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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املنشد د وج ددب قد درار لد د
حق ددوإل اانس ددا  1/5دورت ددخل اسامس ددة والعش درين ن الفد د ة م ددن  2إىل  13أيار/م ددايو .2016
واستُعرضددحل احلالددة ن اليونددا ن ابلسددة الرابعددة املعقددودة ن  3أيار/مددايو  .2016وت درأف وفددد
اليونا األمني العدام للشدفافية وحقدوإل اانسدا يوسدتي بابداييوانو واعتمدد الفريدق العامدال د ا
التقرير ن جلستخل احلادية عشرة املعقودة ن  9أيار/مايو .2016
 -2ون  12يددانو اليناي/يندداير  2016اختددار لد حقددوإل اانسددا فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الينالثية) لتيسري استعراض احلالة ن اليونا الاحاد الروس وجنو أفريقيا و ولندا.
 -3وعمدالا ب حكددام الفقددرة  15مددن مرفددق قدرار لد حقددوإل اانسددا  1/5والفقددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  21/16صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة ن اليونا
(أ)

تقرير وطا/عرض يتايب مقدم وفق ا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/25/GRC/1؛

( ) جتميع للمعلومات أعدتخل مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوإل اانسدا وفقدا
للفقرة )A/HRC/WG.6/25/GRC/2( ) (15؛
(ج) مد د ددوجز أعدتد د ددخل املفوضد د ددية السد د ددامية حلقد د ددوإل اانسد د ددا وفق د د دا للفقد د ددرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/25/GRC/3
 -4وأُحيلددحل إىل اليونددا عددن طريددق اجملموعددة الينالثيددة قائمددة أسددسلة أعددداا سددلفا إسددبانيا
وأفغانسد ددتا وأملانيد ددا وبل يكد ددا وابمووريد ددة التشد دديكية وسد ددلوفينيا والسد ددويد ولي تنشد ددتاين
واملكسددي واململكددة املتحدددة لاياانيددا العنمددل وايرلندددا الشددمالية والنددروي و ولندددا .وميكددن
الطالع علل ه األسسلة ن املوقع الشبك اسارج لالستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أفادت اليونا ب التقرير الوطا أعد ن إطار عملية شاملة لل ميع شاريحل فيودا واارات
واستشددريت ن إطار ددا مننمددات اجملتمددع امل ددي والل نددة الوطنيددة حلقددوإل اانسددا  .وسددتقدم اليونددا
تقرير منتصف املدة املرحل بش تنفي التوصيات اليت أيداا يما فعلحل ن الستعراض األول.
 -6ولحددر رئددي الوفددد بصددفتخل رئيسدا سددابقا لل نددة الوطنيددة ييددف ايتسددبحل د ه امل سسددة
الح ام وييف تعزات من خالل تشريعات اعتمدت م خرا.
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 -7وقال إ خاوات امة ُاُتد ت لكدن مدا اال ندامل املزيدد تدا يتعدني القيدام بدخل .وأضدا
أ احلوار سيقوم علل التقييم ال ايت النقدج.
 -8وعانددحل اليونددا مددن أامددة اقتصددادية حددادة .وعقددب مفاوضددات مددع املفوضددية األوروبيددة
والبند املريددزج األورويب وصددندوإل النقددد الدددو اناددوت سياسددات التصدددج ز د ه األامددة علددل
الكينددري مددن تدددابري التقشددف الصددارمة .ويانددحل اثددار الريددود يبددرية .ففد عددام  2014يددا  36ن
املائة من السكا عرضة للفقر أو ااقصاء الجتماع ؛ وتراجع النات احملل اامجا بنسدبة 25
ن املائة؛ وبلغحل نسبة الباالة  24.4ن املائة؛ ونسبة باالة الشبا  49.8ن املائة .وأصدرت
الل ن ددة الوطني ددة توص دديات وش ددددت عل ددل األث ددر الس ددلق لت دددابري التقش ددف عل ددل حق ددوإل اانس ددا
وامل سسات الدميقراطية.
وعندد تابيدق التفداإل املدا الد ج أبدرم مد خرا سدعحل اليوندا إىل محايدة حقدوإل الفسددات
-9
الض ددعيفة .ون امار/م ددارف  2015اعتُم ددد ق ددانو لض ددما ت ددوفري الس ددلع واس دددمات األساس ددية
لألشد او واألسددر الد ين يعددانو مددن الفقددر املدددقع .وقددال إ ااصددال ابددارج لننددام املعاشددات
التقاعديددة يوددد إىل وضددع ننددام ضددما اجتمدداع منصددف وعقددالي .وأضددا أ القيددود املاليددة
ل ميكن است داموا مريعة لتاير أوجخل النقص ن محايدة حقدوإل اانسدا وأ يدال ابودود املمكندة
قد بُ لحل من أجال ااعمال التام بميع التفاقيدات الدوليدة حلقدوإل اانسدا  .لكدن حالدة اليوندا
أثبتحل أ تقويض احلقوإل القتصادية والجتماعية ل ميكن أ يكو من دو ت ثري علل احلقوإل
املدنية والسياسية.
 -10ونتي ددة لألام ددة القتص ددادية اتس ددعحل الف ددوة ب ددني ابنس ددني ن س ددوإل العم ددال وارتفع ددحل
وصمم الانام الوطا لتحقيق املساواة الفعلية بني ابنسني
معدلت الباالة ومعدلت اسمولُ .
للف د ة  2015-2010قبددال تفدداقم األامددة القتصددادية ومل ي دتمكن مددن ُتفي دف اثددار د ه األامددة
عل ددل املس دداواة ب ددني ابنس ددني إل جزئي دا .وأرس ددحل الق دوانني ال دديت اعتم دددت ن ع ددام  2016تغاي ددة
صحية بميع األش او غري املشمولني ب ج تد مني صدح دا ن ملد أفدراد الفسدات الضدعيفة
حبيث أتاححل زم الوصول اجملاي إىل ننام الصحة العامة ويسدرت حصدوزم علدل الرعايدة الابيدة
وعلل العالج بشكال اي أو شبخل اي.
 -11ويا لستقبال أيينر من مليو لجد وموداجر غدري شدرع مند بدايدة عدام  2015أثدر
مباشددر علددل اليونددا  .فاليونددانيو الد ين يددانوا ددم أنفسددوم يعددانو مددن ضددائقة ماليددة رحبدوا هبددم
ولبوا احتياجاام املباشرة رغم الدعوات اليت يانحل ت يت من مجيع أحناء أوروبا بإقفال احلدود ما
أدى ن مجلددة أمددور إىل مزيددد مددن الوفيددات ن البحددر .ومل تددزد از مددات العنص درية خددالل تل د
الف ة رغم أ اليونا ما االحل تع متام ا خار تزايد العنصرية ويره األجانب يمدا دو احلدال ن
الكينري من البلدا األوروبية.
 -12وقد تقاعحل السبال ن اليونا حبوا  55 000ش ص بعد أ أدت التدابري األحادية
إىل إغالإل احلدود علل طول طريق از رة ن غر البلقا  .ومل تتوا اليوندا عدن احد ام احلقدوإل
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واملب ددادس األساس ددية وع ددن الض دداالع بالتزاماا ددا اانس ددانية .وق ددد بد د ل ح ددرف احل دددود قص ددارى
جوددد م ن عمليددات البحددث واانقددام؛ وقدددمحل ابوددات املعنيددة الوطنيددة والاحدداد األورويب املدوارد
ااضددافية الالامددة ز د ا الغددرض .وقدددم الوفددد إحصدداءات عددن عمليددات اانقددام ن عددام 2015
و 2016دا ن ملد عمليددات اانقددام الدديت تددون فيوددا أشد او أثندداء يدداولتوم عبددور حبددر إ دخل.
وأنشددسحل مرايددز اسددتقبال ن ابددزر الشددرقية لبحددر إ ددخل ون مجيددع أحندداء البلددد فيمددا حصددال بعددض
األش د او علددل إعانددات ماليددة لدددفع إ ددارات املسدداين أو اسددتفادوا مددن ب درام األسددر املضدديفة.
ولألسدف أصددر يينددري مددن األشد او علددل البقدداء ن املناقددة احملياددة ب يدددوميا بسددبب املعلومددات
املضددللة .وقددد نُقددال د لء األشد او ن شددور أيار/مددايو دو اسددت دام القددوة عندددما أصددبححل
امل يمات الالامة لستقبازم جا زة.
 -13واعتمدددت اليونددا ااطددار القددانوي لتنفيد اتفدداإل امار/مددارف  2016بددني الاحدداد األورويب
وترييا .واادت أعدداد طلبدات الل دوء قيدد الددرف وطلبدات مرحلدة مدا قبدال التسد يال ن قدوائم طدالق
الل ددوء .وقددد يان ددحل املومددة ائلددة ب ددالننر إىل يدوديددة امل دوارد والض ددغو املتزايدددة اقفددال احل دددود
وتس دريع ااج دراءات .لكددن اليونددا مل تقددوض مبددادس حقددوإل اانسددا الدديت تضددمن احلددق ن طلددب
الل ددوء وحن ددرت عملي ددات الا ددرد ابم دداع  .ونشد د ت معن ددم الص ددعوبات م ددن تناقض ددات السياس ددة
األوروبية املتعلقة باز رة والل وء .وبُ لحل جوود متواصلة لزيادة قدرة دائرة الل وء.

قصددر غددري املصددحوبني أولويددة قصددوى .ول ت دزال نددامل احددديات خاددرية
 -14ويانددحل حلمايددة ال ّ
لكن التشريعات مات الصلة ُتضع للدراسة حالي ا .وأتا ااطدار ابديدد إنشداء سد ال لألوصدياء
حيدد واجباام والتزاماام وخيضعوم لتفتيش يسة مكلفة بالرصد.
 -15وتعلددق اليونددا أعيددة علددل إدمدداج الالجسددني واملودداجرين لكددن معدددلت الباالددة املرتفعددة
فيوددا تعيددق وص ددوزم إىل سددوإل العم ددال .ولألسددف اس ددتدعحل التدددفقات الكب ددرية ُتصدديص م دوارد
لعمليددات السددتقبال تفددوإل املدوارد امل صصددة لجدمدداج .وأنفقددحل اليونددا بااضددافة إىل املسدداعدة
ال دديت تلقتو ددا م ددن الاح دداد األورويب أيين ددر م ددن  1.8بلي ددو ي ددورو م ددن ميزانيتو ددا الوطني ددة وعين د دحل
موظفني خصوص ا ن دوائر الستقبال األو والل وء .ومل يكن من املمكن مواجودة د ه األامدة
إل مددن خددالل التعدداو الدددو وتقاسددم األعبدداء لكددن اليونددا تشددعر بددالقلق مددن أ د ا املبدددأ
ل يتقامسخل معوا مجيع أصدقائوا األوروبيني.
 -16ومينلددحل أعمددال العنددف العنص درية مصدددرا للقلددق ل سدديما ن الف د ة .2013-2012
وردت السددلاات باُتددام تدددابري زلددحل تعزيددز التش دريعات وتعيددني سددة مدددعني خاصددني معنيددني
ومسح للاملا بتعليق التمويال احلكوم لألحزا السياسية اليت ُحيت ز مس ولو ا
جبرائم العنصريةُ .
بسبب ارتكا جرائم عنصرية وما االحل يايمة أعضاء حز الف ر ال ق مستمرة.
 -17وأُنش اجملل الوطا ملكافحة العنصرية والتعصب وسي رج قريب ا وضع خاة عمدال لدخل.
وتقددرر أيض د ا وضددع اليددة لرصددد خاددا الكرا يددة .وأُنشددسحل وحدددات ومكاتددب جديدددة للشددرطة
للتحقيق ن أعمال العنف العنصرية وتلقل أفراد ا تدريبا.
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 -18وتكتسد مسدداءلة مددوظف إنفددام القددانو أعيددة قصددوى .وأُنشد مكتددب وجددب القددانو
يُعددع عابددة حددالت التعسددف املزعومددة لكنددخل مل يبدددأ عملددخل بعددد بسددبب نقددص امل دوارد بشددكال
أساسد  .وتدددرف اليونددا سددبالا بديلددة لضددما فعاليددة واسددتقاللية د ه اضليددة .ول ميكددن التغاضد
عن اافالت من العقا .
 -19وق ددد ايتم ددال تقريبد دا الس ددتعراض التشد دريع لسياس ددات املس دداواة وع دددم التميي ددز .وزل ددحل
التعددديالت الدديت ُسددنحل تعزيددز اختصاصددات أمددني املنددامل وإدراج ةازويددة ابنسددانيةة وةاسصددائص
ابنسانيةة ضمن العتبارات اليت ُحينر التمييز علل أساسوا.
 -20وأتيح الوصول إىل العدالة أمام ضحايا التمييز من خالل تدابري منودا املسداعدة القانونيدة
اجملانية وااعفاء من الرسوم ل وج الدخال املن فض.
 -21وأقرت اليونا قانون ا يوسع نااإل الق ا املدي حبيث يشمال املينليني .وأُلغ سن الرضدا
ملمارسة ابدن بدني املينليدني الد يور الد ج يدا أعلدل مدن سدن الرضدا ن حالدة غدري املينليدني و درج
الننر حاليا ن تشريع لالع ا بازوية ابنسانية.
 -22و ددرج حالي د ا وضددع خاددة عمددال وطنيددة بش د حقددوإل الافددال إضددافة إىل تصددميم خاددة
اس د اتي ية وطنيددة لوضددع حددد للرعايددة امل سسددية وفق دا ألحكددام اتفاقيددة حقددوإل األش د او موج
القصر من مريز ليواينا ويقوم خااء بوضع خاط لتقدمي الرعايدة
ااعاقة .وقد جرى بالفعال نقال ّ
للنزلء اضخرين .و رج تنفي تدابري أخرى اصال ننام األسر احلاضنة والتبا ومراجعدة ااطدار
القانوي مل سسات الرعاية احلكومية واساصة.
 -23ول يد دزال الوض ددع ن مراف ددق الحت دداا مين ددار قل ددق لك ددن الت دددابري ال دديت اُتد د ت أدت إىل
اخنفاض عدد نزلء الس و  .وتعمال اليونا مع يسات وخدااء أوروبيدني لوضدع خادة اسد اتي ية
بش د الس د و  .وشدددد أمددني املنددامل علددل احلاجددة إىل د أيينددر زددولا واعتمدددت واارة العدددل
الكينري من اق احات أمني املنامل.
 -24والس ددتعانة ح ددام مض ددمونة مند د اللحن ددات األوىل لس ددلب احلري ددة .ويع ددني دائمد دا ي ددام
للمتوم ددني بارتك ددا جناي ددة أو للقص ددر .وتت ددا املس دداعدة القانوني ددة اجملاني ددة حمل دددودج ال دددخال م ددن
األشد او والضددعفاء يضددحايا الجتدار أو العنددف املنددز  .ول تدزال ندامل احددديات تتعلددق بسددرعة
ااجراءات القضائية لكن عددا من التعديالت التشريعية اعتمد لتسريع ه ااجراءات.
 -25وتش ددعر اليوند ددا ب ددالقلق إااء وصد ددول العن ددف املند ددز إىل مع دددلت ميند ددرية لل ددزع لكد ددن
يشد عوا أ النسدداء بددأ يكسددر جددار الصددمحل وأ إبالغودن عددن حدواد العنددف د ه ميكددن
أ يفضد إىل مالحقدات قضدائية .وقدد سدا م برنددام وطدا ن د ا اجملدال ن ايدادة إبدراا العنددف
املنز باعتباره جرمية.
 -26وأش ددارت اليون ددا إىل أ األام ددة القتص ددادية أث ددرت بص ددورة غ ددري متناس ددبة عل ددل الفس ددات
الضعيفة مينال الروما وإىل أ سلسلة من التدابري ستنف ن مجيع البلديات تقريبا.
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 -27وقالد دحل إ التينقي ددف ن ددا حق ددوإل اانس ددا واملواطن ددة ميين ددال ج ددزءا م ددن األولوي ددات وإ
تدفقات الالجسني جعلحل موضوع حصول الالجسني األطفال والشبا علل التعليم أمرا أساسيا.
 -28وتن ددوج اليون ددا النن ددر بإ ابي ددة إىل مق ح ددات التص ددديق عل ددل الاوتوي ددول الختي ددارج امللح ددق
بالعودد الدددو اسداو بدداحلقوإل القتصدادية والجتماعيددة والينقافيددة يمدا أ ددا سدتننر جبديددة ن التصددديق
علددل الاوتويددول الختيددارج لتفاقيددة حقددوإل الافددال املتعلددق بددإجراء تقدددمي البالغددات ن سددياإل خاددة
العمددال الوطنيددة بش د حقددوإل الافددال .ويقددوم فريددق عام دال بإعددداد مق حددات تش دريعية للتصددديق علددل
اتفاقية ل أوروبدا بشد مندع ومكافحدة العندف ضدد املدرأة والعندف املندز  .وسديُننر ن النضدمام إىل
اتفاقي ددة خف ددض ح ددالت انع دددام ابنس ددية ن الوق ددحل املناس ددب .وق ددد ُشد درع ن عملي ددة التص ددديق عل ددل
التعديالت املدخلة علل ننام روما األساس للمحكمة ابنائية الدولية واملتعلقة جبرمية العدوا .
 -29وتشدد اليونا علل أ حريدة التعبدري وتكدوين ابمعيدات يميدة متامدا دو أج متييدز .ون
تراقيا حيث تعيش األقلية املسلمة س لحل احملايم العديد من ابمعيات املمينلة لألقليدات و د
تعمال دو عوائدق .وتنندر اليوندا ن السدبال املالئمدة لتنفيد أحكدام صدادرة عدن احملكمدة األوروبيدة
حلقوإل اانسا ن ثالثة قضايا تناوج برأج احملكمة علل انتوايات حلرية تكوين ابمعيات.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -30أدىل  88وفدددا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة خددالل جلسددة
التحاور ن الفرع اليناي من ا التقرير.
 -31ورحبددحل اامددارات العربيددة املتحدددة بإلددااات اليونددا
م خرا بش إنشاء اجملل الوطا ملكافحة العنصرية والتعصب.

ددا ن مل د القددانو ال د ج صدددر

 -32ورحبدحل اململكدة املتحددة بدداساوات املت د ة لتنفيد التوصدديات الصدادرة عدن السددتعراض
األول ووضع خاة العمال الوطنية بش حقوإل اانسا والتصديق علدل الاوتويدول الختيدارج
لتفاقية منا ضة التع يب وغريه من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املويندة
والع ا بالق ا املدي بني املينليني.
 -33وأعربددحل الوليددات املتحدددة األمريكيددة عددن قلقوددا إااء حددالت التمييددز ضددد أف دراد األقليددة
املسلمة ن تراقيا وضد الروما فضالا عن اساابات احملرضة علل الكرا ية اليت يد هبا مسد ولو
عموميو ضد أفراد األقليات الدينية وغري الدينية.
 -34ولحنحل أوروغواج جوود اليونا ن مواجوة األامدة القتصدادية ورحبدحل بوضدع خادة
عمال جديدة بش املساواة بني ابنسني.
 -35ونو ددحل مجووريددة فنددزويال البوليفاريددة دا اُت تددخل اليونددا مددن تدددابري لتددوفري الكوربدداء ان د ا
لألس ددر األش ددد فق د درا وتق دددمي إعان ددات اا ددار والغد د اء وح ددد أدىن م ددن ال دددخال زد د ه األس ددر
يما نو حل جبوود ا الرامية إىل معابة أامة از رة.
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 -36و ن ت ألبانيا اليونا علل تقدمي تقرير ا.
 -37ورحبددحل ابزائددر باعتمدداد خاددة العمددال الوطنيددة بش د حقددوإل اانسددا وبالقددانو املنش د
جملل وطا ملكافحة العنصرية والتعصب.
 -38وأثنحل األرجنتني علل اليونا لتصديقوا علل التفاقيدة الدوليدة حلمايدة مجيدع األشد او
من الختفاء القسرج وأشادت جبوود ا ن مواجوة أامة از رة.
 -39وأشادت أرمينيا باستقبال اليوندا ملسدات ال الالجسدني رغدم مدا تواجودخل مدن احدديات
اقتصادية .وسلاحل أرمينيا الضوء علل اعتماد إطار قانوي قوج ملكافحة العنصرية.
 -40وأق ددرت أس د اليا ب دداساوات املت د ة للح ددد م ددن اليتن ددا ن الس د و وم ددا اس ددتحدثتخل
اليونا من عقوبات أيينر صرامة ن حالت التمييز والتحريض علدل العندف .وقالدحل إ دا ل تدزال
تشعر بالقلق إااء تقارير عن التمييز بني ابنسني وجرائم الكرا ية.
 -41وشددت النمسا علل ضرورة إيالء ا تمام خاو ألماين اايواء امل صصة للقصدر غدري
املصحوبني ن سياإل الل وء .ورحبحل جبوود مكافحة العنف املنز .
 -42ورحبددحل البح درين بااصددالحات الدديت أجراددا اليونددا وباسددتقبازا لالجسددني رغددم األامددة
القتصادية وشددت علل ضرورة تقاسم املس ولية ن التصدج ألامة الالجسني.
 -43وأعربددحل بددنغالديش عددن أسددفوا أل توصدديتوا املتعلق دة حبقددوإل املودداجرين ن السددتعراض
األول مل تقبددال .وأشددارت إىل بعددض الش دواغال الدديت أعربددحل عنوددا يسددات املعا دددات ددا ن مل د
ما يتعلق باست دام القوة وسوء املعاملة.
 -44وأعرب ددحل ب دديالروف ع ددن قلقو ددا إااء ع دددم إح دراا تق دددم ن معاب ددة موض ددوع املس دداواة ب ددني
ابنس ددني مند د الس د دتعراض األول .ودع ددحل اليون ددا إىل اللتف ددات إىل ظ ددرو عم ددال املو دداجرين
ل سيما ن ال الزراعة.
 -45ورحبحل بل يكا بالتصديق علل الاوتويول الختيدارج واتفاقيدة منا ضدة التعد يب وعلدل
التفاقية الدولية حلماية مجيع األش او من الختفاء القسرج .وقالحل إ ا ل تزال تشعر بدالقلق
إااء احت اا القصر غري املصحوبني وإااء النرو األمنية ن بعض مرايز الستقبال.
 -46وس ددلاحل البوس ددنة وازرسد د الض ددوء عل ددل التص ددديق عل ددل التفاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة مجي ددع
األش او مدن الختفداء القسدرج واتفاقيدة حقدوإل األشد او موج ااعاقدة وبروتويوزدا الختيدارج.
واستفسرت عن مرافق الرعاية امل سسية اساصة باألطفال ل سيما األطفال موو ااعاقة.
 -47ورحبحل بوتسوانا بقانو عام  2014ال ج يعزا تشريعات مكافحدة العنصدرية ن البلدد
وبإنشداء شددبكة تسد يال العنددف العنصدرج لكنوددا ظلددحل تشددعر بدالقلق إااء التقددارير املتعلقددة بسددوء
معاملة األطفال.
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 -48وأش ددادت الاااي ددال بتوس دديع اليون ددا لنا دداإل ق ددانو القد د ا امل دددي يد د يش ددمال املينلي ددني
وبقياموا م خرا بالتصديق علل عدد من الصكومل الدولية .وش عحل اليونا علدل بد ل مزيدد مدن
ابوود ملكافحة يره األجانب والتمييز.
 -49ورحبحل بلغاريا بوضع خاة العمال الوطنية بش حقوإل الافدال وتعيدني مددعني خاصدني
للتحقيق ن ابرائم العنصرية.
 -50ولحنددحل يندددا بارتيددا اعتمدداد قددانو يع د بددالق ا املدددي بددني مينليددني وش د عحل
اليونددا علددل توسدديع نادداإل املسدداواة القانونيددة الكاملددة ليشددمال املينليددات واملينليددني ومزدوج د امليددال
ابنس ومغايرج ازوية ابنسانية وحامل صفات ابنسني.
 -51وأثنددحل شدديل علددل اليونددا للتزاموددا حبقددوإل اانسددا مددن خددالل تعزيددز أطر ددا القانونيددة
وامل سسية .وأشارت إىل التدفقات الستيننائية للمواجرين وطالق الل وء.
 -52ورحبددحل الصددني باعتمدداد إطددار قددانوي ملكافحددة العنص درية والتمييددز العنصددرج .وأشددادت
بإنقام السلاات ملسات ال املواجرين ن البحر واستقبازم.
 -53وأش ددادت يوس ددتاريكا بس ددكا ليس ددبوف لس ددتقبازم األشد د او الف ددارين م ددن احل ددرو .
وأعربحل عن قلقوا إااء است دام الشرطة املفر للقوة.
 -54و ند ت يوبددا اليونددا علددل مواصددلة وفائوددا بالتزامااددا املتعلقددة حبقددوإل اانسددا رغددم أامددة
از ددرة .وقالددحل إ مددن بددني األمينلددة علددل مل د تصددديقوا علددل اتفاقيددة حقددوإل األش د او موج
ااعاقة وبروتويوزا الختيارج والتفاقية الدولية حلماية مجيع األش او من الختفاء القسرج.
 -55وأثنحل قاو علل اليونا لنو وا املبدئ واانساي إااء الالجسني واملوداجرين .ورحبدحل
بإرساء ااطار القانوي ملكافحة العنصرية ويره األجانب وما يتصال ب ل من تعصب.
 -56وأعرب ددحل ابمووري ددة التش دديكية ع ددن ش ددكر ا لليون ددا عل ددل ردود ددا عل ددل األس ددسلة ال دديت
قدمتوا مسبق ا.
 -57وأثنددحل إي دوادور علددل اليونددا لتصددديقوا علددل اتفاقيددة حقددوإل األش د او موج ااعاقددة
وبروتويوزددا الختيددارج وعلددل التفاقيددة الدوليددة حلمايددة مجيددع األشد او مددن الختفدداء القسددرج
وعلل تشريعوا ابديد ملكافحة العنصرية وخاط عملوا الوطنية بش حقوإل اانسا .
 -58وأشادت مصر بدالتاورات اا ابيدة مند السدتعراض السدابق دا ن ملد اعتمداد خادة
العمال الوطنية بش حقوإل اانسا  .والتصديق علل اتفاقية حقوإل األش او موج ااعاقة.
 -59وأثنحل فنلندا علل ابوود املب ولة من أجال معابة أوجخل القصدور ن نندام إدارة الل دوء
ا ن مل إنشاء دائرة الستقبال األو وش عحل اليونا علل مواصلة جوود ا.
 -60ورحبحل فرنسا باللتزامات اليت قدمتوا اليونا ل سيما التصديق علل التفاقية الدوليدة
حلماية مجيع األش او من الختفاء القسرج واتفاقية حقوإل األش او موج ااعاقة.
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 -61ورحب ددحل جورجي ددا بتق دددمي تقري ددر منتص ددف امل دددة بشد د تنفيد د التوصد ديات ال دديت قبل ددحل ن
الستعراض األول وش عتوا علل تقدمي تقرير تاثال أثناء الستعراض اليناي.
 -62وأش ددادت أملاني ددا بإل ددااات اليون ددا ومنو ددا اعتم دداد ق ددانو ن ع ددام  2015يوس ددع نا دداإل
الق ا املدي ليشمال املينليني .وأعربحل عن قلقوا إااء ظرو احت اا املواجرين.
 -63وأثندحل غاندا علدل اليونددا انقام دا مدا يزيدد علددل  100 000لجد وموداجر ن البحددر
وعلل تقدميوا املساعدة إىل الالجسني واملواجرين ن جزر ا.
 -64ورحب ددحل غواتيم ددال بالتص ددديق عل ددل اتفاقي ددة حق ددوإل األشد د او موج ااعاق ددة واتفاقي ددة
منا ضة التع يب وبروتويوزا الختيارج .وأعربحل عن قلقودا إااء التقدارير الديت تفيدد بتزايدد التمييدز
ضد املواجرين وملتمس الل وء والروما بسبب األامة القتصادية.
 -65ونددوه الكرس د الرسددو بددابوود الدديت تبد زا اليونددا لضددما حقددوإل اانسددا مددن خددالل
خاة العمال الوطنية بش حقوإل اانسا وأشاد جبوود منع الجتار باألش او.
 -66وش عحل نغاريا اليونا علل وضع اس اتي ية وطنية ملكافحة العنصرية ورحبحل خباة
العمددال الوطنيددة بش د حقددوإل اانسددا واستفسددرت عددن التدددابري العمليددة الدديت ددرج اُتام ددا مددن
أجال تنفي ه اساة.
 -67وأقرت ايسلندا ب اليونا اح محل املعايري رغم األامات املتزامنة ولحنحل أ اليونا
ل ينبغ أ تتحمال جزءا غري متناسب من املس ولية ن تلبية احتياجات الالجسني واملواجرين.
 -68ورحبددحل ازنددد بدداساوات الدديت اُتد ت مد خرا ملكافحددة العنصدرية وباعتمدداد خاددة العمددال
ابديدة املتعلقة باملساواة بني ابنسني وخاة وضع برنام منقح للتوظيف ن م سسدات املنفعدة
العامة .وطلبحل ازند مزيدا من املعلومات عدن تلد املسدائال وعدن اسادوات املت د ة ملعابدة حالدة
املواجرين وملتمس الل وء غري النناميني.
 -69وأثندحل إندونيسدديا علدل اليونددا ملدا تب لددخل مدن جوددود لتعزيدز حقددوإل اانسدا رغددم األامددة
القتص ددادية م ددن خ ددالل التص ددديق عل ددل اتفاقي ددة حق ددوإل األشد د او موج ااعاق ددة والاوتوي ددول
الختيارج لتفاقية منا ضة التع يب ومن خالل وضع خاط عمال وطنية.
 -70ورحبددحل مجووريددة إي درا ااسددالمية بدداساوات الدديت اُت د اا اليونددا للت فيددف مددن اثددار
األامة القتصادية والتدابري التقشفية علل أشد الفسات حرمانا.
 -71وأشدداد الع دراإل بإل ددااات اليون ددا ن ددال حق ددوإل امل درأة والاف ددال ودعا ددا إىل التمس د
بادس حقوإل اانسا ن التصدج للتحديات األخرى.
 -72وقالحل ايرلندا إ ا تدرمل التحدديات الديت تواجوودا اليوندا ن تلبيدة احتياجدات عددد غدري
مسبوإل من املواجرين والالجسني .وقالحل إ ه األامة تتالب تعاونا وثيقا مدع الاحداد األورويب
واألمم املتحدة واجملتمع املدي.
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 -73وأشد ددادت إس د درائيال جبود ددود اليوند ددا للت فيد ددف مد ددن اضثد ددار السد ددلبية لألامد ددة القتصد ددادية
وبااطار التشريع ال ج وضعتخل ملكافحة التمييز العنصرج ويره األجانب وإنكار يرقة اليوود.
 -74وش عحل إيااليا اليونا علل التمس بالتزاموا حبماية احلقوإل القتصادية والجتماعية
والينقافية مع الت فيف ن الوقحل نفسدخل مدن اثدار األامدة القتصدادية وأشدادت بتقددميوا املسداعدة
إىل املواجرين.
 -75وأشددارت اليونددا إىل أ ااصددال الرئيس د ال د ج أجرتددخل علددل ننددام الل ددوء أفضددل إىل
عملية يُع جبوداا العالية و عدل قبول لالجسني يصال إىل  50ن املائة تقريبدا .وتتلقدل اليوندا
حالي د ا مددن طلبددات الل ددوء عددددا يفددوإل عدددد الالبددات الدديت تتلقا دا دول أغددع منوددا ن الاحدداد
األورويب .وقالددحل إ جوددود احسددني مرافددق السددتقبال مسددتمرة ل سدديما بالنسددبة إىل القصددر غددري
املصحوبني .و رج تابيق بدائال الحت اا ن ابزر.
 -76وسلَّاحل اليونا الضوء علل ما ُجتريخل مدن إعدادة يكلدة لنندام محايدة الافدال مدع ال ييدز
علددل تاددوير خدددمات الدددعم لألطفددال واألسددر ومنددع إيددداع األطفددال ن امل سسددات وتش د يع
األُس ددر احلاض ددنة لألطف ددال ددا ن مل د د األطف ددال موو ااعاق د دة .وم ددن املتوق ددع أ يتض دداعف ن
عام  2016عدد األطفال املودعني لدى أُسر بدلا من إيداعوم ن م سسدات مقارندة بالسدنوات
السددابقة .وقُدددمحل إىل املفوضددية األوروبيددة اس د اتي ية وطنيددة بش د اادمدداج الجتمدداع وضددعحل
أسد التصدددج ملشددكلة فقددر األطفددال يمددا أ نددامل عددددا مددن التحددويالت املاليددة والداام تتعلددق
باألسر واألطفال ال ين يعانو من الفقر.
 -77وأش ددارت اليون ددا إىل أ األث ددر اا ددايب ل ددبعض سياس ددااا ب ددات ملحوظد دا إم إ معن ددم
الاال موج ااعاقة يتلقو الدعم للمشارية ن الاام الرئيسية.
 -78وشددت اليونا علل أ ا تسلِّم ب العنصرية متينال إحددى أ دم الوسدائال الديت تد ثر علدل
حقوإل اانسا ن اليونا ون الكينري من البلدا األوروبية وغري األوروبيدة .وقددم الوفدد حملدة عامدة
عن التحديات اليت تواجووا اليونا ن د ا الصددد وعدن تددابري التصددج الديت اُتد اا مدن حيدث
التشريعات والسياسات احلكومية.
 -79وشددددت اليونددا علددل أ موعددة أش د او واحدددة د األقليددة املسددلمة ن تراقيددا د
اليت تعتا أقلية وجب أحكام معا دة السدالم املوقعدة ن لدواا ن  24متوا/يوليدخل  .1923و د
تت د لف مددن ثددال طوائددف مسددتقلة تعددود أصددول أفراد ددا إىل األت درامل والبومددامل والرومددا .وقددد اسددتند
تنفي املعا دة إىل املعايري احلديينة حلقوإل اانسدا  .واحد م اليوندا اح امدا تامدا مبددأ التحديدد الد ايت
موعة معينة ي قلية ومتكينوا مدن التمتدع
للووية الفردية لكن موقفوا و أ قرار الدولة الع ا
بداحلقوإل احملددددة لألقليددات الدديت تُضددا إىل احلقددوإل املكفولددة وجددب معا دددات حقددوإل اانسددا
ب أ يستند إىل حقائق ومعايري موضوعية .أما أعضاء اجملموعات اليت ل يُع هبدا ي قليدات
رمسيا فوم يتمتعو متتعا تاما حبقوقوم وجب معا دات حقوإل اانسا .
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 -80وميرت اليونا أ أعضاء األقلية املسلمة ن تراقيا زم اسيدار بدني رفدع دعداوا م املتعلقدة
بشد و األسدرة واملدريا إىل املفتدني احملليددني الد ين يسدتندو إىل الشدريعة ااسدالمية أو إىل احملددايم
املدنيددة .ويددنص القددانو علددل أ احملددايم ل ينبغ د زددا أ تُابددق ق درارات املفتددني الدديت تتعددارض مددع
الدستور أو مع املعا دات ااقليمية والدولية حلقوإل اانسا .
 -81وشدَّدت اليونا علل التحديات اليت تواجخل الشرطة لتدوفري األمدن علدل احلددود اسارجيدة
لالاح دداد األورويب وإدارة ت دددفقات از د ددرة امل تلا ددة والوف دداء بالتزامد ددات البل ددد ن ددال حقد ددوإل
اانسا  .وقالحل إ للحالدة القتصدادية تد ثريا مباشدرا علدل املدوارد املتاحدة .وتُنودر اليوندا إنسدانية
عنيمددة ل سدديما أفدراد الشددرطة الد ين خيدداطرو حبيدداام انقددام املودداجرين املعرضددني ساددر الغددرإل.
وتراقب الشرطة والويالة األوروبية ادارة التعاو العمليايت علل احلدود اسارجية للددول ن الاحداد
األورويب أية حالت سوء معاملة أو انتوايات ملبدأ عدم ااعادة القسرية.
 -82وأشدادت جامايكدا خبادط العمدال الوطنيدة بشد حقدوإل اانسدا وحقدوإل األطفدال وبإنشداء
اجملل الوطا ملكافحة العنصرية والتعصب وإصال امل سسات الوطنية اليت تننم التماف الل وء.
 -83ورحبددحل يينيددا خباددط العمددال الوطنيددة بشد حقددوإل اانسددا وحقددوإل األطفددال وبشد
إصال ننام الل وء وإدارة از رة و ا جرى م خرا من تصديق علل صكومل دولية.
 -84وأعد ددر لبند ددا عد ددن تقد ددديره لتعزيد ددز ومحايد ددة حقد ددوإل اانسد ددا من د د السد ددتعراض األخد ددري رغد ددم
التحديات اليت تفرضوا األامة القتصادية وأامة الالجسني وأشاد بعمليات إنقام الالجسني واستقبازم.
 -85ورحبددحل ليبيددا بالتقدددم احملددرا بشد التوصدديات املنبينقددة عددن السددتعراض األخددري وبالتدددابري
الراميدة إىل معابدة الفدوارإل الجتماعيدة ل سدديما القدانو رقدم  2015/4320بشد األُسدر الدديت
تعيش ن فقر مدقع وننام احلد األدىن املكفول للدخال.
 -86وأشادت مالوج بابوود املب ولة للقضاء علل الجتار بالبشر وبالتقدم احملرا ن مقاضاة
رمد الجتددار باأليدددج العاملددة .وطلبددحل مددالوج مددن اجملتمددع الدددو أ يدددعم اليونددا ن معابددة
األامة املالية ون استضافة املواجرين.
 -87ونو ددحل ماليزيددا بددابوود املب ولددة حلمايددة الفسددات الضددعيفة واملودداجرين واألش د او موج
ااعاق ددة عق ددب التص ددديق عل ددل اتفاقي ددة حق ددوإل األشد د او موج ااعاق ددة لكنو ددا أش ددارت إىل
التحديات املتبقية املتعلقة بالعنصرية والتمييز والوصول إىل التعليم.
 -88ورحبددحل ملددديف بالتصددديق علددل اتفاقيددة حقددوإل األش د او موج ااعاقددة والاوتويددول
الختيددارج لتفاقيددة منا ضددة التعد يب وخباددة العمددال الوطنيددة بشد حقددوإل اانسددا  .وشد عحل
ابوود الرامية إىل مساعدة الالجسني.
 -89وأشددادت املكسددي باحلمايددة املمنوحددة للفسددات الضددعيفة والسياسددات املتعلقددة بالوصددول
إىل اسدددمات األساسددية وتددوفري فددرو عم دال لألسددر الدديت تعدديش ن فقددر مدددقع وابوددود املب ولددة
لستقبال الالجسني وملتمس الل وء.
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 -90وأش ددار ابب ددال األس ددود إىل ددواج تتعل ددق بت د ثري األام ددة القتص ددادية عل ددل التميي ددز ض ددد
الفسات الضعيفة .وش ع اليونا علل ضما ظدرو معيشدية لئقدة ن مرايدز اسدتقبال واحت داا
املواجرين وملتمس الل وء.
 -91ورح ددب املغد ددر بالقد ددانو ال د د ج يد ددنص علد ددل إنشد دداء ل د د وطد ددا ملكافحد ددة العنص د درية
والتعص ددب وأش دداد بالتص ددديق عل ددل الاوتوي ددول الختي ددارج لتفاقي ددة منا ض ددة التع د د يب وإنش دداء
م سسة أمني املنامل بوصفوا اضلية الوقائية الوطنية.
 -92وأش ددارت ناميبي ددا إىل األام ددة القتص ددادية ن اليون ددا وقال ددحل إ د دا متيقن ددة م ددن أ إع ددادة
تصميم الاحاد األورويب لسياسدتخل املتعلقدة بدالل وء مدن شد ا أ ُتفدف مدن حددة أامدة املوداجرين
والالجسني املتصاعدة.
 -93ولحنحل نيبال التصدديق علدل حقدوإل األشد او موج ااعاقدة والاوتويدول الختيدارج
امللحددق هبددا ووضددع خاددط عمددال وطنيددة بش د حقددوإل اانسددا وحقددوإل الافددال .وأعربددحل عددن
تقدير ا لل وود الرامية إىل تعزيز إدماج املواجرين ومكافحة العنصرية.
 -94وأعربددحل ولندددا عددن ارتياحو ددا أل اليونددا سددنحل قانون د ا يت دديح الق د ا املدددي بددني املينلي ددني
لكنوا لحنحل أ ا مل متنح الشرياء املينليني نف احلقوإل اليت يتمتع هبا الشرياء من جنسني خمتلفني.
 -95ورحبحل ني رييا بالتعميم املتعلق حبق يال طفال يعيش ن اليونا ن اللتحداإل باملدرسدة.
وأعربحل عن قلقوا إااء عدم وجود خاة وطنية ملكافحة العنصرية.
 -96وأشددادت النددروي بددابوود الدديت تبد زا اليونددا ملعابددة تدددفق املودداجرين وأيدددت مسد ولية
مجيع البلدا األوروبية عن احسني حالة الالجسني واملواجرين ن أوروبا.
 -97ولحنحل بايستا التصديق علل اتفاقيدة حقدوإل األشد او موج ااعاقدة وبروتويوزدا
الختيارج والاوتويول الختيارج لتفاقية منا ضة التع يب .وطلبحل من اليونا استكمال بناء
مس د ن أثينا لتمكني األقليات الدينية من تارسة حرية الدين واملعتقد.
 -98ولحنددحل بنمددا أ أامددة از ددرة فضدالا عددن األامددة القتصددادية تد ثر علددل حقددوإل اانسددا ن
اليونا وأ التصدج ز ه األامة حيتاج إىل اس اتي ية متكاملة وطويلة األجال علل الصعيد األورويب.
 -99وسلَّاحل بدريو الضدوء علدل ابودود الديت تبد زا اليوندا ملراعداة حقدوإل اانسدا ل سديما حقدوإل
الفسات الضعيفة ن سياإل تنفي ا لتدابري التقشف وتوفري استقبال يرمي لالجسني واملواجرين.
 -100وأعربدحل الفلبددني عددن تقدددير ا ضليدات احلمايددة املتعلقددة باملودداجرين .وقالدحل إ ددا تتفددق مددع
الرأج القائال بضرورة أ تو اليونا األولوية الاا خاة العمال الوطنية بش حقوإل الافال.
 -101وأشارت بولندا إىل القيود املالية ونو حل بابوود الرامية إىل معابة الفوارإل الجتماعيدة.
ورحبحل بالقوانني والسياسات ابديدة املتعلقة ب عمال العنف ضد األجانب.
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 -102ورحبددحل الاتغددال حبمايددة حددق يددال طفددال يعدديش ن اليونددا ن اللتحدداإل باملدرسددة بغددض الننددر
عن وضع إقامتخل وأشادت بالتصديق علل الاوتويول الختيارج لتفاقية منا ضة التع يب.
 -103وأشددادت قاددر بتنفي د التوصدديات املنبينقددة عددن السددتعراض السددابق ووضددع خاددط عمددال
وطنيددة ل س دديما فيمددا يتعل ددق باألطفددال وجبو ددود مكافحددة العنص درية والتعصددب وإنش دداء مراي ددز
لستقبال الالجسني.
 -104وأعربحل مجوورية يوريدا عدن أملودا ن أ تكفدال اليوندا احلقدوإل القتصدادية والجتماعيدة
األساسية الدنيا للضعفاء بغض الننر عن ااصالحات القتصادية.
 -105وأعربددحل ندددوراف عددن تقدددير ا للتقددم الد ج أحراتددخل اليونددا ن محايددة ملتمسد الل ددوء
واملواجرين غري الشرعيني وبش إدماج الروما ن البلد.
 -106واستفسددرت مجووريددة مولدددوفا عددن تقيدديم خاددة العمددال الوطنيددة بش د حقددوإل اانسددا
وعما إما يانحل اضلية الوطنية احالة ضحايا الجتار ت دج عملوا بشكال يامال.
 -107وأعربحل رومانيا عن تقدير ا لستضافة اليونا لالجسدني واملوداجرين .ونو دحل بااطدار التشدريع
ملكافحة العنصرية وما يتصال هبا من تعصب وبإنشاء اجملل الوطا ملكافحة العنصرية والتعصب.
 -108ورحب الاحاد الروس جبوود اليونا الرامية إىل استقبال الالجسني قبالدة ابدزر وبالتددابري
اليت اُت اا ادماج األش او موج ااعاقة.
 -109وأش د ددادت الس د ددنغال باعتم د دداد الق د ددانو  2015/4320ال د د د ج يض د ددمن ت د د دوفري الس د ددلع
واسددمات األساسدية لألشد او واألُسدر الد ين يعدانو مدن الفقدر املددقع يمدا أشدادت بالتصدديق
علل عدة صكومل حلقوإل اانسا .
 -110وحينددحل س درياليو اليونددا علددل البحددث عددن ُسددبُال حلمايددة حقددوإل املودداجرين وملتمس د
الل ددوء غددري النندداميني بفعاليددة أيددا وقالددحل إ ددا تتفددق مددع ال درأج القائددال بضددرورة مراجعددة سياسددة
الاحاد األورويب ن ال الل وء.
 -111وأثنددحل سددلوفاييا علددل اليونددا لتصددديقوا علددل اتفاقيددة حقددوإل األشد او موج ااعاقددة
وبروتويوزا الختيارج ودعتوا إىل ضما تنفي عا تنفي ا فعالا .وشد عحل سدلوفاييا اليوندا علدل
مواصلة عملوا علل إلغاء الرعاية امل سسية لألطفال والستعاضة عنوا برعاية األُسر احلاضنة.
 -112ورحبددحل سددلوفينيا بالتصددديقات األخددرية علددل الصددكومل الدوليددة وجبوددود اليونددا حلمايددة
حقوإل الالجسني ومحاية األطفال غري املصحوبني.
 -113وأثن ددحل جن ددو أفريقي ددا عل ددل اليون ددا للمس دداعدة ال دديت ق دددمتوا إىل الالجس ددني واملو دداجرين
ولعتماد ددا ااطددار التش دريع ملكافحددة العنص درية ومددا يتصددال هبددا مددن تعصددب وش د عتوا علددل
مواصلة ه ابوود.
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 -114ولحنددحل إسددبانيا التغدريات خددالل الفد ة قيددد السددتعراض وأشددادت جبوددود البلددد ابددداء
التزامخل حبقوإل اانسا علل الرغم من الصعوبات.
 -115وأشددادت دولددة فلسدداني بددابوود الراميددة إىل تنفي د التوصدديات املنبينقددة عددن السددتعراض
األول ونو حل بالتحسينات احلاصلة ن إعمال احلق ن التعليم.
 -116ولحندحل السدويد الزيدادة غددري املسددبوقة ن أعدداد ملتمسد الل ددوء والالجسدني واملودداجرين الد ين
يدخلو إىل اليونا وأ املشايال تتفاقم عندما حيرم لء األش او من إمكانية مغادرة اليونا .
 -117ورحبددحل سويسدرا بدداساوات ازامددة الدديت اُتد اا اليونددا لتنفيد التوصدديات الدديت قبلتوددا ن
الستعراض األول.
 -118ونو ددحل طاجيكس ددتا جبو ددود اليون ددا حلماي ددة حق ددوإل اانس ددا ل س دديما إع ددداد خا ددة
العمال الوطنية بش حقوإل اانسا علل الرغم من األامة القتصادية.
 -119ونو ددحل تايلنددد باعتمدداد اليونددا خاددط عمددال ن ددال حقددوإل اانسددا وش د عتوا علددل
مواصلة جوود ا ن ال إدماج الروما.
 -120وأعربحل مجوورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ا عن أسفوا أل اليونا مل تنف التوصديات
املنبينقددة عددن السددتعراض األول املتعلقددة بتنفي د أحكددام احملكمددة األوروبيددة حلقددوإل اانسددا بش د
تس يال مجعيات األقليات املقدونية.
 -121ورحبددحل تيمددور  -ليشدديت بإنشدداء م سسددة أمددني منددامل األطفددال وأعربددحل عددن رغبتوددا ن
معرفددة املزيددد عددن ييفيددة احلصددول علددل معلومددات إضددافية بش د إنشدداء اجملل د الددوطا ملكافحددة
العنصرية والتعصب.
 -122ولحنحل توغو أ اليونا اعتمددت رغدم األامدة القتصدادية قدوانني وتددابري ملندع تزايدد
العنف العنصرج ووقف الزيادة الكبرية ن العتداءات علل املواجرين.
 -123وقدمحل ترييا توصيات.
 -124ولحندحل أوغنددا اعتمداد خادة العمدال الوطنيدة بشد حقدوإل اانسدا وحقدوإل األطفدال
وإنشاء اجملل الوطا ملكافحة العنصرية والتعصب.
 -125ونو حل أويرانيدا بتددابري محايدة حقدوإل األشد او الضدعفاء مدن اثدار الريدود القتصدادج
وباملوقف الريادج ال ج اُت تخل اليونا ن الدفاع عن حقوإل الصحفيني ن احملافال الدولية.
 -126وأشددارت اليونددا إىل تدددابري التقشددف الدديت اضددارت إىل اُتام ددا ن إطددار برنددام البن د
املريددزج األورويب وصددندوإل النقددد الدددو الدديت اعتااددا يسددات املعا دددات الدوليددة واألوروبيددة منافيددة
ملعا دددات حق ددوإل اانس ددا  .وبين ددحل الت دددابري ال دديت اُتد د اا حلماي ددة القااع ددات الس ددكانية األيين ددر
ضددعف ا مشددرية إىل اس دتينمارااا الراميددة إىل مكافحددة الباالددة ل سدديما بالنسددبة للشددبا والنسدداء
العاطلني عن العمال من أمد طويال والتدابري الرامية إىل معابة مشدكليت السدكن والفقدر وإعدادة
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ترتيب مننومة السياسات الجتماعيدة .وعدالوة علدل ملد يدنص القدانو  2016/4368علدل
متكني األش او غري احلاصلني علل ت مني صح وأفراد الفسات الضعيفة من الوصدول إىل نندام
الصحة العامة انا.
 -127وش ددددت اليون ددا عل ددل أ اس ددت دام مص ددالح ةاملق دددونينية لجش ددارة إىل ع دددد ص ددغري
مددن األش د او يعيشددو ن مناقددة مقدددونيا اليونانيددة الشددمالية ويتحدددثو لغددة سددالفية بااضددافة
إىل اللغددة اليونانيددة مددن دو توصدديف يبددني ددويتوم السددالفية الجتدداه ميينددال انتوايد ا حلقددوإل و ويددة
أيينددر مددن  2.5مليددو مقدددوي يوندداي يسددت دمو د ه الصددفة للدللددة علددل أصددوزم ااقليميددة
والينقافيددة .ورغددم مل د يسددتايع د لء األش د او التعبددري عددن ارائوددم حبريددة وتنندديم مناسددبات
ثقافية واحد لغتوم .وفيما يتعلق باألقلية املسلمة يستايع أفراد ا ااعدال عدن أصدوزم لكدن
ياولددة تصددنيف البومددامل والرومددا ضددمن ازويددة ال ييددة غددري مقبددول .واليونددا ملتزمددة التزام د ا صددارم ا
باح ام حق األقلية املسلمة ن تراقيا ن التعليم ومن التسعينيات ُوضع برنام لتاوير تعليم أفدراد
ه األقلية.
 -128واحدددد دائددرة الل ددوء أطفددال املودداجرين القصددر غددري املصددحوبني و د احدداول الت يددد مددن
وجددود أحددد الوالدددين أو ش د ص اخددر مس د ول عددن يددال طفددال .واحدداول اليونددا إنشدداء مزيددد مددن
مرايز الستقبال زم وتاوير ااجراءات مات الصلة.
 -129واُت ت اليوندا تددابري خاصدة لتعلديم الرومدا .ومدع ملد ل تدزال تدرد تقدارير متفرقدة عدن
أطفال من الروما يتلقو تعليموم ن مدارف منفصلة .وقد عوبحل بعض احلالت بن ا لكدن
حالت أخرى احتاج إىل مزيد من التدخال وإىل اخنرا اجملتمع ب يملخل.
 -130و ددرج اض وض ددع خا ددة عم ددال وطني ددة جدي دددة بش د املس دداواة ب ددني ابنس ددني .وتش ددمال
األولويات التماس الجتماع واستسصال الفقر ومعابة أامة از رة باعتماد مننور جنساي.
 -131وع ددزات اليون ددا جوود ددا ملكافح ددة الجت ددار باألشد د او ل س دديما م ددن خ ددالل إنش دداء
مكتب املقرر الوطا .وقدمحل مزيدا من التفاصيال عن إجراءااا.
 -132وسددي رج تقيدديم تنفيد خاددة العمددال الوطنيددة بشد حقددوإل اانسددا ()2016-2014
ن اية عام  2016يما سي رج إعداد خاة متابعة بالتشاور مع ابموور واجملتمع املدي.
 -133وأتاح د ددحل أام د ددة الالجس د ددني للم تم د ددع اليون د دداي اس د ددتعادة اح د د ام ال د د ات عل د ددل الص د ددعيد
ابم د دداع واس د ددتعادة الينق د ددة بالتض د ددامن وق د ددد أثبت د ددحل اجملتمع د ددات احمللي د ددة ملد د د  .وتن د ددوج اليون د ددا
اسد د ددت دام التحد د ددديات املشد د ددار إليود د ددا ن جلسد د ددة التحد د دداور لد د ددي يم د د دار بد د ددال يوسد د دديلة لفود د ددم
الواق ددع .وأي دددت اليون ددا أم ددام اجملتمع ددني أ التوص دديات ل تنش ددر عل ددل نا دداإل واس ددع وش ددكرت
املشاريني ن النقاش.
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ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -134درست اليونان التوصيات الواردة أدناه وهي تحظى بتأييدها:
التصديق على البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص
1-134
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (إيطاليا) (البرتغال) (الجبل األسود)؛
التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفلل المتعللق
2-134
بإجراء تقديم البالغات (البرتغال) (الجبل األسود)؛
التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفلل المتعللق
3-134
بإجراء تقديم البالغات وإدراج أحكامه في تشريعها الداخلي (كينيا)؛
التصديق على اتفاقية عام  1961المتعلقلة بخفلح حلاالت انعلدام
4-134
الجنسية (غانا)؛
النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبلا بشلأن منلم ومكافحلة
5-134
العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (جورجيا)؛
التصللديق علللى اتفاقيللة مجلللس أوروبللا بشللأن منللم ومكافحللة العنللف
6-134
ض للد المل لرأة والعن للف المنزل للي (اتفاقي للة اس للطنبول) (إيطالي للا) (البرتغ للال) (بلجيك للا)
(بلغاريا) (البوسنة والهرسك) (تايلند) (تركيا) (سلوفينيا) (هولندا)؛
تكثي للف جهوده للا لمكافح للة العن للف ض للد النس للاء والعن للف المنزل للي
7-134
والتصللديق علللى اتفاقيللة مجلللس أوروبللا بشللأن منللم ومكافحللة العنللف ضللد الم لرأة
والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول) (النمسا)؛
وضللم مرا لرات و نيللة لحقللوق اإلنسللانت عم لالا بللاقترا المفوضللية
8-134
السامية لحقوق اإلنسانت كأداة تتيح تقييم ا أدق وأكثر تماسك ا لسياساتها الو نيلة
لحقوق اإلنسان (البرتغال)؛
9-134توفير موارد مالية كافية لمرسساتها الو نية لحقوق اإلنسان (بولندا)؛
 10-134وض للم اس للتراتيجية عملي للة وا للاملة لحق للوق اإلنس للانت بالتع للاون م للم
اللجنة الو نية لحقوق اإلنسان (أوكرانيا)؛
 11-134استكمال خطة العمل الو نية بشأن حقلوق األ فلال وتنفيل ها عللى
س للبيل األولوي للة؛ وف للي غو للون بل للكت وض للم ت للدابير لحماي للة األا للخاص الو للعفاء
كاأل فال غير المصحوبين واأل فال بوي اإلعاقة (بوتسوانا)؛
__________

**
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 12-134المبادرة في أسرع وقت ممكلن إللى اسلتكمال خطلة العملل الو نيلة
بش للأن حق للوق األ ف للال ومعالج للة مس للألة األ ف للال غي للر المص للحوبين عل للى س للبيل
األولوية (الصين)؛
 13-134استكمال إعداد خطة العمل الو نية بشأن حقوق األ فال ومعالجة
مسألة األ فال غير المصحوبين على سبيل األولوية (قبرص)؛
 14-134اعتمللاد خطللة عمللل و نيللة بشللأن حقللوق الطفللل مللم إيللالء اهتمللام
خللاص لحمايللة حقللوق األ فللال المللودعين فللي مرسسللات الرعايللة واأل فللال بوي
اإلعاقة (الجمهورية التشيكية)؛
15-134

تسريم عملية إنجاز خطة العمل الو نية لحقوق الطفل (جورجيا)؛

16-134

تسريم اعتماد خطة العمل الو نية لحماية حقوق األ فال (ملديف)؛

 17-134إيالء األولوية الستعراض وإصال اإل ار التشلريعي ملن أجلل تلوفير
حمايللة تامللة لحقللوق القصللر غيللر المصللحوبينت بسللبل منهللا اسللتكمال خطللة العمللل
الو نية بشأن حقوق الطفل (جامايكا)؛
 18-134استكمال خطة العمل الو نية بشلأن حقلوق الطفللت وإيلالء األهميلة
الالزمة لمسألة األ فال غير المصحوبين (رومانيا)؛
 19-134استكمال خطة العمل الو نيلة بشلان حقلوق الطفلل ومعالجلة مسلألة
األ فال غير المصحوبينت على سبيل األولوية (جنوب أفريقيا)؛
20-134

تعزيز التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان (المغرب)؛

 21-134اتخاب التلدابير المالمملة لتحسلين اإلدملاج والتنلوع االجتملاعيت علن
ري للق تنظ لليم حم للالت عام للة لمكافح للة العنصل لرية وك للره األجان للب وإدراج التوعي للة
والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان في مناهج المدارس الحكومية (هندوراس)؛
 22-134اتخللاب المزيللد مللن المبللادرات للتصللدي لخطللاب الكراهيللة الموجلله
ضد أفراد المجموعات الوعيفةت وضمان التركيز بشكل كاف على ه ا الموضلوع
في النظام التعليمي (النرويج)؛
 23-134تنظيم حمالت عامة لمكافحلة العنصلرية وكلره األجانلب؛ وإدراج التثقيلف
في مجال حقوق اإلنسان في المناهج التعليمية للمدارس الحكومية (نيجيريا)؛
 24-134تللوفير التللدريب فللي مجللال حقللوق اإلنسللان لمللونفي إنفللاب القللانون
ووضم حد لحاالت لجوء الشر ة إلى إجراءات وحشلية وإللى االسلتخدام المفلر
للقوة (سيراليون)؛
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 25-134إدراج مسللألة العنللف المنزلللي فللي منللاهج التعللليم والتللدريب العامللة
لوبا الشر ة والمدعين العامين والقواة (سلوفينيا)؛
 26-134مواص لللة تعزي للز وحماي للة حق للوق اإلنس للانت ال س لليما حق للوق المل لرأة
والطفل والفئات الوعيفة في المجتمم (البحرين)؛
27-134
(باكستان)؛

مواصلللة اتخللاب تللدابير لحمايللة حقللوق األ فللال والنسللاء والالجئللين

 28-134مواصل لللة الجهل للود الراميل للة إلل للى تعزيل للز حقل للوق األ فل للالت والنسل للاءت
واألاخاص بوي اإلعاقة (أوكرانيا)؛
 29-134تعجي للل اعتم للاد خط للة عم للل ا للاملة جدي للدة بش للأن المس للاواة ب للين
الجنسين وضمان تنفي ها الفعال (بيالروس)؛
 30-134اعتمللاد خطللة عمللل جديللدة بشللأن المسللاواة بللين الجنسللين للفتللرة
المقبلة الممتدة حتى عام  2020وتنفي ها تنفي ا تاما (سلوفاكيا)؛
 31-134اتخلاب مزيللد مللن التللدابير إلعملال سياسللاتها المتعلقللة بالمسللاواة بللين
الجنسين ( اجيكستان)؛
 32-134مواص لللة ت للدعيم الت للدابير الراميل لة إل للى تعزي للز التمك للين االقتص للادي
للمرأةت ال سيما خالل األزمة المالية (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 33-134مواصل لللة جهودهل للا لتعزيل للز المسل للاواة بل للين الجنسل للينت فيمل للا يتعلل للق
بمعدالت البطالة المرتفعة بين اإلناث (بلغاريا)؛
 34-134اتخاب تدابير إضافية من أجل التنفي التام للتشلريعات الو نيلة التلي
تومن المساواة بين الجنسين (العراق)؛
 35-134مواصلللة تللدعيم التللدابير الراميللة إلللى تعزيللز التسللامح واحتلرام التنللوع
الثقللافي والتصللدي لاحكللام المسللبقة والصللور النمطيللة والتمييللز والعنص لرية وكللره
اإلسالم (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 36-134اتخ للاب مزي للد م للن اإلجل لراءات لمكافح للة التحل لريح عل للى الكراهي للة
والجرامم العنصرية ضد الرعايا األجانبت بسبل منها التلرويج للحكايلات اإليجابيلة
عللن الهجللرة الدوليللة ومواصلللة العمللل علللى وضللم خطللة العمللل الو نيللة لمكافحللة
العنصرية والتعصب (ماليزيا)؛
 37-134ضل للمان التحقيل للق فل للي جميل للم الج ل لرامم المرتكبل للة بل للدوافم تمييزيل للة
والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بشكل فعال (أستراليا)؛
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 38-134التحقيل للق بفعاليل للة فل للي ج ل لرامم الكراهيل للة والهجمل للات العنيفل للة ضل للد
األالخاص المنتملين إللى هيئلات ضلعيفة ومهمشلةت بملا فلي بللك األقليلات اإلثنيلة
والدينية؛ ومقاضاة الجناة ك لك (كندا)؛
39-134

مواصلة مكافحة الجرامم العنصرية وخطاب الكراهية (الصين)؛

 40-134التحقيق فلي جميلم حلاالت كلره األجانلب والعنلف والهجملات ضلد
المهاجرينت بما في بلك تور مونفي إنفاب القانون في ه ه الجرامم (غانا)؛
 41-134التحقيق في جميم حاالت العنف والهجمات بدافم كلره األجانلبت
بما في بلك أي نوع من المشاركة في ه ه الجرامم من جانب قلوات النظلام العلام
ومونفي مراكز االحتجاز (غواتيماال)؛
 42-134التحقيل ل للق فل ل للي جميل ل للم حل ل للاالت العنل ل للف بل ل للدافم كل ل للره األجانل ل للب
والهجمللات ضللد المهللاجرينت بمللا فللي بلللك أي تللور لمللونفي إنفللاب القللانون فللي
تلك الجرامم (ناميبيا)؛
43-134

التحقيق في جميم حاالت العنف بدافم كره األجانب (آيسلندا)؛

 44-134التنفيل ل الت للام للتشل لريعات القاممل للة الت للي ُع للدلت م للرخرا لمكافحل للة
العنصرية وكره األجانب (إسراميل)؛
 45-134مواص ل ل لللة جه ل ل للود مكافح ل ل للة خط ل ل للاب الكراهي ل ل للة ض ل ل للد الالجئ ل ل للين
والمهاجرين (لبنان)؛
 46-134التحقيق في جميم حلاالت العنلف بلدافم كلره األجانلب والهجملات
ضد المهاجرين (نيجيريا)؛
 47-134تنفي سياسات أكثر صرامة تهدف إلى وضم حلد للعنلف العنصلري
المرتكب ضد المهاجرين واألجانب (سيراليون)؛
48-134
(فرنسا)؛

اتخللاب تللدابير إضللافية لمكافحللة العنللف الم لرتب بللالتمييز العنصللري

49-134
(بيرو)؛

زيللادة تللدابير مكافحللة التعصللب وكللره األجانللب والعنللف العنصللري

 50-134توسلليم تللدابير مكافحللة مشللكلة خطللاب الكراهيللة بسللبل منهللات علللى
وجه الخصوصت ضمان إجراء تحقيقات فعالة (ألمانيا)؛
 51-134مواصلة تعزيز تدابير التوعية المتعلقة بالتمييز ضد ملتمسلي اللجلوء
والالجئل للينت بسل للبل منهل للا علل للى وجل لله الخص ل لوص التحقيل للق فل للي حل للاالت العنل للف
والهجمات ضد المهاجرين المرتكبة بدافم كره األجانب (األرجنتين)؛
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 52-134اعتمللاد اسللتراتيجية اللاملة لمكافحللة جميللم أاللكال العنص لرية وكللره
األجانب (الجزامر)؛
 53-134مواصلللة ب ل ل أقصللى قللدر مللن الجهللود لوللمان عللدم تعللرض بعللح
األقلياتت ال سيما أ فال المدارس والنساءت للتمييز (أوروغواي)؛
 54-134مواصلللة مسللاعيها لمكافحللة العنصلريةت بسللبل منهللا إنشللاء المجلللس
الو ني لمكافحة العنصرية والتعصب (مصر)؛
 55-134اتخاب تدابير إضافية في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري
وكره األجانب وتنفي القانون الواجب التطبيق تنفي ا تاما (أرمينيا)؛
 56-134مواصلة جهودها للقواء على جميم أاكال التمييز العنصلري وكلره
األجانب والتعصب (الكرسي الرسولي)؛

 57-134تعزيز ووضم قوانين مكافحة جميلم أالكال التمييلز والعنصلرية وكلره
األجانب (لبنان)؛
58-134
(المغرب)؛

مواصلللة الجهللود الراميللة إلللى مكافحللة العنص لرية والتمييللز العنصللري

 59-134مواصلللة الجهللود الراميللة إلللى مكافحللة العنص لرية والتمييللز العنصللري
وكره األجانب (بولندا)؛
 60-134مواصلة اتخاب مزيلد ملن الخطلوات بغيلة مكافحلة العنصلرية والتمييلز
العنصري وكره األجانب وملا يتصلل بل لك ملن تعصلبت وتنفيل التشلريعات القامملة
والمعتمدة حديثا (رومانيا)؛
 61-134ض للمان التنفيل ل الت للام للتشل لريعات الرامي للة إل للى مكافح للة العنصل لرية
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل ب لك من تعصب (جنوب أفريقيا)؛
62-134

العمل على تعزيز التسامح العرقي واإلثني والديني ( اجيكستان)؛

 63-134اعتمللاد خطللة و نيللة لمكافحللة اإلقصللاء االجتمللاعي وضللعف النسللاء
المنتميللات إلللى الطوامللف المسلللمةت ونسللاء الرومللات والمهللاجرينت والنسللاء اللللواتي
يعشن في المنا ق الريفية (الجزامر)؛
 64-134العم للل بنش للا أكب للر عل للى مكافح للة القوال للب النمطي للة واألحك للام
المسللبقة التللي يتعللرض لهللا المثليللون والمثليللات ومزدوجللو الميللل الجنسللي ومغللايرو
الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسينت عن ريق تنظليم حملالت توعيلة عاملة
وضمان مقاضاة ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف على أساس الميل الجنسي (ايلي)؛
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 65-134اعتمل للاد تل للدابير لمكافحل للة التمييل للز القل للامم علل للى الميل للل الجنسل للي
أو الهوية الجنسانية (إسراميل)؛
 66-134التحقيق بنشا في حاالت التمييز في العملت بما في بلك التمييز
ض للد المثلي للات والمثلي للين ومزدوج للي المي للل الجنس للي ومغ للايري الهوي للة الجنس للانية
وحاملي صفات الجنسين (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 67-134تحسين معاملة ملونفي إنفلاب القلانون للمهلاجرين وملتمسلي اللجلوء
والسكان الروما وغيرهم من الفئات المهمشة (ألبانيا)؛
68-134
(بيالروس)؛

ضمان المساءلة الفعلية لمونفي إنفاب القانون في حاالت التعسلف

69-134

مقاضاة ومعاقبة مرتكبي أعمال التع يب وفقا للقانون (توغو)؛

 70-134مواص لللة جهوده للا لتالف للي االس للتخدام المف للر للق للوة م للن جان للب
مللونفي إنفللاب القللانونت ال سلليما فيمللا يتعلللق بللإدارة الشللر ة للمظللاهرات ومراقبللة
الحشود (الكرسي الرسولي)؛
 71-134تش للغيل المكت للب المنش للأ لمعالج للة االنتهاك للات المزعوم للة لم للونفي
إنفاب القانون وتعيين الملونفين فيله ملن أجلل معالجلة جميلم االعتلداءات المزعوملة
وتقارير سوء المعاملة (بوتسوانا)؛
 72-134تعزيللز الجهللود الراميللة إلللى منللم التع ل يب بسللبل منهللا ضللمان عمللل
المكتب المسلرول علن معالجلة حلاالت التعسلف المزعوملة بشلكل فعلال ومسلتقل
وبما يكفي من التمويلل والملونفينت وبللك حسلب نلا القلانون 2011/3938
(الجمهورية التشيكية)؛
 73-134ض للمان تفعي للل آلي للة معالج للة مل لزاعم أفل لراد المجموع للات المهمش للة
كالمهللاجرين وملتمسللي اللجللوء والرومللا عللن التعللرض لسللوء المعاملللة علللى أيللدي
مللونفي إنفللاب القللانونت وضللمان إج لراء تحقيقللات فوري لة واللاملة ونزيه لة فللي ه ل ه
المزاعم (آيرلندا)؛
 74-134إنشل للاء آليل للة فعالل للة ومسل للتقلة لتسل للجيل الشل للكاو المقدمل للة ضل للد
السلطات اليونانية والتحقيق في االنتهاكات المزعومة (سويسرا)؛
 75-134الحللد مللن االكتظللان وضللمان اسللتيفاء الظللروف فللي سللجون اليونللان
للمعايير الدولية (النمسا)؛
 76-134اتخل للاب جميل للم التل للدابير الالزمل للة لتحسل للين نل للروف السل للجون وحل للل
مشكلة اكتظان السجون (فرنسا)؛
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 77-134زيادة اللجلوء إللى التلدابير البديللة لالحتجلاز كخطلوة نحلو االمتثلال
للمعايير الدولية لالحتجاز (ألمانيا)؛
 78-134مواص لللة تحس للين ن للروف االحتج للازت بس للبل منه للا تق للديم الش للركاء
اإلقليميين والدوليين للمساعدة المالممة (جامايكا)؛
 79-134الشروع في حملة توعيلة ويللة األجلل ضلد العنلف المنزللي وأسلبابه
الج ريلة فلي أوسللا عاملة الجمهلور فولالا علن المهنيلين كاأل بللاء والقولاة وأفلراد
الشر ة وإجراء رصد وتقييم منتظملين لتنفيل قلانون وسياسلات العنلف المنزللي ملن
أجللل تعزيللز سللبل االنتصللاف والحمايللة القانونيللة المتاحللة لوللحايا العنللف المنزلللي
(الجمهورية التشيكية)؛
 80-134التعجيلل فللي إدخللال مللا يلللزم مللن تعللديالت علللى النصللوص القانونيللة
بات الصلللة لجعلهللا متمااللية مللم البرنللامج الللو ني لمنللم ومكافحللة العنللف ضللد
النساء (إسبانيا)؛
 81-134التشللديد بقللدر أكبللر علللى التوعيللة وجمللم بيانللات مصللنفة بحسللب
السن ونوع الجنس والعالقة بين ضحايا العنف الجنساني ومرتكبيه (إسبانيا)؛
82-134

الموي في تعزيز التدابير الرامية إلى منم ومكافحة العنف (إسراميل)؛

 83-134وضم نظم لرصد وتجميم المعلومات بغيلة منلم االعتلداء عللى األ فلال
وإساءة معاملتهمت ومنم غير بلك من حاالت اإلهمال أو نقا الرعاية (المكسيك)؛
 84-134اتخاب الخطلوات الالزملة لتنفيل اإل لار القلانوني والسياسلاتي بي الصللةت
بهدف مكافحة االتجار باألاخاص على نحو فعلالت وتحديلد الولحايات وتزويلدهم بكلل
ما يلزم من مساعدة ودعمت ومقاضاة المتجرين (جمهورية إيران اإلسالمية)؛
 85-134اتخاب التدابير الالزمة لتعزيلز عمليلة تحديلد ضلحايا االتجلار بالبشلر
وإعادة تأهيلهم وإدماجهم االجتماعيت بما في بلك عن ريلق تلوفير الملأو لهلم
ومساعدتهم (جمهورية مولدوفا)؛
 86-134اتخللاب الخطللوات الالزمللة لتنفي ل اإل للار القللانوني والسياسللاتي بي
الصلللةت بهللدف مكافحللة االتجللار باألاللخاصت وتحديللد الوللحايات وتزويللدهم بكللل
ما يلزم من مساعدة ودعم (جنوب أفريقيا)؛
 87-134مواصل لللة تنفي ل ل األ ل للر القانونيل للة والسياسل للاتية المالممل للة لمكافحل للة
االتجار باألاخاص بشكل فعال ( اجيكستان)؛
 88-134تنفي ل ت للدابير ترم للي إلللى ضللمان تعزي للز فعاليللة اإلجل لراءات القانوني للة
وتسريم حل القوايا القانونية (النرويج)؛
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 89-134اتخ للاب الت للدابير الو للرورية للتعجي للل ف للي تجهي للز القو للايا المرفوع للة أم للام
المحاكم فيما يتعلق بالحق في االحتكام إلى القواء والحق في محاكمة عادلة (فرنسا)؛
 90-134مواصلة إصال النظام المحلي لحماية الطفلل فلي سلبيل وضلم حلد
للرعايللة المرسسللية واالنتقللال إلللى نمللوبج مجتمعللي (المملكللة المتحللدة لبريطانيللا
العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 91-134مواصلللة الجهللود التللي تبل لها الحكومللة اليونانيللة لبللدء تنفيل برنللامج
الرعاية البديلة لا فال (العراق)؛
 92-134االنتقال إلى رعاية األ فال خارج المرسسلات علن ريلق االسلتثمار
في مرافق الرعاية األسرية لا فال وتعزيزهات تمشيا مم المبلاد التوجيهيلة للرعايلة
البديلة لا فال (سلوفاكيا)؛
 93-134ضمان الحرية الدينية والتسامحت عن ريق تلدابير مثلل إلغلاء تجلريم
التجديف وحماية حقوق األقليات الدينية والملحدين والالأدريين (البرازيل)؛
 94-134مواص لللة تنفيل ل سياس للات لو للمان الح للق الفعل للي ف للي حري للة ال للدين
لاقلية المسلمة في تراقيا (بيرو)؛
 95-134مواصل لللة جهودهل للا الراميل للة إلل للى زيل للادة مشل للاركة الم ل لرأة فل للي الحيل للاة
السياسية وفي مراكز صنم القرار (كوبا)؛
 96-134اعتماد وتنفيل التلدابير التشلريعية واإلداريلة الالزملة لتعزيلز المشلاركة
الفعالة للمرأة في الحياة العامة والسياسية للبلد (المكسيك)؛
 97-134مواصلة تعزيز الحق في العمل للجميلمت بسلبل منهلا تلوفير التلدريب
التقني والمهني للشباب (مصر)؛
 98-134وضل للم سياسل للات وب ل لرامج لتنفي ل ل االسل للتراتيجية الو نيل للة ل دم ل للاج
االجتماعي تنفي ا فعاالا (إندونيسيا)؛

 99-134تكثيل للف التل للدابير الراميل للة إلل للى التخفيل للف مل للن ا ثل للار السل لللبية للتل للدابير
االقتص ل للاديةت م ل للم التركي ل للز عل ل للى تحس ل للين نظ ل للم الحماي ل للة االجتماعي ل للة والقو ل للاء عل ل للى
الفقر (ماليزيا)؛

 100-134مواص ل لللة اتخ ل للاب الت ل للدابير المناس ل للبة لحماي ل للة أض ل للعف القطاع ل للات
والحفللان علللى التماسللك االجتمللاعي فللي مواجهللة الفللوارق االجتماعيللة الوللخمةت
وضللمان حصللول األسللر التللي تعللاني مللن الفقللر علللى السلللم والخللدمات األساسللية
(جمهورية فنزويال البوليفارية)؛
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 101-134مواص لللة تنفيل ل الخط للة الت للي أقرته للا الحكوم للة ف للي تشل لرين الث للاني/
نللوفمبر  2014بهللدف مسللاعدة األسللر واألف لراد الل ين يعللانون مللن الفقللر المللدقم
(البحرين)؛
 102-134ب ل ل ل ل ل ل كل ل ل ل للل جهل ل ل ل للد ممكل ل ل ل للن فل ل ل ل للي حل ل ل ل للدود قل ل ل ل للدراتها لتنفي ل ل ل ل ل
القانون  2015/4320من أجل إتاحة إمكانية الحصول على السلم والخلدمات
األساسية أمام الناس ال ين يعانون من الفقر (ليبيا)؛
 103-134مواص لللة جهوده للا الرامي للة إل للى التخفي للف م للن ح للدة ا ث للار الس لللبية
لازمة االقتصادية وتدابير التقشف التي ترثر على الفئات السلكانية األالد حرمانل ا
بشكل أساسي (كوبا)؛
 104-134مواص لللة جهوده للا الرامي للة إل للى التخفي للف م للن ح للدة ا ث للار الس لللبية
لازمة االقتصادية وتدابير التقشف التي ترثر على الفئات السلكانية األالد حرمانل ا
بشكل أساسي (نيبال 
)؛
 105-134اتخللاب مزي للد م للن الخط للوات للتخفي للف م للن أث للر األزم للة االقتص للادية
والتللدابير التقشللفية علللى الحقللوق االجتماعيللة واالقتصللادية ألاللد فئللات المجتمللم
ضعفا (بولندا)؛
 106-134مواصلة العملت خالل مفاوضاتها ملم اللدامنين اللدوليينت عللى إبلراز
ضرورة حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في سلياق برنلامج المعونلة
الماليةت وفق ا لاللتزاملات التلي تعهلدت بهلا اليونلان فلي االتفاقيلات الدوليلة لحقلوق
اإلنسان (أرمينيا)؛
 107-134مواصلللة جهودهللا الراميللة إلللى التخفيللف مللن األثللر السلللبي لازمللة
االقتصللادية علللى حقللوق اإلنسللانت وح ل المقرضللين الللدوليين علللى دعللم الجهللود
التي تب لها الحكومة في ه ا المجال (مصر)؛
 108-134مواصلللة السللعيت خللالل المفاوضللات مللم المقرضللين الللدوليينت إلللى
إثللارة ضللرورة حمايللة الحقللوق االقتصللادية واالجتماعيللة والثقافيللة فللي سللياق برنللامج
المساعدة الو نيةت ملم مراعلاة أن المرسسلات المعنيلةت بملا فلي بللك المرسسلات
الماليللة الدوليللةت ينبغللي أن تأخ ل فللي االعتبللار الكامللل التزامللات اليونللان بموجللب
معاهدات حقوق اإلنسان بات الصلة (جمهورية إيران اإلسالمية)؛
 109-134ضمان المساواة فلي وصلول الفتيلات والنسلاء إللى جميلم مسلتويات
التعليم في جميم المنا ق (جمهورية كوريا)؛
 110-134ضمان استدامة وتعميم وصلول األ فلال إللى التعلليمت بملا فلي بللك
األ فال بوو اإلعاقة واأل فال ال ين يعيشون في المنا ق النامية (ماليزيا)؛
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 111-134اتخاب خطوات ملموسة إلنهاء التمييز ضد األاخاص بوي اإلعاقة
(ملديف)؛
 112-134معالجللة التمييللز ال ل ي يواجهلله األاللخاص بوو اإلعاقللة فيمللا يتعلللق
بالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية (غانا)؛
 113-134مواصل لللة وضل للم السياسل للات الراميل للة إلل للى تحقيل للق التعلل لليم الشل للامل
للجميم وضمان حصول األاخاص بوي اإلعاقة على فرص عمل (إسراميل)؛
 114-134تكثيللف الجهللود الراميللة إلللى القوللاء علللى التمييللز ضللد األاللخاص
بوي اإلعاقللة بغيللة تحسللين فللرص حصللولهم علللى العمللل والخللدمات االجتماعيللة
والتعليم (تايلند)؛
 115-134الت للرويج لزي للادة اس للتقاللية األا للخاص بوي اإلعاق للة ف للي مج للاالت
الصللحة والعمالللة والتعللليم كخطللوات إضللافية نحللو التصللديق علللى اتفاقيللة حقللوق
األاخاص بوي اإلعاقة (إسبانيا)؛
 116-134اتخاب الخطوات الالزمة ل دماج الكامل أل فلال الروملا فلي نظامهلا
التعليميت بطرق منها وضم حلد للتمييلز والعلزل اللل ين يعلاني منهملا أ فلال الروملا
في المدارس (أستراليا)؛
 117-134مواص لللة تحس للين ف للرص وص للول األقلي للاتت وبخاص للة الروم للات إل للى
التعليمت ال سيما أ فال ومراهقو الروما (البرازيل)؛
 118-134اتخللاب خطللوات إلنهللاء التمييللز والعللزل الل ل ين يتعللرض لهمللا أ فللال
الروما في النظام المدرسيت بما يتمااى مم التزاماتها الدولية (سويسرا)؛
 119-134التنفي الكامل لالستراتيجية الو نيلة إلدملاج الروملا ملن أجلل تالفلي
التمييز ضدهم وزيادة فرص حصولهم على التعليم والعمل (هندوراس)؛
 120-134مواصللة تللدعيم اإلجلراءات الراميلة إلللى حمايللة وتعزيلز حقللوق الرومللا
(األرجنتين)؛
 121-134تكثيف اإلجراءات التي تولمن إدملاج جماعلة الروملا وتمتعهلا تمتعل ا
كامالا بحقوق اإلنسانت ال سيما الحق في العمل والتعليم (بيرو)؛
 122-134مواص لللة العم للل عل للى ض للمان االحتل لرام الكام للل لحق للوق اإلنس للان
الخاص للة بالس للكان الروم للا ف للي اليون للانت وع للدم التميي للز ض للدهمت بم للا يتماا للى م للم
االلتزامل ل لات الدولي ل للة لليون ل للانت وتنفيل ل ل االس ل للتراتيجيات المعتم ل للدة عل ل للى جمي ل للم
المستويات تنفي ا تاما وفعاالا (السويد)؛
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 123-134مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسينت بملا فلي
بل للك ض للمان قي للام المح للاكم المدني للة المحلي للة بمراجع للة ومراقب للة القل لرارات الت للي
تتخل ها الهيئللات الدينيللة لاقليللة المسلللمة فللي تراقيللا فيمللا يتعلللق بللاإلرث والقوللايا
األسرية (أستراليا)؛
 124-134مواصلة حماية حقوق المهاجرين (المغرب)؛
 125-134ضمان االحترام الكامل لحقوق اإلنسان للمهاجرين (نيجيريا)؛
 126-134مواصل لللة حمايل للة حقل للوق المهل للاجرين ال ل ل ين يعيشل للون فل للي إقليمهل للا
(السنغال)؛
 127-134اإلا لراف علللى نللروف عمللل العمللال المهللاجرين علللى نحللو فعللال
(بيالروس)؛
 128-134التعجيل في تعزيز قدرات دامرة اللجوء (النمسا)؛
 129-134تأمين نروف استقبال مالمملة لطلالبي اللجلوء بحيل يتلقلون اللدعم
وفق ل ا لمتطلبللات االتفاقيللة األوروبيللة لحمايللة حقللوق اإلنسللان والحريللات األساسللية
وقانون االتحاد األوروبي (النمسا)؛
 130-134ضللمان اسللتمرار إدارة تللدفقات الالجئللين عبللر إقليمهللا بمللا يتمااللى
مم التزاماتها في مجال حقوق اإلنسان (إسبانيا)؛
 131-134إي للالء األولوي للة لتحس للين ن للروف االس للتقبال لالجئ للين والمه للاجرين
ومواصلة جهودها من أجل ضمان إجراءات لجوء تتسم بمزيد من الكفاءة (النرويج)؛
 132-134الح للرص عل للى أن تك للون الت للدابير التشل لريعية والسياس للاتية المتخل ل ة
للتصللدي للزيللادة التللي تشللهدها فللي أعللداد المهللاجرين غيللر النظللاميين متسللقة مللم
القللانون الللدولي لحقللوق اإلنسللان والقللانون الللدولي لالجئللينت وبخاصللة مبللدأ عللدم
اإلعادة القسرية (كندا)؛
 133-134العم ل للل عل ل للى تحس ل للين وض ل للم المه ل للاجرينت ال س ل لليما فيم ل للا يتعل ل للق
بوصللولهم إل للى إجل لراءات اللج للوء وبنوعي للة هل ل ه اإلجل لراءاتت فول لالا ع للن تحس للين
الظروف السامدة في مراكز االحتجلازت وضلمان االحتلرام الكاملل لحقلوق اإلنسلان
الخاصللة بجميللم المهللاجرين ومللنحهم الحمايللة بمللا يتمااللى مللم االلتزامللات الدوليللة
لليونان (السويد)؛
 134-134الموي في معالجلة ملا اسلتجد ملن تلدفق لالجئلين وضلغو الهجلرة
مم االستمرار في ضمان االحترام الالزم لحقوق اإلنسان (مصر)؛
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 135-134اتخ للاب ت للدابير إض للافيةت س للواء م للن حيل ل التشل لريعات والسياس للات
المنف ةت من أجل ضمان احترام حقوق اإلنسان لجميم المهاجرين (بولندا)؛
 136-134الحرص على أن تحترم التشريعات الو نية حقوق اإلنسلان الخاصلة
بالمهاجرينت وسياسلات وممارسلات الهجلرة احتراملا تاملات وتكثيلف جميلم الجهلود
الرامية إلى تنفي خطة العمل الو نية وإدارة ارون الهجرة (الكرسي الرسولي)؛
 137-134الحل للرص علل للى أن تحتل للرم التش ل لريعات المحليل للة حقل للوق اإلنس ل للان
والالجئين والمهاجرين احتراما تاما (آيسلندا)؛
 138-134الحل للرص علل للى أن تبل للدأ السل لللطة المكلفل للة بل للإدارة أمل للوال االتحل للاد
األوروبلليت مث للل صللندوق اللج للوء والهج للرة واإلدمللاجت عملياته للا فللي أس للرع وق للت
ممكن (آيسلندا)؛

 139-134تس ل لريم الجهل للود الراميل للة إلل للى تل للوفير هياكل للل فعالل للة لتحديل للد هويل للة
المهللاجرين والالجئللين الوللعفاء مللن بللين الوافللدينت بمللن فلليهم ضللحايا التع ل يبت
والقصللر غيللر المصللحوبينت واألاللخاص بوو اإلعاقللةت وتقللديم الرعايللة والترتيبللات
التيسيرية لهم وحمايتهم ودعمهم (آيرلندا)؛
 140-134مواصلللة تقللديم المسللاعدة للمهللاجرين غيللر النظللاميين الفللارين مللن
النزاعللات وحمايللة حقللوقهم مللن خللالل إقامللة ا لراكات علللى الصللعيدين اإلقليمللي
والدولي (ماليزيا)؛
 141-134ض ل للمان الت ل للوفير المنهج ل للي لمعلوم ل للات كافي ل للة لجمي ل للم الالجئ ل للين
والمهاجرين الوافدين إلى اليونان بشأن إجراءات اللجوءت ونظلام االتحلاد األوروبلي
إلعادة التو ين وإمكانيات لم امل األسرة (ناميبيا)؛
 142-134ضمان حصلول األالد ضلعفا ملن بلين ملتمسلي اللجلوء والمهلاجرين
 كالنسل للاء الحوامل للل أو النسل للاء الالتل للي ل ل للديهن أ فل للال صل للغارت والقصل للر غي ل للرالمص للحوبينت واألا للخاص بوي اإلعاق للة  -عل للى الخ للدمات األساس للية وتم للتعهم
بظروف عيش آمنة والمقةت بسبل منها زيادة القدرة االستيعابية للمالجئ (كندا)؛
 143-134العملت بالتعاون مم البلدان األوروبيلة والمنظملات الدوليلة األخلر ت
علللى تحسللين المللوارد والظللروف المعيشللية والسللالمة فللي مراكللز البللت فللي لبللات
المهاجرين (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 144-134مو ل للاعفة الجه ل للود الرامي ل للة إل ل للى ض ل للمان ن ل للروف معيش ل للية المق ل للة
للمهاجرين وملتمسي اللجوء في مراكز االستقبال (كوستاريكا)؛
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 145-134مواصل لللة تطل للوير اإلدارة الو نيل للة للجل للوء مل للم إيل للالء اهتمل للام خل للاص
لحقللوق اإلنسللانت وللظللروف المعيشللية فللي مرافللق االسللتقبال والحتياجللات الفئللات
الوعيفة (فنلندا)؛
 146-134مواصلللة تعزيللز االسللتراتيجيات الرامي للة إلللى تالفللي اإلقامللة الطويل للة
لهللرالء المهللاجرينت ال سلليما القصللر غيللر المصللحوبينت فللي المراكللز التللي ال تتللوفر
فيها الهياكل األساسية الالزمة (المكسيك)؛
 147-134العمللل بالتعللاون مللم الشللركاء الللدوليينت علللى زيللادة قللدرة المالجللئ
على استيعاب ملتمسي اللجوء واأل فال غير المصحوبين (ناميبيا)؛
 148-134مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان نلروف معيشلية المقلة فلي جميلم
مراكللز اسللتقبال واحتجللاز المهللاجرين وملتمسللي اللجللوء مللن خللالل تللوفير مسللتو
مالمللم مللن خللدمات الرعايللة الصللحية واألغ يللة ونللروف النظافللة الصللحية وإمكانيللة
الوصول إلى وسامل النقل (تيمور  -ليشتي)؛
 149-134ضللمان نللروف معيشللية المقللة فللي جميللم مراكللز اسللتقبال واحتجللاز
المهاجرين وملتمسي اللجوءت من خالل توفير خدمات كافية (أوغندا)؛
 150-134إيل للالء االهتمل للام الل للالزم لسل للالمة المهل للاجرين والمل للونفين الل للدوليين
العاملين في مراكز االستقبال في الجزر اليونانية (بلجيكا)؛
 151-134اتخاب التدابير الالزمة لتحسين عملية رصد القصر غير المصحوبين
الل ين يصلللون إلللى البللد وتحديللد هللويتهم وتقللديم الرعايلة لهللم (المملكللة المتحللدة
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 152-134وض للم نظ للام فع للال للرعاي للة والوص للاية يخ للا الالجئ للين وملتمس للي
اللجوء من القصر غير المصحوبين ورصد ما يكفي من موارد له (النرويج)؛
 153-134النظل للر فل للي إسل للناد السل لللطة الكاملل للة لهيئل للة تعنل للى باإلا ل لراف علل للى
المس للامل المتعلق للة بحماي للة المه للاجرين القص للر غي للر المص للحوبينت بالتنس لليق م للم
وكاالت أخر (بنما)؛
 154-134اتخاب التدابير الالزمة لتحسين القاعلدة التشلريعية بغيلة زيلادة فعاليلة
المرسسل للات التل للي تكفل للل الوصل للاية علل للى األ فل للال غيل للر المصل للحوبين (االتحل للاد
الروسي).
 -135وتحظى التوصيات التالية بتأييد اليونان التي تر أنها نُف ت بالفعل:

التصديق على االتفاقية الدولية للقولاء عللى جميلم أالكال التمييلز
1-135
العنصري (السنغال)؛
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2-135
(ملديف)؛

إدراج التثقيللف فللي مجللال حقللوق اإلنسللان فللي المنللاهج الدراسللية

 3-135تنق ليح قانونهللا  2006/3005المتعلللق بمكافحللة العنللف المنزلللي
من أجل معالجة مسألة االغتصاب الزوجيت وحظر العنف الجسدي ضد القصلرت
وتيسير اإلجراءات القانونية أمام الوحايا (تايلند).
 -136ستدرس اليونان التوصيات التاليةت وستقدم ردودا عليها في وقت مناسلب ال يتجلاوز
موعد الدورة الثالثة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في أيلول/سبتمبر :2016

 1-136النظ ل للر ف ل للي التص ل للديق عل ل للى اتفاقي ل للة منظم ل للة العم ل للل الدولي ل للة

(الفلبين)؛
رقم 189
 2-136التصللديق علللى اتفاقيللة منظمللة العمللل الدوليللة رقللم  189المتعلقللة
بالعمال المنزليين وإدراج أحكامها في القانون الداخلي (كينيا)؛
التصديق على البروتوكول رقم  12التفاقية مجلس أوروبلا لحمايلة حقلوق
3-136
اإلنسان والحريات األساسية (جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا) (هنغاريا)؛

 4-136التصل ل للديق علل ل للى االتفاقيل ل للة اإل اريل ل للة لحمايل ل للة األقليل ل للات القوميل ل للة
(جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا)؛

تكثيف العمل الرامي إلى التصديق على اتفاقيلة مجللس أوروبلا اإل اريلة
5-136
لحماية األقليات الو نية التي وقعت عليها اليونان في عام ( 1997هنغاريا)؛

 6-136التفعيل للل التل للام للمرصل للد ال ل للو ني لحقل للوق الطفل لللت وتحدي ل للد دوره
التنسيقي بوضو (توغو)؛
 7-136الح للرص عل للى اس للتخدام سياس للاتها وتشل لريعاتها ولوامحه للا وت للدابير
اإلنفاب استخداما فعاالا في منلم ومعالجلة تزايلد خطلر ضللوع المرسسلات التجاريلة
ف للي االنتهاك للات ف للي ح للاالت النل لزاعت بم للا ف للي بل للك ح للاالت االح للتالل األجنب للي

فلسطين)؛
(دولة
اتخاب تدابير تشريعية للحد ملن خطلاب الكراهيلةت لليس فقل ملن جانلب
8-136
المتطرفينت ولكن أيو ا عن ريق وسام اإلعالم الرميسلية والشخصليات العاملةت بسلبب
تزايللد الج لرامم المرتكبللة بللدافم الكراهيللة ضللد الالجئللين والمهللاجرين واألقليللاتت بمللا فللي
بلك جرامم الكراهية التي تطال األقليات الدينية واإلثنية (باكستان)؛
 9-136اتخل للاب تل للدابير إضل للافية فعالل للة لمكافحل للة الج ل لرامم العنص ل لرية التل للي
تسللتهدف المهللاجرين والرومللات ال سلليما فللي مجللاالت العمالللة والتعللليم والصللحة
واإلسكان (قطر)؛
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 10-136التحقيللق بفعاليللة ف للي حللاالت التمييللز ض للد غيللر المللوا نين وأفل لراد
األقليللات الدينيللة والعرقيللة وإدانتهللات وك ل لك إدانللة التص لريحات المعاديللة للسللامية
من جانب المونفين العموميين (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 11-136اتخل للاب خطل للوات صل للوب االعت ل لراف القل للانوني الكامل للل بالعالقل للات
الجنسللية المثليللة؛ ويشللمل بلللك الش لراكة المسللجلةت والش لراكة الماليللةت والللزواجت
وإمكانية تبني األ فال (هولندا)؛
 12-136وضللم آليللة مسللتقلة للتحقيللق فللي ادعللاءات التعل يب علللى يللد أفلراد
الش للر ة لول للمان بقل للاء االحتجل للاز لل للد الش للر ة خاضل للع ا لحل للدود زمنيل للة صل للارمة
ولمراجعة قوامية من جانب المحكمة (ألبانيا)؛
 13-136اعتم للاد الت للدابير التشل لريعية الالزم للة لحظ للر احتج للاز القص للر وإلغ للاء
تجريم تسول األ فال (كوستاريكا)؛
 14-136الوفللاء بالتعهللد ال ل ي التزمللت بلله من ل فتللرة ويلللة فيمللا يتعلللق ببنللاء
مسجد في أثينات وفتح أحد المساجد التاريخية في ثيسالونيكي لممارسلة العبلادةت
فوالا عن تخصيا مقبرة للمسلمين في المدينتين (تركيا)؛
 15-136مراجعللة التش لريعات الحاليللة بغيللة إدراج اعت لراف ببللديل غيللر عق لابي
وغير تمييزي للخدمة العسكرية يتا لجميم المستنكفين ضميريا (أوروغواي)؛

 16-136النظر في إجراء تغييرات في التشلريعات والممارسلات لولمان علدم
تعللرض األف لراد ال ل ين يعبللرون عللن االسللتنكاف الوللميري مللن الخدمللة العسللكرية
اإللزامي للة عل للى أس للاس حري للة الفك للر والو للميرت أو اإلعاق للةت أو ال للدينت للمو للايقة
أو المحاكمللةت وتمكيللنهم مللن أداء خدمللة مدنيللة تتسللاو فللي مللدتها مللم الخدمللة
العسكرية (سلوفينيا)؛
 17-136وضم حد لتجلريم التشلهير وإدراجله فلي قلانون ملدني بقل ا للمعلايير
الدولية (غان 
ا)؛
 18-136اتخاب تدابير دقيقة لتسجيل رابطات مختلف المجتمعات المحليةت
بمللا فللي بلللك تلللك التللي تطالللب بالحصللول علللى مركللز األقليللة (جمهوريللة مقللدونيا
اليوغوسالفية سابقا)؛
 19-136االعت لراف بالرومللا كأقليللة ومواصلللة تحسللين المعللايير فللي مجللاالت
اإلسكان والتعليم والرعاية الصحية (ألمانيا)؛
 20-136تطبيق نظام حصا مالممة للتعجيل في تحقيق المساواة في تمثيل
المرأة في جميم مجاالت الحياة العامة (كوستاريكا)؛
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 21-136اعتم للاد ت للدابير لزي للادة تمثي للل المل لرأة ف للي مناص للب المس للرولية ف للي
الهيئتين التشريعية والتنفي يةت وتحديد آجال زمنية محددة ل لك (ايلي)؛
 22-136مراجع للة التشل لريعات لو للمان حظ للر جمي للم أا للكال الكراهي للة ض للد
األقليات بموجب القانون (جمهورية كوريا)؛
 23-136اتخاب تدابير لزيادة معدالت التحاق الطالب الروملا بالملدارس وبقلامهم
فيها من خالل جمللة أملور بينهلا وضلم تلدابير الاملة وكافيلة لتغطيلة التكلاليف المتعلقلة
بالتعليم والتوعية بأهمية التعليم في أوسا أسر الروما (دولة فلسطين)؛
 24-136الح ل للد م ل للن اللج ل للوء إل ل للى احتج ل للاز ملتمس ل للي اللج ل للوء والالجئ ل للين
واألاخاص عديمي الجنسية (النرويج)؛
 25-136مواعفة الجهود لتنفي خطة العمل الو نية المتعلقلة بلإدارة اللجلوء
والهجرةت وإنشاء آلية إلجراء مراجعة قوامية تلقامية ألوامر الطرد (هندوراس)؛
 26-136حظللر احتجللاز األ فللال غيللر المصللحوبين فللي القللانون والممارسللةت
وزيللادة قللدرات المالجللئ علللى اسللتيعاب األ فللال غيللر المصللحوبين مللن ملتمسللي
اللجوء (بلجيكا).
 -137ولم تحظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد اليونانت وسيشار إليها على ه ا األساس:
 1-137النظللر فللي إمكانيللة االنوللمام إلللى االتفاقيللة الدوليللة لحمايللة حقللوق
جميم العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (مصر) ؛
 2-137النظللر فللي التصللديق علللى االتفاقيللة الدوليللة لحمايللة حقللوق جميللم
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفلبين)؛
 3-137االنول للمام إلل للى االتفاقيل للة الدوليل للة لحمايل للة حقل للوق جميل للم العمل للال
المهاجرين وأفراد أسرهم (السنغال)؛
 4-137االنول للمام إلل للى االتفاقيل للة الدوليل للة لحمايل للة حقل للوق جميل للم العمل للال
المهاجرين وأفراد أسرهم (تركيا)؛
 5-137التصللديق علللى االتفاقيللة الدوليللة لحمايللة جميللم العمللال المهللاجرين
وأفراد أسرهم وإدراج أحكامها في القانون الداخلي (كينيا)؛
 6-137النظللر فللي التصللديق علللى االتفاقيللة الدوليللة لحمايللة حقللوق جميللم

(ايلي)؛
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الجزامر) (تيمور  -ليشتي)

 7-137النظر فلي االنولمام إللى االتفاقيلة الدوليلة لحمايلة حقلوق جميلم
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (إندونيسيا)؛
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 8-137التصل للديق علل للى االتفاقيل للة الدوليل للة لحمايل للة حقل للوق جميل للم العمل للال
المهاجرين وأفراد أسرهم (إكوادور) (أوروغواي) (غانا) (غواتيماال) (هندوراس)؛
التص ل للديق عل ل للى االتفاقي ل للة الدولي ل للة لحماي ل للة حق ل للوق جمي ل للم العم ل للال
9-137
المهللاجرين وأفلراد أسللرهمت وتنقلليح القلوانين والللوامح الو نيللة لكفالللة حمايللة كاملللة مللن
السخرة لجميم فئات العمالت وضمان إجراء رقابة فعالة على نروف العمل (ألبانيا)؛
 10-137التصللديق علللى اتفاقيللة مكافحللة التمييللز فللي مجللال التعللليم الصللادرة
عن منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (سلوفينيا)؛
 11-137النظر في االنومام إلى الميثاق األوروبي للغات اإلقليمية أو لغلات
األقليات (هنغاريا)؛
 12-137اتخللاب تللدابير موجهللة نحللو النتللامج للقوللاء علللى التمييللز وخطللاب
الكراهية ضد المهاجرين والمسلمين وأعواء األقلية المسلمة التركية (تركيا)؛
 13-137اتخاب خطوات مجدية كي تومن في الممارسة العمليلة المسلاواة فلي
التمتم الفعال بالثقافلة والمهنلة وممارسلة اللدين واسلتخدام اللغلة لجميلم األالخاصت
بمن فيهم من يركدون انتماءهم إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية (ألبانيا)؛
 14-137اتخاب الخطوات الالزمة لالعتلراف بلالمفتين الل ين تنتخلبهم األقليلة
التركية المسلمة وإلغاء المواد بات الصلة من القانون ( 2007/3536تركيا)؛
 15-137تعديل المواد بات الصلة من القانون المتعلق بالمرسسلات والسلما
لاقلية التركية المسلمة بالتمتم بتسيير مرسساتها واإلاراف عليها (تركيا)؛
 16-137تنفي األحكام الصادرة عن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في
ع للام  2008بش للأن لب للات ث للالث م للن رابط للات األقلي للات ُحظ للرت عل للى أس للاس
تومن أسمامها لكلمة "تركية" (تركيا)؛
 17-137اتخللاب تللدابير فعالللة لالعت لراف بجميللم األقليللات مللن أجللل حمايللة
حقوقه ل للا ولغته ل للا ودينه ل للا وثقافته ل للا وهويته ل للا حماي ل للة تام ل للة (جمهوري ل للة مق ل للدونيا
اليوغوسالفية سابقا)؛
 18-137موللاعفة جهودهللا مللن أجللل التبديللد التللام لقلللق لجنللة حقللوق الطفللل
إزاء اسللتمرار التمييللز ضللد أ فللال الرومللا واأل فللال بوي األصللول التركيللة وأ فللال
الجماعل للات التل للي تعل للرف نفسل للها عل ل لى أسل للاس االنتمل للاء إلل للى األقليل للة المقدونيل للة
(جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ا)؛
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 19-137الشللروع فللي إج لراءات فللتح ريللاض لا فللال تللدرس بللاللغتين التركيللة
واليوناني للةت فول لالا ع للن م للدارس جدي للدة ثنامي للة اللغ للة تراع للي االحتياج للات الراهن للة
لاقليات (تركيا)؛
 20-137النظر في التنفي الفعال لخطلة العملل الو نيلة المتعلقلة بالمهلاجرين
دون المسللاس بوضللم هللرالء المهللاجرين عللن ريللق إلغللاء تجلريم حالللة الهجللرة غيللر
النظامية (بنغالديش)؛
 21-137ضلمان معامللة إنسللانية وكريملة لالجئللين فلي مراكللز االحتجلاز تحتللرم
المباد العالمية لحقوق اإلنسانت وتطبيق جملة تلدابير بينهلا وضلم حلد لعمليلات
الترحيلل الفللوري علللى الحللدود البحريللة والبريلة وعمليللات ترحيللل واعتقللال األ فللال
المه للاجرين والالجئ للينت وت للوفير أكبل للر ق للدر ممك للن مل للن الحماي للة لا ف للال غيل للر
المصحوبين (إكوادور)؛
 22-137اعتماد وتنفي مزيد ملن البلرامج والسياسلات التلي تركلز عللى إدملاج
المهاجرين واألقليات القومية في المجتمم اليوناني (أوكرانيا)؛
 23-137وضللم اسللتراتيجية اللاملة و ويلللة األجللل تتعلللق بللالالجئين والمهللاجرينت
والحيلولة دون انتهاك مبدأ عدم اإلعادة القسرية/اإلبعاد القسري (قطر)؛
 24-137إعادة الجنسية لحلوالي  60 000ملوا ن يونلاني ألغيلت جنسليتهم
بموجب المادة  19من قانون الجنسية اليونانية (تركيا).
 -138جميللم االس للتنتاجات و/أو التوص لليات ال للواردة ف للي هل ل ا التقري للر تعب للر ع للن موق للف
الدولللة (الللدول) التللي قللدمتها و/أو الدولللة موضللوع االسللتعراض  -وال ينبغللي أن يفهللم أنهللا
تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
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