئا اخل وأ .وشوكر الوفود زيوع الودول األع واى ة األموم املتحودة
اليت شاركت ة جلسة التحاور .وقال إن سل ات رومانيا ما زالت ملتزمة بتعزيز حقو اإلنسان
لكل فرد ومحايتها .وستواصل احلكومة بئل ق وار جهوداا لتنفيوئ أعلوو املعوايري ة اوئا اجملوال،
وفقاً اللتزامااا الدولية.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -11٤ستنظر رومانيا يف التوصيات التالية وستقدم ردودها عليها يف الوقت املطلوب لكن
يف موعد أقصاه اتريخ انعقاد الدورة الثامنة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان.
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص منن االتتفناء
1-11٤
القسري (اجلبل األسود) (بنما)؛
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص منن االتتفناء
2-11٤
القسري (هندوراس)؛
مواصننلة جهودهننا للتصننديق علننى االتفاقيننة الدوليننة حلمايننة مجيننع
٣-11٤
األشخاص من االتتفاء القسري (األرجنتني)؛
التصديق يف أقرب وقت ممكن على االتفاقية الدولية حلماية مجينع
٤-11٤
األشخاص من االتتفاء القسري (الياابن)؛
التصن ننديق علن ننى اتفاقين ننة منظمن ننة العمن ننل الدولين ننة بش ن ن ن العمن ننا
5-11٤
املنزليني( 2011 ،رقم ( )189بنما)؛
النظننر يف التصننديق علننى اتفاقيننة منظمننة العمننل الدوليننة بشن ن العمننا
6-11٤
املنزليني (الفلبني)؛
النظ ننر يف التص ننديق عل ننى االتفاقي ننة الدولي ننة حلماي ننة حق ننوق مجي ننع
٧-11٤
العما املهاجرين وأفراد أسرهم (املغرب) (الفلبني)؛
النظ ننر يف التص ننديق عل ننى االتفاقي ننة الدولي ننة حلماي ننة حق ننوق مجي ننع
8-11٤
العما املهاجرين وأفراد أسرهم (مصر)؛
التص ننديق عل ننى االتفاقي ننة الدولي ننة حلماي ننة حق ننوق مجي ننع العم ننا
9-11٤
املهاجرين وأفراد أسرهم (تيمور  -ليشيت) (شيلي)؛
GE.18-05361
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التص ننديق عل ننى االتفاقي ننة الدولي ننة حلماي ننة حقن نوق مجي ننع العم ننا
10-11٤
املهاجرين وأفراد أسرهم (هندوراس)؛
التصننديق علننى الكوتواننو االتتينناري التفاقيننة حقننوق األشننخاص
11-11٤
ذوي اإلعاقة ،يف مجلة صكوك (موزامبيق)؛
التصننديق علننى الكوتواننو االتتينناري التفاقيننة حقننوق األشننخاص
12-11٤
ذوي اإلعاقة (قكص)؛
التصننديق علننى الكوتواننو االتتينناري التفاقيننة حقننوق األشننخاص
1٣-11٤
ذوي اإلعاقة (هندوراس)؛
توقي ننع الكوتوا ننو االتتي نناري التفاقي ننة حق ننوق األش ننخاص ذوي
1٤-11٤
اإلعاقة (إسبانيا)؛
15-11٤

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (شيلي)؛

التصن ننديق علن ننى الكوتوان ننو االتتين نناري امللحن ننق ابلعهن نند ال ن ندويل
16-11٤
اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الكتغا )؛
توقين ننع الكوتوان ننو االتتين نناري امللحن ننق ابلعهن نند الن نندويل اخلن نناص
1٧-11٤
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (إسبانيا)؛
التصننديق علننى الكوتواننو االتتينناري التفاقيننة حقننوق الطفننل املتعلننق
18-11٤
إبجراء تقدمي البالغات (أندورا) (تشيكيا) (سلوفاايا)؛
توقيع الكوتواو االتتياري التفاقية حقوق الطفل املتعلنق إبجنراء
19-11٤
تقدمي البالغات (إسبانيا)؛
النظننر يف التصننديق علننى الكوتوا ننو االتتينناري التفاقيننة حق ننوق
20-11٤
األش ننخاص ذوي اإلعاق ننة والكوتوا ننو االتتي نناري التفاقي ننة حقن نوق الطف ننل املتعل ننق
إبجراء تقدمي البالغات (ألبانيا)؛
االنضمام إىل االتفاقية الدولينة حلماينة مجينع األشنخاص منن االتتفناء
21-11٤
القسن ننري ،والكوتوان ننوالت االتتيارين ننة امللتزمن ننة ن ننا ،وال سن ننيما الكوتوان ننو االتتين نناري
التفاقية حقوق األشنخاص ذوي اإلعاقنة والكوتوانو االتتيناري امللحنق ابلعهند الندويل
اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (سرياليون)؛
التص ننديق عل ننى تع ننديالت نظ ننام روم ننا األساس نني للمحكم ننة اجلنا ي ننة
22-11٤
الدولية بش ن جرمية العدوان (أندورا)؛
النظننر يف االع نتاا ابتتصنناص جلنننة مناهضننة التع ن ي يف تلقنني
2٣-11٤
البالغات الفردية وفقا للمادة  22من اتفاقية مناهضة التع ي وغنريه منن ونروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املغرب)؛
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اعتم نناد عملي ننة واو ننحة تق ننوم عل ننى أس نناس اجل نندارة عن نند اتتي ننار
2٤-11٤
املرشن ننحني علن ننى الصن ننعيد الن ننو ين النتخن نناابت هيحن ننات معاهن نندات األمن ننم املتحن نندة
(اململكة املتحدة لكيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
25-11٤

ومان امتثا املؤسسة الو نية حلقوق اإلنسان ملبادئ ابريس (قطر)؛

26-11٤
(مجهورية اوراي)؛

ومان امتثا معهد رومانيا حلقوق اإلنسان الكامل ملبادئ ابريس

ومان امتثا معهدها حلقوق اإلنسان امتثاالا اامالا ملبادئ ابريس
2٧-11٤
(تيمور  -ليشيت)؛
استكما عملية اعتماد املؤسسات الو نية حلقنوق اإلنسنان يف الفحنة
28-11٤
اليت تستجي ملبادئ ابريس (أوارانيا)؛
ومان أداء مكت أمني املظامل املعين بشنؤون الطفنل الن ي أنشن
29-11٤
أداء سليم ا وفق ا ملبادئ ابريس (مجهورية مولدوفا)؛
مؤترا ا

مواصلة مجيع اخلطوات الالزمة الرامية إىل إنشاء مكت ألمنني املظنامل
٣0-11٤
معين حبقوق الطفل (قكص)؛
تنفي ن القننانون املتعلننق إبنشنناء مكت ن ألمننني املظننامل معننين ابأل فننا
٣1-11٤
مسننتقل ومعتمنند علننى نفسنني داتننل دي نوان املظننامل وذي أهننداا واوننحة و ننو ايننة
حقوق األ فا ورصدها وا لك اية حقوق الشباب (سلوفينيا)؛
زايدة موارد املؤسسة املسنتقلة املعنينة حبماينة حقنوق األ فنا والشنباب
٣2-11٤
إلقدارها على أداء مهامها بكفاءة (السنغا )؛
مضاعفة اجلهود الرامية إىل إنشناء مؤسسنة مسنتقلة حلماينة حقنوق
٣٣-11٤
األ فا والشباب (اليوانن)؛
النظر يف إنشاء أو تو يد آلية التنسيق والتنفي واإلبالغ واملتابعنة
٣٤-11٤
الو نية القا منة متاشني ا منع العناصنر املنبثقنة عنن املمارسنات اجليندة النيت حنددت يف
دليننل املفووننية السننامية حلقننوق اإلنسننان لعننام  2016املتعلننق اباليننات الو نيننة
لإلبالغ واملتابعة (الكتغا )؛
إجراء استعراض شنامل لنظامهنا النو ين حلقنوق اإلنسنان منن أجنل
٣5-11٤
تصحيح االزدواجية احلالية بني تلف هيحنات هن ا النظنام ،وترشنيد املنوارد ،وجعلني
أاثر فعالية (هندوراس)؛
الت ا ن نند م ن ننن أن تع ن ننديالت الق ن ننوانني املتعلق ن ننة ابلعدال ن ننة وق ن ننانون
٣6-11٤
العقوابت ال تعوق حقوق اإلنسان ملوا نيها ،واألت يف اامل احلسبان رأي اللجننة
األوروبية للدميقرا ية من تال القانون (جلنة فينيسيا) (هولندا)؛
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االمتثن ننا لتوصن ننيات آلين ننة التعن نناون والتحقن ننق التابعن ننة للمفوون ننية
٣٧-11٤
األوروبيننة ،والت انند مننن أن هن ه اإلصننالحات ال رجعننة فيهننا ومسننتدامة ،وذلننك انني
يتسىن إهناء العمل آبلية التعاون والتحقق (السويد)؛
مواص ننلة و ننمان س ننيادة الق ننانون ابألتن ن بتوص ننيات آلي ننة اال نناد
٣8-11٤
األورويب للتعنناون والتحق ننق ،وابللج ننوء إىل جلن ننة فينيس ننيا التابع ننة جملل ننس أورواب دون
إبطنناء إلجنراء تقيننيم إلصننال ،القضنناء ،ومشننروت القننانون املتصننل بقننانون العقننوابت
وق ننانون اإلجن نراءات اجلنا ي ننة ،إو ننافة إىل مش ننروت الق ننانون املتعل ننق بش ننرو عمن نل
منظمات اجملتمع املدين (فرنسا)()1؛
تنفي استاتيجياهتا املتصلة ابملساواة واإلدماج والتنوت ،إوافة إىل
٣9-11٤
تطننا العمننل املننناألرة ،األمننر ال ن ي سيسننمح واصننلة إح نراز تقنندم يف مكافحننة التمييننز
(اواب)؛
اعتمنناد الاالس نتاتيجية املتعننددة السنننوات ملنننع التمييننز ومكافحتننيال يف
٤0-11٤
أقرب وقت ممكن (أملانيا)؛
التعجي ن ن ننل إبقن ن ن نرار اسن ن ن نتاتيجية الاملس ن ن نناواة واإلدم ن ن نناج والتن ن ن ننوتال
٤1-11٤
للف ننتة  2020-2016وتط ننة عمله ننا ال ننيت ترم نني إىل مكافح ننة التميي ننز واجلن نرا م
املرتكبة بدافع الكراهية (إندونيسيا)؛
تنقيح تشريعاهتا وسياساهتا الو نية املتصلة ناهضنة التميينز حبين
٤2-11٤
تتضمن مجيع معايري عدم التمييز ،ا فيها اهلوية اجلنسانية وامليل اجلنسي (هندوراس)؛
مواصننلة اجلهننود الراميننة إىل قيننق املسنناواة بننني اجلنسننني وتعزيننز
٤٣-11٤
حقوق املرأة (تونس)؛
٤٤-11٤
(ترامانستان)؛

مواءمة املساواة بني اجلنسني من أجنل ونمان املسناواة يف احلقنوق

٤5-11٤
اجملتمع (أنغوال)؛

اعتماد آلية قانونية لتعزيز املساواة بني اجلنسني وإدماج اجلميع يف

مواصننلة جهننود مكافحننة ا ننل أشننكا التمييننز والوصننم وتط نناب
٤6-11٤
الكراهية (تونس)؛
استحصا اإلقصاء االجتماعي وبيناانت الشخصنيات العامنة (السياسنية
٤٧-11٤
أو الدينية) اليت تعيق صحة املرأة اجلنسية وحقوقها اإلجنابية (أوروغواي)؛

__________

()1
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الت ا نند م ننن أن اجملل ننس ال ننو ين ملكافح ننة التميي ننز يكث ننف جه ننوده
٤8-11٤
ملكافحة التمييز يف حق أفراد األقليات وغريها من الفحات الضعيفة األترى (إسرا يل)؛

فيما يلي ن التوصية كما جاىت أثناى جلسوة التحواور :اضومان سويادة القوانون ابألخوئ بتوصويات رليوة االحتواد
األورويب للتعوواون والتحقووق ،وابللجوووى إىل جلنووة فينيسوويا التابعووة جمللووس أورواب دون إب وواى إلج وراى تقيوويم إلصووالل
الق اى ومشروع القانون املت ل بقانون العقوابت وقانون اإلجراىات اجلنائيوة ،إضوافة إىل مشوروع القوانون املتعلوق
بشروط عمل منظمات اجملتمع املديا.
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مواصننلة تنظننيم ننالت توعيننة علننى الصننعيد الننو ين نندا احلنند مننن
٤9-11٤
()2
التحيز وتطاب الكراهية والتمييز يف حق األقليات والفحات الضعيفة (املكسيك) ؛
اعتمنناد قننانون يعاقن علننى التصننرطات الننيت تنطننوي علننى التمييننز
50-11٤
والعنص نرية والننيت ينندىل ننا يف األمنناان العامننة أو يف وسننا ا اإلعننالم يف حننق ممثلنني
األقليات القومية (اال اد الروسي)؛
اعتم نناد اس ن نتاتيجية ملكافحن ننة التميين ننز يف حن ننق أف ن نراد األقلين ننات،
51-11٤
ا فيها اجملموعات الدينية ،وتنفي ها (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
اختنناذ تنندابري عاجلننة للتحقيننق يف أفعننا الكراهيننة ،مثننل التمييننز يف
52-11٤
حننق املهنناجرين واألقليننات واملثليننات واملثليننني ومزدوجنني امليننل اجلنسنني ومغ نايري
اهلوية اجلنسانية وحناملي صنفات اجلنسنني ،واملعاقبنة عليهنا ،تاصنة أفعنا املنوألفني
العموميني (األرجنتني)؛
مكافحة القوال النمطية العنصرية والتحريض علنى الكراهينة منن
5٣-11٤
تال تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز التسامح ،ال سيما عندما يتعلق األمر أبفنراد
أقلية الروما (فرنسا)؛
االسننتمرار يف مكافحننة التمييننز ودعننم حقننوق الفحننات املهمشننة يف
5٤-11٤
اجملتمع ،تاصة الروما (الفلبني)؛
اعتماد تدابري تشريعية وسياسناتية دنددة ،منع التاينز علنى منظنور
55-11٤
املسن نناواة بن ننني اجلنسن ننني ،من ننن أجن ننل مكافحن ننة التميين ننز يف حن ننق الرومن ننا يف القن ننانون
واملمارسة ،تشنمل تندابري إبابينة تكفنل اإلدمناج يف جمناالت الصنحة والتعلنيم واإلسنكان
والعمالة ،وال سيما يف املنا ق الريفية (هندوراس)؛
مواصننلة جهننود مكافحننة التحيننز والقوال ن النمطيننة السننلبية الننيت
56-11٤
تنطوي على متييز يف حق الروما وتقصيهم؛ ويف ه ا اإل ار ،إهناء عمليات اإلتنالء
القسري غري القانوين للروما (بريو)؛
اقننتالت جن ور التمييننز واإلقصنناء االجتمنناعي اللن ين يتعننرض هلمننا
5٧-11٤
الروما ،تاصة التحيز والقوال النمطية السلبية (بنما)؛
تعزيز جهود القضاء على التمييز يف حق الروما ،وال سنيما ونمان
58-11٤
حصننوهلم علننى التعلننيم والسننكن االجتمنناعي والرعايننة الصننحية والعمننل دون متيي نز
(النمسا)؛
االستمرار يف التصدي للتحيز السليب والقوال النمطية السنلبية،
59-11٤
الننيت هنني مننن بننني األسننباب الر يسننة للتمييننز املمنننه واإلقصنناء االجتمنناعي اللن ين
يواجههما الروما (دولة فلسطني)؛
__________
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االسننتمرار يف العم ننل ألجننل القض نناء علننى مجي ننع أشننكا الوص ننم
60-11٤
والتمييز على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية (شيلي)؛
تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع أشكا التمييز ،ال سيما
61-11٤
يف حننق األشننخاص ذوي اإلعاقننة واملثليننات واملثليننني ومزدوجنني امليننل اجلنسنني ومغننايري
اهلوية اجلنسنانية وحناملي صنفات اجلنسنني ،نا يف ذلنك عنن رينق تعزينز ثقافنة املسناواة
وإزالة العقبات اليت و دون متتعهم حبقوقهم (إيطاليا)؛
مواصلة اجلهنود الرامينة إىل مكافحنة التميينز و اينة الفحنات الضنعيفة،
62-11٤
ال سننيما املثليننات واملثليننني ومزدوجنني امليننل اجلنسنني ومغننايري اهلويننة اجلنسننانية وحنناملي
صننفات اجلنسننني ،واختنناذ إجنراءات مننن أجننل التنفين الكامننل لالسنتاتيجية الو نيننة
املتعلقة ابملساواة وعدم التمييز ورصدها وتقييمها (أستاليا)؛
االسننتثمار يف املزينند مننن مبننادرات التنندري والتوعيننة لضننبا الشننر ة
6٣-11٤
والقض نناة وامل نندعني الع ننامني لض ننمان التحقي ننق الفع ننا يف اجلن نرا م املرتكب ننة يف ح ننق
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات
اجلنسني (إسبانيا)؛
ووع برام ملكافحة التمييز يف حنق املثلينات واملثلينني ومزدوجني
6٤-11٤
املين ننل اجلنسن نني ومغن ننايري اهلوين ننة اجلنسن ننانية وحن نناملي صن ننفات اجلنسن ننني وتنفي ن ن ها،
ننا يف ذلننك تنظننيم ننالت توعيننة عامننة وتقنندمي تنندري متخص ن ملننوألفي إنفنناذ
القانون (اندا)؛
زايدة عنندد ننالت التوعيننة قصنند رفننع مسننتوى فهننم عامننة الننناس
65-11٤
حلقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسنانية وحناملي
صفات اجلنسني ،مع إيالء اهتمام تاص لتوعية الطالب (بلجيكا)؛
اختاذ تدابري فعالة ملنع التمييز يف حق املثليات واملثليني ومزدوجني
66-11٤
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني بوسا ل منها ،على
سبيل املثا  ،إدراج اهلوية اجلنسانية يف قا مة املعايري املرتبطنة بعندم التميينز ،وإدراج
حكم يف القانون بيز الشرااة والزواج املدنيني بني أشخاص من نفس اجلنس (آيرلندا)؛
اسننتحداش ش نرااة قانونيننة مدنيننة بننني القننرانء مننن نفننس اجلنننس،
6٧-11٤
واالمتنات عن إجراء استفتاء بش ن تغيريات دستورية ظنر القنرانء منن نفنس اجلننس
مننن الننزواج ،األمننر الن ي طتمننل أن يننؤج املشنناعر السننلبية ونند املثليننات واملثليننني
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (السويد)؛
احلرص على التحقينق يف أعمنا التميينز والعننف يف حنق املثلينات
68-11٤
واملثلي ننني ومزدوج نني املي ننل اجلنس نني ومغ ننايري اهلوي ننة اجلنس ننانية واألش ننخاص الن ن ين
ينتمون إىل الفحات الضعيفة األترى قيقا سليما ومساءلة اجلناة (النمسا)؛
تشجيع املزيد من التسامح جتاه املثليات واملثليني ومزدوجني املينل
69-11٤
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (اليوانن)؛
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تنظ ننيم ب ننرانم لتوعي ننة الن نناس ابلتحي ننز الس ننليب والتميي ننز يف ح ننق
٧0-11٤
األشننخاص بسننب مننيلهم اجلنسنني أو هننويتهم اجلنسننانية ويف حننق املصننابني بفننريوس
نق املناعة البشرية/اإليدز (تشيكيا)؛
اعتمنناد قننانون أو مدونننة لقواعنند السننلوك ظننر التح نريض عل ننى
٧1-11٤
الكراهية وجترمي وتنطبق على الشخصيات السياسية والكملانيني الن ين يلقنون تطبنا
تنننم عننن العنص نرية أو اراهيننة املثليننني أو األجان ن أو عننن أي شننكل مننن أشننكا
التعص األترى (أوروغواي)؛
اختاذ تدابري ملنع ارتكاب اجلنرا م بندافع الكراهينة ،وال سنيما تلنك
٧2-11٤
اليت يكون الباع عليها العنصرية والتمييز (مجهورية اوراي)؛
اختنناذ تنندابري ملكافحننة تطنناب الكراهيننة واجل نرا م بنندافع الكراهيننة
٧٣-11٤
بفعاليننة ،تاصننة تصنندي القننانون جلميننع أشننكاهلما ومعاقبتنني عليهمننا دينندا ،علننى
النحو ال ي أوصت بي هيحات رصد املعاهدات (بلجيكا)؛
الت اد من أن القانون ال ي طظنر التحنريض علنى الكراهينة يطبنق
٧٤-11٤
على مجيع السياسيني ال ين يستخدمون تطاابا عنصرايا (اوت ديفوار)؛
اخت نناذ اخلط ننوات الالزم ننة ملعاجل ننة مجي ننع احل نناالت املبلن ن عنه ننا م ننن
٧5-11٤
جنرا م الكراهيننة العنصنرية املرتكبننة يف حننق أقليننة الرومننا ،ننا فيهننا تطنناب الكراهيننة
والقوال النمطية السلبية يف حق الروما (غاان)؛
مجننع البينناانت عننن اجل نرا م املرتكبننة بنندافع الكراهيننة ،ننا تشننمل
٧6-11٤
البواعن ونشننرها ،مننثالا مننا إذا اننان الباعن علننى اجلرميننة ينزا علننى عننرق الضننحية
أو ديننني أو ميلنني اجلنسنني أو هويتنني اجلنسننانية أو اوننني ذا إعاقننة (الننوالايت املتحنندة
األمريكية)؛
االنتظننام يف مجننع بينناانت إحصننا ية مصنننفة بش ن ن اجل نرا م املرتكبننة
٧٧-11٤
بنندافع الكراهيننة ونشننرها ،وينبغنني أن تتضننمن ه ن ه البينناانت معلومننات عننن دوافننع
اجلناة (أملانيا)؛
٧8-11٤
(صربيا)؛

االستمرار يف مننع التميينز يف التعلنيم والرعاينة الصنحية ومكافحتني

تننوفري التمويننل واملننوارد البشنرية يف املنننا ق الريفيننة مننن أجننل احلنند
٧9-11٤
مننن الفننوارق والقضنناء عليهننا ،مننع التايننز بوجنني تنناص علننى احلصننو علننى التعلننيم
والتمكن من تسجيل الوالدات وإلغاء العز يف الفصو الدراسية (النروي )؛
تندعيم التندابري الرامينة إىل احلند منن الفنوارق بنني املننا ق احلضنرية
80-11٤
واملنا ق الريفية ،تاصة ما يتعلق ابحلصو على اخلدمات األساسية (أنغوال)؛
81-11٤
(فرنسا)؛

زايدة فرص حصو سنكان الرينف علنى التعلنيم والرعاينة الصنحية

مواص ننلة جهوده ننا يف جم ننا مكافح ننة الفس نناد م ننن ت ننال التنفين ن
82-11٤
الكامل الستاتيجيتها الو نية ملكافحة الفساد ،وترسيخ استقال القضاء (أستاليا)؛
GE.18-05361
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دعننم جهننود مكافحننة الفسنناد وتكثيفهننا ،وذلننك عننن ريننق تنفي ن
8٣-11٤
استاتيجية مكافحة الفساد وصون عمل املديرية الو نية ملكافحة الفسناد واككمنة
العليا للنقض والعد (اندا)؛
8٤-11٤

اختاذ تدابري ملكافحة الفساد يف قطات الصحة (مجهورية اوراي)؛

مواصلة مكافحة الفساد يف قطات الصحة ،وذلك عن ريق اختناذ
85-11٤
إجراءات جنا ية ،إوافة إىل تدابري لرفع مستوى الوعي ابااثر السلبية للمبال اليت
تدفع بصورة غري رمسية ومن مهنة الط (فرنسا)؛
مواصلة جهودها الرامية إىل زايدة الكفاءة واملساءلة والشنفافية يف
86-11٤
قطات الوأليفة العامة يف البلد (أذربيجان)؛
تكثيف جهودها اهلادفنة إىل مراقبنة الشنراات الرومانينة النيت تعمنل
8٧-11٤
يف اخلارج خبصوص أي أثر سنليب ألنشنطتها علنى التمتنع حبقنوق اإلنسنان ،ال سنيما
يف منننا ق الننزات الننيت تشننمل االحننتال األجنننيب ،حين تننزداد ننا ر انتهااننات حقننوق
اإلنسان (دولة فلسطني)؛
مواصلة تدعيم التدابري الرامينة إىل تنفين التشنريعات املناهضنة للعننف
88-11٤
العا لي (ملديف)؛
رسم تطة و نينة ملكافحنة العننف القنا م علنى ننوت اجلننس وتنفين ها،
89-11٤
إوافة إىل توفري املزيد من املوارد ملساعدة الضحااي (إسبانيا)؛
اس ننتحداش تن ندمات ال نندعم املتكام ننل لض ننحااي العن ننف اجلنس نني،
90-11٤
ا يف ذلك يف احلاالت النيت يكنون فيهنا املعتندي منن غنري األسنرة ،وتعنديل القنانون
رقننم  2003/217املتعلننق نننع العنننف العننا لي ومكافحتنني قصنند توسننيع نطاقنني
ليشمل مجيع أشكا العنف القا م على نوت اجلنس (الكتغا )؛
ووننع اسنتاتيجية و نيننة ملكافحننة العنننف القننا م علننى نننوت اجلنننس
91-11٤
واعتمادهننا ،وتعننديل القننانون املتعلننق ابلعنننف العننا لي بتوسننيع نطاقنني ليشننمل مجيننع
أشكا العنف القا م علنى ننوت اجلننس ،واحلنرص علنى تنفين القنانون املننقح تنفين ا
اامالا (تشاد)؛

مواصلة اجلهود اهلادفة إىل توسيع نطاق فرص جلوء وحااي العنف
92-11٤
القا م على نوت اجلنس والعنف العا لي إىل العدالة وتنظيم ايتهم بووو( ،ارواتيا)؛
رصن نند تنفي ن ن القن ننانون املعن نند املتعلن ننق كافحن ننة العنن ننف العن ننا لي
9٣-11٤
وتسننخري النتننا لالسننتمرار يف سننني عمليننة مالحقننة م نرتكيب العنننف العننا لي قضننا يا،
والت اد من أن مجيع اجلناة يعاقبون حق العقاب (تشيكيا)؛
9٤-11٤

تدعيم برام مكافحة العنف العا لي (العراق)؛

رفننض التش نريعات الننيت تضننعف سننيادة القننانون وتعننرض مكافحننة
95-11٤
الفساد للخطر (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
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مواصننلة اإلصننالحات القضننا ية ومكافحننة الفسنناد وفق ن ا للمعننايري
96-11٤
الدولية (النروي )؛
9٧-11٤

استكما إصال ،القضاء (السنغا )؛

صون استقال القضناء وتعزينزه بغينة احلفناى علنى دميومنة اإلصنالحات
98-11٤
اإلداريننة مننن تننال تنفي ن توصننيات آليننة التعنناون والتحقننق الننواردة مننن املفووننية
األوروبية (اندا)؛
اختاذ تدابري إلصال ،السلطة القضا ية وزايدة فعالية عمل مكتن
99-11٤
املدعي العام ومستوى الكفاءة املهنية ملوألفيي (اال اد الروسي)؛
 100-11٤رسننم اس نتاتيجية و نيننة لتيسننري وصننو الفحننات الضننعيفة إىل العدالننة،
ننا يف ذلننك عننن ريننق تننوفري التنندري يف جمننا حقننوق اإلنسننان ملننوألفي القضنناء
(املكسيك)؛
 101-11٤اعتم نناد ت نندابري تشن نريعية تش ننمل العقوب ننة املتناس ننبة عل ننى معامل ننة
اكتجزين والسجناء معاملة قاسية وغري قانونية (اال اد الروسي)؛
 102-11٤اختنناذ تنندابري لتحدينند أنشننطة العصنناابت اإلجراميننة الننيت تسننتخدم
األ فننا يف األعمننا التجاريننة غننري املشننروعة ومنعهننا ،ننا يف ذلننك البغنناء واملننواد
اإلابحية (اال اد الروسي)؛
 10٣-11٤إزالن ننة أي قين ننود علن ننى ممارسن ننة املشن ننورة أو التوجين نني أو اخلن نندمات
القانوني ننة اجملاني ننة ال ننيت يق نندمها اك ننامون إىل اكت نناجني إىل املس نناعدة القانوني ننة غ ننري
القادرين على مل تكاليف التمثيل القانوين (الكتغا )؛
 10٤-11٤الت اد من أن مجيع َمن سلبت الشر ة حريتهم يتمتعنون ابحلنق يف
النندفات ويف إج نراء مناقشننات مننع دننامني ،علننى النحننو املنصننوص علينني يف قننانون
رومانيا (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 105-11٤احلننرص علننى التحقيننق السنريع والفعننا يف مجيننع ادعنناءات إسنناءة
املعاملة على يد موألفي إنفاذ القانون (النمسا)؛
 106-11٤توجينني مزينند مننن التايننز علننى وننمان حريننة التعبننري وحريننة وسننا ا
اإلعالم (إستونيا)؛
 10٧-11٤تكثيننف اجلهننود ملكافحننة الننرق املعاصننر عننن ريننق ايننة حقننوق
الضحااي ،ا فيهنا احلنق يف إغفنا اهلوينة ،وتقندمي املسناعدة للضنحااي ،نا يف ذلنك،
عننند االقتضنناء ،امل ن وى واملشننورة وتننا اتصننا مباشننر علننى منندار اليننوم واألسننبوت
(اململكة املتحدة لكيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
108-11٤
العدالة (أرمينيا)؛

اختاذ املزيد من التندابري ملكافحنة االجتنار ابلبشنر وتقندمي اجلنناة إىل

 109-11٤مواصلة تكثينف جهودهنا ملننع االجتنار ابلبشنر منن تنال التحقينق
يف القضااي استباقي ا ،وتقدمي اجلناة إىل اكاامة ،وفرض عقوابت متناسبة (آيرلندا)؛
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 110-11٤مواصننلة اجلهننود الو نيننة الراميننة إىل مكافحننة االجتننار ابألشننخاص
واستغال األ فا (مصر)؛
 111-11٤االستمرار يف اجلهود الرامية إىل منع االجتار ابلبشنر وقمعني ومكافحتني
حبي تتحقق أهداا االستاتيجية الو نية ملكافحة االجتار ابألشخاص (غاان)؛
 112-11٤مواصننلة مكافحننة االجتننار ابلبشننر واملشنناراة يف التعنناون اإلقليمنني
والدويل يف ه ا املضمار (بلغاراي)؛
 11٣-11٤مواصلة املكافحة الفعالة لالجتار ابلبشر من تال التندابري التشنريعية
واإلدارية (الصني)؛
 11٤-11٤تدعيم االستاتيجية الو نية ملكافحنة االجتنار ابألشنخاص ،وإدراج
تدابري وقا ية هتدا إىل معاجلة األووات اهلشة للمرأة (هندوراس)؛
 115-11٤تكثيف اجلهود الرامية إىل منع االجتار ابلبشر ألغنراض االسنتغال
يف العمل واالجتار ابأل فا (العراق)؛
 116-11٤تكثيف جهودها ملنع االجتار ابلبشر ألغراض االستغال يف العمل
واالجتننار ابأل فننا  ،و سننني عمليننة التعننرا علننى وننحااي االجتننار ابلبشننر يف الوقننت
املناس (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 11٧-11٤تنندعيم جهننود مكافحننة االجتننار ابلبشننر واالسننتغال االقتصننادي
واالجتماعي وزايدة املساعدة املقدمة إىل الضحااي (إيطاليا)؛
 118-11٤التنفي الثابت للقوانني الو نية ذات الصلة واستاتيجيتها الو نية
الرامية إىل قطع دابر االجتار ابلبشر (الياابن)؛
 119-11٤مضناعفة اجلهنود اهلادفنة إىل مننع االجتنار ابلبشنر ومكافحتني ،ال سننيما
ألغن نراض االس ننتغال اجلنس نني ويف العم ننل والتس ننو القس ننري م ننن ت ننال الكش ننف يف
الوقت املناس ومساعدة الضحااي (بنما)؛
 120-11٤مواصلة اجلهود اجلارية ملكافحة االجتنار ابلبشنر ،تاصنة األ فنا ،
و ايتهم من االستغال اجلنسي (تونس)؛
 121-11٤مواصلة جهودها الرامية إىل منع االجتنار ابلبشنر وقمعني ومكافحتني
(تيمور  -ليشيت)؛
 122-11٤مواصننلة اجلهننود اهلادفننة إىل قيننق تقندم ملمننوس يف مكافحننة االجتننار
ابألشخاص (ترامانستان)؛
 12٣-11٤اختاذ تندابري موحندة منن أجنل تنوفري تندمات فعالنة إلعنادة هينل
وحااي االجتار واالستغال والعنف ود املرأة (مجهورية مولدوفا)؛
 12٤-11٤مواصننلة تنندعيم التنندابري الو نيننة الراميننة إىل تننوفري احلمايننة ل سننرة
بوصفها الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع (مصر)؛
 125-11٤اعتمنناد إ ننار قننانوين ص ن أو تعننديل تش نريعات العمننل القا مننة
من أجل تعزيز تنظيم التدري الداتلي املدفوت األجر وجودتي (الكتغا )؛
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 126-11٤االسننتمرار يف تو ينند التنميننة االقتصننادية واالجتماعيننة والنهننوض
ابلعمالة ،ورفع مستوى معيشة الشع (الصني)؛
 12٧-11٤مواصلة اجلهود حبي يتمتع العاملون يف القطنات الزراعني حبقنوقهم
االقتصادية واالجتماعية والثقافية متتع ا اامالا (بريو)؛

 128-11٤االستمرار يف تدعيم سياساهتا االجتماعية ،تاصة يف جما احلقوق
االقتصننادية واالجتماعيننة والثقافيننة مننن أجننل االرتقنناء سننتوى معيشننة شننعبها ،وال سننيما
أوعف فحات السكان (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 129-11٤تدعيم السياسات الرامية إىل ومان حنق اإلنسنان يف املناء يف املننا ق
الريفية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 1٣0-11٤التايز أاثر على سنني نوعينة اخلندمات الصنحية ،منع إينالء اهتمنام
تاص لوفيات األ فا واألمهات (منغوليا)؛
 1٣1-11٤اختاذ املزيد من التدابري من أجل مواصلة التقدم اكرز يف اسنتفادة
اجلميع من نظام الرعاية الصحية وتعزيزه ،ال سيما اكرومني (فييت انم)؛
 1٣2-11٤تدعيم تدمات الرعاينة الصنحية لنزايدة متوسنا العمنر املتوقنع للمواليند
واحلد من معدالت وفيات األ فا واألمهات (بريو)؛
 1٣٣-11٤استحداش اسنتاتيجية و نينة للوقاينة منن فنريوس نقن
والعمل مع اجملتمع املدين لتنفي ها (أستاليا)؛

املناعنة البشنرية

النظر يف اعتماد استاتيجية و نية بش ن فريوس نقن

املناعنة البشنرية/

1٣٤-11٤
اإليدز (إسرا يل)؛

 1٣5-11٤اإلس نرات يف اعتمنناد االس نتاتيجية الو نيننة املتعلقننة بفننريوس نق ن
املناعننة البش نرية/اإليدز للفننتة  2020-2018واالس نتاتيجية الو نيننة بش ن ن الصننحة
واحلقوق اجلنسية واإلجنابية ورصد ميزانية هلما (أملانيا)؛
 1٣6-11٤زايدة امليزانيننة املخصصننة لننكانم مكافحننة السننل الننو ين وتغيننري
التشريعات ،حس االقتضاء ،لعالج مجيع مروى السل (إستونيا)؛
 1٣٧-11٤تكريس املزيد من املوارد للنظام التعليمي من أجل ومان حصو
اجلميع وعلى قدم املساواة على التعليم اجليد (فييت انم)؛
 1٣8-11٤اختنناذ مجيننع التنندابري الالزمننة الننيت تكفننل جلميننع األ فننا احلصننو
علننى تعلننيم جننامع يكننون يف املتننناو وذا جننودة فا قننة دون أي شننكل مننن أشننكا
التميي ننز ،ننا يف ذل ننك لفا نندة األقلي ننات مث ننل الروم ننا وم ننن يعيش ننون أوو نناع ا هش ننة
(فنلندا)؛
1٣9-11٤
التعليم (العراق)؛

اخت نناذ مزي نند م ننن الت نندابري لض ننمان حص ننو مجي ننع األ ف ننا عل ننى

 1٤0-11٤زايدة امليزانيننة املخصصننة لتحسننني نظننام التعلننيم ،ومعاجلننة ألنناهرة
التسرب املدرسي املبكر (إندونيسيا)؛
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 1٤1-11٤مواص ننلة دع ننم ت نندري املعلم ننني عل ننى التثقي ننف يف جم ننا حق ننوق
اإلنسان ،وال سيما حقوق الطفل (قطر)؛
 1٤2-11٤مواصننلة ووننع تنندابري فعالننة لتعزيننز التثقيننف يف جمننا حقننوق اإلنسننان
والتوعية ا (أرمينيا)؛
 1٤٣-11٤تنفين التثقينف اجلنسنني الشنامل اإللزامنني الن ي يسنناوي بنني اجلنسننني
ويال م األعمار ومن نظام التعليم الرمسي وومان تكافؤ الفرص فيي (أستاليا)؛
 1٤٤-11٤التثقيف يف ميدان الصحة اجلنسية واإلجنابية يف املنناه األساسنية
للتعليم الثانوي ،ا يف ذلك عن ريق ووع جدو زمنين دندد لتنفين هن ا التندبري
(سلوفينيا)؛
 1٤5-11٤اختاذ إجراءات لووع برانم للتثقيف شامل ويقوم على األدلة يف
املناه األساسية للتعليم الثانوي ،إوافة إىل توفري التدري الكايف للمعلمني بش ن
التثقيف اجلنسي (فنلندا)؛
1٤6-11٤

زايدة سرعة جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة و ايتها (منغوليا)؛

 1٤٧-11٤وونع تندابري تشنريعية مناسنبة تضنمن حقنوق املنرأة يف امللكينة بعند
الطالق ،ال سيما يف حالة الزبات غري املسجلة (سرياليون)؛
 1٤8-11٤اخت نناذ ت نندابري لتعزي ننز حق ننوق املن نرأة ،تاص ننة ع ننن ري ننق التص نندي
لالنبعاش األتري للخطاب الن ي ينطنوي علنى قوالن طينة تتصنل حبقنوق املنرأة يف
الصحة اإلجنابية واجلنسية (بلجيكا)؛
قيق تقدم يف تنفين تندابري دنددة ومتابعنة تنفين ها لضنمان تنفين
1٤9-11٤
برانم املرأة والسالم واألمن (إسبانيا)؛
 150-11٤اعتماد تشريعات تعكنس أحكنام اتفاقينة جملنس أورواب للوقاينة منن
العنف ود النساء والعنف العا لي ومكافحتهمنا ،وتنوفري احلماينة املال منة للضنحااي
ومس نناعدهتم م ننن ت ننال ت نندمات متخصص ننة (اململك ننة املتح نندة لكيطاني ننا العظم ننى
وآيرلندا الشمالية)؛
 151-11٤املواءمة التامة لتشنريعاهتا الو نينة منع أحكنام اتفاقينة جملنس أورواب
للوقايننة مننن العنننف ونند النسنناء والعنننف العننا لي ومكافحتهمننا (اتفاقيننة اسننطنبو )
(إستونيا)؛
 152-11٤املض نني ق نندم ا يف تفعي ننل احلزم ننة التشن نريعية ال ننيت وو ننعتها الواال ننة
الو نية لتكافؤ الفنرص لتنفين اتفاقينة جملنس أورواب للوقاينة منن العننف وند النسناء
والعنف العا لي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبو ) (جورجيا)؛
 15٣-11٤تدعيم اجلهود املب ولة ملكافحة العنف ود املرأة عن ريق إعنالم
الضحااي ووقايتهم و ايتهم ومعاقبة اجلناة (آيسلندا)؛
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 15٤-11٤مضاعفة جهود اية املنرأة منن العننف ،يف القنانون ويف املمارسنة،
ا يف ذلك من تال آليات الوقاية واملساءلة ،تاصة منن رينق تندابري اسنتعجالية
فعالة لصاحل الضحااي وأسرهم (الكازيل)؛
155-11٤
اإلسالمية)؛

وننمان تعزيننز حقننوق األ فننا والشننباب و ايتهننا (مجهوريننة إينران

 156-11٤استحداش سياسات فعالة ملعاجلة مس لة العدد الكبنري منن األ فنا
املسيبني ال ين تراهم والدوهم ال ين يعملون يف اخلارج (الياابن)؛
 15٧-11٤توفري التعليم اجملاين واجليند جلمينع األ فنا  ،نن فنيهم أ فنا الرومنا،
وتنندعيم جهودهننا الراميننة إىل ايننة حقننوق مجيننع األ فننا  ،واختنناذ التنندابري الالزمننة
لوقف العنف والتمييز (منغوليا)؛
سني التنفي الفعا ل ن التطنة إهنناء إيندات األ فنا يف مؤسسنات
158-11٤
الرعايننة ووننمان انتقنناهلم إىل نظننام الرعايننة اجملتمعيننةال ،مننع التايننز تاصننة علننى منننع
إيدات األ فا دون  3سنوات يف مؤسسات (اجلبل األسود)؛
 159-11٤التطة إهناء إيندات األ فنا يف مؤسسنات الرعاينة وونمان انتقناهلم
إىل نظام الرعاية اجملتمعيةال وووع نظام رصد صارم (ألبانيا)؛
 160-11٤اختاذ املزيند منن اإلجنراءات لتنفين التطنة إهنناء إيندات األ فنا يف
مؤسسننات الرعايننة ووننمان انتقنناهلم إىل نظننام الرعايننة اجملتمعيننةال ،والتعجيننل ابختنناذ
تدابري لتوسيع نطاق التعليم اجلامع لفا دة األ فا ذوي اإلعاقة (بلغاراي)؛
 161-11٤تكثيننف اجلهننود الراميننة إىل منننع االجتننار ابأل فننا  ،وال سننيما عننن
ري ننق ت نندري املعلم ننني وتوعي ننة األ ف ننا بواس ننطة التعل ننيم ،وإي ننالء اهتم ننام ت نناص
للمجتمعات اكلية الفقرية واأل فا املهاجرين (النروي )؛
 162-11٤تكثيف العمل على الصعيد التشريعي خبصوص اية األ فا من
العن ننف ،وو ننمان الكش ننف يف الوق ننت املناسن ن ع ننن معامل ننة األ ف ننا بقس ننوة ومنعه ننا
(اال اد الروسي)؛
 16٣-11٤ختصنني املنوارد البشنرية والتقنيننة واملاليننة الالزمننة لتنفين االسنتاتيجية
الو نيننة لتعزيننز حقننوق الطفننل و ايتهننا يف الفننتة  2020-2014وخلطننة العمننل
ذات الص ننلة بغي ننة احل نند م ننن الفق ننر واإلقص نناء االجتم نناعي والعن ننف و نند اال ف ننا
(سويسرا)؛
 16٤-11٤ووننع ت نندابري تاصننة وت ننوفري املننوارد املالي ننة الالزمننة إلب نناد اي ننة
شاملة أل فا الشوارت وتزويندهم ابإلمكناانت احلقيقينة للحصنو علنى التعلنيم والندعم
الطيب والسكن والغ اء (بيالروس)؛
 165-11٤تنندعيم اجلهننود التش نريعية الراميننة إىل إهننناء زواج األ فننا والننزواج
املبكر والزواج القسري واستغال األ فا جنسي ا (سرياليون)؛
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 166-11٤ومان تندمات الندعم املتخصصنة ل فنا الن ين وقعنوا ونحااي
االعتداء واالستغال اجلنسي (شيلي)؛
 16٧-11٤االس ننتمرار يف اخت نناذ اإلجن نراءات الالزم ننة ملكافح ننة فق ننر األ ف ننا
وومان رفاه األ فا (اهلند)؛
168-11٤
(الكتغا )؛

اعتم نناد ت نندابري معين ننة للح نند م ننن تع ننرض األ ف ننا خلط ننر الفق ننر

169-11٤
(اجلزا ر)؛

اختنناذ التنندابري الالزمننة ملكافحننة الفقننر وإقصنناء األ فننا اجتماعي نا

 1٧0-11٤ختصي املنوارد الكافينة لضنمان فعالينة أداء اهليحنة الو نينة حلماينة
حقوق الطفل والتبين (سلوفاايا)؛
 1٧1-11٤االرتقاء ابجلهنود املب ولنة حلماينة األشنخاص ذوي اإلعاقنة منن تنال
جتديد التعاون مع املنظمات غري احلكومية اخلبرية وعن ريق إجراء قيقات شاملة
يف ادعاءات االعتداء (النروي )؛
سني ألنروا عنيا األشنخاص ذوي اإلعاقنة ،وال سنيما منن تنال
1٧2-11٤
تيسنري سننبل دتنوهلم سننوق العمنل وتكييننف املرااننز وغريهنا مننن آلينات اإليننواء علننى
احتياجاهتم (اجلزا ر)؛
 1٧٣-11٤اختنناذ التنندابري املناسننبة لضننمان مشنناراة األشننخاص ذوي اإلعاقننة
دون عراقيل يف النظام التعليمي ويف سوق العمل (النمسا)؛
 1٧٤-11٤هتيحننة الظننروا املواتيننة لتمكننني األقليننات القوميننة مننن التعبننري عننن
ثقافاهتا وتقاليدها وتطويرهنا بلغاهتنا األصنلية ،واختناذ تندابري إونافية يف حقنل التعلنيم
ملختلف األقليات ،ا فيها الروما (أفغانستان)؛
 1٧5-11٤تعن ن ننديل التش ن ن نريعات الو نين ن ننة لضن ن ننمان االمتثن ن ننا الكامن ن ننل جلمين ن ننع
االلتزامننات والتعهنندات املتعلقننة حبمايننة حقننوق اإلنسننان وتعزيزهنا ،ننا يف ذلننك تلننك
املتصلة ابألقليات القومية والنامجة عن التصديق على معاهندات حقنوق األقلينات،
وم ننن بينه ننا االتفاقي ننة اإل اري ننة حلماي ننة األقلي ننات القومي ننة وامليث نناق األورويب للغ ننات
اإلقليمية أو لغات األقليات (هنغاراي)؛
 1٧6-11٤ت نندعيم السياس ننات الرامي ننة إىل و ننمان التثقي ننف يف جم ننا حق ننوق
اإلنسان وصحة أ فا األقليات (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
اية حقوق األقليات القومية والدينية واحتامها عن ريق إعادة
1٧٧-11٤
ممتلكاهتا وومان اليقني القانوين يف ه ا السياق (هنغاراي)؛
 1٧8-11٤وننمان التنفين الكامننل للقننانون املتعلننق ابإلدارة العامننة عننن ريننق
توو ننيح ع نندم الت ننيقن الق ننانوين إزاء ش ننر العتب ننة خبص ننوص إأله ننار أمس نناء الش ننوارت
والعالمات الطوبوغرافية يف لغات األقليات (هنغاراي)؛
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1٧9-11٤

ومان احلق يف حرية جتمع األقليات السلمي دون متييز (هنغاراي)؛

 180-11٤تنقيح املناه الدراسية وات التاريخ املدرسنية حبين جتسند تننوت
ثقافات األقليات ومنظوراهتا ل مور وتقضي على القوال النمطية والتحيزات (هنغاراي)؛
 181-11٤الت اند منن أن تطننا االلتحناق ابملندارس والعتبننة العددينة إلنشنناء
الفصنو ال تسننتخدم بطريقننة متييزيننة ،مننع تننوفري فننرص احلصننو علننى التعلننيم التقننين
واملهين بلغات األقليات (هنغاراي)؛
 182-11٤مواصنلة تعزيننز إدمناج مجاعننة الرومننا ،نا يف ذلننك عنن ريننق تنفين
االستاتيجية الو نية اليت أ لقت تال الفتة ( 2020-201٥إيطاليا)؛
 18٣-11٤اال نراد يف تنفي ن اس نتاتيجيتها إلدمنناج مننوا ين رومانيننا مننن أقلي نة
الرومننا للفننتة  ،2020-201٥وتنندعيم املبننادرات املتصننلة ابلتعلننيم ،مثننل تعزيننز
تعليم أ فا الروما (الياابن)؛
 18٤-11٤مواصننلة التنفي ن الفعننا لالس نتاتيجية احلكوميننة مننن أجننل إدمنناج
موا ين رومانيا من أقلية الروما للفتة ( 2020-201٥ملديف)؛
185-11٤
الروما (إسبانيا)؛

زايدة املوارد املخصصة لتنفي االسنتاتيجية الو نينة إلدمناج أقلينة

 186-11٤ب ن اجلهننود الالزمننة لننزايدة فننرص حصننو الرومننا علننى التعلننيم،
ودتو سوق العمل ،وتلقي تدمات الرعاية الصحية (اال اد الروسي)؛
 18٧-11٤اختنناذ التنندابري الالزمننة لتمكننني أ فننا الرومننا مننن االسننتفادة التامننة
من التعليم والرعاية الصحية والعمل واإلدماج االجتماعي (ألبانيا)؛
 188-11٤اختنناذ مزينند مننن اإلج نراءات لضننمان حصننو أ فننا الرومننا علننى
التعلننيم اجلننامع اجلينند علننى قنندم املسنناواة ،مننع املشنناراة الكاملننة للسننكان الرومننا
(آيسلندا)؛
 189-11٤تنفين تنندابري هتنندا إىل تعزيننز اإلدمنناج االجتمنناعي للرومننا ،ننا يف
ذلك مشاراة األ فا الروما يف النظام املدرسي (سرياليون)؛
190-11٤

توفري ما يكفي من املوارد لتنفي استاتيجية إدماج الروما (بيالروس)؛

 191-11٤مضنناعفة اجلهننود الراميننة إىل إشنراك األ فننا مننن مجاعننة الرومننا يف
التعليم (بيالروس)؛
نامي التعلننيم
 192-11٤مواصننلة السياسننات اهلادفننة إىل إدمنناج أ فننا الرومننا يف نظن َ
والرعاية الصحية (جورجيا)؛
 19٣-11٤اختنناذ تنندابري دننددة للمسنناعدة علننى دم ن السننكان الرومننا يف اجملتمننع،
وال سيما يف جماالت التعليم والصحة والعمالة والسكن (املكسيك)؛
نوىل املزينند مننن االهتمننام الحتياجننات الرومننا
 19٤-11٤تنندعيم التش نريعات حبي ن ين َ
جمايل احلق يف السكن واحلق يف التعليم (اوت ديفوار)؛
يف َ
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 195-11٤مضنناعفة اجلهننود لتحسننني أووننات الرومننا متاشننيا مننع إ ننار اال نناد
األورويب لالستاتيجيات الو نية إلدمناج الرومنا حنا عنام  ،2020منثالا منن حين
تيسري سبل احلصو على التعليم والسكن الال ق واإلدماج االقتصادي (هولندا)؛
 196-11٤استحداش نظام فعنا ملتابعنة تنفين االسنتاتيجية الو نينة بتحديند
أهننداا واوننحة قابل ننة للقينناس ومس ننؤولية متابعننة التق نندم اكننرز؛ والنظ ننر يف إدراج
معلومننات إلزاميننة يف املنندارس عننن املعاملننة التار؛يننة للرومننا؛ وووننع بنرام ملكافحننة
الوصم السليب يف املدارس ،وا لك يف تلف املؤسسات العامة (السويد)؛
 19٧-11٤تنفي اإل ار القنانوين القنا م املتعلنق ابلفصنل ،وابخلصنوص تسنريع
التنفي ن امللمننوس لالس نتاتيجية الو نيننة املتعلقننة إبدمنناج الرومننا للفننتة 2020-201٥
(سويسرا)؛
 198-11٤مجع بياانت مصنفة حس اإلثنية دا دعم تنفي اسنتاتيجية إدمناج
الروما للفتة ( 2020-201٥الكازيل)؛
 199-11٤مواصلة تنفي توصيات هيحات معاهدات حقنوق اإلنسنان العاملينة
واإلقليمية ،تاصة ما يتصل إبباد الظروا املال منة إلقندار األقلينات القومينة علنى
التعبننري عننن ثقافاهتننا وتقالينندها وأعرافهننا وتطويرهننا بلغاهتننا ،واالسننتمرار يف تشننجيع
املعرفة بتاريخ تلف األقليات وتقاليدها وثقافاهتا (أوارانيا)؛
 200-11٤اعتماد استاتيجية و نية إلذااء الوعي يف صفوا سنكان رومانينا
ابملمارسننات التقليديننة الضننارة يف حننق املنرأة والتنمننيا اجلنسنناين الن ي ينطننوي علننى
متييز (أوروغواي)؛
 201-11٤تعزيننز حقننوق العمننا املهنناجرين وأفنراد أسننرهم بننني أصننحاب املصننلحة
على الصعيدين الو ين والعاملي من أجنل النظنر يف التصنديق علنى االتفاقينة الدولينة
حلماية حقوق مجيع العما املهاجرين وأفراد أسرهم (إندونيسيا)؛
 202-11٤تنندعيم ايننة حقننوق املهنناجرين والالجحننني ،تاصننة تل نك املتعلقننة
ابحلصو على السكن من تال تدابري دددة (السنغا )؛
 20٣-11٤اعتمناد تشنريعات إونافية مننن أجننل إزالنة العقبننات العملينة الننيت ننو
دون حصو األ فا الالجحني وملتمسي اللجوء على التعليم (أفغانستان).
 -115وتعك مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ه ا التقرير عن موقنف الدولنة
(النندو ) الننيت قنندمتها و/أو الدولننة قينند االسننتعراض .وال ينبغنني أن يفهننم أهنننا ظننى بت يينند
الفريق العامل بكاملي.
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