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 مقدمة  
عقـــد الفريـــق العامـــال املعـــا بالســـتعراض الـــدورج الشـــامال  املنشـــ   وجـــب  ـــرار  لـــ   -1

 19والعشرين يف الفرتة من   دورته احلادية 2007حزيران/يونيه  18املؤرخ  5/1حقوق اإلنسان 
عرضــا احلالــة يف إســبانيا يف اخللســة اعامســة املعقــودة واست   .2015كــانون اليناي/ينــاير   30إىل 
وتــرأا الوفــد اإلســباي وديــر الدولــة للشــؤون اعارجيــة  الســيد  .2015كــانون اليناي/ينــاير   21يف 

إســبانيا يف جلســته العا ــرة  املعقــودة واعتمــد الفريــق العامــال التقريــر املتعلــق ب .إينياســيو إيبــانيي 
 .2015كانون اليناي/يناير   23 يف
  اختــار  لــ  حقــوق اإلنســان اتموعــة التاليــة مــن 2015كــانون اليناي/ينــاير   13ويف  -2

املقــررين جملاتموعــة الين(ثيــةري لتيســا الســتعراض املتعلــق بإســبانياي  اوريــة مقــدونيا اليو وســ(فية 
 .يرلندا الشماليةأواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و   وسااليون  ابقاا س
  صــدرت 16/21مـن مرفـق القـرار  5  والفقـرة 5/1مـن مرفـق القــرار  15ووفقـاا للفقـرة  -3

 الوثائق التالية أل راض استعراض حالة حقوق اإلنسان يف إسبانياي
 ري؛A/HRC/WG.6/21/ESP/1جملأري جمل15تقرير وطا/عرض كتايب مقدم وفقاا للفقرة  جملأري 
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان وفقـاا  جملبري 
 ري؛A/HRC/WG.6/21/ESP/2جملبري جمل15للفقرة 

ـــــــــــــه مفوضـــــــــــــية حقـــــــــــــوق اإلنســـــــــــــان وفقـــــــــــــاا للفقـــــــــــــرة  جملجري  جملجري 15مـــــــــــــوجز أعدت
A/HRC/WG.6/21/ESP/3)ري. 

وأحيلا إىل إسبانيا عن طريق اتموعة الين(ثية  ائمة أسـللة أعـداها سـلفاا كـال مـن أملانيـا  -4
يرلنـــدا الشـــمالية أواخلماوريـــة التشـــيكية وســـلوفينيا والســـويد واململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى و 

 .وهذه األسللة متاحة على املو ع اعارجي ل(ستعراض الدورج الشامال .والنرويج وهولندا

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

 ال ودير الدولة للشـؤون اعارجيـة يف إسـبانيا إنـه يعتـرب السـتعراض الـدورج الشـامال أداة  -5
ن أساســية لتقيــيم السياســات والقــوانة املتعلقــة نقــوق اإلنســان  ونيليــة للتحــاور بــة الــدول بشــ 

 .التزاماا بالنظام العاملي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
وذكار الوفد ب ن إسبانيا صد ا على معظـم الصـكوو والربوتوكـولت الختياريـة املتعلقـة  -6

ووجاـا دعـوة مفتوحـة إىل   يلات املعاهـداتاملستحقة هل نقوق اإلنسان  و دما  يع التقارير
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و د دار إسبانيا  منذ الستعراض الـدورج الشـامال  .اعاصة املكلفة بوليات يف إطار اإلجراءات
 .األول  أربعة مكلفة بوليات يف إطار اإلجراءات اعاصة

وأ ريــد لعمليــة صــيا ة التقريــر الــوطا أن تكــون فرصــة ملمارســة النقــد الــذا   الــذج  ينــال  -7
عمليـــة الـــودارات ركا يف هـــذه الاأحـــد العناصـــر األساســـية يف الســـتعراض الـــدورج الشـــامال  و ـــ

وكانـا ال رتاحـات املقدمـة مـن اتتمـع املـدي  .وسائر املؤسسات العامة األخرى  واتتمع املـدي
و ــاركا يف  .احلكومــة نفـذهافاـم التصــور السـائد عــن القــوانة والسياسـات الــ  تمفيـدة للاايــة ل

 .  بصفة مرا باملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  مؤسسة أمة املظاملاا هذه العملية أيض
  وهــي 2010ويركــز التقريــر الــوطا  يف املقــام األول  علــى التوصــيات املقدمــة يف عــام  -8

  وعلــــى التطــــورات 2012توصــــيات ســــبق تناوهلــــا يف التقريــــر املؤ ــــا الطــــوعي املقــــدم يف عــــام 
 املســتةدة واألحــدايت الــ  و عــا يف الســنوات األخــاة  ول ســيما ضــبا األوضــاع املاليــة العامــة

ــ .ملواجاــة األدمــة ال تصــادية واملاليــة العامليــة الــ  مل تنقطــع انعكاســانا الشــديدة حــ  ا ن ر وذك 
الوفد ب ن احلكومة أخذت باملعايا الـ  وضـعتاا اللةنـة املعنيـة بـاحلقوق ال تصـادية والجتماعيـة 

و ـــا    وضـــرورية  ومؤ تـــة  والينقافيـــة فيمـــا يتعلـــق بتـــدابا الضـــبا  الـــ  ينباـــي أن تكـــون متناســـبة
 .رجعية أو متييزية

وأ ـار  يف  .و دم الوفد توضيحات لبعض املواضـيع الرئيسـية الـ  تناوهلـا التقريـر الـوطا  -9
  إىل إنشــاء دائــرة تعــم بــالتمييز واخلــرائم املرتكبــة بــدافع اتمســتوى املؤسســ لــىمعــرض حديينــه ع

اا أيضـ الضـوء سلا التقرير إن و ال .إسبانيا الكراهية يف كال نيابة من النيابات العامة اإل ليمية يف
بالبشـر مـن أجـال  سـة التنسـيق بـة ملتلـف املؤسسـات  الجتـارب املعـا الوطا املقرر تعية على
 .املعنية
 قانون العقوبـاتاخلارج لاملستوى التشريعي  أن اإلص(ح  لىوأكد الوفد  يف حديينه ع  -10

يةرم الـزواج سـفاو  على سبيال املينال   .حقوق اإلنسانتطورات هامة يف  ال ا ن سيؤدج إىل 
القســـرج  ويـــوفر املزيـــد مـــن احلمايـــة لضـــحايا العنـــف اخلنســـاي  ويـــدخال تعـــدي(ت علـــى تعريـــف 
الســتا(ل اخلنســي واإلكــراه علــى الــدعارة  ويعــزد محايــة األطفــال مــن اخلــرائم الــ  متــ  حــريتام 

باعتبارهــا جر ــة اا ر ــة الختفــاء القســرج أيضــويف إطــار اإلصــ(ح  ســيعرن القــانون ج .اخلنســية
 . ائمة بذانا

   ــال الوفــد إن احلكومــة تعتــزم  2010وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ التوصــيات املقدمــة يف عــام  -11
اا لتكــون جــزءقـوق اإلنســان حلبعـد مزيــد مــن املشـاورات  اعتمــاد خطــة وطنيــة جديـدة أطــول أمــداا 

  عمــدت إســبانيا  منــذ الســتعراض الــدورج الشــامال وعــ(وة علــى ذلــ  .لسياســة احلكوميــةمــن ا
ــــذ أو تطــــوير خطــــا قــــددة  ملتلفــــة  مــــن  بيــــال اعطــــة الســــرتاتيةية  األول  إىل اعتمــــاد أو تنفي

 .2016-2014لتحقيق تكافؤ الفرص للفرتة 
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و ـال  .فقـا املسـاواةسـيتحقق مـن خـ(ل ورأى الوفد أن القضـاء علـى العنـف اخلنسـاي  -12
العنف اخلنســـاي  وإن احلكومـــة املتعلقـــة بـــخلمـــع البيانـــات حيتـــذى بـــه اا نظامـــ وضـــعاإن إســـبانيا 

 .مستمرة يف سياسة عدم التسامح إداء العنف اخلنساي
بــالتمييز العنصــرج وكــره يتعلــق  2010املقدمــة يف عــام  كبــا مــن التوصــياتكــان عــدد  و   -13

اســرتاتيةية  ــاملة  2011وذكــر الوفــد أن إســبانيا اعتمــدت يف تشــرين الينــاي/نوفمرب  .األجانــب
 .ملكافحــة العنصـــرية والتمييـــز العنصـــرج وكــره األجانـــب ومـــا يتصـــال بــذل  مـــن أ ـــكال التعصـــب

وجيـرج العمــال علـى إعــداد خريطـة لظــاهرة التمييــز يف البلـد مــن أجـال  ســة عمليـة  ــع البيانــات 
تـدريب  ـوات عـزدت إسـبانيا و  .عن احلواديت واخلرائم ال  تنطوج على متييـزواإلحصاءات الرمسية 

إدارة مسـتقلة اا ت أيضـ وأنشـ .حـواديت العنصـرية وكـره األجانـبالتعرن على من ملساعدنا يف األ
 .تقدمي املساعدة لضحايا التمييز على أساا األصال العر ي أو اإلثال

 ليسـا مرافـق ل(عتقـال وأن إيـداع األ ـ اص وذكر الوفد أن مراكـز احتةـاد املاـاجرين -14
مـــد نظـــام داخلـــي واعت   .إىل إذن  ضـــائي و ضـــع للر ابـــة القضـــائيةاا هـــذه املراكـــز يســـتند دائمـــ يف 

 .للمحتةزين  موعة من الضماناتقدم هذا النظام يو   2014يف نيذار/مارا  للسةون جديد
الــذا   مـن ضــاا اسـتيننائي بســبب وتعـاي مــدينتا سـبتة ومليليــة اللتـان تتمتعــان بـاحلكم  -15

وتقـــدم املراكـــز املؤ تـــة لســـتقبال املاـــاجرين  الـــ  تعمـــال وفقـــاا لنظـــام مفتـــوح  اعـــدمات  .اهلةـــرة
وجتــرج احلكومــة إصــ(حات  .الجتماعيــة األساســية للماــاجرين  ــا الشــرعية وملتمســي اللةــوء

 ذلــ    ــررت احلكومــة إنشــاء وباإلضــافة إىل .يف مراكــز الســتقبال ملواجاــة تزايــد عــدد الوافــدين
 .مكاتب لشؤون ال(جلة يف مركزج سبتة ومليلية احلدودية ملعاخلة طلبات اللةوء باملو ع

وفيمــا يتعلــق  كافحــة التعــذيب   ــال الوفــد إن مؤسســة أمــة املظــامل  ينابــة نيليــة وطنيــة  -16
املعاملـــة يف إطـــار و ائيـــة  وأ ـــار إىل إدراج مزيـــد مـــن الضـــمانات ضـــد التعـــرض للتعـــذيب وســـوء 

 .اإلص(ح الذج  ضع له  انون اإلجراءات اخلنائية
إمكانيـــة اا  و ــاول احلكومـــة  ر ــم األدمـــة ال تصـــادية  أن تكفــال للفلـــات األكينــر ضـــعف -17

مــن خــ(ل مشــروع القــانون املتعلــق بــاملركز القــانوي للضــحايا  الــذج  ل ســيماالحتكــام للقضــاء  
ة واجتماعيــة  لحتياجــات ضــحايا اخلر ــة  ويتضــمن  ائمــة مفصــلة  ينــال اســتةابة  ــاملة   انونيــ

 .حلقوق الضحايا
فمعـدلت الفقـر  .واحلكومة تدرو ما لألدمـة ال تصـادية مـن نيثـار خطـاة علـى األطفـال -18

تراجـع دخـال األسـر املعيشـية جـراء يشـكال لكن و  يف إسبانيااا عالية نسبياا انا دومبة األطفال ك
 .تسعى احلكومة جاهدة إىل معاخلتهاا عبل وو ع البطالة على األسر األدمة ال تصادية

وفيما يتعلق باحلق يف التعليم  أ ـار الوفـد إىل أن معـدل السـتينمار بالنسـبة لكـال تلميـذ  -19
يف التعلــيم العــام  ونســبة الطــ(ب إىل املعلمــة  والنســبة امللويــة للنفــاق علــى التعلــيم العــام أعلــى 

وباإلضافة إىل ذل   اعت ِمد القانون املتعلـق بتحسـة نوعيـة  .البلدان اتاورةا يف من ميني(ناا نسبي
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  هبـــدن خفـــض 2013ري يف كـــانون األول/ديســـمرب 8/2013التعلـــيم جملالقـــانون األساســـي ر ـــم 
للمعــايا الدوليـــة  اا معــدل النقطــاع عــن الدراســـة يف مرحلــة مبكــرة  و ســة معـــايا التعلــيم وفقــ

 .ط(ب للتوظيف و درنم على  مبا رة األعمال احلرةوتعزيز  ابلية ال
يف إصـــ(ح النظـــام  2012وفيمـــا يتعلـــق بـــاحلق يف الصـــحة   ـــرعا احلكومـــة يف عـــام  -20

  احلمــال  وأثنــاء يف حــالت الطــوار وتــوفا الرعايــة الصــحية   لضــمان اســتقراره الصــحي الــوطا
ســـنة بـــنف   18ال أعمـــارهم عـــن تقـــالـــذين  للماـــاجرين  ـــا الشـــرعيةلدة وبعـــدها  وعنـــد الـــو 

 .الشروط املطبقة على املواطنة اإلسبان
لكـن حيتـاج و اا متطور اا ومؤسسياا  انونياا إطار متتل  ويف اعتام  أ ار الوفد إىل أن إسبانيا  -21

 قيــــق هــــذه الاايــــة التحلــــي بــــاإلرادة السياســــية  وهــــي متــــوفرة   تطلــــبوي .إىل  ســــيناتتنفيــــذه 
و ـد  .ال(دمة  وهي نادرة بسبب األدمة املالية والقيود املفروضة على امليزانيـة واحلصول على املوارد

أعلنــا احلكومــة  إظاــاراا إلرادنــا السياســية  عــن الــاذ تــدابا أوليــة إلدالــة نيثــار هــذه القيــود علــى 
والــذج  2015كــانون اليناي/ينــاير   1الــذج يف يف  ضــرييالصــ(ح ينــال اإلماا  كينــر ضــعفالفلـات األ
لضــــريبة الــــدخال علــــى األفــــراد  ل ســــيما بالنســــبة لــــدافعي الضــــرائب مــــن اا عامــــاا لفيضــــ يتضــــمن
 2015وباإلضـــافة إىل ذلـــ   متينـــال النفقـــات الجتماعيـــة املتو عـــة لعـــام  .الـــدخال املـــن فض ذوج
 .يف املائة من ميزانية احلكومة 53.9 حنو

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
ببيانات  وترد التوصيات املقدمـة خـ(ل احلـوار يف اا وفد 88(ل احلوار التفاعلي خأدىل  -22

  .اخلزء اليناي من هذا التقرير
أعربا إندونيسيا عن تقديرها لدور إسبانيا يف تعزيز احلـوار بـة األديـان والينقافـات مـن و  -23

  ملرتكبــة بــدافع الكراهيــةخــ(ل مبــادرة  ــالف احلضــارات  وإنشــاء إدارات إ ليميــة تعــم بــاخلرائم ا
 .اسرتاتيةية  املة ملكافحة العنصريةوضع و 

عــدد مــن انتااكــات حقــوق اإلنســان   إداءوأعربــا  اوريــة إيــران اإلســ(مية عــن  لقاــا  -24
 .وبشكال خاص ضد املسلمةضد األ ليات  املستمر التمييز من بيناا 

ة للقضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة  باعتمــاد الســرتاتيةية الوطنيــاا يرلنــدا علمــأوأحاطــا  -25
وبالتــدابا املت ـــذة لتحســة الضـــمانات القانونيـــة املقدمــة للمحتةـــزين عـــن طريــق مشـــروع  ـــانون 

 .2011اإلجراءات اخلنائية لعام 
أطفـال املاـاجرين  ـا الشـرعية يف واجـه وأعربا إسرائيال عن  لقاـا إداء العقبـات الـ  ت -26

 .عن الست دام املفرط للقوة يف املناطق احلدودية والصحة  فض(ا  ال احلصول على التعليم 
بالبشـــر   الجتـــارباا معنيـــاا وطنيـــاا وأثنـــا إيطاليـــا علـــى الســـلطات اإلســـبانية لتعييناـــا مقـــرر  -27

 .واستفسرت عن املرحلة ال  بلااا الربملان يف استعراض اعطة الوطنية اخلديدة حلقوق اإلنسان
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مـــن املشـــةع أن تواصـــال اإلدارة احلاليـــة الهتمـــام نقـــوق اإلنســـان وأن ورأت اليابـــان أن  -28
 .تعكف على النظر يف وضع خطة وطنية جديدة حلقوق اإلنسان

وأثــم األردن علــى التحســينات الــ  أدخلتاــا إســبانيا علــى اإلطــار التشــريعي  مــن  بيــال  -29
 .اطنة واإلدماجإص(ح  انون العقوبات واعتماد اعطة السرتاتيةية الينانية للمو 

وأثنا الكويا على إسبانيا لتحسة اإلطار التشريعي بإدخـال تعـدي(ت تضـمن محايـة  -30
عــن تقــديرها للسياســات املعتمــدة لضــمان  قيــق تكــافؤ اا وأعربــا أيضــ .وتعزيــز حقــوق اإلنســان

 .الفرص
ملكافحـــة وأ ـــاد بالســـرتاتيةية الشـــاملة  .ولحـــب لبنـــان إنفـــاذ  ـــانون الـــذاكرة التار يـــة -31

العنصرية والتمييز العنصرج وكره األجانـب  وبإنشـاء إدارات تعـم بـالتمييز واخلـرائم املرتكبـة بـدافع 
 .الكراهية يف النيابات العامة اإل ليمية

ضـمان محايـة وتعزيـز الراميـة إىل وأعربا ليبيا عن أملاا يف أن ت وفـاق إسـبانيا يف جاودهـا  -32
 .حقوق اإلنسان

زيـــا  ـــا حققتـــه إســـبانيا مـــن إيفـــادات هامـــة   ـــا يف ذلـــ  يف  ـــال مكافحـــة ونوهـــا مالي -33
 .األدمة ال تصاديةاملتصلة بالعنف اخلنساي  وأ ارت كذل  إىل استمرار التحديات 

ولحظا موريتانيا التقدم احملرد يف مكافحة التمييز ضد املرأة  ومحايـة حقـوق املاـاجرين  -34
 .وأ ادت بالقانون املتعلق بتحسة نوعية التعليم .بومكافحة العنصرية وكره األجان

   ــــا يف ذلــــ  املســــاواة بــــة الســــتعراض األويرد منــــذ ونوهــــا املكســــي  بالتقــــدم احملــــ -35
  ل ســــيما يف  ــــال احلقــــوق ال تصــــادية احلاليــــة تحــــدياتالاخلنســــة يف العمــــال  وأ ــــارت إىل 

 .والجتماعية والينقافية
ىل أن اللةنـــة املعنيــة بـــاحلقوق ال تصــادية والجتماعيـــة والينقافيـــة وأ ــار اخلبـــال األســود إ -36

واللةنــة املعنيــة بــالتمييز العنصــرج أعربتــا عــن  لقامــا إداء اســتمرار التمييــز ضــد  اعــة الاةــر يف 
 .احلياة اليومية

 الجتــارورحــب املاــرب باإلصــ(ح املزمــع إدخالــه علــى  ــانون العقوبــات لتعزيــز مكافحــة  -37
 .باأل  اص والتمييز وكره األجانب والعنصرية  وبتمس  إسبانيا باحلوار بة احلضارات

تعزيــز ومحايـــة لولحظــا ميارــار مـــع التقــدير أن إســبانيا اعتمـــدت عــدة خطــا وتـــدابا  -38
 .يف تنفيذهااا حقوق اإلنسان  وأهنا  رد تقدم

  2016-2014لفــرص للفــرتة عتمــاد اعطــة الســرتاتيةية لتكــافؤ ااوأ ــادت ناميبيــا ب -39
 .تحرص على تنفيذها من خ(ل ملتلف اعطا التكميليةإسبانيا س و الا إهنا على ثقة ب ن
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الصياة الناائية عطـة العمـال املتعلقـة باألعمـال التةاريـة وحقـوق وضع وأ ادت هولندا ب -40
إداء التحسـن احملـدود يف  ـال منـع اخلـرائم الـ  يرتكباـا أفـراد الشـرطة  اـا لقوأعربا عن اإلنسان 

 .وتوفا احلماية لضحايا العنف اخلنساي
شــريعات اخلنائيــة  تإصــ(ح البتشــريعية   ــا يف ذلــ  الورحبــا نيكــارا وا باإلصــ(حات  -41

يا  وخباصـــة لتعزيـــز ومحايـــة حقـــوق اإلنســـان  وأعربـــا عـــن  لقاـــا إداء وضـــع املاـــاجرين يف إســـبان
 .النساء واألطفال

ورحبـــا النـــرويج بـــاخلاود املبذولـــة ملعاخلـــة الضـــاوط اهلائلـــة النا ـــة عـــن اهلةـــرة يف ســـبتة  -42
ـــة  وفعاليـــة ومليليـــة وســـ لا عـــن اإلجـــراءات الـــ  الـــذنا إســـبانيا ملعاخلـــة الشـــوا ال املتعلقـــة بعدال

 .إجراءات اللةوء
تنفيـــذ التوصـــيات املقدمـــة لبـــذهلا إســـبانيا ت وأعربـــا باكســـتان عـــن تفادهلـــا للةاـــود الـــ  -43

 .خ(ل اخلولة األوىل من الستعراض الدورج الشامال
وهنـ ت بنمـا إسـبانيا علـى التصـديق علـى عـدة اتفا يـات دوليـة منـذ السـتعراض الــدورج  -44

 .الشامال األول
وللـدعوة وأعربا بارا واج عن تقديرها للدعم املاي املقدم إىل مفوضية حقوق اإلنسـان  -45

املفتوحة املوجاة إىل  يع املكلفة بوليات يف إطار اإلجراءات اعاصة  ورحبا بـربامج القضـاء 
 .على التمييز والعنف اخلنساي

والقضـــاء علـــى  الجتـــارولحظـــا الفلبـــة حـــدويت تطـــورات إجيابيـــة يف  ـــال مكافحـــة  -46
مارسة التمييز ضد األطفال ملتعلقة  الدعاءات اإداء  اا لقبيد أهنا أعربا عن  .العنف اخلنساي

نيليـات على النحو املشار إليـه يف التقـارير الـواردة مـن املااجرين  ا املصحوبة وإساءة معاملتام 
 .األمم املتحدة

  عتمـاد القـانون الـدوي حلقـوق اإلنسـانلإسـبانيا الـ  تبـذهلا اـود اخلوأثنا بولنـدا علـى  -47
والتعدي(ت ال  أدخلا على  انون العقوبات هبـدن مكافحـة   واملعايا الدولية حلقوق اإلنسان
 .التمييز والعنصرية وكره األجانب

م إسبانيا مكافحة العنف ضد املرأة وتعزيز املسـاواة بـة اخلنسـة  از تعاورحبا الربتاال ب -48
 .العنف ضد املرأةاعتماد السرتاتيةية الوطنية للقضاء على أ ارت إىل و 

وأعربــا  طــر عــن تقــديرها لســرتاتيةيات تعزيــز حقــوق األطفــال ذوج اإلعا ــة وحقــوق  -49
 .بالبشر ومشاركة إسبانيا يف مبادرة  الف احلضارات الجتاراملرأة  وتعية مقرر يعم ب

العامـة  ورحبـا  اوريـة كوريـا بإنشـاء إدارة للةـرائم املرتكبـة بـدافع الكراهيـة يف النيابـات -50
 .بالبشر  وإدراج حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية الجتاراإل ليمية وتعية مقرر يعم ب
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بالبشــر وطلبــا  الجتــاروأحاطــا  اوريــة مولــدوفا علمــاا بالــاذ تــدابا هامــة ملكافحــة  -51
ل أل ـراض السـتا( الجتـاراحلصول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن إعـداد اعطـة الينانيـة ملكافحـة 

 .اخلنسي
 تقريـــر منتصــف املـــدة  ولحظــا أن البلـــد أرســـى  يف ميتقـــدإســبانيا لوأ ــادت رومانيـــا ب -52

إلرهــــــاب واألدمــــــة مواجاـــــة اصــــــمد يف و أعقـــــاب التحــــــول الســـــلمي  د قراطيــــــة نابضــــــة باحليـــــاة 
 .ال تصادية

 ذل  ماية حقوق اإلنسان   ا يفحلاحلكومة ال  تبذهلا اود باخلورحب ال اد الروسي  -53
وأ ار إىل النتااكـات الـ  تطـال حقـوق املاـاجرين  .تنفيذ توصيات الستعراض الدورج الشامال

 .وإىل اكتظاظ السةون
ورحب الوفد اإلسباي بتعليق وفـود عـدة علـى مبـادرة  ـالف احلضـارات  الـ  كانـا يف  -54

قـــوق اإلنســـان  و ـــكر تركيـــة  واعطـــة املتعلقـــة باألعمـــال التةاريـــة وح - األصـــال مبـــادرة إســـبانية
علــى األســللة املتعلقــة بــالتمييز والعنصــرية وكــره اا ورد .لبلــدان عــدة تقــد اا يــد العــون يف إعــدادها

والكشــف  ذه الظــواهرهــنــع مــن اإلجــراءات مل موعــة إىل الــاذ الوفــد اإلســباي  أ ــاراألجانــب  
مينـال إعـداد تقريـر سـنوج عـن العنصـرية وكـره األجانـب  وذلـ  يف إطـار السـرتاتيةية الراميـة  عناا

 .اا سات العامة والتعاون املؤسسي أيضوأ ار إىل تعزيز التدريب والسيا .ملكافحتاا
وفيما يتعلق بالتفا ية الدولية حلماية حقوق  يع العمال املااجرين وأفراد أسرهم  ذكار  -55

و ـال إن إسـبانيا تتبـم مو ـف  .حقوق املااجرين يكفلاـا الدسـتور والتشـريع اإلسـبانيانالوفد ب ن 
 .ال اد األورويب بش ن هذه املس لة

علــى تعزيــز إســبانيا تقــوم ياســة  ــال الوفــد إن سوفيمــا يتعلــق  كافحــة العنــف اخلنســاي   -56
 .عامـة ورابطـات اتتمـع املـدي يع املؤسسـات ال بال رتاو معالعمال املسؤول واملوحد واملتواصال 

وتتمينــال التــدابا املت ــذة يف الســنوات القليلــة املاضــية يف إنشــاء مرصــد للعنــف املنــزي القــائم علــى 
نوع اخلن   واعتمـاد  ـوانة تراعـي نـوع اخلـن   والسـرتاتيةية الدوليـة للقضـاء علـى العنـف ضـد 

د الراميـــة إىل  ســـة تـــدريب أفـــراد إىل اخلاـــو اا وأ ـــار الوفـــد أيضـــ .2016-2013املـــرأة للفـــرتة 
الشرطة  والعاملة يف  ال الرعاية الصحية  واألخصائية الجتمـاعية واملـوظفة القضـائية مـع 

وفيمـا يتعلـق بالقضـاء  ذكاـر الوفـد بإصـ(ح  ـانون العقوبـات ومشـروع  .اتباع هنج يراعي الضحايا
مـن أجـال ديـادة إبـراد اا ل إن إسـبانيا تعمـال أيضـو ـا .القانون الذج يتعلق باملركز القـانوي للضـحايا

والســــتا(ل اخلنســــي للنســــاء والفتيــــات  باأل ــــ اص   الجتــــارأ ــــكال العنــــف األخــــرى  مينــــال 
 .للنايت والزواج القسرج وتشويه األعضاء التناسلية

وعن وضع اهلةرة يف مدين  سبتة ومليلية املتمتعتـة بـاحلكم الـذا   أ ـار الوفـد إىل أن  -57
يـدخلون إىل عـادة األجانـب الـذين إللقـانون يـنع علـى نـوعة ملتلفـة مـن اإلجـراءات القانونيـة ا

 موعــة مــن الضــمانات  مينــال احلــق يف طلــب احلمايــة يتضــمن امــا يكل  وأن  األراضــي اإلســبانية
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الدولية  وتـوفا املسـاعدة القانونيـة اتانيـة  واحلصـول علـى خـدمات الرت ـة الفوريـة  وعـدم إعـادة 
وأضان الوفـد إن األمـر  تلـف بالنسـبة للعمليـات  .تعرضاا مل اطر صحية ملرأة احلامال يف حالا

ـــاء القيـــام  الـــ  تنفـــذها إســـبانيا ملنـــع دخـــول األجانـــب إىل أراضـــياا  إذ تـ نـنفاـــذ  هـــذه العمليـــات أثن
وهــي بــذل  متــارا حقاــا الســيادج يف إطــار التزامانــا  .ةيــبــدوريات علــى احلــدود يف ســبتة ومليل

وأبلغ وفد إسبانيا الفريـق العامـال بـ ن قـاولت دخـول إسـبانيا  .يف ال اد األورويباا بصفتاا عضو 
عــن طريــق تلــ  احلــدود ل تنقطــع  وهــي قــاولت  اعيــة تتســم بــالعنف ومتينــال مشــكلة لألمــن 

الفــرص  كــافؤيف أج تــدخال  مبـدأ التناســب وتاا  وتراعـي الســلطات دائمــ .الـداخلي والنظــام العــام
 .حيتاجون إىل مساعدة ضعفاءواحتمال وجود أ  اص 

يقضـــي اا وأ ـــار الوفـــد إىل مســـ لة تضـــمة مشـــروع  ـــانون محايـــة الســـ(مة العامـــة حكمـــ -58
مــن التعــديال هــو العــرتان خبصوصــية ســبتة ومليليــة مــن  دنو ــال إن اهلــ .بتعــديال  ــانون اهلةــرة

 إجــراءالتعــديال يف الربملــان  ويشــمال ذلــ   هــذاجــارج منا شــة و  .حيــا اخلارافيــا واحلــدود واألمــن
ويتما ــى هــذا التعــديال  يف حــال اعتمــاده  مــع اللتزامــات  .مشــاورات مــع هيلــات خــرباء دوليــة

 .حماية وعدم اإلعادة القسريةللالدولية 

وأعربــــا روانــــدا عــــن تقــــديرها للسياســــات املعتمــــدة لتعزيــــز تكــــافؤ الفــــرص بــــة النســــاء  -59
 الجتـــــارو   سياســـــات املتعلقــــة بالســـــتا(ل اخلنســــي لألطفـــــال واملــــراهقةوالقــــوانة وال  والرجــــال

 .باأل  اص

ورحبــا الســناال   تلــف املبــادرات املت ــذة لتنفيــذ التوصــيات املقدمــة يف اخلولــة األوىل  -60
مـــن الســـتعراض الـــدورج الشـــامال  ل ســـيما التوصـــيات بشـــ ن العنـــف ضـــد املـــرأة  ووضـــع املـــرأة 

 .ص  والتعليمالريفية  وتكافؤ الفر 

وأ ارت صـربيا بارتيـاح إىل التقريـر الـوطا الشـامال الـذج  دمتـه إسـبانيا وإىل تعاوهنـا مـع  -61
 .أمة املظامل وسائر ممينلي اتتمع املدي

وعلــى تعيــة  الجتــاروأثنــا ســااليون علــى إعــداد الربوتوكــول اإلطــارج حلمايــة ضــحايا  -62
 .بالبشر الجتارمقرر وطا معا ب

بالبشــر  الجتــارونوهــا ســلوفاكيا  اــود القضــاء علــى التمييــز بــة اخلنســة ومكافحــة  -63
مـــن املعلومـــات حـــول تـــدريب أعضـــاء النيابـــة العامـــة العـــاملة يف  ـــال مكافحـــة اا وطلبـــا مزيـــد

 .العنصرية

ورحبــــا ســــلوفينيا باملعلومــــات املتعلقــــة بــــالتعزيز املؤسســــي يف  ــــال خطــــاب الكراهيــــة  -64
وجــود نيــة للعــودة إىل تطبيــق تــدابا احلمايــة الجتماعيــة وتقــدمي املســاعدة للفلــات  وبــاإلع(ن عــن

 .األكينر معاناة من احلرمان جراء األدمة املالية
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 الجتـارونوها سرج لنكا بتدابا التصدج للةـرائم املرتكبـة بـدافع الكراهيـة ومكافحـة  -65
خـ(ل تقـدمي السـكان مـن مـن اا عفبالبشر و ةعا إسبانيا على محاية حقوق الفلات األكينـر ضـ
 .مساعدات اجتماعية ملصصة هلذه الفلات وتوفا الدعم هلا

ــــــق تكــــــافؤ الفــــــرص املتعلقــــــة بورحــــــب الســــــودان باعتمــــــاد اعطــــــا الســــــرتاتيةية  -66 تحقي
كمــا رحــب باســرتاتيةية القضــاء علــى    وتلــ  املتعلقــة باملواطنــة واإلدمــاج 2016-2014 للفــرتة

 .2016-2013العنف ضد املرأة للفرتة 

 ة انون محاية األمن العام مـن  ـدرة املـواطنحيد أن لحتمال وأعربا السويد عن  لقاا  -67
شـــرعية علـــى عمليـــات طـــرد املاـــاجرين الـــذين يعـــربون مـــن اليضـــفي أن و  علـــى الحتةـــاج العلـــا
 .بإجراءات موجزة املارب إىل سبتة ومليلية

أن نيثـار اا ولحظا أيضـ .وأثنا سويسرا على اهتمام إسبانيا  كافحة العنف ضد املرأة -68
وأعربــــا عـــن القلــــق إداء ســــلوو  .عاـــد فرانكــــو ل تـــزال ماثلــــة يف احليـــاة السياســــية والجتماعيـــة

 .الشرطة خ(ل الحتةاجات السلمية

عنــف ضــد املــرأة  ودعــا إســبانيا إىل تــوفا ورحبــا تايلنــد باســرتاتيةية القضــاء علــى ال -69
و ـــةعا تايلنـــد إســـبانيا علـــى احـــرتام حقـــوق اإلنســـان  .املســـاعدة وســـبال النتصـــان للضـــحايا

 .اعاصة باملااجرين

بإنشــــاء إدارة تعــــم بــــالتمييز واخلــــرائم اا وأ ــــادت  اوريــــة مقــــدونيا اليو وســــ(فية ســــابق -70
 2010امــة اإل ليميــة  وباإلصــ(حات الــ  أدخلــا عــام املرتكبــة بــدافع الكراهيــة يف النيابــات الع

 .على  انون العقوبات

بالبشــر ودعــم ضــحاياه  وباعتمــاد  الجتــارليشــ   بــادرات مكافحــة  - ورحبــا تيمــور -71
 .السرتاتيةية الوطنية إلدماج الاةر يف اتتمع

تكبـة بـدافع الكراهيـة وأعربا تو و عن تقديرها إلنشاء إدارات تعم بالتمييز واخلرائم املر  -72
وأعربـــا عـــن  لقاـــا إداء ممارســـة التنمـــيا العنصـــرج يف حـــق  .يف  يـــع النيابـــات العامـــة اإل ليميـــة

 .املااجرين الذين ينتمون إىل أ ليات عر ية ودينية

وأثنا ترينيداد وتوبا و على اخنراط إسبانيا هبماة يف  ال حقوق اإلنسـان علـى الصـعيد  -73
األدمــة ال تصــادية أثــرت علــى  ــدرة إســبانيا علــى توســيع نطــاق تعاوهنــا يف الــدوي  ولحظــا أن 

 . ال التنمية

بالتــــــدابا الــــــ  الــــــذت منــــــذ الســــــتعراض الــــــدورج الشــــــامال اا وأحاطــــــا تــــــون  علمــــــ -74
بالبشـر ووحـدات خاصـة يف  الجتـار   ا يف ذل  إنشاء مكتب املقرر الوطا املعـا ب2010 عام

 .النيابات العامة اإل ليمية ت عم بالتمييز واخلرائم املرتكبة بدافع الكراهية
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ورأت أن  .ورحبــــا تركيــــا بالتصــــرحيات الرمسيــــة الــــ  تؤكــــد التعدديــــة الينقافيــــة يف إســــبانيا -75
ليـة ملناهضـة مـن األييـة وأعلنـا ت ييـدها للةنـة الدو اا مبادرة  الف احلضـارات  ـد اكتسـبا مزيـد

 .عقوبة اإلعدام ال  بادرت إسبانيا إىل إنشائاا

بالبشـــر واخلـــرائم املرتكبـــة بـــدافع  الجتـــاروأ ـــادت أوكرانيـــا باملســـاعي املبذولـــة يف  ـــاي  -76
و ـةعا إسـبانيا علـى اسـتكمال الصـياة الناائيـة  .الكراهية وباعتماد خطة  قيق تكافؤ الفرص

 .ملشروع  انون محاية الطفال

وأ ــادت اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية باإلصــ(حات الراميــة إىل  -77
 ســـة فـــرص املـــرأة يف احلصـــول علـــى اعـــدمات القانونيـــة ورحبـــا بـــاعطوات اإلجيابيـــة املت ـــذة 

 .لضمان حرية الدين واملعتقد ومحاية األ ليات اإلثنية

تعزيــز حقــوق املينليــات واملينليــة ومزدوجــي امليــال وأثنــا الوليــات املتحــدة األمريكيــة علــى  -78
باأل  اص  واعطوات  الجتاراخلنسي وماايرج اهلوية اخلنسانية  وعلى اخلاود املبذولة ملكافحة 

لكناــا أعربــا عــن القلــق إداء الفســاد احلكــومي الــذج يقــوض الينقــة يف  .املت ــذة إلدمــاج الرومــا
 .املؤسسات القضائية

بالبشــر  و ــةعا  الجتــارارتيــاح التــدابا الــ  الــذت ملكافحــة ولحظــا أورو ــواج ب -79
مــن األطفــال أو ضــحاياه  الجتــارإســبانيا علــى ديــادة جاودهــا الراميــة إىل تلبيــة مــا يتطلبــه ضــحايا 

 .احملتملة من اهتمام خاص

ونوهــا  اوريــة فنــزوي( البوليفاريــة  شــاركة إســبانيا النشــطة يف احملافــال الدوليــة حلقــوق  -80
 .سباياإلنسان  مشاة يف الو ا نفسه إىل ت ثا األدمة ال تصادية على نوعية حياة الشعب اإل

وأثنـــا ألبانيـــا علـــى إصـــ(ح القـــانون اخلنـــائي  واستفســـرت عـــن التعـــديال املرتقـــب هلـــذا  -81
 .القانون هبدن تعزيز احلماية املقدمة لضحايا العنف اخلنساي

 .ة التمييــز العنصــرج والتحــريض علــى الكراهيــة العنصــريةوأ ــادت اخلزائــر بتــدابا مكافحــ -82
وأعربـــا عـــن  .يف اعطـــوات الراميـــة إىل إدمـــاج املاـــاجريناا و ـــةعا إســـبانيا علـــى املضـــي  ـــدم

 .بالبشر على الصعيدين الوطا واألورويب الجتارتقديرها لتعزيز التنسيق بش ن 

وأعربــا عـــن  .اإلنســانوأ ــادت أناــول بتصــديق إســـبانيا علــى معظــم صــكوو حقـــوق  -83
لتعاــدانا الدوليــة بشــ ن حقــوق املاــاجرين وأســرهم وحقــوق اا تقــديرها للةاــود الــ  تبــذهلا احرتامــ

 .األ  اص ذوج اإلعا ة

ورحبــا األرجنتــة بــاخلاود الــ  تبــذهلا إســبانيا لتنفيــذ التوصــيات الصــادرة خــ(ل اخلولــة  -84
تمــاد خطــة إدمـــاج الت(ميــذ والطلبـــة ذوج األوىل مــن الســتعراض الـــدورج الشــامال  وأ ـــادت باع

 .الحتياجات التعليمية اعاصة
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ورحبــا أرمينيــا بــاعطوات املت ــذة ملكافحــة اخلــرائم املرتكبــة بــدافع الكراهيــة  والقضــاء  -85
و الـــا إهنـــا تقـــدر أ ـــا تقـــدير التـــدابا  .باأل ـــ اص الجتـــارعلـــى التمييـــز العنصـــرج  ومكافحـــة 

 .2007املعتمدة لتنفيذ  انون الذاكرة التار ية لعام 

ورحبــا بــدعم  .و ــةعا أســرتاليا إســبانيا علــى تنفيــذ خطتاــا الينانيــة حلقــوق اإلنســان -86
ســبانيا للمينليــات واملينليـــة ومزدوجــي امليـــال اخلنســي وماـــايرج اهلويــة اخلنســـانية  وســلما بوجـــود إ

 .ت يف التوفيق بة أمن احلدود  وسياسة اهلةرة  واللتزامات املتعلقة نقوق اإلنسانصعوبا

وأعربـــا النمســـا عـــن  لقاـــا إداء وجـــود مشـــروع  ـــانون إلضـــفاء الشـــرعية علـــى اإلعـــادة  -87
وأ ـــارت إىل أن  .التلقائيـــة لأل ـــ اص الـــذين حيـــاولون عبـــور الســـياج احلـــدودج يف ســـبتة ومليليـــة

 .ء األ  اص يف هاتة املدينتة ل تستويف املعايا الدنياظرون استقبال هؤل

ولحظــا  .بالبشـر الجتـارورحبـا أذربيةـان باسـتحدايت منصــب املقـرر الـوطا املعــا ب -88
أن بعــض هيلــات املعاهــدات التابعــة لألمــم املتحــدة أعربــا عــن  لقاــا إداء وجــود مشــاكال تتعلــق 

 .بالتمييز

وأ ـادت  بــادرة  .حـة التمييــز العنصـرج وكراهيـة األجانــبورحبـا البحـرين بتــدابا مكاف -89
 الجتار.وطلبا املزيد من املعلومات عن املساعدة املقدمة إىل ضحايا  . الف احلضارات

ـــــنا(ديه عـــــن تقـــــديرها ملشـــــاركة إســـــبانيا يف استضـــــافة  ـــــالف احلضـــــارات  -90 وأعربـــــا ب
اـا إداء التمييـز ضـد املاـاجرين والرومـا  وأعربا عن  لق .وجاودها للقضاء على التمييز ضد املرأة

 .وإداء تبا خطاب الكراهية واعطاب املعادج لألجانب بة السياسية

ورحبـا بـنن بالتصــديق علـى اتفا يـة  لــ  أوروبـا بشـ ن محايــة األطفـال مـن الســتا(ل  -91
 .كراهيةاخلنسي والعتداء اخلنسي  وبإنشاء  ل  وطا لضحايا اخلرائم املرتكبة بدافع ال

ورحبا الرباديال بالتحسينات التشريعية املتعلقة نقوق الطفال  ال  تتما ى مـع التوصـية  -92
وأكـــدت مـــن جديـــد احلاجـــة إىل تعزيـــز محايـــة حقـــوق  .الـــ   ـــدمتاا الرباديـــال خـــ(ل اخلولـــة األوىل

 .اإلنسان اعاصة باملااجرين

 .وار التفاعلي أو أرسلا سلفاا ورد الوفد اإلسباي على األسللة ال  طرحا خ(ل احل -93

ووحـد القـانون العـام املتعلــق نقـوق األ ـ اص ذوج اإلعا ــة التشـريعات املعمـول هبــا يف  -94
ويف  ــال التعلــيم  بلاــا نســبة  .هــذا الشــ ن  وتنــاول تعمــيم السياســات املتعلقــة  ســ لة اإلعا ــة

 املائـــة مـــن  يـــع يف 5.3األ ـــ اص  الـــذين حظـــوا برعايـــة تعليميـــة لتلـــف عمـــا هـــو مـــ لون  
اا خاصـــاا وباإلضـــافة إىل ذلـــ   أولـــا إســـبانيا اهتمامـــ .2013-2012الطـــ(ب  خـــ(ل الفـــرتة 

لتـــوفا فـــرص اللتحـــاق باخلامعـــة لأل ـــ اص ذوج اإلعا ــــة  فـــ عفتام مـــن الرســـوم و اهـــا مــــن 
 .األ ساط
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فعلــى  .وفيمــا يتعلــق بــالاةر   قــق تقــدم اجتمــاعي كبــا يف الســنوات األربعــة املاضــية -95
يف  100ســبيال املينــال  وصــال عــدد أطفــال الاةــر الــذين التحقــوا بصــفون التعلــيم البتــدائي إىل 

ومع ذل   ل تزال إسبانيا تكافح من أجال التالب على بعض التحـديات املسـتمرة   اا. املائة تقريب
كانقطـــاع هـــؤلء األطفـــال عـــن الدراســـة يف ســـن مبكـــرة وعـــزهلم عـــن ا خـــرين يف بعـــض املراكـــز 

 .لتعليميةا
على تعليقات الوفود  أ ار الوفد اإلسباي إىل اخلاود املتعلقة ببناء  ـدرات القضـاة اا ورد -96

 .وأعضاء النيابة العامة و اهم من أعضاء أفر ة التحقيق يف  ال مكافحة العنف ضد املرأة

النسـاء والرجـال و ال إن الدولة اعتمدت يف السنوات األخاة لـوائح لتعزيـز املسـاواة بـة  -97
و ــد  .يف التوظيــف  مــن أجــال التشــةيع علــى املوادنــة أكينــر بــة العمــال واألســرة وتقاســم املســؤولية

ملكافحــة البطالــة أييــة خاصــة بــالنظر إىل انتشــار البطالــة  2014اكتســبا التــدابا املعتمــدة عــام 
 .بة النساء  عدلت أعلى

بشــ ن إجــراءات معينــة تتعلــق باألطفــال    اعتمــدت احلكومــة بروتوكــولا 2014ويف عــام  -98
 ــــا املصــــحوبة الــــذين يصــــلون إىل األراضــــي اإلســــبانية  وياــــدن هــــذا الربوتوكــــول إىل  ســــة 

بصـورة  انونيـة خـ(ل فـرتة إ امتـه اا فالقاصـر ي عتـرب مقيمـ .التنسيق بة املؤسسات واإلدارات املعنية
البلــو   جيـود لـه جتديــد تصـرحيي اإل امــة  وعنـدما يصــال إىل سـن .يف البلـد  ـا احلمايــة اإلسـبانية

والعمال  إذا كانا مستوفية للشـروط املنصـوص علياـا يف القـانون  وهـي  ـروط م(ئمـة أكينـر مـن 
 .األحكام العامة املنطبقة هبذا الش ن

 الجتـــارومـــن املتو ـــع أن تعتمـــد احلكومـــة  يف املســـتقبال القريـــب  خطـــة  ـــاملة ملكافحـــة  -99
بالبشـر مـن  الجتـارحلمايـة ضـحايا  سـتا(ل اخلنسـي وأن تضـع بروتوكـولا باأل  اص أل ـراض ال

 .أجال تنسيق عمال املؤسسات واإلدارات املعنية على حنو أفضال

وأ ــار الوفــد إىل أن نظــام عــزل الســةة اســتيننائي وينطبــق علــى اخلــرائم اإلرهابيــة فقــا   -100
و ضـع  .يد مدته عما تقتضيه الضـرورةول يتقرر إل ب مر معلال من القاضي أو من احملكمة ول تز 

 .ل(ستعراض يف إطار إص(ح  انون اإلجراءات اخلنائيةاا هذا النظام حالي
املشــاكال املتعلقــة هيكليــة ملعاخلــة و  تــدابا مؤ تــة الســنوات األخــاة احلكومــة يف واعتمـدت -101

  عـاجزين بفعال األدمةالذين باتوا ماية األ  اص تدابا مؤ تة حل والذت .الرهن العقارج ديونب
 .الـــ  حصـــلوا علياـــا لشـــراء منـــادل  ـــروض الـــرهن العقـــارج النا ـــلة عـــن الوفـــاء باللتزامـــات عـــن

ات املــزاد إجــراءات وحســنا علــى املتــ خراتســعار الفائــدة ألاا حــدود التــدابا اهليكليــةووضــعا 
 .بعد البيعإللااء أية ديون تتبقى 

وإنشــاء اا  صــكوو مــؤخر الــذج يف علــى بعــض ال للتصــديقوأعربــا بلااريــا عــن تقــديرها  -102
واعتمـاد   بالبشـر الجتـاروتعية مقـرر معـا ب   ل  يعم بضحايا اخلرائم املرتكبة بدافع الكراهية

 .اسرتاتيةيات لتحقيق تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية
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ورحبـــا كنـــدا باســـرتاتيةية القضـــاء علـــى العنـــف ضـــد املـــرأة و ـــةعا علـــى أن تعـــا   -103
 كال األخرى للتمييـز ضـد الضـحايا اإلنـايت يف أوسـاط املاـاجرين واأل ـ اص ذوج اإلعا ـة األ

 .يف إطار هذه السرتاتيةية
ورحبا تشاد بتنفيذ التوصيات السابقة وأ ارت إىل اإلطارين القانوي واملؤسسي لتعزيز  -104

 .ومحاية حقوق اإلنسان
وأ ـارت إىل نيثـار األدمـة  .إعـداد التقريـر الـوطاورحبا  يلي  شاركة اتتمع املـدي يف  -105

 .ورحبا باخلاود املبذولة ملعاخلة عوا باا على محاية حقوق اإلنسان
وأعربا الصة عن تقديرها خلاـود إسـبانيا يف  ـالت تعزيـز تكـافؤ الفـرص بـة الرجـال  -106

بـا الصـة بـاخلاود ورح .والنساء  ومكافحة الستا(ل اخلنسي  وإص(ح نظام الرعاية الصحية
 .املبذولة يف  ال مناهضة التمييز العنصرج

ة. اخلــرائم املرتكبــة بــدافع الكراهيــ وأ ــادت الكوناــو بإنشــاء  لــ  وطــا يعــم بضــحايا -107
 .باألعضاء والزواج القسرج الجتاربالبشر و  الجتارولحب  سة اإلطار القانوي املتعلق ب

إســـبانيا مـــن أجـــال إلاـــاء عقوبـــة اإلعـــدام الـــ  تبـــذهلا د اـــو اخلو ـــددت كوســـتاريكا علـــى  -108
 .دولياا  و الا إن دورها يف إنشاء اللةنة الدولية ملناهضة عقوبة اإلعدام جدير بالينناء

وبالتحديـد  وأ ادت كوت ديفوار باإلصـ(حات الـ  أدخلـا يف  ـال حقـوق اإلنسـان -109
ربوتوكـول الواعتمـاد   بالبشـر الجتـاراملتعلقـة ب ري2010جملمن  انون األجانـب اا مكرر  59 ملادةإىل ا

 .ري2011باأل  اص جمل الجتارماية ضحايا املتعلق ن
وأ ـــــــارت كوبـــــــا إىل ا ثـــــــار الـــــــ  خلفتاـــــــا التـــــــدابا التقشـــــــفية علـــــــى حالـــــــة حقـــــــوق  -110

ودعا إسبانيا إىل مزيد من العمال من أجال مكافحة البطالة والفقر وعمليات اإلخ(ء  .اإلنسان
 .لكراهية والتمييز العنصرجوخطاب ا

بالبشـر   ـا يف ذلـ  تعيـة املقـرر  الجتـارورحبا  ـربص باملبـادرات الراميـة إىل مكافحـة  -111
ورحبـا  ـربص بـاخلاود املبذولـة للتصـدج للعنصـرية  .الوطا  والقضاء على  يع أ ـكال التمييـز

 .وتيسا إدماج املااجرين
ديرها لتقـــــدمي معلومـــــات عـــــن تنفيـــــذ توصـــــيات وأعربـــــا اخلماوريـــــة التشـــــيكية عـــــن تقـــــ -112

الســتعراض الــدورج الشــامال الســابق  وللــرد الــذج  دمتــه إســبانيا بشــ ن بعــض األســللة املطروحــة 
 اا.سلف
ونوهــا إكــوادور بــاخلاود املبذولــة ل(متينــال للتوصــيات الســابقة   ــا يف ذلــ  التصــديق  -113

قوق ال تصـــادية والجتماعيـــة والينقافيـــة  علـــى الربوتوكـــول الختيـــارج للعاـــد الـــدوي اعـــاص بـــاحل
 .وتقييم اعطة املتعلقة نقوق اإلنسان  والاذ تدابا للتالب على األدمة ال تصادية
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ورحبـــا مصـــر بإنشـــاء إدارات إ ليميـــة تعـــم بـــالتمييز وبـــالتزام إســـبانيا املســـتمر نقــــوق  -114
وال تصـــــادية يف  ـــــاي احلمايـــــة وســـــلما بالصـــــعوبات الـــــ  يفمـــــا عـــــن األدمـــــة املاليـــــة  .املـــــرأة

 .الجتماعية وتعزيز حقوق اإلنسان
بالبشــر وإعطــاء األولويــة  الجتــاروســلطا إســتونيا الضــوء علــى التــزام إســبانيا  كافحــة  -115

وأعربا إستونيا عن ت ييدها ل رتاح منظمة األمـم املتحـدة للرتبيـة  .للقضاء على العنف ضد املرأة
سكوري ب ن تواصال احلكومة جاودها لضمان حق  يع األطفال يف احلصول والعلم والينقافة جملاليون
 .على تعليم جامع

ورحبـــا فرنســـا بإنشـــاء إدارات تعـــم بـــالتمييز واخلـــرائم املرتكبـــة بـــدافع الكراهيـــة داخـــال  -116
وأ ــــارت إىل حالــــة  .النيابــــات العامــــة اإل ليميــــة وخبطــــا مكافحــــة التمييــــز املتعلــــق بنــــوع اخلــــن 

 .لعقاب عن اخلرائم املرتكبة خ(ل فرتة احلرب األهلية والديكتاتوريةاإلف(ت من ا
وأعربا  ابون عن تقديرها لتدابا مكافحة التمييز اخلنساي  ول سيما السياسات ال   -117

 .تشةع على  قيق تكافؤ الفرص يف اتال املاا  وسياسات مكافحة العنف ضد املرأة
الــ  أدخلــا علــى اإلطــار املؤسســي وأعربــا عــن تقــديرها  ورحبــا أملانيــا بالتحســينات -118

 الجتـــاروأ ـــادت بتعيـــة املقـــرر الـــوطا املعـــا ب .إل ـــراو اتتمـــع املـــدي يف إعـــداد التقريـــر الـــوطا
 .بالبشر
وأ ـــادت  انـــا   تلـــف التـــدابا الـــ  تعـــا  التمييـــز واخلـــرائم املرتكبـــة بـــدافع الكراهيـــة   -119

وأعربا عن  لقاـا إداء التمييـز ضـد  .صرية وكره األجانب والعنف اخلنسايبالبشر  والعن الجتارو 
 .املااجرين  وحالت التنميا والتحيز العنصرية يف وسائا اإلع(م

وأ ادت اليونان بالتصديق على معظم الصكوو الدوليـة وبالتعـاون اخلـارج مـع املكلفـة  -120
ســينات الــ   ـادها اإلطــار القــانوي بشــ ن ورحبــا بالتح .بوليـات يف إطــار اإلجــراءات اعاصـة

 .األ  اص ذوج اإلعا ة
ورحبــا  واتيمــال بإنشــاء إدارات تعــم بــالتمييز واخلــرائم املرتكبــة بــدافع الكراهيــة داخــال  -121

وأعربــا عـن  لقاــا إداء وضـع النســاء املاـاجرات وعــدم متتـع األجانــب  .النيابـات العامــة اإل ليميـة
 .باملساواة أمام القانون

ورحبــا هنــدوراا بإنشــاء إدارات تعــم بــالتمييز واخلــرائم املرتكبــة بــدافع الكراهيــة ضــمن  -122
بالبشــــر  والــــزواج القســــرج   الجتــــارالنيابــــات العامــــة اإل ليميــــة  وبالتشــــريعات اخلديــــدة املتعلقــــة ب

 .وحالت الختفاء القسرج
الســــتعراض األول اعـــــاص ولحظــــا هنااريــــا اإليفــــادات العديــــدة الـــــ   ققــــا منــــذ  -123

وذكاـرت هنااريـا بتوصـيات ثـ(يت كانــا  .بإسـبانيا علـى الـر م مـن الصـعوبات ال تصـادية واملاليـة
 .وأ ارت إىل أهنا  يد التنفيذ 2010  د تقدما هبا و بلتاا إسبانيا يف عام
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لشـوا ال وأ ـارت اهلنـد إىل ا .ورحبا اهلند باعتمـاد اسـرتاتيةية إدمـاج الاةـر يف اتتمـع -124
 .املتعلقة  مارسة عزل السةة و ةعا إسبانيا على تبادل املعلومات عن أفعال التنميا اإلثا

وذكـــر الوفـــد اإلســـباي الصـــكوو التاليـــة يف معـــرض ت كيـــد التـــزام بلـــده باإلطـــار املعيـــارج  -125
امللحق  الربوتوكول الختيارجااي ي صكوو انضما إلياا إسبانيا مؤخر الدوي حلقوق اإلنسان  وه

بالعاد الدوي اعاص باحلقوق ال تصادية والجتماعية والينقافية  والربوتوكول الختيارج لتفا يـة 
حقـوق الطفـال بشـ ن إجـراء تقـدمي الب( ـات  واتفا يـة  لـ  أوروبـا بشـ ن منـع ومكافحـة العنــف 

باألعضــاء  لجتــاراضــد املــرأة والعنــف املنــزي جملاتفا يــة اســطنبولري واتفا يــة  لــ  أوروبــا ملكافحــة 
 .البشرية
وأكـــد الوفــــد أن إســــبانيا  ــــد برهنــــا علــــى التزاماـــا املؤسســــي مــــن خــــ(ل دعــــم عمليــــة  -126

الســـتعراض الـــدورج الشـــامال واملشـــاركة فياـــا علـــى حنـــو فعـــال ويف  يـــع أعمـــال  لـــ  حقـــوق 
 وتعتـرب عضـوية إسـبانيا يف .2013و 2011 يفيه بة عـام اإلنسان  الذج كانا إسبانيا عضواا 

فرصــة أخــرى لتعزيــز حقــوق اإلنســان والــدفاع  2015 ينــاير/مــن كــانون الينــاياا  لــ  األمــن اعتبــار 
 .عناا على املستوى املتعدد األطران

وذكار الوفـد بـبعض األولويـات يف السياسـة اعارجيـة الـ  تتبعاـا إسـبانيا يف  ـال حقـوق  -127
عقوبة اإلعـدام والـرتويج إلعـ(ن و ـف اختيـارج لعقوبـة اإلعـدام علـى  مناهضة ياإلنسان أل وهي

الصـــعيد العـــاملي ك طـــوة أوىل متاـــد إللاائاـــا؛ ومكافحـــة التمييـــز اخلنســـاي والتمييـــز القـــائم علـــى 
حقـــــوق أســــاا امليـــــال اخلنســـــي؛ وحــــق اإلنســـــان يف احلصـــــول علـــــى امليــــاه والصـــــرن الصـــــحي؛ و

 .رية وحقوق اإلنسان؛ واملدافعون عن حقوق اإلنساناأل  اص ذوج اإلعا ة؛ واألعمال التةا
و ال إن كال توصية وردت سون تدرا بعناية لكي  دد احلكومة مو فاـا مناـا ضـمن  -128

و ال الوفد إنه سيست دم حقه يف المتناع عن إبداء مو ـف معـة يف احلـة   .إطار دما معقول
 .عميقاا  ت ال   كن التعاد هبا  لي(ا منه أليية  ليال اللتزامااا إدراك
وأ ـــار الوفـــد إىل أن منشـــ  العديـــد مـــن التوصـــيات الـــ   ـــدما واملســـائال الـــ  طرحـــا  -129

يكمن يف ا ثار املرتتبة على تدابا ضبا أوضاع املالية العامة ال  الذت مـن أجـال التالـب علـى 
التضـــحيات الـــ  انطـــوت اا احلكومـــة تعـــي متامـــأن اا وأكـــد الوفـــد  ـــدد .األدمـــة ال تصـــادية واملاليـــة

علياا تل  التدابا بالنسـبة للعديـد مـن النـاا  وأهنـا أولـا عنايـة خاصـة لحـرتام معـايا الضـرورة 
 .وحسن التو يا وعدم النكوص وعدم التمييز

 .وجدد الوفد يف اعتام  التزام بلده بالستعراض الدورج الشامال -130
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 **أو التوصياتاالستنتاجات و/ -ثانياا  

ساااتقدد ردوداا بشاااين ا فاااي إسااابانيا والتاااي فيماااا يلاااي التوصااايات التاااي ساااتن ر في اااا  -131
الاادورة التاسااعة والعشاارين لمجلااس حقاااوق ال يتجاااو  موعااد ولكاان فااي الوقااا المناسااب 

  :2015تمو /يوليه  3حزيران/يونيه إلى  15في الفترة من التي ستعقد اإلنسان 
التصااااديق علااااى االتفاقيااااة الدوليااااة لحمايااااة حقااااوق جمياااا  العمااااا   -131-1

 )إندونيسيا(؛ من قبلبه الموصى الم اجرين وأفراد أسرهم على نحو 
مواصاالة الن اار فااي التصااديق علااى االتفاقيااة الدوليااة لحمايااة حقااوق  -131-2

 جمي  العما  الم اجرين وأفراد أسرهم )نيكاراغوا(؛
محااددة لضناااماد إلااى االتفاقيااة الدوليااة  الن اار فااي اتخااات   ااوات -131-3

 لحماية حقوق جمي  العما  الم اجرين وأفراد أسرهم )الفلبين(؛
الن اار فااي التصااديق علااى اتفاقيااة حقااوق جمياا  العمااا  الم اااجرين  -131-4

(، وفااااي االناااااماد إلااااى اتفاقيااااة  فاااا  حاااااالت انعااااداد 1990أساااارهم ) وأفااااراد
 ( )إكوادور(؛1961) الجنسية
الن اار فااي التصااديق علااى اتفاقيااة حقااوق جمياا  العمااا  الم اااجرين  -131-5

 وأفراد أسرهم )رواندا( )سري النكا(؛
التصااااديق علااااى اتفاقيااااة حقااااوق جمياااا  العمااااا  الم اااااجرين وأفااااراد  -131-6

حماياااة حقاااوق اإلنساااان فاااي البلاااد  تجاااا  أسااارهم، باعتباااار تلاااا   اااوة أساساااية 
 )غواتيماال(؛

قياااااة الدولياااااة لحماياااااة حقاااااوق جميااااا  العماااااا  االنااااااماد إلاااااى االتفا -131-7
 الم اجرين وأفراد أسرهم )السودان(؛

التصااااديق علااااى االتفاقيااااة الدوليااااة لحمايااااة حقااااوق جمياااا  العمااااا   -131-8
اإلسااضمية((، )باااراغواي(، )باانن(،  - وأفااراد أساارهم )إيااران )جم وريااة الم اااجرين

ليون(، )ال،ااااابون(، )الساااان،ا (، )ساااايرا ،ليشااااتي(، )الجزا اااار( - )تركيااااا(، )تيمااااور
  )هندوراس(؛البوليفارية((، )كوت ديفوار( و - ة)غانا(، )فنزويض )جم وري

االناااماد إلااى اتفاقيااة  فاا  حاااالت انعااداد الجنسااية )أتربيجااان(  -131-9
 )باراغواي( )البرت،ا (؛

__________ 

 مل  رر الستنتاجات والتوصيات. **
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تشااجي  إنشاااء لجنااة مشااتركة بااين الااو ارات لحقااوق اإلنسااان ماان  -131-10
التنساايق بااين مختلااف اإلدارات الورنيااة ورفاا  كفاااءة مكتااب أجاال  يااادة تحسااين 

 حقوق اإلنسان )إي اليا(؛
الن اااار فااااي إنشاااااء لجنااااة مشااااتركة بااااين الااااو ارات مكلفااااة بتنفياااا   -131-11

االلتزامات الدولية للدولة في مجا  حقوق اإلنسان وتتولى في جملة أماور تنسايق 
المعاهادات، وتن ايم الزياارات عملية صياغة التقارير الورنياة الموج اة إلاى هي اات 

الق رياة التااي يقااود ب ااا المكلفااون بوالياات فااي إرااار اإلجااراءات الخاصااة لمجلااس 
 حقوق اإلنسان )البرت،ا (؛

يعنااى بحقااوق اإلنسااان  المسااتو  تعيااين فريااق عاماال حكااومي رفياا  -131-12
للتثبا من سضسة التعاون والتنسيق في العمل المشاتر  باين الاو ارات فاي مجاا  

 ري؛قوق اإلنسان )ألمانياح
الن اار فااي إمكانيااة اسااتحداا ن اااد عاااد لرصااد التوصاايات الدوليااة  -131-13

 ة توصااايات هي اااات المعاهااادات وسلياااات مجلاااس حقاااوق اإلنساااانياااتيسااايراا لمن ج
 )باراغواي(؛ ومتابعت ا
  اااة ورنياااة لحقاااوق اإلنساااان  لوجاااودالممارساااة الجيااادة  مواصااالة -131-14
 يجية شاملة )إندونيسيا(؛  ة عمل أو استرات بوض 
وتنفيااا   الشاااروع فاااي وضااا    اااة ورنياااة جديااادة لحقاااوق اإلنساااان -131-15

 االستراتيجية الورنية للقااء على العنف ضد المرأة )اليونان(؛
الن اااار فااااي وضاااا  مقشاااارات بشااااين حقااااوق اإلنسااااان علااااى نحااااو  -131-16

تقيايم السياسااات اقترحتاه مفوضاية حقاوق اإلنسااان، وتلاا باعتبارهاا أداة تتاي   ماا
 أكثر دقة واتساقاا )البرت،ا (؛اا الورنية المتعلقة بحقوق اإلنسان تقييم

ب   ج ود  اصة لنشر الوعي بحقوق اإلنسان ونشار مباد  اا باين  -131-17
 الموارنين )الكويا(؛

، للتاادابير التااي اتخاا ت فااي 2016ن ايااة عاااد فااي إجااراء تقياايم،  -131-18
 تيجية المتعلقة بحماية النساء واألرفا  )فرنسا(؛إرار مختلف الخ ط االسترا

تكثيف الج اود الرامياة إلاى تعزياز الوحادة والو ااد الاورنيين، ب ارق  -131-19
دياة ا من ا تشجي  الحوار بين المجتمعاات تات األصاو  اإلثنياة واالنتمااءات العق

 المختلفة )ماليزيا(؛
الف الحااارات مان تكثيف الج اود المب ولاة فاي إراار مباادرة تحا -131-20

 أجل تعزيز الحوار والتقارب بين األديان والشعوب )الم،رب(؛
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وض  من قة البحر الكاريبي في االعتبار ضامن المناارق الج،رافياة  -131-21
تات األولوية في بارام  التعااون اإلنماا ي الادولي وفيماا وراء البحاار التاي أع ياا 

تاااادابير تقشاااافية لمواج ااااة األ مااااة  علااااى إثاااار اعتماااااد إساااابانيااا ل ااااا األولويااااة مااااق ر 
 االقتصادية )ترينيداد وتوباغو(؛

مواصااالة التعااااون مااا  األمااام المتحااادة فاااي مجاااا  حقاااوق اإلنساااان  -131-22
 )رومانيا(؛

إلااى لجنااة القااااء علااى التمييااز العنصااري متااي ر تقااديم تقريرهااا ال -131-23
 )سيراليون(؛

وثيق في متابعاة توصايات  بشكلتشجي  مشاركة المجتم  المدني  -131-24
 مجلس حقوق اإلنسان )ترينيداد وتوباغو(؛

تنفيااااااااا  الخ اااااااااة االساااااااااتراتيجية لتحقياااااااااق تكاااااااااافق الفااااااااار   -131-25
ب اااادق القااااااء علااااى أي م اااااهر متبقيااااة ماااان التمييااااز  2016-2014 للفتاااارة

 الجنساني )الجبل األسود(؛
 تنفياااااا  الخ ااااااة االسااااااتراتيجية لتحقيااااااق تكااااااافق الفاااااار  مواصاااااالة -131-26
 ، وتقلاي  اوالرجانسااء من أجل توفير فار  متكاف اة لل 2016-2014 للفترة

 الفجوة في األجور على وجه الخصو  )ميانمار(؛
تنفياا  التاادابير المنصااو  علي ااا فااي الخ ااة االسااتراتيجية  مواصاالة -131-27

 )ألبانيا(؛ 2016-2014لتحقيق تكافق الفر  للفترة 
تنفياا  االسااتراتيجيات المعتماادة ماان الراميااة إلااى مواصاالة ج ودهااا  -131-28

 أجل القااء على أي م اهر متبقية من التمييز الجنساني )السودان(؛
إلى تعمايم مراعااة المسااواة باين الجنساين  الراميةج ودها  مواصلة -131-29

في القاوانين والسياساات وتخصاي  ماا يكفاي مان الماوارد لتنفيا  القاانون الخاا  
 ن العنف الجنساني )صربيا(؛بتدابير الحماية الشاملة م

تخصاي  بالشاركات العاماة  إللازادالن ار فاي اعتمااد تشاري  جدياد  -131-30
 حص  من المقاعد غير التنفي ية في مجالس اإلدارة للمرأة )إي اليا(؛

مواصااالة الج اااود الرامياااة إلاااى تعزياااز وصاااو  المااارأة إلاااى مناصاااب  -131-31
 المسقولية ومواق  اتخات القرار )الم،رب(؛

  يادة مشاركة المرأة في عملية اتخات القرار )رواندا(؛ -131-32
تمثيااال ال ساااد الفجاااوات القا ماااة باااين الجنساااين عااان ررياااق تعزياااز -131-33

 )سيراليون(؛  المتكافئ للمرأة في مواق  اتخات القرار  ورصد
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على تعزيز مشاركة المرأة في مواق  اتخات القرار في  بنشاطالعمل  -131-34
 ؛الق اعين العاد والخا  على السواء )غانا(

تعزياااز التشاااريعات فاااي مجاااا  التميياااز العنصاااري والعنصااارية وكااار   -131-35
 األجانب )لبنان(؛

أجاال ماان تعزيااز التاادابير، بمااا فااي تلااا التشااريعات المعمااو  ب ااا،  -131-36
والتمييااز العنصااري وكاار  األجانااب ومااا يتصاال باا لا ماان  مناا  ومكافحااة العنصاارية

 تحسين اإلحصاءات الورنية )البرا يل(؛مواصلة تعصب، و 
لتمييز من  اض  اعتمااد قاانون اناهاة قا مة لمتعزيز التشريعات ال -131-37

شامل لمكافحاة العنصارية والتميياز العنصاري وكار  األجاناب وماا يتصال با لا مان 
 تعصب )كوت ديفوار(؛

مااعفة ج ودها في مجا  مكافحة األشكا  المعاصارة للعنصارية  -131-38
والتمييااز العنصااري وكاار  األجانااب ومااا يتصاال باا لا ماان تعصااب، ويشاامل تلااا 
 تجريم   اب الكراهية وجمي  أشكا  التحري  على الكراهية والعنف )ماليزيا(؛

مكافحاااااة التميياااااز مااااان  اااااض  الرامياااااة إلاااااى سياساااااات التحساااااين  -131-39
التشااريعات التاااي تخاااا  ل اااا الجااارا م المرتكباااة باااداف  الكراهياااة والعنصااارية وكااار  

 األجانب ومعاداة السامية )إسرا يل(؛
باالتمييز المتصالة تعزيز عمال اإلدارات الرامية إلى مواصلة الج ود  -131-40

 والجرا م المرتكبة بداف  الكراهية )ق ر(؛
الخ اب الا ي يانم عان لحديث/اتعزيز التدابير المتخ ة لمكافحة  -131-41

 الكراهية )البحرين(؛
اتخات تدابير فعالاة للحاد مان الكراهياة العنصارية والتعصاب الاديني  -131-42

 و  اب الكراهية والكضد ال ي ينم عن كر  األجانب )بن،ضديش(؛
أجااال وضاا  حاااد لخ ااااب ج ااد مااان باا   كااال ماااا فااي وساااع ا مااان  -131-43

ب ومحاولااة فعاال كاال مااا فااي مقاادورها ماان أجاال الكراهيااة القااا م علااى كاار  األجاناا
 التصدي ل    المسيلة دا ل مقسسات البلد بيسر  )ليبيا(؛

مكافحاااااة التميياااااز ضاااااد مجموعاااااات الرامياااااة إلاااااى ج اااااود التعزياااااز  -131-44
األقلياااات فاااي البلاااد، وتلاااا باااالتحقيق الفعاااا  فاااي أي تصااارق نااااب  مااان دوافااا  

 لتصرق )ناميبيا(؛صاحب ه ا امناسبة على  عقوبةتوقي  عنصرية و 
من االحتكاد أقليات عرقية ودينية إلى المنتمين تمكين األشخا   -131-45

، ومكافحااة التنمايط العنصاري والاديني، وتعزياز تشااريعات للقاااء علاى نحاو كامال
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عتمااااد قاااانون شاااامل بشاااين العنصااارية والتميياااز العنصاااري وكااار  بامكافحاااة التميياااز 
ناااو    ااب الكراهيااة ويتااامن تاادابير األجاناب ومااا يتصاال با لا ماان تعصااب، يت

 التحقيق في ه   الجرا م ومحاكمة مرتكبي ا على نحو فعا  )باكستان(؛
ضااامان التحقياااق الفعاااا  فاااي جميااا  التصااارفات العنصااارية ومعاقباااة  -131-46

 ألصو  )توغو(؛لاا مرتكبي ا ربق
تشاااديد إجاااراءات مكافحاااة التميياااز العنصاااري والتعصاااب مواصااالة  -131-47

م ااااهر  وحماياااة الحقاااوق المشاااروعة للم ااااجرين ومجموعاااات األقلياااات بجميااا  
 )الصين(؛

مكافحة التمييز والعنصرية وكر  األجاناب الرامية إلى تدابير التعزيز  -131-48
 )غابون(؛لألجانب واألقليات ي مجا  العمل، والحصو  على السكن، والتعليم ف

ثنااااي والعنصااااري اتخااااات تاااادابير ماااان أجاااال وضاااا  حااااد للتنماااايط اإل -131-49
 ولجمي  أشكا  التمييز العنصري )غانا(؛

 اتخات تدابير فعالة لوض  حد للتنميط اإلثني والعنصري )ال ند(؛ -131-50
مكافحة التصرق التمييزي الا ي يصادر عان عناصار إنفاات القاانون  -131-51

وضمان التحقيق الفعا  في أي سوء تصرق تكون دوافعه عنصارية وإنازا  العقوباة 
 اإلسضمية((؛ - )إيران )جم وريةفي ه ا الصدد  مة المض
اعتماااد تاادابير تشااريعية وقاااا ية وإداريااة لااامان حااق أي شااخ   -131-52

يدعي تعرضه للتع يب أو غير  من ضروب سوء المعاملة في الحصو  على سابيل 
انتصاااق فعااا ، ولتااوفير اإلرااار اإلداري والقاااا ي الااض د لمناا  إفااضت المااو فين 

 ين بارتكاب ه   الجرا م من العقاب )هولندا(؛المت م
اعتمااااد تااادابير تشاااريعية وقااااا ية وإدارياااة لاااامان سااابل انتصااااق  -131-53

فعالااة عاان أعمااا  التعاا يب وسااوء المعاملااة وتعزيااز إرارهااا لمحاكمااة مرتكبااي هاا   
 الجرا م )أستراليا(؛

قااوة ضاامان التحقيااق الجاااد فااي االدعاااءات المتعلقااة باسااتخداد ال -131-54
 المفررة من قبل أفراد األمن والميليشيا التابعة ل ا )إسرا يل(؛

القااء المدني العادي، دون إب اء، إجراء  جريالحر  على أن ي -131-55
تحقيقات نزي ة ومستقلة في جمي  االدعاءات المتعلقاة باالتعرض للتعا يب وغيار  

حايا علاااى ماان ضااروب سااوء المعاملاااة فااي الاادوا ر األمنيااة، وضااامان حصااو  الااا
 تعوياات )فرنسا(؛
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ضمان الرصد الفعا  إلجراءات االحتجا  واالعتقاا  التاي تتخا ها  -131-56
 قوات إنفات القانون )بولندا(؛

عضماات تاد  علاى للن ار فاي أي لشاررة تابعاة لإنشاء سلية مراقباة  -131-57
 )ألمانيا(؛من أفرادها احتما  ممارسة التع يب وسوء المعاملة 

العملية الملموسة والمجدية  التي  مزيد من التدابير واآلليات وض  -131-58
تمناا ، علااى نحااو فعااا ، التعاارض ألي نااوع ماان أنااواع سااوء المعاملااة علااى أياادي 
الشااررة وحااراس السااجون، بمااا فااي تلااا إمكانيااة إعااادة الن اار فااي ممارسااة عااز  

 )هن،اريا(؛ ناءالسج
جمياا  المشااتبه ب اام ، وضاامان السااما  لناءإل،اااء ن اااد عااز  السااج -131-59

 المحتجزين لد  الشررة باالتصا  فوراا بمحاد )إيران(؛
لاااامان االمتثاااا  للقاااانون الااادولي  ناءاساااتعراض ن ااااد عاااز  الساااج -131-60

 لحقوق اإلنسان )أيرلندا(؛
وضاامان تمك اان جمياا   موتعاا يب  ناءإل،اااء اللجااوء إلااى عااز  السااج -131-61

المشتبه ب م ال ين تحتجزهم الشررة من االستعانة فوراا بمحاد من  بدء االحتجا  
 )باكستان(؛

المساااعدة الحصااو  علااى  ااامانل ناءاسااتعراض ن اااد عااز  السااج -131-62
، وسااارية اتصاااا  الشاااخ  المحتجاااز بمحااااد دون تاااي ير القانونياااة عناااد االحتجاااا 

 ساعة )النمسا(؛ 72في غاون  اةقاأحد الأماد يختار  بنفسه، وضمان مثوله 
اسااتعراض مااد  امتثااا  تشااريعات مكافحااة اإلرهاااب، التااي تجيااز  -131-63

والن اار فااي إل،اااء ن اااد العااز   ،عااز  السااجين، للمعااايير الدوليااة لحقااوق اإلنسااان
 )الجم ورية التشيكية(؛

ن اعتمااااد اساااتراتيجية ورنياااة لتحساااين األوضااااع فاااي ن ااااد الساااجو  -131-64
 )االتحاد الروسي(؛

تعزيز التدابير الرامية إلى القااء علاى العناف ضاد المارأة، بماا فياه  -131-65
 العنف المنزلي )اليابان(؛

مكافحاة العناف الجنسااني، وال سايما الرامية إلاى مواصلة ج ودها  -131-66
الورنياة ضد النساء توات اإلعاقة، وتلا من  ض  التنفي  الفعاا  الساتراتيجيت ا 

 )ماليزيا(؛ 2016-2013للقااء على العنف ضد المرأة للفترة 
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اتخاااات جميااا  التااادابير الض ماااة للقاااااء علاااى العناااف الجنسااااني،  -131-67
المحاااكم المتخصصااة  عماالفااي تلااا العنااف ضااد النساااء األجنبيااات، وتقياايم  بماا

 في ه ا الصدد )ناميبيا(؛تات الصلة 
ااااااء علااااى العنااااف الجنسااااااني إلااااى القالراميااااة مواصاااالة الج ااااود  -131-68

والحااار  علاااى الن اااوض باااالمرأة فاااي مواقااا  اتخاااات القااارار فاااي جميااا  الق اعاااات 
 )جم ورية كوريا(؛

 الض مااااااة جميااااا  التاااااادابير التشاااااريعية والتنفي يااااااةتخااااااات امواصااااالة  -131-69
لمكافحااااة العنااااف الجنساااااني، ماااا  إيااااضء اهتماااااد  ااااا  للاااااحايا الم اااااجرات 

 النكا(؛ )سري
تعزيز برنام  الحماية مان العناف الجنساي والجنسااني، ما  التركياز  -131-70

علاااى تاااوافر تااادابير الحماياااة وإمكانياااة االساااتفادة من اااا ونوعيت اااا، وضااامان التمتااا  
 الكامل بالحقوق الجنسية واإلنجابية )سويسرا(؛

ضاااحايا العناااف الجنسااااني فاااي مجاااا  واجاااه تقيااايم العقباااات التاااي ت -131-71
يااة الفعالااة، وإمكانيااة االحتكاااد إلااى القااااء، واالسااتفادة ماان الحصااو  علااى الحما

 جبر الارر، وتقييم األسباب التي تمنع م من تقديم الشكو  )هولندا(؛
تقييم أداء المحاكم المتخصصة التاي تن ار فاي قااايا العناف ضاد  -131-72

 يرلندا(؛أتحديد أفال الممارسات وتشجيع ا )المرأة، و 
التاادريب الفعااا  لل ي ااات القاااا ية المكلفااة بااالتحقيق فااي  ضاامان -131-73

 حاالت العنف الجنساني )سلوفاكيا(؛
ضاامان حصااو  جمياا  ال ي ااات القاااا ية التااي تتااولى التحقيااق فااي  -131-74

حاااالت العنااف الجنساااني علااى تاادريب متخصاا  ماان أجاال اسااتيفاء المت لبااات 
ير الحماية الشاملة من العنف المنصو  علي ا في القانون األساسي المتعلق بتداب

 الجنساني )المملكة المتحدة لبري انيا الع مى وأيرلندا الشمالية(؛
قااانون العقوبااات فيمااا يتعلااق  لتعااديلاعتماااد مشااروع قااانون جديااد  -131-75

والاااازوا   ،بالبشاااار، واالساااات،ض  الجنسااااي االتجاااااربمسااااا ل العنااااف الجنساااااني، و 
 القسري )أوكرانيا(؛

باااااين و ارات الصاااااحة والعااااااد   بشاااااكل وثيااااااقالتنسااااايق شاااااجي  ت -131-76
والدا لياااة مااان  اااض  سلياااة رسااامية لمكافحاااة العناااف الجنسااااني وضااامان حصاااو  
ماااو في القاااااء، وماااو في إنفاااات القاااانون، وغيااارهم مااان الماااو فين علاااى التااادريب 
المض اااام بشااااين جمياااا  أشااااكا  العنااااف الجنساااااني والتمييااااز )الواليااااات المتحاااادة 

 األمريكية(؛
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العنااف المنزلااي  ال سايماتعزياز تاادابير مكافحاة العنااف ضاد الماارأة،  -131-77
 ليشتي(؛ - )تيمور
تنفياااا  اسااااتراتيجيت ا الورنيااااة للقااااااء علااااى العنااااف ضااااد الماااارأة  -131-78
 )أستراليا(؛ كامضا اا  تنفي  2016–2013 للفترة
مكافحة العنف ضد المرأة في إراار متابعاة ل قوة أشدتدابير  اتخات -131-79

 2016-2013االساااتراتيجية الورنياااة للقاااااء علاااى العناااف ضاااد المااارأة للفتااارة 
 )كوبا(؛
تعزياااز تااادابير مكافحاااة العناااف المنزلاااي وغيااار  مااان أشاااكا  العناااف  -131-80

 الجنساني )أتربيجان(؛
العنااف المنزلااي  ال سايماتعزياز تاادابير مكافحاة العنااف ضاد الماارأة،  -131-81

 )ال ند(؛
وارد الكافيااااااة لتنفياااااا  القااااااانون األساسااااااي ضاااااامان تخصااااااي  الماااااا -131-82
المتعلاق بتاادابير الحماياة ماان العناف الجنسااني، ماا  إياضء اهتماااد  1/2004 رقام

 اااااا  لتيساااااير االساااااتفادة مااااان هااااا   التااااادابير مااااان  اااااض  وضااااا    اااااة عمااااال 
 )شيلي(؛ ورنية
ماااااااعفة الج اااااود الرامياااااة إلاااااى مكافحاااااة العناااااف ضاااااد النسااااااء  -131-83

 رفا  توو اإلعاقة )غانا(؛األ ال سيماواألرفا ، و 
 ال ساااايمامواصاااالة الج ااااود الراميااااة إلااااى تعزيااااز حقااااوق األرفااااا ، و  -131-84

 األرفا  الم اجرون وضحايا االعتداء الجنسي والعنف )أوكرانيا(؛
مااااارس ضااااد األرفااااا  نتيجااااة  ي يالمكافحااااة الفعالااااة للعنااااف الاااا -131-85
 اإلسضمية((؛ - عتداء الجنسي على الُقصَّر )إيران )جم وريةلض

مكافحاااااة العناااااف ضاااااد األرفاااااا  الرامياااااة إلاااااى ج اااااود التكثياااااف  -131-86
 ومعاملت م معاملة غير قانونية، بما في تلا االعتداء الجنسي )االتحاد الروسي(؛

 باألشخا  )لبنان(؛ االتجارمواصلة تحسين سبل مكافحة  -131-87
باألشاخا   االتجاار يادة التعااون الادولي واإلقليماي بشاين مسايلة  -131-88

 )ق ر(؛
 بالبشر )رومانيا(؛ االتجارمواصلة مكافحة  -131-89
تحدياااااد هوياااااة الااااااحايا، وتلبياااااة لتحساااااين اإلجاااااراءات المتبعاااااة  -131-90

 بالبشر من األرفا  )ألبانيا(؛ االتجاراالحتياجات الخاصة لاحايا 
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 ؛باألشخا  )أرمينيا( االتجاراتخات تدابير لمكافحة  مواصلة -131-91
باألشاااااخا  ألغاااااراض  االتجاااااارتنفيااااا    اااااة جديااااادة لمكافحاااااة  -131-92

 االست،ض  الجنسي في أقرب وقا ممكن )أستراليا(؛
بالبشاار ألغااراض  االتجااارمكافحااة مواصاالة ج ودهااا فيمااا يتعلااق ب -131-93

االساات،ض  الجنسااي، والن اار فااي وضاا  صااي،ة جدياادة للخ ااة الشاااملة لمكافحااة 
 ألغراض االست،ض  الجنسي )فرنسا(؛ االتجار
تعزياااز شااافافية الن ااااد السياساااي عااان الرامياااة إلاااى تكثياااف الج اااود  -131-94

رريااق تبساايط اإلجااراءات القاااا ية للتحقيااق فااي الفساااد ومحاكمااة مرتكبيااه علااى 
 وجه السرعة )الواليات المتحدة األمريكية(؛

ي  ي فااالقااااان ااااد اات التاااي أد لاااا علاااى الصاااضحاإلاساااتعراض  -131-95
القاااانون الااادولي  عالمياااةمبااادأ للقيااااد  اصاااة باااامان وتعزياااز  2014 أوا ااال عااااد

 )ألمانيا(؛ لحقوق اإلنسان
، ماا  مااا ياارتبط بااه ماان اإلصااضحيةالن اار فااي اعتماااد مباادأ العدالااة  -131-96

 بديلة في قااء األحداا )إندونيسيا(؛عقوبات 
غااام األ ماااة االقتصاااادية تنفيااا  قاااانون الااا اكرة التاريخياااة ر  مواصااالة -131-97

 )لبنان(؛
إلاى اا وض  استراتيجية شاملة وجامعة للتعامل ما  الماضاي، اساتناد -131-98

 ،حقاااوق الااااحايا والتزاماااات الااادو ، أي التزام اااا بتحقياااق العاااد ، وتاااوفير الجبااار
 وضمانات عدد التكرار )سويسرا(؛

وحماياااة تصاااحي  ال لااام التااااريخي الرامياااة إلاااى مواصااالة ج ودهاااا  -131-99
 حقوق ضحايا ، على الصعيدين الورني والدولي )أرمينيا(؛

االسااتعانة بالدراسااات المقارنااة لمعالجااة التحااديات التااي ين ااوي  -131-100
علي اااا التحقياااق فاااي الجااارا م المرتكباااة فاااي  مااان الحااارب األهلياااة ون ااااد فرانكاااو، 

  المعنااي ماا  توصاايات المقاارر الخااااا إلااى القااانون الاادولي، وتلااا تمشااياا اسااتناد
 بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدد التكرار )شيلي(؛

ااامان معالجااة حاااالت اال تفاااء لاتخااات جمياا  التاادابير الض مااة  -131-101
القسااااري أماااااد المحاااااكم المدنيااااة دون المحاااااكم الخاصااااة،كالمحاكم العسااااكرية 

 )ليبيا(؛
ير الض مااااة لوضاااا  اعتماااااد تاااادابير تشااااريعية أو غيرهااااا ماااان التااااداب -131-102

من االتفاقية الدولياة لحماياة  24من المادة  1يتماشى م  الفقرة  اياتعريف للاح
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جمياا  األشااخا  ماان اال تفاااء القسااري، وضاامان اسااتفادة أي شااخ  يلحااق بااه 
ض تفاء القسري من جمي  تدابير التعوي  والجبر المنصو  لضرر مباشر نتيجة 

 اإلجراءات الجنا ية بعد )بنما(؛دأ لم تبتا علي ا في القانون، حتى إ
معالجااة مساايلة حاااالت اال تفاااء القسااري معالجااة تامااة بالتعاااون  -131-103

 الوثيق م  سليات حقوق اإلنسان )جم ورية كوريا(؛
اعتماااااد تاااادابير تشاااااريعية أو قاااااا ية مناسااااابة لتجااااريم اال تفااااااء  -131-104

لحماية جميا  األشاخا  مان  لألحكاد الواردة في االتفاقية الدوليةاا القسري، وفق
إلمكاان الن ااد الادا لي  علاى عديضتتد ا  إعلى تشجي  الاال تفاء القسري، و 

 إجراء تحقيق شامل ونزيه في حاالت اال تفاء القسري )األرجنتين(؛
 لألرفااا  مناا  الاازوا  المبكاارلتحديااد ساان دنيااا لاازوا  األرفااا   -131-105

 )سيراليون(؛
 وا  األرفاا  ورفا  السان الادنيا للازوا  فاي  القااء علاى  ااهرة -131-106

 ال روق االستثنا ية )أتربيجان(؛
ضاامان احتااراد حااق األقليااات، بماان فااي م المساالمون، فااي التعبااد  -131-107
 اإلسضمية((؛ - في الممارسة العملية )إيران )جم ورية كامضا اا  احترام
في القاانون المادني وفقااا للمعاايير  االتش ير وإدراج  ةإل،اء جريم -131-108

 الدولية )إستونيا(؛
 حريااة التعبياارل ةاألساساايوق تعزيااز التاازاد الحكومااة بااامان الحقاا -131-109

لتجماا  الساالمي وتكااوين الجمعيااات، ومواصاالة التعاااون ماا  المجتماا  الماادني، وا
ي اة مزياد مان الج اود لت ي اة بال   ببام  المادافعين عان حقاوق اإلنساان،  سيما ال

 مواتية ألعااء من مات المجتم  المدني )صربيا(؛
تقيااد علااى نحااو غياار متناسااب التااي  تشااريعيةالتعااديضت جنااب الت -131-110

 ممارسة الحق في حرية التجم  )السويد(؛
لتقيياااد حرياااة التعبيااار اا ضااامان تعاااديل قاااانون الساااضمة العاماااة منعااا -131-111

 والحق في التجم  السلمي )شيلي(؛
حقاوق اإلنساان لبااللتزاماات الدولياة  التقيداتخات تدابير لامان  -131-112

فاااي كافاااة التشاااريعات، وال سااايما القاااوانين المتعلقاااة بحاااق جميااا  األشاااخا  فاااي 
 التجم  السلمي والت اهر )كوستاريكا(؛

ضاامان التمتاا  الكاماال بااالحق فااي حريااة التجماا  وحريااة التعبياار،  -131-113
وتنقي  القوانين المعماو  ب اا أو االمتنااع عان  ،وتس يل تن يم التجمعات السلمية
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حرية التجم  الحق في ممارسة  على ال لزود ل ااا اعتماد قوانين جديدة تا  قيود
 وحرية التعبير )الجم ورية التشيكية(؛

القاوة  استخدادعند الارورة والتناسب  ريفعلتاعتماد تشريعات  -131-114
ن )االتحاد و السكان المدنيي يقود ب ا الت حتجا في أعما  االالشررة  من جانب
 الروسي(؛

 يادة الوعي بين قوات األمن بشين احتراد حقوق اإلنسان  ض   -131-115
للحااق فااي التجماا  الساالمي وتكااوين الجمعيااات وحريااة التعبياار اا الم اااهرات ضاامان

 )سويسرا(؛
لتو يااف والحصااو  لقابليااة ال يااادة التاادابير الراميااة إلااى تحسااين  -131-116

  مااباين الشاباب الا كور واإلنااا، وضامان تكاافق الفار  بين ال سايماعلى عمل، 
 )ماليزيا(؛

علااى  فاا  معااد   ال ساايماالتركيااز علااى ق اااع العمالااة، و  يااادة  -131-117
 الشباب )الصين(؛عند ب الة ال

معالجااااااة ب الااااااة الشااااااباب والتصاااااادي الفعااااااا  للتمييااااااز القااااااا م  -131-118
بشاااروط العمااال ومت لباااات الحصاااو  علياااه )إياااران الم ااااجرين فيماااا يتعلاااق  ضاااد

 اإلسضمية((؛ - )جم ورية
ضمان إنفات القاوانين المتعلقاة باالتمييز فاي مجاا  االساتخداد أو  -131-119

، وضمان حصو  أفراد جماعاة الروماا علاى نفاس الحماياة القانونياة الشااملة لمعال
 األمريكية(؛ واألجور وشروط العمل المتاحة لآل رين )الواليات المتحدة

وحقاااااااوق م االقتصاااااااادية  ضااااااامان ساااااااضمة العماااااااا  الم ااااااااجرين -131-120
 العمااااااا  الم اااااااجريين غياااااار الشاااااارعيينال ساااااايما ، كااااااامضا اا  ضاااااامان واالجتماعيااااااة
 )بن،ضديش(؛

الحاااالي االسترشااااد بالتوصااايات المقدماااة فاااي إراااار االساااتعراض  -131-121
ال سايما النسااء واألرفااا ، لمراجعاة التادابير التاي قاد تعااوق حصاو  الم ااجرين، و 

 ،على الحقوق األساسية كالحق في الصحة والحق في التعلايم والحاق فاي الساكن
 )نيكاراغوا(؛  اوتعديل
الميزانياة  فايعلى أي تعاديضت  المترتبةالسلبية  التداعياتتقييم  -131-122
يتعلاااق باساااتفادة الجميااا  مااان  ااادمات الصاااحة والتعلااايم، وال سااايما الف اااات  فيماااا

الاااعيفة مثاال الم اااجرين والنساااء واألشااخا  توي اإلعاقااة والمساانين واألرفااا  
 )النروي (؛
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الشااروع فااي إجااراء تقياايم مناات م لمااا تخلفااه تاادابير التقشااف ماان  -131-123
 وال سيما األرفا  )الجزا ر(؛اا، األكثر ضعفسثار على الف ات االجتماعية 

لرامياة إلاى التخفياف مان سثاار الن ر في إع ااء األولوياة للتادابير ا -131-124
 األ مة االقتصادية )سري النكا(؛

  وات لامان من  التيثير السلبي لتادابير التقشاف علاى اتخات  -131-125
الحقاااوق االقتصاااادية واالجتماعياااة والثقافياااة، و اصاااة الحاااق فاااي الساااكن الض اااق 

 والصحة وال، اء والتعليم )البرا يل(؛
 حاد تقشافية تعتمادها الحكوماة إلاى أقصاى التقليل من أي تدابير -131-126
مققتة ومتناسبة وغير تمييزية، وأن تي   فاي ه   التدابير ، وينب،ي أن تكون ممكن

 واألشد معاناة من الحرمان )مصر(؛شد فقراا االعتبار احتياجات الموارنين األ
لف ااااات األشااااد لتاااادابير الحمايااااة والرعايااااة االجتماعيااااة اساااات ناق  -131-127

 ن الحرمان التي تاررت من األ مة االقتصادية المالية العالمية )كوبا(؛معاناة م
ألشااااااخا  لتاااااادابير الحمايااااااة والرعايااااااة االجتماعيااااااة اساااااات ناق  -131-128

)فنااازويض فاااي أقااارب وقاااا ممكااان مااان اآلثاااار القاساااية لأل ماااة اا تاااارر  األكثااار
 البوليفارية((؛ - )جم ورية

إعاااادة ت بياااق تااادابير الحماياااة االجتماعياااة  ، عناااداألولوياااة إع ااااء -131-129
 لتحسين وض  األشخا  ال ين يعيشون في فقر مدق  )سلوفينيا(؛ ،والمساعدة

مواصلة الج ود التي تكفل، على نحاو تااد، الحقاوق االقتصاادية  -131-130
واالجتماعياااة لجميااا  الف اااات الااااعيفة، بمااان فاااي م الم ااااجرون واألشاااخا  توو 

 وريا(؛اإلعاقة )جم ورية ك
 لف ااات الاااعيفةالراميااة إلااى تعزيااز حصااو  ااإلجااراءات واصاالة م -131-131

اا  على  دمات الرعاياة الصاحية والمسااعدة القانونياة، بماا فاي تلاا الم ااجرون أيا
 كان وضع م كم اجرين )جم ورية مولدوفا(؛

إد ااااا  إصااااضحات لحمايااااة الحقااااوق االقتصااااادية واالجتماعيااااة  -131-132
ي اااا الحاااق فاااي التنمياااة والقاااااء علاااى الفقااار، والتصااادي للب الاااة والثقافياااة بماااا ف

 والتفاوت االجتماعي )باكستان(؛
الن اااار فااااي اعتماااااد سياسااااة شاااااملة لمعالجااااة عمليااااات اإل ااااضء  -131-133

الااا ين لااام يعاااد بمقااادورهم تساااديد  أصاااحاب األراضااايالقساااري التاااي يتعااارض ل اااا 
 علي م من رهون عقارية )سلوفاكيا(؛ ما
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تشااااااجي  االتفاقااااااات تات الصاااااالة لالتشااااااريعات مراجعااااااة تعزيااااااز  -131-134
عملياااات اإل اااضء )فنااازويض  جناااباألفاااراد والمقسساااات المالياااة مااان أجااال ت باااين

 البوليفارية((؛ - )جم ورية
الن ااار فاااي اعتمااااد تااادابير شااااملة تاااوفر ضااامانات كافياااة لحماياااة  -131-135

 السكن )إكوادور(؛ حقوق األشخا  الم اجرين، ال سيما فيما يتعلق بالحق في
ضاامان الحصااو  علااى الرعايااة الصااحية والت، يااة الصااحية الفعالااة  -131-136

 لجمي  األفراد دون تمييز )تايلند(؛
تااااااوفير الت، يااااااة الصااااااحية لجمياااااا  األشااااااخا  المقيمااااااين فااااااي  -131-137

ب،ااااا  الن اااار عااااان وضااااع م مااااان الناحيااااة اإلدارياااااة )جم وريااااة مقااااادونيا  إساااابانيا،
 (؛اليوغوسضفية سابقاا 

مان  ضمان استفادة جميا  األشاخا  الا ين يعيشاون فاي إسابانيا -131-138
ن يفاي تلاا الم ااجر  االرعاية الصحية األساسية والمساعدة ال بية دون تميياز، بما

 ال ين ال يملكون األوراق الض مة )أوروغواي(؛
استعراض اإلصضحات التي أد لا في مجاا  الصاحة مان أجال  -131-139

 الم اجرين على  دمات الرعاية الصحية )ال ند(؛ضمان حصو  
اا األكثاار ضااعفاألرفااا  الاا ين ينتمااون إلااى الف ااات  وصااو تيسااير  -131-140

 لى الخدمات الصحية والتعليم )الجزا ر(؛إ
الصااااحة الجنسااااية  فااااي مجااااا تثقيااااف مااااواد للالن اااار فااااي إدرا   -131-141

 واإلنجابية في المناه  الدراسية )سلوفينيا(؛
 يادة ميزانياة التعلايم لاامان حصاو  الرامية إلى  ج ودالمواصلة  -131-142

لتاااوفير نوعياااة جيااادة مااان التعلااايم تااادابير  خااااتالمدرساااين علاااى أجاااور مرضاااية، وات
ن ار عان األصال اإلثناي وناوع الجانس على قدد المساواة بين م، ب،  ال ،لل ضب

 )المكسيا(؛ اإلعاقةو 
الحفاظ على الميزانيات من  ض  بتدا ي حماية ق اع التعليم اال -131-143

 )البحرين(؛الكافية والمناسبة 
مواصااالة الج اااود الرامياااة إلاااى الحاااد مااان حااااالت التسااارب مااان  -131-144

 التعليم والتدريب )ميانمار(؛
اتخااات التاادابير الض مااة لتقلااي  معااد  تاار  الدراسااة فااي مرحلااة  -131-145

 مبكرة )تركيا(؛
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 حصو  جمي  األرفا  في البلدلامان جراءات اتخات إمواصلة  -131-146
 تلاا فاي ابمابيان م، التعلايم األساساي، علاى قادد المسااواة نوعية جيدة مان على 

 أرفا  الم اجرين )الفلبين(؛
، علاى التعلايم ألرفا  الم اجرينلحصو  اضمان فر  متساوية  -131-147

 )بولندا(؛ وال سيما الروما
ن الحاااق فاااي التعلااايم الجاااام  إلاااى ضاااما الرامياااةمواصااالة الج اااود  -131-148

لجميااا  األرفاااا ، بمااان فاااي م األرفاااا  الااا ين ينتماااون إلاااى األقلياااات أو األرفاااا  
 الم اجرون )السن،ا (؛

اتخااات تاادابير لزيااادة فاار  األرفااا  توي األصااو  الم اااجرة فااي  -131-149
 الحصو  على التعليم )بن،ضدش(؛

ا  المنتمااين إلااى األقليااات صااو  األرفااو اتخااات تاادابير لتحسااين  -131-150
لااى التعلاايم وكاا لا لوضاا  باارام  ماان أجاال الحااد ماان إوأرفااا  األساار الم اااجرة 

 االنق اع عن الدراسة )جم ورية مقدونيا اليوغوسضفية سابقاا(؛
لل اضب ال،جار العنصاري فصال المنا  لالمبادرات الض ماة اتخات  -131-151

 لبوليفارية((؛ا - )فنزويض )جم وريةومكافحته في المدارس 
ضااااامان تمتيااااا  جميااااا  األشاااااخا  توي اإلعاقاااااة بالحماياااااة مااااان  -131-152

 ؛التمييز، وحصول م على فر  متكاف ة بصرق الن ر عن درجة إعاقت م )األردن(
لعااااادد ألشاااااخا  توي اإلعاقاااااة لتاااااوفير حماياااااة واساااااعة الن ااااااق  -131-153

 (؛)ليبيا المساواة في الحقوقالمرافق و حرمان م من الوصو  إلى 
مشااركة من ماات المجتما  المادني، الرامية إلاى التدابير  مواصلة -131-154

جاريااة اإلصااض  ال ةفااي عملياابصااورة كاملااة التااي تمثاال األشااخا  توي اإلعاقااة، 
مساايلة األهليااة فيمااا يتعلااق ب ال ساايما، لقااانون الماادني وقااانون اإلجااراءات المدنيااةل

 توي اإلعاقة )المكسيا(؛ التفاقية حقوق األشخا اا القانونية، وتلا وفق
تحسااين الوضاا  فااي مجااا  حمايااة الراميااة إلااى  ج ااود التكثيااف  -131-155

 حقوق األشخا  توي اإلعاقة )قبر (؛
 ضمان حق التصويا لألشخا  توي اإلعاقة )غانا(؛ -131-156
اتخاااات مزياااد مااان اإلجاااراءات لاااامان مشااااركة األشاااخا  توي  -131-157

اة السياسية والحياة العامة في البلد وحصاول م علاى املة في الحيبصورة كاإلعاقة 
 فر  متكاف ة )اليونان(؛
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إلاااى إدماااا  جماعاااة ال،جااار وغيرهاااا مااان  رامياااةالج اااود ال مواصااالة -131-158
 (؛لجبل األسودا) كامضا اا  األقليات إدماج

تنفياا  االسااتراتيجية الورنيااة إلدمااا  جماعااة الرومااا فااي المجتماا   -131-159
 ل م )ألبانيا(؛ المقررةتحقيق األهداق االجتماعية و 

ب   ج ود مكثفة في سبيل مكافحة التمييز ضد الروما من أجال  -131-160
 على التعليم والسكن والصحة والعمل )ال ند(؛  متحسين فر  حصول

 يااادة التاادابير الراميااة إلااى القااااء علااى التمييااز ضااد الم اااجرين،  -131-161
 وض  ال،جر وإدماج م في المجتم  اإلسباني )أتربيجان(؛وك لا إلى تحسين 

عن بلدان  تعزيز التعاون م  بلدان المنشي والعبور، فاضا  مواصلة -131-162
 المقصد في معالجة مسيلة ال جرة غير الن امية )تايلند(؛

ضمان تمتا  غيار الماوارنين بالمسااواة فاي الحقاوق أمااد القاانون  -131-163
 )إسرا يل(؛

ضمان تمت  غيار الماوارنين بالمسااواة فاي المعاملاة أمااد القاانون  -131-164
 )هندوراس(؛

 حق األفراد في االتصا  بالسل ات القنصلية )ال ند(؛مراعاة  -131-165
حقاااوق لكاااي يساااتقر الوضااا  فيماااا يتعلاااق ب اعتمااااد تااادابير فعالاااة -131-166

إلاى الاورن اا الم اجرين، ويشمل تلاا وضا  حاد لممارساة إعاادة الم ااجرين قسار 
 )االتحاد الروسي(؛ في غير األحوا  التي ين  علي ا القانون

تعزياااااز التااااادابير الرامياااااة إلاااااى ضااااامان التمتااااا  الكامااااال بحقاااااوق  -131-167
، والتحقيق في التصريحات التي تحرض على كراهية الم اجرين وغيرها ينالم اجر 

تااي تصاادر عاان ماان أعمااا  التمييااز ضاادهم، وال ساايما التحقيااق فااي التصااريحات ال
عان دوا ار ال جارة، ومعاقباة أصاحاب  مسقولي الشررة والقااء والسجون، فااضا 

 ه   التصريحات )األرجنتين(؛
ضاامان معاملااة الم اااجرين وراااالبي الراميااة إلاااى ج ااود المواصاالة  -131-168

 للمعايير الدولية تات الصلة )اليابان(؛اا اللجوء وفق
مايااة حقااوق الم اااجرين، وتاااوفير حالراميااة إلاااى  ااود مواصاالة الج -131-169

 لتنفي  سياسات إدما  الم اجرين )األردن(؛المناسب التمويل 
اتخات مزيد من التدابير لتعزيز حقوق الم ااجرين الن ااميين وغيار  -131-170

 الن اميين على حد سواء )تركيا(؛
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منصاااو  الاااامانات والحماياااة اللاااامان مراعااااة تااادابير اتخاااات  -131-171
اإلجااراءات المتخاا ة، فااي جمياا   الصااكو  الدوليااة لحقااوق اإلنسااانعلي مااا فااي 

 )كوستاريكا(؛اآل رين واألشخا  الاعفاء  الم اجرينعند التعامل م   سيما ال
دما  الم اااااجرين فااااي نااااالتحسااااين  تاااادابير أكثاااار مض مااااة تخاااااتا -131-172

 (؛األرفا  )أن،وال ال سيماالمجتم  والقااء على الفقر في الف ات الاعيفة، 
لم اااااجرين الاااا ين يتباااايَّن لضاااامان احتااااراد الااااامانات اإلجرا يااااة  -131-173
المدينتين المتمتعتاين باالحكم الا اتي بصاورة غيار قانونياة، بماا فاي تلاا ول م بد 

 االستعانة بمحاد ومترجم فوري )إسرا يل(؛
ضااامان حصاااو  جميااا  الم ااااجرين المحتجااازين علاااى الخااادمات  -131-174

 ضاع المعيشية المض مة ل م )كندا(؛األساسية وتوفير األو 
هاويت م التحقاق مان وصاون كارامت م عناد  بناحماية حقوق األج -131-175

 إلجراءات اإلبعاد )تونس(؛ مأو  اوع 
معاملااة بسااوء ضاامان التحقيااق الفااوري فااي االدعاااءات المتعلقااة  -131-176
اا وفقاااا ت م، وضاااامان معاااااملماااان جانااااب أفااااراد األماااان اجرين علااااى الحاااادودالم اااا

 لضلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان )كندا(؛
إجااراءات لجااوء فعالااة تتماشااى ماا  القااانون وصااو  إلااى ضاامان ال -131-177

االتحااد وقاانون مبادأ عادد اإلعاادة القسارية اتساق سياسات ال جرة ما  الدولي، و 
 )النروي (؛ األوروبي
نون إجااراءات لجااوء فعالااة تتماشااى ماا  القاااالوصااو  إلااى ضاامان  -131-178

مباادأ عاادد اإلعااادة ماا   كااامضا اا  ضاامان اتساااق سياسااات ال جاارة اتساااقالاادولي، و 
 )السويد(؛ االتحاد األوروبيانون قو القسرية 
وضامان اساتفادة  كاامضا اا  احتراممبدأ عدد اإلعادة القسرية احتراد  -131-179

األشاااخا  الفاااارين مااان انت اكاااات حقاااوق اإلنساااان فعليااااا مااان إجاااراءات اللجاااوء 
 وغواي(؛)أور 
فااي ترحياال الم اااجرين فااي اا اسااتعراض الممارسااات المتبعااة حالياا -131-180

سبتة ومليلية وك لا التعديل المقتر  لقانون األمن الورني اإلساباني لاامان حاق 
 في التماس اللجوء )النمسا(؛فرد ال

المتعلااااق بالم اااااجرين  اضاااامان امتثااااا  اإلرااااار القااااانوني إلسااااباني -131-181
والضج اين وراالبي اللجاوء اللتزامات اا الدولياة فاي مجاا  حقاوق اإلنساان، بماا فاي 
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لااامانات اإلجرا ياة، ماا  إياضء اهتماااد  اا  لماادينتي اللتزامات ااا المتعلقاة با تلاا
 سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم ال اتي )كندا(؛

إد ال ااا علااى  ت المقتاار قااانون ال جاارة والتعااديضلتاازاد ضاامان ا -131-182
 المعاملااة الضإنسااانية أو الم ينااةمناا  مباادأ عاادد اإلعااادة القساارية، و هاا ا القااانون ب

التااي تجيااز إعااادة الم اااجرين إل،اااء األحكاااد  للم اااجرين، وعلااى وجااه الخصااو 
 صو  القانونية )الجم ورية التشيكية(؛األوالضج ين دون مراعاة 

مان تماشاي البروتوكاو  اإلرااري لحماياة اتخات تدابير مناسبة لاا -131-183
تنفياا   ورصااد  علااى نحااو فعااا  ضاامان الم اااجرين ماا  المعااايير الدوليااة و  األرفااا 

 )الفلبين(؛
ز حماياااااة القصااااار األجاناااااب غيااااار ياااااتعز لاتخاااااات تااااادابير تشاااااريعية  -131-184

 اإلسضمية((؛ - المصحوبين )إيران )جم ورية
تاااوفير حمايااااة أفاااال لألرفااااا  اتخاااات تاااادابير تشاااريعية وإداريااااة ل -131-185

 الم اجرين غير المصحوبين )توغو(؛
تعزيااااز حمايااااة القصاااار األجانااااب غياااار لاعتماااااد تاااادابير تشااااريعية  -131-186

 (؛المصحوبين )جم ورية مقدونيا اليوغوسضفية سابقاا 
المعااايير الدوليااة ومباادأ المصاالحة مراعاااة اتخااات تاادابير مناساابة ل -131-187

إعاادة األرفاا  غيار المصاحوبين إلاى الاورن، واعتمااد تادابير عند لل فل فالى ال
 تجار بالبشر )هندوراس(؛ضلتشريعية لمن  وقوع م ضحايا 

األعمااا  المتعلقااة بالصااي،ة الن ا يااة لخ ااة العماال الورنيااة  وضاا  -131-188
المتعلقاة التجارية وحقوق اإلنسان من أجل تنفي  مبادئ األمم المتحدة التوجي ية 

يرلنادا أالتجارياة وحقاوق اإلنساان )المملكاة المتحادة لبري انياا الع ماى و األعما  ب
 الشمالية(؛

فاي المجتما  المادني اإلساباني أصاحاب المصالحة  م  االشترا  -131-189
لشاركات عبار بشين ااا وض  صا دولي ملزد قانونالرامية إلى مبادرات تنفي  الفي 

ساااان، باعتباااار أن مسااايلة الورنياااة وحقاااوق اإلنساااان فاااي إراااار مجلاااس حقاااوق اإلن
الشاااركات تمثااال إحاااد  أولوياااات السياساااة الخارجياااة الساااا إلسااابانيا فاااي مجاااا  

 .حقوق اإلنسان )إكوادور(
وتعكاااس جميااا  االساااتنتاجات و/أو التوصااايات المبيناااة فاااي هااا ا التقريااار مواقاااف  -132

ويل ها   وال ينب،ي تي .الدولة )الدو ( التي قدمت ا و/أو مواقف الدولة موضوع االستعراض
 .االستنتاجات و/أو التوصيات على أن ا تح ى بتيييد الفريق العامل ككل
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