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مقدمة
 -1عرد الفريق العامل املعين السقعراض الدوري الشـامل املنشـو وفرـ ا لرـرار حلـق رـو
اإلنس ـ ــا  1/5املـ ـ ـ ر  11زيرا /يوني ـ ـ  3001دورتـ ـ ـ العش ـ ـرين يف الفـ ـ ـ ة م ـ ــن  31تشـ ـ ـرين
األول/أكقـ ــو ر إىل  1تش ـ ـرين الوـ ــا /نوفم  .3014وأُجـ ــري السـ ــقعراض املقعلـ ــق سـ ــلوفينيا يف
اجللســة الوالوــة عشــرة املعرــودة يــو  4تش ـرين الوــا /نوفم  .3014وت ـرأو وفــد ســلوفينيا وريــر
الع ــدل الس ــيد ا ــورا كليمانقش ــيق  .واعقم ــد الفري ــق العام ــل ي ــاذا القرري ــر املقعل ــق س ــلوفينيا يف
جلسق السا عة عشرة املعرودة يو  6تشرين الوا /نوفم .3014
 -3ويف  15ك ــانو الوا /ين ــاير  3014اخق ــار حل ــق ر ــو اإلنس ــا حموع ــة املر ــررين
القالية (اجملموعة الوالثية) لقيسري السقعراض املقعلق سلوفينيا :إيطاليا و وتسوانا وفييت نا .
 -3ووفرـ ا للفرــرة  15مــن مرفــق الرـرار  1/5والفرــرة  5مــن مرفــق الرـرار  31/16صــدرت
الوثائق القالية لالسقعراض املقعلق سلوفينيا:
ترري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وطين/ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض مكق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وفرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا للفر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة (15أ)
(أ)
()A/HRC/WG.6/20/SVN/1؛
( ) جتمي ـ للمعلومــات أعدت ـ مفوضــية األمــم املقحــدة الســامية حلرــو اإلنســا
وفرا للفررة )A/HRC/WG.6/20/SVN/2( ) (15؛
(ج)

موجز أعدت املفوضية وفر ا للفررة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/20/SVN/3

 -4وأ يلــت إىل ســلوفينيا عــن طريــق اجملموعــة الوالثيــة ئائمــة أســفلة أعــد ا ســلف ا إســبانيا
وأملاني ــا و لايك ــا واجلماوري ــة القش ــيكية واملكس ــية واململك ــة املقح ــدة ل يطاني ــا الع م ـ وأيرلن ــدا
الشــمالية والنــروين ويولنــدا .ويــاذأل األس ـفلة مقا ــة عل ـ الشــبكة اسارجيــة لالســقعراض الــدوري
الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أكــد وفــد ســلوفينيا حــددا أ رــو اإلنســا يــي مــن ــا املبــاد الرئيســية الــيت ترــو
علياــا واوريــة ســلوفينيا .وأفــاد أ مشــاركة املـرأة يف اجلمعيــة الوطنيــة ويف احلكومــة ئــد رادت منــاذ
ترــدس ســلوفينيا ترريريــا الــوطين .وجتــري منــاذ منقصــف تش ـرين األول/أكقــو ر منائشــة عامــة شــو
مشروع ئانو جديد مام عن الشراكة املدنية ا أشخاص من نفق اجلنق.
 -6وذكر الوفد أ احلكومة ئد ئلّصت إىل د كبري تراكم القرارير اليت يقعا علياا تردمياا
إىل ييفات رو اإلنسا ؛ وأضاف أ سلوفينيا ئ ّدمت يف متور/يوليـ  3014ترريريـا الوالـ
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مبوجــب العاــد الــدو اســاص ــاحلرو املدنيــة والسياســية وترريريــا األو مبوجــب اتفائيــة رــو
األشخاص ذوي اإلعائة .وئدمت من تويا أيضا وثيرة أساسية مش كة حمدثة.
 -1وئــد أُ ــررت يف يــاذأل الوثيرــة عــل اجلوانــب الــيت أ ــررت فياــا ســلوفينيا ترــدما كبـريا منــاذ
عــا  .3010وشــدد الوفــد عل ـ اإلج ـراءات الــيت ا ــاذت لقســوية وضــعية املشــطو ا مــن ســال
املريمــا إئامــة دائمــة .وصــود عل ـ ئــانو يف عــا  3010لقن ــيم وض ـ املشــطو ا ومــنحام
إمكاني ــة تس ــوية وض ــعام واحلص ــول علـ ـ رخ ــد اإلئام ــة الدائم ــة .و ــدأ العم ــل ن ــا خ ــاص
للقعويضات يف زيرا /يوني  3014يقيح للمسقفيدين املطالبة القعويل.
 -1وذكــرت ســلوفينيا أكــا متكنــت مــن ريــادة ترلــيد ت ـراكم الرضــايا املعروضــة عل ـ احملــاكم
حبي مل يعد يناك دي عن مشكلة نيوية.
 -9ويف معــرض احلــدي عــن اإلج ـراءات القرشــفية أكــد الوفــد أ يــاذأل اإلج ـراءات حبوــت
عنايــة لقرلــيد أثريــا علـ األشــد ضــعفا إىل أئصـ ــد يكــن .وتـ دي القحــويالت الجقماعيــة
دورا كبريا يف احلد من الفرر يف سلوفينيا.
 -10وتناول الوفد أسـفلة طُر ـت يف وئـت سـا ق للحـوار القفـاعلي قرـدس معلومـات إضـافية
ا قداءا عل األسفلة املردمة من إسبانيا واجلماورية القشيكية واملكسية واململكة املقحدة ل يطانيا
الع مـ وأيرلنــدا الشــمالية ويولنــدا شــو املشــطو ا ض عــرض القــدا ري امللموســة الـواردة يف ئــانو
القعويضات.
 -11وفيم ــا يقعل ــق األس ــفلة املردم ــة س ــلفا م ــن أمل ــا و لايك ــا واململك ــة املقح ــدة ل يطاني ــا
الع م وأيرلندا الشمالية والنروين ويولندا شو طائفة الرومـا دـدا الوفـد عـن دسـا ـروف
الســكن ألفـراد طائفــة الرومــا ويــو األمــر الــاذي كــا يشــكل األولويــة يف ال نــامن الــوطين للقــدا ري
لصاحل طائفة الروما للف ة  3015-3010وعن القرد احملرر يف العديـد مـن مسـقوطنات الرومـا
خالل األعوا األخرية.
 -13أمــا عــن الجتــار البشــر فوكــد الوفــد حــددا ردا علـ اسقفســارات اجلماوريــة القشــيكية
واملكســية واململكــة املقحــدة ل يطانيــا الع مـ وأيرلنــدا الشــمالية والنــروين ويولنــدا علـ األةيــة
اليت تولياـا كومـة لـدأل هلـاذأل املسـولة .وأكـد الوفـد علـ أ املنسـق الـوطين يرفـ ترريـرا سـنويا إىل
احلكومة وإىل اجلمعية الوطنية شو القدا ري الوئائية واملساعدة املردمة لضحايا الجتار.
 -13وردا علـ ـ اسقفس ــار م ــن لايك ــا ش ــو تع ــرض أطف ــال األئـ ـرا م ــن نف ــق اجل ــنق يف
امل ــدارو للقميي ــز علـ ـ أس ــاو املي ــل اجلنس ــي ألس ــريم س ــلم الوف ــد الض ــوء يف مع ــرض تر ــدس
األنش ــطة ال ــيت ض ــري الض ــطالع هب ــا يف ي ــاذا الص ــدد عل ـ كقي ــب عن ـوا "إمس ــي داح ــا " ع ــن
املوليات واملوليا جنسيا ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسـية واسنـاث الـاذي ورع علـ
ويـ تالميــاذ املــدارو الوانويــة أثنــاء الســنة الدراســية اجلاريــة .وردا علـ سـ ال مــن إســبانيا أوضــح
الوفــد أ ورارة الصــحة يف ســلوفينيا ومصــلحة نرــل الــد تعكفــا اليــا علـ الن ــر يف يارســا ما
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الرائمـة غيــة جعلاــا مقوائمــة مـ املقطلبــات الطبيــة لضــما مســقومل عـال مــن احلمايــة ملقلرــي الــد
وم مبدأ عد القمييز.
 -14ويف رد عل س ال من املكسية أكد الوفد حددا أ املساواة ا اجلنسا يف سلوفينيا
ــق ويــدف ومبــدأ أفرــي يســري يف وي ـ منــا ي يــاة الرجــال والنســاء عل ـ الس ـواء يف وي ـ
مرا ــل يــا م .ودــدا وفــد ســلوفينيا كــاذلة عــن وض ـ النســاء يف ســو العمــل ي ـ فــار
األجر يـو مـن ـا األد يف أورو ـا ودديـدا نسـبة  3.5يف املائـة ترريبـا يف عـا  .3013وئـد
أيضــا عرضــا عــن مشــروع ماــم للقوعيــة مبســولة مكافحــة العنــف الوائ ـ عل ـ النســاء أطلــق علي ـ
" - VESNAالعي دو عنف".
 -15ورد الوفــد عل ـ أســفلة مــن النــروين شــو الكق ــان يف ســاو ســلوفينيا موضــحا أ
الكق ــان مشــكلة كانــت مطرو ــة يف ســان وا ــد خــالل فـ ة ئصــرية وب تــدارك الوضـ قنفيــاذ
تدا ري شىت .وفيما يقعلق حبكم احملكمة األورو ية حلرو اإلنسـا شـو الودائـ العملـة األجنبيـة
يف نــة  Ljubljanskaفرــد عيّنــت احلكومــة فريــق عمــل إلنفــاذ يــاذا احلكــم ويــو صــدد إعــداد
خطة عمل سقُرد إىل اللانة الورارية جمللق أورو ا حبلول منقصف كانو الوا /يناير .3015
 -16وشدد الوفد أيضا علـ أ ةـة منائشـات جاريـة شـو تعزيـز مكقـب أمـا امل ـامل املعـين
حبرـ ــو اإلنسـ ــا ليصـ ــبح م ـ ـ يال لنيـ ــل العقمـ ــاد ضـ ــمن الففـ ــة (أ) مـ ــن جلنـ ــة القنسـ ــيق الدوليـ ــة
للم سسات الوطنية من أجل تعزيز رو اإلنسا ومحايقاا.
 -11وتنــاول الوف ــد أســفلة مردم ــة م ــن لايكــا موض ــحا أ الس ــلطات تعكــف عل ـ تنفي ــاذ
إج ـراءات تنســيق وراريــة فيمــا يــد القصــديق عل ـ ال وتوكــول الخقيــاري للعاــد الــدو اســاص
ــاحلرو الئقصــادية والجقماعيــة والورافيــة وال وتوكــول الخقيــاري لتفائيــة رــو الطفــل شــو
إج ـراء ترــدس البالاــات وأن ـ ضــري حب ـ مســولة القصــديق عل ـ التفائيــة الدوليــة حلمايــة وي ـ
األش ــخاص م ــن الخقف ــاء الرس ــري وك ــاذلة مس ــولة القص ــديق علـ ـ القع ــديل علـ ـ امل ــادة  1م ــن
التفائية الدولية للرضاء عل وي أشكال القمييز العنصري.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -11أثنــاء احلـوار القفــاعلي أدىل  13وفــدا بيانــات .وتــرد القوصــيات املردمــة أثنــاء احلـوار يف
اجلزء الوا من ياذا القررير.
 -19ر بت واورية إيرا اإلسالمية قوئي سلوفينيا وتصديراا عل صكوك دولية و إدخـال
تعديالت عل ئانو الرعاية الصحية مبا يشمل ئانو اسـدمات الصـحية .وشـددت علـ الرلـق
الــاذي أعر ــت عنـ املفوضــية الســامية حلرــو اإلنســا إراء العنــف ضــد النســاء واألطفــال والعنــف
املنز والعنف ضد الروما.
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 -30ونـ ّـوأل الع ـرا ــاإلجراءات الــيت ا ــاذت لقنفيــاذ القوصــيات املربولــة أثنــاء اجلولــة األوىل مــن
الس ــقعراض ال ــدوري الش ــامل .ور ــب أيض ــا الق ــدا ري املقعلر ــة مبكافح ــة العن ــف املن ــز والجت ــار
ونوأل الضمانات إلئرار املساواة يف املعاملة للامي واحلماية من القمييز.
البشر ومحاية األطفالّ .

 -31ور بـت أيرلنـدا قوجيـ دعـوة دائمـة للمكلفـا ـاإلجراءات اساصـة و القرـد فيمـا يــد
"املشــطو ا" معر ــة حــددا عــن الرلــق إراء القنفيــاذ يف يــاذا الصــدد .ول ــت ــمء القرــد فيمــا
يقعلــق اعقمــاد أمــا امل ــامل املعــين حبرــو اإلنســا ضــمن الففــة (أ) راــم ئبــول القوصــيات ذات
الصلة.
 -33ور ب ــت إسـ ـرائيل الق ــدا ري املقعلر ــة احلماي ــة الجقماعي ــة واألطف ــال والش ــبا والجت ــار
األشخاص .وأعر ت عن الرلـق إراء القمييـز الـاذي يقعـرض لـ مواطنـو وماـاجرو مال ـة أ
الس ــلطات مل تنف ــاذ القوص ــيات ال ــيت ئبلقا ــا أثن ــاء اجلول ــة األوىل م ــن الس ــقعراض ال ــدوري الش ــامل
واملقعلرة مبكافحة القمييز ضد الروما.
 -33ور بـت إيطاليـا القـدا ري الراميـة إىل مكافحـة العنـف ضـد املـرأة وطلبـت ترـدس تفاصــيل
عــن تنفيــاذ يــاذأل القــدا ري وعــن أيــة يارســات فضــل طصــوص ال نــامن الــوطين للوئايــة مــن العنــف
ونويـت ـاجلاود
األسري وتسـاءلت إ كانـت السـلطات صـدد الن ـر يف وضـ رنـامن جديـدّ .
اليت تباذل فيما يد رو الروما ولغات األئليات.
 -34ور ب ــت الكوي ــت ــاجلاود ال ــيت تب ــاذل طص ــوص ر ــو النس ــاء واألطف ــال والقعل ــيم
والنزاية والفساد وترلـيد الـ اكم يف الرضـايا املعروضـة علـ احملـاكم .ودعـت إىل فـقح اجملـال إىل
وصول املزيد من النساء إىل املناصب السياسية العليـا وتنفيـاذ توصـيات املرـرر اسـاص املعـين امليـاأل
منوية قعاو السلطات.
والصرف الصحي ّ
 -35وأعر ت ماليزيا عن ترـديريا للقـدا ري الراميـة إىل تنفيـاذ القوصـيات الـيت ئبلقاـا أثنـاء اجلولـة
األوىل من السقعراض الدوري الشامل ل سيما ترـديريا للقرـد احملـرر يف تسـايلاا وجـود أمـاكن
للعبادة خاصة األئليات مشاعة إيايا عل ا اذ مزيد مـن اإلجـراءات يف يـاذا الشـو  .ودعـت
ماليزيا إىل اعقماد سياسات و رامن للحد من أوج احليف اليت تقعرض هلا حموعات األئليات.
 -36ون ـ ّـوأل اجلب ــل األس ــود قنفي ــاذ القوص ــيات ال ــيت ئُبل ــت م ــن ئب ــل مر ب ــا القع ــديالت ال ــيت
أدخلت عل الرانو اجلنائي .وتساءل عن سبل توثري ئانو عالئـات العمـل يف مشـاركة املـرأة يف
سو العمـل علـ الصـعيدين العـا واسـاص وطلـب معلومـات عـن رنـامن القـدا ري الـوطين لفائـدة
الروما مال ا أ تردما ئد درق.
 -31وأ اط املغر علما املعلومات املقعلرة قنفياذ القوصـيات الـيت ئُبلـت مـن ئبـل و القـدا ري
الراميــة إىل تعزيــز اإلطــار امل سســي و ــاألخد عــن طريــق أمــا امل ــامل املعــين حبرــو اإلنســا .
ور ب القعديالت اليت أدخلت علـ الرـانو اجلنـائي و القـدا ري الراميـة إىل إدمـاج مـادة القوريـف
يف رو اإلنسا يف املناين القعليمية والو دات القدريبية.
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 -31ور بــت يولنــدا القرــد احملــرر فيمــا يقعلــق فعاليــة الن ــا الرــانو و قرل ـيد ال ـ اكم يف
الرضـايا .وأشـادت ـاجلاود الـيت تبــاذل يف حـا املسـاواة ـا اجلنســا والعنـف ضـد املـرأة م كــد اة
عل أةية محاية النساء والفقيات ودسا معاملة األئليات.
 -39ور بت نيوريلندا الفرصة املقا ة ملنائشة مسائل رو اإلنسا ذات اليقما املش ك
وأئرت القحديات اليت تواجااا سلوفينيا يف ياذا الصدد .وعرضت إطالع سلوفينيا علـ جتر قاـا
يف القعامل م مسائل العنف املنز .
 -30وأ ررت نيكارااوا القرد الاذي ررق سلوفينيا يف حال مكافحـة الجتـار البشـر عمـالا
القوصيات املردمة أثنـاء اجلولـة األوىل مـن السـقعراض .ور بـت أيضـا القرـد احملـرر علـ صـعيد
املساواة ا اجلنسا ومتكا املرأة وريادة مشاركقاا يف صن الررار.
 -31وأش ــادت نياريي ــا القر ــد احمل ــرر فيم ــا يقعل ــق حبر ــو األطف ــال و و ــت عل ـ أخ ــاذ راء
ونويــت ن ــا القــوما الصــحي اإللزامــي
األطفــال يف العقبــار يف ســيا عمليــات ا ــاذ الر ـرارّ .
وشاعت عل دسا األ كا املقعلرة املقراعدين واملرض .
 -33وأعر ــت النــروين عــن أســفاا حملدوديــة اجلاــات املشــمولة يف عمليــة الســقعراض الــدوري
الش ــامل ول ــت عملي ــات النرط ــاع يف عم ــل اللان ــة ذات الص ــلة املشـ ـ كة ــا اإلدارات.
وأخــاذت علمــا القوصــيات الســا رة الــيت ئبلقاــا فيمــا يقعلــق الرومــا مر ب ـةا القعــاو احلاصــل يف
ياذا الصدد .ور بت القدا ري املقعلرة مبكافحة الجتار البشر وحبرو األطفال.
 -33ودع ــت اكس ــقا إىل ــاذل مزي ــد م ــن اجلا ــود للقص ــدي للقميي ــز ض ــد األئلي ــات الديني ــة
واإلثنيــة ل ســيما يف حــال الصــحة والقعلــيم ومن ـ القعــاذيب مــن جانــب وكــالت إنفــاذ الرــانو .
ورددت أوج الرلـق الـيت أعر ـت عناـا اللانـة املعنيـة الرضـاء علـ القمييـز العنصـري إراء الرصـور
احلاصل يف مال رة مرتكيب اجلنايات ذات الدواف العرئية.
 -34ور بت الفلبا اجلاود اليت تباذهلا سلوفينيا ملكافحة الجتار األشخاص ومحايـة رـو
املاــاجرين .وشــددت عل ـ أ املطلــو تــوفري مــا يلــز مــن امل ـوارد لقنفيــاذ ال ـ امن املقعلرــة ــالعنف
األسري واألطفال والشبا واألشخاص ذوي اإلعائة ومكافحة القمييز.
 -35ور بــت ولنــدا ــاجلاود الــيت تبــاذهلا ســلوفينيا لمقوــال القوصــيات الــيت ئبلقاــا أثنــاء اجلولــة
األوىل مــن الســقعراض الــدوري الشــامل .عل ـ أكــا تعــر عــن الرلــق إراء ن ــا عدالــة األ ــداا
وإراء الة أطفال حموعات األئليات.
 -36ور بت ال تغال اجلاود اليت تباذل لقعزيز دور املرأة يف اجملقم ويف سو العمل و اسطة
الرامية إىل تنفياذ ئـرار حلـق األمـن  )3000(1335ويـو مـا ميوـل ترـدما يف سـبيل إكـاء العنـف
ونويت اجلاود الرامية إىل مكافحة القمييز.
ضد النساء والفقياتّ .
 -31واسقفس ــرت واوري ــة مول ــدوفا ع ــن ا ث ــار امل تب ــة ع ــن تطبي ــق أوام ــر الش ــرطة القرييدي ــة
ونويت م القردير اسطوات اليت ا اذ ا سلوفينيا ملن ومكافحة الجتار البشر.
املطورةّ .
ّ
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ونوأل الداد الروسي ـاجلاود الـيت تبـاذهلا سـلوفينيا حلمايـة رـو اإلنسـا  .لكنـ ل ـ
ّ -31
أ وضـ الرومــا ل يـزال يوــري إشــكالية وأ تنفيــاذ مــا مــنح لطائفــة الرومــا مــن وضـ ئــانو خــاص
ومن رو مل يقحرق يف الوائ العملي.
ونويـت اململكــة العر يــة السـعودية إدخــال تغيـريات م سسـية واعقمــاد ئـوانا وسياســات
ّ -39
ونويت أيضا ال امن اليت نفاذت لقلبيـة ا قياجـات األشـخاص
حلماية رو اإلنسا وتعزيزياّ .
الاذين يعيشو يف فرر وإلعمال رو الطفل.
ونويــت الســنغال ارتيــاق القرــد الــاذي درــق يف حــالت احلمايــة الجقماعيــة ومحايــة
ّ -40
األطفــال ومكافحــة القمييــز والعنــف املنــز فضــال عــن اإلســكا والرعايــة الصــحية للماــاجرين
وطاليب اللاوء.
 -41وشــاعت صــر يا ســلوفينيا عل ـ مواصــلة جاوديــا لقنفيــاذ القوصــيات املنبورــة عــن اجلولــة
األوىل من السقعراض واألخـاذ قفسـري يلـو للرـانو املقعلـق الوضـ الرـانو ملـواطين يواسـالفيا
السا رة الاذين يعيشو يف سلوفينيا.
 -43وأثنــت س ـرياليو عل ـ ســلوفينيا إلئامقاــا أط ـرا ئانونيــة وم سســية مقينــة إلعمــال رــو
اإلنســا وكفالــة احلرــو الجقماعيــة واحلــد مــن الفرــر وذلــة راــم الوضـ الئقصــادي الصــعب.
وشاعت سلوفينيا عل جعل مكقب أما امل امل مقوائما م مباد اريق.
 -43وأثنــت ســلوفاكيا عل ـ ســلوفينيا لقصــديراا عل ـ عــدة صــكوك دوليــة حلرــو اإلنســا
وللااــود الــيت تبــاذهلا لقحســا انــدماج الرومــا ومكافحــة القمييــز ضــد الرومــا .وشــاعت ســلوفينيا
عل مواصلة ددي مسقوطنات الروما وضما القمويل ملساعدي تعليم أفراد الروما.
 -44ور ب ــت إس ــبانيا اهليك ــل امل سس ــي ال ــاذي اعقمدت ـ س ــلوفينيا ملكافح ــة القميي ــز لكنا ــا
ونويت القرد الـاذي أ ررتـ سـلوفينيا يف
شددت عل ضرورة تعزيز القنسيق ضمن ياذا اهليكلّ .
حـال محايــة األشــخاص ذوي اإلعائــة لكناــا أعر ــت عـن الرلــق حبصــوص رــو الرومــا واألئـرا
املوليا جنسيا.
ونوي ــت س ــري لنك ــا ــاجلاود الرامي ــة إىل تعزي ــز اإلط ــار الر ــانو وامل سس ــي وللنا ــوض
ّ -45
حبرو النساء واألطفال والروما .وشاعت سلوفينيا عل صو رو الففات األكور ضـعفا مـن
خالل املساعدة الجقماعية.
 -46ور بت السويد القزا سلوفينيا مبكافحة العنف والقمييـز أيـا كانـت أسـبا مبـا يف ذلـة
مـا كـا سـبب امليـل اجلنسـي واهلويـة اجلنسـية .يــد أكـا ل ـت إعـرا جلنـة رـو الطفـل عــن
الرلق إراء القمييز الاذي يقعرض ل أطفال األئرا من نفق اجلنق.
ونويــت تايلنــد مـ القرــدير ن ــا القــوما الصــحي اإللزامــي الشــامل .يــد أكــا ل ــت
ّ -41
القرــارير الــيت تقحــدا عــن ارتفــاع عــدد األشــخاص احملــروما مــن تــوما صــحي مناســب وطلبــت
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تردس مزيد من املعلومات عن الفوار يف ياذا الصـدد .ول ـت أيضـا الصـعو ات الـيت تواجااـا
األئليات.
 -41ور بــت واوريــة مرــدونيا اليواســالفية الســا رة القصــديق عل ـ صــكوك دوليــة حلرــو
اإلنس ـ ــا و القر ـ ــد احمل ـ ــرر من ـ ــاذ اجلول ـ ــة األوىل م ـ ــن الس ـ ــقعراض ال ـ ــدوري الش ـ ــامل فيم ـ ــا ي ـ ــد
"املشــطو ا" واهليفــة السقشــارية املعنيــة وض ـ األشــخاص مــن واوريــات يواســالفيا الســا رة.
وطلبت معلومات عن تدا ري الرصد والقروس فيما يقعلق القمييز ضد الروما.
ونوي ــت ت ــونق القص ــديق علـ ـ ص ــكوك إئليمي ــة ودولي ــة و قع ــديل الدس ــقور والر ــانو
ّ -49
اجلنــائي و ــاجلاود املباذولــة ملكافحــة الجتــار البشــر والقمييــز العنصــري .وشــاعت ســلوفينيا علـ
إصالق مكقب أما امل امل املعين حبرو اإلنسا جلعل مقوائما م مباد اريق.
 -50وطلب ــت تركي ــا مزي ــدا م ــن املعلوم ــات ع ــن الر ـ ـرار املقعل ــق ال ن ــامن ال ــوطين للمس ــاعدة
الجقماعية  3030-3013و رامن اإلصـالق الوطنيـة .ول ـت تصـميم سـلوفينيا علـ تسـوية
مسولة "األشخاص املشطو ا".
ونويــت أوكراني ــا ــالقزا ســلوفينيا إعم ــال ر ــو اإلنســا و اودي ــا لقحس ــا اإلط ــار
ّ -51
امل سسي والقشريعي مبـا يف ذلـة القصـديق علـ صـكوك دوليـة .ونويـت ـاسطوات الـيت ا ـاذت
حلماي ــة األش ــخاص ذوي اإلعائ ــة وش ــاعت س ــلوفينيا علـ ـ مواص ــلة تنفي ــاذ ـ ـرامن ذات الص ــلة
و صيد املوارد الالرمة لاذلة.
ونوي ــت اململك ــة املقح ــدة ل يطاني ــا الع م ـ وأيرلن ــدا الش ــمالية ــاسطوات ال ــيت ا ــاذت
ّ -53
لقسوية وض األشخاص "املشطو ا" .وشاعت سلوفينيا علـ ـاذل مزيـد مـن اجلاـود لقمكيـنام
مــن اســقعادة رــوئام وتضــييق شــرة الفـوار يف يــاذا الصــدد .وشــاعقاا أيضــا علـ ا ــاذ تــدا ري
للرضاء عل القمييز ضد الروما.
 -53وفيم ــا يقعل ــق حبر ــو الس ــكا الروم ــا ذ ّك ــر وف ــد س ــلوفينيا ــو الروم ــا يقمقع ــو حبماي ــة
خاصــة مبوجــب الدســقور ومبوجــب ئــانو طائفــة الرومــا لعــا  .3001وضــري إعــداد رنــامن وطــين
للق ــدا ري لص ــاحل الروم ــا للفـ ـ ة  3030-3015تكمل ــة لل ن ــامن الر ــائم وس ــريّكز علـ ـ ال ــروف
املعيشية والقو يف والندماج الجقماعي والصحة والورافة واللغات.
 -54ويف معرض اإلئرار القحديات الرائمة يف حا رو اإلنسا والندماج الجقماعيـة
أشــار الوفــد إىل أ دســنا كب ـريا ئ ـد ط ـرأ فضــل اجلاــود الــيت ــاذلقاا احلكومــة وتلــة الــيت ــاذهلا
اجملقم ـ الــدو واملن مــات اــري احلكوميــة .فرــد دســن احل ـوار ــا احلكومــة و قلــف الطوائــف.
ويلل ــت ال ـ ـ امن املوجا ــة هل ــاذأل الطوائ ــف اس ــقحداا ش ــرطة حقمعي ــة وتر ــدس الق ــدريب لض ــباط
الشرطة وئد انضمت أول شرطية من الروما إىل ئوات الشرطة.
 -55ول يوجـد يف الفصــول املدرســية أي فصــل ــا القالميــاذ؛ فوطفــال الرومــا جــزء مــن الن ــا
القعليمي العا  .لكن اس اتياية تعليم الروما ترضي قو يـف مسـاعدين لقعلـيم الرومـا للمسـاعدة
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علـ ـ دس ــا دص ــيل تالمي ــاذ الروم ــا و ض ــوريم إىل امل ــدارو وإل ــداا جس ــور ــا املدرس ــة
والسلطات الوطنية وحقم الروما.
 -56وأكـد الوفـد أ مسـقوطنات الرومـا الـيت ل دصــل علـ امليـاأل ئليلـة وذلـة نقياـة لقنفيــاذ
القش ـري الــاذي يش ـ ط أ تكــو كــل مســقوطنة يعــي فياــا أكوــر مــن  50ســاكنا صــفة دائمــة
مزودة إمدادات املياأل العامة .وضري تسوية املشـاكل املقبريـة اسـقنادا إىل توصـيات املرـرر اسـاص
املعين مبياأل الشر والصرف الصحي .وتعكف سلوفينيا عل الن ر يف إمكانيـة الرترـاء ـاحلق يف
املياأل إىل مسقومل احلق الدسقوري.
 -51وتس عي سلوفينيا اليقما إىل دور اجمللق احلكـومي املعـين املسـائل املقعلرـة اجلاليـات
الروميـة للــدول الـيت كانــت تشـكل واوريــة يواوسـالفيا الداديــة الشـ اكية الســا رة املوجــودة يف
سلوفينيا وصف ييفة اسقشارية.
 -51ويف معــرض القــاذكري ــو  35 000شــخد ئــد " ُشــطب" مــن ســال املريمــا صــفة
دائمة ل ت سلوفينيا أ القغيري احلاصل يف وض إئامقام مل ي ثر عل مواطنقام وإمنا ترتب
عن أثر من ي القمق احلرو إراء املريما فرم .وئد اسقعاد  13 000شـخد وضـعام
يف ا عاد ا خرو إىل دوهلم .ويلـل ئـانو تسـوية الوضـ الرـانو ملـواطين يواسـالفيا السـا رة
الـاذين يعيشـو يف ســلوفينيا ويـ "املشــطو ا" وأطفـاهلم مبــا يف ذلـة الــاذين يعيشـو يف اســارج
كما أ ئانو القعويل لألشخاص املشطو ا من سال املريما صفة دائمة ينطبق عل وي
األشــخاص غــل الن ــر عــن ئبــول طلبــات اإلئامــة الــيت ئــدمويا أو رفضــاا .وأئــر الوفــد أ يــاذا
الن ا ل يزال يواج صعو ات الن ر إىل العدد الكبري مـن احلـالت والطعـن املرـد أمـا احملكمـة
الدسقورية عل ياذا الرانو  .لكن أوج احليف اليت يعا مناا األشخاص "املشطو و " ترلصت
إىل د كبري.
 -59وش ــدد الوف ــد عل ـ أ خط ــا الكرايي ــة وال ـ وين للقعص ــب وكرايي ــة األجان ــب تع ــديا
سـلوفينيا جـرائم ويقعــرض املقـورط فياــا إىل مال رــات؛ لكـن مل تشــاد ســلوفينيا ـالت كوــري مــن
خطا الكرايية ضد األئليات ول من القعصب الديين.
 -60و ـالعودة إىل مســولة الناــوض املسـاواة ــا اجلنســا أ ّكــد الوفـد حــددا علـ أ الوضـ
ئــد دســن كو ـريا عل ـ صــعيد وســائم اإلعــال والسياســات والرطــاع العــا ي ـ لغــت نســبة
الرضـاة مــن النســاء  10يف املائـة لكنـ ل ـ اسـقمرار الصــعو ات علـ صـعيد الشــركات يـ
ل تقااور نسبة النساء ا املديرين القنفياذيا  5يف املائة.
 -61وئــد اعقُمــدت تش ـريعات و ـرامن فيمــا يــد الشــرطة واســدمات الجقماعيــة ملكافحــة
العنف اجلنسا واملنز وإلذكاء الوعي هباذأل املسولة.
 -63وتقمق ـ األئليــة اإليطاليــة واألئلي ــة اجملريــة وض ـ دســقوري خ ــاص؛ فرــد مــنح للا ــاليقا
مرعدين يف ال ملا ويقعا وجود أر عة مدعا عاما علـ األئـل يـن ميلكـو معرفـة جيـدة اللغـة
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اإليطالية أو اللغة اجملرية .كما ُخصد متويل للغات األئليات يف الن ا القعليمـي وضـمن وسـائم
اإلعال .
 -63وئــد ُكّرســت رــو األطفــال يف الدســقور ويف ئ ـوانا شــىت ويــم يقمقعــو احلمايــة يف
الن ا القعليمي كما اسقحدثت إدارة خاصة ضمن مكقب أما امل ـامل املعـين حبرـو اإلنسـا .
ويف اإلجراءات اجلنائية نـد الرـانو علـ ترـدس مسـاعدة حانيـة ونزياـة لألطفـال أكـانوا شـاودا
أو ضحايا جرائم ويال ق األطفـال اجلـانو الـاذين تزيـد أعمـاريم عـن  16عامـا يف إطـار ن ـا
عدالة األ داا متاشيا م املعايري الدولية.
 -64ويــا ي ســف لـ أ عــل األطفــال يعــانو مــن الفرــر نقياــة األرمــة الئقصــادية األخــرية.
وئـ ــد سـ ــلكت سـ ــلوفينيا سـ ــبال لقخفيـ ــف وطـ ــوة األرمـ ــة عل ـ ـ األطفـ ــال ومـ ــن ذلـ ــة القحـ ــويالت
الجقماعية واملنح املدرسية وحانية الوجبات املدرسية واإلعانات وحانية الرعاية الصحية لألطفـال
واملرايرا .وسوف تراعي ميزانية عا  3015احلاجة إىل اسقمرار تردس املساعدة الجقماعية.
 -65وفيمـا يقعلـق حبرـو املسـنا أوضـح الوفــد أ مكقبـا خاصـا سـوف يسـقحدا يف إطــار
التفــا الــاذي توصــل إلي ـ القحــالف اجلديــد وأن ـ جــرمل اإلئـرار ــو املســنا ففــة يف وضـ ي ـ .
و الرام من األرمة املالية مل ت اج املعاشات ويوجد شبكة مقطورة للغاية من دور الرعاية العامـة
واساصة.
 -66ويف معــرض الــرد عل ـ اسقفســارات شــو الجتــار البشــر أكــدت ســلوفينيا أكــا تنــقان
كاــا ئائمــا عل ـ رــو اإلنســا وأكــا ص ـ ّدئت عل ـ وي ـ التفائيــات ذات الصــلة .وئــد ــدأ
العمــل ـ امن للقوعيــة والقــدريب القعــاو م ـ مكقــب املنســق الــوطين ملكافحــة الجتــار البشــر
ومكقب املدعي العا ومن مات اري كومية فضال عن البيوت ا منـة .اـري أ مكقـب املنسـق
الوطين حيقاج إىل تعزيز وإىل مزيد من القمويل.
 -61وأئــرت ســلوفينيا وئــوع انقاــاك يف وئــت ســا ق للمــادة  3مــن التفائيــة األورو يــة حلرــو
اإلنس ــا  .ي ــد أك ــا أك ــدت أك ــا أ ــدثت تغي ـريات جاذري ــة ل س ــيما اس ــقحداا إدارة مس ــقرلة
ضمن مكقب املدعي العـا تعـب بحـ النقااكـات املزعومـة حلرـو اإلنسـا علـ أيـدي ئـوات
األمن .وئد جرمل ديا ئانو الشرطة وإجراءات تردس الشكومل ويا يي ييفات الرصد الدولية
تعق ا أ الشرطة مقااو ة فيما يقعلق حبماية رو اإلنسا .
 -61وجتــري يف الوئــت احلاضــر منائشــة عامــة شــو مشــروع ئــانو جديــد يقعلــق الشـراكات
املدنيــة ــا أشــخاص مــن نفــق اجلــنق .وكانــت احملــاولت الســا رة يف يــاذا الصــدد ئــد فشــلت
لكن أعيد الن ر يف املوضـوع يف إطـار اتفـا القحـالف احلكـومي وةـة أمـل يف أ يعقمـد الرـانو
اجلديد يف عا 3015.
 -69وذك ــر الوف ــد أ س ــلوفينيا س ــوف تس ــع جاي ــدة إىل دري ــق تر ــد يف القص ــديق عل ـ ـ
التفائيات اليت مل توئ علياا عد.
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 -10و وــت الوليــات املقحــدة األمريكيــة علـ تسـري اجلاــود الراميــة إىل تعــويل األشــخاص
"املشطو ا" .وأعر ت عن الرلق إراء اسقمرار القمييز واملضايرة ضد الروما وضـعف الرـدرة علـ
اللاـوء إىل العدالــة والعرو ـات اــري الواضــحة املفروضـة علـ املــو فا الـاذين يقــدخلو يف شـ و
النرا ات العمالية.
 -11وأ اطــت أورواـواي علمـا اسـ اتياية إدمــاج الرومــا للفـ ة  3030-3015وشــاعت
ســلوفينيا عل ـ مض ــاعفة جاوديــا فيمــا يقعل ــق األشــخاص املنقمــا إىل أئلي ــات مبراعــاة وض ــع
شديد اهلشاشة والصعو ات اليت ضدوكا يف القمق حبروئام األساسية.
 -13وأثنــت أور اكســقا عل ـ ا لي ــات القن يميــة وامل سســية املع ــزرة حلرــو اإلنســا وعل ـ
القحسينات اليت أدخلت عل الن اما الصحي والقعليمي .وأشـارت إىل أوجـ الرلـق الـيت أُعـر
عناا فيما يقعلق قامي الرومـا واكق ـان السـاو والعنـف اجلنسـا والجتـار النسـاء والفقيـات
لسقغالهلن جنسيا.
 -13ور بـت واوريــة فنــزويال البوليفاريــة ــاجلاود الــيت تبــاذهلا ســلوفينيا ملكافحــة العنــف املنــز
ومحاية املااجرين .وأعر ت عن ئلراا إراء العرو ة البدنية الـيت يقعـرض األطفـال والجتـار البشـر
وس ــوء املعامل ــة أثن ــاء ال قا ــار واس ــقمرار تـ ـراكم الرض ــايا أم ــا احمل ــاكم والقميي ــز ض ــد الروم ــا
واألشخاص "املشطو ا".
 -14ور بــت فيــت نــا قنفيــاذ القوصــيات املربولــة أثنــاء اجلولــة األوىل مــن الســقعراض الــدوري
الشــامل وشــاعت علـ ــاذل مزيــد مــن اجلاــود مــن أجــل إعمــال رــو اإلنســا صــورة كاملــة.
وأ اطت علما القدا ري اليت ا اذت لقحسا اإلطار املعياري وامل سسي.
 -15وأشادت أفغانسقا اجلاود اليت اذلت منـاذ اجلولـة األوىل مـن السـقعراض مبـا يف ذلـة
القصديق عل صكوك دولية .ونويت اسطوات اليت ا ـاذت لكفالـة املسـاواة ـا اجلنسـا ومنـ
القمييز اجلنسا ل سيما يف سو العمل ولقارس الجتار البشر.
 -16ور بت اجلزائر قعزيز اإلطار الرانو ملكافحـة اسـقغالل األطفـال جنسـيا و القـدا ري الـيت
ا اذت ملكافحة خطا الكرايية والقعصب .ورام الصعو ات الئقصادية اليت يعا مناـا البلـد
ونويـ ــت
فر ــد ج ــرمل تع ــديل القش ـ ـريعات لض ــما اسـ ــقمرار ال ــدعم امل ــا جملموع ــات األئلي ــاتّ .
القصديق عل صكوك إئليمية.
 -11ور بت أنغول إيالء ايقما خاص لقعزيز رو األشخاص ذوي اإلعائة .وترر أنغـول
اإلصال ات اإلضا ية اليت أدخلت عل ئانو األئليات لكناا ل تزال تشعر الرلق إراء عـل
أفعال القعصب اليت يقعرض هلا أفراد األئليات.
 -11ور بــت األرجنقــا ووج ـ القرــد الــيت دررــت فيمــا يقعلــق األشــخاص ذوي اإلعائــة
ومن ذلة ئانو تكاف الفرص لصاحل األشخاص ذوي اإلعائة و رنـامن العمـل لألشـخاص ذوي
اإلعائة .3031-3014
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 -19وأشادت أرمينيا املبادرات القشريعية واإلدارية مبـا فياـا املبـادرات مـن أجـل املسـاواة ـا
اجلنسـ ــا واحلـ ــق يف الصـ ــحة ومكافحـ ــة القمييـ ــز والجتـ ــار البشـ ــر .ونويـ ــت ـ ــالقزا سـ ــلوفينيا
ــالقوريف يف ح ــال ر ــو اإلنس ــا وي ــي امل ــادة ال ــيت أدرج ــت يف الن ــا القعليم ــي ال ــوطين ويف
ال امن القدريبية.
 -10ونويــت أسـ اليا القرــد احملــرر فيمــا يقعلــق األشــخاص "املشــطو ا" لكناــا ت ــل ئلرــة
إراء ال ــة امل ـ ـواطنا "املش ــطو ا" وإراء اس ــقمرار تع ــرض الس ــكا الروم ــا للقميي ــز ولالنقااك ــات
حلروئام .ور بت إنشاء ييفات تعب املساواة.
 -11ور بــت النمســا ال نــامن الــوطين للقــدا ري لصــاحل الســكا الرومــا الرامــي إىل مكافحــة
القمييـز و الدراسـة شـو احليويـة اإلثنيــة يف املنـاطق الـيت ترطناـا حموعــات إثنيـة أئليـة صـغرية مـ
الس ــكا األص ــليا وال ــيت ــدف إىل ددي ــد ال قياج ــات الورافي ــة مب ــا يف ذل ــة فيم ــا يقعل ــق
اجملموعات الناطرة األملانية.
 -13ونوي ــت أذر ياـ ــا اإلصـ ــال ات امل سسـ ــية والرانوني ــة و ـ ــاسطوات الراميـ ــة إىل إنشـ ــاء
م سس ــة وطني ــة حلر ــو اإلنس ــا  .وأعر ــت ع ــن الرل ــق إراء القر ــارير ال ــيت تقح ــدا ع ــن القميي ــز
ل سيما ضد الروما واسقمرار الجتار البشر واسقغالل األطفال جنسي ا.
 -13وأشــادت البح ـرين القرــد احملــرر منــاذ اجلولــة األوىل مــن الســقعراض .ونويــت القــدا ري
الراميــة إىل كفالــة رــو األئليــات لكناــا ت ــل تشــعر ــالرلق لســقمرار القمييــز ضــد األئليــات
اإلثنية .و وت البحرين عل ا اذ تدا ري لقحريق اندماجام الجقماعي.
 -14ور بت لايكا القدا ري السياسية شـو احلمايـة الجقماعيـة واألطفـال واحلمايـة مـن
العنــف املنــز والجتــار األشــخاص والرومــا .لكناــا ل ــت أ ةــة حــال لقحريــق مزيــد مــن
القرد عل صعيد مكافحة القمييز.
 -15ور بـت ـنن القصــديق علـ اتفائيـة حلــق أورو ـا شـو محايــة األطفـال مـن الســقغالل
اجلنسي والعقداء اجلنسي و اعقماد رنامن وطين للقدا ري لصاحل الروما للف ة .3015-3010
 -16وأشـادت البوسـنة واهلرسـة قرريــر مقنصـف املـدة يف إطــار السـقعراض الـدوري الشــامل
و قعــديل الرــانو اجلنــائي و قحســا متق ـ العمــال املاــاجرين ــاحلرو  .واسقفســرت عمــا تنــوي
س ـ ــلوفينيا فعل ـ ـ لقنفي ـ ــاذ ئ ـ ـرارات احملكم ـ ــة األورو ي ـ ــة حلر ـ ــو اإلنس ـ ــا فيم ـ ــا يقعل ـ ــق األش ـ ــخاص
"املشطو ا" وعما تنوي فعل طصوص توسي ئائمة األئليات املع ف هبا دسقوري ا.
 -11ونويــت ال اريــل القرــد احملــرر علـ صــعيد متقـ األطفــال ــاحلرو و ــاجلاود الــيت تبــاذل
للناوض املساواة ـا اجلنسـا ولقمكـا املـرأة .ور بـت ال نـامن الـوطين للقـدا ري لصـاحل الرومـا.
وأعر ــت ع ــن الرل ــق إراء ر ــو األش ــخاص "املش ــطو ا" مش ــاعةا علـ ـ ــاذل جا ــود لقر ــدس
تعويضات.
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 -11ونوي ــت لغاري ــا القص ــديق علـ ـ ع ــدد م ــن املعاي ــدات الدولي ــة من ــاذ اجلول ــة األوىل م ــن
الســقعراض وطلبــت املزيــد مــن املعلومــات عــن احلالــة الراينــة لعمليــة القصــديرات .ورأت أيضـا أ
القطورات عل صعيد القصدي للقمييز ضد ففات عيناا إضا ية.
 -19وسلطت شيلي الضوء علـ تنفيـاذ سياسـات عموميـة وتطـور اإلطـار املعيـاري وامل سسـي
الاذي يقال يف اعقماد ئوانا مول تعـديل الرـانو اجلنـائي وئـانو اهلاـرة فضـال عـن القصـديق
عل عدة صكوك دولية.
ونويــت الصــا ارتيــاق قــدا ري إذكــاء الــوعي اجلاريــة ملكافحــة القمييــز وخطــا الكراييــة
ّ -90
والقعصــب .وأضــافت أ ســلوفينيا تعمــل عل ـ الناــوض املســاواة ــا اجلنســا وســنت ئ ـوانا
لكفالة رو األشخاص ذوي اإلعائة وا ـاذت تـدا ري لقحسـا متقـ الرومـا واألئليـات األخـرمل
حبروئام.
 -91وشاعت كوسقاريكا عل القصديق عل التفائيـة الدوليـة حلمايـة ويـ األشـخاص مـن
الخقف ــاء الرس ــري وأ ــررت اجلا ــود ال ــيت تب ــاذل لقحري ــق ري ــادة يف نس ــبة النس ــاء الالئ ــي يش ــغلن
مناصب تنطوي عل مس ولية سياسية وذلة لقعزيز مساعي الناوض املرأة.
 -93ونوي ــت ك ــوت ديفـ ـوار ارتي ــاق اإلص ــال ات ال ــيت أجري ــت يف الن ــا القعليم ــي جلعلـ ـ
شامال للامي و السياسـات الراميـة إىل محايـة البيفـة غيـة ضـما يفـة معيشـية صـحية للسـكا
و القدا ري الرامية إىل محاية السكا الاذين يعيشو يف روف يشة.
 -93وأشــادت كرواتيــا قنفيــاذ القوصــيات املنبورــة عــن اجلولــة األوىل مــن الســقعراض ل ســيما
القوص ـ ــيات املقعلر ـ ــة قعزي ـ ــز اإلط ـ ــار القشـ ـ ـريعي؛ وأش ـ ــادت املس ـ ــاعي ال ـ ــيت تس ـ ــقادف الفف ـ ــات
الجقماعية األكور ضعف ا .واسقفسرت عما إذا كانت سلوفينيا تنوي إعادة إنشـاء مكقـب تكـاف
الفرص السا ق.
 -94وأعر ــت كو ــا ع ــن الرل ــق إراء ث ــار األرم ــة الئقص ــادية عل ـ ـ متق ـ ـ الس ــكا ــاحلرو
الئقصــادية والجقماعيــة وئالــت إنـ ضــب العنايــة وجـ خــاص مبســائل البطالــة وتراجـ مــداخيل
السكا وريادة عدد األشخاص املعرضا للفرر.
 -95ور بت اجلماورية القشيكية القـدا ري الـيت ا ـاذت فيمـا يقعلـق " األشـخاص املشـطو ا"
ومكافحة الجتار البشر .يد أكا شددت عل أ إ ـداا مزيـد مـن القحسـينات أمـر مطلـو
مولما جاء يف تررير فريق خ اء حلق أورو ا املعين اإلجتار البشر.
 -96ور بت إكوادور اجلاود اليت تباذل لمقوال توصيات جولة السقعراض الدوري الشـامل
لعا  3009وللقصديق عل اتفائيـات من مـة العمـل الدوليـة رئـم  144و 151و 155و111
و 113و.111

14

GE.14-23928

A/HRC/28/15

 -91وأشــادت مصــر ــاللقزا حبرــو اإلنســا للنســاء واألطفــال منــاذ الســقعراض الســا ق؛
وتع ــديل الر ــانو اجلن ــائي؛ واعقم ــاد اسط ــة الوطني ــة للش ــبا ؛ وتعزي ــز ت ــدا ري مكافح ــة الفس ــاد.
وشاعت سلوفينيا عل معاجلة املسائل اليت أثار ا ليات رو اإلنسا القا عة لألمم املقحدة.
 -91ونويت إسقونيا القرد احلاصل يف وي حـالت رـو اإلنسـا ترريبـا و قنفيـاذ مع ـم
القوصــيات .وأشــادت القــدا ري املقعلرــة املســائل القاليــة :الجتــار البشــر؛ املســاواة ــا اجلنســا
والقمييز ضد املرأة؛ العنف ضد املرأة والعنف املنز ؛ الففات األكور ضعفا يف اجملقم .
 -99ور بت فرنسا وفد سلوفينيا وئدمت توصيقا.
 -100ونوي ــت اليون ــا ــالقغريات العدي ــد ال ــيت أ ــدثت يف اإلط ــار املعي ــاري وامل سس ــي علـ ـ
صــعيد محايــة وتعزيــز رــو اإلنســا  .وطلبــت مــن ســلوفينيا تريــيم أداء املكقــب اجلديــد املس ـ ول
عن احلوار م اجملقم املد وتنسيق املبادرات الشعبية.
 -101ور ب ــت اواتيم ــال املش ــاري الرامي ــة إىل تعزي ــز ومحاي ــة ر ــو اإلنس ــا مو ــل مش ــروع
"دريق املساواة واحلفان عل القنوع" الاذي يشمل إطـال محلـة إلذكـاء الـوعي عنـوا "املسـاواة
يف إطار من القنوع  -ئريبو من اهلدف".
 -103ورأت ينغاريــا أ وضـ اجلاليــة اجملريــة مــن الســكا األصــليا ميكــن دســيناا يف حــالت
املشــاركة السياســية والقعلــيم واســقخدا اللغــة الوطنيــة .ول ــت أيضــا أ العدي ـد مــن األطفــال
ل يزالو عدميي اجلنسية أل اءيم يم ين يطلق عليام "املشطو و ".
 -103ور ب ـ ــت اهلن ـ ــد ال ن ـ ــامن ال ـ ــوطين للق ـ ــدا ري لص ـ ــاحل الروم ـ ــا و ر ـ ــانو الوضـ ـ ـ الر ـ ــانو
لع ــا  .3010ي ــد أك ــا ت ــل ئلر ــة إراء القميي ــز ال ــاذي يقع ــرض ل ـ الروم ــا وم ــا يس ــم الس ــكا
"املشطو ا" .ور بت اهلند القعديالت عل الرانو اجلنائي اليت مسحت قوسي تعريـف الجتـار
البشر.
 -104ور بـ ــت إندونيس ـ ــيا ـ ــاسطوات الـ ــيت ا ـ ــاذت ملكافح ـ ــة الجتـ ــار األش ـ ــخاص .وتر ـ ــدر
إندونيســيا املبــادرات الــيت ا ــاذت ملكافحــة القمييــز لكناــا تشــا ســلوفينيا علـ مواصــلة تكويــف
جاوديا يف ياذا الصدد.
 -105ور بت ريو القدا ري اليت ا اذ ا سلوفينيا ملكافحة الجتار األشخاص و املوافرة علـ
خطــة عمــل شــو األشــخاص ذوي اإلعائــة و القصــديق عل ـ التفــائيقا األورو يقــا املقعلرقــا
العنف ضد املرأة وحبماية األطفال من السقغالل اجلنسي.
 -106ور بــت املكســية القعــديالت الــيت أدخلــت علـ الرــانو اجلنــائي غيــة جتــرس اخقطــاف
األطفال دو  15عاما لألاراض اجلنسية ور بت الرـانو الـاذي يـن م الوضـ الرـانو ملـواطين
يواسالفيا السا رة الاذين يعيشو يف سلوفينيا.
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 -101وأعر ــت روماني ــا ع ــن تر ــديريا للقص ــديق عل ـ ص ــكوك دولي ــة مقعلر ــة حبر ــو اإلنس ــا
و ا اذ تدا ري تشريعية وسياساتية ملكافحة الجتار األشخاص .وتردر أيضا تردس سلوفينيا تررير
منقصف املدة شو تنفياذ توصيات اجلولة األوىل من السقعراض.
 -101وأشــار وفــد ســلوفينيا إىل جوانــب القحســن الكبــري احلاصــل عل ـ صــعيد ت ـراكم امللفــات
أمـ ــا احملـ ــاكم وذلـ ــة فضـ ــل القـ ــدا ري القحسـ ــينية اهلادفـ ــة وراـ ــم ترلـ ــيد عـ ــدد الرضـ ــاة سـ ــبب
اإلصال ات الرضائية اليت جرت .وأضاف أنـ صـحيح أ ةـة مسـائل تبرـ عالرـة لكـن الن ـا
أصبح أكور فاعلية.
 -109وئــال إ النرا ــات العماليــة تقمقـ حبمايــة ئانونيــة مقينــة وترــو ــدور املفــاوض الرــوي يف
الرطاعا العا واساص.
 -110وشــددت ســلوفينيا عل ـ أ العرــا البــد مل يعــد مســقخدما يف املــدارو وامل سســات
وأن ـ ــات ين ــر إلي ـ شــكل عــا عل ـ أن ـ اــري مربــول .وحي ــر ئــانو من ـ العنــف املنــز وي ـ
أشــكال العنــف ضــد األطفــال .وسيقضــمن ئــانو األســرة املقوئـ اعقمــادأل يف عــا  3015نصـا
را شامالا.
حي ر العرا البد
متول ورارة
كرو الدسقور وورارة الورافة احلرو الورافية جملموعات األئليات اإلثنية .و ّ
 -111لرد ّ
الورافة يف كل عا أعدادا مقزايـدة مـن الـ امن دعمـا جملموعـات األئليـات .ومـن ذلـة إ ـرا اتفـا
ثنائي ا سلوفينيا والنمسا للقعاو الورايف والقعليمي والعلمي مبا يـد سـكا سـلوفينيا النـاطرا
األملانية؛ كما يو ال نامن الورايف الوطين ايقماما خاصا هلاذأل اجملموعة من السكا .
ـالت عــل احلــالت املعزولــة
 -113ول ــت ســلوفينيا أنـ راــم ــر عمــل األطفــال فرــد ُسـ ّ
يف عا  .3013وملواجاة ياذا الوض أوعزت احلكومة إجنار دراسة يف املوضـوع وأطلرـت محلـة
توعية يف أوساط ييفات القفقي .
 -113وفيما يقعلق األشخاص ذوي اإلعائة ترمل سلوفينيا أ الن ا املعيـاري الرـائم مناسـب
ويفــي ــالغرض .اــري أن ـ ل تـزال ينــاك عرائيــل دــول دو املشــاركة وئــد نفــاذت ســلوفينيا تــدا ري
شىت لقدارك الوض .
 -114ويف اسقــا جــددت ســلوفينيا القوكيــد عل ـ رابقاــا يف إ ـرار مزيــد مــن القرــد يف حــال
محاية رو اإلنسا معق ة عملية السقعراض الدوري الشامل فرصة للحوار البناء .وئالت إكا
سقسع جايدة للقصدي لقحديات جديدة ومعاجلة القوصيات واملسائل املقكررة وا ـاذ مـا يلـز
شــو اجلولــة الوانيــة مــن الســقعراض الــدوري الشــامل وذلــة ــإجراء منائشــات مـ ويـ اجلاــات
ذات املصلحة.
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ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -115ستنظر سلوفينيا في التوصيات الواردة أدناه وستقدم ردودها في الوقت المناسب،
علىىال أال يتجىىاوم علىىد موعىىد الىىدورة الثامنىىة والعش ىرين لمجلىىس حقىىوق اإلنسىىان المقىىرر
عقدها في آعار/مارس :5102
 1-115اتخاع مزيد مىن الخوىوات للتيىديق علىال عىدة معاهىدات دوليىة فىي
مجى ىىاو حقى ىىوق اإلنسى ىىان التى ىىي وقيعى ىىت عليةى ىىا سى ىىلوفينيا مى ىىن الجولى ىىة ا ولى ىىال مى ىىن
االستعراض (كرواتيا)؛
 3-115تس ىريع عمليىىة التيىىديق علىىال التعىىديل علىىال المىىادة  8مىىن االتفاقيىىة
الدولية للقضاء علال جميع أشكاو التمييز العنيري (بلجيكا)؛
 3-115التيىىديق علىىال البروتوكىىوو االختيىىاري التفاقيىىة حقىىوق الوفىىل بش ى ن
إجراء تقديم البالغات (البرتغاو ،سلوفاكيا)؛
 4-115التيديق علال البروتوكوو االختياري للعةد الدولي الخاص بالحقوق
االقتيادية واالجتماعية والثقافية (إسبانيا ،البرتغاو ،تونس)؛
 5-115المضى ىىي قى ىىدما للتيى ىىديق على ىىال االتفاقيى ىىة الدوليى ىىة لحمايى ىىة جميى ىىع
ا شخاص من االختفىاء القسىري ،وهىي المسى لة التىي قى يدمت بشى نةا أثنىاء الجولىة
ا ولال من االستعراض توصية قبلتةا سلوفينيا (إسبانيا)؛
 6-115التيى ىىديق على ىىال االتفاقيى ىىة الدوليى ىىة لحمايى ىىة حقى ىىوق جميى ىىع العمى ىىاو
المةاجرين وأفراد أسرهم (جمةورية إيران اإلسالمية)؛
 1-115النظىىر فىىي إمكانيىىة اتخىىاع خوىىوات أوليىىة فىىي سىىبيل التيىىديق علىىال
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العماو المةاجرين وأفراد أسرهم (الفلبين)؛
 1-115التيى ىىديق على ىىال االتفاقيى ىىة الدوليى ىىة لحمايى ىىة حقى ىىوق جميى ىىع العمى ىىاو
المة ى ىىاجرين وأفى ى ىراد أس ى ىىرهم (أوروغ ى ىىواي ،بي ى ىىرو ،الس ى ىىنغاو ،س ى ىىيراليون ،فن ى ىىزويال
(جمةورية  -البوليفارية)؛
 9-115النظىىر فىىي إمكانيىىة التيىىديق علىىال االتفاقيىىة الدوليىىة لحمايىىة حقىىوق
جميع العماو المةاجرين وأفراد أسرهم (سري النكا)؛
 10-115التيى ىىديق على ىىال االتفاقيى ىىة الدوليى ىىة لحمايى ىىة حقى ىىوق جميى ىىع العمى ىىاو
المةاجرين وأفراد أسرهم (البوسنة والةرسد)؛
__________

** مل درر السقنقاجات والقوصيات.
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 11-115النظىىر فىىي إمكانيىىة التيىىديق علىىال االتفاقيىىة الدوليىىة لحمايىىة حقىىوق
جميع العماو المةاجرين وأفراد أسرهم (إكوادور)؛
 13-115التيى ىىديق على ىىال االتفاقيى ىىة الدوليى ىىة لحمايى ىىة حقى ىىوق جميى ىىع العمى ىىاو
المةاجرين وأفراد أسرهم ،باعتبىار أن التقريىر الىو ني يىفكر فىي الفقىرة  88منى أن
هفه االتفاقية قيد النظر (مير)؛
 13-115مواصلة الجةود التي تبفلةا للتيديق علال االتفاقيىة الدوليىة لحمايىة
حقوق جميع العماو المةاجرين وأفراد أسرهم (إندونيسيا)؛
 14-115التيى ىىديق على ىىال االتفاقيى ىىة الدوليى ىىة لحمايى ىىة جميى ىىع ا شى ىىخاص مى ىىن
االختفاء القسري (العراق)؛
 15-115التيى ىىديق على ىىال االتفاقيى ىىة الدوليى ىىة لحمايى ىىة جميى ىىع ا شى ىىخاص مى ىىن
االختفاء القسري (أوروغواي)؛
 16-115التيى ىىديق على ىىال االتفاقيى ىىة الدوليى ىىة لحمايى ىىة جميى ىىع ا شى ىىخاص مى ىىن
االختفاء القسري (بلجيكا ،فرنسا ،تونس ،سيراليون ،ا رجنتين)؛
 11-115االنضمام إلال اتفاقية عام  0890المتعلقة بتخفيض حىاالت انعىدام
الجنسىىية واتخ ىاع جميىىع التىىدابير عات اليىىلة مىىن أجىىل تقلىىي عىىدد ا شىىخاص
عديمي الجنسية (هنغاريا)؛
 11-115التيديق علال اتفاقية مجلس أوروبا بش ن منع ومكافحة العنف ضد
المرأة والعنف المنزلي ،المعروفة أيضا باسم اتفاقية اسونبوو ،والتىي وقيعىت عليةىا
في  8أيلوو/سبتمبر ( 5100تركيا)؛
 -19-115إلغاء ا حكام من قانون الزواج والعالقات ا سرية التىي ال تتفىق مىع
اتفاقية حقوق الوفل (إسرائيل)؛
 30-115صىىياغة قىىانون شىىامل متعلىىق با فىىاو بغيىىة تضىىمين القىىانون المحلىىي
السلوفيني جميع أحكام اتفاقية حقوق الوفل (فييت نام)؛
 31-115ض ىىمان انس ىىجام التشى ىريع ال ىىو ني الس ىىلوفيني انس ىىجاما ك ىىامال م ىىع
المعىىايير الدوليىىة ليتسىىنال لةىىا الوفىىاء بالتزاماتةىىا بموجىىب المعاهىىدات الدوليىىة ،ال
سيما فيما يتعلىق باتفاقيىة القضىاء علىال جميىع أشىكاو التمييىز ضىد المىرأة واتفاقيىة
حقوق الوفل واتفاقية القضاء علال جميع أشكاو التمييز العنيري (البحرين)؛
 33-115توس ى ىىيع والي ى ىىة وص ى ىىالحيات الملسس ى ىىات المكلف ى ىىة بض ى ىىمان مب ى ىىدأ
المساواة وعدم التمييز (إسرائيل)؛
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 33-115مواصلة الجةود التىي تبىفلةا فىي سىبيل تعزيىز وحمايىة حقىوق النسىاء
وا فاو (الكويت)؛
 34-115مواصلة الجةود التي تبفلةا بغية تنفيىف إعىالن ا مىم المتحىدة بشى ن
التثقيف والتدريب في مجاو حقوق اإلنسان تنفيفا فعاال (المغرب)؛
 35-115التركيىىز بوج ى خىىاص فىىي السياسىىات االندماجيىىة علىىال تعلىىيم نسىىاء
الروم ىىا وتةيإ ىىة إمكاني ىىة ت ىىوعيفةن ،عل ىىال اعتب ىىار أن النس ىىاء وا ف ىىاو هى ىم الفإ ىىات
ا ضعف في مجتمع الروما (النرويج)؛
 36-115النظر في إمكانية استحداث مكتب أمين المظالم لحقوق ا فىاو،
يخت حيرا بحماية حقوق ا فاو (بولندا)؛
 31-115النظ ىىر ف ىىي إمكاني ىىة اس ىىتحداث ملشى ىرات و ني ىىة ف ىىي مج ىىاو حق ىىوق
اإلنسان لتكون بمثابة ا داة التىي تتىيت تقيىيم مىدا فعاليىة إعمىاو حقىوق اإلنسىان
تقييما أكثر دقة واتساقا (البرتغاو)؛

 31-115سىىن قىىانون موحىىد وشىىامل متعلىىق بحقىىوق الوفىىل (المملكىىة العربيىىة
السعودية)؛
 39-115مواصلة الجةود التي تبفو في سبيل إدراج مادة التدريب في مجاو
حقوق اإلنسان في النظام التعليمي والبرامج التدريبية (السنغاو)؛
 30-115المض ىىي ف ىىي الخو ىىوات الرامي ىىة إل ىىال النة ىىوض ب ىىالتثقيف ف ىىي مج ىىاو
حقوق اإلنسان علال اليعيدين الو ني والدولي (أرمينيا)؛
 31-115توس ىىيع والي ىىة هيإاتة ىىا المعني ىىة بالمس ىىاواة ومي ىىادة موارده ىىا البشى ىرية
والمالية (أستراليا)؛
 33-115اتخ ىىاع المزي ىىد م ىىن الخو ىىوات لتعزي ىىز والي ىىة مكت ىىب أم ىىين المظ ىىالم
المعنى ى ىىي بحقى ى ىىوق اإلنسى ى ىىان لجعل ى ى ى منسى ى ىىجما مى ى ىىع مبى ى ىىاد بى ى ىىاريس انسى ى ىىجام ا
كامالا (أيرلندا)؛
 33-115جعل مكتب أمين المظالم منسجما مع مباد باريس ،بما في علىد
تزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية (ماليزيا)؛

 34-115تعزيز والية مكتب أمىين المظىالم المعنىي بحقىوق اإلنسىان والمىدافع
ع ىىن مبى ىىدأ المسى ىىاواة وتجنى ىىب وقى ىىوع أي تى ىىداخل لى ىىدا تنفيى ىىف كى ىىل منةمى ىىا واليت ى ى
(المغرب)؛
 35-115تسريع عملية إصالح مكتب أمين المظىالم المعنىي بحقىوق اإلنسىان
لجعل منسجما مع مباد باريس (تونس)؛
GE.14-23928
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 36-115جعل الملسسة الو نية لحقوق اإلنسان منسجمة مىع مبىاد بىاريس
وتوسيع واليتةا بحيث تتمكن من إجىراء تحريىات فىي ادعىاءات التعىرض للتعىفيب
وسوء المعاملة (أوكرانيا)؛
 31-115تةيإىىة الظىىروت التىىي تسىىمت لمكتىىب أمىىين المظىىالم المعنىىي بحقىىوق
اإلنسان بنيل االعتماد فىي المركىز (أ) بقىا لمبىاد بىاريس ،وعلىد بتوسىيع واليتى
لتشىىمل تلقىىي الشىىكاوا المتعلقىىة بادعىىاءات التعىىرض للتعىىفيب واإليىىفاء وبتزويىىده
بالموارد الالممة لتمكين من أداء مةام (شيلي)؛
 31-115ض ىىمان انس ىىجام مكت ىىب أم ىىين المظ ىىالم ال ىىو ني م ىىع مب ىىاد ب ىىاريس
(ميىىر)؛ مواصىىلة الجةىىود لضىىمان انسىىجام مكتىىب أمىىين المظىىالم المعنىىي بحقىىوق
اإلنسان مع مباد باريس (بيرو)؛ اتخاع المزيد من التىدابير الفعالىة لجعىل مكتىب
أمين المظالم منسجما مع مباد باريس (أعربيجان)؛
 39-115اتخ ىىاع الخو ىىوات الالمم ىىة لتمك ىىين مكت ىىب أم ىىين المظ ىىالم المعن ىىي
بحقىىوق اإلنسىىان لنيىىل االعتمىىاد فىىي المركىىز (أ) فىىي إ ىىار مبىىاد بىىاريس الخاصىىة
بمركز الملسسات الو نية لحقوق اإلنسان (اليونان)؛
 40-115تنفي ى ى ىىف برن ى ى ىىامج  5109-5119الخ ى ى ىىاص با ف ى ى ىىاو والش ى ى ىىباب
(إسرائيل)؛
 41-115إدخىىاو تعىىديالت علىىال قىىانون الىىزواج والعالقىىات ا سىرية تماشىىيا مىىع
الجةود التي بفلت سابقا في هفا اليدد ،وإدراج حكىم يحظىر ا شىكاو ا خىرا
للمعاملة المةينة لأل فاو ،مثل العنف النفسي (النرويج)؛
 43-115تنفي ى ى ىىف برن ى ى ىىامج  5109-5119الخ ى ى ىىاص با ف ى ى ىىاو والش ى ى ىىباب
(المملكة العربية السعودية)؛
 43-115ميادة التعاون مع هيإات معاهدات ا مم المتحىدة المعنيىة ،ال سىيما
بتقىىديم تقريرهىىا الىىدوري إلىىال اللجنىىة المعنيىىة بحقىىوق اإلنسىىان الىىفي حىىل موعىىد
تقديم منف عام ( 5101أومبكستان)؛
 44-115معالج ى ىىة مسى ى ى لة التميي ى ىىز م ى ىىن جان ى ىىب القو ى ىىاعين الع ى ىىام والخ ى ىىاص
(إسرائيل)؛
 45-115مض ىىاعفة الجة ىىود لمن ىىع أو الح ىىد م ىىن أعم ىىاو وخواب ىىات الكراهي ىىة
والعنيرية وعداء ا جانب ،بما في علد علال اإلنترنت (ماليزيا)؛
 46-115اتخىىاع الخوىىوات الالممىىة لتج ىريم جميىىع أعمىىاو التعيىىب وخوىىاب
الكراهية (باكستان)؛
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 41-115تعزيز التدابير الرامية إلال مكافحة التمييىز وتسىةيل التمىاس الضىحايا
سب االنتيات (السنغاو)؛
 41-115إيجاد مسىتوا أفضىل مىن التنسىيق بىين مختلىف الةيإىات الملسسىية
المختية في مسائل مكافحة التمييز (إسبانيا)؛
 49-115تكثي ىىف الجة ىىود لمكافح ىىة التميي ىىز والتعي ىىب ،وب ىىا خ التميي ىىز
والتعيىىب ضىىد المسىىلمين والمةىىاجرين والمنحىىدرين مىىن أصىىل أفريقىىي ،وتشىىجيع
كبار المسلولين والسياسيين علال اتخاع موقف واضت مناهض للخواب السياسي
العنيري والمعادي لألجانب (تونس)؛
 50-115اعتمىىاد سياسىىات لكفالىىة مسىىاواة جميىىع النىىاس فىىي الحقىىوق ،دون
تمييىىز بسىىبب الجىىنس أو الىىدين أو العىىرق أو الميىىل الجنسىىي ،تماشىىي ا مىىع المعىىايير
الدولية (أوروغواي)؛
 51-115اتخاع الخووات الالممة للتحرك بفعالية لمكافحة التمييز من جانب
القواعين العام والخاص (بلجيكا)؛
 53-115تعزيز التدابير الرامية إلال ضمان وجىود سىبل انتيىات فعالىة لضىحايا
التمييز المحتملين (بنن)؛
 53-115االستمرار في وضع سياسات عامة إلعكاء الوعي بالمسائل المتيلة
ب ىىالتمييز ف ىىي المجتم ىىع وتنفي ىىف تل ىىد السياس ىىات وتعزيزه ىىا ،وض ىىمان فعالي ىىة س ىىبل
االنتيات لضحايا التمييز وعديمي الجنسية (البراميل)؛
 54-115المضى ىىي فى ىىي سياسى ىىات مكافحى ىىة التمييى ىىز والتعيى ىىب وتعزيى ىىز تلى ىىد
السياسات (كوت ديفوار)؛
 55-115الح ىىرص على ىىال متابعى ىىة تنفيى ىىف الت ىىدابير التش ى ىريعية مى ىىن أجى ىىل حمايى ىىة
ا جانب وإدماجةم (كوت ديفوار)؛
 56-115اتخ ى ىىاع ت ى ىىدابير ملموس ى ىىة لمن ى ىىع الجى ى ىرائم عات ال ى ىىدوافع العنيى ى ىرية
والتحقي ىىق ف ىىي جمي ىىع ا عم ىىاو الت ىىي تح ىىرض عل ىىال الخو ىىاب السياس ىىي المع ىىادي
لألقليات ومالحقة الجناة (مير)؛
 51-115المضي في الحملة الرامية إلىال القضىاء علىال جميىع أشىكاو التمييىز،
ال سيما لمن هم في سن المدرسة وعن ريق التثقيىف فىي مجىاو حقىوق اإلنسىان
(المكسيد)؛
 51-115ض ىىمان التنفي ىىف الم ىىدروس لق ىىانون مكافح ىىة التميي ىىز م ىىن أج ىىل من ىىع
ومحاربة التمييز أي ا كانت أسباب  ،وال سيما التمييز العرقي واإلثني (رومانيا)؛
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 59-115مواصىىلة بىىفو الجةىىود لتحقيىىق مسىىاواة اجتماعيىىة كاملىىة بىىين النسىىاء
والرجاو (نيكاراغوا)؛
 60-115اتخىىاع تىىدابير اسىىتباقية لضىىمان تكىىافل الفىىرص وتعزيىىز التمثيىىل علىىال
قدم المساواة بين الجنسين في مواقع اتخاع القرار ،وتنفيىف سياسىات غيىر تمييزيىة
لضمان المساواة في ا جور بين النساء والرجاو (البحرين)؛
 61-115اتخىىاع تىىدابير مناسىىبة لتمكىىين مزيىىد مىىن النسىىاء مىىن شىىغل مناصىىب
انتخابية (بنن)؛
 63-115ب ىىفو مزي ىىد م ىىن الجة ىىود لمكافح ىىة التميي ىىز العني ىىري واالعت ىىداءات
العنيرية ،ال سيما تلد التي تستةدت الروما (جمةورية إيران اإلسالمية)؛
 63-115اتخاع تدابير كفيلة بمنع التمييز ضىد الرومىا وبىفو مزيىد مىن الجةىود
لمحاربة جميع أشكاو التعيب والعنيرية (نيجيريا)؛
 64-115المضىىي فىىي سياسىىتةا الراميىىة إلىىال إيجىىاد منىىات مىىن الثقىىة والتفىىاهم
واالحترام المتبادو بين مختلف الديانات في البلد (المغرب)؛
 65-115اعتم ىىاد سياس ىىات غي ىىر تمييزي ىىة ف ىىي إ ىىار الس ىىعي إلعم ىىاو الحق ىىوق
المدنيىىة والسياسىىية واالقتيىىادية والثقافيىىة لجميىىع الووائىىف اإلثنيىىة والدينيىىة ،دون
تمييز (باكستان)؛
 66-115المضي فىي مكافحىة التعيىب بىدافع ا صىل اإلثنىي وضىمان احتىرام
حقوق اإلنسان لما يسمال بالسكان "المشووبين" احتراما كامال (البرتغاو)؛
 61-115ضىىمان تمتىىع أ فىىاو الرومىىا بفىىرص الحيىىوو علىىال تعلىىيم نىىوعي فىىي
جميع المستويات علال قدم المساواة مع غيرهم من ا فاو (سلوفاكيا)؛
 61-115تعزيز الجةود الرامية إلال مكافحة التمييز ضد ا فاو المنتمين إلال
أقليىىات قوميىىة ،ال سىىيما الرومىىا ،وتقلىىي عىىدد ا فىىاو الىىفين يعيشىىون فىىي فقىىر
(بولندا)؛
 69-115تكثيف الجةود الرامية إلىال مكافحىة التمييىز ضىد ا قليىات القوميىة،
بمىىا فىىي علىىد الرومىىا ،وتمكىىين ضىىحايا التمييىىز مىىن الحيىىوو علىىال حمايىىة قانونيىىة
فعالة (االتحاد الروسي)؛
 10-115تجريم جميع أعماو التمييز التي تستةدت ا شخاص المنتمين إلال
الروما (سيراليون)؛
 11-115اتخاع مزيىد مىن التىدابير لمحاربىة جميىع أشىكاو التمييىز ضىد ائفىة
الروما والحرص علال إتاحة فرص متكافإة فراد هفه الوائفة في التمتىع بىالحقوق
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االقتيادية واالجتماعية والثقافية ،بما في علد التعليم واليىحة والعمىل والسىكن
(سري النكا)؛
 13-115ميادة تحسين الظروت المعيشية للرومىا ،ال سىيما بضىمان حيىولةم
علىىال ميىىاه الشىىرب والكةربىىاء والسىىكن ،فض ىالا عىىن العمىىل علىىال إمكانيىىة حيىىوو
جميع أفراد ائفة الروما علال التعليم والعمل والرعاية اليىحية (جمةوريىة مقىدونيا
اليوغوسالفية سابق ا)؛
 13-115تحسين فرص لجىوء أفىراد الرومىا وغيىرهم مىن ا فىراد المنتمىين إلىال
المجموعىىات التىىي تواج ى التمييىىز إلىىال النظىىام القىىانوني تحسىىين ا ملموس ى ا ،وإ ىىالق
حملة لزيادة الوعي في أوسىا هىفه ا قليىات بمىا لةىا مىن حقىوق وسىبل انتيىات
عند انتةاك حقوقةا (المملكة المتحدة لبريوانيا العظمال وأيرلندا الشمالية)؛
 14-115تعزيىىز التىىدابير التش ىريعية والعمليىىة بغيىىة منىىع جميىىع أش ىكاو التمييىىز
ضد ا قليات اإلثنية وا جانب (أومبكستان)؛
 15-115كفال ىىة ح ىىق الس ىىكان الروم ىىا ف ىىي الس ىىكن الالئ ىىق والمي ىىاه والي ىىرت
اليىىحي والعمىىل والتعلىىيم والتمتىىع بتشىىغاو مسىىتو ناتةم ب مىىان (جمةوريىىة فنىىزويال
البوليفارية)؛
 16-115اتخىىاع التىىدابير الالممىىة لمكافحىىة جميىىع أشىىكاو التعي ىب وخوىىاب
الكراهية ضد ا شخاص المنتمين إلال أقليات (الجزائر)؛
11-115
(أنغوال)؛

تعزي ىىز سياس ىىاتةا الرامي ىىة إل ىىال مكافح ىىة اإلجح ىىات ض ىىد ا قلي ىىات

 11-115اتخىىاع الت ىىدابير اإلض ىىافية الالمم ىىة لمنىىع التميي ىىز ض ىىد ائف ىىة الروم ىىا
وغيرها من المجموعات المستضعفة في البلد (ا رجنتين)؛
 19-115تعزيز إ ارها المتعلق بحقوق اإلنسان ،بما في علد إتاحة الحيوو
علىىال التىىدريب فىىي حقىىوق اإلنسىىان ،بغيىىة ميىىادة أسىىباب الحمايىىة المتاحىىة للسىىكان
الروما من االنتةاكات التي تتعرض لةا حقوقةم (أستراليا)؛
 10-115مكافح ىىة التميي ىىز ض ىىد الروم ىىا وتنفي ىىف ت ىىدابير خاص ىىة ف ىىي مج ىىاالت
التعل ىىيم واإلس ىىكان والي ىىحة والعم ىىل ،فض ىىال ع ىىن التحقي ىىق ف ىىي جمي ىىع ا فع ىىاو
التمييزي ىىة الت ىىي تس ىىتةدت أ ف ىىاو الروم ىىا ومحاكم ىىة المت ىىور ين ف ىىي ه ىىفه ا فع ىىاو
(أعربيجان)؛
 11-115اعتم ىىاد ت ىىدابير عاجل ىىة وإيجابي ىىة لمكافح ىىة جمي ىىع أش ىىكاو التميي ىىز
وكراهي ىىة ا جان ىىب وم ىىا يتي ىىل ب ىىفلد مى ىىن تعي ىىب ض ىىد وائ ىىف الروم ىىا وسى ىىائر
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المجموعىىات اإلثنيىىة فيمىىا يتعلىىق بالحيىىوو علىىال السىىكن والتعلىىيم النىىوعي والعمىىل
والرعاية اليحية (البحرين)؛
 13-115اتخاع المزيد من التىدابير إلتاحىة التمتىع بى من الحيىامة وتعزيىز فىرص
الحيوو علال المياه واليىرت اليىحي والتعلىيم واليىحة والعمىل لجميىع وائىف
الروما (البراميل)؛
 13-115تكثيىىف الجةىىود التىىي تبىىفلةا لضىىمان وقىىوع الرومىىا ضىىحايا التمييىىز،
ال سيما في مجاالت مثل الحق في الحيوو علال السكن ومياه الشىرب اليىرت
اليحي (شيلي)؛
14-115

مواصلة إضافة المادة التعليمية للروما وا قليات ا خرا (اليين)؛

 15-115تعزيز أنشوة إعكاء الوعي في المجتمع بضرورة القضاء علال التمييز
والتعي ى ىىب وخو ى ىىاب الكراهي ى ىىة ض ى ىىد ا قلي ى ىىات وس ى ىىائر المجموع ى ىىات ا خ ى ىىرا
(كوستاريكا)؛
 16-115مواصىىلة تعزي ىىز الت ىىدابير الراميىىة إل ىىال كفال ىىة احت ىرام حق ىىوق اإلنس ىىان
لألقليات القومية والروما وسائر المجموعات اإلثنية ا خرا (كوبا)؛
 11-115تعزي ىىز تى ىىدابير مكافحى ىىة التميي ىىز ،مى ىىع إيى ىىالء اهتم ىىام خى ىىاص لوضى ىىع
ا قليات ،وعلد باعتماد قوانين وسياسات من أجىل النةىوض بحقىوقةم وحمايتةىا
بفعالية (إكوادور)؛
11-115
(اليونان)؛

اتخىىاع مزيىىد مىىن التىىدابير لمكافحىىة التةمىىيا والتمييىىز ضىىد الرومىىا

 19-115تسريع الموافقة علال اإلصىالحات علىال قىانون ائفىة الرومىا وتعزيىز
التنسيق مع جميع ا رات الفاعلة المعنية لبحىث اسىتراتيجيات البرنىامج الىو ني
للتدابير ليالت الروما (المكسيد)؛
 90-115مواص ىىلة تحس ىىين ع ىىروت الروم ىىا ،وف ىىرص الحي ىىوو عل ىىال الس ىىكن
والميىىاه واليىىرت اليىىحي والتعلىىيم والعمىىل ،وبىىفو مزيىىد مىىن الجةىىود لمكافحىىة
جميع أشكاو التعيب والعنيرية ضد الروما (تايلند)؛
 91-115تعزيز الجةود التي تبفلةا لتقلي الفوارق فىي التمتىع بىالحقوق بىين
أ فىىاو المجموعىىات ا قليىىة ،ال سىىيما أ فىىاو الرومىىا ،وأ فىىاو السىىكان ا غلبيىىة
(النمسا)؛
 93-115مواءم ىىة حق ىىوق ا مواج المثلي ىىين جنس ىىيا م ىىع حق ىىوق ا مواج م ىىن
الجنسين (إسبانيا)؛
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 93-115االس ىىتجابة لن ىىداء لجن ىىة حق ىىوق الوف ىىل إل ىىال تس ىىوية وض ىىعية أ ف ىىاو
ا مواج من نفس الجنس وضمان حمايتةم من التمييز (السويد)؛
 94-115اعتمىىاد قىىانون يتىىيت عمليىىة قانونيىىة حقيقيىىة لألف ىراد الىىفين تعرضىىوا
للش ى ىىوب الس ى ىىتعادة حق ى ىىوقةم (المملك ى ىىة المتح ى ىىدة لبريواني ى ىىا العظمى ى ىال وأيرلن ى ىىدا
الشمالية)؛
 95-115سىىن تش ىريع شىىامل يعىىالج وضىىع ا شىىخاص "المشىىووبين" ،وضىىمان
حيولةم علال المساعدة والحماية المناسبة (أوروغواي)؛
 96-115إعادة اإلقامة الدائمة فورا إلىال ا شىخاص "المشىووبين" وتعويضىةم
علال النحو المناسب (جمةورية فنزويال البوليفارية)؛
 91-115إق ىرار الحقىىوق المدنيىىة والسياسىىية كاملىىة للمىىوا نين "المشىىووبين"
وتسةيل اندماجةم الكامل في المجتمع (أستراليا)؛
 91-115اعتماد قانون االقتران بىين شىريكين مىن نفىس الجىنس بغيىة تحسىين
تمتىىع المثليىىات والمثليىىين ومزدوجىىي الميىىل الجنسىىي ومغىىايري الةويىىة الجنسىىانية
والخناثال بحقوقةم (كرواتيا)؛
 99-115اعتم ى ىىاد ت ى ىىدابير إض ى ىىافية لتس ى ىىةيل إمكاني ى ىىة حي ى ىىوو م ى ىىن يس ى ىىمون
با شى ىىخاص "المشى ىىووبين" على ىىال اإلقامى ىىة والموا نى ىىة بيى ىىورة فعليى ىىة (الجمةوريى ىىة
التشيكية)؛
 100-115اتخى ىىاع التى ىىدابير المناسى ىىبة لتمكى ىىين ا شى ىىخاص "المشى ىىووبين" مى ىىن
الحيوو علال الجنسية السلوفينية وتسةيل علد ،مع إيالء اهتمام خىاص ب فىاو
ا شخاص "المشووبين" في عام  ،0885الفين ال يزالون بدون جنسية .وضمان
تعىىويض جميىىع ا شىىخاص "المشىىووبين" والعمىىل ،فىىي هىىفا اليىىدد ،علىىال مراجعىىة
مخووى ىىات تعويضى ىىةم على ىىال أسى ىىاس المبى ىىالت والمعى ىىايير التى ىىي حى ىىددتةا المحكمى ىىة
ا وروبية لحقىوق اإلنسىان ،والحىرص علىال تنفيىف تىدابير إلعىادة إدمىاج ا شىخاص
"المشووبين" (فرنسا)؛
 101-115تنفيىىف مخوىىض الضىىمانات المتعلىىق بالشىىباب دون تمييىىز وتخيىىي
ميزانية كافية لتنفيف هفا المخوض بفعالية (الةند)؛
 103-115اتخاع تدابير شاملة لحماية حقوق جميع ا قليات القومية ،بمىا فىي
علد من يسمون با شىخاص "المشىووبين" ودفىع عمليىة انىدماجةم فىي المجتمىع
قدما (الةند)؛
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 103-115اتخ ىىاع ت ىىدابير قانوني ىىة بة ىىدت من ىىع الجى ىرائم عات ال ىىدوافع اإلثني ىىة
(جمةورية إيران اإلسالمية)؛
 104-115وضىىع تعريىىف واضىىت وشىىامل للعنىىف ضىىد ا فىىاو ،ومحاكمىىة مىىن
يتور في أي شكل من أشكاو العنف ،بما في علد العنف المنزلي (سيراليون)؛
 105-115اتخىىاع التىىدابير الالممىىة لوضىىع اسىىتراتيجية و نيىىة شىىاملة للوقايىىة مىىن
جمي ىىع أش ىىكاو العن ىىف ض ىىد النس ىىاء وا ف ىىاو والتي ىىدي لة ىىا (جمةوري ىىة إيى ىران
اإلسالمية)؛
 106-115اتخىىاع خوىىوات إضىىافية لتنفيىىف البرنىىامج الىىو ني للوقايىىة مىىن العنىىف
ا سىىري (هولنىىدا)؛ وض ىمان تنفيىىف البرنىىامج الىىو ني للوقايىىة مىىن العنىىف ا سىىري
( )5102-5118ومنىىع جميىىع أشىىكاو العنىىف ضىىد النسىىاء وا فىىاو ،بمىىا فىىي
علد العنف المنزلي (البحرين)؛
 101-115االهتمام بوج خاص علال العنف المنزلي (نيوميلندا)؛
 101-115اعتمىىاد اسىىتراتيجية و نيىىة بش ى ن مكافحىىة العنىىف المنزلىىي (االتحىىاد
الروسي)؛
 109-115تعزيىىز التىىدابير التىىي اتخىىفت لمكافحىىة العنىىف المنزلىىي بشىىكل عىىام
والعنف ضد ا فاو بشكل خاص (الجزائر)؛
 110-115توسىىيع تعريىىف العنىىف فىىي القىىانون المتعلىىق بىىالعنف المنزلىىي ،وفق ىا
للمعىىايير الدوليىىة ،بغيىىة القضىىاء علىىال جميىىع أشىىكاو العنىىف ضىىد النسىىاء والفتيىىات
(المكسيد)؛
 111-115اس ىىتحداث آلي ىىة ملسس ىىية لمكافح ىىة التميي ىىز والعن ىىف ض ىىد النس ىىاء
وا فاو ،ال سيما أ فاو ا قليات (فييت نام)؛
 113-115اعتمى ىىاد اسى ىىتراتيجية و نيى ىىة شى ىىاملة لمنى ىىع جميى ىىع أشى ىىكاو العنى ىىف
ومكافحتةا (العراق)؛
 113-115مواصلة تعزيز اإل ار المعياري لحماية ا فاو من العنف واإليفاء،
ووضىىع ب ىرامج توعيىىة ترمىىي إلىىال تثقيىىف السىىكان بابثىىار الضىىارة للعقىىاب البىىدني
وتحسين قدرات المربين ووسائض اإلعالم من أجىل النةىوض بالممارسىات الجيىدة
وا ساليب ا كثر إيجابية في مجاو تربية ا فاو (الفلبين)؛
 114-115الحىىرص عل ىىال صىىياغة وس ىىن قىىانون لحظ ىىر جميىىع أش ىىكاو العق ىىاب
البدني علال ا فاو ،بما في علد في البيت (السويد)؛
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 115-115إقى ىرار حظ ىىر ق ىىانوني للممارس ىىة المتمثل ىىة ف ىىي العق ىىاب الب ىىدني عل ىىال
ا فاو واعتماد قانون متكامىل بشى ن ا فىاو ،تجتمىع فيى ا حكىام الىواردة فىي
اتفاقية حقوق الوفل (جمةورية فنزويال البوليفارية)؛
 116-115إي ىراد ن ى فىىي القىىانون المحلىىي يحظىىر العقىىاب البىىدني فىىي جميىىع
ا ماكن ،بما في علد البيت ،حظرا صريحا (النمسا)؛
 111-115اتخىىاع التىىدابير المناسىىبة لمنىىع العمىىل القسىىري لأل فىىاو فىىي البلىىد
(أعربيجان)؛
 111-115اعتمىاد إ ىىار قىىانوني شىامل بشى ن حقىىوق ا فىاو يرمىىي ،فىىي جملىىة
ما يرمي ،إلال ترسيخ عدم قانونية العنف ضد ا فاو (رومانيا)؛
 119-115تكثيى ىىف عملةى ىىا لتقى ىىديم تى ىىدريب متخي ى ى للمحققى ىىين والمى ىىدعين
العامين والقضاة في مجاو توبيق قانون مكافحة االتجار بالبشر (النرويج)؛
 130-115تق ىىديم مزي ىىد م ىىن الحماي ىىة لض ىىحايا االتج ىىار بالبش ىىر اس ىىتنادا إل ىىال
نةج قائم علال حقىوق اإلنسىان ،والحىرص علىال إعالمةىم بيىورة منةجيىة بتمكانيىة
الحي ى ىىوو عل ى ىىال خ ى ىىدمات التع ى ىىافي وأنة ى ىىم يملك ى ىىون فت ى ىىرة للتفكي ى ىىر ف ى ىىي ا م ى ىىر
(جمةورية مولدوفا)؛
 131-115تكثيف الجةود الرامية إلال مكافحة االتجار بالبشر ،بمىا فىي علىد
توسيع التعاون الدولي في هفا المجاو (االتحاد الروسي)؛
 133-115مكافحىىة االتجىىار بالبشىىر ومعاقبىىة الجنىىاة وتعىىويض الضىىحايا وإعىىادة
ت هيلةم (جمةورية فنزويال البوليفارية)؛
 133-115ميادة تعزيز الخووات المتخفة في مجاو مكافحة االتجىار بالبشىر،
ال سيما فيما يتعلق بالنساء وا فاو (أفغانستان)؛
 134-115مواصى ىىلة الجةى ىىود الموجةى ىىة لمكافحى ىىة االتجى ىىار بالبشى ىىر (أرمينيى ىىا)؛
مواصلة جةودها الرامية إلال مكافحىة االتجىار بالبشىر ،ال سىيما النسىاء وا فىاو،
وعلىد بمحاكمىة الجنىاة (كوسىتاريكا)؛ اتخىاع تىدابير فعليىة لمنىع االتجىار بالبشىىر،
ال سيما النساء وا فاو (أومبكستان)؛ مكافحة االتجار بالبشر ،ال سيما النسىاء
وا فاو ،ومالحقة مرتكبي هفه الجرائم والتحقيق معةم (أعربيجان)؛
 135-115االستثمار في الموارد البشرية والمالية المتاحة مانة الفريىق العامىل
والمنسق الو ني المعنيين باالتجار بالبشر لتمكينةما من أداء المجموعىة الكاملىة
داء فعاال (الجمةورية التشيكية)؛
من المةام المحددة في واليتيةما أ ا
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 136-115مضاعفة الجةود التي تبىفلةا لمكافحىة االتجىار بالبشىر ،مىع التركيىز
بوج خاص علال مكافحة االتجار با فاو (الةند)؛
 131-115اتخىىاع الخو ىىوات المناس ىىبة لضىىمان فعالي ىىة الفري ىىق العام ىىل ال ىىوماري
المعن ىىي بمكافح ىىة االتج ىىار بالبش ىىر والمنس ىىق الى ىو ني المعن ىىي باالتج ىىار بالبش ىىر
ومواصلة إعكاء الوعي العام بةفه القضبة (إندونيسيا)؛
 131-115ميادة فعالية عملية إدارة القضايا المعروضة علال المحىاكم ،ومىن ثىم
كفالة إجراء المحاكمات دون ت خير ال موجب ل (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 139-115اعتمىىاد مدونىىة سىىلوك مةنيىىة للقضىىاة والمىىدعين العىىامين (جمةوريىىة
فنزويال البوليفارية)؛
 130-115معالج ىىة مسى ى لة ع ىىدم وج ىىود أحك ىىام خاص ىىة با ف ىىاو ف ىىي الق ىىانون
الجن ىىائي الس ىىلوفيني وجع ىىل نظ ىىام عدال ىىة ا ح ىىداث ل ىىديةا منس ىىجما م ىىع المع ىىايير
الدولية انسجاما كامالا (بولندا)؛
 131-115تق ىىديم الحماي ىىة لألس ىىرة باعتباره ىىا الن ىىواة الجوهري ىىة وا ساس ىىية ف ىىي
المجتمع (مير)؛
 133-115جعل قوانينةا منسجمة انسجاما كامال مع المعايير الدوليىة المتعلقىة
تجرم القفت (إستونيا)؛
بحرية التعبير وعلد بحفت أحكام القانون المحلي التي ي
 133-115النظ ىىر ف ىىي إمكاني ىىة التي ىىديق عل ىىال اتفاقي ىىة منظم ىىة العم ىىل الدوليى ىة
رقم  088المتعلقة بالعمل الالئق لعماو المنامو (نيكاراغوا)؛

 134-115سىىن القىىوانين الالممىىة لكفالىىة الحمايىىة مىىن التىىدخل فىىي إنشىىاء وسىىير
وتنظىىيم المنظمىىات العماليىىة وتنفيىىف تلىىد القىىوانين تنفيىىفا كىىامال بمىىا ينسىىجم مىىع
توصيات منظمة العمل الدولية (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 135-115تحسى ىىين الحمايى ىىة االجتماعيى ىىة والظى ىىروت المعيشى ىىية كثى ىىر فإى ىىات
السكان ضعف ا (الجزائر)؛
 136-115تنفيف إجراءات أكثر فاعلية لمواجةة ما لألممة االقتيىادية مىن آثىار
سلبية علال السكان (كوبا)؛
 131-115مواصىىلة الجةىىود اإليجابيىىة التىىي تبىىفلةا للحىىد مىىن عىىدد ا شىىخاص
المعرضين للفقر أو االستبعاد االجتماعية بحلوو عام ( 5151ماليزيا)؛
 131-115توفير الحماية القانونية من اإلخالء القسري (نيجيريا)؛
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 139-115تنفيىىف توصىىيات المقىىرر الخىىاص المعنىىي بالميىىاه واليىىرت اليىىحي
فيما يتعلق بحيوو الروما علال المياه (إسرائيل)؛
 140-115المضي في اتخاع تدابير لضمان حيوو الجميع علىال ميىاه الشىرب
الم مونة واليرت اليحي (البرتغاو)؛
 141-115تسى ىريع الجة ىىود الرامي ىىة إل ىىال االنتة ىىاء م ىىن وض ىىع البرن ىىامج ال ىىو ني
لليحة العقلية بةدت تقلي معدو االنتحار (كوستاريكا)؛
 143-115النظىىر فىىي انتةىىاج السىىبل المناسىىبة للسىىعي لتحقيىىق هىىدت حيىىوو
الجميىىع علىىال الخىىدمات اليىىحية ،والنظىىر فىىي إمكانيىىة توسىىيع برنىىامج الخىىدمات
اليحية فىي إ ىار نُظُىم التى مين اليىحي اإللزامىي بحيىث يشىمل البرنىامج خىدمات
المستوا الثاني والثالث (تايلند)؛
 143-115الت كد من توفر سلوفينيا علال مرافق نظام التى مين اليىحي اإللزامىي
علال المستويين الثاني والثالث (نيجيريا)؛
 144-115ت ىىوفير مزي ىىد م ىىن الم ىىوارد للحف ىىاف عل ىىال لغ ىىات وثقاف ىىات الووائ ىىف
القوميىىة ،ال سىىيما الوائفىىة النا قىىة با لمانيىىة ،التىىي المىىا شىىكلت جىىزءا مةمىىا مىىن
المجتمع السلوفيني (النمسا)؛
 145-115تخيىىي
(فييت نام)؛

مىىوارد كافيىىة للنةىىوض بحقىىوق ا شىىخاص عوي اإلعاقىىة

 146-115مواصلة تعزيز الحماية لألشىخاص عوي اإلعاقىة وعلىد بزيىادة تىوفير
فرص العمل لةم بغية تحسين عروفةم المعيشية بشكل جوهري (اليين)؛
 141-115اسىىتعراض الممارسىىة الحاليىىة علىىال صىىعيد حقىىوق ا ش ىىخاص عوي
اإلعاقة في المشاركة في االنتخابات بغيىة تحديىد مىوا ن التغييىر الالممىة بالتشىاور
مع الجةات عات الميلحة المعنية ،وتنفيف تدابير لكفالة حقوق ا شخاص عوي
اإلعاقة في االنتخاب (هنغاريا)؛
 141-115مواص ىىلة تحسى ىىين سى ىىبل تيسى ىىير اس ىىتعماو وسى ىىائل النقى ىىل والمرافى ىىق
ا ساسية من قبل ا شخاص عوي اإلعاقة (إسبانيا)؛
 149-115كفالة تمتع ا شخاص "المشووبين" تمتعا كامال بالحقوق السياسية
والمدنيىىة واالقتيىىادية واالجتماعيىىة ،بمىىا فىىي علىىد الحىىق فىىي اليىىحة والضىىمان
االجتماعيى ىىة والتعلى ىىيم والعمى ىىل ،وعلى ىىد بتنظى ىىيم وضى ىىع ا شى ىىخاص "المشى ىىووبين"
المتبقين وتقديم الجبر المناسب للمتضررين (أيرلندا)؛
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 150-115تنفي ىىف التوص ىىيات الت ىىي قبلتة ىىا س ىىلوفينيا أثن ىىاء الجول ىىة ا ول ىىال م ىىن
االستعراض بش ن موضوع التمييز ضد الروما (إسرائيل)؛
 151-115المضىىي فىىي تك ىريس اهتمىىام كبيىىر لمس ى لة تنفيىىف اإل ىىار التش ىريعي
القائم بش ن استخدام لغات ا قليات تنفيف فعاال (إيواليا)؛
 153-115اعتمىىاد التىىدابير الالممىىة لالمتثىىاو بيىىورة جيىىدة للتوصىىيات المتعلقىىة
بلغىىات ا قليىىات اليىىادرة عىىن مجلىىس أوروبىىا ،مىىع اإلشىىارة بوج ى خىىاص لحقىىوق
ا قلية النا قة باللغة اإليوالية من السكان ا صليين (إيواليا)؛
 153-115مواصلة تعزيز اإل ار الملسسي للنةوض بحقوق ا قليات في البلد
وحمايتةا (الجبل ا سود)؛
 154-115اتخاع جميع التدابير الالممة لكفالة معاملة ا قليات ،بمىا فىي علىد
أقليىىة الرومىىا ،معاملىىة منيىىفة وموافقىىة للقىىانون وعلىىال قىىدم المسىىاواة مىىع ابخ ىرين
(هولندا)؛
 155-115مواصى ىىلة الجةى ىىود التى ىىي تبلةى ىىا إلعمى ىىاو حقى ىىوق ا قليى ىىات اإلثنيى ىىة
وحمايتةى ىىا ،ال سى ىىيما فيمى ىىا يتعلى ىىق بحالى ىىة الرومى ىىا الى ىىفين يعيشى ىىون فى ىىي سى ىىلوفينيا
(نيوميلندا)؛
 156-115إعىىادة النظىىر فىىي االعتبىىارات التىىي تلخىىف فىىي الحسىىبان لالعت ىرات
بوضع ا قلية القومية (صربيا)؛
 151-115النظر في إمكانيىة تضىمين اإلحيىاءات السىكانية التىي سىتجرا فىي
المستقبل سلاالا عن اإلثنية القومية بغية تحديد مختلف الفإات اإلثنية التي تعيا
في سلوفينيا (صربيا)؛
 151-115المضى ىىي فى ىىي ميى ىىادة تخيى ىىي مى ىىوارد إضى ىىافية لتحسى ىىين الظى ىىروت
المعيشية للسكان الروما الفين يعيشون في المستو نات العشوائية ،وعلد بتعزيىز
تمتعةم بتشغاو مستو ناتةم ب مان وكفالة حقةم اإلنساني في الحيىوو علىال ميىاه
الشرب واليرت اليحي والكةرباء (إسبانيا)؛
 159-115إش ىراك منظمىىات ومجتمعىىات الرومىىا فىىي وضىىع وتنفيىىف االسىىتراتيجية
الخاصة بتدماج الروما (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 160-115مواصىىلة العمىىل علىىال صىىون الحقىىوق اإلنسىىانية لألقليىىات فىىي البلىىد
(غواتيماال)؛
 161-115تسوية وضع جميىع ا شىخاص المشىووبين الىفين يعىود أصىلةم إلىال
جمةوريات يوغسالفيا السابقة ا خرا (سيراليون)؛
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 163-115اتخ ىىاع ت ىىدابير إض ىىافية لمعالج ىىة مش ىىكلة اإلدم ىىاج وتقل ىىي الة ىىوة
القائمىىة بىىين اإل ىىار التش ىريعي وتنفيىىف نيوص ى فيمىىا يتعلىىق بلغىىات ا قليىىات فىىي
الخدمات العامة (هنغاريا)؛
 163-115وضع اتفاقات تكفل عدم انتةاك حقوق المةاجرين (نيجيريا).
 -116جميىىع االسىىتنتاجات و/أو التوصىىيات الىىواردة فىىي هىىفا التقريىىر تعبىىر عىىن مواقىىف
الدولة (الدوو) التي قدمتةا و/أو الدولىة موضىوع االسىتعراض .وال ينبغىي ت ويلةىا علىال أنةىا
تحظال بت ييد الفريق العامل ككل.
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