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 مقدمة  

عقـــد الفريـــق العامـــال املعـــا بالســـتعراض الـــدورج الشـــامال  املنشـــ   وجـــب  ـــرار  لـــ   -1
تشـرين  37  دورتـه العشـرين ا الفـمة مـن 3007حزيران/يونيه  11املؤرخ  5/1حقوق اإلنسان 
حلالة ا إيطاليا ا اجللسة األوىل . واسُتعرضت ا3014تشرين الثاين/نوفمرب  7األول/أكتوبر إىل 

. وتــرأو وفــد إيطاليــا الســيد لبــو بيســتيل   نا ــب 3014تشــرين األول/أكتــوبر  37املعقــودة ا 
وزيــر ارارجــة والتعــاون الــدود. واعتمــد الفريــق العامــال التقريــر املتعلــق بعيطاليــا ا جلســته العا ــرة 

 . 3014تشرين األول/أكتوبر  31املعقودة ا 
فريـق املقـررين  3014كـانون الثاين/ينـاير   15ان  ل  حقوق اإلنسان  ـد اتتـار ا وك -3

ومجهوريــة مقــدونيا   وأيرلنــدا  التـاد اامموعــة الثةثيــةس لتيســا اســتعراض احلالـة ا إيطاليــا  إثيوبيــا
 .اليوغوسةفية سابقاا 

  16/31القــرار مــن مرفـق  5والفقـرة  5/1مــن مرفـق القــرار  15عمـةا ب حكــال الفقـرة و  -3
 صدرت الوثا ق التالية ألغراض استعراض احلالة ا إيطاليا  

اأس 15تقريــــــــــــــــــــر وقا/عــــــــــــــــــــرض مكتــــــــــــــــــــو  مقــــــــــــــــــــدل وفقــــــــــــــــــــاا للفقــــــــــــــــــــرة  اأس 
 س؛ A/HRC/WG.6/20/ITA/1ا

ة حلقـــــــــوق اإلنســـــــــان وفقـــــــــاا                  جتميـــــــــا للمعلومـــــــــات أعدتـــــــــه املفوضـــــــــية الســـــــــامي ا س 
 س؛ A/HRC/WG.6/20/ITA/2ا س ا15للفقرة 

 س.A/HRC/WG.6/20/ITA/3اجس ا15أعدته املفوضية وفقاا للفقرة  موجز اجس 
وأحيلـــت إىل إيطاليـــا  عـــن قريـــق امموعـــة الثةثيـــة   ا مـــة أســـ لة أعـــد ا ســـلفاا إســـبانيا  -4

يرلندا الشمالية والنرويج وهولندا ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأوأملانيا وسلوفينيا واملكسيك وامل
وليـــات املتحـــدة األمريكيـــة. وهـــذح األســـ لة متاحـــة علـــى الشـــبكة ارارجيـــة  ليـــة الســـتعراض وال

 الدورج الشامال. 

 موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف 

الــــوقا  ــــدل لبــــو بيســــتيل   نا ــــب وزيــــر الشــــؤون ارارجيــــة والتعــــاون الــــدود  التقريــــر  -5
ـــا داتـــال منظومـــة األمـــم  ـــا. وســـلد الوفـــد النـــوء علـــى أن اإلجـــراءات الـــم اوـــذ ا إيطالي إليطالي
املتحدة وا املنظمات الدولية واإل ليمية األتـر  ييـزت ا السـنوات األتـاة بعـدد مـن املبـادرات 

ال  وصـون املتعلقة  سا ال حمـددة. ومـن هـذح التـدابا تشـقيا و ـف اتتيـارج لتنفيـذ عقوبـة اإلعـد
 ومحاية املهاجرين وقاليب اللقوء والةج ني  وتشقيا احلوار بني الثقافات واألديان. 
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 . وبعدها تناول الوفد األس لة املعدة مسبقاا  -6
وفيمـــا يتعلـــق  ســـ لة مشـــاركة امتمـــا املـــدين ا إعـــداد التقريـــر الـــوقا  عقـــدت اللقنـــة  -7

سان عدة اجتماعات تشاورية ما منظمات امتما املدين املشمكة بني الوزارات املعنية حبقوق اإلن
وأعناء الربملان اإليطاد ملنا شة حمتويات التقرير الوقا. و د جر   على وجه ارصوص  تنفيـذ 

املقدمـة مـن اجلولـة األوىل لةسـتعراض الـدورج الشـامال مـن تـةل نشـر مشـروع  23التوصية ر ـم 
نة من أجال إتاحة فرصة لعمول امتما املدين للتعليـق علـى التقرير الوقا على املو ا الشبك  للق

ــــا  ــــه. ونفــــذت إيطالي ــــة األوىل  ونفــــذت عــــدة  71توصــــية مــــن أصــــال  74حمتويات  بلتهــــا ا اجلول
 توصيات مل حتظ بقبوهلا. ومنها علـى وجـه ارصـوص أن  لـ  الشـيوخ اإليطـاد  ـد وافـق مـؤتراا 

علــــى  لــــ  النــــوا   وأن احملكمــــة  معروضــــاا علــــى مشــــروع  ــــانون ي تــــذ نر ــــة التعــــذيب  كــــان 
 وضا اهلقرة غا القانونية من  ا مة ظروف التشديد.  3010الدستورية  طبت عال 

وفيما يتعلق بسن تشريعات داتلية  بعد التصديق على نظال روما األساس  للمحكمـة  -1
مـة التشـريعات الداتليـة مـا اجلنا ية الدولية  ما فتئ الربملـان يعمـال علـى اوـاا تـدابا تشـريعية ملواء

 القانون الدود اإلنساين ونظال روما األساس . 
وكان مثة التزال متواصال بعملية داتلية ترم  إىل إنشاء جلنة وقنيـة مسـتقلة لتعزيـز ومحايـة  -2

حقــوق اإلنســان  وفقــاا للمبــادة املتعلقــة  ركــز املؤسســات الوقنيــة لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان 
س. وكـــان الربملـــان بصـــدد منا شـــة أفنـــال ســـبيال إلنشـــاء هـــذح اللقنـــة وأفنـــال أداة امبـــادة بـــاري 

  مــــا فت ــــت اللقنــــة املشــــمكة بــــني الــــوزارات املعنيــــة حبقــــوق 3014للتنفيــــذ. ومنــــذ حزيران/يونيــــه 
اإلنسان تشقا التشاور ما املنظمات غا احلكومية وممثل  امتمـا املـدين  وأثنـاء اجتمـاع الفريـق 

بالســـــتعراض الـــــدورج الشـــــامال ا تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  كانـــــت بصـــــدد وضـــــا العامـــــال املعـــــا 
اللمســـات األتـــاة علـــى ور ـــة تتنـــمن مقمحـــات بشـــ ن النمـــواج املؤسســـ  الـــذج مـــن  ـــ نه أن 

 جيسد مبادة باري  ا إيطاليا أفنال جتسيد. 
    ــدمت إيطاليــا الوثيقــة املعنونــة  أســ  تطــة العمــال اإليطاليــة بشــ ن3013وا عــال  -10

املبــادة التوجيهيــة املتعلقــة باألعمــال التقاريــة وحقــوق اإلنســان  إىل املفوضــية األوروبيــة  وجيــرج 
 . 3015العمال على وضا الصيغة النها ية رطة العمال اإليطالية حبلول هناية عال 

بسبب مو ا إيطاليا اجلغراا  ما فت ت تتعرض على مد  السـنتني املاضـيتني لتـدفقات و  -11
اجرين وكــان البلــد ا قليعــة جهــود اســتثنا ية إلنقــاا األرواا البشــرية ا البحــر. و ــد ها لــة للمهــ

 للمعـايا الدوليـة. وإيطاليـا ملتزمـة التزامـاا  بـالحمال امتثـالا  حظ  مبدأ عـدل اإلعـادة القسـرية دومـاا 
بتنفيـــذ أنشـــطة البحـــ  واإلنقـــاا ا البحـــر  حيـــ  تنـــمن جلـــب املهـــاجرين إىل األراضـــ    ويـــاا 
  تكثفــت تلــك األنشــطة بــعقةق عمليــة  حبرنــا  3013يطاليــة. وبعــد م ســاة لمبيــدوزا عــال اإل
مــــــن أجــــــال التصــــــدج حلــــــالت الطــــــوارة  3013س ا تشــــــرين األول/أكتــــــوبر Nostrum Mareا

 اإلنسانية النامجة عن الوصول الستثنا   للمهاجرين عن قريق وسد البحر األبيض املتوسد. 
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ألنظمـة دبلـن والنظـال األوروض ملنـاهاة بصـمات  املهـاجرين  وفقـاا  وفيما يتعلق بتسقيال -13
األصابا التابعني لةحتاد األوروض  فقد عهد إىل  رقة األدلة اجلنا ية ومـوظف  اهلقـرة بـعجراءات 

  أصــــدرت وزارة الداتليــــة مبــــادة توجيهيــــة ترمــــ  إىل 3014حتديــــد اهلويــــة. وا أيلول/ســــبتمرب 
 املهاجرين. حتسني كفاءة نظال تسقيال 

 يومـاا  35إىل  30وبعد فمة أولية ا مراكز استقبال قاليب اللقوء   كن أن تستمر من  -13
حسب وتاة التدفق  جيرج إيواء الةج ـني وقـاليب اللقـوء لـد   ـبكة نظـال محايـة قـاليب اللقـوء 
              والةج ــــــني الــــــم تــــــديرها الســــــلطات احملليــــــة ويــــــول مــــــن تــــــةل الصــــــندوق الــــــوقا لسياســــــات 

 وتدمات اللقوء. 
وعهد إىل نظال محاية قاليب اللقوء والةج ني  همـة إدارة توزيـا مقـدم  الطلبـات علـى  -14

أســاو تقاســم األعبــاء فيمــا بــني املنــاقق واملقاقعــات والبلــديات. و ــدمت تفاصــيال عــن التــدابا 
 نظال الستقبال إىل املستو  األمثال. الوصول ب املتخذة من أجال

             وفيمــــا يتعلــــق بتوزيــــا واســــتخدال الصــــندوق األوروض للقــــوء واهلقــــرة واإلدمــــاج اجلديــــد  -15
مةيـني يـورو  310مليـون يـورو   500  فقـد ُمـو ل الربنـامج الـوقا  بلـ  3030-3014للفـمة 

للتصــــدج لتــــدفقات  3014و 3013منهــــا مــــن الحتــــاد األوروض. و ــــدل يويــــال إضــــاا عــــام  
 ن غا املسبو ة. املهاجري
  ما فت ت تصاريح اإل امة ا إيطاليا تصدر ا  كال بطا ات اكية. 3006ومنذ عال  -16

و ــد يســر هــذا النظــال رصــد وجتهيــز قلبــات إصــدار تصــاريح اإل امــة ألول مــرة وجتديــدها. و ــدل 
 الوفد تفاصيال عن هذا النظال. 

 3014تشـرين األول/أكتــوبر  33إىل  كـانون الثاين/ينـاير  1واُكـر أن الفـمة املمتـدة مــن  -17
غــا   اصــراا  13 164عــن قريــق البحــر  مــن بيــنهم  مهــاجراا  151 136 ــهدت وصــول حــواد 

مصــحو . و ــق للقصــر غــا املصــحوبني احلصــول علـــى تصــريح إ امــة حــ  يبلغــوا ســن الثامنـــة 
               عشــــرة. وعنــــد بلــــوغهم ســــن الر ــــد   كــــنهم احلصــــول علــــى تصــــريح إ امــــة مــــن أجــــال الدراســــة 
أو العمال. ويستفيد القصر غا املصحوبني من محايـة العديـد مـن احلقـوق  ومنهـا التعلـيم والرعايـة 
الصـــحية والســـكن ا مكـــان امـــن والوصـــاية. وإضـــافة إىل الـــك   ظـــر القـــانون اإليطـــاد ترحيـــال 

 القصر كقاعدة عامة. 
ماعيــة يــؤرق احلكومــة املركزيـــة ول يــزال وصــم بعــض اجلماعــات اإلثنيــة أو الف ــات الجت -11

بالقناء على املوا ـف العنصـرية أو الـم تـنم عـن    وياا  التزاماا  والسلطات احمللية  ويبقى البلد ملتزماا 
 كراهية األجانب ا امتما. 

ويتنــمن اإلقــار القــانوين اإليطــاد  موعــة واســعة مــن أحكــال القــانون اجلنــا   واملــدين  -12
 صرية. و د  دمت معلومات عن تلك األحكال. واإلدارج ملكافحة العن
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بشــ ن معــاداة الســامية وكراهيـة اإلســةل  أ ــار الوفــد إىل  علـى األســ لة املعــدة سـلفاا  ورداا  -30
 كافحــة مجيــا أ ــكال التمييــز الــديا والتحيــز الجتمــاع . و ــد   ويــاا  أن احلكومــة ملتزمــة التزامــاا 

  عنـدما دعـت احلكومـة إىل الت ـال جلنـة 3013ل أعط  زتـم جديـد للحـوار بـني األديـان منـذ عـا
 للحوار بني األديان. 

بتحقيـــق املســـاواة بـــني اجلنســـني و نـــا التمييـــز القـــا م  واحلكومـــة اإليطاليـــة ملتزمـــة أينـــاا  -31
بشكال مبا ر أو غا مبا ر على نوع اجلن   أو األصال العر   أو اإلثـا  أو الـدين أو املعتقـد  

 نسانية  والقناء عليه. أو السن أو اهلوية اجل
وفيما يتعلق باملمارسة املتمثلة ا محال العمال على تو يا رسالة استقالة غا مؤرتة عند  -33

 التوظيـــف ليســـتخدمها ر  العمـــال ا املســـتقبال امـــا يســـمى  اســـتقالت علـــى بيـــاض س  عمـــةا 
نطـــوج علـــى   ل تصـــبح الســـتقالت ســـارية املفعـــول إل بعـــد إجـــراء ي23/3013بالقـــانون ر ـــم 

مراحال متعددة ما مراكز التوظيف احمللية  والنقابـات العماليـة  ووزارة العمـال  إىل جانـب جهـات 
 أتر . و د زيد ا الغرامات ا حالت النتهاك  إضافة إىل إجراءات جنا ية. 

وفيمـــا يتعلـــق بتعزيـــز حقـــوق املثليـــات واملثليـــني ومزدوجـــ  امليـــال اجلنســـ  ومغـــايرج اهلويـــة  -33
انية  اعُتمــدت الســـماتيقية الوقنيــة للمثليـــات واملثليــني ومزدوجــ  امليـــال اجلنســ  ومغـــايرج اجلنســ

. و د كانت  الت التدتال الر يسية األربعة هـ  التعلـيم 3015-3013اهلوية اجلنسانية للفمة 
والتـــدريب  والعمالـــة  واألمـــن والســـقون  ووســـا د اإلعـــةل والتصـــالت. ويتنـــمن كـــال  ـــال 

تعزيــز املســاواة وملكافحــة التمييــز ضــد املثليــات واملثليــني ومزدوجــ  امليــال اجلنســ  ومغــايرج ل أهــدافاا 
 اهلوية اجلنسانية. 

   وتعــــيع مجاعــــات الرومــــا والســــنم والرحــــال ا إيطاليــــا منــــذ و ــــت قويــــال. وفيمــــا يتعلــــق  -34
                  رحــــــالبعدمــــــاج هــــــؤلء  اعُتمــــــدت الســــــماتيقية الوقنيــــــة إلدمــــــاج مجاعــــــات الرومــــــا والســــــنم وال

 الصادر عن املفوضية األوروبية.  173/3011بالبةغ ر م    عمةا 3030-3013للفمة 
ولن تؤثر أج إصةحات دستورية على اجلاليات الناققة باللغة السلوفينية الـم تعـيع ا  -35

              ســـن القـــانون فريــود فينيزيـــا جوليـــا. وكمــا جـــاء ا التقريـــر الـــوقا  جــر  تنفيـــذ عـــدة تــدابا منـــذ 
    ا ا الك استخدال لغات األ ليات ا اهلي ات املشمكة وا اإلدارة العامة. 31/3001ر م 
ويعكــف الربملــان اإليطــاد علــى منا شــة مشــروع  ــانون لتعــديال القــانون اجلنــا   و ــانون  -36

ك التشها عرب الصحافة وغاها اإلجراءات اجلنا ية  ولتنقيح التعريف القانوين للتشها   ا ا ال
من وسـا ال اإلعـةن  والسـب والقـذف  ومـا يتصـال عـا مـن عقوبـات  مـا اسـتبعاد أج إ ـارة إىل 

 الحتقاز. 
إجراءات تنتظر البت فيها أمال احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان ا  17 302وتتعلق  -37

نـات. و ـد اتفقـت إيطاليـا مـا احملكمـة املقال األول بطول مدة احملاكمات والت تا ا دفا التعوي
 ـــكو   7 000األوروبيـــة بشـــ ن تطـــة عمـــال مـــد ا ســـنتان مـــن أجـــال التســـوية النها يـــة حلـــواد 
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 بـــالطول املفـــر  قلـــب املتبقيـــة املتعلقـــة حصـــرياا  3 000 ل لقـــة بـــالتعويض. ويتو ـــا حـــال مماثـــالمتع
 ة. لإلجراءات  والم مل تدرج ا تطة العمال ألهنا  دمت بعد وضا ارط

 كو  أتر  بش ن ظروف السقون من نزلء السقون.  3 500و د جاء ما يقار   -31
   كـن 3014عـال  رجـب ضـد إيطاليـاو ستية ضد إيطالياوعقب القرارين التقريبيني ا  نيم 

تو ـــا أن تـــدعو احملكمـــة األوروبيـــة نـــزلء الســـقون إىل التوجـــه إىل احملـــاكم احملليـــة  ـــا أن القـــرارات 
مـا التفا يـة  وا أن سبال النتصاف احمللية اجلديدة املتاحة للمحتقزين تتما ى يامـاا اكرت بوض

 األوروبية حلقوق اإلنسان. 
وسـيعتمد  لـ  الــوزراء تطـة العمـال الوقنيــة ملكافحـة الجتـار بالبشــر  املنصـوص عليهــا  -32

وحيـد ملسـاعدة    إضـافة إىل برنـامج3014  حبلـول هنايـة عـال 34/14ا املرسول التشـريع  ر ـم 
 ضحايا الجتار وإدماجهم الجتماع . 

إىل احلد من فر  اكتظاظ السقون  اعتمدت إيطاليا عدة تـدابا وعمـدت علـى  وسعياا  -30
وجه ارصوص إىل توسيا نطاق اللقوء إىل اإل امة اجلربية كبديال عن السقن. وعقـب التصـديق 

على    نص  انون صدر مؤتراا 3013ب عال على الربوتوكول التتيارج لتفا ية مناهنة التعذي
 إنشاء وزارة العدل هلي ة وقنية حلقوق احملتقزين. 

ـــــدتةت الوقنيـــــة ا  ـــــال املســـــاعدة الجتماعيـــــة أساســـــاا  -31 إىل  وا إيطاليـــــا  تتوجـــــه الت
         األ ـــخاص املوجـــودين تـــارج ســـوق العمـــال  ول ســـيما املســـنني واأل ـــخاص اوج اإلعا ـــة. وا 

   اسُتحدثت  بطا ة اجتماعية  لتقدمي مساعدة إضافية إىل بعض  طاعات امتما. 3001عال 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء 
وفــداا ببيانــات أثنــاء جلســة التحــاور. و كــن القــةع علــى التوصــيات املقدمــة  23أدىل  -33

 تةل التحاور ا الفرع الثاين من هذا التقرير. 
حبــت تشــاد بــاجلهود الــم بــذلتها إيطاليــا مــن أجــال تنفيــذ التوصــيات املقدمــة ا اجلولــة ر  -33

ــــة إلدمــــاج  ــــة واجلهــــود املبذول األوىل وأ ــــارت بوجــــه تــــاص إىل التصــــديق علــــى الصــــكوك الدولي
 األجانب وإنقاا املهاجرين ا البحر. 

نسـان. وأ ـارت وأعربت  يل  عن تقديرها للقهود املبذولة لتنفيذ سياسـات حقـوق اإل -34
إىل عدل وجود بعض األدوات املؤسسية والقانونية اهلامة وإىل استمرار بعـض املوا ـف   يل  أيناا 
 التمييزية. 

وأ ادت الصني بعيطاليـا علـى مسـاعدة املهـاجرين  ول سـيما عمليـات البحـ  واإلنقـاا  -35
على مكافحة العنصـرية ومحايـة  الم ترم  إىل إنقاا األرواا الربي ة ا البحر. كما أ ادت بعيطاليا

 الروما وغاهم من األ ليات اإلثنية  وعلى التعاون ا  نايا الجتار بالبشر واللقوء. 
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وأ ــــادت كوســــتاريكا بعيطاليــــا علــــى اعتمــــاد تطــــة العمــــال الوقنيــــة ملكافحــــة العنصــــرية  -36
أة مـن العنـف وكراهية األجانب والتعصب  وعلى التصديق على الصكوك اات الصـلة حبمايـة املـر 

 املنزد ومحاية األقفال من الستغةل والعتداء اجلنس . 
باإلصــةحات الــم نفــذ ا إيطاليــا ا  ــال املســاواة بــني  وأحاقــت كــوت ديفــوار علمــاا  -37

اجلنسـني  ووصــول األ ـخاص النــعفاء إىل ارــدمات العامـة  والتــدابا املتخـذة لصــا  املهــاجرين 
 وقاليب اللقوء. 

رت كوبـــا إىل املـــوارد املخصصـــة ملكافحـــة التمييــز  و ـــقعت علـــى بـــذل املزيـــد مـــن وأ ــا -31
 اجلهود ا هذا الصدد  وكذلك إىل حتسني استقبال املهاجرين واحتقازهم وإدماجهم. 

ورحبــت  ــربص بــاجلهود الراميــة إىل تعزيــز حقــوق املــرأة والطفــال  والقنــاء علــى التمييــز   -32
ت بتعـاون إيطاليـا ا التعامــال مـا تعقيـد مســ لة اهلقـرة ا حــوض وإنقـاا األرواا ا البحـر  ورحبــ

 البحر األبيض املتوسد. 
بالتصــــديق علــــى الربوتوكــــول التتيــــارج  وأحاقـــت مجهوريــــة الكونغــــو الد قراقيــــة علمـــاا  -40

 لتفا ية مناهنة التعذيب وباجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة والطفال واأل ليات واملهاجرين. 
وأ ــادت الــدابرك بــالتزال إيطاليــا بعنشــاء مؤسســة وقنيــة حلقــوق اإلنســان. وأعربــت عــن  -41

  لقها بش ن حقوق املهاجرين  وعلى وجه ارصوص إعادة األقفال املهاجرين. 
ورحبـت جيبـوب بـالتقرير الـوقا واألعمـال اإلنســانية الـم تنفـذها إيطاليـا ا التعامـال مــا  -43

  نايا اهلقرة. 
اجلمهورية الدومينيكية بالتصديق على اتفا ية  ل  أوروبا بش ن منا ومكافحة ورحبت  -43

العنـــف ضـــد املـــرأة والعنـــف املنـــزد  واتفا يـــة  لـــ  أوروبـــا بشـــ ن محايـــة األقفـــال مـــن الســـتغةل 
 اجلنس  والعتداء اجلنس . 

ليـــات وأعربــت مصــر عـــن ثقتهــا بـــ ن مــن  ـــ ن زيــادة اجلهـــود الــم تبـــذهلا إيطاليــا ا عم -44
اإلنقــاا البحــرج واتفا ــات إدارة اهلقــرة مــا البلــدان امــاورة   ــا فيهــا مصــر  أن تعــا  التحــديات 

 القا مة معاجلة فعالة. 
وأ ــارت إريميــا بتقــدير إىل تعهــد إيطاليــا بالوفــاء بالتزاما ــا الوقنيــة والدوليــة  وجهودهــا  -45

 وج لعملية الستعراض الدورج الشامال. الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  ودعمها الق
ـــــة مناهنـــــة  وأحاقـــــت إســـــتونيا علمـــــاا  -46 ـــــارج لتفا ي ـــــى الربوتوكـــــول التتي بالتصـــــديق عل

التعـــذيب  وإنشـــاء منصـــب أمـــني مظـــامل األقفـــال بالنيابـــة  وجهـــود اإلنقـــاا الراميـــة إىل التصـــدج 
 للمستو  الستثنا   حلالت وصول املهاجرين غا النظاميني. 

رحبـــت إثيوبيــــا بــــاجلهود اجلاريـــة الراميــــة إىل مكافحــــة الجتـــار بالبشــــر والتمييــــز  ودعــــم و  -47
 صاحبات املشاريا واأل خاص اوج اإلعا ة  وتعزيز لغات األ ليات. 
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وأ ادت فنلندا باعتماد السماتيقية الوقنية إلدماج مجاعات الروما والسنم والرحـال ا  -41
 ت عن الكيفية الم ستنفذ عا. وتساءل 3030-3013إيطاليا للفمة 

ورحبت اليونان بالتطورات اإلجيابية ا  ال حقوق اإلنسـان   ـا ا الـك تعزيـز اإلقـار  -42
 . ولذلك قلبت اليونان تقييمـاا إ ليمياا  التشريع  واملؤسس . وتتطلب مسا ال اهلقرة املعقدة تعاوناا 

 س. Praesidiumملشروع  احلماية  ا موجزاا 
ابون بـــاجلهود الـــم تبـــذهلا إيطاليـــا ملكافحـــة العنصـــرية ومجيـــا أ ـــكال التمييـــز وأ ـــرت غـــ -50

 وكراهية األجانب والتعصب ورحبت  ا تبذله من جهود لستنافة املهاجرين. 
وأ ــادت أملانيــا باعتمــاد تشــريعات ملعاجلــة فــر  اكتظــاظ الســقون والعنــف القــا م علــى  -51

ضــا تطــة عمــال ملناهنــة العنــف وتــوفا املــ و  بتخصــيص أمــوال لو  نــوع اجلــن . ورحبــت أينــاا 
 لنحايا العنف. 

ــــة حقــــوق اإلنســــان  ول ســــيما  -53 ــــة والبشــــرية املكرســــة حلماي ــــا بــــاملوارد املالي وأ ــــادت غان
 للمهاجرين ومجاعات األ ليات والنساء. 

وأ ــارت فرنســا إىل تعزيــز إيطاليــا حلقــوق اإلنســان  علــى الصــعيد الــدود وداتــال  لــ   -53
إلنســان علــى الســواء. وأ ــادت بالتصــديق علــى الربوتوكــول التتيــارج لتفا يــة مناهنــة حقــوق ا

 التعذيب. 
ورحبـــت غواتيمـــال بالتصـــديق علـــى الربوتوكـــول التتيـــارج لتفا يـــة مناهنـــة التعـــذيب   -54

وزيــادة عمليــات اإلنقــاا البحــرج للمهــاجرين  وتعزيــز املكتــب الــوقا ملكافحــة التمييــز العنصــرج. 
 يبع  على القلق.  تسقيال املواليد  الا و كال 

وأ ـــــار الكرســـــ  الرســـــود إىل التقـــــدل ا  ـــــال حقـــــوق اإلنســـــان   ـــــا ا الـــــك تـــــوفا  -55
 اردمات الجتماعية للمهاجرين والةج ني  وعملية  حبرنا  ومشروع  احلماية . 

سســـة وقنيـــة واعمفـــت هنغاريـــا بـــاجلهود الراميـــة إىل حتســـني أوضـــاع الســـقون وإنشـــاء مؤ  -56
حلقــوق اإلنســان. ويواجــه عــد و اجلنســية  ومعظمهــم مــن الرومــا  عقبــات باو راقيــة تقــف دون 

 حصوهلم على اجلنسية. 
وأ ـــارت اهلنـــد إىل دواعـــ  القلـــق بشـــ ن مـــا حتـــدثت عنـــه التقـــارير مـــن عنـــف ضـــد املـــرأة  -57

 للنحايا. وعنف عنصرج و تال للمهاجرين  وتساءلت عن سبال النتصاف الفعالة املتاحة 
ينبغ  أن  جيداا  واعتربت إندونيسيا التزال إيطاليا ب نشطة البح  واإلنقاا ا البحر مثالا  -51

 تذ  ا التعامال ما املستو  الستثنا   حلـالت وصـول املهـاجرين وا احـمال حقـوق اإلنسـان 
 املكفولة هلم. 
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ت اإلجيابيــة الــم حتققــت ا ومــا إعــرا  مجهوريــة إيــران اإلســةمية عــن تقــديرها للتطــورا -52
خمتلـف  ـالت حقـوق اإلنسـان  فقـد أبـدت  لقهـا بشـ ن حالـة الرومـا والسـنم واسـتمرار التمييـز 

 العنصرج ا حق األ ليات  ول سيما املسلمني. 
وأ ـــاد العـــراق باعتمـــاد تـــدابا ملنـــا اإلعـــادة القســـرية وباســـماتيقية دعـــم قـــاليب اللقـــوء  -60

 هلم احلصول على احلماية الدولية. واأل خاص الذين  ق 
يرلندا بالتدابا املتخذة  فقد حثت إيطاليا على تقدمي التقـارير املتـ ترة إىل أوما ترحيب  -61

هي ات املعاهـدات  والنظـر ا جتميـا تقريـر منتصـف املـدة للقولـة الثانيـة مـن السـتعراض الـدورج 
 الشامال. 

ة إىل تنفيــــذ املبــــادرات املتعلقــــة بشــــؤون اهلقــــرة وأ ــــادت إســــرا يال نهــــود إيطاليــــا الراميــــ -63
واإلدمـــــاج مشـــــاة إىل مةحظـــــات هي ـــــات املعاهـــــدات بشـــــ ن اســـــتمرار ارطـــــا  احملـــــرض علـــــى 

 الكراهية. 
وأعربــت اليابــان عــن تقــديرها لــدور إيطاليــا ولتحســن  ــفافيتها ا معاجلــة القنــايا الــم  -63

ا تدابا لتحسـني حالـة األ ليـات  مثـال الرومـا يواجهها املهاجرون والةج ون  و قعتها على اوا
 والسنم. 

وتســاءلت كينيــا عــن التقــدل احملــرز ا إنشــاء مؤسســة وقنيــة حلقــوق اإلنســان معربــة عــن  -64
اعتقادها ب ن مثة  الا لتحسني معاملة املهاجرين وقاليب اللقوء واستقباهلم  وإن كانت تسلم ا 

  الو ت نفسه بالتحديات الم تواجهها.
وأ ــادت الكويــت بعيطاليــا علــى تعاوهنــا الوثيــق مــا األمــم املتحــدة وغاهــا مــن اهلي ــات  -65

 الدولية والتزامها بزيادة املساعدة اإلبا ية الرمسية. 
وأ ــارت  اغيزســتان إىل أن إيطاليــا  ــد با ــرت إصــةحات هامــة و ــدمت مــوارد معتــربة  -66

             لــــم تبــــذهلا إيطاليــــا مــــن أجــــال إنقــــاا األرواافيمــــا يتصــــال حبقــــوق اإلنســــان. وأ ــــادت بــــاجلهود ا
 ا البحر. 

ورحــب لبنــان نهــود إيطاليــا لتنفيــذ التوصــيات الــم كانــت  بلتهــا مــن جولــة الســتعراض  -67
 األوىل وبتصديقها على الربوتوكول التتيارج لتفا ية مناهنة التعذيب. 

تيارج لتفا ية مناهنة التعذيب  واعتماد وأ ادت ليبيا بالتصديق على الربوتوكول الت -61
تطة العمال الوقنية ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب والتعصب  واإلجـراءات الراميـة إىل دعـم 

 اجلماعات املهمشة والنعيفة  ومحاية حقوق الطفال  ومكافحة الجتار بالبشر. 
ـــــى نظـــــال رومـــــا األ -62 ـــــى تصـــــديقها عل ـــــى وأ ـــــادت ليختنشـــــتاين بعيطاليـــــا عل ساســـــ  وعل

 الربوتوكول التتيارج لتفا ية مناهنة التعذيب  وإنشا ها هي ة وقنية حلقوق احملتقزين. 
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ورحبت ماليزيا باملوارد املقدمة من إيطاليـا حلمايـة حقـوق اإلنسـان واطـة العمـال الوقنيـة  -70
 ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب والتعصب. 

مــن التقــدل احملــرز فيمــا يتعلــق حبقــوق املــرأة والطفــال  ل وأ ــارت ملــديف إىل أنــه بــالرغم  -71
                 تـــــزال هنـــــاك  ـــــالت مثـــــاة للقلـــــق. ورحبـــــت بـــــاجلهود الراميـــــة إىل محايـــــة املهـــــاجرين والةج ـــــني 

 وقاليب اللقوء. 
ورحبــت موريتانيــا بالتــدابا املتخــذة لكفالــة احــمال حقــوق املهــاجرين ومكافحــة التمييــز  -73

 ج. بيد أنه يلزل بذل املزيد من اجلهود للتصدج للتحديات املتبقية. العنصر 
بالتــدابا املتخــذة للتصــدج للتمييــز والعنــف القــا م علــى نــوع  وأحاقــت املكســيك علمــاا  -73

اجلــن  وإلدمــاج األ ليــات  وهــو مــا يـُتدــوتى أن يــؤدج إىل تفــض عــدد األقفــال املنحــدرين مــن 
 ون ا الشوارع. تلك امتمعات احمللية الذين يعيش

وأ ــاد اجلبــال األســود بالتصــديق علــى الربوتوكــول التتيــارج لتفا يــة مناهنــة التعــذيب  -74
 وإنشاء هي ة وقنية حلقوق احملتقزين. وتساءل عن كيفية معاجلة فر  اكتظاظ السقون. 

واهلقـرة  وأجا  الوفد على األس لة املتعلقة بالتعاون واملعونة ارارجية  وعملية  حبرنا    -75
 والتصديق على عدة صكوك دولية  واأل لية الناققة بالسلوفينية. 

  3014و د تغا اسم وزارة ارارجية والتعاون الـدود بسـبب إصـةا جـر  إ ـرارح عـال  -76
ســنة. وتتمثــال إحــد  املهــال الر يســية للــوزارة ا حماولــة زيــادة املســاعدة اإلبا يــة الرمسيــة  37بعــد 

حرز بعض التقدل؛ وزادت إيطاليـا  للسـنة الثالثـة علـى التـواد  امليزانيـة املخصصـة اإليطالية. و د أ
 ا املا ة.  10للتعاون واملعونة األجنبية بنسبة 

وتواجه إيطاليا أعباءا استثنا ية فيمـا يتصـال بطريـق وسـد البحـر األبـيض املتوسـد  وعـدد  -77
لبيانــات صـــادرة عــن املنظمـــة  ة. ووفقـــاا املهــاجرين الــذين يصـــلون  وهــو أمـــر مــرتبد بظـــاهرة تار يــ

ا املا ــة مــن  20ا املا ــة مــن ســكان العــامل مهــاجرون  فــعن  3الدوليــة للهقــرة  بــالرغم مــن أن 
 حركــات اهلقــرة جتــرج داتــال القــارة نفســها. و ــال إن هــذح القنــية ليســت  نــية إيطاليــة فقــد  

يتعــني علــى أوروبــا مواجهتــه حيــال وإبــا  نــية أوروبيــة. وســيحتاج الســيناريو الطويــال املــد  الــذج 
ِضـعف سـكان أفريقيـا  وأنـه  1250اهلقرة إىل أن ي تذ ا احلسبان أن سكان أوروبا كـانوا عـال 

  أج 3050ملتوسد التو عات الد غرافية لألمـم املتحـدة  سـيكون عـدد سـكان أفريقيـا عـال  وفقاا 
 بعد جيلني  ثةثة أضعاف سكان أوروبا. 

ن اهلقرة وحتسني أحـوال املهـاجرين  لكـن ل  كـن اتتـزال الـك فقـد وينبغ  إدارة  ؤو  -71
ا مس لة مرا بة احلدود أو إدارة احلدود. وينبغ  أن تقمن اجلهود املبذولة باملعونة اإلبا ية الدوليـة 

حـول تطـة التنميـة ملـا بعـد  جديـداا  وارارجية وببلورة بواج ألفريقيا املستقبال. ول  ك أن نقا ـاا 
سيمكن من إجياد  واعد مشمكة للتعامال ما هذح املس لة  ولعال هـذا النقـاي يكـون  3015عال 
 من تركة الر اسة اإليطالية مل  الحتاد األوروض.  عنصراا 
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وعند اإل ارة إىل املهاجرين  كان العديد من الوفود يتحـد  عـن املهـاجرين ور ـا قـاليب  -72
ن السـكان القـادمني مـن البلـدان األفريقيـة أو ا سـيوية ا املا ة مـ 10اللقوء. فف  السابق  كان 

ا املا ـة ممـن  75  مـا يقـار  3013/3014يبحثون عـن مسـتقبال أفنـال ا أوروبـا. وا الفـمة 
    يصــلون يــ تون مــن بلــدان تطحنهــا احلــر   وبلــدان ا حــالت مــا بعــد الصــراع  والبلــدان اهلشــة.

الــم  وإبــا ينبغــ  أن تشــمال الصــورة األوســا نطا ــاا  ول  كــن اعتبــار  نــية اهلقــرة  نــية منفصــلة
تـــرتبد باملهــــاجرين وقــــاليب اللقــــوء واهلشا ــــة وعـــدل الســــتقرار السياســــيني واألزمــــات الــــم كــــان 

. وإيطاليــــا ليســــت  ــــادرة  مــــن الناحيــــة السياســــية أو اجليوسياســــية  علــــى 3014يشــــهدها عــــال 
 التصدج هلذا. 

ة التصديق على الصـكوك الدوليـة إىل حـد مـا. لكـن وا السابق  جرت إقالة أمد عملي -10
التصديق على العديد من الصكوك الـم تنتظـر التصـديق علـى وجـه السـرعة.  احلكومة تعتزل حالياا 

وبالفعــال  فــعن عمليــة التصــديق علــى عــدد مــن املعاهــدات الــم تنتظــر التصــديق جاريــة علــى  ــدل 
تتيـــارج للعهـــد الـــدود ارـــاص بـــاحلقوق وســـاق. و ـــد انُتهـــ  مـــن التصـــديق علـــى الربوتوكـــول ال

. وإضـافة إىل الـك   ـرُع ال تصادية والجتماعية والثقافية وسـيقرج إيـداع صـك التصـديق  ريبـاا 
ا عمليـــة التصـــديق علـــى الربوتوكـــول التتيـــارج لتفا يـــة حقـــوق الطفـــال املتعلـــق بـــعجراء تقـــدمي 

الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـا العمــال  البةغـات. وبـالرغم مـن أن إيطاليـا مل تصـدق علـى التفا يـة
املهــاجرين وأفــراد أســرهم  فــعن اإلقــار التشــريع  اإليطــاد ينــمن حقــوق العمــال النظــاميني وغــا 

. وعــةوة علــى الــك  فــعن إيطاليــا ملتزمــة بتشــقيا احلــوار علــى املســتو  األوروض النظــاميني ســلفاا 
 بش ن هذا املوضوع. 

صــــرية والعمــــال علــــى تفاعــــال نــــاجح فيمــــا بــــني الثقافــــات وإيطاليــــا ملتزمــــة  كافحــــة العن -11
ــــد بــــذل  صــــار  جهــــدح لنــــمان  ــــوقا  سيواصــــال البل والتقاليــــد واملعتقــــدات. وعلــــى الصــــعيد ال

 التصدج للتحديات الم تطرحها العنصرية على الصعيد العامل  ب نسب الطرق. 
الــك  مهــد  ـــانون  ا املا ــة مــن أعنـــاء الربملــان. وعــةوة علـــى 31ويثــال املــرأة حـــواد  -13

الطريــــق لزيـــــادة يثيـــــال املــــرأة ا  ـــــال  إدارة الشـــــركات املســــقلة كشـــــركات عامـــــة  صــــدر مـــــؤتراا 
 والشركات اململوكة للدولة. 

 واحلكومة ملتزمة بقوة بالتصدج جلميا أ كال التمييز الديا.  -13
ة حلقـــوق أمـــال الربملـــان ت كيـــد نيتهـــا إنشـــاء مؤسســـة وقنيـــ و ـــد جـــددت احلكومـــة مـــؤتراا  -14

 اإلنسان؛ و دمت ثةثة مشاريا  وانني متصلة باملؤسسة وستقرج منا شتها. 
وتســاءل املغــر  عــن التــدابا املتخــذة علــى الصــعيدين احمللــ  والــوقا مــن أجــال تشــقيا  -15

 التثقيف ا  ال حقوق اإلنسان ا املدارو واجلامعات. 
ة اإلعـــدال واعمفـــت بالتحـــديات وأ ـــادت هولنـــدا بعيطاليـــا علـــى تشـــقيعها إلغـــاء عقوبـــ -16

 اهلامة الم تواجهها بسبب تنام  عدد املهاجرين. 
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وإىل أن إيطاليـــــا ل ينبغـــــ  أن  هامـــــاا  وأ ـــــارت نيكـــــاراغوا إىل أن اهلقـــــرة تشـــــكال حتـــــدياا  -17
 تواجهه لوحدها؛ وينبغ  ألوروبا أن تعا  الظاهرة باعتماد هنج إ ليم . 

ـــا علـــى إكمـــ -11 ال مبادرا ـــا اجلاريـــة لتنفيـــذ التوصـــيات املقدمـــة ا و ـــقعت النيقـــر إيطالي
اجلولة األوىل الم مل تتمكن من تنفيذها حبلول اجلولة الثانية  ول سيما إنشـاء جلنـة وقنيـة حلقـوق 

 ملبادة باري .  اإلنسان وفقاا 
وأ ادت النرويج بعيطاليا على ما تبذله مـن جهـود إلنقـاا املهـاجرين ا البحـر. بيـد أهنـا  -12
 ـــارت إىل العـــدد الكبـــا لقنـــايا حقـــوق اإلنســـان املرفوعـــة ضـــد إيطاليـــا الـــم تنتظـــر البـــت أمـــال أ

 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وكذا األحكال الصادرة ضدها. 
باجلهود الم بذلتها إيطاليا ا تنفيـذ التوصـيات املقدمـة تـةل  وأحاقت باكستان علماا  -20

 اجلولة األوىل لةستعراض. 
الـــذج نـــص علـــى إســـقا   67/3014وأ ـــادت بـــاو بعيطاليـــا علـــى اعتمادهـــا القـــانون  -21

الصــفة اجلرميــة عــن اهلقــرة غــا القانونيــة ووضــا تطــة العمــال الوقنيــة ملكافحــة العنصــرية وكراهيــة 
 األجانب والتعصب. 

 . وأ ادت الفلبني بعيطاليا علـى أعماهلـا ا إنقـاا األرواا ا البحـر وعلـى عمليـة  حبرنـا -23
 وأعربت عن  لقها بش ن اللوا ح التنظيمية الداتلية املتعلقة باحتقاز املهاجرين غا النظاميني. 

وأثنت الربتغـال علـى إيطاليـا ملـا تعطيـه مـن أولويـة حلمايـة حقـوق املهـاجرين وللسياسـات  -23
 التمييز. الشاملة املعتمدة وقلبت معلومات بش ن التدابا الم يتخذها املكتب الوقا ملناهنة 

ـــــارطوات املتخـــــذة لتحســـــني سياســـــات اهلقـــــرة واإلدمـــــاج. وأ ـــــادت  -24 ورحبـــــت  طـــــر ب
باإلجراءات املتخذة ملكافحة الجتار بالبشر ولتعزيز التعاون فيما بني املؤسسات ا  ـال الجتـار 

 واللقوء. 
ملهــاجرين وأعربــت مجهوريــة مولــدوفا عــن تقــديرها للقهــود الــم تبــذهلا إيطاليــا ا محايــة ا -25

وهللــت إلجراءا ــا الراميــة إىل إنقــاا األرواا ا البحــر وأ ــرت بالتــدابا املتخــذة ملكافحــة الجتــار 
 بالبشر. 

ورحبــــت رومانيــــا بتصـــــديق إيطاليــــا علـــــى عــــدة اتفا يــــات واعتمادهـــــا لسياســــات  ـــــ   -26
 رأة. باإلجراءات الم اوذ ا ملكافحة التمييز العنصرج والعنف ضد امل وأحاقت علماا 

وأ ــاد الحتــاد الروســ  بعيطاليــا علــى أعماهلــا الراميــة إىل صــون حقــوق اإلنســان. وحــ   -27
إيطاليــا علــى اعتمــاد تــدابا فعالــة لتثبيــت اســتقرار الوضــا فيمــا يتعلــق  كافحــة انتهاكــات حقــوق 
املهــــاجرين ومنعهــــا   ــــا ا الــــك مــــن تــــةل تســــيا البعثــــات اإلنســــانية إلنقــــاا املهــــاجرين غــــا 

 نظاميني من أفريقيا والشرق األوسد املعرضني للهةك ا عرض البحر األبيض املتوسد. ال
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وأ ادت اململكة العربيـة السـعودية ب تـذ  ـرقة الدولـة بتنظـيم دورات متخصصـة بشـ ن  -21
 تقنيات التحقيق الم تغط  اجلرا م املرتكبة ا حق األقفال واجلرا م اجلنسية والعنف املنزد. 

بالتقـدل احملـرز فيمـا يتصـال بـالتعليم والصـحة وارـدمات املقدمـة  ت السنغال علماا وأحاق -22
 لأل خاص النعفاء وا إدماج املهاجرين. 

ورحبـــــت صـــــربيا بالتصـــــديق علـــــى الربوتوكـــــول التتيـــــارج لتفا يـــــة مناهنـــــة التعـــــذيب  -100
دابا التشـريعية الراميـة بعجيابيـة بالتـ وباألنشطة الرامية إىل إدماج مجاعـات األ ليـات وأتـذت علمـاا 

 إىل وفيف فر  اكتظاظ السقون. 
ورحبت سـااليون باإلاـازات ا  ـ   ـالت حقـوق اإلنسـان. وأ ـارت إىل أنـه ينبغـ   -101

بـــذل املزيـــد مـــن أجـــال التصـــدج للعنصـــرية والعنـــف ضـــد املـــرأة والعتـــداء اجلنســـ  علـــى األقفـــال 
 ا ية الرمسية. و ناء األحدا   ومن أجال زيادة املساعدة اإلب

وأ ــارت ســلوفينيا إىل إنشــاء هي ــة ملعاجلــة وضــا األ ليــة الســلوفينية ا إيطاليــا وتســاءلت  -103
 عن الكيفية الم سُتنمدن عا حقوق هذح األ لية ا إقار إصةا احلكومة احمللية. 

ـــة بـــدلا  -103 ـــا علـــى جلو هـــا إىل اإل امـــة اجلربي وبـــات مـــن العق وأ ـــاد جنـــو  الســـودان بعيطالي
الســـالبة للحريـــة فيمـــا يتعلـــق باألمهـــات. بيـــد أنـــه أعـــر  عـــن  لقـــه مـــن أعمـــال التمييـــز وكراهيـــة 

 األجانب الم تستهدف املهاجرين. 
وأ ادت إسبانيا بالتدابا املتخذة حلماية حق األ خاص اوج اإلعا ة وبالتصديق على  -104

لعنــف املنــزد. وأعربــت عــن  لقهــا اتفا يــة  لــ  أوروبــا بشــ ن منــا ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة وا
 بش ن زيادة العنصرية وكراهية األجانب. 

وحثت سرج لنكا إيطاليا على النظر ا التصديق على التفا ية الدولية حلمايـة حقـوق  -105
مجيـــا العمـــال املهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم. وأ ـــادت بعيطاليـــا علـــى اعتمادهـــا تطـــة العمـــال الوقنيـــة 

 ية األجانب والتعصب. ملكافحة العنصرية وكراه
وأ ــاد الســودان بــاإلجراءات املتخــذة ملكافحــة الجتــار باأل ــخاص  وأعــر  عــن القلــق  -106

بش ن الوضا الةإنسـاين ا مراكـز السـتقبال وحـ  احلكومـة علـى اوـاا التـدابا الةزمـة لنـمان 
 احمال حقوق املهاجرين. 

األساسـ . وأ ـارت إىل اللتـزال بعـدل  ورحبت السـويد بتصـديق إيطاليـا علـى نظـال رومـا -107
اإلعـــادة القســـرية  مشـــاة إىل أن إيطاليـــا تعيـــد بـــعجراءات مـــوجزة األ ـــخاص الـــذين يصـــلون مـــن 

 املوانئ اليونانية. 
بالتـــدابا اهلامـــة املتخـــذة لتنفيـــذ التوصـــيات املقبولـــة مـــن اجلولـــة  وأحاقـــت سويســـرا علمـــاا  -101

 ء الية وقنية ملنا التعذيب أمر حيوج. األوىل لةستعراض وأ ارت إىل أن إنشا
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وأعربت تايلند عن ت ييدها للتعاون الدود الذج تنهقه إيطاليا ا التصدج للهقرة غـا  -102
النظامية والجتار بالبشر ورحبت نهودها الرامية إىل تسريا قلبات اللقوء والسماا للمحتقـزين 

 بتلق  تدريب مها. 
إيطاليـــا علـــى إنشـــاء مؤسســـة وقنيـــة  اليوغوســـةفية ســـابقاا و ـــقعت مجهوريـــة مقـــدونيا  -110

حلقـــوق اإلنســـان يتثـــال بشـــكال كامـــال ملبـــادة بـــاري   وعلـــى مكافحـــة العنـــف العنصـــرج الـــذج 
 يستهدف الروما والسنم. 

ورحبـــت توغـــو بعمليـــة  حبرنـــا  الـــم أنقـــذت الف األرواا ا عـــرض البحـــر  وأ ـــادت  -111
 غا القانونية. بعسقا  الصفة اجلرمية عن اهلقرة 

وأ ـــارت ترينيـــداد وتوبـــاغو إىل أن إيطاليـــا زادت مـــن مواردهـــا لـــدعم سياســـات حقـــوق  -113
 اإلنسان  وصد ت على صكوك دولية حلقوق اإلنسان  وعملت ند على مكافحة التمييز. 

ورحبــــت تــــون  بــــاإلجراءات املتخــــذة ا الســــنوات األتــــاة ملســــاعدة عــــدد كبــــا مــــن  -113
 ليب اللقوء و قعت إيطاليا على مواصلة مثال هذح اإلجراءات. املهاجرين وقا

بعاازات إيطاليـا فيمـا يتعلـق بـاهلقرة وسياسـات اإلدمـاج وأ ـادت  وأحاقت تركيا علماا  -114
 بزيادة  درة مراكز الستقبال فيها و شروع  احلماية .

ا يـة مناهنـة التعـذيب وأ ادت أوكرانيا بتصديق إيطاليا على الربوتوكول التتيـارج لتف -115
وتعاوهنـــا مـــا املفوضـــية الســـامية حلقـــوق اإلنســـان. و ـــقعت أوكرانيـــا إيطاليـــا علـــى مواصـــلة اوـــاا 
ارطـــوات الراميـــة إىل محايـــة حقـــوق اإلنســـان للمهـــاجرين وعلـــى إنشـــاء مؤسســـة وقنيـــة مســـتقلة 

 حلقوق اإلنسان. 
الية اطـة عمـال إيطاليـا املتعلقـة يرلنـدا الشـمأورحبت اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و  -116

بوضا مبادة توجيهية بش ن مؤسسات األعمال التقارية وحقوق اإلنسـان وبـاجلهود الـم بـذلتها 
 إيطاليا من أجال تفض فر  اكتظاظ السقون. 

وأ ادت الوليات املتحدة األمريكية بعملية  حبرنا   لكنها أعربت عـن القلـق مـن رداءة  -117
 ستقبال املهاجرين ومن مستو  العنف ضد الروما. األوضاع ا مراكز ا

ــــا علــــى مواصــــلة تعزيــــز اإل -111 ــــت  نصــــافو ــــقعت أوروغــــواج إيطالي ــــني اجلنســــني. ورحب ب
 باإلجراءات التشريعية وباملشاورات املتعلقة بعنشاء جلنة وقنية حلقوق اإلنسان. 

ي ـة الوقنيـة املعنيـة ورحبت أوزبكستان بعنشاء عدد من اليات حقوق اإلنسان  ومنها اهل -112
حبقـوق احملتقــزين. وأعربــت عــن القلــق مــن التمييـز جتــاح املهــاجرين واأل ليــات اإلثنيــة والدينيــة ومــن 

 العنف ضد املرأة. 
و ــقعت مجهوريــة فنــزوية البوليفاريــة إيطاليــا علــى اعتمــاد مشــروع  ــانون بشــ ن إنشــاء  -130

 ري . إىل مبادة با جلنة وقنية حلقوق اإلنسان استناداا 
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و ــقعت فييــت نــال إيطاليــا علــى تعزيــز اإلجــراءات الراميــة إىل التصــدج للتمييــز القــا م  -131
علــى العــرق ونــوع اجلــن   وعلــى محايــة اجلماعــات النــعيفة املتــ ثرة بتــدابا التقشــف واملهــاجرين 

 واأل ليات  وعلى مكافحة الجتار بالبشر. 
مــــة مــــن اجلولــــة األوىل لةســــتعراض  لكنهــــا وأثنــــت اجلزا ــــر علــــى تنفيــــذ التوصــــيات املقد -133

أ ـــارت إىل أن املـــوارد البشـــرية وغاهـــا مـــن املـــوارد املخصصـــة للمكتـــب الـــوقا ملكافحـــة التمييـــز 
 العنصرج  د تقلصت  بالرغم من توسا وليته. 

وأعربــت أنغــول عــن أملهــا ا وصــيص مــوارد إضــافية لقطــاع التعلــيم مــن أجــال مســاعدة  -133
 وإدماج األ ليات   ا ا الك األقفال املهاجرون  ا النظال التعليم .  األسر احملتاجة

ورحبــت األرجنتــني  ــا يعطــى مــن أولويــة للتصــديق علــى التفا يــة الدوليــة حلمايــة مجيــا  -134
 األ خاص من التتفاء القسرج. وأعربت عن  لقها بش ن احمال حقوق املهاجرين. 

اتفا يـــة  لـــ  أوروبـــا بشـــ ن مكافحـــة الجتـــار بالبشـــر  وأ ـــادت أرمينيـــا بالتصـــديق علـــى -135
 وبتنفيذ برامج احلماية الجتماعية لفا دة ضحايا الجتار. 

وأ ادت أسماليا بعيطاليا على استقابتها للتحديات الم تطرحها زيادة تدفقات اهلقـرة  -136
وفـر  اكتظـاظ السـقون  غا النظامية. وأ ارت إىل أن بدء وتاة اإلجراءات القنا ية ا إيطاليا

 يقوضان احلق ا حماكمة عادلة وحقوق السقناء واحملتقزين. 
ورحبـــــت أاربيقـــــان بتصـــــديق إيطاليـــــا علـــــى الربوتوكـــــول التتيـــــارج لتفا يـــــة مناهنـــــة  -137

التعذيب وأ ارت إىل القلق الذج أبدته جلنة القناء على التمييز العنصرج إزاء اسـتمرار القوالـب 
 د األ ليات اإلثنية وغا املواقنني باإلجرال  وتربد اإلسةل باإلرها . النمطية الم ترب

وحثـــت البحـــرين إيطاليـــا علـــى زيـــادة جهودهـــا الراميـــة إىل منـــا ومكافحـــة التمييـــز ضـــد  -131
 األ ليات اإلثنية والدينية وتعزيز اإلجراءات الرامية إىل منا الجتار بالبشر ومحاية ضحاياح. 

بالقلق الذج أعربت عنه هي ات املعاهدات إزاء ما يرسـم مـن  ع علماا وأحاقت بنغةدي -132
صورة سلبية للمهاجرين والروما  وإزاء القوالب النمطية الم تـربد األ ليـات اإلثنيـة وغـا املـواقنني 

 باإلجرال  وتربد اإلسةل باإلرها . 
ملعتمـدة لـدعم حريـة التعبـا وأ ارت بوتسوانا بارتياا إىل التدابا التشريعية والسياسـاتية ا -130

 وحرية الدين  ومكافحة الجتار بالبشر  ومحاية النساء واألقفال. 
ورحبت الربازيال بتنفيذ التوصيات املتعلقـة بـاهلقرة املقدمـة ا اجلولـة األوىل لةسـتعراض.  -131

بيـــد أهنـــا أعربـــت عـــن القلـــق بشـــ ن املعاملـــة التمييزيـــة للمهـــاجرين والرومـــا و ـــددت علـــى ضـــرورة 
 اعتماد تشريا تاص بالعنف ضد املرأة. 

ياح علـى  ا مـة أولويـات إيطاليــا. ورحبـت بلغاريـا ببقـاء منـا الجتـار بالبشـر ومحايـة ضـحا -133
 وأ ادت باعتماد تطة العمال الوقنية ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب والتعصب. 
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وأ ـــارت بورونـــدج بتقـــدير إىل إلزاميـــة التعلــــيم للقميـــا   ـــن فـــيهم القصـــر األجانــــب.  -133
 ورحبت بتعزيز وتوسيا دور املكتب الوقا ملكافحة التمييز العنصرج. 

قلبــت كنــدا معلومــات حمدثــة عــن حتســني احلمايــة مــن مجيــا أ ــكال التمييــز. وأعربــت و  -134
عـــن القلـــق بشـــ ن اإلدمـــاج الجتمـــاع  للنســـاء ولف ـــة املثليـــات واملثليـــني ومزدوجـــ  امليـــال اجلنســـ  
ومغــايرج اهلويــة اجلنســانية وحــامل  صــفات اجلنســني وحثــت علــى مواصــلة اإلجــراءات الراميــة إىل 

 د النساء والفتيات. منا أفعال العنف ض
ا  40علــى أســ لة إضــافية بشـــ ن اهلقــرة  أ ــار الوفـــد إىل حــدو  زيــادة تقـــار   ورداا  -135

 ا املا ة.  67   بال منها 3013املا ة ا عدد قلبات اللقوء عال 
إىل أن خمتلــــف اإلجــــراءات املتخـــذة علــــى مــــر الســـنني بغيــــة إدمــــاج  وأ ـــار الوفــــد أينـــاا  -136

ســنم والرحــال  ــد برهنــت عــن تعقيــد الوضــا. وإيطاليــا ملتزمــة بتنفيــذ عــدد مــن مجاعــات الرومــا وال
التوصيات الم  دمتها املفوضية األوروبية واألمم املتحدة  وهـ  تعمـال ا امتثـال جلميـا الصـكوك 

 الدولية حلقوق اإلنسان اات الصلة. 
ة  لإلدمــــاج والبلــــد بصــــدد بلــــورة وتنفيــــذ مبــــادرات وقنيــــة وإ ليميــــة  وكــــذا تطــــد حمليــــ -137

 الجتماع . 
و ـــد اعتمـــدت تـــدابا إضـــافية للتصـــدج لفـــر  اكتظـــاظ الســـقون وأنشـــ ت هي ـــة وقنيـــة  -131

 حلماية حقوق احملتقزين والسقناء. 
لفا ـدة املدرسـني ومـديرج املـدارو يتو ــا أن  جتريبيــاا  تـدريبياا  وأقلقـت وزارة التعلـيم برنا ـاا  -132

 يساعد ا اإلدماج. 
راءات إلاكـاء الـوع  بشـ ن منـا العنـف ضـد املـرأة وتعزيـز تعلـيم األ ـخاص واوذت إجـ -140

اوج اإلعا ة وإدماجهم. وتتوىل تنفيذ مشـروع  احلمايـة  مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون 
الةج ــني واملنظمــة الدوليــة للهقــرة ومنظمــة  أنقــذوا األقفــال  والصــليب األمحــر اإليطــاد  بــدعم 

اإليطاليـــة  وتركـــز أنشـــطتها علـــى الف ـــات األضـــعف مـــن املهـــاجرين  مـــن مثـــال مـــن وزارة الداتليـــة 
 القصر غا املصحوبني. 

واعُتمــدت العديــد مــن املبــادرات لصــا  األ ليــة الســلوفينية   ــا ا الــك ا امــال العــال  -141
 على صعيد األ اليم والبلديات  وكذلك من  بال اهلي ات الم حتوز امتيازات املرفق العال. 

 . 1231و د أصبح العقا  البدين غا  انوين ا املدارو اإليطالية منذ عال  -143
وأعــر  الوفــد اإليطــاد عــن امتنانــه للــدول الــم  ــاركت ا الســتعراض و ــال إن مجيــا  -143

األس لة والتوصيات ستدرو بعناية وبروا منفتحة يطبعها التعاون وعلى سـبيال األولويـة. وسـتقدل 
 . 3015ورة الثامنة والعشرين مل  حقوق اإلنسان  ا ااار/مارو الردود  بال الد
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وتواصـــال إيطاليـــا النظـــر إىل عمليـــة الســـتعراض الـــدورج الشـــامال بثقـــة وأمـــال وستواصـــال  -144
املشـــاركة بصـــورة فاعلـــة ا الـــدورات املقبلـــة مـــن أجـــال حتســـني أوضـــاع حقـــوق اإلنســـان ا مجيـــا 

 البلدان. 

 **لتوصياتاالستنتاجات و/أو ا -ثانياا  
ستتتدرإ إيطاليتتا التوصتتيات التاليتتة وستتترد عليتتتا نتتي الونتتي المناستتب  ل تتن نتتي  -145

                 موعتتتتتتد ال يتجتتتتتتاوا التتتتتتدورة الثامنتتتتتتة والعشتتتتتترين لمجلتتتتتتس حقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان  نتتتتتتي   ار/
 :5102مارإ 

دراسة إم انية االنضمام إلى االتفانية الدولية لحماية حقتوق جميت   145-1
 تاجرين وأنراد أسرهم )مصر(؛ العمال الم

النظتتر نتتي التصتتديق علتتى االتفانيتتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتت   145-3
 العمال المتاجرين وأنراد أسرهم )إندونيسيا  وشيلي(؛

التصتتتتديق علتتتتى االتفانيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتت  العمتتتتال  145-3
اإلستتتتت مية  المتتتتتتاجرين وأنتتتتتراد أستتتتترهم )أورومتتتتتواي  وبيتتتتترو  وجمتوريتتتتتة إيتتتتتران 

 وسيراليون  ومانا(؛
التصتتتتديق علتتتتى االتفانيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتت  العمتتتتال  145-4

 المتاجرين وأنراد أسرهم )السنغال(؛
إتمام عمليتة التصتديق علتى االتفانيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميت   145-5

ات العمال المتاجرين وأنراد أسترهم  علتى النحتو التوي أوصتى بتي العديتد متن هي ت
 المعاهدات والمقررين الخاصين )تركيا(؛

تعزيتتز اإلرتتار القتتانوني متتن أجتتل مراعتتاة أنضتتل للمتتتاجرين والعمتتال  145-6
المتتتاجرين  وال ستتيما متتن تتت ل التصتتديق علتتى االتفانيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق 

 جمي  العمال المتاجرين وأنراد أسرهم )الجزائر(؛
ة الدولية لحمايتة جميت  اخشتخا  النظر ني التصديق على االتفاني 145-7

 من االتتفاء القسري )شيلي(؛ 
مواصلة الجتود المبوولة متن أجتل التصتديق علتى االتفانيتة الدوليتة  145-1

 لحماية جمي  اخشخا  من االتتفاء القسري )اخرجنتين(؛

__________ 

 مل حترر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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تستتري  التصتتديق علتتى االتفانيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتت  اخشتتخا   145-2
 )العراق(؛  من االتتفاء القسري

اتختتتتا  جميتتتت  الخطتتتتوات ال امتتتتة لتستتتتري  عمليتتتتة التصتتتتديق علتتتتى  145-10
 االتفانية الدولية لحماية جمي  اخشخا  من االتتفاء القسري )بوروندي(؛ 

التصتتتتديق علتتتتى االتفانيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتت  اخشتتتتخا  متتتتن  145-11
 وكوستاري ا(؛   ونرنسا  ومانا  وتومو  وبيرو  االتتفاء القسري )البرتغال

التصتتتتديق علتتتتى االتفانيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتت  اخشتتتتخا  متتتتن  145-13
 االتتفاء القسري ني أنسب وأنرب وني مم ن )اليابان(؛ 

النظتتتر نتتتي التصتتتديق علتتتى البروتوكتتتول االتتيتتتاري التفانيتتتة حقتتتوق  145-13
 الطفل المتعلق بإجراء تقديم الب مات )مابون(؛ 

روتوكول االتتياري التفانية حقوق الطفل المتعلتق التصديق على الب 145-14
 وكوستاري ا(؛  والجبل اخسود  بإجراء تقديم الب مات )البرتغال

التصتتتتتديق علتتتتتى البروتوكتتتتتول االتتيتتتتتاري للعتتتتتتد التتتتتدولي الختتتتتا   145-15
 اخسود(؛  دية واالجتماعية والثقانية )الجبلبالحقوق االنتصا

تتيتتتتتاري للعتتتتتتد التتتتتدولي الختتتتتا  التصتتتتتديق علتتتتتى البروتوكتتتتتول اال 145-16
 بالحقوق االنتصادية واالجتماعية والثقانية )إسبانيا(؛ 

التصتتتتتديق علتتتتتى البروتوكتتتتتول االتتيتتتتتاري للعتتتتتتد التتتتتدولي الختتتتتا   145-17
 بالحقوق االنتصادية واالجتماعية والثقانية )أورومواي  والبرتغال(؛ 

  0690لعتام  االنضمام إلى اتفانية تفض حاالت انعدام الجنسية 145-11
 وتبسيط العملية اإلدارية من أجل تفض عدد عديمي الجنسية )هنغاريا(؛ 

التصتتديق علتتى تعتتدي ت كمبتتاال علتتى نظتتام رومتتا اخساستتي  بتتتد   145-12
المستتاهمة  إ ا أم تتن  نتتي تفعيتتل اتتصتتا  المح متتة الجنائيتتة الدوليتتة ليشتتمل 

 )ليختنشتاين(؛  5102جريمة العدوان بحلول بداية عام 
التصتتديق علتتى البروتوكتتول اإلضتتتاني التفانيتتة الجريمتتة اإلل ترونيتتتة  145-30

بشتت ن تجتتريم اخنعتتال  ات الطبيعتتة العنصتترية وكراهيتتة اخجانتتب  بمتتا نيتتتا إن تتار 
 المحرنة  التي ترت ب عن رريق أنظمة ال مبيوتر )إسرائيل(؛

ستتتي مواءمتتتة تشتتتريعاتتا الورنيتتتة مواءمتتتة تامتتتة متتت  نظتتتام رومتتتا اخسا 145-31
 للمح مة الجنائية الدولية )السويد(؛ 
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مواءمتتتة تشتتتريعاتتا الورنيتتتة مواءمتتتة تامتتتة متتت  نظتتتام رومتتتا اخساستتتي  145-33
للمح مة الجنائية الدولية  بما ني  لك بإدراج أح ام تقضي بالتحقيق ني جرائم 
اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وبتقديم المسؤولين عنتتا 

مباال على نظام نعلياا  والتصديق على تعدي ت ك اكمة أمام محاكمتا الورنيةللمح
 روما اخساسي )إستونيا(؛

مراجعتتة تشتتريعاتتا المحليتتة متتن أجتتل تنفيتتو أح تتام اتفانيتتة القضتتاء  145-33
 على جمي  أش ال التمييز ضد المرأة ني القوانين الورنية )االتحاد الروسي(؛

يطاليتتتا لمواجتتتتة  نتتتة المختتتدرات التتتتي تحطتتتم ايتتتادة الجتتتتود نتتتي إ 145-34
 البشر والمجتمعات  والعمل لولك على سن نوانين إضانية تمنعتا )لبنان(؛ 

اعتمتتتتاد مزيتتتتد متتتتن التشتتتتريعات التتتتتي تقيتتتتد وتمنتتتت  جميتتتت  أشتتتت ال  145-35
 استت ك الُقّصر للمخدرات وال حول والتبغ )لبنان(؛ 

شتتاء مؤسستتة ورنيتتة مستتتقلة مواصتتلة ايتتادة الجتتتود الراميتتة إلتتى إن 145-36
 لحقوق اإلنسان ونقاا لمبادئ باريس )ماليزيا(؛ 

مواصلة جتودها الرامية إلى إنشتاء مؤسستة ورنيتة لحقتوق اإلنستان  145-37
 لمبادئ باريس )بلغاريا(؛  ونقاا 
لمبتتتادئ  تستتتري  عمليتتتة إنشتتتاء لجنتتتة ورنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان ونقتتتاا  145-31

 باريس )تشاد(؛ 
لمبتتادئ  مليتتة إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ونقتتاا تستتري  ع 145-32

 باريس )إندونيسيا(؛ 
تسري  إنشاء مؤسسة ورنية مستقلة لحقتوق اإلنستان ونقتاا لمبتادئ  145-30

 باريس )البحرين(؛ 
إتمتتتام عمليتتتة إنشتتتاء مؤسستتتة ورنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان ت تتتون  ات  145-31

 (؛ تسيير  اتي ومستقلة ونقاا لمبادئ باريس )شيلي
لمبتتادئ بتتاريس  إتمتتام إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ونقتتاا  145-33

 )المغرب(؛ 
لمبتتتادئ  نقتتتاا و إتمتتتام عمليتتتة إنشتتتاء لجنتتتة ورنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان  145-33

 باريس )جمتورية ال ونغو الديمقرارية(؛ 
مواصلة وإتمام العملية الجارية الرامية إلى إنشاء لجنة ورنية لتعزيتز  145-34
 ق اإلنسان وحمايتتا )تومو(؛ حقو 
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العمل  على سبيل اخولوية  على إتمام العملية المفضية إلتى إنشتاء  145-35
مؤسستتتتة ورنيتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان  بواليتتتتة واستتتتعة نتتتتي مجتتتتال حقتتتتوق اإلنستتتتان 

 )البرتغال(؛ 
إتمتتام عمليتتة إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ونقتتاا لمبتتادئ  145-36

 باريس )السنغال(؛ 
مضتتاعفة الجتتتود متتن أجتتل إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة مستتتقلة لحقتتوق  145-37

 (؛ كوستاري ااإلنسان ونقاا لمبادئ باريس  ني أنرب وني مم ن )
ايتتادة الجتتتود الراميتتة إلتتى إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة لحقتتوق اإلنستتان  145-31
 لمبادئ باريس )أ ربيجان(؛  ونقاا 
ودة الراميتتة إلتتى إنشتتاء دعتتم وضتت  الصتتيغة النتائيتتة للمبتتادرة الموجتت 145-32

 لمبادئ باريس )بيرو(؛  مؤسسة ورنية لحقوق اإلنسان ونقاا 
التحتتتترك علتتتتى وجتتتتي الستتتترعة إلتتتتى إنشتتتتاء مؤسستتتتة ورنيتتتتة لحقتتتتوق  145-40

 لمبادئ باريس )كينيا(؛  تاماا  اإلنسان تمتثل امتثاالا 
مواصتتتلة متتتا تبولتتتي متتتن جتتتتود لمواءمتتتة مؤسستتتتتا الورنيتتتة لحقتتتوق  145-41

 مبادئ باريس )مصر(؛  اإلنسان م 
مواصتتلة العمتتل علتتى إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ونقتتاا  145-43

 لمبادئ باريس )مواتيماال(؛ 
لمبتتادئ بتتاريس نبتتتل  إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة لحقتتوق اإلنستتتان ونقتتاا  145-43

 )الدانمرك(؛  5102نتاية عام 
س لمبتتتتتادئ بتتتتتاري إنشتتتتتاء مؤسستتتتتة ورنيتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان ونقتتتتتاا  145-44

 )باكستان(؛ 
إنشتتتتتاء مؤسستتتتتة ورنيتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان ونقتتتتتاا لمبتتتتتادئ بتتتتتاريس  145-45

 )أورومواي(؛ 
إنشتتتتتاء مؤسستتتتتة ورنيتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان ونقتتتتتاا لمبتتتتتادئ بتتتتتاريس  145-46

 )نرنسا(؛ 
لمبتادئ بتاريس  ت تون  إنشاء مؤسسة ورنيتة لحقتوق اإلنستان ونقتاا  145-47

باعتمتتتاد عمليتتتة تشتتتاركية تشتتتمل لتتتتا واليتتتة واستتتعة نتتتي مجتتتال حقتتتوق اإلنستتتان  و 
 يرلندا(؛ أالمجتم  المدني )
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إشراك المجتم  المدني وميره من أصحاب المصلحة بصورة كاملة  145-41
نتتي تستتري  إنشتتاء مؤسستتة ورنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ونقتتاا لمبتتادئ بتتاريس وضتتمان 

 استق لتا التشغيلي والمالي )التند(؛ 
تنفيتتتو التزاماتتتتتا بموجتتتب العمتتتل  نتتتي أنتتترب ونتتتي مم تتتن  علتتتى  145-42

البروتوكتتتول االتتيتتتاري التفانيتتتة مناهضتتتة التعتتتويب  وإنشتتتاء  ليتتتة ورنيتتتة مستتتتقلة 
 ونعالة لمن  التعويب ت ون لديتا الموارد ال امة )سويسرا(؛ 

ت ثيتتتف جتودهتتتا الراميتتتة إلتتتى تعيتتتين أعضتتتاء التي تتتة الورنيتتتة وكفالتتتة  145-50
 تاين(؛ ممارستتم لوظائفتم ممارسة نعالة )ليختنش

 تفعيل التي ة الورنية لحماية المحتجزين )المغرب(؛  145-51
مواصلة ما يُبول من جتود  وال سيما نيما يتعلق بالتوعية والتثقيف  145-53

 والتدريب ني مجال حقوق اإلنسان )ال ويي(؛ 
النظتتتتر نتتتتي وضتتتت  مؤشتتتترات لحقتتتتوق اإلنستتتتان علتتتتى النحتتتتو التتتتوي  145-53

أدق  لحقوق اإلنستان  و لتك بوصتفتا أداة تتتيي تقييمتاا انترحتي المفوضية السامية 
 للسياسات الورنية لحقوق اإلنسان )البرتغال(؛  وأكثر اتساناا 

مواصتتلة إضتتفاء الطتتاب  المؤسستتي علتتى التتتدابير الراميتتة إلتتى حمايتتة  145-54
 وتعزيز حقوق الطفل )نييي نام(؛ 

مناهضة التعتويب  تقديم التقارير التي نات موعد تقديمتا إلى لجنة 145-55
 واللجنة المعنية بحقوق اإلنسان )مانا(؛ 

مواصلة ت ثيف ما تبولي من جتود من أجل تعزيز تمثيل المترأة نتي  145-56
 اخدوار القيادية وني مناصب صن  القرار )نبر (؛ 

اعتمتتتاد تتتتتدابير إضتتتتانية لم انحتتتتة عتتتدم اإلنصتتتتا  بتتتتين الجنستتتتين  145-57
 س )ترينيداد وتوبامو(؛ والتمييز القائم على نوع الجن

اعتمتتاد استتتراتيجية ورنيتتة للنتتتتوض بتتالمرأة  ووضتت  حتتد للقوالتتتب  145-51
 النمطية الثقانية السائدة عن دور المرأة ني جمي  المجاالت )البحرين(؛ 

               اتختتتتا  تتتتتدابير متتتتن أجتتتتل القضتتتتاء علتتتتى جميتتتت  أشتتتت ال التمييتتتتز   145-52
 لمرأة ني م ان العمل )نرنسا(؛ وال سيما التمييز بين الرجل وا

مواصلة اتخا  تدابير نعالة لتعزيز اإلنصا  بين الجنسين ني سوق  145-60
 العمل )نييي نام(؛ 

 مواصلة م انحة جمي  أش ال التمييز )جيبوتي(؛  145-61
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مواصتتتتلة إ كتتتتتاء التتتتوعي وتعزيتتتتتز التستتتتتامي والتنتتتتوع نتتتتتي المجتمتتتتت   145-63
 )إسرائيل(؛ 

ار المؤسستي لم انحتتة جميتت  أشت ال التمييتتز العنصتتري تعزيتز اإلرتت 145-63
 والتحريض على ال راهية  وال سيما ضد المتاجرين )الجزائر(؛ 

اتختتا  تطتتوات ملموستتة للقضتتاء علتتى جميتت  أشتت ال التمييتتز ضتتد  145-64
 اخنليات )باكستان(؛ 

مواصتتلة م انحتتة جميتت  أشتت ال التمييتتز  وكتتولك القوالتتب النمطيتتة  145-65
 المنتمين إلى اخنليات )رومانيا(؛  عن اخشخا 

ايادة جتودها الرامية إلتى منت  وم انحتة التمييتز العنصتري والتديني  145-66
 )أ ربيجان(؛ 

مواصتتلة الجتتتتود المركتتزة الراميتتتة إلتتتى التصتتدي للعنصتتترية والتمييتتتز  145-67
 وكراهية اخجانب )ترينيداد وتوبامو(؛ 

             صتتتتتترية والتمييتتتتتتز العنصتتتتتتريمواصتتتتتتلة تعزيتتتتتتز  ليتتتتتتات م انحتتتتتتة العن 145-61
              وكراهيتتتتتتتة اخجانتتتتتتتب وميرهتتتتتتتتا متتتتتتتن أشتتتتتتت ال التعصتتتتتتتتب  ات الصتتتتتتتلة )ننتتتتتتتتزوي  

 البوليفارية((؛  - )جمتورية
منتتتت  جميتتتت  أشتتتت ال التمييتتتتز والتحقيتتتتر والقولبتتتتة النمطيتتتتة الستتتتلبية  145-62

 المتعمدة لطائفة الروما والمسلمين والمتاجرين )بنغ ديش(؛ 
اعتمتتاد تطتتة ورنيتتة لم انحتتة العنصتترية والتمييتتز العنصتتري وكراهيتتة  145-70

اخجانتتتب ومتتتا يتصتتتل بتتتولك متتتن تعصتتتب  بمتتتا نتتتي  لتتتك تتتتدابير ترمتتتي إلتتتى منتتت  
 وم انحة العنف القائم على العنصرية وكراهية اخجانب )البراايل(؛ 

             تنظتتتتتيم حملتتتتتة نشتتتتتيطة ضتتتتتد اتتتتتتت ق القوالتتتتتب النمطيتتتتتة الستتتتتلبية 145-71
نيما يتصتل بالمتتاجرين واخنليتات  واتختا  المزيتد متن التتدابير لمنت  التمييتز ضتد 

 المسلمين  وتعزيز الحوار م  الجاليات المسلمة )أواب ستان(؛ 
مواصتتتلة التتتتدابير المتختتتوة لتحستتتين وضتتت  المتتتتاجرين  وال ستتتيما  145-73

 بتد  الحد من التمييز الوي يعانوني )اخرجنتين(؛ 
ة جتودها الرامية إلى م انحة التمييز العنصري ضد المسلمين اياد 145-73

 اإلس مية((؛  - وتعزيز الحوار م  الجاليات المسلمة )إيران )جمتورية
مواصتتلة الجتتتود نيمتتا يتعلتتق بم انحتتة التمييتتز علتتى أستتاإ التتدين  145-74

 )الممل ة العربية السعودية(؛ 



A/HRC/28/4 

GE.14-23935 24 

صتتب التتديني وكراهيتتة مضتتاعفة متتا تبولتتي متتن جتتتود نتتي رنتتض التع 145-75
 اخجانب )موريتانيا(؛ 

ضمان الم حقة القضائية ني حاالت ارت اب جرائم بتدان  كراهيتة  145-76
 اخجانب ضد اخنليات العرنية والدينية )باكستان(؛ 

مواصلة تعزيز ما يوجد من سياسات وتشتريعات بشت ن عتدم التمييتز  145-77
وكراهيتتتتة اخجانتتتتب ومظتتتتاهره  متتتتن أجتتتتل الحتتتتد متتتتن الستتتتلوك المتستتتتم بالعنصتتتترية

 )إسبانيا(؛ 
المشتتاركة بنشتتا  نتتي المعركتتة ضتتد الخطتتاب العنصتتري نتتي الحيتتاة  145-71

السياستتية متتن أجتتل احتتتواء  ثتتاره الستتلبية علتتى موانتتف النتتاإ متتن اخجانتتب ونتتي 
 عالم الرياضة )جمتورية ال ونغو الديمقرارية(؛ 

ة التتتي ال تتتزال موجتتودة مواصتتلة التصتتدي بفعاليتتة للبيانتتات العنصتتري 145-72
نتتتي الخطتتتاب السياستتتي متتتن أجتتتل تفتتتادي التتتربط بتتتين المتتتتاجرين وانعتتتدام اخمتتتن 

 والبطالة )تومو(؛ 
ت ثيتتف جتودهتتا الراميتتة إلتتى م انحتتة التمييتتز والتعصتتب  وبخاصتتة  145-10

ضتتد المستتلمين والمتتتاجرين واخشتتخا  المنحتتدرين متتن أصتتل أنريقتتي  وتشتتجي   
والسياستتتيين علتتتى اتختتتا  موانتتتف واضتتتحة مناهضتتتة  كبتتتار المستتتؤولين الح تتتوميين

 للخطاب السياسي المتسم بالعنصرية و كراهية اخجانب )تونس(؛ 
تعزيتتتتز التتتتتدابير الراميتتتتة إلتتتتى م انحتتتتة التجمتتتتات علتتتتى جماعتتتتات  145-11

اخنليتتات وتطتتاب التحتتريض علتتى كراهيتتتتا  متتن تتت ل الت كيتتد علتتى منتت  هتتوه 
 اخنعال ومتابعتتا )كوت ديفوار(؛ 

إدانتتة جميتت  البيانتتات  ات الطتتاب  العنصتتري وايتتادة إ كتتاء التتوعي   145-13
 وال سيما ني صفو  الشباب  بعدم نبول العنصرية )النرويج(؛ 

تنفيتتتو تطتتتة العمتتتل الورنيتتتة لم انحتتتة العنصتتترية وكراهيتتتة اخجانتتتب  145-13
 والتعصب  على سبيل اخولوية )كوبا(؛ 

يتتة وبشتترية لتعزيتتز تنفيتتو تطتتة عملتتتا تقتتديم متتا يلتتزم متتن متتوارد مال 145-14
الورنية لم انحتة العنصترية وكراهيتة اخجانتب والتعصتب  بمتا نتي  لتك عتن رريتق 
ت ثيف الجتود الرامية إلى إجراء تحقيقات نوريتة واتختا  إجتراءات ضتد أصتحاب 

 الخطابات والبيانات العامة المتسمة بالعنصرية وكراهية اخجانب )ماليزيا(؛ 
تتدابير إضتانية لم انحتة كراهيتة اخجانتب والتمييتز العنصتري اتخا   145-15

والتمييتتز ضتتد نستتاء الرومتتا  ومنتتتا تتتدابير لتعزيتتز نتتدرة الم تتتب التتورني لم انحتتة 
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التمييتتز العنصتتري متتن أجتتل تغييتتر نظتترة المجتمتت  إلتتى نستتاء المجتمعتتات المحليتتة 
 المتمشة والمجتمعات المحلية لألنليات )شيلي(؛ 

يزانيتتتتة المخصصتتتتة للم تتتتتب التتتتورني لم انحتتتتة التمييتتتتز ايتتتتادة الم 145-16
 العنصري وتعزيزه )سيراليون(؛ 

اتختا  تتدابير لضتتمان استتق لية الم تتب التتورني لم انحتة التمييتتز  145-17
 العنصري وحيااتي لموارد كانية )التند(؛ 

مواصتلة تعزيتتز الم تتب التتورني لم انحتة التمييتتز العنصتري بتتتد   145-11
التتوي يحتتض علتتى ال راهيتتة وحمايتتة الرومتتا واخنليتتات العرنيتتة م انحتتة الخطتتاب 

 والدينية  بما نيتا المسلمون  من العنف والتمييز )باكستان(؛ 
             تعزيتتتز الم تتتتب التتتورني لم انحتتتة التمييتتتز العنصتتتري  علتتتى نحتتتو 145-12

 ما نبلي بي إيطاليا ني جولة االستعراض الدوري الشامل السابقة )أورومواي(؛ 
التصدي للتمييز العنصري ولحتاالت العنتف العنصتري التتي تنطتوي  145-20

 على تدمير الممتل ات وحاالت نتل عدد من المتاجرين )مانا(؛ 
تعزيتتتتتز حمايتتتتتة النستتتتتاء واخرفتتتتتال واخنليتتتتتات اإلثنيتتتتتة والمتتتتتتاجرين  145-21

 واخشخا   وي اإلعانة والمسنين وميرهم من الف ات الضعيفة )الصين(؛ 
مواصتتلة إيتت ء اهتمتتام تتتا  لحمايتتة حقتتوق الف تتات الضتتعيفة متتن  145-23

الس ان  وبخاصة اخرفال والنساء واخشخا   وو اإلعانة والمسنون واخنليات 
 القومية  وال سيما الروما )االتحاد الروسي(؛ 

ايادة الوعي العام بحقتوق الف تات الضتعيفة متن النتاإ  علتى النحتو  145-23
 ام القانوني اإليطالي )تايلند(؛ المنصو  عليي ني النظ

تخصيص الموارد ال امة لم انحة التمييز على أساإ نوع الجتنس  145-24
 والميل الجنسي  و لك من أجل تسري  التقدم بش ن هوه المس لة )إسبانيا(؛ 

تسري  وتعزيز اإلجراءات التشتريعية والتعليميتة الراميتة إلتى م انحتة  145-25
وال سيما التمييز على أساإ نوع الجنس والميل الجنستي  التمييز بجمي  أش الي 

 )كندا(؛ 
إدراج الميتتل الجنستتي كستتبب لطلتتب الحمايتتة متتن الخطتتاب التتوي  145-26

 يحض على ال راهية )كندا(؛ 
اتخا  تطوات ملموسة من أجل اعتماد التشريعات ال امة لمتابعتة  145-27

بالع نتات المثليتة نتي إيطاليتا   إع ن رئتيس التواراء رينتزي بالعمتل علتى االعتترا  
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كجزء من جتود إيطاليا الرامية إلى مواصتلة تعزيتز تتدابير م انحتة التمييتز والعنتف 
 القائمين على الميل الجنسي والتوية الجنسانية )هولندا(؛ 

ضمان المساواة نتي الحقتوق للمثليتات والمثليتين ومزدوجتي الميتل  145-21
عتتتن رريتتق االعتتتترا  نانونتتتاا بتتتالزواج المثلتتتي الجنستتي ومغتتتايري التويتتتة الجنستتتانية 

يرلنتتتتتدا أوالشتتتتتراكات المدنيتتتتتة المثليتتتتتة )الممل تتتتتة المتحتتتتتدة لبريطانيتتتتتا العظمتتتتتى و 
 الشمالية(؛ 

تنفيتتو تتتدابير محليتتة نعالتتة لضتتمان تصتتنيف جميتت  أنعتتال التعتتويب  145-22
 جرائم بموجب نانونتا الجنائي )أستراليا(؛ 

نتتت  جميتتت  ضتتتروب المعاملتتتة القاستتتية أو اعتمتتتاد تتتتدابير إضتتتانية لم 145-100
 ال إنسانية أو المتينة للمحتجزين )نرنسا(؛ 

مواصتتتتلة مستتتتاعيتا الراميتتتتة إلتتتتى م انحتتتتة نتتتتر  اكتظتتتتا  الستتتتجون  145-101
 وضمان معاملة جمي  المحتجزين ب رامة )هنغاريا(؛ 

اتخا  تدابير من أجل تعزيز كفاءة النظتام القضتائي والحتد متن نتر   145-103
 ظا  ني السجون )أستراليا(؛ االكت
اعتماد استراتيجية ورنيتة لتحستين أوضتاع نظتام الستجون )االتحتاد  145-103

 الروسي(؛ 
مواصتتتتلة تحستتتتين ظتتتترو  العتتتتيش نتتتتي الستتتتجون ومراكتتتتز احتجتتتتاا  145-104

 اخحداث التابعة للدولة )تايلند(؛ 
وض  وتنفيو تطة العمتل الورنيتة لمناهضتة العنتف نتي أنترب ونتي  145-105

 مم ن )ألمانيا(؛ 
مواصلة ما تبولي من جتود نيما يتصل بالعنف داتل اخسرة وإنفا   145-106

الف تات التث ث لظترو  التشتديد التواردة نتي القتانون الجنتائي اإليطتالي  متن أجتتل 
 من  العنف بجمي  أش الي )الجمتورية الدوميني ية(؛ 

ضتد المترأة  ستواء النظر ني اعتماد نوانين تاصة بم انحة العنف  145-107
 ني المنزل أو ني م ان العمل )التند(؛ 

تعزيتتز التشتتريعات المحليتتتة الراميتتة إلتتتى منتت  العنتتتف الجنستتي ضتتتد  145-101
 المرأة وتقديم الدعم ال ام للضحايا )ملديف(؛ 

اعتمتتتاد تتتتدابير نعالتتتة لم انحتتتة العنتتتف ضتتتد المتتترأة ومنتتت  التمييتتتز  145-102
 المتني ني حقتا )أواب ستان(؛ 
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ستتتتن وتنفيتتتتو تشتتتتريعات متتتتن أجتتتتل التصتتتتدي للعنتتتتف ضتتتتد المتتتترأة  145-110
 )سيراليون(؛ 

م انحة العنف ضد المرأة عن رريتق تنفيتو اتفانيتة إستطنبول  التتي  145-111
  ووضتت  الصتتيغة النتائيتتة لخطتتة 5102 ب/أمستتطس  0دتلتتي حيتتز النفتتا  نتتي 

 العمل الورنية إليطاليا )الواليات المتحدة اخمري ية(؛ 
اتختتا  تتتدابير شتتاملة للتصتتدي للعنتتف ضتتد المتترأة وضتتمان حصتتول  145-113

 اإلس مية((؛  - الضحايا على حماية نورية )إيران )جمتورية
اتختتتا  جميتتت  التتتتدابير ال امتتتة للتصتتتدي للعنتتتف ضتتتد المتتترأة وكتتتوا  145-113

             لعتتتدم المستتتاواة بتتتين الجنستتتين  وال ستتتيما نتتتي م تتتان العمتتتل ونتتتي ستتتياق الحمتتتل
 يرلندا(؛ أالوض  اخسري ) أو

معالجتتتتة الثغتتتترات القانونيتتتتة نتتتتي مجتتتتال حضتتتتانة اخرفتتتتال  وإدراج  145-114
أح ام  ات صلة بحماية النساء ضتحايا العنتف المنزلتي علتى النحتو التوي أوصتى 

 بي المقرر الخا  المعني بمس لة العنف ضد المرأة )بوتسوانا(؛ 
بيتتق القتتوانين الورنيتتة للحمايتتة متتن اتختا  التتتدابير ال امتتة ل فالتتة تط 145-115

العنف الجنسي  بما ني  لك ني المنزل  على جمي  المستويات وبصتورة مطتردة 
 ونعالة من أجل م انحة اإلن ت من العقاب )سويسرا(؛ 

اتختتا  التتتدابير ال امتتة لصتتيانة مراكتتز رعايتتة ضتتحايا العنتتف الحاليتتة  145-116
 ء ضحايا العنف وحمايتتن )ماليزيا(؛ و/أو إنشاء مراكز جديدة لمساعدة النسا

تخصتتيص أمتتتوال كانيتتتة متتن أجتتتل الحمايتتتة الفعالتتة للضتتتحايا التتتوين  145-117
يبلغون عن العنتف القتائم علتى نتوع الجتنس  والتركيتز علتى التتدريب والتثقيتف متن 

 أجل من  أعمال العنف هوه  وال سيما داتل اخسرة )ألمانيا(؛ 
ة إلتتتى م انحتتتة العنتتتف ضتتتد المتتترأة وتحقيتتتق توحيتتتد التتتتدابير الراميتتت 145-111

 اإلدماج االجتماعي للنساء ال ئي يقعن ضحايا االتجار بالبشر )رومانيا(؛ 
مواصتتتتلة جتودهتتتتا الموجتتتتتة نحتتتتو م انحتتتتة االتجتتتتار باخشتتتتخا   145-112

 )أرمينيا(؛ 
اتخا  المزيد متن الخطتوات متن أجتل تعزيتز حمايتة ضتحايا االتجتار  145-130

 ن(؛ بالبشر )أ ربيجا
مواصتتلة جتودهتتا نيمتتا يتعلتتق بم انحتتة ظتتاهرة االتجتتار باخشتتخا   145-131

 )السودان(؛ 
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توستتي  نطتتاق الجتتتود الراميتتة إلتتى م انحتتة االتجتتار بالبشتتر وأتتتو  145-133
اخشتتتت ال اختتتتترج متتتتن االتجتتتتار بالبشتتتتر نتتتتي الحستتتتبان  مثتتتتل استتتتتغ ل العمتتتتال 

 والتسول باإلكراه )أستراليا(؛ 
غة النتائيتتتة للخطتتتة الورنيتتتة اخولتتتى لم انحتتتة االتجتتتار وضتتت  الصتتتي 145-133

 )نطر(؛  ناجحاا  باخشخا   وتونير جمي  الموارد ال امة لضمان تنفيوها تنفيواا 
تحسين تحديد هوية ضحايا االتجتار بالبشتر متن تت ل إنشتاء  ليتة  145-134

ي ورنيتة متستتقة لتحديتتد التويتة نتتي مثتتل هتوه الحتتاالت وإحالتتتتا  بمتا نتتي  لتتك نتت
صتتتتفو  القصتتتتر ميتتتتر المصتتتتحوبين والمتتتتتاجرين ميتتتتر النظتتتتاميين ورتتتتالبي اللجتتتتوء 

 )جمتورية مولدونا(؛ 
متابعة تنفيو اتفانية مجلس أوروبا بش ن إجراءات م انحتة االتجتار  145-135

 بالبشر م  إي ء اهتمام تا  للقصر مير المصحوبين )ال رسي الرسولي(؛ 
نتي التشتري   0669لعليتا لعتام سن نانون يرست  ح تم المح متة ا 145-136

 ويحظر صراحة جمي  أش ال العقاب البدني لألرفال ني المنزل )ليختنشتاين(؛ 
الحظتتر الصتتريي لجميتت  أشتت ال العقتتاب البتتدني لألرفتتال  ومواءمتتة  145-137

ضتد العنتتف نتي تربيتة اخرفتتال  0669التشتريعات مت  نترار المح متتة العليتا لعتام 
 )السويد(؛ 

خرفتتتال متتتن جميتتت  أنتتتواع االعتتتتداءات متتتن تتتت ل ضتتتمان حمايتتتة ا 145-131
التنفيتتو والرصتتد الصتتارمين لألرتتر القائمتتة متتن أجتتل كشتتف كانتتة التتديتتدات التتتي 

 تتربص بجمي  اخرفال )ملديف(؛ 
ايادة استخدام التدابير مير السالبة للحرية ت ل الفترة التي تسبق  145-132

 النطق بالح م )هنغاريا(؛ 
إجتتتراءات العدالتتتة الجنائيتتتة والمدنيتتتة متتتن أجتتتل تحستتتين   استتتتعراض 145-130

كفتتتتاءة الستتتتلطة القضتتتتائية بتتتتتد  الحتتتتد بدرجتتتتة كبيتتتترة متتتتن تتتتتراكم القضتتتتايا أمتتتتام 
المحتتتاكم  والونتتتي التتتوي تستتتتغرني القضتتتايا المتتابعتتتة  نبتتتل االستتتتعراض التتتدوري 

يرلنتتتتتدا أالشتتتتامل المقبتتتتتل للحالتتتتتة نيتتتتتتا )الممل تتتتة المتحتتتتتدة لبريطانيتتتتتا العظمتتتتتى و 
 الية(؛ الشم
اتختتتا  المزيتتتد متتتن التتتتدابير متتتن أجتتتل الحتتتد متتتن تتتتراكم التتتدعاوج  145-131

القضتتائية  علتتى الصتتعيد التتورني ونتتي المح متتة اخوروبيتتة لحقتتوق اإلنستتان علتتى 
 السواء )النرويج(؛ 
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تتتتتونير حمايتتتتة نعالتتتتة لألستتتترة بوصتتتتفتا اللبنتتتتة اخساستتتتية والطبيعيتتتتة  145-133
 جب القانون الدولي لحقوق اإلنسان )مصر(؛ للمجتم   بما يتفق والتزاماتتا بمو 

تعزيز وحماية تعددية وسائط اإلع م الجماهيري  بما ني  لتك متن  145-133
            تتت ل تضتتمين التشتتريعات  ات الصتتلة مبتتدأ تنتتاني الجمتت  بتتين منصتتب انتختتابي 

 أو ح ومي وبين عقد مل ية مؤسسة إع مية والتح م نيتا )أواب ستان(؛ 
التحقيتتتتتق متتتتت  جميتتتتت  مرت بتتتتتي جتتتتترائم العنتتتتتف والتخويتتتتتف ضتتتتتد  145-134

 الصحانيين ومقاضاتتم )أ ربيجان(؛ 
اتخا  ما يلتزم متن تتدابير نانونيتة لحمايتة الصتحانيين والتحقيتق نتي  145-135

 جمي  أنعال التخويف والعنف ضد الصحانيين )بوتسوانا(؛ 
مستتتمى القضتتتاء علتتتى ممارستتتة التتتتدريب التتتداتلي إلتتتى أجتتتل ميتتتر  145-136

لخريجتتتي الجامعتتتات والمتتتدارإ التقنيتتتة  واالستعاضتتتة عنتتتي بفتتتر  عمتتتل مدنوعتتتة 
 اخجر  ني القطاعين العام والخا  )الم سيك(؛ 

تيستتتتير استتتتتحداث اخعمتتتتال التجاريتتتتتة الصتتتتغيرة علتتتتى المتتتتتوارنين  145-137
اإليطتتاليين والمتتتاجرين علتتى الستتواء ووضتت  بتترامج لتشتتجي  اإلدمتتاج االنتصتتادي 

  ج ين )الم سيك(؛ واالجتماعي ل
إدراج نضتتتتتتايا المتتتتتتتاجرات نتتتتتتي سياستتتتتتاتتا وبرامجتتتتتتتا للتوظيتتتتتتف  145-131

  )نيرميزستان(؛
مواصلة ما تبولي متن جتتود متن أجتل اتختا  المزيتد متن اإلجتراءات  145-132

لحظتتر التمييتتز نتتي التوظيتتف  واتختتا  مزيتتد متتن التتتدابير لخفتتض معتتدالت البطالتتة  
 )سري الن ا(؛ وال سيما ني أوسا  المتاجرين 

وضتتتتت   ليتتتتتات وبتتتتترامج ائتمتتتتتان لتيستتتتتير الحصتتتتتول علتتتتتى الستتتتت ن  145-140
  )الم سيك(؛

مواصتتتتتلة تعزيتتتتتز اجليتتتتتات الموجتتتتتودة المعنيتتتتتة بتتتتتالنتوض بحقتتتتتوق  145-141
 اخشخا   وي اإلعانة وحمايتتا )إثيوبيا(؛ 

مضاعفة الجتود الرامية إلتى حمايتة وتعزيتز حقتوق اخشتخا   وي  145-143
 الممل ة العربية السعودية(؛ اإلعانة )

مواصلة تعزيز تنفيو برنامج عمل نترة الستنتين الرامتي إلتى النتتوض  145-143
 بحقوق اخشخا   وي اإلعانة وإدماجتم من ت ل تدابير محددة )إسبانيا(؛ 

 مواصلة حماية حقوق اخنليات ني البلد والنتوض بتا )أرمينيا(؛  145-144
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وستتتة لتنفيتتتو االستتتتراتيجية الورنيتتتة للرومتتتا نتتتي اتختتتا  تطتتتوات ملم 145-145
 مضون السنتين المقبلتين )ألمانيا(؛ 

التنفيتتتتو الفعتتتتال ل ستتتتتراتيجية الورنيتتتتة إلدمتتتتاج الرومتتتتا )الواليتتتتات  145-146
 المتحدة اخمري ية(؛ 

ضتتتتمان التنفيتتتتو المتستتتتق والستتتتري  ل ستتتتتراتيجية الورنيتتتتة إلدمتتتتاج  145-147
حل من تت ل تتدابير ملموستة علتى الصتعيد المحلتي جماعات الروما والسنتي والر 

 )ننلندا(؛ 
متابعة تنفيو االستراتيجية بصورة منتظمة من ت ل اإلشراك الفاعل  145-141

إلتتى نتتائج متابعتتة االستتتراتيجية متتن  لممثلتي المجتمعتتات المحليتتة المعنيتة واستتتناداا 
تحستتين الظتترو  إلتى  أجتل إدتتتال متتا يلتزم متتن تنقيحتتات علتى االستتتراتيجية ستتعياا 

 المعيشية لجماعات الروما والسنتي والرحل )ننلندا(؛
مواصتتتلة الجتتتتود الراميتتتة إلتتتى تنفيتتتو االستتتتراتيجية الورنيتتتة إلدمتتتاج  145-142

الروما والسنتي والرحل  والمضي ني تعزيز إدماج الروما ني المجتمعات المحلية  
لألرفتال والمتراهقين نتي م  إي ء عناية تاصة لتقديم المساعدة والدعم ال امين 

 مجال التعليم )صربيا(؛ 
اعتمتتتاد المزيتتتد متتتن التتتتدابير التشتتتريعية والتعليميتتتة التتتتي تحتتتد متتتن  145-150

التفتتتتاوت االنتصتتتتادي  والبطالتتتتة  والتمييتتتتز  وال ستتتتيما لفائتتتتدة جماعتتتتات الرومتتتتا 
 والسنتي والرحل )ال رسي الرسولي(؛ 

الراميتتة إلتتى م انحتتة جميتتت   النظتتر نتتي اتختتا  المزيتتد متتن التتتدابير 145-151
أش ال التمييتز ضتد مجموعتة الرومتا  وضتمان ت تانؤ الفتر  نتي التمتت  بتالحقوق 
               االنتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقانيتتتتة  بمتتتتا نتتتتي  لتتتتك التعلتتتتيم والصتتتتحة والستتتت ن 

 )سري الن ا(؛ 
اعتمتتاد تشتتريعات بشتت ن الحصتتول علتتى التتتدريب المتنتتي  ووضتت   145-153

                   تحستتتتتتين إدمتتتتتتاج أرفتتتتتتال اخجانتتتتتتب واخنليتتتتتتات نتتتتتتي المتتتتتتدارإ )إيتتتتتترانبتتتتتترامج ل
 اإلس مية((؛ - )جمتورية

اتختتا  الخطتتوات ال امتتة لمنتت  التمييتتز ضتتد النستتاء ال ئتتي ينتمتتين  145-153
إلى الف ات المحرومة  وكوا اتخا  تتدابير لخفتض معتدالت االنقطتاع عتن الدراستة 

 الروما )مانا(؛ ني صفو  نتيات السنتي و 
تتونير المتوارد ال امتتة لتحستين التحتاق اخرفتتال التوي ينتمتون إلتتى  145-154

الف تتتات الضتتتعيفة بالمتتتدارإ والتصتتتدي لمعتتتدالت انقطتتتاع اخرفتتتال المب تتتر عتتتن 
 الدراسة )الجزائر(؛ 
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             اتختتتتا  تتتتتدابير ملموستتتتة ل فالتتتتة وصتتتتول أرفتتتتال الرومتتتتا والستتتتنتي   145-155
                   الضتتتتتتتتتعيفة اختتتتتتتتترج  بصتتتتتتتتورة نعليتتتتتتتتتة إلتتتتتتتتى التعلتتتتتتتتيم )إيتتتتتتتتترانوكتتتتتتتتوا الف تتتتتتتتات 

 اإلس مية((؛  - )جمتورية
مواصلة تعزيز المبادرات الجديرة بالثناء الرامية إلى ضمان اإلدمتاج  145-156

وال ستيما متن  - ال امل للمتاجرين واخنليات اإلثنية  والنساء  والفتيات والفتيان
 البوليفارية((؛  - ي النظام الدراسي )ننزوي  )جمتوريةن - جماعات الروما

               اعتمتتتتتتاد التتتتتتتدابير المناستتتتتتبة لضتتتتتتمان التنفيتتتتتتو ال امتتتتتتل خح تتتتتتام  145-157
المتعلتتتق بتيستتتير انتختتتاب المرشتتتحين  83/5110متتتن القتتتانون رنتتتم  59المتتتادة 

ؤسستتية التتوين ينتمتتون إلتتى اخنليتتة الستتلونينية  وكتتولك نتتي ضتتوء اإلصتت حات الم
 الحالية )سلونينيا(؛ 

مواصلة التنفيو التام لألح ام التشريعية التي تضمن استخدام اللغة  145-151
نتتتي اإلدارة العامتتتة  والحيتتتاة العامتتتة  وكلغتتتة تتتتدريس نتتتي  وكتابيتتتاا  الستتتلونينية شتتتفوياا 

 المدارإ )سلونينيا(؛ 
ن وضت  سياستات ت فتتل مواصتلة تعزيتتز حمايتة حقتتوق ن تة المتتتاجري 145-152

 واخنليات )ترينيداد وتوبامو(؛ 
تعزيز التدابير الرامية إلتى حمايتة حقتوق المتتاجرين ورتالبي اللجتوء  145-160

 وتحسين أوضاعتم )كوت ديفوار(؛ 
مواصتتلة تعزيتتز التتتدابير الراميتتة إلتتى ضتتمان احتتترام حقتتوق اإلنستتان  145-161

 للمتاجرين )كوبا(؛ 
 حمايتتا )جيبوتي(؛ مواصلة تعزيز حقوق المتاجرين و  145-163
مواءمتتتة سياستتتة التجتتترة واللجتتتوء مواءمتتتة تامتتتة متتت  القتتتانون التتتدولي  145-163

 )كينيا(؛ 
مواصتتتتلة مراعتتتتاة منظتتتتور حقتتتتوق اإلنستتتتان نتتتتي سياستتتتتتا المتعلقتتتتة  145-164

بتتالتجرة ونتتي تنفيتتوها  بتعتتاون متت  البلتتدان اخوروبيتتة اختتترج التتتي تعتتد وجتتتات 
 نتائية للمتاجرين )اليابان(؛ 

إعتتادة تنشتتيط الحتتوار بشتت ن التجتترة متت  دول شتتمال أنريقيتتا  وهتتي  145-165
 ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ومصر )جنوب السودان(؛ 

مواصتتلة استتتعراض نوانينتتتا وسياستتاتتا المتعلقتتة بتتالتجرة وتقييمتتتا  145-166
بصورة دورية  م  مراعاة التوصيات المقدمتة متن وكتاالت اخمتم المتحتدة وهي تات 
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اهتتدات حقتتتوق اإلنستتتان واإلجتتراءات الخاصتتتة المعنيتتتة  وضتتمان صتتتون حقتتتوق مع
 للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان )الفلبين(؛    ونقاا كام ا   المتاجرين صوناا 

اتختتتا  المزيتتتد متتتن الجتتتتود متتتن أجتتتل تحستتتين ظتتترو  المتتتتاجرين  145-167
الحقوق ورتتالبي اللجتتوء التتوين يصتتلون إلتتى اخراضتتي اإليطاليتتة  وضتتمان تمتتتعتم بتت

 الم فولة لتم )نطر(؛ 
مواصتتتتلة العمتتتتل علتتتتى الصتتتتعيد التتتتورني متتتتن أجتتتتل حمايتتتتة حقتتتتوق  145-161

اإلنسان للمتاجرين  بمن نيتم من رلبوا اللجوء  وال سيما نيما يتعلق بمبدأ عدم 
 اإلعادة القسرية )مواتيماال(؛ 

مثتل مواصلة تعزيز السياسة الورنية للتجرة  م  مراعتاة ركتائز هامتة  145-162
 الحماية واإلدماج وعدم التمييز وعدم اإلعادة القسرية )ني اراموا(؛ 

 تعليق اإلعادة بإجراءات موجزة إلى اليونان )السويد(؛  145-170
             للمستتتتتتتتاعدة نتتتتتتتتي  تعزيتتتتتتتتز ستتتتتتتتائر الجتتتتتتتتتود التتتتتتتتتي تبتتتتتتتتول ستتتتتتتتلفاا  145-171

         إلدمتتتتاجإنقتتتتا  أروام المتتتتتاجرين وإرتتتت ق الصتتتتندوق الجديتتتتد للجتتتتوء والتجتتتترة وا
 )ال رسي الرسولي(؛  5151-5102للفترة 
وضتت  الصتتيغة النتائيتتة لبرنتتامج العمتتل متتن أجتتل الصتتندوق الجديتتد  145-173

 ني الوني المناسب )تركيا(؛  5151-5102للجوء والتجرة واإلدماج للفترة 
            وضتتتتت  نظتتتتتام ورنتتتتتي شتتتتتامل لجمتتتتت  البيانتتتتتات وتحليلتتتتتتا ونشتتتتترها  145-173
لرستتم سياستتات  يتعلتتق بسياستتات وممارستتات التجتترة ل تتي تستتتخدم أساستتاا نيمتتا 

 التجرة القائمة على الحقوق )إسرائيل(؛ 
ضتمان أن ي تتون لجميتت  متتن لتتم صتتلة بعمليتتة استتتقبال المتتتاجرين  145-174

التدريب والوني والقدرة على تحديد اخشخا  الوين يرمبون ني رلب اللجتوء  
عي أنتي ناصتر ميتر مصتحوب  دون استتثناء  متن وينبغي أن يستفيد أي شخص يتد

أش ال الحماية الخاصة التي يضتمنتا القتانون اإليطتالي  نتي انتظتار إجتراء تحديتد 
 السن بطريقة م ئمة )هولندا(؛ 

ضتتتتتتمان أن ي تتتتتتون نظتتتتتتام استتتتتتتقبال المتتتتتتتاجرين ورتتتتتتالبي اللجتتتتتتوء  145-175
  وإيت ء اهتمتام وتسجيلتم من مستوج عال  سواء نيمتا يتعلتق بالقتدرة أو السترعة

 إضاني للقصر  على وجي الخصو  )النرويج(؛ 
العمتتل متت  الشتتركاء التتدوليين علتتى االستتتجابة الحتياجتتات الحمايتتة  145-176

التتتي يتطلبتتتا المتتتاجرون البحريتتون ورتتالبو اللجتتوء وال ج تتون  عتتن رريتتق وضتت  
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ي إجتتراءات تجتيتتز موحتتدة والقيتتام بمتتا يلتتزم متتن تحستتينات للنتتتوض باخوضتتاع نتت
 مراكز االستقبال والترحيل )الواليات المتحدة اخمري ية(؛ 

 تحسين المرانق ني مراكز االستقبال )السودان(؛  145-177
الستتتتتمام للمتتتتتتاجرين التتتتتوين ال يحملتتتتتون وثتتتتتائق رستتتتتمية بحمايتتتتتة  145-171

حقتتتتتونتم وتقتتتتتديم الشتتتتت اوج بغتتتتتض النظتتتتتر عتتتتتن وضتتتتتعتم متتتتتن حيتتتتت  التجتتتتترة 
 )نيرميزستان(؛ 

عات لضتتتمان تقتتتديم المستتتاعدة والحمايتتتة لألرفتتتال ميتتتر ستتتن تشتتتري 145-172
 المصحوبين الوين يطلبون اللجوء )الدانمرك(؛ 

ضمان تخويل كل رفل يسعى إلى دتول إيطاليا  وال سيما القاصر  145-110
مير المصحوب  سواء أكان ني أعتالي البحتار أو نتوق أراضتيتا  الحتقا نتي النظتر 

ى وجتتي الستترعة متتن الوصتتول إلتتى إجتتراءات بصتتورة نرديتتة نتتي ظرونتتي وتم ينتتي علتت
اللجتتتوء وميرهتتتا متتتن اإلجتتتراءات الورنيتتتة والدوليتتتة وتتتتدابير الحمايتتتة  ات الصتتتلة 

 )البراايل(؛ 
تعزيتتتتز  ليتتتتات إدمتتتتاج اخرفتتتتال المتتتتتاجرين نتتتتي النظتتتتام الدراستتتتي  145-111

 )أنغوال(؛ 
إدتال جمي  المتاجرين  بصتر  النظتر عتن وضتعتم  نتي الخطتط  145-113
امج الورنيتتتة الراميتتتة إلتتتى إدمتتتاجتم وضتتتمان حقتتتوق اإلنستتتان الم فولتتتة لتتتتم والبتتتر 

 )بنغ ديش(؛ 
تنفيتتتو التزامتتتتتا بزيتتتتادة المستتتتاعدة اإلنمائيتتتة الرستتتتمية إلتتتتى البلتتتتدان  145-113

 )الصين(؛  النامية  وبخاصة أنل البلدان نمواا 
متفق إلى تحقيق التد  ال ايادة المساعدة اإلنمائية الخارجية سعياا  145-114

نتتتتي المائتتتتة متتتتن النتتتتاتج المحلتتتتي اإلجمتتتتالي  1.2عليتتتتي المتمثتتتتل نتتتتي تخصتتتتيص 
 )سيراليون(؛ 

مواصتتلة جتودهتتا الراميتتة إلتتى الوصتتول بستترعة إلتتى التتتد  التتدولي  145-115
 ني المائة للمساعدة اإلنمائية الرسمية )تونس(؛  1.2المتمثل ني تخصيص نسبة 

ني المائتة  1.2سمية إلى نسبة رن  مستوج المساعدة اإلنمائية الر  145-116
 من الناتج المحلي اإلجمالي )بنغ ديش(؛ 

جميتتت  االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة نتتتي هتتتوا التقريتتتر تعبتتتر عتتتن مونتتتف  -146
الدولتتة )التتتدول( التتتتي نتتتدمتتا و/أو الدولتتتة موضتتوع االستتتتعراض  وال ينبغتتتي أن يفتتتتم أنتتتتا 

 تحظى بت ييد الفريق العامل ب املي  
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