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  مقدمة    
قدت الدورة الثامنة عشرة للفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل،            ُع  -١

، يف الفتـرة    ٢٠٠٧نيه  يو/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١  بقرار جملس حقوق اإلنسان    املنشأ عمالً 
وجرى استعراض حالـة مجهوريـة      . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٧يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٧ من

وترأس . ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣٠، املعقودة يف ٨ يف اجللسة سابقاًمقدونيا اليوغوسالفية 
ـ            راف وفد الدولة موضوع االستعراض، إيغور جونديف، مدير مديرية الشؤون املتعددة األط

، اعتمد الفريق العامل    ٢٠١٤فرباير  / شباط ٤، املعقودة يف    ١٤ويف جلسته   . بوزارة اخلارجية 
  .سابقاًالتقرير املتعلق جبمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
 :سابقاًض حالة مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية      من أجل تيسري استعرا   ) جمموعة ثالثية (التايل  
  .الصني، وناميبياا، وأيرلند

 ٥، والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   وفقاًوصدرت الوثائق املذكورة أدناه،       -٣
  :سابقاً، من أجل استعراض حالة مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ١٦/٢١من مرفق القرار 

  ؛ )A/HRC/WG.6/18/MKD/1() أ(١٥ للفقرة وفقاًقدم عرض كتايب م/تقرير وطين  )أ(  
مفوضية حقوق  (معلومات جتميعية أعدهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          )ب(  
  ؛)Corr.1 وA/HRC/WG.6/18/MKD/2) (ب(١٥ للفقرة وفقاً) اإلنسان

) ج(١٥ للفقــرة وفقــاًمــوجز أعدتــه مفوضــية حقــوق اإلنــسان   )ج(  
)A/HRC/WG.6/18/MKD/3(.  
 من خالل اجملموعة الثالثية قائمة      سابقاًوأحيلت إىل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية        -٤

 كل من أملانيا، وبلجيكا، واجلمهورية التشيكية، وسلوفينيا، والـسويد،          أسئلة أعدهتا مقدماً  
وميكن االطـالع    .واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهولندا       

  . تلك األسئلة يف املوقع الشبكي لالستعراض الدوري الشاملعلى

  موجز وقائع عملية االستعراض   -ًأوال  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
بدأ رئيس الوفد بتأكيد إميان الدولة موضوع االستعراض القوي بالـدور احملـوري               -٥

. صد أداء الدول يف جمال تنفيذ التزاماهتا الدوليةملنظومة حقوق اإلنسان املتعددة األطراف يف ر  
وقال إن احلكومة قبلت التوصيات اليت استلمتها يف الدورة األوىل من االستعراض الـدوري              
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 ملنتصف املدة بشأن    ، تقريراً ٢٠١٢مارس  /الشامل ونفذهتا، وقدمت بشكل طوعي، يف آذار      
  . ات والقطاع غري احلكوميعملية التنفيذ، جرى إعداده نتيجة مشاورات مع الوزار

 احلكومة جلنة حقوق اإلنسان املـشتركة بـني         أنشأت،  ٢٠١٢أبريل  /ويف نيسان   -٦
فت  وكلِّ .القطاعات، املكونة من ممثلني عن احلكومة وعن مؤسسات مستقلة حلقوق اإلنسان          

 اللجنة بتنسيق السياسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومتابعة توصيات هيئات املعاهدات وترشـيد           
 يف عدد من املناسـبات باسـتعراض تنفيـذ           اللجنة وقامت. اجلهود الوطنية يف ذلك الصدد    

  .التوصيات اليت استلمت يف الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل
 فيما يتعلق بالنظام القـضائي، أن       طرحتوأوضح الوفد يف معرض رده على أسئلة          -٧

حتقيق تلك الغاية، جرى تعـديل قـانون        غراض  وأل .مةكواحل  لدى ولوياتاألاإلصالح من   
. ٢٠١٣ديـسمرب   /، ونفذت التعديالت يف كانون األول     ٢٠١٠اإلجراءات اجلنائية يف عام     
واشـترط منـذ    . تعديالت على قانون اإلجراءات املدنية     ٢٠١١وكانت قد نفذت يف عام      

كون مجيع  ، عقب تنفيذ تعديالت أدخلت على قانون احملاكم، أن ي         ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 
وسـاعد  .  توفره أكادميية القـضاة واملـدعني       أولياً قضاة املرحلة االبتدائية قد أكملوا تدريباً     

، على رصد طول    ٢٠١٣يونيه  /استخدام برجميات جديدة لتكنولوجيا املعلومات منذ حزيران      
 الذي  وستتركز األنشطة املقبلة على تنفيذ إطار العمل،      . غرقها إجراءات احملاكم  تاملدة اليت تس  

وعـّدد الوفـد    . ، من أجل مواصلة تطوير اجلهاز القضائي      ٢٠١٣سبتمرب  /اعتمد يف أيلول  
  .جماالت األولوية اليت يشتمل عليها إطار العمل

وأشار الوفد إىل نطاق من التدابري التصحيحية املتاحة من أجل استعراض القـرارات               -٨
روبية حلقوق اإلنـسان وإجـراءات      القضائية، عالوة على إمكانية الوصول إىل احملكمة األو       

  .تقدمي الشكاوى الفردية لدى هيئات املعاهدات
 اعتمـاد   ٢٠١٠وتطرق الوفد إىل مسألة عدم التمييز، موضحا أنه جرى يف عـام               -٩

ون حيظر التمييز املباشر وغري املباشر، ويشتمل       نقانون يتعلق مبنع التمييز واحلماية منه، وأن القا       
، مبوجب ذلك القانون، جلنة     ٢٠١١وأنشئت يف عام    . ألسس التمييز على قائمة غري حصرية     

 تعزيز والية أمني املظامل، من خالل إنشاء إدارات         ٢٠٠٩وجرى يف عام    . احلماية من التمييز  
معنية حبماية حقوق الطفل وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومحاية املواطنني مـن التمييـز       

واعتمدت االستراتيجية الوطنية للمساواة    . تمثيل العادل والتعذيب وإساءة املعاملة، وكفالة ال    
ة أو البدنية ونـوع اجلـنس،   وعدم التمييز على أساس االنتماء العرقي والعمر واإلعاقة العقلي    

  . نفيذهات التشغيلية املتعلقة ب٢٠١٣، كما اعتمدت خطة عام ٢٠١٥-٢٠١٢ للفترة
 /لفرص، الذي اعتمد يف كـانون الثـاين  حيظر القانون اجلديد املتعلق باملساواة يف ا و  -١٠
. ، بشكل صريح، مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف مجيـع جمـاالت اجملتمـع              ٢٠١٢ يناير

 وخطة العمل الوطنيـة  ٢٠٢٠-٢٠١٣يجية الفترة ت مع ذلك القانون، استرا واعتمدت متاشياً 
 استراتيجية  وعالوة على ذلك، اعتمدت   . ، بشأن املساواة بني اجلنسني    ٢٠١٦-٢٠١٣للفترة  
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 بشأن امليزنة املراعية للفوارق بني اجلنسني، اليت يتعني على اهليئـات            ٢٠١٥-٢٠١٢الفترة  
ويوجد يف مجيع الوزارات منسقون   . اإلدارية احلكومية مبوجبها تعميم مبدأ املساواة يف الفرص       

  . لإلشراف على تنفيذ استراتيجية املساواة
عنف العائلي واحلماية منـه  تيجية الوطنية ملنع الوكانت احلكومة قد اعتمدت االسترا   -١١

، وذكر الوفد أن قانون احلماية االجتماعية أدخل أشكاال جديدة من           ٢٠١٥-٢٠١٢ للفترة
  .احلماية غري املؤسسية، مثل مراكز ضحايا العنف املرتيل اليت توفر جمموعة من اخلدمات للضحايا

 احلكومة قد وضـعت القـانون املتعلـق         وفيما يتعلق حبرية التعبري، أكد الوفد أن        -١٢
. باملسؤولية املدنية عن التشهري والشتم بالتعاون مع رابطة الصحفيني واالستعانة خبرباء دوليني           

، حذفت املواد املتعلقة بأفعال التشهري والشتم مـن         ٢٠١٢وإذ اعتمد ذلك القانون يف عام       
ن املتعلق بوسائط اإلعالم، والقـانون      ، اعتمد الربملان القانو   ٢٠١٣ويف عام   . القانون اجلنائي 

 البصرية، بعد عملية تشاور واسـعة       -سائط السمعية والوسائط السمعية     املتعلق خبدمات الو  
سفر احلوار املستمر مع الصحفيني عن املوافقة علـى         أو. النطاق مع مجيع أصحاب املصلحة    

وختـتص التعـديالت     .٢٠١٤يناير  /عدد من التعديالت على تلك القوانني يف كانون الثاين        
وتشجيعها، وكفالة امتثال القيود املفروضـة       اجلديدة على وجه التحديد بتعزيز حرية التعبري      

على مضمون أنشطة وسائط اإلعالم إىل السوابق القضائية للمحكمـة األوروبيـة حلقـوق         
، ليكون  ٢٠١٣ديسمرب  /وأسس جملس أخالقيات وسائط اإلعالم يف كانون األول       . اإلنسان

وأعرب الوفد عن التزام احلكومة مبواصلة احلوار مـع        . بة هيئة رقابة ذاتية لوسائط اإلعالم     مبثا
ممثلي وسائط اإلعالم من أجل معاجلة املسائل املتبقية، مبا يف ذلك احلمالت احلكومة، وتعزيز              

ت جملـس   اوقد حتسن سجل إنفـاذ قـرار      . دور هيئة البث العامة وحتسني املعايري الصحفية      
  . بث فيما يتعلق بتركيز امللكية غري املشروعة والتضارب يف املصاحلخدمات ال

 مـع   وذكر الوفد أن احلكومة مستمرة يف تنفيذ إصالحات يف نظام السجون متاشياً             -١٣
واعتمدت استراتيجية إلنشاء . توصيات جلنة مناهضة التعذيب واللجنة األوروبية ملنع التعذيب      

ووضعت مبـادئ توجيهيـة بـشأن       .  اكتظاظ السجون  دائرة ملراقبة السلوك هبدف ختفيف    
اإلشراف على السجون، من أجل حتسني نوعية اخلدمات اإلشـرافية يف الـسجون، وبـدأ               

  . ٢٠١٢تطبيقها منذ عام 
 بتوفري التدريب املتخصص يف جمال حقوق اإلنسان لضباط         وأصدرت احلكومة أمراً    -١٤

د الشرطة ملزمون، باإلضافة إىل االمتثـال       وأشار الوفد يف ذلك الصدد إىل أن أفرا       . الشرطة
لقانون الشرطة، مبراعاة االحتياجات اخلاصة لفئات معينة من الفئات الـضعيفة يف عملـهم،     

 مهـام الرقابـة     ديوان أمني املظامل  ويتوىل الربملان و  .  ألحكام مدونة أخالقيات الشرطة    وفقاً
ز قدرات قطاع املراقبة الداخلية     واختذت إجراءات من أجل تعزي    . اخلارجية على عمل الشرطة   

وقام القطاع بزيارات غري معلنة     . واملعايري املهنية، مبا يف ذلك تعزيز اإلطار املعياري والتدريب        
وقام القطاع  . إىل مراكز الشرطة، جبانب تفتيش مرافق االحتجاز وفحص سجالت احملتجزين         
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اجلميع "ظمة غري احلكومية املسماة      بعمليات تفتيش مشتركة مع ديوان أمني املظامل واملن        أيضاً
  ."من أجل حماكمات عادلة

وفيما يتعلق باملسائل املتصلة حبقوق األقليات، ذكر الوفد أن احلكومة ملتزمة بتعزيز              -١٥
 ،٢٠١٢يوليـه   /ويف متوز  .العالقات احلسنة بني الطوائف العرقية وبتنفيذ اتفاق أوهريد اإلطاري        

 تـزال   مجيع السياسات املنبثقة عن اتفاق أوهريد اإلطاري، وال       نشر تقرير شامل عن حالة تنفيذ       
  .عمليات املتابعة جارية

وفيما خيتص باملسائل املتعلقة بطائفة الروما، ذكر الوفد أن جهودا كبرية قد بـذلت              -١٦
ومتحورت السياسات احلكومية يف ذلك الصدد حول االستراتيجية        . من أجل تصحيح الوضع   

وأعدت املدن اليت توجد    . ٢٠١٥-٢٠٠٥ائف الروما وعقد إدماج الروما      الوطنية املتعلقة بط  
وتواصل إحراز التقدم يف جمال إدماج أطفـال        . هبا أعداد كبرية من الروما خطط عمل حملية       

وقدم الوفد إحصاءات خمتلفة عن التعليم والعمالة تـشري إىل          . الروما يف التعليم قبل املدرسي    
 إىل قابلية نساء الروما للتـأثر       ونظراً. اج االجتماعي لطائفة الروما   التقدم احملرز يف جمال اإلدم    

 خطة العمل الوطنية الثانية لالرتقاء بالوضع       ٢٠١٠بصفة خاصة، اعتمدت احلكومة يف عام       
   ٠٢٠١٣  إىل عام٢٠١١االجتماعي لنساء الروما، اليت نغطي الفترة من عام 

 أن احلكومة اعتمدت خطة العمل الوطنية       وفيما يتعلق حبقوق الطفل، أشار الوفد إىل        -١٧
 بعد تنقيحها وقد أعدت تلك اخلطة بالتعاون مع         ٢٠١٥-٢٠١٢املتعلقة حبقوق الطفل للفترة     
، وهي جتسد التقدم احملرز يف جمايل الرعاية الـصحية          )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     
، ٢٠١٣ فربايـر /الطفل يف شـباط   واعتمد قانون جديد حلماية     . والتعليم على وجه اخلصوص   

وشددت اجلزاءات على عدم تنفيذ     . وحيظر القانون نطاقا واسعا من انتهاكات حقوق الطفل       
وتوفر مراكز العمل االجتماعي، الـيت  . األحكام الواردة يف القانون وأدخلت عليها الغرامات    

بلغ عن حـاالت    يعمل فيها موظفون متخصصون، احلماية والدعم لألطفال املعنيني مىت ما أ          
وعالوة على ذلك، تعمل احلكومة علـى       . اعتداء جنسي على األطفال أو ميل جنسي إليهم       

. حتديد أسر حاضنة متخصصة لألطفال ضحايا االعتداء اجلنسي وامليل اجلنسي إىل األطفـال          
، أدخلت يف القانون اجلنائي أحكام بشأن جرمية االجتار باألطفال، ومت جترمي            ٢٠٠٨ويف عام   

 اجلزاءات املتعلقـة باسـتعمال     ٢٠٠٩وشددت يف عام    . غالل األطفال يف املواد اإلباحية    است
  . احلاسوب للمواد اإلباحية اليت يستخدم فيها األطفال

وتطرق الوفد إىل سؤال بشأن القاصرين غري املصحوبني بذويهم، فأوضح أن القانون             -١٨
طلبات اللجوء اليت يقدمها أطفال ممهورة      املتعلق باللجوء واحلماية املؤقتة ينص على أن تكون         

بتوقيع ممثل قانوين وعلى تعيني وصي يف أقرب وقت ممكن لألطفال غري املصحوبني بذويهم،              
وتتخذ مجيـع التـدابري    . أيضاً ألحكام قانون األسرة، وعلى توفري املشورة القانونية هلم          وفقاً

ملصحوبني، مع مراعاة مبدأ املـصلحة      الالزمة من أجل العثور على أفراد أسر القاصرين غري ا         
  . الفضلى للطفل، عند النظر يف طلبات اللجوء
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، مع بـدء تنفيـذ      ٢٠٠٩وذكر الوفد أن قانون قضاء األحداث بدأ تنفيذه يف عام             -١٩
وبدأ جملس الدولة ملنع    . مشاريع رامية إىل تطوير اإلطار القانوين ووضع معايري لتطبيق القانون         

، واعتمد استراتيجية وطنيـة للوقايـة مـن جنـوح           ٢٠٠٩يف عام   جنوح األحداث عمله    
  . األحداث

وتطرق الوفد إىل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فأشار، يف مجلة أمـور، إىل أن                -٢٠
األنشطة من أجل كفالة حتـسني الظـروف املعيـشية           احلكومة شرعت يف تنفيذ عدد من     

ارج املستشفيات وتوفري مراكز هنارية     لألشخاص ذوي اإلعاقة، فيما يتصل بتقدمي الرعاية خ       
وتعتزم احلكومة التوسع يف شراكتها     . لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية، جبانب مسائل أخرى      

القائمة والقوية مع املنظمات غري احلكومية، من خالل توفري التمويل ملنظمات موثوقة مـن              
  . أجل تقدمي اخلدمات على الصعيد احمللي، مع ضمان الرقابة

 بعثة مراقبة االنتخابات التابعة     ٢٠١١وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات أصدرهتا يف عام          -٢١
ملكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، أشار الوفد            
إىل توصل احلزب احلاكم وأحزاب املعارضة إىل اتفاق بشأن التعديالت الالزم إدخاهلا علـى              

  . ٢٠١٤يناير /تخابات، واليت اعتمدها الربملان يف كانون الثاينقانون االن
وأشار الوفد إىل أن احلكومة قدمت مجيع التقارير اليت حل موعد تقدميها إىل هيئات                -٢٢

املعاهدات، باستثناء تقرير واحد بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           
   .ًوالثقافية، سيقدم قريبا

واختتم رئيس الوفد مالحظاته االستهاللية بالتأكيد على التزام الدولـة موضـوع              -٢٣
  .االستعراض بالتعاون ومواصلة اإلصالحات

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وميكن االطالع على التوصيات املقدمة     .  ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     وفداً ٥٦أدىل    -٢٤

  . من هذا التقريرر يف الفرع ثانياًخالل احلوا
وشجعت مواصـلة   . وأشادت تايلند بالقانون املتعلق بعدم التمييز وحقوق األقليات         -٢٥

وعلى الرغم من اعتماد االستراتيجية الوطنية بشأن        .اجلهود الرامية إىل تعزيز استقالل القضاء     
والحظت تايلند اجلهود   . يف احلقوق، ما زالت هناك حتديات      مساواة األشخاص ذوي اإلعاقة   

اليت تبذهلا احلكومة لتعزيز إعمال احلق يف الصحة، وأعربت يف الوقت نفسه عن القلق للتحول 
وقـدمت  . عن نظام الرعاية الصحية الوقائية وكفالة إمكانية احلصول على اخلدمات الطبيـة     

  . توصيات



A/HRC/26/10 

GE.14-12576 8 

ات خمتلفة لتوفري محاية    وأشادت توغو بتعزيز والية أمني املظامل عن طريق إنشاء خدم           -٢٦
وأثنت على إنشاء جلنة احلماية من التمييز اليت ُحددت مهـام واليتـها يف   . أفضل للمواطنني 

  . وقدمت توغو توصيات. قانون منع التمييز واحلماية منه
ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بانتخاب البلد لعـضوية            -٢٧

وأعربت عن أن اتفاق أوهريد اإلطاري سيؤدي إىل حتسني العالقات          . نجملس حقوق اإلنسا  
. بني الطوائف العرقية، لكنها الحظت عدم اكتمال استعراض إطار العمل وتأخر التحسينات           

  .وقدمت توصيات. وأعربت عن القلق الستقطاب متويل وسائط اإلعالم وعدم شفافيتها
لتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي      وأشادت الواليات املتحدة األمريكية با      -٢٨

وأعربت عن قلقها لسوء معاملة احملتجزين وظـروف        . اإلعاقة وحتسني األحوال يف السجون    
االحتجاز، واستخدام املوارد العامة لتمويل أنشطة احلزب السياسي احلـاكم، والتـدخل يف             

ملعارضني السياسيني،  عمل اجلهاز القضائي ووسائط اإلعالم، ورفع الدعاوى القضائية على ا         
وتساءلت عن التدابري الرامية إىل تـشديد       . وإفالت الشرطة من العقاب، والفساد احلكومي     

 عـن قلقهـا     أيضاًوأعربت  . الرقابة على املسؤولني احلكوميني من أجل معاجلة تلك املسائل        
  .وقدمت توصيات. الستمرار استغالل عمل األطفال

بضرورة االلتزام مبصطلحات األمم املتحدة الرمسية عند       وذكَّر الرئيس أعضاء الوفود       -٢٩
وبعض املناسـبات األخـرى      اإلشارة إىل الدولة موضع االستعراض فيما يتصل هبذه املناسبة        

  .خالل االجتماع، مبا يف ذلك الرد على نقطة نظام أثارهتا الدولة موضوع االستعراض
يف نقطة النظام اليت أثارهتـا، إىل  ووجهت الدولة موضوع االستعراض انتباه الوفود،        -٣٠

وأشارت . البلد. ومل يذكر اسم  ) ١٩٩٣(٨١٧أنه وردت إشارة ظرفية يف قرار جملس األمن         
 فيه إىل مسألة اسم     ٩٣ إىل احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية، الذي تشري الفقرة            أيضاً

  .سألةالبلد والكيفية اليت تستطيع هبا البلدان الثالثة معاجلة تلك امل
فاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         ورحبت أوروغواي بالتصديق على ات      -٣١

والربوتوكول االختياري امللحق هبا، وبالتوقيع على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد            
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتعاون مع اإلجراءات اخلاصـة           

 يف جمـال التعـذيب   ديوان أمني املظامل  ن، وباإلصالح القضائي وجهود     جمللس حقوق اإلنسا  
وأشـارت إىل أن    . االستراتيجية وخطة العمل املتعلقتني باملساواة بني اجلنـسني       بوالقانون، و 

املثليات واملثليني واألشخاص مزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلناثيني مـن            
وقـدمت  . م ويتجنبون استعمال خدمات الرعايـة الـصحية       الضعفاء الذين خيفون هويته   

  .أوروغواي توصيات
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وأشادت فييت نام أثنت بالتطورات األخرية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،   -٣٢
ورحبت بالتزام الدولة موضوع االستعراض بالتعاون واحلوار على الصعيد الدويل فيما يتعلق            

  .وقدمت توصيات. حبقوق اإلنسان
وأثنت ألبانيا على اإلصالح القضائي، وخباصة فيما يتـصل باسـتقالل القـضاة                -٣٣

وأشادت بالتقدم احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسني، واستفسرت عـن نتـائج             . وكفاءهتم
ورحب باعتماد استراتيجية التعليم املتكامل وتنفيذ اتفاق أوهريد        . القانون الذي ُسن مؤخراً   

بت عن القلق بشأن مسألة استخدام اللغة األلبانية والفصل بني اجلنسني           اإلطاري، لكنها أعر  
  .وقدمت توصيات. يف التعليم والظروف اليت يتعلم فيها الطالب واستعراض الكتب املدرسية

ورحبت اجلزائر باعتماد تدابري على الصعد املعيارية والتشريعية واملؤسسية حلمايـة             -٣٤
اء جلنة احلماية من التمييز والتصديق على اتفاقيـة حقـوق           حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إنش     

األشخاص ذوي اإلعاقة والتعاون مع اإلجراءات اخلاصة وحتسن تقدمي التقارير إىل هيئـات             
املعاهدات وتقدمي تقرير منتصف املدة عن تنفيذ التوصيات الـصادرة عـن الـدورة األوىل               

  .وقدمت توصيات. لالستعراض الدوري الشامل
حظت األرجنتني االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر واالسـتبعاد االجتمـاعي          وال  -٣٥

، واعتمـاد   ٢٠٢٠-٢٠١٠، واالستراتيجية املتعلقة باملسنني للفتـرة       ٢٠٢٠-٢٠١٠للفترة  
وشـجعت علـى تنفيـذ     .قانون منع التمييز واحلماية منه وإنشاء جلنة احلماية من التمييـز       

  .وقدمت توصيات. ن أجل تعزيز اإلطار املؤسسيإصالحات معيارية وختصيص موارد م
وأشارت أرمينيا إىل التصديق على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                -٣٦

والربوتوكول االختياري امللحق هبا، وإىل التوقيع على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد            
فت بالـسياسات والـربامج     عتراو. الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

املوجهة إىل محاية حقوق طائفة الروما، ورحب بتعزيز املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز عن              
  .وقدمت توصيات. طريق اعتماد استراتيجيات وطنية

وأشادت أستراليا باجلهود الرامية إىل التصدي للتمييز من خالل اعتمـاد القـانون               -٣٧
.  أو اهلويـة اجلنـسانية     امليل اجلنسي نون مل يعاجل مع ذلك مسائل       اجلديد، مشرية إىل أن القا    

وأشارت إىل ورود بالغات بشان التمييز ضد طائفة الروما وفرض قيود على حرية وسـائط               
اإلعالم، وإىل استمرار اجلهود الرامية إىل حتسني نظام السجون، لكن مع استمرار األحـوال              

  .وقدمت توصيات. املتردية فيها
اءات وقالت إن ادع. حظت النمسا مع القلق تدهور حرية التعبري وحرية الصحافة     وال  -٣٨

 لدوافع سياسية قد زعزع الثقة يف حياد وكاالت إنفاذ القانون احتجاز السياسيني والصحفيني 
وأضافت أن اهلجمات اليت تشن على املثليات واملثليني واألشـخاص          . ويف استقالل القضاء  

غايري اهلوية اجلنسية واخلناثيني فد أبرزت ضرورة توفري احلمايـة          مزدوجي امليل اجلنسي وم   
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وأنه يتعني معاجلة مسائل البطالة والشواغل األخرى لطائفـة         . القانونية هلذه الفئة ضد التمييز    
  .وقدمت توصيات. الروما
وأشارت بيالروس إىل تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي، مبا يف ذلك إصالح اجلهاز              -٣٩

ي وكفالة استقالله؛ وإىل خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الطفل؛ وهيئـة التنـسيق              القضائ
ورحبت باجلهود  . الوطنية من أجل محاية األطفال من اإليذاء واإلمهال؛ وقانون محاية الطفل          

الرامية إىل حتسني العالقات بني األعراق وتنفيذ اتفاق أوهريد اإلطاري واإلدماج االجتماعي            
وأثنت على التعديالت اليت أدخلت على القانون اجلنـائي والـيت فرضـت             . لطائفة الروما 

  . وقدمت توصيات. عقوبات على االجتار باألشخاص
ىل لالستعراض الـدوري الـشامل،      الدورة األو  وأشادت بلجيكا بالتقدم احملرز منذ      -٤٠
. ة التـشهري  يف ذلك التصديق على الصكوك املختلفة املتعلقة حبقوق اإلنسان وإلغاء جرمي           مبا

ورحبت بالطفرات اليت حتققت يف جمال التـشريعات  . ومع ذلك، هناك حتديات كبرية ال تزال قائمة   
  .وقدمت توصيات. املتعلقة حبرية التعبري، لكنها أعربت عن القلق فيما يتعلق حبرية الصحافة

شادت البوسنة واهلرسك بتقدمي تقرير منتصف املدة بشأن عمليـة االسـتعراض            أو  -٤١
الدوري الشامل، وبالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة والربوتوكـول            
االختياري امللحق هبا، والتوقيع على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص             

وأشـارت إىل   . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتعاون مع هيئات املعاهـدات        
ت وطنية بشأن قضايا حقوق اإلنسان، واستفسرت عن والية جلنة حقوق           اعتماد استراتيجيا 

  . اإلنسان املشتركة بني القطاعات والتحديات اليت قد تواجهها
 تعية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وشـج      ورحبت الربازيل بالتصديق على اتفاق      -٤٢

وشددت . القسريعلى التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           
 إىل حتديد أولويات عدم     أيضاًوأشارت  . على أمهية تعزيز قدرة ديوان أمني املظامل واستقالليته       

ورحبت بالتعديالت اليت أدخلت على قانون اللجـوء واحلمايـة          . التمييز ضد طائفة الروما   
إىل التقدم احملرز   وأشار  . املؤقتة، مشرية إىل أنه يتعني حتسني اإلجراءات املتعلقة بطاليب اللجوء         

يف جمال املساواة بني اجلنسني، لكنها أعربت عن القلق إزاء التعصب ضد املثليات واملثلـيني               
  .وقدمت توصيات. واألشخاص مزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلناثيني

وأثنت بلغاريا على اعتماد تشريعات يف جمال حقوق اإلنسان، وعلى زيادة معـدل               -٤٣
تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان، وإنشاء جلنة حقـوق اإلنـسان              

والحظت أنه يتعني، يف ضوء أمهية حرية التعبري واستقاللية وسائط          . املشتركة بني القطاعات  
اإلعالم، أن ميتثل مشروع القانون املتعلق بوسائط اإلعالم إىل املعايري الدولية، معربـة عـن               

  .وقدمت توصيات. بتها يف متابعة هذه املسألةرغ
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ورحبت كمبوديا باعتماد القوانني واالستراتيجيات الوطنية اجلديدة، فيمـا يتعلـق             -٤٤
. بالتمييز واملساواة بني اجلنسني واالجتار بالبشر واهلجرة غري القانونية، على سـبيل املثـال             

قة والتوقيع على الربوتوكـول     ورحبت بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعا       
االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأشادت          
بواقعة النظر يف مسألة التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين              

  .وقدمت توصيات. وأفراد أسرهم
ومات عن تنفيذ القانون املتعلق مبنع التمييز واحلماية        وطلبت كندا احلصول على معل      -٤٥
وأشارت إىل اعتماد تدابري تشريعية واستراتيجيات وخطط عمل وطنية بـشأن تعزيـز             . منه

والحظت أن التمييز العرقي يبعث على القلق وأنه ينبغي محاية حقوق مجيع            . حقوق اإلنسان 
  .وقدمت توصيات. األقليات

يق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واعتمـاد         والحظت الصني التصد    -٤٦
القانون واالستراتيجية الوطنية بشأن منع التمييز واحلماية منه، وقانون كفالة تكافؤ الفـرص             
للجنسني، وخطة العمل الوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني، وقانون محاية الطفل، وخطـة             

دابري الرامية إىل محاية حقـوق األقليـات،        والحظت الت . العمل الوطنية بشأن حقوق الطفل    
متسائلة عن اخلطوات اليت يتعني اختاذها لتعزيز محاية حقوق طائفة الروما، وخباصة النـساء              

  .وقدمت توصية. واألطفال والشباب
ورحبت الكونغو باإلصالحات الرامية إىل تعزيز استقاللية النظام القضائي وفعاليتـه             -٤٧

عتماد القانون املتعلق مبنع التمييز واحلماية منه قـد يـسر تنظـيم             والحظت أن ا  . وشفافيته
وأضافت أن االستراتيجية وخطة العمـل       .التدريب املتعلق حبقوق اإلنسان ومحالت التوعية     

الوطنيتني املتعلقتني بطائفة الروما أدتا إىل إحراز تقدم يف جماالت التعليم واإلسكان والصحة             
  .مت توصياتوقد. والعمالة هلذه الطائفة

وأشادت كوت ديفوار بالتصديق على الصكوك الدولية، وبالتعاون مع آليات حقوق   -٤٨
اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، وتعزيز قدرات النظام القضائي ونظام السجون، وباجلهود اليت            

ـ        . تبذهلا جلنة احلماية من التمييز     ة وأحاطت علما بالسياسات املتعلقة باالجتار بالبـشر وحري
  .التعبري وتعزيز التسامح والتمايز الديين وقدمت توصيات

وأثنت كرواتيا على اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة األوىل             -٤٩
واستفسرت عن التدابري امللموسة اليت اختذت لتعزيز اسـتقالل         . لالستعراض الدوري الشامل  

ديدة وفعاليتها فيما يتعلـق بتـصريف القـضايا         القضاء وكفاءته، وعن تأثري التشريعات اجل     
نت على منح األولوية للعالقات بني الطوائف العرقية واحلماية مـن التمييـز،             ثوأ. املتراكمة

واستفسرت عن التدابري امللموسة اليت اختذت حلماية اهلويات العرقية والثقافية واللغوية والدينية   
  . جلميع الطوائف
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ضوع االستعراض أن جلنة التنـسيق الدوليـة للمؤسـسات      وأوضح وفد الدولة مو     -٥٠
، ٢٠١١يف عـام     "باء" على مستوى    الوطنية حلقوق اإلنسان قد منحت أمني املظامل تقديراً       

. "ألـف "وقدمت توصيات من شأهنا أن تساعد على االرتقاء بذلك التقدير إىل مـستوى              
تشمل األنشطة الدعوية وحتسني    وتتصل تلك التوصيات يف املقام األول بتوسيع نطاق واليته ل         

وقد أعد مشروع تعديالت علـى القـانون        . اإلجراءات املتعلقة بانتخاب نواب أمني املظامل     
  . ٢٠١٤أبريل /املتعلق بديوان أمني املظامل، وسيحال إىل احلكومة حبلول نيسان

 وتضم جلنة حقوق اإلنسان املشتركة بني القطاعات يف تكوينها مؤسسات املستقلة            -٥١
معنية حبقوق اإلنسان، مثل ديوان أمني املظامل وجلنة احلماية من التمييز، عالوة على بعـض               

وهي تعاجل بشكل رئيسي مسائل حقوق اإلنسان وتوصيات اهليئات الدولية، مثل           . الوزارات
  . توصيات هيئات املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل

الهتمام مبعاجلة املشاكل املتعلقة بطائفة     وأشار وفد الدولة موضوع االستعراض إىل ا        -٥٢
وأوضح أن التعلـيم حيظـى      . الروما، وقدم تفاصيل إضافية عن األنشطة ذات الصلة بذلك        

ويف كل سنة . باألولوية وأن إدماج أطفال الروما يف التعليم قبل املدرسي يعترب ذا أمهية خاصة          
، وتوىل أمهية خاصة ملـسألة      طفالً ٤٥٠يلتحق مبؤسسات التعليم قبل املدرسي باجملان حوايل        

وارتفـع عـدد    . عدم وضعهم يف قاعات دراسية منفصلة وأن حيضروا مع األطفال اآلخرين          
 ٢٠٠٥ يف املائة بـني عـامي        ٨التالميذ من طائفة الروما على مستوى الصف األول بنسبة          

ما من أجل   ويوجد برنامج آخر لتقدمي حوافز مالية لآلباء واألمهات من طائفة الرو          . ٢٠١٣و
 ١٢وأنشئت مراكز معلومات خاصة بطائفـة الرومـا يف           .إبقاء أطفاهلم يف املدارس الثانوية    

 وسطاء من طائفة الروما يف      ٨وجرى توظيف   . تضم أعدادا كبرية منهم    مدينة من املدن اليت   
 تقدمي املساعدة يف شـكل      ومشلت النتائج اليت حتققت مؤخراً    . جمال اخلدمات الصحية باملدن   

ورة بشأن أمناط احلياة الصحية وإمكانية احلصول على التأمني الصحي، وحتديـد هويـة              مش
وقد أجرت الوزارات املعنية تنسيقا فيما بينها مـن أجـل            .األطفال الذين مل يتم حتصينهم    

تكوين أفرقة للتواصل مع اجملتمعات احمللية للروما بغرض حتديد هوية األشخاص الذين مل يتم              
  . والدة ومساعدهتم يف احلصول على الوثائقتسجيلهم عند ال

أن وزارة العمل والـسياسات االجتماعيـة        وذكر وفد الدولة موضوع االستعراض      -٥٣
قامت، عقب اعتماد القانون املتعلق مبنع التمييز واحلماية منه، بإعداد االستراتيجية الوطنيـة             

 تنفيذ هذه االستراتيجية    وجري العمل على  ). ٢٠١٥-٢٠١٢للفترة  (للمساواة وعدم التمييز    
 من املسؤولني احلكوميني والشركاء مـن  ٦٠٠من خالل مشاريع معينة، مثل تدريب حوايل     

اجملتمع املدين يف جمال حتديد ممارسات التمييز ومكافحتها؛ مع مراعاة أن يكتمل التدريب يف              
ليت أعـدت   وذكر الوفد أن وزارة العمل والسياسات االجتماعية هي ا        . ٢٠١٤أبريل  /نيسان

نفيـذ   ومشلت أنشطة الت   ٢٠١٥-٢٠١٢االستراتيجية الوطنية للمساواة وعدم التمييز، للفترة       
 مـن املـسؤولني   ٦٠٠تعزيز قدرات الوزارة والشركاء املعنيني، وتضمن ذلك تدريب زهاء  
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وأسـس،  . احلكوميني والشركاء من اجملتمع املدين على حتديد ممارسات التمييز ومكافحتها          
كام قانون تكافؤ الفرص بني اجلنسني، فريق مشترك بني القطاعات من أجل تعزيز              ألح وفقاً

  . تعميم اجلوانب والسياسات اجلنسانية على الصعيدين املركزي واحمللي
وتطرق الوفد إىل األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة، حيث سلط الضوء على               -٥٤

 ٢٠١٣-٢٠١٢وشهدت السنة األكادميية    . رديةحق هؤالء التالميذ يف احلصول على مساعدة ف       
استيعاب التالميذ ذوي اإلعاقة يف الفصول الدراسية العادية باملدارس الثانويـة العامـة، ويف              

  . الصفوف الدراسية لذوي االحتياجات اخلاصة مبؤسسات التعليم االبتدائي
لية للطوائف العرقية،   وانتقل الوفد إىل مسألة تكامل التعليم على نطاق اجملتمعات احمل           -٥٥

. فسلط الضوء على االستراتيجية ذات اجملاالت املواضيعية اخلمسة املتعلقة بتكامـل التعلـيم            
  . من التدابري قد اختذت بالفعل من أجل تنفيذهاوذكر أن عدداً

وأشارت اجلمهورية التشيكية إىل أن انتخاب الدولة موضوع االستعراض لعـضوية             -٥٦
وأعربت اجلمهوريـة   . سد األمهية اليت توليها ملسألة حقوق اإلنسان      جملس حقوق اإلنسان جي   

التشيكية عن األسف للبالغات اليت تشري إىل تدهور احلالة يف جمايل حرية التعـبري وحريـة                
  .وقدمت توصيات. الصحافة منذ انعقاد الدورة السابقة لالستعراض الدوري الشامل

وتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل       وأشارت إستونيا إىل التوقيع على الرب       -٥٧
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص           

وأعربت عن ترحيبها مبواصلة العمل علـى       . ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا     
 القانون من خالل تنفيذ األطر      وذكرت انه يتعني تعزيز سيادة     .تنفيذ اتفاق أوهريد اإلطاري   

القانونية وأطر السياسات واختاذ إجراءات ملكافحة الفساد؛ ومعاجلة املسائل املتعلقة بشفافية           
وأعربت عن القلق للتدهور يف حرية الصحافة، لكنها رحبـت          . القضاء واستقالليته ونزاهته  

  .وقدمت توصيات .بإلغاء جرمية التشهري
بروتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ع على   وقيورحبت فرنسا بالت    -٥٨

 الوئام االجتمـاعي، ال سـيما       االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبالتقدم احملرز جتاه حتقيق      
  .وقدمت توصيات. يتعلق بطائفة الروما فيما
. والحظت أملانيا التحسينات اليت طرأت على اإلدارة العامـة واجلهـاز القـضائي              -٥٩
عربت عن القلق لتدهور أحوال املدافعني عن حقوق اإلنسان، واستفسرت عن اخلطـوات             وأ

اليت اختذت للحد من تشويه صورة املنظمات غري احلكومية من خالل وسائط اإلعالم ودعت              
إىل تنفيذ سياسات وبرامج من أجل إدماج طائفة الروما واألشخاص ذوي اإلعاقـة، وعـن         

وقـدمت  . وأعربت عن قلقها لتراجع حرية الـصحافة      . كوميةالتعاون مع املنظمات غري احل    
  .توصيات
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 ملدة السجن اليت حكم هبـا علـى أحـد           ت اليونان عن القلق للطول املفرط     وأعرب  -٦٠
الصحفيني، ولتدهور حرية الصحافة، والطريقة املتبعة يف اعتماد مشاريع القـوانني املتعلقـة             

البصرية، ولالفتقار إىل الشفافية يف      -لسمعية  بوسائط اإلعالم وخبدمات الوسائط السمعية وا     
وذكرت أنه يتعني إدخـال إصـالحات       . اإلعالنات احلكومية والرقابة الذاتية على الصحافة     

  .وقدمت توصية. كثرية من أجل كفالة استقالل وسائط اإلعالم
. وطلبت هنغاريا معلومات عن تنفيذ القانون املتعلق مبنع التمييـز واحلمايـة منـه               -٦١

ورحبت باجلهود الرامية إىل تعزيز والية أمني املظامل والتعديالت اليت أدخلت علـى قـانون               
اللجوء، لكنها شاطرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني القلق بشأن حالـة             

  .وقدمت توصيات. األطفال املعرضني للمخاطر
جل كفالة استقالل السلطة والحظت إندونيسيا التركيز على اإلصالح القضائي من أ      -٦٢

 ديوان أمني املظامل  وأعربت عن ترحيبها باجلهود الرامية إىل كفالة اعتماد         . القضائية وكفاءهتا 
لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وحثت على بذل اجلهود من             

لتعزيـز ومحايـة حقـوق      أجل كفالة االمتثال إىل املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية          
ورحبت باخلطوات املتخذة ملنع التمييز ضد مجيع الفئات، مبـا يف           ). مبادئ باريس (اإلنسان  

  .وقدمت توصيات. ذلك طائفة الروما، ولتعزيز التنوع الثقايف
ورحب العراق بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبتعاون الدولة   -٦٣

أثىن على التدابري املتخذة لكفالة استقالل القضاء وإعمال حقـوق          و .مع اإلجراءات اخلاصة  
ورحب خبطـة العمـل     . األطفال وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومنع التمييز والتعذيب       

الوطنية للمساواة بني اجلنسني واجلهود الرامية إىل زيادة متثيل املرأة واالسـتراتيجية الوطنيـة              
  .وقدم توصية. يملكافحة الفقر واالستبعاد االجتماع

 يرلندا اعتماد قانون بشأن التمييز، وإن مل ينص صـراحة علـى محايـة        أوالحظت    -٦٤
املثليات واملثليني واألشخاص مزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسية واخلنـاثيني،            

طار وأشارت إىل إلغاء جرمية التشهري وإىل زيارة البلد من قبل اثنني من املكلفني بواليات يف إ               
وعـدم كفالـة     وأعربت عن القلق الستمرار التمييز ضد طائفة الروما       . اإلجراءات اخلاصة 

  .وقدمت توصيات. حقهم يف التمتع بأعلى مستويات الرعاية الصحية
وأعربت إيطاليا عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته الدولة موضوع االسـتعراض يف              -٦٥

محاية البيانات، لكنها أعربت عن القلق إزاء       جماالت تشمل حقوق األطفال وحقوق امللكية و      
ورحبـت  . إغالق عدد من وسائط اإلعالم املستقلة منذ االستعراض الدوري الشامل السابق          

  .وقدمت توصيات. بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وأشادت ليبيا بتصديق الدولة موضوع االستعراض على اتفاقية حقوق األشـخاص             -٦٦
 اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، وباعتمادها استراتيجية وطنية لكفالة تكافؤ الفـرص           ذوي
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وسلطت الضوء على اإلجنازات    . للمساواة بني اجلنسني   للجنسني ووضعها خطة عمل وطنية    
  . وقدمت توصية. اليت حتققت يف جمال حقوق الطفل

ز ضد النـساء واألطفـال      وأشادت ليختنشتاين باجلهود الرامية إىل مكافحة التميي        -٦٧
وتعزيز حقوقهم عن طريق اعتماد تشريعات بشأن تكافؤ الفرص للجنسني ومحاية الطفل، مث             
تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وطنية وأقرت بالتزام الدولة موضوع االسـتعراض مبعـايري     

  .وقدمت توصيات. العدالة الدولية
ألشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول    وأشادت ليتوانيا بالتصديق على اتفاقية حقوق ا        -٦٨

والحظت اعتماد تشريعات متعلقة بوسائط اإلعالم وخدمات الوسائط   . االختياري امللحق هبا  
وتكافؤ الفرص للجنسني، برغم تسليطها الضوء على استمرار التبليغ عـن           السمعية والبصرية 

  .وقدمت توصيات. التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة العملية
وأشادت ماليزيا بالتقدم احملرز يف جمايل متكني املرأة وحقوق الطفل، ال سـيما مـن           -٦٩

وأثنت على اجلهود املبذولة من أجـل تنقـيح إجـراءات    . خالل اعتماد خطط عمل وطنية 
 وخطـة عمـل ملكافحـة االجتـار         ستراتيجيةاالتشغيل املوحدة واعتمادها، وعلى اعتماد      

. ية، وبذل جهود لتوفري التدريب للمسؤولني عن إنفاذ القانونباألشخاص واهلجرة غري القانون
  .وقدمت توصية

ورحبت املكسيك بتعاون احلكومة مع آليات حقوق اإلنسان أثناء الزيارات الـيت              -٧٠
وأعربت عن ثقتها يف    . قامت هبا إىل البلد، ومن خالل التقارير املقدمة إىل هيئات املعاهدات          

الشامل ستساعد الدولة موضوع االستعراض يف التغلب علـى         أن آلية االستعراض الدوري     
  .وقدمت توصيات. التحديات اليت تواجهها يف جمال حقوق اإلنسان

 .والحظ اجلبل األسود اعتماد تشريعات ملكافحة للتمييز وإنشاء جلنة لذلك الغرض            -٧١
 باعتمـاد   ورحب. وطلب تقدمي معلومات عن اإلجنازات اليت حققتها تلك اللجنة حىت اآلن          

وطلب معلومات . استراتيجية ملكافحة العنف املرتيل وإنشاء هيئة تنسيق مكرسة لذلك الغرض    
  .عن اإلجنازات اليت حتققت يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص

شاد املغرب بإدخال تعديالت على القوانني من أجل تعزيز والية أمـني املظـامل              أو  -٧٢
 من املعلومات عن تلك الوالية      وطلب مزيداً . ت الضعيفة وإنشاء إدارات حلماية حقوق الفئا    

وأشار إىل اإلصالحات القضائية    . وعن تشغيل جلنة حقوق اإلنسان املشتركة بني القطاعات       
والتعديالت اليت أدخلت على قانون اإلجراءات املدنية وعلى قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة              

  .وقدم توصية. اجلديد
يرها ملستوى تعاون الدولة موضوع االستعراض مع آليـات         وأعربت ناميبيا عن تقد     -٧٣

حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية، بوسائل تشمل تعزيز قدرات جلنـة حقـوق اإلنـسان              
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والحظت ناميبيا كذلك إنشاء أطر لتشجيع املساواة بني اجلنـسني          . املشتركة بني القطاعات  
  .وقدمت توصيات. طة عملوتعميمها، مبا يف ذلك وضع قانون جديد واستراتيجية وخ

وأفاد وفد الدولة موضوع االستعراض باستمرار عملية اإلصالح القضائي، مع اختاذ             -٧٤
وأدخلـت   .ضائية ونزاهتـها وكفاءهتـا املهنيـة      تدابري ترمي إىل تعزيز استقالل السلطة الق      

كفالـة  التعديالت القانونية شروط جديدة تتعلق بانتخاب القضاة واختاذ إجراءات تأديبية و          
 تعزيز الشفافية مـن     أيضاًوجرى  . التقدم الوظيفي باستخدام معايري موضوعية وقابلة للقياس      
  . خالل الطلب إىل احملاكم أن تعني موظفني للعالقات العامة

وذكر الوفد أن اهلدف العام لقانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد يتمثل يف إنشاء نظام               -٧٥
عايري األوروبية، وكفالة احترام حقوق اإلنسان يف إطار إجراءات     قضائي فعال باالستناد إىل امل    

بسيطة واقتصادية، مع التركيز على طبيعة اجلرمية املرتكبة وخطورهتا، وحتديد مركز املـدعى             
وفيما يتصل باالحتجاز الـسابق للمحاكمـة،    . عليهم واجملين عليهم، وضرورة محاية اجملتمع     

 على وجه اخلصوص فيما يتعلق باملوازنة بني جـسامة          يقضي القانون اجلديد بتوخي احلرص    
وقدم الوفد تفاصيل إضافية عن النصوص      . املتوقعة ومدة االحتجاز وضرورته    اجلرمية والعقوبة 

القانونية اليت تنظم قرارات احملاكم فيما يتعلق باالحتجاز السابق للمحاكمة، كمـا سـلط              
وقال .  بشأن هذه املسألة    الربملان مؤخراً  الضوء على جلسات االستماع العلنية اليت عقدت يف       

وأبرز الوفد أمهيـة    . إن مأمورية تنفيذ اجلزاءات ملتزمة بتحسني األوضاع املادية يف السجون         
، مبوجب صك املساعدة السابقة ٢٠٠٩الذي نفذ بالتعاون مع جملس أوروبا يف عام         املشروع

وكاالت إنفاذ القانون يف جمال املعاملـة       بناء قدرات   "لالنضمام إىل االحتاد األورويب، بعنوان      
، وقال إنه سيجري وضع استراتيجية وطنية لتطوير نظام         "املالئمة للمحتجزين واحملكوم عليهم   

  . يف إنشاء نظام تدريب مستدام ملوظفي السجونأيضاًوجيري النظر  .السجون
تعلقة بتعديالت كمباال اليت أدخلت علـى نظـام رومـا           وفيما يتصل باألسئلة امل     -٧٦

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ذكر الوفد أن جرمية االعتداء قد أدرجـت بالفعـل يف               
  .تعديالت القانون اجلنائي، اليت كانت يف ذلك الوقت رهن اإلجراءات الربملانية

ق أوهريد اإلطاري، ألن التنفيذ وأشار الوفد إىل صعوبة حتديد نطاق زمين لتنفيذ اتفا        -٧٧
وأوضح أن تنفيذ االتفاق ال يـزال ضـمن         . عملية مستمرة، وأن اهلدف الرئيسي قد حتقق      

وتواصل احلكومة تنفيذ برامج لتوفري فرص العمالة ألفراد الطوائف العرقية          . أولويات احلكومة 
ني شفويني نـاطقني     إىل أنشطة من قبيل تدريب مترمج      أيضاًوتطرق الوفد   . اليت من األقليات  

وفيما يتعلق باإلطار املؤسسي، ذكر الوفد أمانة تنفيذ         .باللغة األلبانية للعمل يف اإلدارة العامة     
  . االتفاق اإلطاري والوكالة املعنية بإعمال حقوق الطوائف

وقال الوفد إن وزارة الداخلية تصدت جلميع حاالت اخلطاب الذي حيـض علـى                -٧٨
وترصد وحدة اجلرائم احلاسوبية اإلعالنات عن اللقاءات وغريها من         . نهاالكراهية اليت أبلغ ع   

الوسائل األخرى لنشر اخلطاب الذي حيض على الكراهية، وتواظب على االتصال باملشرفني            
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ويتحمل مقدمو خدمات اإلنترنت املسؤولة عن حمتوى ما ينشر         . على تشغيل مواقع اإلنترنت   
  .  يقدموهنامن خالل اخلدمات اإللكترونية اليت

 أن قطاع الرقابة الداخلية ومعايري الكفاءة املهنية توىل التحقيق يف           أيضاًوذكر الوفد     -٧٩
. مجيع البالغات الواردة عن االستخدام املفرط للقوة من قبل الشرطة واختذ إجراءات بشأهنا             

 جتـاه مجيـع   اً إجيابيوعمدت وزارة الداخلية إىل بناء القدرات اليت تكفل اتباع الشرطة هنجاً        
عرقهم أو لوهنم، أو قوميتهم وأصلهم االجتماعي، أو       املواطنني، بصرف النظر عن جنسهم أو     

وُشرع يف تنفيذ مشاريع لبناء الثقة مـع        . معتقداهتم السياسية والدينية ومركزهم االجتماعي    
  .طائفة الروما

الرامية وشجعت هولندا حكومة الدولة موضوع االستعراض على تكثيف جهودها            -٨٠
إىل مواصلة تعزيز احلقوق املدنية والسياسية للجميع، بصرف النظر عن امليول اجلنسية واهلوية             

وقـدمت  . اجلنسانية، وإىل مواصلة تعزيز استقالل القضاء وكفالة حرية وسـائط اإلعـالم           
  .توصيات

وليـة  والحظت نيجرييا اجلهود الرامية إىل مواءمة التشريعات احمللية مع الصكوك الد            -٨١
وأثنت . حلقوق اإلنسان، وحثت على مواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها           

ودعـت الدولـة    . على تقدمي تقرير منتصف املدة بشأن عملية االستعراض الدوري الشامل         
موضوع االستعراض إىل كفالة محاية حقوق الطفل، ودعتها إىل اختاذ اخلطـوات الالزمـة              

  .وقدمت توصيات.  ألفضل املمارسات الدوليةوفقاًلضمان حرية الصحافة 
وأشادت الفلبني باجلهود املستمرة اليت تبذهلا الدولة موضوع االستعراض من أجـل              -٨٢

وأقـرت  . حتقيق اتساق أطر عملها الوطنية واملؤسسية مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان          
بغرض تعزيـز اسـتقالل     بإجنازات الدولة موضوع االستعراض يف جمال إدخال إصالحات         

. السلطة القضائية، وما أحرزته من تقدم يف مكافحة التمييز وعدم املساواة بـني اجلنـسني              
  .وقدمت توصيات

وأشادت بولندا بتعاون الدولة موضوع االستعراض بطريقة بناءة مـع مؤسـسات              -٨٣
لكنـها  . ات معاهدات األمم املتحدة وجملس أوروبـا      ئحقوق اإلنسان الدولية، وخباصة هي    

أعربت عن القلق لتزايد هتميش نساء طائفة الروما وأطفاهلا، وحيال مجيع أشكال التمييز اليت              
وقـدمت   .يواجهوهنا وصعوبة حصوهلم على الرعاية الصحية ووصوهلم إىل النظم االجتماعية       

  .توصيات
اد ورحبت الربتغال بالتقدم الذي أحرزته الدولة موضوع االستعراض جتاه تأمني اعتم           -٨٤

ورحب باعتماد تشريعات ملكافحة    .  ملبادئ باريس  وفقاً "ألف" ضمن الفئة    ديوان أمني املظامل  
وأثنت على الدولة موضوع االستعراض العتمادها . التمييز وإنشاء جلنة مكرسة لذلك الغرض 

  .وقدمت توصيات. استراتيجية التعليم املتكامل
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إلصالحات القضائية وشجعت اجلهود    با) البوليفارية -مجهورية  (وأشادت فرتويال     -٨٥
ورحبت باالستراتيجيات اليت وضعت يف جماالت حقـوق        . الرامية إىل تعزيز استقالل القضاء    

الطفل والعنف املرتيل واالجتار بالبشر واملساواة بني اجلنسني، ودعت إىل توفري املوارد الكافية             
ارتفاع معدالت إيذاء األطفال    وأعربت عن األسف للبالغات الواردة عن       . لتنفيذها بالكامل 

يف األغراض اجلنسية، وطلبت توفري مزيد من البيانات عن ضحايا تلك اجلـرائم              واستغالهلم
  .وقدمت توصيات. وعن اإلجراءات املتخذة بشأهنا

 املقررون اخلاصـون    وأعربت رومانيا عن اعتقادها بأن الزيارات اليت قام هبا مؤخراً           -٨٦
وأعربت عن تقديرها   .  بالتعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان      تدل على التزام احلكومة   

وذكرت أن دعم املشاريع اجملتمعية األصغر حجما       . للتدابري الرامية إىل محاية حقوق األقليات     
وقـدمت  . حري بأن حيفز استخدام اللغة األم يف وسائط اإلعالم اجلماهريي والشعائر الدينية      

  .توصية
ـ      الروسي بالتقدم الذي أحر   شاد االحتاد   أو  -٨٧ ايل زته الدولة موضوع االستعراض يف جم

وقـدم  . حتسني آليات حقوق اإلنسان ومحاية احلقوق املدنية والسياسية لألقليـات العرقيـة       
  . توصيات

وهنأت السنغال الدولة موضوع االستعراض على التزامها بتعزيز حقوق اإلنـسان             -٨٨
ىل عدة صكوك دولية، مبا يف ذلك اتفاقيـة حقـوق   ومحايتها، حسبما يتضح من انضمامها إ  

وأعربت عن ترحيبـها باختـاذ   . األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا      
  .وقدمت توصيات. تدابري ملكافحة التمييز ضد النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة

عية ضمن األولويات،   وأشادت صربيا بإدخال استقالل القضاء واإلصالحات التشري        -٨٩
وأثنت على مستوى التسامح املتبادل بني الطوائف، . وخباصة اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية  

واحترام احلكومة حلقوق اجملتمعات احمللية لألقليات، والتدابري اليت تكفل تشغيل وسائط إعالم            
نشاء هيئة مـستقلة    ورحبت باعتماد تشريعات ملكافحة التمييز وبإ     . من أجل فئات األقليات   

وشددت على أمهية التعاون بني احلكومة واملؤسسات املستقلة حلقوق         . مكرسة لذلك الغرض  
اإلنسان ومع املنظمات غري احلكومية واملهنيني العاملني يف وسائط اإلعالم بغـرض تعزيـز              

  .التسامح املتبادل بني الطوائف
ا دعت إىل تعزيز العمل علـى       وأشادت سلوفاكيا بتدابري اإلصالح القضائي، لكنه       -٩٠

وتساءلت عن التدابري اإلضافية املزمـع اختاذهـا لتـسريع وتـرية            . كفالة استقالل القضاء  
وأشـارت إىل أن نظـام    . اإلجراءات القانونية وخفض عدد القضايا اليت مل يبت فيها بعـد          

ـ      .السجون ال يزال يعاين من نقص التمويل واملوظفني        وال وقالت إن اكتظاظ السجون وأح
  .وقدمت توصيات. األحداث وحالة نظام تقدمي الشكاوى ال تزال مبعث قلق
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ورحبت سلوفينيا باعتماد قانون حيظر التمييز املباشر وغري املباشر، لكنها أشارت إىل              -٩١
وأشارت إىل الشواغل بـشأن     . أن التمييز على أساس العرق أو امليل اجلنسي ما زال مستمرا          

وأعربت عن القلق للتفـاوت     . دائية اليت ترتكب بسبب امليل اجلنسي     اإلبالغ عن األعمال الع   
. الغات املتعلقة باألطفال الذين ليست هلم وثـائق هويـة   مستويات التعليم بني البنني والب  يف

  .وقدمت توصيات
وأثنت إسبانيا على اجلهود املبذولة لتحسني التمتع باحلق يف حرية التعـبري، لكنـها                -٩٢

والحظت اختاذ تدابري لتحـسني حالـة       . ود أوجه قصور يف ذلك اجملال     أقرت باستمرار وج  
 ما يشاركون يف اختاذ القرارات بشأن القضايا اليت         طائفة الروما، لكنها أشارت إىل أهنم نادراً      

  .وقدمت توصيات. يرجح أن تؤثر عليهم
 مـع   وأشادت السويد باجلهود املبذولة جتاه تنفيذ إصالحات قضائية على حنو يتفق            -٩٣

املعايري الدولية، لكنها أشارت إىل حدوث زيادة يف االدعاءات املتعلقة مبمارسـات العدالـة              
وأشارت إىل البالغات املتعلقة بتردي حرية وسائط اإلعالم، وعدم التشاور مـع            . االنتقائية

لعـام  اجملتمع املدين بشأن مشاريع القوانني اجلديدة املتعلقة بوسائط اإلعالم، واستخدام املال ا           
  .وقدمت توصيات. لتمويل أنشطة الدعاية ألغراض سياسية، والرقابة الذاتية

 عن قلقها املستمر بشأن استمرار التمييز ضد األقليات والفئـات           وأعربت سويسراً   -٩٤
وأشارت إىل أن حالة نساء األقليات العرقية، ال سيما نساء طائفة الروما، تستدعي             . األخرى

ن القلق بشأن حرية التعبري، وتوسيع نطاق الـسلطات التنفيذيـة           وأعربت ع . اهتماما خاصا 
وقـدمت  . لتشمل الشؤون القانونية، واألحوال يف السجون، وإساءة معاملـة احملتجـزين          

  .توصيات
ويف رده على أسئلة تتعلق باالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء      -٩٥

اض إىل التعقيد الذي تتسم به التـشريعات ذات         القسري، أشار وفد الدولة موضوع االستعر     
الصلة، لكنه أوضح أن احلكومة تعمل على إدخال تعديالت على القوانني بغـرض تيـسري               

  . التصديق على االتفاقية
وقال الوفد إن القانون املتعلق مبنع التمييز واحلماية منه يتضمن قائمة غري حـصرية                -٩٦

أضاف أن جلنة منع التمييز واحلماية منه اختذت إجراءات         باألسس اليت يقوم عليها التمييز، و     
وقدم الوفـد إحـصاءات     . مبوجب طلبات تلقتها بشأن أحداث متييز قائم على امليل اجلنسي         

وقال إن اللجنة بصدد بدء مشروع مع شركاء من املنظمـات غـري             . متعلقة بتلك احلاالت  
ثليات واملثليني واألشخاص مزدوجي امل احلكومية بغرض إجراء دراسة استقصائية عن حالة فئة      

   .امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلناثيني
وفيما يتعلق مبهمة املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري،                -٩٧

  . أفاد الوفد بأن احلكومة تنتظر التقرير وأهنا ستواصل التعاون مع املقرر اخلاص
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 التزام احلكومة مبواصلة احلوار مع رابطات وسائط اإلعالم بشأن          د جمدداً كد الوف أو  -٩٨
 عن اعتماد عدة تعديالت على      وكان هذا احلوار قد أسفر مؤخراً     . املسائل املتبقية اليت هتمها   

القوانني اجلديدة املتعلقة بوسائط اإلعالم، مبا يف ذلك إدخال تعديل ينص على أن ختـصص               
د آخرين من اجملتمع املدين أغلبية مقاعد اجمللس اجلديـد للخـدمات            لرابطة الصحفيني وأفرا  

  . البصرية -السمعية و السمعية 
وأشار الوفد إىل أن وزارة العمل والرعاية االجتماعية تعمل على تنفيـذ مـشاريع                -٩٩

 ١٠٠ يف املائة من املساكن ألفراد طائفة الرومـا، وأن  ١٠لإلسكان العام ختصص فيها نسبة      
. رى قد شيدت يف إطار مشروع آخر لطاليب اللجوء من طائفة الرومـا يف املنطقـة               شقة أخ 

 عن طريق برامج تشمل برناجما للعمالة النشطة، على سبيل         أيضاًوُتقدم املساعدة ألفراد الروما     
املثال، وكذلك من خالل التدابري املنصوص عليها يف اتفاق أوهريد اإلطاري، اليت أسـفرت              

وتقـدم املـساعدة إىل      . من الروما يف مناصب بالوزارات احلكومية      اً فرد ١٥٠عن توظيف   
  .، يف مراكز مساعدة هنارية يعمل فيها خمتصون يف الشؤون االجتماعيةأيضاًأطفال الشوارع 

ويف اخلتام، أكد رئيس الوفد أن وفد بلده أحاط علما باالقتراحـات والتوصـيات                -١٠٠
 يف جمال اجلهود اليت يبذهلا البلد        حيوياً تفاعلي شكل عامالً   إنه يرى أن احلوار ال     املقدمة، قائالً 

  .وتوجه بالشكر إىل مجيع األطراف املعنية. يف ما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
 يف التوصيات الواردة أدناه، وستقدم      سابقاًستنظر مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية       -١٠١

دودا بشأهنا يف الوقت املناسب، لكن يف موعد ال يتجاوز تاريخ انعقاد الدورة السادسة              ر
  . ٢٠١٤يونيه /والعشرين جمللس حقوق اإلنسان، املقرر عقدها يف حزيران

استكمال عملية التصديق على الصكوك الدوليـة ذات الـصلة            -١-١٠١
  ؛)ديفوار كوت(

ماية مجيـع األشـخاص مـن       التصديق على االتفاقية الدولية حل      -٢-١٠١
، واملضي إىل االعتراف باختصاص     )فرنسا( )العراق) (بولندا(االختفاء القسري   

التصديق دون تأخري على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       ) أوروغواي(جلنتها  
؛ )بلجيكـا (األشخاص من االختفاء القسري وجتسيدها يف تـشريعات وطنيـة           

ل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع        مواصلة اجلهود اليت بدأهتا من أج     
األشخاص من االختفاء القسري، عالوة على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق          

  ؛)األرجنتني( فيها بعد اإلنسان اليت مل يصبح البلد طرفاً
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التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل           -٣-١٠١
جتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري امللحق اخلاص باحلقوق االقتصادية واال

  ؛)الربتغال(باتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي البالغات 
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد        -٤-١٠١

  ؛)إسبانيا(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
يالت كمباال املدخلة على نظام روما األساسي       التصديق على تعد    -٥-١٠١

، بغية اإلسهام يف تفعيل الواليـة القـضائية للمحكمـة           )ليختنشتاين) (إستونيا(
، إن أمكـن    ٢٠١٧اجلنائية الدولية بشأن جرميـة العـدوان يف بدايـة عـام             

  ؛ )ليختنشتاين(
وقف مجيع أشكال إساءة املعاملة، وخباصة يف السجون، وحتسني           -٦-١٠١
وف االحتجاز، واحترام التزاماهتا مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من          ظر

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة والربوتوكـول        
  ؛)سويسرا(االختياري امللحق هبا 

وضع إجراءات واضحة بشأن تنفيذ اخلطـط واالسـتراتيجيات           -٧-١٠١
  ؛)االحتاد الروسي(ق اإلنسان وتوفري الدعم املايل هلا الوطنية املتعلقة حبماية حقو

 وتنفيذ توصياته حبلـول  إكمال استعراض اتفاق أوهريد اإلطاري    -٨-١٠١
  ؛)يرلندا الشماليةأملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وامل (٢٠١٤ منتصف عام

مواصلة استعراض وتعزيز التدابري املتخذة من أجل التنفيذ الكامل   -٩-١٠١
اق أوهريد اإلطاري الذي يهدف إىل اإلدماج ال التذويب، وال سيما بـشأن             التف

املسائل املتعلقة باستخدام اللغة األلبانية وهتيئة الظروف الالزمة للتعليم بلغـات           
  ؛)ألبانيا(األقليات 

مواصلة جهودها الرامية إىل زيادة الشفافية يف عملية تعيني أمـني      -١٠-١٠١
ت التشريعية الالزمة من أجل تعزيز القدرات املؤسـسية         املظامل وإدخال التغيريا  

  ؛)هنغاريا(للديوان وحتقيق اتساق اختصاصاته مع مبادئ باريس 
التنفيذ الكامل لرأي أمني املظامل املقدم إىل احلكومة بشأن احلاجة            -١١-١٠١

إىل إدخال املزيد من التعديالت على التشريعات لكفالة اتساق عمل الديوان مع            
  ؛)توغو( باريس مبادئ
يز قدرة جلنة احلماية  وتعزديوان أمني املظاملزيادة الدعم املقدم إىل     -١٢-١٠١

 بغرض كفالة اضطالع كال املؤسستني بواجباهتما بفعاليـة وبـشكل           من التمييز 
  ؛)بلغاريا(مستقل 
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اختاذ تدابري هبدف تعزيز قدرة ديوان أمني املظامل، مـن أجـل أن            -١٣-١٠١
ع مبادئ باريس، وختصيص املوارد الكافية له ومده مبزيـد مـن             م يتكيف متاماً 

؛ إنشاء مؤسسة وطنية من أجل تعزيـز حقـوق          )أوروغواي(املوظفني املؤهلني   
؛ اختاذ التدابري الالزمـة لكفالـة       )الكونغو( ملبادئ باريس    وفقاًاإلنسان ومحايتها   

؛ )املغرب(اريس امتثال املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشكل كامل إىل مبادئ ب
التعجيل بوضع الصيغة النهائية للتعديالت الالزم إدخاهلا على التدابري التشريعية          

 مع مبـادئ     متشياً "ألف" ضمن الفئة    ديوان أمني املظامل  الرامية إىل كفالة اعتماد     
؛ إنشاء ديوان أمني املظامل كهيئة مستقلة يف إطار القانون العـام            )ناميبيا(باريس  

  ؛)الربتغال(كامل طاقته من أجل محاية حقوق اإلنسان واستخدامه ب
 على إقامة اهلياكل اليت تكفل حقوق املواطنـة لـشعبها           العمل  -١٤-١٠١

  ؛)نيجرييا(
مزيد من محالت التوعية العامة بشأن توفري احلماية القانونية    تنظيم    -١٥-١٠١

  ؛ )كمبوديا(من التمييز 
ت املتعلقة حبظر التمييز املباشـر      مواصلة تنفيذ القوانني والسياسا     -١٦-١٠١

وغري املباشر، وحبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واملساواة يف الفرص جلنـسني،           
ومحاية الطفل، عالوة على تنفيذ خطط عمل لتوفري محاية أفضل حلقوق النـساء             

  ؛)الصني(واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة 
  ؛)كوت ديفوار( الفرص اتباع سياسات ترمي إىل كفالة املساواة يف  -١٧-١٠١
معاقبة من يستخدم اخلطاب الذي حيض على الكراهيـة ومـن             -١٨-١٠١

  ؛)توغو( ألحكام القانون وفقاًحيرض على التمييز، 
التصدي بقوة للخطاب الذي حيض على الكراهيـة، سـواء يف             -١٩-١٠١

قـادة   وسائط اإلعالم أو على شبكة اإلنترنت، واملواظبة على إدانة اسـتخدام          
  ؛)بلغاريا(أي للعبارات الدالة على عدم التسامح الر

  ؛)الربازيل(حظر مجيع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة   -٢٠-١٠١
اختاذ مزيد من التدابري لكفالة املساواة بني اجلنسني يف اجملتمـع،             -٢١-١٠١

بوسائل تشمل االنضمام إىل املعاهدات الدولية واإلقليمية ذات الصلة وتنفيـذها        
؛ تعديل قوانينها املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وحظـر         )نام فييت(عال  بشكل ف 

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بشكل صريح من خالل اعتماد تشريعات وطنية            
 احلظر  إىل؛ مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني هبدف الوصول         )الكونغو (مناسبة
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 تعزيز جهودهـا الراميـة إىل   ؛)أرمينيا(الصريح جلميع أشكال التمييز ضد املرأة  
  ؛)ناميبيا( )١(حتقيق املساواة بني اجلنسني

االستمرار يف تنفيذ التشريعات القائمة املتعلقة باملـساواة بـني            -٢٢-١٠١
اجلنسني من أجل كفالة املساواة يف املعاملة بينهما والقضاء على القوالب النمطية            

  ؛)ليتوانيا(بشأن املرأة 
مل لتوصيات االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع         التنفيذ الكا   -٢٣-١٠١

 فيما يتعلق حبالة املرأة، مبـا يف  ٢٠١٣أشكال التمييز ضد املرأة الصادرة يف عام    
ذلك اختاذ تدابري خاصة مؤقتة لكفالة عدم التمييز ضد نساء األقليات، وختصيص            

قضاء علـى   التمويل الكايف خلطط العمل واالستراتيجيات الوطنية الرامية إىل ال        
  ؛)إسبانيا(مجيع أشكال التمييز ضد نساء طائفة الروما 

تعزيز احلوار مع الفئات الضعيفة وتقدمي املساعدة هلا، وخباصـة            -٢٤-١٠١
  ؛)فييت نام(األقليات العرقية 

 حبرية حركة لألقليات من األلبان والروما وحل مشكلة         السماح  -٢٥-١٠١
  ؛ )الكونغو(عقبة أمام ممارستهم حلقوقهم االفتقار إىل وثائق اهلوية اليت تشكل 

مواصلة جهودها الرامية إىل كفالة القضاء على التمييـز وسـط             -٢٦-١٠١
بوسائل تـشمل    مجيع فئات اجملتمع، مبا يف ذلك اجملتمعات احمللية لطائفة الروما،         

  ؛)إندونيسيا(تنظيم محالت للتوعية العامة 
ألطفال والكبار الذين يعيشون    بدء محلة لتسجيل املواليد تشمل ا       -٢٧-١٠١

يف الشوارع واألفراد املنتمني إىل األقليات العرقية من أجل تيسري احلصول على            
تعزيز اجلهود الرامية إىل كفالة تسجيل املواليـد بـأثر           ؛)املكسيك(وثائق اهلوية   

رجعي وإصدار وثائق لألطفال الذين يفتقرون إىل وثائق اهلوية، وكذلك ضـمان            
األطفال الذين ال ميلكون وثائق هوية من احلصول علـى خـدمات          عدم حرمان   

الرعاية الصحية والتعليم وغريها من اخلدمات العامة األخـرى، مبـا يف ذلـك              
؛ التأكد من السجيل الكامل للمواليد، مبا يف        )ناميبيا(البدالت اليت متنح لألطفال     

ـ          ى اخلـدمات   ذلك استخدام التسجيل بأثر رجعي، وكفالة إمكانية احلصول عل
مبا يف ذلـك خـدمات التعلـيم         العامة لألطفال الذين ال ميلكون وثائق هوية،      

  ؛)سلوفينيا(
حتليل نتائج سياسة إدماج طائفة الروما، وتقييم التحديات املتبقية           -٢٨-١٠١

اليت يتعني التصدي هلا، وال سيما فيما يتعلق مبصري النساء والفتيات، واقتـران             
__________ 

1 The recommendation as read during the interactive dialogue: Consolidate its efforts towards gender 
equality by establishing a line ministry fully responsible for this purpose (Namibia). 
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؛ مواصـلة   )بلجيكا(صص االعتمادات الالزمة يف امليزانية      ذلك باختاذ تدابري وخت   
العمل من أجل حتسني الظروف املعيشية لطائفة الروما بصفة عامة، وعلى وجـه             

؛ تكثيف جهودها الراميـة إىل      )الكونغو(اخلصوص األطفال املعرضني للمخاطر     
  ؛)بولندا( ضمان التنفيذ الفعال للسياسات القائمة الرامية إىل إدماج أقلية الروما

تعزيز السياسات واألنشطة املتعلقة بدعم طائفة الروما، من أجل           -٢٩-١٠١
  ؛)اجلزائر(حتقيق أهداف عقد إدماج الروما 

اختاذ مزيد من اخلطوات امللموسـة والفعالـة جتـاه اإلدمـاج              -٣٠-١٠١
  ؛)أستراليا(االجتماعي لطائفة الروما 

ئفة الروما يف جمـال العمالـة       متابعة حاالت التمييز يف معاملة طا       -٣١-١٠١
  ؛)النمسا(وكفالة تكافؤ الفرص واملعاملة ألطفال الطائفة يف جمال التعليم 

اختاذ اخلطوات الالزمة للتصدي للتحديات اليت تواجهها النساء          -٣٢-١٠١
  ؛)كندا(والفتيات من طائفة الروما يف جمايل الرعاية الصحية والعمالة 

طة لطائفة الروما يف اختاذ القرارات املتعلقة       تشجيع املشاركة النش    -٣٣-١٠١
  ؛)إسبانيا(بالتدابري اليت تؤثر عليهم 

وضع استراتيجيات وقائية وعقابية من أجل التصدي حلـوادث           -٣٤-١٠١
التفرقة العنصرية اليت تكتشف ضد طائفة الروما، مبا يف ذلك إنشاء مرصد وطين             

  ؛)إسبانيا(ملكافحة العنصرية 
دم حرمان املواطنني من أية ميزات نتيجة ممارسة حقهم يف     كفالة ع   -٣٥-١٠١

  ؛)بلغاريا(الكشف عن انتمائهم إىل أية طائفة عرقية 
جلهودها الرامية إىل القضاء على مجيع أشـكال        التكثيف الفوري     -٣٦-١٠١

 التمييز القائم على أساس األصل العرقي أو الدين أو نوع اجلنس وامليل اجلنسي            
  ؛)سويسرا(

تكثيف اجلهود من أجل املكافحة الفعالة ملظاهر الكراهية الـيت            -٣٧-١٠١
؛ السعي إىل معاجلة قضايا التمييز، وخباصة التمييز على  )فرنسا(تواجهها األقليات   

؛ مواصـلة حتـسني اإلطـار       )نيجرييا(أساس االنتماء العرقي واللغوي والتقاليد      
ـ        االحتـاد  (ة مـن التمييـز      التشريعي يف جماالت محاية األقليات القومية والعرقي

  ؛)الروسي
اختاذ تدابري ملموسة من أجل تعزيز تشريعات مكافحة التمييـز            -٣٨-١٠١

جبميع أشكاله، مبا يف ذلك التمييز املتعلق بامليل اجلنسي، وزيادة وتـرية تنظـيم              
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محالت توعية جديدة ملكافحة مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييز القائم على 
  ؛)أوروغواي(واألصل العرقي وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية نوع اجلنس 

فعال لقوانني مكافحة   تعزيز اإلجراءات الرامية إىل كفالة التنفيذ ال        -٣٩-١٠١
  ؛ )األرجنتني(سيما التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي  التمييز، ال

ص مكافحة اإلفالت من العقاب على أعمال العنف ضد األشخا          -٤٠-١٠١
املهمشني بدوافع تتعلق بأصلهم العرقي أو دينهم أو ميلهم اجلنسي، وخباصة من            
خالل رفع درجة الوعي لدى عامة اجلمهور والشرطة والـسلطات القـضائية            

  ؛)بلجيكا(
تنظيم محالت توعية عامة من أجل تعزيـز التـسامح ومبـادئ              -٤١-١٠١

 امليل اجلنـسي واهلويـة      املساواة وعدم التمييز، مبا يف ذلك التمييز على أساس        
  ؛)الربازيل(اجلنسانية 

، ٢٠١٠الكامل ودون تأخري لقانون مكافحة التمييز لعام        التنفيذ    -٤٢-١٠١
 امليـل اجلنـسي   عن طريق إدماج األحكام اليت تشمل التمييز القائم على أساس           

؛ كفالة أن تدرج بشكل خاص يف قانون مكافحة التمييز والربامج ذات            )بلجيكا(
؛ )فرنـسا ( ممارسات التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنـسانية        الصلة  

مواءمة التشريعات الوطنية املتعلقة مبكافحة التمييز مع معايري االحتـاد األورويب           
ذات الصلة، وال سيما يف ما يتعلق حبقوق املثليات واملثليني واألشخاص مزدوجي            

؛ احلظر الصريح للتمييز    )إيطاليا(اثيني  امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلن     
على أساس امليل اجلنسي، الذي ال يشمله القانون املتعلق مبنع التمييز واحلمايـة             

  ؛)سلوفينيا(منه 
إدخال تشريعات تنص صراحة على محايـة املثليـات واملثلـيني         -٤٣-١٠١

التمييز واألشخاص مزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلناثيني من          
  ؛)أيرلندا(

حظر التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية يف         تضمني    -٤٤-١٠١
 مع املعايري واختاذ التدابري املناسبة الالزمة لوضـع         تشريعات مكافحة التمييز متشياًَ   

حد لإلفالت من العقاب على ممارسة أعمال العنف والتخويـف ضـد املثليـات              
وجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسية واخلنـاثيني         واملثليني واألشخاص مزد  

 امليـل   ؛ اختاذ التدابري الكفيلة مبنع وقوع حوادث عنف علـى أسـاس           )هولندا(
  ؛)كندا( اجلنسي
تعديل تشريعات مكافحة التمييز لتشمل امليل اجلنـسي واهلويـة            -٤٥-١٠١

ت سريعة ونزيهة   اجلنسانية بوصفها أسس حمددة للتمييز والشروع يف إجراء حتقيقا        
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وفعالة يف اهلجمات اليت تستهدف األفراد من املثليـات واملثلـيني واألشـخاص             
  ؛)النمسا (مزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلناثيني ومنظماهتم

تعزيز تشريعات مكافحة التمييز بغرض حظر التمييز القائم على           -٤٦-١٠١
ية، واختاذ تدابري فعالة ملكافحة العنف والتمييز        واهلوية اجلنسان  امليل اجلنسي أساس  

ضد فئة املثليات واملثليني واألشخاص مزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة            
  ؛)أستراليا (اجلنسية واخلناثيني

ني من أسلحة على    إطالق محلة هبدف نزع ما لدى السكان املدني         -٤٧-١٠١
صلة بالعنف الذي تـستخدم  احلد من معدالت الوفيات ذات ال حنو يدعم أنشطة    

  ؛)املكسيك(فيه األسلحة النارية 
تطوير هنج إداري مهين لالستخدام داخل السجون، على النحو           -٤٨-١٠١

الواليـات  (الذي أوصت به اللجنة املعنية مبنع التعذيب التابعة جمللس أوروبـا            
  ؛)املتحدة األمريكية

ـ          -٤٩-١٠١ سجون، مبـا يف  مواصلة اجلهود من أجل حتسني األوضاع يف ال
ذلك اختاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلة االكتظاظ والعنف، وكذلك حتسني فـرص           

  ؛)أستراليا(احلصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم واألنشطة الترفيهية 
اختاذ تدابري فعالة ترمي إىل حتقيق اتساق أوضاع االحتجاز مـع             -٥٠-١٠١

  ؛)أملانيا(باكتظاظ السجون املعايري الدولية، ال سيما يف ما يتعلق 
مواصلة عمليات إصالح نظام السجون مع التركيز بوجه خاص           -٥١-١٠١

  ؛)سلوفاكيا(على تدريب موظفي السجون يف جمال حقوق اإلنسان 
اعتماد تدابري للتوعية من أجل منع حـوادث زواج األطفـال             -٥٢-١٠١

حقيق يف أية حالة    والزواج املبكر والزواج القسري، واختاذ خطوات من أجل الت        
  ؛)كندا(منها ورفع دعاوى قضائية بشأهنا 

تعزيز القوانني اجلنائية واألسرية القائمة أو اعتماد قانون شـامل            -٥٣-١٠١
بغرض التصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك العنـف املـرتيل               

ـ             ف واجلنسي، وكفالة أن تتاح جلميع النساء والفتيات من ضحايا أعمـال العن
إمكانية احلصول الفوري على وسائل احلماية، وكذلك احلصول على تعويضات          

  ؛)أوروغواي(عن الضرر، جبانب مالحقة اجلناة قضائيا، مبوجب تلك القوانني 
تعزيز السياسات الرامية إىل محاية األطفال ومنع العنف املـرتيل            -٥٤-١٠١

ئلي وجهودهـا   ؛ تكثيف جهودها من أجل مكافحة العنف العـا        )ديفوار كوت(
ساعدة املناسبة، مبا يف ذلك     الرامية إىل كفالة حصول ضحايا العنف املرتيل على امل        

  ؛ )ليختنشتاين( املشورة القانونية والنفسية، واملساعدة الطبية واملأوى اتخدم
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تعزيز تدابري محاية حقوق الطفل، بوسائل تشمل منع التمييز ضد            -٥٥-١٠١
رومة، والتشدد يف تنفيذ قوانني عمـل األطفـال،         أطفال الفئات الضعيفة أو احمل    

 ٢٠١٥-٢٠١٢وتنفيذ خطة العمل الوطنية املنقحة املتعلقة حبقوق الطفل للفترة      
  ؛)الفلبني(

تنفيذ التشريعات اليت حتظر العقاب البدين لألطفـال يف املـرتل             -٥٦-١٠١
وسائل البديلة  والقيام حبمالت للتوعية باآلثار الضارة للعقاب البدين والتعريف بال        

  ؛)ليختنشتاين(غري العنيفة للتأديب على حنو حيفظ كرامة الطفل 
اختاذ ما يلزم من تدابري للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال             -٥٧-١٠١

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(بشكل فعال 
مواصلة بذل مزيد من اجلهود الرامية إىل القضاء علـى االجتـار           -٥٨-١٠١

عتداء اجلنسي عليهم، وكفالة تقدمي الرعاية الصحية والنفسية بصفة   باألطفال واال 
حماكمة وكفالة  خاصة لضحايا االغتصاب؛ وتأهيلهم ودعم إدماجهم يف اجملتمع؛         

؛ مواصـلة   )ليبيا(العفو عنهم   مرتكيب تلك اجلرائم ومعاقبتهم والتأكد من عدم        
فال عن طريـق تعزيـز      تدابريها يف مكافحة االعتداء واالستغالل اجلنسيني لألط      

؛ حتسني تدابري الوقاية من اجلرائم      )ماليزيا(تنفيذ خطة العمل الوطنية ذات الصلة       
 بيع األطفـال    املشمولة يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق       

 والكشف عنها والتحقيق فيها ومقاضـاة  واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية   
مجهوريـة  (ا ومعاقبتهم، بوسائل تشمل التعاون مع البلدان اجملاورة   املسؤولني عنه 

  ؛)مولدوفا
مواصلة تطوير جهود مكافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلـك            -٥٩-١٠١

تعزيز اجلهود الرامية إىل منع السخرة واالستغالل       و .اختاذ تدابري حلماية الضحايا   
افحة االجتـار باألشـخاص     ؛ تكثيف اجلهود الرامية إىل مك     )بيالروس(اجلنسي  

وكفالة إمكانية وصول ضحاياه إىل سبل االنتصاف املناسبة املتاحة هلـم يف ذات             
  ؛)الفلبني(الوقت 
مواصلة جهودها يف جمال التنفيذ الفعال لالستراتيجية الوطنيـة           -٦٠-١٠١

  ؛)كمبوديا(ملكافحة االجتار بالبشر واهلجرة غري املشروعة 
امها لسيادة القانون عن طريق االلتزام الـدقيق        إعادة تأكيد احتر    -٦١-١٠١

بالفصل بني أنشطة الدولة وأنشطة احلزب احلاكم، وكفالة اسـتقالل القـضاء            
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ووسائط اإلعالم 

كفالة االلتزام الصارم بالفصل بني السلطات عدم تطبيق القوانني           -٦٢-١٠١
  ؛)سويسرا(بشكل انتقائي 
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نفيذ التدابري املتخذة يف سياق سيادة القانون ضمن خطة اإلصالح،          ت  -٦٣-١٠١
االنتـساب إىل االحتـاد   احلوار الرفيع املستوى بشأن  على النحو الذي اتفق عليه يف       

 القـضائي، دون    األورويب، وكفالة استقالل عمل وكاالت إنفاذ القانون واجلهـاز        
  ؛)النمسا( عن املؤثرات السياسية بعيداً
الء االهتمام الواجب للمسائل املتعلقة بشفافية اجلهاز القضائي        إي  -٦٤-١٠١

  ؛)إستونيا(
زيادة اجلهود الرامية إىل تعزيز هنج التوظيف القائم على اجلدارة            -٦٥-١٠١

للقضاة، بوسائل تشمل التنفيذ الفعال لقانون احملاكم اجلديد الذي ينص على أن            
 برنامج تدريب ملدة عـامني يف        حديثاً يكمل مجيع قضاة املرحلة االبتدائية املعينني     

  ؛)السويد(أكادميية القضاة واملدعني العامني 
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز قـدرات النظـام القـضائي             -٦٦-١٠١

  ؛)املغرب(وترسيخ أسس استقالله 
 تعزيز اجلهود الرامية إىل تعزيز استقالل الـسلطة القـضائية،           - ٦٧- ١٠١

 الرامية إىل احلد من تراكم القضايا املعروضة على احملـاكم    والتعجيل بتنفيذ التدابري  
  ؛)سلوفاكيا(احمللية 
اختاذ مزيد من اخلطوات حلماية حقوق مجيع األشـخاص أثنـاء             -٦٨-١٠١

إجراءات الدعاوى القانونية يف إطار العدالة اجلنائية وكفالـة مراعـاة أصـول             
  ؛)تحدة األمريكيةالواليات امل(احملاكمات فيما يتعلق جبميع األشخاص 

 مجيع اخلطوات الالزمة لتعزيز ثقة اجلمهور يف نظام العدالـة    اختاذ  -٦٩-١٠١
وقصر استخدام االحتجاز السابق للمحاكمة على حاالت الضرورة القـصوى          

  ؛)فرنسا(
كفالة عدم معاملة األطفال اجلاحنني معاملة اجملرمني الراشدين عند           -٧٠-١٠١

حداث وأن يطبق سلب احلرية عليهم كتدبري أخري        تطبيق اإلجراءات يف قضاء األ    
  ؛)مجهورية مولدوفا(

سن قانون بشأن الشفافية يف منح عقود القطاع العام مبا يف ذلك              -٧١-١٠١
  ؛ )املكسيك(القطاع البناء، ويف منح عقود وسائط اإلعالم  عقود
حتسني السياسات واألنظمة املتعلقة بوسائط اإلعالم مـن أجـل            -٧٢-١٠١
ة حرية الصحافة وحرية التعبري وتيسري زيادة التنوع يف سوق وسائط اإلعالم  كفال

  ؛)أستراليا(
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اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان حرية وسـائط اإلعـالم ومحايـة             -٧٣-١٠١
الصحفيني، مبا يف ذلك محايتهم من الضغوط السياسية ودعاوى التشهري املدنية غري            

  ؛)النمسا(املربرة 
وانني جديدة تتعارض مع تعددية وسائط اإلعـالم        منع إدخال ق    -٧٤-١٠١

  ؛)بلجيكا(وحريتها 
النظر يف االدعاءات بشأن ترهيب مؤسسات الدولـة لوسـائط            -٧٥-١٠١

اإلعالم املستقلة وكفالة التركيز على الرتاهة والكفاءة املهنية لدى املرشحني عند           
  ؛)اجلمهورية التشيكية(تعيني أعضاء جملس خدمات البث اإلعالمي 

هتيئة بيئة مواتية لعمل وسائط اإلعالم املستقلة املختلفة، مبـا يف             -٧٦-١٠١
ذلك كفالة حصوهلا على سبل انتصاف فعالة يف حاالت االدعاء مبمارسة ضغوط            

  ؛)اجلمهورية التشيكية(سياسية والتدخل يف شؤوهنا 
  ؛)أملانيا(استمرار يف كفالة استقالل وسائط اإلعالم والصحافة   -٧٧-١٠١
 تنفيذ خطة العمل املتفق     يفشروع بالتعاون مع وسائط اإلعالم      ال  -٧٨-١٠١

عليها يف إطار احلوار الذي دار بني احلكومة ووسائط اإلعالم بشأن تعزيز حريات 
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(العمل اإلعالمي 

 التعبري مـن خـالل      مجيع التدابري الضرورية لكفالة حرية    اختاذ    -٧٩-١٠١
ضمان املساواة بني وسائط اإلعالم يف املعاملة وجتنب التدخل بأي شكل يف حرية             

  ؛ )فرنسا(الصحافة 
 وسائط  اختاذ تدابري مناسبة هبدف تعزيز حرية التعبري وكذلك حرية          -٨٠-١٠١

  ؛)اليونان(اإلعالم 
 كفالة حرية التعبري وحرية وسائط اإلعـالم والتأكـد مـن أن             -٨١-١٠١

  ؛)ليتوانيا( للمعايري الدولية حلرية التعبري  كامالًالتشريعات الوطنية متتثل امتثاالً
تنظيم مشاورات شاملة مع الصحفيني ووسائط اإلعالم من أجل           -٨٢-١٠١

؛ )االحتاد الروسـي  (حل املنازعات القائمة بشأن القانون اجلديد لوسائط اإلعالم         
ملدين ومالكي وسائط البـث اإلعالمـي      الدخول يف مشاورات بناءة مع اجملتمع ا      

وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني من أجل إهناء حالة اجلمود السائدة حبكـم    
األمر الواقع وامتصاص السخط العام على إجراءات مشروع القـانون اجلديـد       

؛ إحياء احلوار بني احلكومة وممثلي وسـائط        )السويد(لوسائط اإلعالم ومضمونه    
جيع التعددية يف وسائط اإلعالم وتعزيز حق اجلميع يف احلصول  اإلعالم هبدف تش  

على املعلومات واألفكار جبميع أنواعها وتلقيها ونقلها، دون تدخل من جانـب            
؛ الدخول جمددا يف حوار مع ممثلي وسائط اإلعـالم          )إيطاليا(السلطة احلكومية   
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تعبري يف البلد، وهي    بشأن خريطة الطريق لتنفيذ األنشطة الرامية إىل محاية حرية ال         
بشأن االنتـساب   األنشطة اليت تعترب ذات أولوية يف إطار احلوار الرفيع املستوى           

؛ مواصلة احلوار املنتظم بني احلكومة والـصحفيني        )هولندا(إىل االحتاد األورويب    
من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن املسائل املعلقة يف قطـاع وسـائط اإلعـالم               

  ؛)إستونيا(
واصلة تعزيز التشريعات والتدابري املتعلقة مبمارسـة احلـق يف          م  -٨٣-١٠١

التعبري على النحو املناسب، وكفالة عدم استغالل قانون التشهري املدين لتفـادي            
  ؛)إسبانيا(االنتقادات السياسية 

من أن القانون اجلديد لوسائط اإلعالم ال يطبق بطريقـة          التأكد    -٨٤-١٠١
  ؛)سويسرا(الم وتعددها تزعزع أسس استقالل وسائط اإلع

  ؛)بلجيكا(تيسري إنشاء نظام رقابة ذاتية مناسب لوسائط اإلعالم   -٨٥-١٠١
كفالة توازن البث اإلذاعي هليئة اإلذاعة العامة وعدم حماباته ألي            -٨٦-١٠١

حزب سياسي، والتأكد من عدم تطبيق قانون البث اإلذاعي بـصورة انتقائيـة             
  ؛ )اجلمهورية التشيكية(ة السياسية وعدم إساءة استغالله يف العملي

وضع سياسات وتدابري تكفل املساواة يف فرص احلصول علـى            -٨٧-١٠١
اخلدمات، وخباصة احلصول على خدمات التعليم العام، ومشاركة األشـخاص           

  ؛)تايلند(ذوي اإلعاقة يف إعداد الربامج اليت هتمهم وتقييمها 
ستبعاد االجتماعي، مـع    تكثيف العمل على مكافحة الفقر واال       -٨٨-١٠١

  ؛)السنغال(التركيز على األقليات واألشخاص املعرضني للمخاطر 
تطوير خدمات الرعاية الصحية األولية على حنو يكفل حـصول            -٨٩-١٠١

  ؛)تايلند(مجيع األطفال على اخلدمات الطبية، وخباصة أطفال طائفة الروما 
ما ودراسـة حالتـهم     إجراء تقييم الحتياجات أفراد طائفة الرو       -٩٠-١٠١

الصحية على نطاق البلد، بالتشاور مع منظمات الرومـا والعـاملني يف اجملـال              
الصحي، باعتبار ذلك اخلطوة األوىل جتاه وضع خطة عمل وطنية جديدة للتأكد            

  ؛)أيرلندا(من حصول طائفة الروما على أعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه 
يمية واالستراتيجيات الوطنية من أجل     مواصلة تنفيذ الربامج التعل     -٩١-١٠١

  ؛)أرمينيا(كفالة مساواة مجيع األطفال يف فرص احلصول على التعليم 
  ؛)نيجرييا(منح األولوية يف التعليم ملواطنيها   -٩٢-١٠١
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اختاذ مزيد من التدابري املناسبة من أجل حتسني نوعيـة التعلـيم              -٩٣-١٠١
 ، وخباصة الذين يتعلمون باللغات األقل حظاً    للتالميذ املنتمني إىل األقليات القومية    

  ؛ )رومانيا(يف االستخدام 
مواصلة اجلهود الرامية إىل إدماج أطفال الروما يف نظام التعلـيم             -٩٤-١٠١

  ؛)اجلزائر(
 على التعلـيم جلميـع      إيالء اهتمام خاص لتهيئة فرص احلصول       -٩٥-١٠١

نية واألطفـال ذوو اإلعاقـة      سيما أطفال األقليات العرقية أو الدي      األطفال، وال 
  ؛)بلجيكا(

مواصلة جهودها الرامية إىل كفالة استفادة مجيع فئات اجملتمع من            -٩٦-١٠١
  ؛)إندونيسيا(نظام التعليم بغض النظر عن خلفياهتا 

معاجلة احلواجز اليت حتول دون تعليم النساء والفتيات واحلد من            -٩٧-١٠١
  ؛)سلوفينيا(ت من األقليات العرقية تسرهبن من الدراسة، وخباصة وسط الفتيا

اختاذ تدابري إضافية من أجل تنفيذ استراتيجية التعليم املتكامـل            -٩٨-١٠١
؛ مواصلة تنفيذ سياسة    )ألبانيا(وختصيص ما يكفي من التمويل احلكومي لتنفيذها        

التعليم املتكامل والتصدي لألثر السليب للتقسيم اإلثين يف املـدارس، بوسـائل            
يذ أنشطة مشتركة وتطبيق سياسات من أجل تعزيـز التفاعـل بـني             تشمل تنف 

  ؛)سلوفينيا(األطفال الذين ينتمون إىل مجيع اخللفيات اللغوية والعرقية 
كفالة إجياد وسائل إلزالة العقبات اليت حتول دون احلفاظ علـى             -٩٩-١٠١

  ؛)بلغاريا(اهلوية الثقافية جلميع املواطنني والتعبري عنها وتنميتها 
 مواصلة اجلهود الرامية إىل كفالة إعمال حقوق األشخاص ذوي          -١٠٠-١٠١

اإلعاقة هبدف إنشاء األطر القانونية واملؤسسية الالزمة لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص           
 ٢٠١٨-٢٠١٠ذوي اإلعاقة، مع أخذ االستراتيجية الوطنية اليت اعتمدت للفترة          

  ؛)بيالروس(يف االعتبار 
ود الرامية إىل حتسني محاية حقـوق األطفـال ذوي          تكثيف اجله   -١٠١-١٠١

 اإلعاقة وتعزيز إدماجهم االجتماعي يف النظام التعليمي، بوسائل تـشمل أيـضاً           
  ؛)إيطاليا(حتديث مراكز العمل االجتماعي ومدها باملوارد البشرية واملالية املناسبة 

ـ           -١٠٢-١٠١ ات وضع إجراءات لكفالة املصلحة العليا للطفل يف مجيع عملي
  ؛ )هنغاريا(اللجوء والالجئني 

االستمرار يف حتسني حالة مجيع املهاجرين، وال سيما فيما يتعلـق             -١٠٣-١٠١
بإمكانية احلصول على خدمات الرعاية الصحية وخدمات التعليم وغريها مـن           
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اخلدمات االجتماعية األخرى، والتعجيل بـاجلهود الراميـة إىل االنـضمام إىل            
  ؛)الفلبني (ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماالتفاقية الدولية حل

تعزيز اجلهود الرامية إىل رصد تنفيذ التزاماهتا يف جمـال حقـوق              -١٠٤-١٠١
اإلنسان فيما يتصل بالتمتع ببيئة تتسم بالسالمة والنظافة والـشروط الـصحية            

الـصناعة  واالستدامة، وخباصة فيما يتعلق بنوعية اهلواء والتلوث الناجم عـن           
  .)إيطاليا(

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٠٢
أو الدولة موضوع االستعراض، وال ينبغي أن تفهم على أهنا حتظى           /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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