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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس املنرد د ج د قد درار لد د
الق د د د ة مد د ددن  4إىل  15تر د د درين الند د ددا /
حق د د د ن ا د د ددان  1/5دورتد د ددع الراثعد د ددة والن د د د
د فمرب  .2019وجددر اريددتعرا ،املتعل دق ث ددل فاناا اةل ددة النالنددة عرددرة املعق د دة 12
تررين النا  /فمرب  .2019وترأس وفدد يدل فاناا انئد رئدا الد ءراو ووءيدر الردخلون اةارجادة
ال دداد م ددرو ي درار .واعتم ددد القري ددق العام ددس جل ددتع ال دداثعة عر ددرة املعق د دة  14ترد درين
النا  /فمرب  2019التقرير املتعلق ث ل فاناا.
 -2و  15كددا ن النددا /يندداير  2019اختددار ل د حق د ن ا ددان م عددة املقددررين
التالاة (اجملم عة الن اة) لت هاس اريتعرا ،املتعلق ث ل فاناا :ثنغ ديش والدامنرك ومصر.
 -3ووفقدا للققددرة  15مدن مرفددق قدرار لد حقد ن ا ددان  1/5والققدرة  5مددن مرفدق قدرار
ل حق ن ا ان  21/16صدرت ال اثئق التالاة ل يتعرا ،املتعلق ث ل فاناا:
تقري د د د د د ددر وك د د د د د ددل مق د د د د د دددم/عر ،م ت د د د د د د
(أ)
)(A/HRC/WG.6/34/SVN/1؛

و د د د د د د وفق د د د د د ددا للقق د د د د د ددرة (15أ)

( ) جتما أعدتع مق اة األمم املتحدة ال اماة حلقد ن ا
)(A/HRC/WG.6/34/SVN/2؛

دان وفقدا للققدرة ) (15

(ج) م جز أعدتع مق داة األمدم املتحددة ال داماة حلقد ن ا
)(A/HRC/WG.6/34/SVN/3؛

دان وفقدا للققدرة (15ج)

 -4وأحالددإ إىل يددل فاناا عددن كريددق اجملم عددة الن اددة قائمددة ابألي د لة أعددد ا م ددبقا أملا اددا
والربتغ ددال ابي ددم م ع ددة األص دددقاو املعنا ددة ابلتنقا ددص وا ثد د واملتاثع ددة علد د الص ددعاد الد د كل
وإيددبا اا واململ ددة املتحدددة لربيعا اددا العدم د وأيرلندددا الرددمالاة وال د رتت املتحدددة األمري اددة.
وتُتاح هصه األي لة عل امل ق الرب ي ل يتعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز وقائع عملية االستعراض
ألف -عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض
 -5أثلغ رئا وفد يدل فاناا لد حقد ن ا دان حلن احل مدة قدد أعددت التقريدر الد كل
إبشد دراك تل ددا الد د ءارات ومخلي ددات ح ما ددة أخ ددر ف د د ع ددن املخلي ددات ال كنا ددة حلقد د ن
ا ان .كما التم إ احل مة آراو ممنلي اجملتم املد عن كريق إحاكات إع ماة منتدمة.
 -6وقدد أولددإ يددل فاناا أول يددة عالاددة رحد ام حقد ن ا ددان و ايتهددا وإعما ددا .وشد لإ
عملاة اريتعرا ،الدورج الرامس حافزا إ دافاا دخدال املزيدد مدن التح دانات هدصا الصددد.
وكلّقإ يل فاناا اللجنة ال كناة املر كة ثد الد ءارات املعنادة ققد ن ا دان همدة تنقادص ورصدد
الت ص دداات الناجت ددة ع ددن اري ددتعرا .،وق دددمإ احل م ددة تقري درا ك عا ددا ملنتص ددا امل دددة ع ددن تنقا ددص
الت صاات الصادرة عن الدورة ال اثقة عام .2017
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 -7وقد قصت يل فاناا تنقاصا كام أو جزئاا  138ت صاة من أصس الت صاات اليت قبلتها
والبالغ عددها  142ت صاة .وأثرء ال فد ثعض ا جنداءات اقققدة مندص عدام  .2014وقدد عد ّدلإ
يل فاناا القا ن املتعلق حلم املدامل املعل قق ن ا ان هبدف ت يا عان ورية أم املدامل
ثغاة احلص ل عل اعتماد من امل ت "ألدا" إكدار املبدادمل املتعلقدة ركدز املخلي دات ال كنادة
لتعزيز حق ن ا ان (مبادمل ابري ) .وقد أ ر القا ن املع ّدل ل حقد ن ا دان واملركدز
املعل قق ن ا ان ومعهد املدافع عن األكقال داخس م ت أم املدامل.
 -8و ع ددام  2016ع د ّدزء ق ددا ن احلماي ددة م ددن التماا ددز وري ددة امل دددافع ع ددن مب دددأ امل دداواة
املعر د د للتماا ددز ا جد دراوات ا داري ددة والق ددائاة ورص ددد احلماي ددة م ددن
مل دداعدة األش ددراض ّ
التمااز عل امل ت ال كل ولتنقاص تدداثر وقائادة أو ملعاةدة التماادز الديت نلدإ أ ردعة الت عادة
وإجراو البح ث هصا اجملال .وقد أُجاز للمدافع كل ايتعرا ،ديت رية األفعال القا اة.
 -9وأكددد ال فددد د ّددا الت دزام يددل فاناا ثتم د امل درأة وامل دداوة ث د اةن د عل د امل ددت ي
ال كل والدويل .وقد اختصت يل فاناا عدة تداثر ملن وم افحة العندا املندزيل .وقددمإ احل مدة
تقريرهددا الد كل األول ثرد ن تنقاددص اتقاقاددة لد أورواب املتعلقددة ند وم افحددة العنددا ددد املدرأة
والعنددا املنددزيل (اتقاقاددة ايددعنب ل) الدديت ل التصددديق علاهددا عددام  .2014وأجددرت احل مددة
عددددا مددن د ت الت عاددة ثر د ن العنددا املنددزيل والعنددا ال دداربا وويددعإ شددب ة مراكددز إدارة
األءمددات والبا د ت ا منددة اا د أندداو البلددد .و ّقددصت احل مددة عدددة ث درام ملن د العنددا ددد
الن دداو امل ددنّات .ووفددرت التم يددس لعدددة مردداري تتعلددق ابمل دداواة ث د اةن د الدديت قددصها ممنل د
اجملتم املد .
 -10و عام  2016اعتمدت يل فاناا قا ن اررتبداط املدد الدصج دنش الردركاو األءواج
تلق واألءواج من ق ع اةن املق ثزواج مدد قد احلقد ن الديت يتمتد
من جن
هبا األءواج ابيتنناو ما يتعلق اب جنا عن كريق امل اعدة العباة أو التبل املر ك لألكقال.
 -11واختصت احل مة تدداثر إ دافاة لت د ية و د األشدراض املردع ثة أمسداسهم مدن يدجس
يددل فاناا ثعددد حد ّدس ي ع ي د فاا .وقددد اعتمدددت يددل فاناا قددا ان ّ ددن كددس
املقام د الدددائم
"شددع امسددع" مددن املعالبددة ثتع د يض عددادل .و عددام  2016اعتددرب ل د أورواب أن
شددرش ُ
تنقاص احل م ذج الصلة الصادر عن اق مة األوروثاة حلق ن ا ان كدان مر داا وأ د إشدرافع
عل هصه امل لة.
 -12وأحرءت يل فاناا تقدما كبرا خقض عددد الق دات امل اكمدة
اقاكمات ل مان احلق اقاكمة النزيهة دون أج أتخر عر مربر.

اقداكم وتقصدر مددة

 -13واعتمدت احل مة د عددم الت دامش إك قدا جتداه خعدا ال راهادة .واعتدرب التحدريض
العلددل علد ال راهاددة أو العنددا أو عدددم الت ددامش ناثددة جر ددة جنائاددة يُعاقد علاهددا ابل ددجن
ظد م
دروف معانددة .ويعتددرب الترددجا عل د الت ددامش واح د ام التن د ع مددن ث د أهددداف الندددام التعلامددي
العام .وقد أاتح م ق شب ي خداض ا ثد عدن خعدا ال راهادة وعرهدا مدن اقتد الردب ي
عر القا ثدون ا فصاح عن ا ية .وأجرت وءارة النقافة مرداورات عامدة ثرد ن قدا ن جديدد
لإلع د م يه دددف إىل ت اا ددا التر دريعات مد د ال اقد د اةدي ددد لإلع د م الرقم ددي م ددن خد د ل إدراج
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أح ددام تددنش عل د مناه ددة خع ددا ال راهاددة
وويائط ا ع م الرقماة اةديدة.

ويددائس ا ع د م ددا

ذل د عددرب ا

ددإ

 -14و عام  2018اعتمددت يدل فاناا أول خعدة عمدس وكنادة لألعمدال التجاريدة وحقد ن
ا ان.
 -15و عام  2016أدرجإ يل فاناا الديت ر احلق
حص ل اةما عل مااه الرر عل أياس عر رقي.

مااه الردر

مدن أجدس دمان

 -16وي قس الديت ر حرية التعبر كما أن الديت ر وقا ن ا ع م حيمادان احلدق ا عد م
ث رد س ك م
داف .و عدام  2019شدرعإ يدل فاناا ثتعدديس التردريعات ذات الصدلة ل دمان أمد ر
من التها الدعم املايل راو إع م م تقس يعمس من أجس الصاحل العام.
 -17وأ رد ت احل مددة فريددق اةدرباو املعددل قددس الق ددات امل ا اددة م ددت كنات الرومددا ثغاددة
حس الق ات املتعلقة قص ل ااعة الروما عل املااه والصرف الصحي وال هرابو كمبددأ تد جاهي
لعمددس يددلعات الدولددة والبلدددتت وعرهددا مددن املخلي ددات امل ددتقبس .ووفددرت اجملتمعددات اقلاددة
البناددة التحتاددة البلديددة األيايدداة حل د ايل  75املائددة مددن م ددت كنات ااعددة الرومددا ثتم يددس مددن
مازا اددة الدولددة ومددن أمد ال ارحتدداد األوروان .ونددس الددربانم الد كل للتددداثر املتعلقددة ماعددة الرومددا
للق د د ة  2021-2017تد ددداثر ترمد ددي إىل من د د التمااد ددز د ددد ااعد ددة الرومد ددا و د ددمان ا د دددماجها
ارجتمدداعي .و ددن ألف دراد أقلاّددة الرومددا احلص د ل عل د امل دداعدة القا اددة ردداا م د املعدداير الدديت
ح ّددها قا ن امل اعدة القا اة.
 -18وت ّمن قا ن من العنا املنزيل أح اما حتدر العق ثة البد ادة .وأيدهم التعدديس الدصج أجدرج
عددام  2017عل د قددا ن تندددام و يددس التعلددام فددر ،حدددر عل د العقددا البددد لألكقددال
رت ،األكقال واملدارس واملخلي ات التعلاماة لألكقال والربا ذوج ارحتااجات اةاصة.
 -19وشد ّدد ال فددد علد أن اارثددة الق دداد ر تدزال واحدددة مددن أولد تت املد ّدعي العددام للدولددة.
وقدددمإ احل مددة للربملددان تعدددي ت عل د قددا ن النزاهددة ومن د الق دداد دددف إىل ءتدة حت د
الترد دريعات و د د اللجن ددة م ددن مند د الق دداد م ددن أجد دس أداو مهامه ددا ثقعالا ددة أك ددرب .واعتم دددت
احل مة الربانم املتعلق ابلتداثر ال ءمة مل افحة الق اد للقد ة  2019-2017الدصج اشدتمس
عل د تددداثر دددف إىل تعزيددز زاهددة امل د ظق احل د ما وكبددار امل ددخلول وعددرهم مددن م د ظقي
القعاع العام وءتدة شقافاة العملاات القعاع العام.
 -20ولد يل فاناا قد ا شداملة تتعلدق ابيد داد املمتل دات وت دمن إعدادة املمتل دات الديت
ص د درت أ ندداو احلددر العاملاددة النا اددة .و عددام  2018اش د كإ وءارة العدددل واملندمددة الاه ديددة
العاملاة للتع ي ات كل إجراو دراية لتقاام حجدم املمتل دات الاه ديدة الديت ر وارث دا مدن
تل الق ة .ويتترص وءارة العدل تداثر منايبة ثعد إجراو حتلاس لنتائ الدراية.
 -21و ع ددام  2013ق ددإ اق م ددة الدي ددت رية حلن القاد د د املقرو ددة علد د كقد د س ذث ددش
احلا اانت ح الرريعة ال اردة قا ن اية احلا ان تتماش م أح دام الديدت ر قجدة أن
القا د حتمي احلا اانت من املعاانة اليت ن منعها دون ا تهاك عر متناي للحرية الديناة.
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ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -22أدىل  81وفدددا ثبادداانت أ ندداو جل ددة التحدداور .وتددرد الت صدداات املقدمددة أ ندداو احل د ار
الق م اث اا من هصا التقرير.
 -23وأ نإ روا دا علد يدل فاناا ملدا اختصتدع مدن خعد ات لتنقادص ت صداات اريدتعرا ،املتعلدق
هبددا لعددام  .2014وأشددادت ابلتدزام يددل فاناا الناثددإ ثتم د الن دداو وامل دداواة ثد اةن د علد
الصعادين ال كل والدويل.
 -24وأ نإ صرثاا علد يدل فاناا ةماد التدداثر الديت اعتمدد ا لتعزيدز قددرة أمد املددامل املعدل
قق ن ا ان ا يت افق م مبادمل ابري .
 -25ورحب ددإ ي ددل فاكاا ابعتم دداد تع ددديس للدي ددت ر ي ددنش علد د احل ددق املا دداه كح ددق ي قل ددع
ددمان حص د ل أكقددال ااعددة الرومددا
الديددت ر .وأعرثددإ يددل فاكاا عددن تقددديرها للتقدددم اقددرء
عل فرض مت اوية التعلام.
 -26ورحدإ إيبا اا م التقدير اعتماد قا ن احلماية من التمااز والتعدي ت القا اة اليت
أدخلإ ةعس املخلي ة ال كناة حلق ن ا ان الب د مت افقة م مبادمل ابري .
 -27ورحدإ دولة فل ع م التقدير التداثر املترصة فاما يتعلدق قمايدة احلدق الصدحة
و ددال األعمددال التجاريددة وحق د ن ا ددان ددا ذل د ال دربام وخعددط العمددس املعتمدددة
تل اجملارت.
 -28وأ نددإ اتيلنددد عل د يددل فاناا ملددا حققتددع مددن منج دزات ت د فر إم ا اددة حص د ل اةما د
عل د اةدددمات الصددحاة وعل د جه دهددا الراماددة لتعزيددز و ايددة حق د ن األقلاددات ددا ذل د
حت األو اع املعاراة ةماعة الروما.
 -29ورحبد ددإ ت د د ابةه د د د الد دديت ثد ددصلتها يد ددل فاناا مد ددن أجد ددس حت د د إكارهد ددا التر د دريعي
واملخلي ي وإ راو مخلي ة وكناة حلق ن ا ان تنس ملبادمل ابري .
 -30ورحد ددإ تركا ددا م د التق دددير التق دددم ال ب ددر اق ددرء التص ددديق عل د معاه دددات دولا ددة
إ ددافاة حلق د ن ا ددان وتعزيددز ا كددار التر دريعي واملخلي ددي ف د عددن اعتمدداد تددداثر إداريددة
واجتماعاة جديدة منص اريتعرا ،الصج جر عام .2014
 -31وأ نإ أوكرا اا عل يل فاناا رلتزامهدا املتد ققد ن ا دان .ورحددإ أوكرا ادا اعتمداد
قا ن احلماية من التمااز والتعدي ت اليت أجريإ عل القا ن املتعلق حلم املددامل املعدل ققد ن
ا ان وعل خعة عمس تتعلق ابألعمال التجارية وحق ن ا ان.
 -32وأ نإ اململ ة املتحددة لربيعا ادا العدمد وأيرلنددا الردمالاة علد يدل فاناا لت قاعهدا علد
التعهد العداملي قريدة ا عد م وشدجعإ يدل فاناا علد دمان أن ي د ن مردروع التردري اةديدد
هصا اجملال متمراا م التعهد العاملي .كما دعإ إىل زع صقة اةرم عن الترهر.
 -33وأ نددإ ال د رتت املتحدددة األمري اددة عل د يددل فاناا ك قهددا مرددروع ق د مر د ك م د
املندمة الاه دية العاملاة للتع ي ات من أجدس جتماد يدجس اترابدي ابملمتل دات الديت تعد د للاهد د
ياثقا ور وارث ا الب د.
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 -34وأ ندإ أوروعد اج علد يددل فاناا رعتمادهددا الددربانم الد كل لتحقاددق ت ددافخل القددرض ثد
امل درأة والرجددس للق د ة  2020-2015وملردداريعها املنقددصة ابرش د اك م د مندمددات عددر ح ماددة
والراماة إىل الق او عل األف ار النمعاة املتعلقة ث س من اةن .
 -35واع ف ددإ اه ري ددة فن ددزوي الب لاقاري ددة ابلعم ددس ال ددصج أجنزت ددع ي ددل فاناا لتنقا ددص الت ص دداات
املقب لة ايتعرا ها الدورج الرامس لعام .2014
 -36وهن ت أفغا تان يل فاناا عل جه دها الراماة راو مخلي ة وكناة حلقد ن ا دان
يُندددر اعتمادهددا ددمن الق ددة "ألددا" وعل د ختصدداش أم د ال إ ددافاة دددف إىل من د ارجتددار
ابلبرر وت فر امل اعدة لألكقال ال حات.
 -37ورحبدإ ألبا ادا ابةهد د الديت تبدص ا يددل فاناا لددعم الردبا وإدمداجهم يد ن العمددس.
وشددجعإ يددل فاناا علد ءتدة جه دهددا الراماددة إىل و د ثدرانم جديددد حلمايددة حقد ن األكقددال
للق ة .2024-2019
 -38ورحبإ اةزائر ابلتصديق عل اتقاقادة ايدعنب ل والربوت كد ل ارختادارج رتقاقادة حقد ن
العق ددس املتعل ددق إبجد دراوات تق دددح الب ع ددات .كم ددا رحد ددإ الت ددداثر املتر ددصة للح ددد م ددن القق ددر
واريتبعاد ارجتماعي البلد.
 -39وأ ندإ أ غد ر علد يدل فاناا لتصدديقها علد معاهددات إقلامادة ودولادة مهمدة .ويددلعإ
أ غ ر ال و عل أمهاة إ راو مخلي ة وكناة حلق ن ا ان ا يت افق م مبادمل ابري .
 -40ورحدددإ األرجنت د م د التقدددير عددر ،تقريددر منتصددا املدددة ثر د ن تنقاددص الت صدداات
الصادرة عن اريدتعرا ،الددورج الردامس ورحبدإ ابلت قاد علد إعد ن املددارس ا مندة واملبدادمل
الت جاهاة املرافقة لع.
 -41وأق د ّدرت أيد د الاا حلن ي ددل فاناا حقق ددإ تعد د را إراثا ددا من ددص ايتعرا ددها ال دددورج الر ددامس
لع ددام  2014ال ددصج ت د ّدمن حت د د ا ا ددات املتعلق ددة ققد د ن ا ددان اةاص ددة هب ددا و دامه ددا
الق ددائي وحال ددة األش ددراض "املر ددع ثة أمس دداسهم" .وش ددجعإ أيد د الاا ي ددل فاناا علد د م اص ددلة
جه دها املتعلقة هبصه الق ات.
 -42وأ ن ددإ النم ددا عل د ي ددل فاناا مل ددا أحرءت ددع م ددن تق دددم من ددص اري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس
األخددر ور يدداما احلدددر الص دريش للعق ثددة البد اددة واملعاملددة املهانددة لألكقددال .ورحدددإ النم ددا
ثقلق أن عددا كبرا من إجراوات التجريد من اةن اة ما ءال معلّقا.
 -43وأعرثإ أذرثاجدان عدن قلقهدا حادال احلدارت املبلدغ عنهدا للتماادز دد ثعدض اجملم عدات
اقددة ور ياما العمال املهاجرين وأشارت إىل رورة ين ترريعات شاملة مناه ة للتمااز.
 -44وهن د ت جددزر البهامددا يددل فاناا عل د التصددديق عل د الربوت ك د ل ارختاددارج رتقاقاددة حق د ن
العق ددس املتعل ددق إبجد دراوات تق دددح الب ع ددات وعلد د م اوم ددة ق ددا ن ال ددزواج واألي ددرة مد د اتقاقا ددة حقد د ن
العقس .وأشارت جزر البهاما إىل التحدتت امل تمرة اليت ت اجع التصدج للتمااز العنصرج والعرقي.
 -45وأ نإ ثنغ ديش عل يل فاناا لتعدديلها قدا ن مند العندا األيدرج ملند املعاملدة املهاندة
لألكقال ل نها أعرثإ عن قلقها من ارتقاع بة ا ترار العنا املنزيل .وأعرثإ عن قلقهدا إءاو
خعر الققر وظروف عمس املهاجرين.
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 -46ورحدإ ثا روس اةه د اليت تبص ا احل مة حلماية احلق ن ارجتماعاة وارقتصدادية.
ومد د د ذل د د د أش د ددارت ث د ددا روس إىل املر د دداوف ال د دديت أُث د ددديإ ثرد د د ن الد د ددروف املخلي د ددات
ا ص د حاة وارفتقددار إىل ا لاددات ال افاددة لتحديددد ودعددم ددحات ارجتددار ابلبرددر والتمااددز ددد
ااعة الروما وو املهاجرين.
 -47ورحبإ ث اتن ابلتعددي ت الديت أجريدإ علد القدا ن املتعلدق حلمد املددامل املعدل ققد ن
ا ددان وإ ردداو ها ددة املدددافع عددن مبدددأ امل دداواة .ورحدددإ ث د اتن التددداثر املترددصة للحددد مددن
الققر واريتبعاد ارجتماعي وتعزيز امل اواة ث اةن عل امل ت ي ال كل والدويل.
 -48وأعرثددإ ث ت د اان عددن تقددديرها للتددداثر التر دريعاة املترددصة لتنقاددص الت صدداات املقب لددة
اريددتعرا ،الدددورج الرددامس لعددام  .2014وأشددارت إىل التحدددتت املتبقاددة ددا ذل د ارتقدداع
م ت تت العنا د املرأة وخعا ال راهاة والعنا اللصين حتركهما دواف عنصرية.
 -49وأش د ددارت الرباءي د ددس إىل املب د ددادرات الراما د ددة إىل معاة د ددة الق د ددات الرئا د دداة املتعلق د ددة ابحلق د د د ن
ارجتماعا ددة وارقتص ددادية ل نه ددا أعرث ددإ ع ددن اي ددتمرار قلقه ددا إءاو ءواج األكق ددال والق ددات املتص ددلة
ابل ن ال ئق تم الروما .وأ نإ الرباءيس عل اةه د املبصولدة حلمايدة حريدة الددين وحقد ن كبدار
ال ن .وشجعإ يل فاناا عل تعزيز حق ن األشراض ذوج ا عاقة ا ذل التعلام الرامس.
 -50وأ نإ ثلغارت عل يل فاناا لقاامهدا ثتح د ا كدار القدا
ا ان .ورحدإ ثلغارت اعتماد ترري يتعلق قماية حق ن العقس.

واملخلي دي حلمايدة حقد ن

 -51ورحب ددإ كن دددا ثق ددا ن احلماي ددة م ددن التماا ددز .وأعرث ددإ ع ددن قلقه ددا إءاو التح دددتت ال دديت
ي اجهه ددا األش ددراض "املر ددع ثة أمس دداسهم" والص ددع ابت ال دديت تد د اجههم احلصد د ل علد د مرك ددز
قا  .وشجعإ كندا يل فاناا عل اعتماد تداثر إ افاة ريتعادة مركزها القا .
 -52ورحبإ شالي ابلتصديق عل اتقاقادة ايدعنب ل وت يدا عدان وظدائا أمد املددامل املعدل
قق ن ا ان راا م مبادمل ابري ف عن الربانم ال كل للتداثر اةاصة ابلروما.
 -53وأعرثددإ الص د عددن يددرورها مل حدددة التددداثر املترددصة للحددد مددن الققددر وتعزيددز حق د ن
الن دداو واألكقددال وامل دداواة ث د اةن د واارثددة ارجتددار ابلبرددر ف د عددن اعتمدداد الددربانم
ال كل للتداثر اةاصة ابلروما.
 -54وأشددارت ك يددتاري ا إىل التددداثر الراماددة إىل ايددة حقد ن األقلاددات ور يدداما اةالاتددان
ا يعالاة وا نغارية .وأعرثإ ك يتاري ا عن قلقها إءاو خعدا ال راهادة علد ا دإ وخاصدة
د املهاجرين وااعة الروما واملنلاات واملنلا ومزدوجدي املادس اةن دي ومغدايرج ا يدة اةن دا اة
وحاملي صقات اةن وامل لم .
 -55ورحب ددإ كرواتا ددا ثق ددا ن اررتب دداط امل ددد وتعزي ددز حقد د ن ااع ددة الروم ددا .ورحد ددإ أن
يل فاناا مل تع ف ابةماعة ال رواتاة عل الرعم من أ ا أكرب أقلاة إ نادة وأ دا أقامدإ لعددة قدرون
البلد ث صقها أقلاة أصلاة ق ماة.
 -56ورحدددإ ك د اب ا ج دراوات الدديت اختددص ا يددل فاناا لتحدددي األكددر التر دريعاة واملخلي دداة
ثر ن التنماة وحق ن األقلاات.
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 -57ورحب ددإ قد ددربض ابلتد ددداثر الد دديت اختد ددص ا ي ددل فاناا ملعاةد ددة ال د د القد ددا لألشد ددراض
"املر ددع ثة أمس دداسهم" وللتعجا ددس ابر دددماج ارجتم دداعي لألقلا ددات م ددن قبا ددس ال ددربانم الد د كل
للتداثر املتعلقة ابلروما.
 -58وأ نددإ ال دددامنرك عل د ي ددل فاناا رعتماده ددا تر دريعات ّ ددن أم د املدددامل املع ددل قق د ن
ا ان من تقدح كل للحص ل عل امل ت "ألا" وفقا ملبادمل ابري .
 -59ورحبإ جاب يت ابلتصديق عل اتقاقاة ايعنب ل والربوت ك ل ارختادارج رتقاقادة حقد ن
العقس املتعلق إبجدراوات تقددح الب عدات .وشدجعإ يدل فاناا علد ختصداش مد ارد كافادة لت دار
عمس ها ة املدافع عن مبدأ امل اواة.
 -60ورحبإ اةمه رية الدومانا اة ابةه د اليت تبص ا يل فاناا حلماية حق ن ا

ان وتعزيزها.

 -61ورحددإ إكد ادور التصدديق علد الربوت كد ل ارختادارج رتقاقادة حقد ن العقدس املتعلددق
إبجراوات تقدح الب عات وإ راو ها ة املدافع عن مبددأ امل داواة واملردروعات املنقدصة للق داو
اجملتم .
عل العنا ال اربا د الن او واألكقال وإدماج األجا
 -62وذك ددر وف ددد ي ددل فاناا أن ا ك ددار الق ددا ددش عل د اي ددة قا ا ددة متان ددة حلق د ن اا د
األقلاات مما ت من احلقاظ عل قافا م ولغا م .وقال إن األقلات ا يعالاة وا نغارية معد ف
هبمددا ديددت رت ث صددقهما أقلاددات مددن الرددع األصددلاة ذات ال د اةدداض .و عددام 2018
حدد املقرر اةاض املعل ثق دات األقلادات العديدد مدن املماريدات اةاددة والتعد رات ا راثادة
ال اية األقلاات يل فاناا.
 -63ويلط ال فد ال و عل العديد من التداثر املترصة ال ا جرة ا ذلد إ رداو
م تد د ح د د مي ل دددعم امله دداجرين وإدم دداجهم واعتم دداد اريد د اتاجاة ال كنا ددة للهجد درة .ووف ددرت
احل مة لألكقال املهاجرين ثغض الندر عن و عهم إم ا اة ال ص ل إىل الندام التعلامدي علد
ااد امل ددت تت م عددد ر يتجدداوء الن ددة أشددهر ثعددد وصد م و ظددس قد الرددروط أيد ة
ابمل د اكن ال ددل فانا وقدددمإ ددم دورات ا اددة لددتعلّم اللغددة ال ددل فاناة .وقددد تلق د األكقددال
املهاجرون الع ج العيب فاما تلق املهاجرون ال بار ع جدا كبادا عداج ثتم يدس مدن احل مدة.
وأ ناو تدفق املهداجرين عدامي  2015و 2016تعاملدإ احل مدة مد ا جدرة ثعريقدة إ دا اة
من خ ل تزويد املهاجرين ا يلزم من م و وعصاو ويبس احلص ل عل الرعاية الصحاة.
 -64وأحد ددرءت يد ددل فاناا تقد دددما كب د درا د ددال ايد ددة حق د د ن األشد ددراض ذوج ا عاقد ددة مند ددص
اريتعرا ،الدورج الرامس النا املتعلق هبا .واعتمد الربملان أرثعة قد ا تتعلدق ققد ن األشدراض
ذوج ا عاق ددة احل ددادة وأ دمد ددة امل دداعدة الررص دداة وتا د ددر وص د د ل األش ددراض ذوج ا عاقد ددة
وحقهم التص يإ من خ ل ال ص ل القعلي إىل مراكز ارق اع وكرن التص يإ البديلة.
 -65وركددزت يددل فاناا جه دهددا علد مند ارجتددار ابلبرددر و قددصت العديددد مددن أ رددعة الت عاددة
الدديت ت ددتهدف عام ددة اةمه د ر وعل د األخددش األكق ددال والر ددبا والعم ددال امله دداجرين وك دداليب
اللجد و .وفر ددإ يددل فاناا أح امددا قا اددة جتد ّدرم ارجتددار ابلبرددر وتُلحددق رت باددع العق ثددة القايدداة
املنص د د ض علاهد ددا التر د دريعات الد دديت تتصد ددد د ددصه اةر د ددة وش د د ّددت عل د د التعد دداون الد دددويل
وا قلامي م افحتها.
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 -66وأو ش ال فد أن املادة  297من القا ن اةنائي تعاجل خعا ال راهادة دون ايدتردام
مصددعلش "خعددا ال راهاددة" م د أ ددا تصددنقع ددمن إكددار اةر ددة اةنائاددة املتمنلددة التح دريض
العلل عل ال راهاة أو العنا أو التعص  .وقد وي قرار أصدرتع اق مة العلادا مدخلخرا التق در
ال دداق ددصه اةر ددة .فال دددواف التماازي ددة أو العنصد درية أو م ددا ش دداهبها ددن أخ ددصها ارعتب ددار
ث صقها عام مر ّددا ج القا ن اةنائي احلايل.
 -67واعتمدت احل مة تداثر لتح حص ل الن او عل فرض عمدس وردم فجد ة األجد ر
نادس املدرأة ار ترداابت الربملا ادة األخدرة
ث اةن  .ورحظ ال فد وج د اخنقا ،معد
ل ندع شد ّدد علد أ دع كددان هنداك مد ذلد ارتقداع ناددس املدرأة احلاداة ال اايداة الددب د وأن
م
عال من ناس املرأة مناص صن القرار.
هناك ترريعات ل مان م ت
 -68وأ رد ت يددل فاناا معهددد املدددافع عددن األكقددال م ت د أم د املدددامل ل ددمان ايددة
حق د ن األكق ددال ا ج دراوات الق ددائاة وا داري ددة .وكا ددإ احل م ددة ثص دددد إ ر دداو ثا ددإ آم ددن
ل ددحات ي د و املعاملددة والعنددا مددن األكقددال ايددتنادا إىل النم د ذج اري د ندان  .وقددد أ ر د ت
احل مددة قاعددات م ئمددة لألكق ددال عدددد مددن اق دداكم اا د أندداو ال ددب د لت د فر ثا ددة آمن ددة
لألكقال أ ناو ا جراوات الق ائاة.
 -69وعل الرعم من اركتداظ الصج شهده أحد ال دج ن املا دي كا دإ يدل فاناا ت دع
جاهدة ل متنال لق اعد األمم املتحدة النم ذجاة الدد اا ملعاملدة ال دجناو (ق اعدد ال د ن ما ددي ).
وق ددد ح دددد تقري ددر ع ددام  2017الص ددادر ع ددن اللجن ددة األوروثا ددة ملند د التع ددصي واملعامل ددة أو العق ث ددة
ال إ ا اة أو املهانة ثعض التع رات ا راثاة هصا اجملال.
 -70وفاما يتعلق ابق اح جترح الترهر أو دش ال فدد أن اق مدة الديدت رية ددرت اةر دة
اةنائا دة للترددهر والرددتم وفق دا ألح ددام الديددت ر وال د اثق الق ددائاة للمح مددة األوروثاددة حلق د ن
ا ان.
 -71و ددمنإ ها ددة ا ذاعددة العامددة وج د د ثدرانم خدداض لألقلاددات القادمددة مددن اةمه د رتت
الا ع ي د فاة ال دداثقة م د ال كاددز ثر د س خدداض عل د لغا دا و قافا دا .كمددا قدددمإ احل مددة
صدلإ احل مدة إىل إثدرام اتقدان
الدعم القا واملايل للحقاظ عل قافات األقلاات ولغا ا .وت ّ
نددائي م د النم ددا ل ددمان التعدداون ث د البلدددين ددارت النقافددة والتعلددام والعل د م هبدددف تلباددة
احتااجات اجملتمعات الناكقة ابألملا اة يل فاناا.
 -72وذكددر ال فددد أن يددل فاناا ت ددع جاهدددة للحصد ل علد التعلددام الرددامس دون أج ااددز
مخلي ددات التعلددام قبددس املدريددي .ويرددمس دددام التعلددام تقدددح م دداعدة خاصددة
ددا ذل د
ألكقال ااعة الروما لتحقاق تائ تعلاماة أف س.
 -73ورحبإ مصدر ابلتعددي ت الديت أجريدإ علد القدا ن املتعلدق حلمد املددامل املعدل ققد ن
ا ددان وابةهد د املبصولددة للحددد مددن الققددر واريددتبعاد ارجتمدداعي وابعتمدداد دددام ال ددماانت
املتعلق ابلربا لتردجا العمالدة فامدا ثد الردبا  .وأشدارت إىل التحددتت الديت ت اجدع دمان
حرية التعبر.
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 -74ورحدددإ إ ا ثاددا مد التقدددير التددداثر املترددصة ثرد ن حقد ن كبددار ال ددن ورعددات البلدددان
األخددر واألشددراض ذوج ا عاقددة .وأثددرءت أمهاددة تعددديس قددا ن ت ددافخل القددرض ثد املدرأة والرجددس
ا ا ات احل ماة ثن بة  40املائة عل األقس.
هبدف إدخال ناس ل اةن
 -75وأشددارت فاجددي إىل الت دزام يددل فاناا ابلتنقاددا ددال حق د ن ا ددان وابحلددق
آمنة .وأشارت إىل إ راو فريق عامس مر ك ث ال ءارات لصااعة اي اتاجاة تتعلق اب جرة.
 -76ورحبإ فر ا ابلتقدم اقرء

ثا ددة

ال اية حق ن املرأة واارثة التمااز.

 -77ورحبإ ج رجاا ابلتصديق عل اتقاقاة ايعنب ل والربوت ك ل ارختاارج رتقاقاة حق ن
العقس املتعلق إبجراوات تقدح الب عات .وأ ندإ علد يدل فاناا لقاامهدا ثتعزيدز وريدة أمد املددامل
املعل قق ن ا ان.
 -78وأثدت أملا ادا تقدديرها للجهد د الديت ثدصلتها يدل فاناا مدن أجدس تنقادص الت صداات الصدادرة
عن اريتعرا ،الدورج الرامس لعام .2014
 -79وأ نإ عاان عل التداثر املتردصة للحدد مدن الققدر واريدتبعاد ارجتمداعي وتنقادص ددام
ال ماانت املتعلق ابلربا .
 -80وأ نإ الا انن عل يل فاناا لعملها مدن أجدس حت د ال صد ل إىل الرعايدة الصدحاة دا
ذل من خ ل اعتماد قرار يتعلق ابلربانم ال كل للصحة العقلاة للق ة .2028-2018
 -81ورحبإ آي لندا ابةه د اليت ثصلتها يدل فاناا للنهد  ،ابمل داواة ثد اةن د واحلدق
ثا ة صحاة.
 -82وأ ن ددإ ا ن ددد علد د ي ددل فاناا للتق دددم ال ددصج أحرءت ددع من ددص اري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس
لعام  2014ولت يا عان ورية أم املدامل املعل قق ن ا ان راا م مبادمل ابري .
ددال حق د ن كبددار
 -83وأعرثددإ إ دو ا دداا عددن تقددديرها للتقدددم الددصج أحرءتددع يددل فاناا
ال ددن وأشددادت ه دهددا املبصولددة لتح د إكارهددا ال د كل حلق د ن ا ددان دا ذل د إريدداو
أياس قا لتعزيز ورية أم املدامل املعل قق ن ا ان.
 -84وأعرثددإ اه ري ددة إي دران ا ي د ماة ع ددن قلقهددا إءاو التق ددارير ال دديت أف ددادت ع ددن اي ددتردام
دنم عدن كدره األجا د واملعاديدة
العديد مدن الررصداات ال اايداة فاهدا اةعداابت العنصدرية الديت ت ّ
ردعاوات امل تمرة ثر ن األحقاد العنصرية والعنا العنصرج.
لإلي م وا ّ
 -85ورحد العدران ابةهد د الدديت تبددص ا احل مددة ل ددمان مماريددة احلقد ن املد اددة وال اايدداة
ا ذل عن كريق تعزيز ايتق ل الق او وحت إقامة العدالة.

 -86ورحبددإ أيرلندددا ث ددن تردريعات عددام  2017لت يددا ص د حاات أم د املدددامل املعددل
ققد ن ا ددان .وشددجعإ أيرلندددا يددل فاناا علد التنقاددص ال امددس ةعددة العمددس ال كناددة لألعمددال
التجارية وحق ن ا ان اليت أُكلقإ عام .2018
 -87ورحبإ إيعالاا ابلتصدديق علد اتقاقادة ايدعنب ل وابةهد د الرامادة إىل م افحدة ارجتدار
ابلبرر والتصدج لزواج األكقال والزواج الق رج تم الروما.
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 -88وأش ددار األردن إىل قا ددام ي ددل فاناا إبع ددداد تقريره ددا الد د كل م ددن خد د ل عملا ددة تر دداركاة.
ورحددظ م د التقدددير تنقاددص خعددة وكناددة قارثددة العنددا ددد امل درأة والتددداثر الراماددة إىل م افحددة
ارجتار ابلبرر.
 -89ورح د لبنددان إب ر دداو مخلي ددة وكنا ددة حلق د ن ا
وتعزيز ار دماج ارجتماعي.

ددان وابةه د د املبصول ددة قارثددة القق ددر

 -90وأ ندإ لات ا اددا علد يددل فاناا رلتزامهدا ققد ن ا
حققتها احل مة منص اريتعرا ،الدورج الرامس األخر.

دان واع فددإ ابملنجدزات ال بددرة الدديت

دال الصدحة وامل داواة .كمدا رحبدإ ابلتدداثر
 -91ورحبإ ل مرب ابلتع رات ا راثادة
الترريعاة املترصة لل ماح ألم املدامل املعل قق ن ا ان ثتقدح كل احلص ل علد اعتمداد
من امل ت "ألا" راا م مبادمل ابري .
 -92وأ نإ مالازت عل يل فاناا ملا ثصلتع من جه د تنقاص الت صاات املقب لة الصادرة عن
اريتعرا ددات ال دداثقة وشددجعتها عل د م اصددلة جه دهددا لتعزيددز و ايددة حق د ن ي د ا ا ددا
ذل األقلاات.
 -93وأشددادت ملددديا ث ددل فاناا ل ددعها تقريددر منتصددا املدددة لعددام  2017املتعلددق ثتنقاددص
الت صاات ال اردة أ ناو اة لة النا اة ل يتعرا ،الدورج الرامس.
 -94وأش ددادت مالع ددة ثتص ددديق ي ددل فاناا علد د العدي ددد م ددن الصد د ك الدولا ددة حلقد د ن ا ددان
وكصل قمايتها املتزايدة من التمااز وتداثر اية األقلاات واةه د املبصولة ملن العنا د املرأة.
 -95وأق درت امل ددا ابلتقدددم اقددرء ددال امل دداواة ث د اةن د ممددا أاتح ل ددل فاناا أن
ت ن واحدة من ثلدان العامل اليت لديها أصغر فج ة األج ر ث اةن .
 -96وأش دداد اةب ددس األي د د ث ددل فاناا ر دداو مخلي ددات جدي دددة حلق د ن ا ددان ول د
تددداثر ترمددي إىل ايددة األكقدال مددن ااد أش د ال العنددا و ايددة الق ددات ال ددعاقة ددا ذل د
األقلاات .وشج اةبس األي د يل فاناا عل م افحة خعا ال راهاة عل ا إ.
 -97وأ نإ ماامنار عل يل فاناا ملا حققتدع مدن منجدزات تلدا اجملدارت دا ذلد إ رداو
مخلي ة وكناة حلق ن ا ان واحلد من الققر و اية حق ن املرأة واألشراض ذوج ا عاقة.
 -98ورحبإ ابال إب راو مخلي ة وكناة حلق ن ا ان تتمت ابمل دت "ألدا" وابةهد د
ال د دديت ث د ددصلتها احل م د ددة لتعزي د ددز ت د ددافخل الق د ددرض ث د د الرج د ددس وامل د درأة وءتدة ا دم د دداج ارجتم د دداعي
للمجم عات ال عاقة.
 -99وهند ت ه لندددا يددل فاناا عل د اعتمدداد قددا ن مند العنددا األيددرج الددصج حيدددر صدراحة
العق ثة البد اة لألكقال وعل قرارها املتعلق ثزتدة ا قان لصاحل املدافع عن مبدأ امل اواة.
 -100ورحبددإ الناجددر ابلتددداثر الدديت اختددص ا يددل فاناا لتنقاددص الت صدداات املقب لددة يدداثقا وتعزيددز
اية حق ن ا ان وتعزيزها.
إكارها القا واملخلي ي لتح
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 -101ورحدددإ اجددرت مد التقدددير اةهد د الدديت تبددص ا يددل فاناا قارثددة ارجتددار ابلبرددر وتد فر
احلمايددة لل ددحات .وأ نددإ عل د ال اايددة الدديت تنتهجهددا ثر د ن ا جددرة وعل د جه دهددا الراماددة إىل
اية حق ن املهاجرين.
 -102ورحبددإ مقدددو اا الرددمالاة ابلتصددديق علد اتقاقاددة ايددعنب ل والتح ددانات الدديت أدخلددإ
عل د د ا ك ددار التر د دريعي واملخلي ددي مل افح ددة العن ددا ددد امل د درأة .وأث دددت تق ددديرها للتع دددي ت
الترريعاة اليت أجريإ لت يا عان ورية أم املدامل املعل قق ن ا ان.
 -103ورحدإ ابك تان م التقدير اةه د اليت ثصلتها يدل فاناا للحدد مدن الققدر واريدتبعاد
ارجتماعي وحت حالة كبار ال ن .ور تزال ترعر ابلقلق إءاو ءتدة حارت خعدا ال راهادة
عل ا إ وخاصة د املهاجرين وااعة الروما وامل لم .
أقرت البرو ابةه د الديت تبدص ا يدل فاناا فامدا يتعلدق ققد ن ا
 -104و ّ
املرأة.
 -105وأق د ّدرت القلبد د ابلتق دددم اق ددرء
الرامس النا .

دان ور يداما حقد ن

تنقا ددص الت ص دداات املقب ل ددة أ ن دداو اري ددتعرا ،ال دددورج

 -106وهن د ت الربتغددال يددل فاناا عل د التزامهددا الراي د قمايددة حق د ن ا
القاادج تعزيز حق ن كبار ال ن.
 -107وأشددادت قعددر إب ردداو مخلي ددة وكناددة حلقد ن ا
املدافع عن مبدأ امل اواة.

ددان وخاصددة دورهددا

ددان ردداا مد مبددادمل ابريد

وها ددة

 -108ورحددإ اه ريددة كد رت اةهد د الديت تبددص ا يددل فاناا حلمايدة حقد ن كبدار ال ددن ددا
ذل د اعتمدداد اري د اتاجاة الرددار خة النرددعة .وأ نددإ عل د يددل فاناا رعتمادهددا اةعددة ال كناددة
النا اة لتنقاص قرارات ل األمن املتعلقة ابملرأة وال لم واألمن للق ة .2020-2018
 -109وأعرثإ اه رية م لدوفا عن تقديرها للرع ات املترصة لتعزيدز ا كدار املخلي دي قارثدة
ارجتار ابلبرر وءتدة امل ارد املرصصة حلماية ال دحات .ورحبدإ ثتنقادص ددام ال دماانت املتعلدق
ي ن العمس.
ابلربا الصج ي ّهس دم الربا
 -110ورح د ارحتدداد الرويددي ثتنقاددص ث درانم وكددل يتعلددق ماعددة الرومددا وابةه د د املبصولددة
لتعزيز ا كار املخلي ي قارثة ارجتار ابألشراض وتعزيز من هصا ارجتار.
 -111ورحبددإ هندددوراس ابعتمدداد قددا ن احلمايددة مددن التمااددز ف د عددن التصددديق علد اتقاقاددة
ايعنب ل.
 -112وأ نددإ ال ددنغال عل د يددل فاناا لتعزيددز إكاره ددا القددا واملخلي ددي ددا ذل د جع ددس
مخلي ددتها ال كنا ددة حلقد د ن ا ددان متمر دداة مد د مب ددادمل ابريد د ولتص ددديقها علد د الربوت كد د ل
ارختاارج رتقاقاة حق ن العقس املتعلق إبجراوات تقدح الب عات.
 -113ورحدإ أوءث دتان مد التقددير التصدديق علد الصد ك الدولادة املتعلقدة ققد ن املدرأة
والعقس واةه د املبصولة لتح حالة األقلاات ال كناة وكبار ال ن.
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 -114وأ نإ إيرائاس عل يل فاناا راو ها ة املدافع عدن مبددأ امل داواة ورعتمداد قد ا
وياايد ددات تر د ددمس ق د ددا ن اررتب د دداط امل د ددد و دد ددام ال د ددماانت املتعل د ددق ابلر د ددبا واي د د اتاجاة
الرار خة النرعة ك يلة األجس.
 -115وأشار وفد يل فاناا إىل أن احل مدة قدد صداعإ قدا ان جديددا لإليد ان ل دمان تد فر
ال د ن العددام ددا ذلد ألفدراد اجملم عددات ال ددعاقة احلاصددل علد ا قامددة الدائمددة مددن أجددس
إراد حل ل فعالة ملراكلهم ال ناة.
 -116واعتمدت يل فاناا ياايات شاملة ردا عل التحدتت الديت ي اجههدا ال د ان امل دنّ ن
و اية حق ن كبدار ال دن .فقدد ءادت املعاشدات التقاعديدة جتنبدا ر تردار الققدر ثد كبدار ال دن.
كما ع ّدلإ يل فاناا التردريعات الديت تدندم ا عداانت ارجتماعادة مدن أجدس حت د ال د املدايل
املعر ةعر الققر .وقد ت من الربانم ال كل لإلي ان للق ة 2025-2015
ل بار ال ن ّ
تداثر خاصة لت فر ي ن م ئم ل بار ال ن مما أاتح ت فر رعاية عالاة اةد دة وحتقادق ار ددماج
ارجتماعي.
 -117وثصلإ احل مة جه دا عل امل ت ال كل ملعاةة الق ات البا ادة .و ال قدإ ق دع
التزمددإ ال ددلعات ث اايددة التعدداون والتعا ددد م د ثلد م
ددان أخددر مددن أجددس الددتم ن مددن معاةددة
الق ات الرائ ة ارت احلماية البا اة واألمن وا جرة.
 -118وأكلقددإ يددل فاناا درايددة تتندداول احتمددال التصددديق علد ارتقاقاددة الدولاددة حلمايددة اا د
األشددراض مددن ارختقدداو الق ددرج .وكا ددإ يددل فاناا ثصدددد ار تهدداو مددن عملاددة التصددديق عل د
ثروت ك ل عام  2014رتقاقاة مندمة العمس الدولاة املتعلقة ابلعمس اةربج ( 1930رقم .)29
 -119وكا إ ال لعات تندر جدو التصدديق علد ارتقاقادة الدولادة حلمايدة حقد ن ااد
العمال املهاجرين وأفدراد أيدرهم مد مراعداة أن حقد ن العمدال املهداجرين دا ذلد اد ندس
دمإ ابلقعس ج الترريعات اقلاة ا يت افق م ارتقاقاة ومعاير ارحتاد
األير كا إ قد ُ ّ
األوروان .ومل تصدددن يددل فاناا عل د اتقاقاددة خقددض حددارت ا عدددام اةن دداة لعددام  1961ألن
قا ن امل اكنة قد اشتمس ابلقعس عل اا مبادمل ارتقاقاة.
 -120و اةتام أعر ال فد عن امتنا ع للدول األع او
وقدمإ ت صاا ا .وقدد يدامهإ آلادة ايدتعرا ،األقدران حت
من البلدان .وأ ّكد ال فد ّددا التزام يل فاناا ثتعزيز حقد ن ا
ي ُ شش يل فاناا ق ها ددا ا تراابت ل حق ن ا

األمم املتحدة اليت كرحدإ أيد لتها
د حالدة حقد ن ا دان العديدد
دان علد امل دت الددويل .وابلتدايل
ان للق ة .2028-2026

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -121نظرررت سررلوفينيا
والّ حتظى بدعم سلوفينيا:

التوصرريات الررّ ق ر أدمن

أحلنرراء افرروار التفاعلد/املدرجررة أد

 1-121التصررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة فمايررة يررع األفر ا
القسري (فرنسا) (ليتوانيا)؛
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 2-121إمتام عملية التصديق على االتفاقية الدولية فماية يع األفر ا مرن
اال تف رراء القس ررري (أو)راني ررا)؛ د دة اجلي ررود الرامي ررة إال التص ررديق عل ررى االتفاقي ررة
الدولية فماية يع األف ا من اال تفاء القسري (سلوفا)يا)؛
 3-121التصررديق علررى بروتو)رروة منظمررة العمررل الدوليررة لعررام  2014املتعلررق
ابتفاقيررة العم ررل اجلررهي وتنفير ر ( 1930رق ررم ( )29اململكررة املتح رردة لهيطاني ررا
العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 4-121االسررتناد إال التقرردم ا رررد لضررمان اسررتقسة امللسسررة الو نيررة فقرروق
اإلنسان سلوفينيا واالرتقاء ابعتمادها إال أعلى مستوى (أو)رانيا)؛
 5-121حتسر إمكانيرة افصروة علرى رعايرة معقولرة الكلفرة ويات نوعيرة جيرردة
لكبار السن واألف ا يوي اإلعاقة العقلية أو البدنية (أسرتاليا)؛
 6-121مواصررلة ا رراي ترردابم فعالررة فمايررة حقرروق ايفموعررات الضررعيفة ررا
يلك النساء واأل فاة و)بار السن واألف ا يوي اإلعاقة (الص )؛
 7-121ا رراي ترردابم مناسرربة مررن أجررل التنفي ر الفعرراة للرره م الررو ين لتكررافل
الفر ب املرأة والرجل (أفغانستان)؛
 8-121مواص ررلة إي)ر رراء ال رروعد ايفتمر ررع ابفاجر ررة إال القض رراء علر ررى التميير ررز
والتعصب و طاب الكراهية (سلوفا)يا)؛
أ
والتعصب و طاب
 9-121د دة اجليود افكومية الرامية إال مكافحة العنصرية
أ
الكراهية (مصر)؛

 10-121مواصررلة تعزيررز اجليررود الراميررة إال توعيررة اجلميررور ابفاجررة إال القضرراء
والتعصب (ليتوانيا)؛
على طاب الكراهية
أ
 11-121تعزيز اإل ار التشريعد حاالت طاب الكراهيرة العنصررية والعنرف
الر ي حتر) ر دوافررع عنص ررية عررن ريررق ضررمان إج رراء حتقيررق فعرراة ومقاضرراة اجلنرراة
ومعاقبتيم على حنو مناسب (رواندا)؛

 12-121افظ ررر صر رراحة للتميي ررز عل ررى أس رران املي ررل اجلنس ررد واهلوي ررة اجلنسر رية
وتشجيع محست التوعية ملكافحة القوالب النمطية والتحيرز ضرد املثليرات واملثلير
ومزدوجد امليل اجلنسد واملتحول جنسي ا وحاملد صفات اجلنس (إسرائيل)؛
 13-121تعزيز اجليود املب ولة ملكافحة العنف املنزيل (العراق)؛

 14-121مواصلة اجليود املب ولة ملكافحة العنرف املنرزيل وتعزيرز اليرات افمايرة
للضحا (لبنان)؛
 15-121ا رراي طرروات فعالررة لوضررع الصرريغة النيائيررة خطررة و نيررة ملنررع العنررف
األسررري والعنررف ضررد امل ررأة وتنفي ر ها ررا يلررك املبررادل التوجيييررة للعمررل مررع
األ فاة ال ين يتعرضون لسعتداء اجلنسد (بوتسوا )؛
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 16-121مواصلة تعزيز جيودها من سة اسرتاتيجية فاملة فماية )بار السن
من العنف و يع أفكاة اإلي اء وسوء املعاملة وضمان التحقيرق حراالت سروء
معاملة املسن ومقاضاة منف ييا (ملديف)؛
 17-121تعزيز التدابم الرامية إال منع االجتار ألغراض اجلرنس والعمرل اجلرهي
ررا يل ررك الت رردابم الرامي ررة إال حتدي ررد هوي ررة الض ررحا واملعرضر ر خط ررر االجت ررار
ودعميررم و صرريو املرروارد للتحقيررق مررع اجلنرراة ومسحقررتيم القضررائية ومعرراقبتيم
(أسرتاليا)؛
 18-121مواصر ررلة اجلير ررود املب ولر ررة ملكافحر ررة االجتر ررار ابألف ر ر ا
استغسة األ فاة والنساء عن ريق تعزيز مكافحة املتاجرين (جيبويت)؛
 19-121مواصلة جيودهرا املب ولرة ملنرع االجترار ابألفر ا
(ميامنار)؛

وال سر رريما

وال سريما األ فراة

ي ر ررع ح ر رراالت االجت ر ررار ابلبش ر ررر
 20-121بر ر ر ة جي ر ررود إض ر ررافية للتحقي ر ررق
واملسحقر رة القض ررائية ملنفر ر ييا ومع رراقبتيم ررا يتناس ررب م ررع م رردى ط ررورة اجلر ررة
(صربيا)؛
 21-121مواصررلة اجليررود الراميررة إال مكافحررة االجتررار ابلبشررر وضررمان افمايررة
للضحا (األردن)؛
 22-121مضرراعفة اجلي ررود الراميررة إال ض ررمان االيررات املناس رربة لتحديررد هوي ررة
راء
ضحا االجتار ومحايتيم و اصة األ فاة را يلرك تقردس مسراعدة فراملة بن ا
على احتياجاهتم الفردية (الفلب )؛
 23-121تعزيز التدابم الرامية إال حتديد النساء املعرضات خطر االجتار وتقردس
الدعم هلن ال سيما نساء اعة الرومرا وامليراجرات والسجترات و البرات اللجروء
والتدابم الرامية إال معاجلة األسباب اجل رية لسجتار (بيسرون)؛
 24-121اتأبرراع سياسررات تضررمن ترروفم املسرراعدة والرعايررة الكررافيت لضررحا
االجتار ( يورية إيران اإلسسمية)؛
 25-121مواصلة اجليود الرامية إال افد من الفقر وضمان د دة إدماج الفتات
الضعيفة وال سيما )بار السن (بواتن)؛
 26-121مواصلة جيودها الرامية إال حماربة الفقر وانعدام املساواة (ميامنار)؛
 27-121مواصلة تنفير التردابم الراميرة إال افرد مرن مسرتوى الفقرر واالسرتبعاد
االجتماعد مع إيسء اهتمام ا لرفا الفتات األ)ثر ضعف ا (اهلند)؛
 28-121مواصلة املبادرات اإلجيابية املت ة من أجل رفا )بار السن (اهلند)؛

 29-121مواصلة اجليود ا مودة ابلفعل لتحقيق املسراواة بر اجلنسر ومتكر
املرأة ا يلك من سة د دة مشار)ة املرأة افياة السياسية على الصعيدين
ا لد والو ين (أسرتاليا)؛
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 30-121مواصرلة اجليررود الراميررة للقضرراء علررى التمييررز ضررد املررأة ررا
التمييز سوق العمل (تونس)؛

يلررك

 31-121مواصررلة تنفي ر السياسررات الراميررة إال تعزيررز مشررار)ة امل ررأة افيرراة
العام ررة والسياس ررية وا رراي مزي ررد م ررن اخط رروات ملكافح ررة ومن ررع العن ررف ض ررد املر ررأة
والعنف املنزيل ( يورية مولدوفا)؛
 32-121مواصررلة ا رراي ت رردابم مررن أج ررل محايررة حقرروق املر ررأة وال سرريما من ررع
العنف ضد املرأة (بواتن)؛
 33-121إعادة النظر التعريف القانوين لسغتصاب القرانون اجلنرائد ثير
يستند إال عدم الرضا بدالا من القوة أو اإل)را أو التيديد اجلسدي (فيلد)؛
 34-121مواصررلة السياسررات الراميررة إال منررع ومكافحررة يررع أفرركاة العنررف
ضد املرأة ا يلك العنف املنزيل واالعتداء اجلنسد (جورجيا)؛
 35-121مواصرلة اجليرود الراميرة إال منرع العنرف املنرزيل والعنرف ضرد املررأة مرن
سة اعتماد طة و نية هل ا الغرض (لكسمهغ)؛
 36-121مواصررلة تعزيررز الترردابم الراميررة إال منررع العنررف ضررد امل ررأة ومكافحت ر
(ميامنار)؛
 37-121املضد تعزيز التردابم الراميرة إال منرع ومكافحرة العنرف ضرد املررأة
ا يلك العنف املنزيل واالعتداء اجلنسد (ملديف)؛
 38-121إعادة النظر التعريف القانوين لسغتصاب
يستند إال عدم الرضا (اليو ن)؛

القرانون اجلنرائد ثير

 39-121مواصررلة تو يررد اإلجنررادات جمرراة تعزيررز افقرروق واإلدمرراج وتكررافل
الفر والرفا لألف ا يوي اإلعاقة إ ار الهام الو نية املنف ة (اجلميوريرة
الدومينيكية)؛
 40-121مواصررلة اجليررود الراميررة إال محايررة األف ر ا يوي اإلعاقررة وتشررجيع
مشار)ة ايفتمع املدين صياغة القروان واخطرا الرّ هترد إال حتسر أوضراعيم
(لبنان)؛
 41-121ضمان اإلدماج الكامل لألف ا يوي اإلعاقة
بر م تكافل الفر وضمان عدم التمييز ضدهم (قطر)؛

ايفتمع من رسة

 42-121مواص ررلة تنفير ر األنش ررطة ال ررّ تل) ررد اإلدم رراج الت ررام لألفر ر ا
اإلعاقة ايفتمع (اجلبل األسود)؛

يوي

 43-121مواصلة صيو اهتمام )برم للتنفير الفعراة لا رار التشرريعد القرائم
بشرنن اسررت دام لغررة األقليررات مررع اإلفررارة بوجر ررا إال ترروافر املررو ف الر ين
اخدمات العامة واملكاتب ووسائا اإلعسم (إيطاليا)؛
لدييم معرفة بلغت
 44-121مواصلة اجليود الرامية إال منع التمييز ضد اعة الروما (ألبانيا)؛
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 45-121مواصررلة العمررل وفق را للرره م الررو ين ملكافحررة التمييررز ضررد أقليررات
الروما للفرتة ( 2021-2017لبنان)؛
 46-121مواصررلة إح رراد تقرردم جمرراة تعزيررز حقرروق اإلنسرران ورفررا جمتمعررات
الروم ررا م ررن ررسة ال رره م ال ررو ين للت رردابم املتعلق ررة عماع ررة الروم ررا (اجلميوري ررة
الدومينيكية)؛
 47-121د دة تكثيررف تنفي ر الرره م الررو ين للترردابم املتعلقررة عماعررة الرومررا
للفرتة ( 2021-2017جورجيا)؛
 48-121تعزيررز السياسررات الررّ تضررمن مشررار)ة أ فرراة الرومررا
العام (بمو)؛

نظررام التعلرريم

 49-121مواصلة تعزيز تنفي السياسات الرامية إال دم امليراجرين (اجلميوريرة
الدومينيكية)؛
 50-121حتسر ر أوض رراع املعيش ررة والعم ررل واألوض رراع االجتماعي ررة للمي رراجرين
والسجت وحصوهلم على الرعاية الصحية (تر)يا)؛
 51-121مواصررلة اجليررود الراميررة إال تعزيررز حقرروق امليرراجرين و ررال اللجرروء
(العراق)؛
 52-121ضرمان احررتام مبرردأ عردم اإلعررادة القسررية مرن ررسة التقيرريم الفررردي
لكل حالة من حاالت اهلجرة (بمو)؛
 53-121ضررمان إمكانيررة حص رروة ررال اللجرروء عل ررى إج رراءات جلرروء عادل ررة
(أفغانستان)؛
 54-121ضمان إمكانية حصوة يع ال اللجوء على إجراءات جلوء عادلة
يع افاالت املبلأغ عنيا ه ا الصدد (أيربيجان)؛
وفعالة والتحقيق
 55-121توفم التدريب لسلطات إنفاي القانون من أجل د دة الوعد واملعرفرة
وضمان امتثاة اإلجراءات الّ تت ها واملتعلقرة عاملرة رال اللجروء لسلتزامرات
والقواعد األوروبية والدولية ()ندا)؛
 56-121ضمان حصوة يع ال اللجوء على متثيل قانوين عن ريق توفم
مسرراعدة قانونيررة جمانيررة ألولتررك ال ر ين ليسرروا وضررع يسررم هلررم برردفع أتعرراب
ا ام (قه )؛
 57-121ضمان حصوة يع ال اللجوء على إجراءات جلوء عادلة وفعالة
ا يتوافق مع قانون افماية الدويل اخا بسلوفينيا والقانون الدويل (هندوران)؛
 58-121ا رراي الترردابم املناسرربة لضررمان حقرروق األف ر ا املشررطوبة أؤررا هم
راال لق ر ررار ا كمر ررة الدسر ررتورية لعر ررام 2018
مر ررن سر ررجل املقيم ر ر الر رردائم امتثر ر ا
(فرنسا).
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 -122سو تدرن سلوفينيا التوصيات التالية وستقدم ردودا علييا الوقن املناسب
ولكن موعد ال يتجاود انعقاد الدورة الثالثة واألربع يفلس حقوق اإلنسان:
 1-122إ)م رراة عملي ررة التص ررديق عل ررى الهوتو) رروة اال تي رراري امللح ررق ابلعي ررد
الدويل اخا ابفقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (السنغاة)؛
 2-122التصرديق علرى االتفاقيرة الدوليرة فمايررة حقروق يرع العمراة امليرراجرين
وأفراد أسرهم (بنغسديش) (مصر)؛
 3-122ا اي تدابم للتصديق على االتفاقية الدولية فماية حقوق يع العمراة
امليرراجرين وأف رراد أسرررهم (إندونيسرريا)؛ النظررر إمكانيررة التصررديق علررى االتفاقيررة
الدولي ررة فماي ررة حق رروق ي ررع العم رراة املي رراجرين وأفر رراد أس رررهم (النيج ررر)؛ النظ ررر
االنضررمام إال االتفاقيررة الدوليررة فمايررة حقرروق يررع العمرراة امليرراجرين وأفررراد
أسرهم (الفلب )؛
 4-122إمتام عملية التصديق على االتفاقية الدولية فمايرة حقروق يرع العمراة
املياجرين وأفراد أسرهم (السنغاة)؛
 5-122النظر ررر التصر ررديق علر ررى اتفاقير ررة فر رري
لعام ( 1961أوروغواي)؛

حر رراالت انعر رردام اجلنسر ررية

 6-122االنض ررمام إال اتفاقي ررة ف رري ح رراالت انع رردام اجلنس ررية لع ررام 1961
ووضررع إج رراءات حتديررد حرراالت انعرردام اجلنسررية لضررمان محايررة األف ر ا عررد د
اجلنسية (الهاديل)؛
 7-122التصررديق علررى اتفاقيررة فرري
(سلوفا)يا) (إسبانيا) (مقدونيا الشمالية)؛
 8-122توقي ر ررع اتفاقي ر ررة ف ر رري
()رواتيا)؛

حرراالت انعرردام اجلنسررية لعررام 1961

ح ر رراالت انع ر رردام اجلنس ر ررية والتص ر ررديق عليي ر ررا

 9-122التصررديق علررى اتفاقيررة فرري حرراالت انعرردام اجلنسررية والهوتو) رروة
اال تياري امللحق ابلعيد الدويل اخا ابفقوق االقتصادية واالجتماعيرة والثقافيرة
والصكوك األ رى املتعلقة ثقوق اإلنسان (هندوران)؛
 10-122النظر التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقرة ابلعمراة
املنزلي ( 2011رقم ( )189الفلب )؛
 11-122االعررتا اب تصررا اللجنرة املعنيررة ثراالت اال تفرراء القسرري بشررنن
تلقررد الرسررائل الررواردة مررن األف رراد أو ابلنيابررة عررنيم أو الرردوة األ ررا األ رررى
والنظ ررر فيي ررا (ليتواني ررا)؛ االعر ررتا اب تص ررا اللجن ررة املعني ررة ث رراالت اال تف رراء
القسري تلقد الرسائل الواردة من الضحا أو ابلنيابة عرنيم أو الردوة األ ررا
األ رى والنظر فييا (سلوفا)يا)؛
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 12-122اعتماد عملية مفتوحة على أسان اجلدارة عنرد ا تيرار مرفرح علرى
املس ررتوى ال ررو ين هليت ررات معاه رردات األم ررم املتح رردة (اململك ررة املتح رردة لهيطاني ررا
العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 13-122التن)د من أن أم املظامل املعين ثقروق اإلنسران مسرتقل ياتير ا بصرورة
اتمة ومستقل عن افكومة من سة تعديل تشريع املالية العامة (الدامنرك)؛
 14-122ضررمان تلقررد أم ر املظررامل وااليررات الو نيررة األ رررى فقرروق اإلنسرران
التمويل الكا واالستقسة التام للرقابة املالية عن افكومة (أيرلندا)؛
 15-122تكثي ررف اجلي ررود الرامي ررة إال إنش رراء ملسس ررة و ني ررة فق رروق اإلنس رران
(األردن)؛
 16-122النظر

إنشاء ملسسة و نية فقوق الطفل (لبنان)؛

 17-122تزويد هيتة املدافع عن مبدأ املساواة وارد إضافية من أجرل ضرمان
وفعاة (مقدونيا الشمالية)؛
قياميا بعمليا بشكل اتم أ

 18-122وضررع ترردابم ملكافحررة يررع أفرركاة انتيا)ررات حقرروق اإلنسرران ضررد
)بار السن (أنغوال)؛
 19-122مواصررلة ا رراي ترردابم لتعزيررز وضررمان اإلعمرراة الكامررل جلميررع حقرروق
اإلنسان للشباب ( يورية مولدوفا)؛
 20-122تنفير ر قر ررارات ا كم ررة الدس ررتورية ال ررّ مل يت ر ر بش ررن ا أي إجر رراء
ال سيما تلك املتعلقة بضرورة إعادة النظر قانون الصحة العقلية (املكسيك)؛
 21-122د دة وتمة تنفي التدابم القائمة ابلفعل والتدابم املعتمدة مل را لكل
ما ورد أعس (تر)يا)؛
 22-122القيررام مررن ررسة اسررتاتيجية فرراملة بتعزيررز مكافحررة التمييررز عميررع
أفرركال ررا يلررك التمييررز علررى أسرران وضررع امليرراجرين أو السجت ر أو ررال
اللجرروء أو يوي اإلعاقررة أو أي حالررة أ رررى؛ وتعزيررز سياسرراهتا الراميررة إال مكافحررة
العنصرية و طاب الكراهية ( يورية فنزويس البوليفارية)؛
 23-122مواصلة تنقي قانون تكافل الفر ب الرجل واملرأة (ألبانيا)؛
 24-122مواصلة ب ة اجليود لتعزيز املساواة ب اجلنس (األردن)؛
 25-122صررياغة سياسررة فرراملة مناهضررة للتمييررز مررن أجررل منررع العنصررية و)ررر
األجانب والقضاء علييما (أيربيجان)؛
 26-122اعتماد اسرتاتيجية فاملة مناهضرة للتمييرز ابلتشراور مرع يثلرد ايفتمرع
املدين (لكسمهغ)؛
 27-122مواصلة تعزيز اإل ار امللسسد واملعيراري للحمايرة مرن التمييرز (اجلبرل
األسود)؛
GE.19-21936

19

A/HRC/43/15

 28-122تصميم اسرتاتيجيات ملنع يع أفكاة التمييز وتنفي ها ابلكامرل را
يلك عن ريق دم القيم املتعلقة بعدم التمييرز مناهجيرا التعليميرة للقضراء
على العنصرية و)ر األجانب (إندونيسيا)؛
 29-122إدراج صراحةا تشريعاهتا وسياساهتا واسررتاتيجياهتا املتعلقرة كافحرة
التمييز االعرتا ابلتمييز املتعدد األفكاة واجلوانب القائم علرى أسران اجلرنس أو
العمررر أو األصررل العرقررد أو امليررل اجلنسررد أو بسرربب حالررة امليرراجرين أو ررال
اللجوء أو السجت أو األف ا يوي اإلعاقة أو أي حالة أ رى (هندوران)؛
 30-122وضررع سياسررات عامررة هتررد إال القضرراء علررى التمييررز ررا يلررك
التميي ررز العنص ررري والعم ررل هر ر ا الص رردد عل ررى حتسر ر اس ررتجابة نظ ررام العدال ررة
اجلنائيررة فرراالت طرراب الكراهيررة والعنررف علررى أسرران العرررق مررن ررسة ضررمان
التحقيق واملسحقة القضائية ()وستاريكا)؛
 31-122حتدير ررد تر رردابم ملكافحر ررة ير ررع أفر رركاة التميي ر رز ال سر رريما التميير ررز
العنص ررري م ررع الرت)ي ررز بش رركل ررا عل ررى حماربر رة ط رراب الكراهي ررة والبي ررا ت
حترض على )ر األجانب املوجية ضد األقليات (جيبويت)؛
العنصرية والّ أ
 32-122تعزيز األنشطة الرامية إال رفع الوعد
التمييز والتعصب و طاب الكراهية (اليو ن)؛

ايفتمرع بضررورة القضراء علرى

 33-122تعزيررز األنشررطة والقرروان اهلادفررة إال القضرراء علررى التمييررز ايفتمررع
وغررم يلررك مررن أفرركاة التعصررب و طرراب الكراهيررة ضررد األقليررات واجلماعررات
األ رى ا يلرك تلرك القائمرة علرى أسران امليرل اجلنسرد أو اهلويرة اجلنسرية أو
اخصائو اجلنسية (ايسلندا)؛
 34-122ا رراي املزيررد مررن الترردابم الفعالررة ملكافحررة التمييررز و طرراب الكراهيررة
والعنصرية (تر)يا)؛
 35-122تكثيف التدابم والهام الرامية إال مكافحرة العنصررية و)رر األجانرب
والتعصب (الفلب )؛
 36-122تنفي تدابم أقوى للحد من حاالت التمييز العنصري والعرقرد وردع
ط رراب الكراهي ررة وااللتر رزام ابجلي ررود املس ررتمرة ملن ررع العن ررف الر ر ي حتر)ر ر دوافر رع
عنصرية ال سيما جتا الفتات الضعيفة (جزر البياما)؛
 37-122ا رراي ترردابم فعالررة ملنررع اجلررائم العنصررية و طرراب الكراهيررة العنصررية
والعنررف ضررد األقليررات ررن فررييم امليرراجرون والسجتررون والتحقيررق فييررا ومعاقبررة
مرتكبييا (إ)وادور)؛
 38-122اعتماد اسرتاتيجية فاملة بشنن مكافحة التمييز والعنصرية من رسة
عملية مشاورات ججترى مع يع األ را امليتمة (أودبكستان)؛
 39-122مواص ررلة اجلي ررود املب ول ررة ملكافح ررة التميي ررز و ط رراب الكراهي ررة ض ررد
األقليات واألجانب (تونس)؛
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 40-122تكثيررف اجليررود املب ولررة ملكافحررة جررائم الكراهيررة و طرراب الكراهيررة
متشي ا مع االلتزامات الواردة إعسن وبر م عمل ديرابن (أفغانستان)؛

 41-122تكثيررف اجليررود الراميررة إال مكافحررة د دة طرراب الكراهيررة و اصررة
على وسائل التواصل االجتماعد مرن رسة إدانرة اللغرة املعاديرة عنصرر ا ايفراة
العام وتعزيز استجابة نظام العدالة اجلنائية ه ا الصدد (بنغسديش)؛
 42-122تعزي ررز الق رروان املتعلق ررة خط رراب الكراهي ررة العنصر ررية والعن ررف الر ر ي
يرتكب بدوافع عنصرية لز دة دعم عمل هيتة املدافع عن مبدأ املسراواة وضرمان
معاقبة اجلناة (بوتسوا )؛
 43-122سن تشريعات فاملة للتصدي خطاب الكراهية على وسائل التواصل
االجتماعد وأما)ن أ رى (غا )؛
 44-122مواصلة اجليود املب ولة ملكافحة طاب الكراهية وتعزيرز قردرة نظرام
العدالة اجلنائية على التصدي فاالت جرائم الكراهية (إندونيسيا)؛
 45-122تنظيم محست توعية ترمد إال مكافحة طاب الكراهية (العراق)؛
 46-122تكثيرف اجليررود الراميررة إال مكافحررة طرراب الكراهيررة والعنصررية ضررد
املسلم واألقليات العرقية (األردن)؛
 47-122مواصلة اجليود املب ولة
األ رى (نيجم )؛

مكافحة طاب الكراهية وجرائم الكراهية

 48-122ا راي تردابم ملنررع ومكافحرة طراب الكراهيررة والتحرري علرى العنررف
ضد األقليات على حنو أ)ثر فعالية سواء على اإلنرتنن أو ارج فربكة اإلنرتنرن
( يورية )ور )؛
 49-122ضر ررمان عر رردم التسر ررام مر ررع ير ررع حر رراالت طر رراب الكراهير ررة ضر ررد
املياجرين واألقليات العرقية والدينية (أودبكستان)؛
ط رراب الكراهي ررة العنصر ررية
 50-122تكثي ررف اجلي ررود الرامي ررة إال التحقي ررق
والعنف املرتكب بدوافع عنصرية ومعاقبة منف ييا مرع )فالرة التحقيرق فييرا بسررعة
وفعالية (األرجنت )؛
 51-122تعزي ررز اس ررتجابة نظ ررام العدال ررة اجلنائي ررة ح رراالت ط رراب الكراهي ررة
العنصرية والعنف العنصري عن ريق ضمان إجراء حتقيرق فعراة ومقاضراة مرتكبييرا
ومعاقبتيم على النحو املناسب ( يورية إيران اإلسسمية)؛
 52-122تعزيررز اسررتجابة نظررام العدالررة اجلنائيررة اخررا ررا حرراالت طرراب
الكراهية والعنف املرتكب بدافع الكراهية عن ريق ضمان إجراء حتقيق فعاة فييا
ومقاضاة اجلناة ومعاقبتيم على النحو املناسب (إسرائيل)؛

GE.19-21936

21

A/HRC/43/15

 53-122تعزيررز اسررتجابة نظررام العدالررة اجلنائيررة اخررا ررا حرراالت طرراب
الكراهيررة والعنررف يي الصررلة عررن ريررق ضررمان إج رراء حتقيررق فعرراة فييررا ومقاضرراة
اجلناة ومعاقبتيم على النحو املناسب (اب)ستان)؛
 54-122تعزير ررز نظر ررام العدالر ررة اجلنائير ررة لضر ررمان التحقير ررق ج ر ررائم طر رراب
الكراهيررة والعنررف العنصررري ومقاضرراة اجلنرراة ومعرراقبتيم علررى حنررو فعرراة ومناسررب
(لكسمهغ)؛
 55-122تع رديل قانو ررا اجلنررائد لتسررليا الضرروء علررى الرردوافع العنص ررية الررّ
تلدي إال تفاقم اجلرائم واجلنا ت يات الصلة ( يورية إيران اإلسسمية)؛
 56-122تكثيررف اجليررود الراميررة إال مكافحررة القوالررب النمطيررة والتحيررز ضررد
املثلي ررات واملثلير ر ومزدوج ررد املي ررل اجلنس ررد واملتح ررول جنس رريا وح رراملد ص ررفات
اجلنس ا يلك عن ريق إ سق محلة توعية على الصعيد الو ين (أيرلندا)؛
 57-122تعزيز اجليود الرامية إال إ اء التمييز ضد املثليات واملثلي ومزدوجرد
امليررل اجلنسررد واملتحررول جنسرريا وحرراملد صررفات اجلنس ر ررا يلررك التوعيررة
لررز دة القبرروة االجتمرراعد يفموعررات املثليررات واملثلي ر ومزدوجررد امليررل اجلنسررد
ير ررع جمر رراالت افير رراة املينير ررة
واملتحر ررول جنسر رري ا وحر رراملد صر ررفات اجلنس ر ر
واالجتماعية (هولندا)؛
 58-122تعزيررز وص رروة األدواج مررن نف ررس اجلررنس إال بر ررام الصررحة اجلنس ررية
واإلجنابية ا يضمن على وج اخصو توافر ردمات صرحية حمرددة لألفر ا
املتحول جنسيا (أوروغواي)؛
 59-122س أن تشريعات عامة بشرنن االعررتا بكرس الوالردين مرن نفرس اجلرنس
املشار) ْ منو الطفل و)ر لك توسريع إمكانيرة حصروة األدواج مرن نفرس اجلرنس
على التبين على أسان املساواة مع اا رين (ايسلندا)؛
 60-122اعتماد أحكام قانونية تسم ابالعرتا القرانوين بنروع اجلرنس لألفرراد
املتحول جنسي ا وا اي طوات جمدية لتوعية السلطات واجلميرور ثقروق اإلنسران
اخاصة م (مالطة)؛
 61-122العمررل علررى إ راء الهوتو)رروالت الررّ هتررد إال "تطبيررع" حرراملد صررفات
اجلنس من سة املمارسات الضارة والطبية ا يلك اجلراحة القسرية (مالطة)؛
 62-122تعزيررز التقرردم ا رررد ابجتررا بلرروغ أهرردا التنميررة املسررتدامة وحتس ر
ملفرات التنمية البشرية (اهلند)؛
 63-122حتقي ررق د دة تدرجيي ررة املس رراعدة اإلمنائي ررة الرؤي ررة للوص رروة إال اهل ررد
الدويل املتمثل نسبة قدرها  0.7املائة من النات القومد اإل ايل (لكسمهغ)؛
 64-122د دة مقر رردار املسر رراعدة اإلنسر ررانية واملسر رراعدة اإلمنائير ررة إال مسر ررتوى
يتوافق مع جتيا ا لد اإل ايل (تر)يا)؛
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 65-122مواصلة التن)د من أن تطبيرق ديباجرة اتفراق ابريرس يرنعكس اجلولرة
املقبلة من املسامهات ا ددة و ني ا املسرتحقة عرام  2020متشري ا مرع التزاماهترا
وجب اتفاق ابريس (فيجد)؛
 66-122ض ررمان إفر رراك النس رراء واأل ف رراة واألفر ر ا يوي اإلعاق ررة إفر ررا) ا
جمررد ا وضررع التش رريعات والسياسررات والررهام املتعلقررة بتغررم املنررا وافررد مررن
خما ر الكوارث (فيجد)؛
 67-122ترروفم متويررل حمرردد للجنررة منررع الفسرراد مررن أجررل وضررع وإنفرراي مدونررة
قواعد السلوك ا يلك من سة وضع اليات موحلوقة لافرا بشنن إساءة
اس ررت دام أعض رراء اجلمعي ررة الو ني ررة وايفل ررس ال ررو ين للمعلوم ررات وامل رروارد العام ررة
(الوال ت املتحدة األمريكية)؛
 68-122ا راي الترردابم السدمررة ملعاجلررة ومكافحررة الفسرراد ومررا ي ررتبا ررا مررن
عمليررات اإلفررست مررن العقرراب بفعاليررة أ)رره لضررمان الشررفافية ترردبم اإلدارة
العامة ( يورية فنزويس البوليفارية)؛
 69-122تعزيز الرقابة على الشر)ات السرلوفينية العاملرة اخرارج فيمرا يتعلرق
أبي أتحلم سل ألنشطتيا على التمتع ثقوق اإلنسان وال سريما منرا ق النرزاع
وال ررّ تش ررمل ح رراالت االح ررتسة األجنر ر حير ر ت ررزداد خم ررا ر انتيا) ررات حق رروق
اإلنسان (دولة فلسط )؛
 70-122تعزيرز التردابم الراميررة إال التصردي للعنرف املنررزيل واالعترداء اجلنسررد
را يلررك ضررمان الوصروة الفعرراة إال رردمات الردعم وسرربل االنتصررا ووسررائل
افماية للضحا من النساء (الفلب )؛
 71-122تنفير ترردابم لضررمان افمايررة العمليرة لكبررار السررن مررن العنررف و يررع
أفر رركاة سر رروء املعاملر ررة والتحقير ررق ه ر ر افر رراالت واملسحقر ررة القضر ررائية للجنر رراة
(أودبكستان)؛
 72-122ا رراي ترردابم ملكافحررة العنررف املنررزيل وترروفم افمايررة فقرروق الفتررات
الض ررعيفة ررا يل ررك النس رراء واأل ف رراة واألفر ر ا يوو اإلعاق ررة و)ب ررار الس ررن
(االحتاد الروسد)؛
 73-122مواصررلة افررد مررن ت ررا)م ال ردعاوى القضررائية عررن ريررق د دة حتس ر
مستوى التو يف واملوارد املالية للمحا)م (أملانيا)؛
 74-122ضمان افق العدالة جلميع املعتقل مرن رسة تروفم حمرامد دفراع
عام أبتعاب جمانية من أجل توفم حقوق الدفاع وا ا)مة العادلة ()وستاريكا)؛
 75-122ضمان اسرتفادة يرع ا تجرزين بفعاليرة مرن حقيرم
من بداية حرما م من افرية وجما ا إيا لزم األمر (الدامنرك)؛
 76-122حتسر
مانديس (أنغوال)؛
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 77-122تع رديل تش رريعات التشرريم ثي ر يعترره التشرريم جر ررة مدنيررة ولرريس
جنائية (اململكة املتحدة لهيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 78-122مواصلة اجليود املب ولة ملكافحة االجتار ابألف ا
واأل فاة وحتديدا من سة املقاضاة الفعالة للجناة (فيلد)؛
 79-122د دة اجلي ررود املب ول ررة ملن ررع االجت ررار ابألفر ر ا
ومحاية الضحا ودعميم (مصر)؛

ال سريما النسراء
واس ررتغسة األ ف رراة

 80-122مواصررلة اجليررود املب ولررة ملكافحررة االجتررار ابلبشررر والتمسررك ثقرروق
ضحا االجتار ابلبشر و) لك حقوق املياجرين (نيجم )؛
 81-122مواصلة اجليود املب ولة ملكافحة االجتار ابلبشر وتعزيرز اليرات الرصرد
و ع البيا ت (تونس)؛
 82-122مواصلة تعزيز هيكليا امللسسد ملكافحة االجتار ابلبشر ومن ضرحا
االجتار سبل افصوة على ما يكفد مرن الرعايرة الصرحية واملشرورة وافمايرة الفعالرة
(اب)ستان)؛
ي ررع ح رراالت االجت ررار ابألفر ر ا ومقاض رراهتا واملعاقب ررة
 83-122التحقي ررق
علييا وتزويد ضحا ه اجلرائم بتدابم إنصا مناسبة (إسرائيل)؛
 84-122تعزيز جيودها املب ولة مكافحة االجترار ابألفر ا وال سريما مرن
ررسة ضررمان ترروفم الرردعم الكررا واملرروارد التنهيليررة للضررحا وعررن ريررق تعزيررز
جيود التحقيق واملسحقة القضائية (جزر البياما)؛
 85-122مواصلة جيودها املتعلقرة ثمايرة الضرحا وإنفراي القرانون والوقايرة مرن
ررسة املقاض رراة الص ررارمة جلر ررائم االجت ررار ابجل ررنس والي ررد العامل ررة وف رررض عق رروابت
مناسبة ا يلك مدة سجن ويلة على يع املدان بتيمرة االجترار (الروال ت
املتحدة األمريكية)؛
 86-122ضمان حصروة ضرحا االجترار علرى مسراعدة )افيرة بغر النظرر عمرا
إيا )ررانوا يتعرراونون مررع سررلطات إنفرراي القررانون التحقيقررات واإلج رراءات اجلنائيررة
(بيسرون)؛
 87-122مواصلة دعرم األسررة ابعتبارهرا الوحردة األساسرية والطبيعيرة للمجتمرع
(مصر)؛
 88-122النظر ررر إرسر رراء سياسر ررات وب ر ررام ملكافحر ررة الفقر ررر تكفر ررل افماير ررة
الكاملة فقوق الطفل وتعزيزها (غا )؛
 89-122التعجيررل ابملوافقررة علررى سياسررة إسرركان و نيررة تعررامج لررة أمررور مررن بينيررا
حصوة يع سركا ا علرى السركن االجتمراعد دون متييرز وتلر االحتياجرات اخاصرة
لألف ا يوي اإلعاقة و)بار السن ه ا ايفاة ( يورية فنزويس البوليفارية)؛
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 90-122مواصلة إجناداهتا ا ققة حتس حصوة اجلميع على الرعاية الصحية
وتنفي ر الق ررار املتعلررق ابلرره م الررو ين للصررحة العقليررة للفرررتة 2028-2018
تنفي ا فعاالا (إحليوبيا)؛
 91-122تس رريع جيودهررا الراميررة إال حتس ر إمكانيررة افصرروة علررى رردمات
الرعاية الصحية (جورجيا)؛
 92-122مواصلة جيودهرا فيمرا يتعلرق ابفرق الصرحة وتروفم فرر متسراوية
جلميررع األف ر ا للحصرروة علررى رردمات الرعايررة الصررحية اجليرردة النوعيررة ررا
يلك املنا ق الريفية واألف ا يوي اإلعاقة و)بار السن (دولة فلسط )؛
 93-122ض ررمان ت رروافر رردمات الرعاي ررة امل أفف ررة ل رريالم جلمي ررع )ب ررار الس ررن
وإمكانية حصوهلم علييا (ماليز )؛
 94-122وضررع امل صصررات املاليررة للتعلرريم للقضرراء علررى الفرروارق اإلقليميررة
افصوة على التعليم (اجلزائر)؛
 95-122ضمان املساواة حصوة يع الطسب على التعليم اجليد (ماليز )؛
 96-122مواصررلة ا رراي ترردابم هتررد إال حتسر املسرراواة حصرروة اجلميررع علررى
تعليم جيد ومعاجلة مشكلة الفوارق اإلقليمية افصوة على التعليم (نيباة)؛
 97-122وضع إجرراءات وسياسرات لضرمان جرودة التعلريم الشرامل علرى يرع
املستو ت (إسرائيل)؛
 98-122تكثيف اجليود الرامية إال توفم برام فاملة للتثقيف جماة حقروق
اإلنسان ملو فد إنفاي القانون بشنن حقوق املياجرين والسجت (اليو ن)؛
 99-122مواصررلة إحرراد تقرردم تنفير اسررتاتيجيات ترمررد إال حتقيررق املسرراواة
يررع جمرراالت افيرراة االقتصررادية والسياسررية واالجتماعيررة ررا
ب ر اجلنس ر
يلك العمالة واألجر املتساوي ()واب)؛
 100-122مضاعفة التدابم املت ة لز دة معدة تو يف النساء ومتثيلين على
مستوى اإلدارة (ميامنار)؛
 101-122تعزيررز الترردابم الراميررة إال منررع ومكافحررة العنررف ضررد امل ررأة ررا
يلك العنف املنزيل واالعتداء اجلنسد من سة ضمان وصوة الضرحا إال سربل
اإلنصا ووسائل افماية الفعالة (رواندا)؛
 102-122رفع مستوى التثقيف العام وتعزيز اجليرود الرّ تبر ة إلنفراي القرانون
د مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس (جزر البياما)؛
 103-122تعررديل تش رريعاهتا لتشررمل يررع أفرركاة العنررف ضررد امل ررأة وتعزيررز
التدابم الرامية إال منع ومكافحة االعترداء اجلنسرد وضرمان الوصروة إال ردمات
افماية الفعالة (إسبانيا)؛
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 104-122مواص ررلة اجلي ررود املب ول ررة ملكافح ررة العن ررف ض ررد املر ررأة م ررن ررسة
مواءم ررة التشر رريعات الو ني ررة م ررع املع ررايم الدولي ررة وال سر ريما اتفاقي ررة جمل ررس أورواب
املتعلقة نع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل (فرنسا)؛
 105-122تعزيز التدابم الرامية إال منع و)ب يع أفكاة العنرف ضرد املررأة
ا يلك العنف املنزيل عن ريق لة أمور من بينيا ضمان سبل إنصا فعالة
للضحا (ماليز )؛
 106-122إعررادة النظررر تعريررف االغتصرراب القررانون اجلنررائد ثير يكررون
قائما على عدم الرضا وجعل يتمافرى مرع القرانون الردويل واملعرايم الدوليرة فقروق
اإلنسان (ايسلندا)؛
 107-122إعادة النظر تعريف االغتصراب الروارد القرانون اجلنرائد ثير
يستند إال عدم الرضا بدالا من القروة أو اإل)ررا وجعلر ابلترايل متوائمرا مرع املعرايم
الدولية مثل اتفاقية جملس أورواب املتعلقة نع ومكافحة العنف ضرد املررأة والعنرف
املنزيل (املكسيك)؛
 108-122تعزيررز اخرردمات العامررة اجليرردة وامليسررورة
واإلجنابية للنساء املنتميات إال الفتات الضعيفة (بمو)؛

جمرراة الصررحة اجلنسررية

 109-122تشجيع أفركاة التنديرب غرم العنيفرة وتنظريم محرست إعسميرة لرفرع
الوعد العام ابااثر الضارة للعقوبة البدنية على األ فاة (اجلزائر)؛
 110-122وضررع وتنفير اسررتاتيجية و نيررة فمايررة األ فرراة ضررحا االسررتغسة
واالعتررداء أو اإلي ر اء اجلنسررد م ررن أجررل حتديررد األ ف رراة ضررحا خمتلررف أف رركاة
االستغسة واالعتداء ووقايتيم ودعميم (فرنسا)؛
 111-122وضع وتنفي اسرتاتيجية و نية بشنن محايرة األ فراة مرن االسرتغسة
واالعتداء اجلنسي (ايسلندا)؛
 112-122وضررع وتنفي ر سياسررات إضررافية فمايررة األ فرراة مررن أجررل ضررمان
حصرروة األ فرراة امليرراجرين وأ فرراة اعررة الرومررا وغررمهم مررن األ فرراة الضررعفاء
جمررا ا علررى التعلرريم والرعايررة الصررحية والسرركن السئررق والتغ يررة الكافيررة فضرسا عررن
مكافحة فقر األ فاة واستبعادهم االجتماعد (أوروغواي)؛
 113-122اسررتعراض التش رريعات والسياسررات وال رهام الو نيررة ملواءمتيررا مررع
أحكام اتفاقية حقوق األف ا يوي اإلعاقة (إسبانيا)؛
 114-122ا اي مزيد من اخطوات العتماد تشريعات وسياسرات حمرددة تتعلرق
ثماية حقوق النساء والفتيات يوات اإلعاقة (بلغار )؛
 115-122النظر ررر إد ر رراة أحكر ررام أ)ثر ررر تفصر رريسا بشر ررنن التعلر رريم الشر ررامل
لأل فاة يوي اإلعاقة التشريعات والسياسات القائمة (بلغار )؛
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 116-122ضمان املساواة
اجليد دون أي متييز (قطر)؛

حصوة يع الطسب يوي اإلعاقة على التعلريم

 117-122اعتماد اسرتاتيجية فراملة ملنرع يرع أفركاة العنرف واإلير اء وسروء
املعاملررة ضررد األف ر ا يوي اإلعاقررة وال سرريما النسرراء واأل فرراة و)بررار السررن
يوي اإلعاقة (إ)وادور)؛
 118-122وضررع رردمات للصررحة العقليررة أساسرريا ايفتمررع وحمورهررا اإلنسرران
ررا يتماف ررى م ررع أحك ررام اتفاقي ررة حق رروق األفر ر ا يوي اإلعاق ررة حت رررتم افق رروق
واإلرادة والتفضرريست املسررتنمة لألف ر ا ال ر ين يعررانون مررن اضررطراابت الصررحة
العقلية أو اإلعاقات النفسية االجتماعية (الهتغاة)؛
 119-122استعراض التشريعات افالية يات الصلة لتحس محايرة حقروق يرع
األقليررات وتقرردس تش رريعات بشررنن حقرروق األقليررات تتضررمن أحكام را إضررافية حرروة
تعليم لغات األقليات املنا ق الّ توجد فييا مصلحة ا اخصو (صربيا)؛
 120-122ضمان وجود تشريعات فاملة فماية حقوق األقليات (ماليز )؛
 121-122مواصررلة ت ردعيم اجليررود الراميررة إال تعزيررز ومحايررة حقرروق األقليررات
بطريقة متكاملة وفاملة وجامعة ال سيما مرن رسة حتسر إمكانيرة حصروهلم علرى
اخرردمات االجتماعيررة الرئيسررية مررن قبيررل اإلسرركان والتعلرريم وميررا الشرررب املنمونررة
واملرافق الصحية (اتيلند)؛
 122-122ض ر ررمان التمثي ر ررل الك ر ررا لألقلي ر ررات العرقي ر ررة
إلدماجيا اإلدارة الرفيدة (نيباة)؛

اهليت ر ررات املنت ب ر ررة

 123-122مضرراعفة اجليررود املب ولررة لضررمان حصرروة األقليررات بشرركل عررادة
علرى اخردمات األساسرية مررن أجرل إدمراجيم االجتمرراعد واإلعمراة الكامرل فقرروق
اإلنسان اخاصة م (الفلب )؛
 124-122االع ر ررتا بلغر ررة اإلفر ررارة السر ررلوفينية )مر ررا ير ررنو عليير ررا الدسر ررتور
السلوفيين (النمسا)؛
 125-122االخن ررايف حرروار مررنظم مررع جمتمررع النررا ق ابللغررة األملانيررة ررا
يلررك املنظمررة اجلامعررة الررّ تضررم اجلمعيررات الثقافيررة التابعررة يفتمررع النررا ق ابللغررة
األملانية )ما أوصى ب لك أيضا جملس أورواب (النمسا)؛

 126-122صرريو مرروارد إضررافية للحفرراا علررى حلقافررة ولغررة جمتمررع النررا ق
ابللغة األملانية سلوفينيا على النحو املوصى ب سابقا أيضا (النمسا)؛

 127-122ا راي يررع اخطرروات السدمررة لسع ررتا ابيفموع رة الكرواتيررة )نقليررة
قوميررة أصررلية ومنحيررا افقرروق املسررتمدة مررن ه ر ا الوضررع ال رّ مت ابلفعررل إسررنادها
للمجموعات اإليطالية واهلنغارية ()رواتيا)؛
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 128-122مواصلة جيودها املب ولة لتشجيع قيام بيتة جامعة لألقليات العرقية
والضمان الكامل فصوهلا على اخدمات العامة ا يلك من سة تنفي ورصد
وتقيرريم الرره م الررو ين للت ردابم املتعلقررة ابلرومررا للفرررتة  2021-2017بشرركل
فعاة ( يورية )ور )؛
أ
 129-122مواصررلة إيررسء املزيررد مررن االهتمررام لقضررية األقليررات العرقيررة ررا
يلك اعة الروما (االحتاد الروسد)؛

 130-122معاجلة التمييز املستمر ضد أفراد جمتمع الروما امليمش اجتماعي ا
بع ر أحنرراء ال ربسد ال سرريما فيمررا يتعلررق ابلصررعوابت املسررتمرة الررّ يواجيو ررا
أتمر السرركن السئررق وافصرروة علررى اخرردمات العامررة ويلررك مررن ررسة مواصررلة
تنفير بر جميررا الررو ين للترردابم املتعلقررة ابلرومررا للفرررتة ( 2021-2017الرروال ت
املتحدة األمريكية)؛
 131-122س ررن تشر رريعات تس ررعى إال حتسر ر الوض ررع اف ررايل
وتنفي ها ابلكامل (غا )؛

أقلي ررة الروم ررا

 132-122القضاء على التمييز التشريعات وغمها من التدابم ب جمتمعات
الروما "األصلية" و"غم األصلية" (اليو ن)؛
 133-122ا رراي مزيررد مررن اخطرروات لرردعم حقرروق اعررة الرومررا ومحايتي را مررن
التحيررز والتميي ررز واالسررتبعاد االجتم رراعد ررا يلررك ع ررن ريررق ض ررمان التنفير ر
الفعاة لله م الو ين للتدابم املتعلقة ابلروما (الهاديل)؛
 134-122استعراض بر جميا الو ين للتردابم املتعلقرة ابلرومرا لتحديرد أولرو ت
وج ررداوة دمني ررة واض ررحة لتنفير ر الت رردابم وال س رريما فيمر را يتعل ررق ابفص رروة عل ررى
اخدمات األساسية من أجل ضمان االندماج الكامل يفتمعات الروما ()ندا)؛
 135-122تعزيررز ال رره م ال ررو ين للترردابم املتعلق ررة ابلروم ررا عررن ري ررق حتدي ررد
أهدا ملموسة من أجل تعزيز معاملة األقليات معاملة متساوية ومنصفة وعادلة
ا يتمافى مع هد التنمية املستدامة  10و( 16هولندا)؛
 136-122إجراء تقييم مستقل ا يتوافرق مرع الره م الرو ين للتردابم املتعلقرة
ابلروما للفرتة ( 2021-2017إسبانيا)؛
 137-122حتسر مسرتو ت معيشررة سركان الرومرا التابعرة هلرا ررا يلرك عررن
ريررق ترروفم فررر أفضررل للوصرروة إال املرافررق واخرردمات األساسررية وحتسر نتررائ
التعليم لطسب الروما على يع املستو ت (أسرتاليا)؛
 138-122تعمير ررق الفير ررم أبن معر رراداة الرومر ررا هر ررد الر رردافع ا ر رررك لسسر ررتبعاد
االجتمر رراعد جلماعر ررة الرومر ررا والسر ررنّ وتعزير ررز اجلير ررود املب ولر ررة لتحس ر ر ر رررو
معيشتيم علرى سربيل املثراة مرن رسة اعتمراد تردابم لضرمان حصروهلم علرى ميرا
الشرب واملرافق الصحية والكيرابء (النمسا)؛
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 139-122مضرراعفة جيودهررا لترروفم ميررا الشرررب املنمونررة و رردمات الصررر
الصحد لسكان الروما ال ين يعيشون مستو نات غم رؤية (فيلد)؛
 140-122مواصررلة اجليررود لتحس ر الظرررو املعيشررية جلماعررة الرومررا وبوج ر
ا ضمان افق ميا الشرب للجميع علرى النحرو املنصرو علير دسرتور
يورية سلوفينيا (أملانيا)؛
 141-122مواص ررلة حتسر ر األوض رراع املعيش ررية لس رركان الروم ررا وحتسر ر محاي ررة
حقيم التعليم (الص )؛
 142-122اعتمرراد ترردابم فعالررة و صرريو مرروارد )افيررة إلدمرراج أ فرراة اعررة
الروم ررا ملسس ررات التعل رريم م ررا قب ررل املدرسر رد ووض ررع ح ررد للفص ررل العرق ررد
املدارن و ف حاالت التسرب من املدارن ()وستاريكا)؛
 143-122مواصر ررلة اجلير ررود إلدمر رراج اعر ررة الرومر ررا واملير رراجرين وغر ررمهم مر ررن
األقلي ررات األ رررى وحتدي رردا مر رن أج ررل حص رروهلم عل ررى التعل رريم والرعاي ررة الص ررحية
والعمل والسكن وضمان مشار)تيم افياة السياسية واالجتماعية ()واب)؛
 144-122اعتمراد إ ررار تشرريعد وسياسررد حررادم ملنرع الطرررد غرم املررهر للعمرراة
املياجرين (أيربيجان)؛
 145-122ضمان مشار)ة امليراجرين والنسراء واأل فراة واألفر ا يوي اإلعاقرة
بصورة جمدية صياغة وتنفي اسرتاتيجية افكومة املتعلقة ابهلجرة (فيجد)؛
 146-122صررون حقرروق الوافرردين اجلرردد و يررع امليرراجرين متشرريا مررع التزامررات
وتعيدات سلوفينيا الدولية (اتيلند)؛
 147-122ضمان حصوة املياجرين بشركل اتم علرى نوعيرة أفضرل مرن الرعايرة
الصررحية واخرردمات االجتماعيررة والتعليميررة بغ ر النظررر عررن وضررعيم مررن حي ر
اهلجرة وتنفي تدابم بديلة فرمان يع األ فاة املياجرين من افرية (الهتغاة)؛
 148-122مواصلة تنفي اسرتاتيجية الدولرة املتعلقرة ابهلجررة وال سريما اجليرود
املب ولررة لضررمان تنسرريق عمررل الو)رراالت يات الصررلة حالررة د دة ترردفق اهلجرررة
(االحتاد الروسد)؛
 149-122إصسح تشريعاهتا الو نية من أجل تنفي التزامرات سرلوفينيا الدوليرة
بشنن املياجرين والسجت و ال اللجوء ()ندا)؛
 150-122تعزيررز ب ررام التثقيررف جمرراة حقرروق اإلنسرران للميرراجرين والسجت ر
وللمو ف املسلول عن اهلجرة وقوات األمن واجلريش واملر أدع العرام والقضراة مرع
الرت)يز بوج ا على مبدأ عدم اإلعادة القسرية (املكسيك)؛
 151-122العمل على تنفي تدابم إضافية لضمان عردم احتجراد األ فراة غرم
املصحوب أو األسر الّ لدييا أ فاة (قه )؛
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 152-122ضر ر ررمان محاير ر ررة حقر ر رروق األ فر ر رراة املنفصر ر ررل عر ر ررن يويير ر ررم وغر ر ررم
املصررحوب وتسررييل عمليررات رع مشررل األسررر فضرسا عررن حصرروة ررال اللجرروء
والسجتر علررى اخرردمات االجتماعيررة مرن قبيررل اإلسرركان والرعايررة الصررحية العامررة
والتعليم على أسان املساواة (إ)وادور)؛
 153-122تعزي ررز نظ ررام اللج رروء ثير ر ي ررنو عل ررى االحر ررتام الت ررام ملب رردأ ع رردم
اإلعادة القسرية (قه )؛
 154-122ضمان قيام حررن وفرر ة افردود بتروفم املعلومرات الكافيرة لطرال
اللج رروء واملي رراجرين بش ررنن اإلجر رراءات يات الص ررلة وبش ررنن حق رروقيم ابللغ ررة ال ررّ
يفيمو ا (مالطة)؛
 155-122تكثي ررف الت رردابم الرامي ررة إال ض ررمان متك ررن "األفر ر ا املش ررطوبة
أؤا هم" من استعادة إقامتيم الدائمة بطريقة سريلة املنراة وسرريعة وجرب القرانون
املعتمد عام ( 2010األرجنت )؛
 156-122مواص ررلة اجلي ررود الرامي ررة إال معاجل ررة قض ررية "األفر ر ا
فعاة (سلوفا)يا)؛
أؤا هم" بشكل أ
 157-122وضررع إجرراءات لتحديررد وتسررجيل األفر ا
أجل ضمان محاية حقوق اإلنسان اخاصة م ()وستاريكا).

املش ررطوبة

عررد د اجلنسررية مررن

 -123يررع االسررتنتاجات و/أو التوصرريات الررواردة هر ا التقريررر تعكررس موقررف الدولررة
(الرردوة) املقدمررة هلررا و/أو الدولررة موضرروع االسررتعراض .وال ينبغررد تصررورها علررى أ ررا حتظررى
بتنييد الفريق العامل )كل.
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