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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور الادامل ،املنادو ب جدا قدرار قلد قد
اإلنس ددان  ،1/5دورت ددث الةامن ددة والعا د درين الفد د ة م ددن  6إىل  17تاد درين الة ددا /ن فمرب .2017
واستعرضت الة تايكيا اجللسدة األوىل ،املعقد دة  6تادرين الةدا /ن فمرب  .2017وترأسدت
وفد تايكيا انئبة وزير ق اإلنسان مارتينا ستبنك فا .واعتمد الفريق العامدل جلسدتث العاشدرة،
املعق دة  4تارين الةا /ن فمرب  ،2017التقرير املتعلق بتايكيا.
 -2و  13شد ددباط/فرباير  ،2017اختد ددار قل د د ق د د اإلنسد ددان فريد ددق املقد ددررين التد ددا
(اجملم عة الةالثية) من أجل تيسري استعراض احلالة تايكيا :إندونيسيا والربازيل ونيجرياي.
 -3ووفقد دال للفق ددرة  15م ددن مرف ددق قد درار قلد د قد د اإلنس ددان  1/5وللفق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره  ،21/16صدرت ال اثئق التالية ألغراض استعراض احلالة تايكيا:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقال للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/28/CZE/1؛

(ب) جتميع للمعل مات أعدتث مف ضية األمم املتحددة السدامية حلقد
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/28/CZE/2؛
(ج) م د د د ج أعدتد د ددث املف ضد د ددية السد د ددامية حلق د د د
()A/HRC/WG.6/28/CZE/3؛

اإلنسدان وفقدال

اإلنسد د ددان وفق د د دال للفقد د ددرة (15ج)

 -4وأُ يلت إىل تايكيا ،عن طريق اجملم عة الةالثية ،قائمدة أسدةلة أعددسا سدلفال أوروغد ا ،
وإسدبانيا ،وأملانيددا ،والربازيددل ،والربتغددال ،وبلجيكددا ،وسددل فينيا ،واململكددة املتحدددة لربي انيددا الع مد
وآيرلن د دددا الا د ددمالية ،والن د ددرويا .ولك د ددن االط د ددالا علد د د األس د ددةلة امل ق د ددع الا د ددبكي ا د ددارجي
لالستعراض الدور الاامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أبرزت انئبة وزير ق اإلنسدان مسدا ة تاديكيا داس االسدتعراض الددور الادامل
مددن خددالل جا دلددا الراميددة إىل تنفي د الت صدديات الدديت تلقتاددا أثندداق اجل لددة السددابقة .وقددد أُعددد
التقريددر الد طين ابتبدداا فددا شددفان وتد ىل تنسدديقث قسددم قد اإلنسددان التددابع للدددي ان احلكد مي.
وأات ت اهليةدات االستادارية احلك ميدة املعنيدة قد اإلنسدان للسدل ات مندربال لالجتمداا بمةلدي
اجملتمع املد واألوساط األكادلية ،ما أفض إىل تقدمي ت صيات إىل احلك مة باون التحسينات
ال اجا إدخاهلا للنا ض بقضااي ق اإلنسان .واخت ت تدابري كةرية لتنفي الت صيات املقب لدة
أثناق اجل لة السابقة وعددلا  129ت صية.
 -6وقددد ص ددشقت تادديكيا عل د مع ددم املعالدددات الدوليددة حلق د اإلنسددان الدديت كانددت قددد
الت مددت ابلتصددديق علياددا بعددد االسددتعراض الةددا  .ولددي تبح د سددبل التصددديق عل د الربوت ك د ل
االختي ددار التفاقي ددة قد د األش ددوال ذو اإلعاق ددة ،والربوت كد د ل االختي ددار امللح ددق ابلعا ددد
الدددو ا ددال ابحلقد االقتصددادية واالجتماعيددة والةقافيددة ،واتفاقيددة من مددة العمددل الدوليددة باددون
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العمال املن ليني ،)189(2011 ،وتعكف علد إعدداد تعدديالت تادريعية هبددن التصدديق علد
اتفاقيد ددة قل د د أورواب لل قايد ددة مد ددن العند ددف ضد ددد النسد دداق والعند ددف املن د د ومكافحتامد ددا (اتفاقيد ددة
اسد نب ل) .وت مدع الدولدة التصددديق علد االتفاقيدة الدوليدة حلمايددة قد ايدع العمدال املادداجرين
وأفراد أسرلم.
 -7وسددتع ز تادديكيا بقدددر كبددري تنفي د لا اتفاقيددة ق د األشددوال ذو اإلعاقددة بتكليددف
أمانددة امل ددام بامددة رصددد االتفاقيددة املسددتقل ابتددداق مددن كددان ن الةا /يندداير  .2018وأمانددة امل ددام
مؤسسددة مسددتقلة ترصددد الددة قد اإلنسددان البلددد وتسددد املاد رة إىل السددل ات احلك ميددة
واحلك مددة والربملددان .وت جددد اس د اتيجية خاصددة لتنفي د االتفاقيددة ،ولددي ترك د أيض دال عل د ت يددف
األشوال ذو اإلعاقة.
 -8واعتمدددت تادديكيا تعددديالت لقددان ن املدددارس تددنل عل د ت د فري التعلدديم الاددامل جلميددع
التالميد ذو اال تياجددات ا اصددة ،بددن فدديام األطفددال الرومددا الد ين يعددان ن أوجاددا مددن احلرمددان
االجتماعي ،وذلك هبدن إدماج ايع األطفال داخل الن ام التعليمي العام.
 -9و عام  ،2014اعتمدت تايكيا اس اتيجية شاملة إلدماج الروما تستند إىل مقايي
وألدددان قدداالت العمالددة والسددكن والتعلدديم واللغددة والةقافددة .واحلك مددة ملت مددة بتسد ية ماددكلة
ليدديت وبياددك ابالستعاضددة عددن م رعددة ا نددازير امل جد دة م قددع معسددكر اعتقددال الرومددا السددابق
بنصا ت كار حملرقة الروما .وجير تاييد نصا ت كار آخر ل دونني وك نستات .
 -10وعددشلت قد انني الرعايددة الصددحية ملنددع تعقدديم نسدداق الرومددا غددري القددان  ،وابت ابسددت اعة
الضحااي امل البة بتع يض عن األضرار مدن خدالل دعد ض قضدائية .و احلداالت املدربرة ،لكدن أن
تتنددازل احملكمددة عددن الرس د م القضددائية أو متددنس مسدداعدة قان نيددة قانيددة .وأناددو اجملل د احلك د مي
لاؤون أقلية الرومدا فريقدال عدامالل يُعدب ببحد خيدارات تقددمي الددعم النفسدي لضدحااي التعقديم غدري
القان .
 -11واعتم دددت ع ددام  2014اسد د اتيجية ش دداملة للمس دداواة ب ددني النس دداق والرج ددال ،ول ددي
اس د اتيجية تتصدددض ملس ددائل مددن قبيددل ف ددار األج د ر ب ددني اجلنسددني والت فيددق ب ددني العمددل واحلي دداة
والتمةيل املت ازن مناصا صنع القرار والعنف األسر والق الا النم ية اجلنسانية.
 -12واعتمدت خ ط عمل ملم سة لتنفيد اتفاقيدة قد ال فدل ،ومتةدل لددفاا الرئيسدي
نقدل مامدة رعايدة األطفددال احملتداجني مدن املؤسسددات إىل األسدر .وي جدد إطددار قدان عتيدد مددي
األطفال من ايع ضروب العنف ،با ذلك العنف اجلنسي.
 -13وقددد اعتمدددت اسد اتيجية لتحسددني الددة السددج ن وضددمان إدمدداج السددجناق
بعد اإلفراج عنام وجتنا الع دة إىل اإلجرام.

اجملتمددع

 -14وب اد ر أزمددة اهلجددرة عددام  ،2015اكت ددت مرافددق ا تجدداز األجانددا ،لكددن ال ضددع
حتسن بفتس مرافق جديدة ،با فياا مرفق خال ابألسر اليت لدياا أطفال.
 -15وواصددلت تادديكيا مكافحددة االجتددار ابلباددر ،بددا
طريق ال قاية واملقاضاة ،وبت فري احلماية واملساعدة للضحااي.
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 -16وي جددد إطددار قددان عتيددد ملنالضددة العنصدرية وكددره األجانددا ،ولد إطددار ُجييد لسددل ات
إنفدداذ القددان ن واحملدداكم مال قددة املتد رطني جدرائم الكراليددة واجلدرائم العنصدرية ويددنل علد ايددة
الض ددحااي .وتض ددع احلك م ددة اس د اتيجيات وتقييم ددات س ددن ية ملنالض ددة العنص درية وج درائم الكرالي ددة
والت رن .بيد أنث يتعني التصدد للم اقدف والق الدا النم يدة السدلبية ،مدا اسدتدع إطدال لدة
ملنالضة العنصرية وكره األجانا والتعصا ،عام .2015
 -17و عام  ،2015اعتمددت اسد اتيجية بادون السدكن االجتمداعي .ووافدق الربملدان ،قبدل
فايددة العادددة الربملانيددة عددام  2017عل د ماددروا قددان ن باددون السددكن االجتمدداعي .ومددا زال
يتعني ب ل امل يد من اجلا د ل ا اجملال.
 -18و تا د درين األول/أكت د د بر  ،2017اعتمد ددد البلد ددد خ ددة عملد ددث ال طنيد ددة األوىل املتعلقد ددة
أبنا د د ة املؤسسد ددات احلك ميد ددة ودوائد ددر األعمد ددال و ايد ددة ق د د اإلنسد ددان ،متاد دديال مد ددع املبد دداد
الت جياية لألعمال التجارية و ق اإلنسان.
عددام 2030ر ولددي اس د اتيجية

 -19واعتمدددت تادديكيا اس د اتيجية راجلما ريددة التادديكية
شاملة تت خ تنفي ألدان التنمية املستدامة.
 -20وتاد مح
دكل اي ددة ق د اإلنس ددان ج ددر زاويددة للسياس ددة ا ارجي ددة احلك مي ددة .وق ددد م د شل
برانما تاجيع االنتقال ،من إناائث عام  ،2004مااريع وصلت اعتماداسدا إىل  24مليد ن
ي رو ،وخصصت احلك مة  225ملي ن ي رو للمساعدة اإلمنائية الرمسية عام  .2016وتتعاون
تايكيا مع اآلليات الدولية حلقد اإلنسدان ،ولدي عضد نادط قلد قد اإلنسدان .وقدد
عمل ددت م ددع آلي ددات اجمللد د ب ددر منا ددا تق دددمي تقري ددر منتص ددف امل دددة املتعل ددق بتنفي د د ت ص دديات
االستعراض الدور الاامل ،ووجات دع ة دائمدة إىل اإلجدراقات ا اصدة ،وتعاوندت مدع ليةدات
املعالدات .وقدشمت تايكيا أيضال تربعات لعمل املف ضية.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -21أدىل  81وفدددال ببيدداانت خددالل جلسددة التحدداور .ولكددن االطددالا عل د الت صدديات الدديت
قدمت أثناق احل ار الفرا اثنيال من ل ا التقرير.
 -22وقد أشادت سل فينيا ابعتماد خ ة العمل ال طنية للتعليم الاامل للجميع ،لكنادا أعربدت
عددن قلقاددا إزاق ارتفدداا نسددبة األطفددال الرومددا ذو اإلعاقددات ال لنيددة ا فيفددة مددن  28.4املائددة
السنة الدراسية  2014/2013إىل  30.9املائة السنة الدراسية .2017/2016
 -23وأعربدت إسدبانيا عدن تقدديرلا اللتد ام تاديكيا ابملسداواة بدني اجلنسدني .وعدربت عدن قلقادا
ألن ج درائم الكرالي ددة تسددتادن اب ص د ل طائف ددة الرومددا وألن اس ددتدامة ن ددام الس ددج ن ما ددددة
بتدل ر ال رون املادية.
 -24و ددني ال ددت دولددة فلسد ني اجلاد د املب ولددة سددبيل منالضددة التمييد العنصددر ،
فقددد لددت قلقددة إزاق أعمددال العنددف والق الددا النم يددة القائمددة عل د دوافددع عرقيددة .وقددد ر بددت
ب ضع خ ة عمل وطنية تتفق مع املباد الت جياية لألعمال التجارية و ق اإلنسان.
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 -25ور بددت س يسدرا ابجلا د د الدديت تبد هلا تادديكيا قددال التعلدديم الاددامل للجميددع ،لكناددا
ل ددت قلق ددة إزاق فعالي ددة تنفيد د اإلص ددال ات ،ال س دديما ال ددربانما الرام ددي إىل مكافح ددة التمييد د
املدارس.
 -26وال ت اتيلند اجلا د املت اصلة سبيل مكافحة جرائم الكراليدة ،لكنادا أعربدت عدن
قلقاا إزاق تفاي ل ه اجلدرائم الناادة عدن دوافدع العنصدرية وكراليدة األجاندا .وأعربدت اتيلندد عدن
قلقاا أيضال إزاق العنف ابلنساق واألطفال.
 -27ور ب د د ددت تيم د د د ر  -ليا د د دديت بق د د ددان ن من د د ددع التميي د د د وابعتم د د دداد اس د د د اتيجية إدم د د دداج الروم د د ددا
للفد ة  2020-2015الدديت تتد خ ضددمان املسدداواة احلصد ل علد التعلدديم للبنددات واألوالد الرومددا.
وأعربت تيم ر  -ليايت أيضال عن تقديرلا إلنااق ن ام مساعدة قان نية لفائدة ضحااي التميي .
 -28وأشدادت تد ن ابلتصددديق علد صددك دوليدة عديددة وأ اطددت علمدال ابالسد اتيجيات
ال طنية اليت ندُف ت حلماية األطفال ومكافحة االجتار ابلبار.
 -29ور بت تركيا أبعضاق ال فد وشكرسم عل العرض املقدم.

 -30وأشد ددادت أوكرانيد ددا ابرتفد دداا مسد ددت ض تنفي د د الت صد دديات الد دديت تلقالد ددا البلد ددد أثند دداق ج لد ددة
االستعراض الةانيدة .وال دت اعتمداد اسد اتيجيات وخ دط عمدل حلمايدة قد اإلنسدان ودمدا
عدد كبري من الصك الدولية حلق اإلنسان القان ن احمللي.
 -31ور بد د د د ددت اململكد د د د ددة املتحد د د د دددة ابالس د د د د د اتيجية ال طنيد د د د ددة ملكافحد د د د ددة االجتد د د د ددار ابلباد د د د ددر
للف د ة  2019-2016وابلتصددديق عل د بروت ك د ل عددام  2014التفاقيددة من مددة العمددل الدوليددة
باون العمل اجلرب ( 1930 ،رقم  )29وشجعت عل تنفي ا تنفي ال كامالل.
 -32وأشددادت الد الايت املتحدددة األمريكيددة بعد م تادديكيا علد إ يدداق ذكددرض ضددحااي معسددكر
ليدديت علد ئد الئددق .وأعربددت عددن قلقاددا إزاق التمييد املناجددي الد يتعددرض لددث الرومددا التعلدديم
والعمالة والسكن والرعاية الصحية وإزاق ا اابت املعادية للمسلمني وللمااجرين.
 -33ور بد ددت أوروغ د د ا ابلتصد ددديق عل د د االتفاقيد ددة الدوليد ددة حلمايد ددة ايد ددع األشد ددوال مد ددن
االختفدداق القسددر  ،وابجلاد د املب ولددة لتاددجيع املسدداواة بددني اجلنسددني .وال ددت التقدددم احملددرز
قال احلق االقتصادية واالجتماعية والةقافية ،با ذلك التعليم الاامل للجميع.
 -34وال ددت أفغانس ددتان إ ددازات تا دديكيا ،ب ددا فيا ددا التع ددديالت املدخل ددة علد د الدس ددت ر
واعتماد قان ن منع التميي  .وأشادت أفغانستان ابجلا د الرامية إىل مكافحة اإليدي ل جية املت رفة
مةل النازية اجلديدة وأشكال أخرض من التعصا.
 -35وأعرب ددت ألباني ددا ع ددن تق ددديرلا الس ددتمرار تع دداون تا دديكيا م ددع من م ددات تلف ددة حلقد د
اإلنسان .وإذ أشارت إىل أ ية أمانة امل ام ،فقد شجعت تايكيا عل تدعيم قدرات املؤسسة.
 -36ور بددت اجل ائددر ابلتصددديق عل د صددك دوليددة حلق د اإلنسددان واعتمدداد عدددة خ ددط
وسياسد ددات تتعلد ددق ابلرومد ددا والنسد دداق واألطفد ددال .وأشد ددادت ابلتد دددابري املتو د د ة ملكافحد ددة التميي د د ،
وشجعت تايكيا عل الن ر ت سيع ن ا والية امل فق العام ي تامل ل ه املسولة.
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 -37ور ب د د ددت أن د د دددورا ة د د ددة العم د د ددل املتعلق د د ددة بن د د ددع العن د د ددف املن د د د د والعن د د ددف اجلنس د د ددا
للف ة  ،2018-2015وإبقرار الن ام التعليمي اجلديد للتالمي من ذو اال تياجات ا اصة.
وشجعت عل م اصلة اجلا د الرامية إىل تدعيم التعليم الاامل لألطفال ذو اإلعاقة.
ق ددال تع ي د ق د اإلنس ددان
 -38ور ب ددت أنغ د ال ابلتق دددم احمل ددرز من د االس ددتعراض الة ددا
و ايتاددا ،بددا ذلددك قد الرومددا و قد ال فددل ،واملسدداواة بددني اجلنسددني ،ومكافحددة االجتددار
ابلبار واإلجرام .بيد أفا أشارت إىل استمرار بعض التحدايت.
 -39ور بد ددت األرجنتد ددني ابلتصد ددديق عل د د االتفاقيد ددة الدوليد ددة حلمايد ددة ايد ددع األشد ددوال مد ددن
االختفاق القسر  .وأشارت إىل التدابري املتو ة من أجل مكافحة التميي .
 -40وأش ددادت أرميني ددا اب د ات املتو د ة ملنالض ددة العنص درية والكرالي ددة ،وابلت دددابري املعتم دددة
لتع ي د املسدداواة بددني اجلنسددني وضددمان التعلدديم الاددامل للجميددع ،وابالس د اتيجية ال طنيددة ملكافحددة
االجتار ابلبار للف ة .2019-2016
 -41وأشادت أس اليا ابلت ام تايكيا ط يدل األمدد مايدة قد اإلنسدان وتع ي لدا .ور بدت
بتنفي اس اتيجية إدماج الروما للفد ة  .2020-2015وأعربدت عدن قلقادا املسدتمر إزاق التقدارير
املتعلقة بتد رون السج ن البلد.
 -42وأشارت النمسا إىل أن الة الروما البلد ما زالت تةري مادكلة .وسدولت عدن اجلاد د
املب ول ددة ملكافح ددة الق ال ددا النم ي ددة وأوج ددث التحي د ال دديت ي اجاا ددا الروم ددا وملعاجل ددة اآلاثر التميي ي ددة
النااددة عددن تا دريعات واارسددات إعددادة املمتلكددات .وأشددارت إىل وج د د اجتالددات مةددرية للقلددق
فيما يتعلق ة اابت وجرائم الكرالية.
 -43ور ب د ددت أذربيج د ددان ابجلا د د د املب ول د ددة لتنفي د د ع د دددة ت ص د دديات قبلتا د ددا تا د دديكيا خ د ددالل
االسددتعراض الةددا  ،بددا ذلددك التدددابري املتود ة لتع يد إجدراقات منددع التمييد البلددد ،ال سدديما
اعتماد اس اتيجية إدماج الروما.
 -44ور ب ددت البحد درين ابجلاد د د املب ول ددة لتنفيد د الت ص دديات املقدم ددة االس ددتعراض الس ددابق.
وشددت عل أ ية إ اار احل م مكافحة التحدريض علد الكراليدة والعنصدرية وكدره األجاندا،
مارية إىل زايدة أعمال التميي ضد األقليات ،با فياا الروما.
 -45وأشارت بنغالديش إىل عدد من التدخالت التاريعية والسياسية ،وشددت عل ضرورة
امل يددد مددن ال كيد لتنفيد تدددابري التعامددل مددع الق الددا النم يددة وأوجددث التحيد السددلبية الدديت ي اجااددا
أفراد األقليات واملااجرون ،با ذلك كره اإلسالم.
 -46وال ددت بدديالروس أنددث عل د الددرغم مددن تدددابري منددع التميي د واجلا د د املب ول دة ملكافحددة
الفصل االجتماعي ،ال ت ال لنا أمةلة متعددة عل التميي ألسباب تلفة وعل العنصرية جتداه
املااجرين واألقليات.
 -47وسددلمت بلجيكددا بددبعض ا د ات اإلجيابيددة املتو د ة ص د ب تنفي د الت صدديات املقدمددة
خ ددالل االس ددتعراض الس ددابق .بي ددد أف ددا أش ددارت إىل إمكاني ددة إ د دراز امل ي ددد م ددن التق دددم بع ددض
اجملاالت ،مةل مكافحة ايع أشكال التميي .
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 -48وأشددادت الب سددنة واهلرسددك اب د ات املتو د ة لتدددعيم ايددة ق د اإلنسددان ور بددت
اباللت ام الق بكافحة االجتار ابلبار .وقد ضمت ص سا إىل ليةات املعالددات التعبدري عدن
القلق إزاق اخنفاض متةيل النساق عمليات صنع القرار.
 -49وأشدارت ب تسد اان إىل االسد اتيجية ال طنيدة حلمايدة قد ال فدل واالسد اتيجية ال طنيددة
ملكافحددة االجتددار ابلباددر .وأشددادت بتاددجيع املسدداواة متةيددل النسدداق والرجددال مناصددا صددنع
القرار و س العمل .بيد أفا اعتربت أن ال ص ل إىل العدالة وسبل االنتصان مدا زال يادكل
حتدايل.
 -50وأشددادت الربازيددل ابعتمدداد اس د اتيجية إدمدداج الرومددا ،معربددة عددن قلقاددا إزاق التقددارير الدديت
تفيد أبن الروما ما زال ا يتعرض ن للتميي  .وسلمت الربازيل ابلتدابري املتو ة سبيل تس ية أزمدة
اهلجرة والالجةني ،ولكناا أعربت عن اناغاهلا إزاق سياسات اال تجاز.
 -51وأشادت بلغاراي ابعتماد عدة اس اتيجيات قال املساواة بني اجلنسني ،با فياا تلك
الراميددة إىل حتقيددق التمةيددل املت د ازن مناصددا صددنع الق درار ،و قددا ق د ال فددل واهلجددرة.
وطلب ددت بلغ دداراي معل م ددات با ددون االسد د اتيجية األوىل الرامي ددة إىل مند دع ددالرة التا ددرد وتسد د يتاا
وتنفي تلك االس اتيجية.
 -52ور بددت كندددا ابجلا د د الراميددة إىل منددع التميي د  ،بددا فياددا ا د ات املتو د ة ملنددع فصددل
األطفال الروما وتادجيع ماداركتام املددارس العاديدة .وأشدارت إىل ضدرورة تنفيد وإنفداذ قد انني
حت ر التميي واجلرائم املرتكبة بدافع التميي .
 -53ور بت شيلي ابلتصديق عل عددة صدك وة دط العمدل اجلديددة املتعلقدة ابملسداواة بدني
اجلنسددني و ق د ال فددل واألقليددات واألشددوال ذو اإلعاقددة .وأعربددت عددن اناددغاهلا املسددتمر إزاق
أتثري التحي والتنميط عل احلق األساسية للسكان الروما وعل الالجةني وملتمسي اللج ق.
 -54وأشددارت الصددني إىل اإلجدراقات اإلجيابيددة املتود ة شددكل إصددال ات قان نيددة وخ ددط
واس د اتيجيات .وأعرب ددت ع ددن قلقا ددا املس ددتمر إزاق تفا ددي انع دددام املس دداواة ب ددني اجلنس ددني والتميي د
املناجي ضد األقليدات واسدتمرار الكراليدة العرقيدة والعندف العرقدي جتداه األقليدات ،ونقدل الفعاليدة
اية ق الالجةني واملااجرين.
 -55ور بددت كد ت ديف د ار ابلتصددديق مددؤخرال عل د عدددة معالدددات حلق د اإلنسددان واعتمدداد
قان ن منع التميي واس اتيجية املساواة بني النساق والرجال للف ة .2020-2014
 -56ور بت كرواتيا ابستعراض منتصف املدة الد أجرتدث تاديكيا وابلتددابري املتود ة لتجدرمي
املت رطني شىت أشكال إي اق األطفال .وشجعت كرواتيا تايكيا عل املضي تدعيم إطارلدا
قال ق ال فل .وأعربت عن دعماا للجا د املب ولة قال منع التميي .
القان
 -57وأش ددارت ك د د اب ابستحسد ددان إىل تنفي د د قد ددان ن من ددع التميي د د واس د د اتيجية إدمد دداج الرومد ددا
للفد ة  .2020-2015وضددمت كد اب صد سا اإلعدراب عددن القلددق إزاق م ددالر العنصدرية وكددره
األجانا املستمرة اليت ما فتةدت تتصداعد األعد ام األخدرية .وقالدت أيضدال إن معاملدة املاداجرين
كانت م ض ا انتقاد من املف ضية السامية حلق اإلنسان.

GE.17-23413

7

A/HRC/37/4

 -58و ني ر بت الدامنر ابملبادرات الراميدة إىل ضدمان ن دام تعلديم شدامل للجميدع ،فقدد
أعربدت عددن قلقادا ألن األطفددال الرومدا مددا زالد ا اةلددني متةديالل مفرطدال املددارس ا اصددة ابألطفددال
املصابني إبعاقات ذلنية خفيفة.
 -59ور بت إك ادور ابل فد وشكرت تايكيا عل تقدمي تقريرلا.
 -60ور بت مصر بااركة تايكيا

االستعراض الدور الاامل.

 -61و ددني ر بددت إسددت نيا ابجلا د د املب ولددة سددبيل حتقيددق املسدداواة بددني اجلنسددني ،فقددد
شجعت عل ب ل امل يد من اجلا د فيما يتصل بتمةيل النساق وبكافحة العنف ابملرأة.
 -62وأفددادت تادديكيا ردلددا أبن البلددد بصدددد ق ددع أش د اط كبددرية قددال التعلدديم الاددامل
للجميددع رغددم أن ل د ه املسددولة مددا زالددت تاددكل حتدددايل جسدديمال .وقددد نددل التعددديل املدددخل عل د
قددان ن املدددارس ،ال د بدددأ نفدداذه أيل ل/سددبتمرب  ،2016عل د ت د فري التعلدديم الاددامل جلميددع
التالميد مدن ذو اال تياجددات ا اصدة ،بدن فدديام األطفدال الرومدا احملرومد ن اجتماعيدال واألطفددال
ذوو اإلعاق ددة .ويكف ددل ل د ا الق ددان ن ددق األطف ددال ذو اال تياج ددات ا اص ددة ،بع ددد خضد د عام
لتقيدديم نفسددي وترب د  ،احلص د ل عل د املسدداعدة الالزمددة للمادداركة التعلدديم العدداد ب اس د ة
قم عة من تدابري الدعم .و أيل ل/سبتمرب  ،2017أُقر التعليم التحضري اإلل امدي اجملدا ملددة
سنة لفائدة ايع األطفال.
 -63واستنادال إىل استعراض حلالدة األطفدال الرومدا ،اسدتُبعد  221تلميد ال مدن الدربانما ا دال
ابألطفددال ذو اإلعاقددات ال لنيددة ا فيفددة .وست اصددل تادديكيا اسددتعراض الددة األطفددال الرومددا
لتقييم اال تياجات الفردية لكل طفل وإحلاقام ابلتعليم املناسدا هلدم .وأفضد لد ا اإلصدالس إىل
اخنفدداض مسددتمر عدددد املدددارس والفص د ل ا اصددة ابلتالمي د ذو اإلعاقددات ال لنيددة ا فيفددة،
وارتفداا بنسدبة تندال  2املائدة سدن ايل عددد أولةدك األطفدال داخدل الفصد ل العاديدة .والد ايدة
عدد األطفال املام لني ب لك الربانما ال تع ض إىل إحلا األطفدال ابلدربانما بقددر مدا تعد ض
إىل النم الدلغرا  .وت قفت عمليات اإلحلا تلك عام  ،2017وما عاد لكن إحلا امل يدد
من األطفال ابلربانما.
 -64ويددن م قددان ن ا دددمات ال بيددة ا اصددة لعددام  2011مسددولة التعقدديم ،ولددي عمليددة تقتضددي
م افقددة كتابيددة ومسددتنرية مددن الاددول املعدين .ويتعددني انقضدداق مالددة أدانلددا  7أايم ( الددة التعقدديم
ألسباب طبية) و 14ي مال ( الة التعقيم ألسباب غري طبية) بدني اتريدت تقددمي املعل مدات واتريدت
امل افقة عل التعقيم .وال لكن تعقيم األشدوال ذو القددرات ال لنيدة احملددودة إال عنددما تقتضديث
صددحة الاددول املعنيددة .وال بددد مددن تقدددمي م افقددة كتابيددة مددن ال صددي وجلنددة مانيددة واحملكمددة .وقبددل
اعتمدداد رأ هب د ا الاددون ،جيددا عل د اللجنددة املانيددة مناقاددة كددل الددة فرديددة والتحقددق مددن اسددتيفاق
ايع الاروط .وإضافة إىل ذلك ،جيا أن يؤخ رأ الاول املعين االعتبار.
 -65وجيددر التصددد للعنصدرية وكددره األجانددا وكددره اإلسددالم مددن خددالل إطددار قددان شددامل
ي ددنل عل د د تقد دددمي مسد دداعدة خاص ددة لضد ددحااي ج د درائم الكراليد ددة ول د د كالق النيابد ددة وأف د دراد الاد ددرطة
املتوصصني .بيد أن ل ه ال الر ما زالت تةري ماكلة كبرية تايكيا ،وقدد تفاقمدت أثنداق
أزمة اهلجرة .وسعيال إىل مكافحة الق الا النم ية وأوجث التحي  ،أطلقت احلك مدة لدة مكافحدة
العنددف القددائم علد العنصدرية والكراليددة للفد ة  ،2017-2014الدديت تاددتمل علد عدددة أناد ة،
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مناددا لددة رثقافددة خاليددة مددن الكددرهر الدديت روجددت هلددا وسددائط اإلعددالم التقليديددة ووسددائل الت اصددل
االجتماعي واستادفت الاباب امل او ة أعمارلم بني  18و 25سنة ،وأنا ة تعليميدة وتدريبيدة
للتالمي د وأف دراد الاددرطة .وقددد ُعددني صددف ن الاددرطة م ف د اتصددال مدددرب ن خصيص دال عل د
قضااي الةقافات املتعددة والتحقيق جرائم الكرالية ،وذلك حلماية األقليات من التميي وحتديدد
الدوافع التميي ية.
 -66واعتمدددت احلك مددة اس د اتيجية املسدداواة بددني النسدداق والرجددال للف د ة ،2020-2014
اليت تكملاا خ تا عمل باون منع العندف األسدر واجلنسدا واملسداواة متةيدل النسداق والرجدال
مناصددا صددنع الق درار .وةص د ل فددار األج د ر ،تددنل التا دريعات القائمددة عل د املسدداواة
األج د ر ،وق ددد أطلق ددت احلك م ددة ل ددة ر 22املائ ددةر للمس داواة األج د ر .وتا ددمل ا د ات
األخرض ت فري خدمات الرعاية لألطفال الصغار وإعانة األب ة لآلابق السالرين عل رعاية أبنائام
وإجازة األب ة ،إىل جانا تع ي ترتيبات العمل املرنة.
 -67ويد فر قددان ن منددع التمييد احلمايددة مددن التمييد علد أسد كةددرية ميددادين كةددرية ،ويتدديس
س ددبل انتص ددان قض ددائية وإداري ددة للض ددحااي ،الد د ين لك ددنام االس ددتعانة احملكم ددة بن م ددات غ ددري
ك مية متوصصة واحلص ل قاانل عل التمةيل القدان واملاد رة القان نيدة .وأماندة امل دام تصدة
أيضال مسولة التميي  .وسيق س املستقبل القريا ن ام جديد للدعاوض اجلماعية.
 -68وجيد ددر مناقاد ددة مسد ددولة اعتمد دداد أماند ددة امل د ددام ،الد دديت تتفد ددق مد ددع املبد دداد املتعلقد ددة برك د د
املؤسسددات ال طنيددة لتع ي د و ايددة ق د اإلنسددان (مبدداد ابري د ) ،إىل جانددا إمكانيددة إنادداق
أمانة م ام خاصة ابألطفال.
 -69وال ددت فنلندددا التقدددم احملددرز وص د ل األطفددال الرومددا إىل التعلدديم واندددماجام فيددث.
كما ال ت إمكانية ب ل امل يد من اجلا د لتنفي التعديل املدخل عل قان ن املدارس.
 -70ور بددت فرنسددا ابلتقدددم احملددرز مددؤخرال قدداالت مةددل تعلدديم الرومددا .بيددد أفددا ال ددت
استمرار العقبات اليت حت ل دون حتسني الة الروما والسجناق والعمال األجانا.
 -71ور بت ج رجيا ابلتصديق مؤخرال عل صك دولية حلق ال فدل واعتمداد اسد اتيجية
املساواة بني النساق والرجال وخ ة العمل املتعلقة بنع العنف األسر واجلنسا .
 -72ور بت أملانيا ابعتماد االس اتيجية ال طنية حلماية ق
البلد بت ير ن م ضانة األطفال.

ال فل ،بدا

ذلدك الت امدات

 -73ور بددت غدداان ابملبددادرات الراميددة إىل التصددديق علد معالدددات قد اإلنسددان .و ةددت
تايكيا عل ضمان أن خيصل ن ام املساعدة القان نيدة مي انيدة لتسدليم دعداة العندف القدائم علد
التميي والكرالية إىل العدالة ،ال سديما إذا اسدتادفت أفعداهلم أفدراد الرومدا ،كمدا ةتادا علد إفداق
ا تجاز ايع األطفال س اق أكان ا مصح بني أم غري مصح بني أم منفصلني عن ذويام.
 -74وأشددادت الي د انن بتادديكيا ملددا اخت تددث مددن خ د ات سددبيل ال فدداق ابلت اماسددا الدوليددة.
وأعرب ددت ع ددن تق ددديرلا العتم دداد ق ددان ن من ددع التمييد د وللو د د ات املتود د ة صد د ب القض دداق علد د
املمارسات التميي ية قا السكن والعمالة.
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 -75وأشارت غ اتيماال بقلدق إىل التقدارير املتعلقدة ابسدتمرار أعمدال الكراليدة والعندف العدرقيني
اليت تستادن الروما ،وابنتاار الق الا النم ية وأوجث التحي يال الالجةدني وملتمسدي اللجد ق
من خالل امل اقع الابكية ووسائل الت اصل االجتماعي ،وب ايدة عدد االت كره اإلسالم.
 -76وسل ت لندوراس الضد ق علد جاد د احلك مدة
والتصديق عل بروت ك الت متن عة حلماية ق اإلنسان.

سدبيل وضدع دد لعد ل طائفدة الرومدا

 -77وسولت لنغاراي كيف لكن لن ام الددعاوض اجلماعيدة اجلديدد أن يسدام مكافحدة التمييد ،
وأعرب ددت ع ددن قلقا ددا إزاق التق ددارير ال دديت تفي ددد أبن األطف ددال الروم ددا م ددا زالد د ا يلحقد د ن ب دددارس خاص ددة.
و ددني أش ددادت ابلسياس ددات وبت دددابري ال دددعم امل ددا امل جا ددة إىل األقلي ددات ال طني ددة ،فق ددد ش ددجعت
تايكيا عل تع ي التسامس والتفالم جتاه اللغات والةقافات احمللية أو لغات وثقافات األقليات.
 -78وأشددادت آيسددلندا بتادديكيا لنجا اددا تنفيد االلت امددات الدديت أخد سا علد عاتقاددا
أعقاب االستعراض الدور الاامل املنعقد تارين األول/أكت بر .2012
 -79ور بت اهلند ابلتصدديق علد عددة صدك وابعتمداد تددابري تسدالم احلدد مدن الفقدر.
وأش ددادت ابملب ددادرات الرامي ددة إىل مكافح ددة االس ددتغالل اجلنس ددي لألطف ددال والتمييد د  ،ب ددا ذل ددك
التمييد ضددد النسدداق والرومددا .بيددد أفددا لددت قلقددة إزاق تنفيد التادريعات ذات الصددلة والصددع ابت
اليت ت اجااا طائفة الروما.
 -80وأعربددت إندونيسدديا عددن تقددديرلا العتمدداد اس د اتيجية إدمدداج الرومددا للف د ة 2020-2015
والعتماد االس اتيجية ال طنية ملكافحة االجتار ابلبار للف ة .2019-2016
 -81وأعربت اا رية إيران اإلسالمية عن قلقاا إزاق استمرار الكرالية العرقية وأعمال العنف
املرتكبة بدوافع عنصدرية ،ال سديما جتداه طدائفيت الرومدا واملسدلمني ،واالعتدداق اجلنسدي علد النسداق
واألطفال ،واالجتار ابلبار ،ونقل فرل احلص ل عل السكن االجتماعي املدع م.
 -82ور ددا الع د درا ابلت دددابري املتو د د ة ملكافح ددة التميي د د العنص ددر وابعتم دداد اس د د اتيجيات
ك مية ،با فياا تلك املتعلقة إبدماج الروما و ق ال فل وبكافحة االجتار ابلبار.
 -83ور بددت آيرلندددا ابلتقدددم احملددرز قددال ق د ال فددل لكناددا أعربددت عددن أسددفاا ألن
تايكيا م تنف بعد الت صيات املتعلقة إبنااق أمانة م ام تعب ابألطفال .ور بت ابإلصدال ات
الراميددة إىل حتسددني صد ل األطفددال الرومددا علد التعلدديم العدداد  ،لكناددا ال ددت اسددتمرار بعددض
املمارسات املةرية للقلق.
 -84وأشددارت إسدرائيل إىل العمددل اجلددد املنجد سددبيل ايددة قد أفدراد طائفددة الرومددا،
بسدبل منادا اسد اتيجية إدمداج الرومددا للفد ة  .2020-2015وأشدارت إسدرائيل أيضدال إىل احلملددة
املامة الرامية إىل منالضة العنصرية وجرائم الكرالية عل مدض الف ة .2017-2014
 -85ور بت إي اليا بت قيع اتفاقية قل أورواب لل قاية من العنف ضد النساق والعنف املند
ومكافحتام ددا ،والتص ددديق علد د اتفاقي ددة قلد د أورواب حلماي ددة األطف ددال م ددن االس ددتغالل اجلنس ددي
واالعتداق اجلنسي ،واعتماد تدابري حلماية ق الفةات الضعيفة.
 -86وأشددادت ليبيددا ابلتقدددم احملددرز
والتصديق عل اتفاقية ق ال فل.
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 -87ور ب ددت م ددالي اي ياد د د تا ددكيا الرامي ددة إىل حتقي ددق أل دددان منا ددا ض ددمان إرس دداق األط ددر
القان نيددة احملليددة الالزمددة لل فدداق ابلت اماسددا الدوليددة قددال ق د اإلنسددان .ور بددت ابلت د رات
اإلجيابية قا اإلدماج االجتماعي و اية ق الفةات الضعيفة.
 -88وأعربت ملديف عن تفاؤهلا اب ات اإلجيابية املتود ة للناد ض قد ال فدل ،بدا
ذلددك اعتمدداد قددان ن املدددارس بصدديغتث املعدلددة ،واملسدداواة بددني اجلنسددني ،بددا ذلددك اس د اتيجية
املساواة بني النساق والرجال للف ة .2020-2014
 -89وأشادت املكسيك ابلتصديق علد عددة صدك تتعلدق قد ال فدل ور بدت ابجلاد د
الرامي ددة إىل من ددع االجت ددار ابلبا ددر ودع ددم الض ددحااي .وأعرب ددت ع ددن قلقا ددا إزاق عد د دة ددالر ك ددره
األجانا وخ اب الكرالية العرقية عل الصعيد العاملي ،و تايكيا أيضال.
 -90و ني ر بت منغ ليا ابلتدابري املتو ة من أجل التصد للتميي ضد أقليات الرومدا،
فقدد اعتدربت أن مدن املادم تد فري التددريا للمدرسددني ب كيد خدال علد البعدد اإلثدين .وقدد لددت
قلقة إزاق الف ار الكبرية من ي املساواة بني اجلنسني ،رغم اجلا د املب ولة.
 -91ور ددا اجلبددل األسد د اب د ات املتود ة سددبيل حتسددني اإلطددار املؤسسددي والتادريعي
حلق اإلنسان ،با ذلك ق ال فل ،وأشاد ابألناد ة الراميدة إىل مكافحدة التمييد و ايدة
الضددحااي .وال د أن الرومددا مددا زال د ا لةل د ن الضددحااي الرئيس ديني ألعمددال العنددف املرتكبددة بدددافع
العنصرية.
 -92وأشدداد املغددرب ابجلا د د املب ولددة سددبيل تع يد قد اإلنسددان و ايتاددا وبتقدددمي تقريددر
استعراضي ملنتصف املدة عام  .2015وأعرب املغدرب عدن تقدديره لأل يدة الديت ت ليادا تاديكيا
إىل تدعيم اإلطار املؤسسي ،وأشاد إبنااق أمانة امل ام.
 -93وأشادت انميبيا ابلتقدم احملرز من االستعراض السابق ،با
صك دولية حلق اإلنسان.

ذلدك التصدديق علد عددة

 -94ور بت نيبال ابلتصديق عل صك دولية وابعتماد تدابري اسد اتيجية عددة .وسدل ت
الضد ق علد اجلاد د املب ولددة مددن أجددل مكافحددة التمييد ونبد العنددف .وأشددارت إىل أن ابسددت اعة
تايكيا زايدة مسا تاا سبيل بل غ اهلدن العاملي املتعلق ابملساعدة اإلمنائية.
 -95وأشادت ل لندا ابلتدابري املتو ة ملكافحة التميي  ،با ذلك التميي عل أساس امليدل
اجلنسي واهل ية اجلنسانية .وأعربت عدن تقدديرلا للجاد د الراميدة إىل ضدمان املسداواة بدني اجلنسدني
وزايدة إدماج الروما ،لكناا ال ت أن طائفة الروما ال ت ال طائفة حمرومة.
 -96ور بددت نيكدداراغ ا ابلتقدددم الكبددري احملددرز من د االسددتعراض السددابق ،بددا ذلددك صددياغة
وتنفي د اس د اتيجية املس دداواة بددني النسدداق والرج ددال للف د ة  2020-2014واالس د اتيجية ال طني ددة
ملكافحة االجتار ابلبار للف ة .2019-2016
 -97وأش ددادت الن ددرويا ابلتع ددديالت املدخل ددة عل د ق ددان ن التعل دديم فيم ددا يتعل ددق ابال تياج ددات
التعليمة ا اصة وابلتعليم التحضري  ،وبعمل املدافع العام عن احلق  ،وابجلا د املب ولة لضدمان
املساواة بني اجلنسني.
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 -98وأشد ددادت بد ددريو ابلتقد دددم احملد ددرز ضد ددمان املسد دداواة بد ددني اجلنسد ددني وابلتد دددابري املتعد ددددة
املتو د د ة لتحقي د ددق إدمد دداج الروم د ددا إدماج د دال ك د ددامالل .ور بد ددت ابعتم د دداد اس د د اتيجية إدم د دداج الروم د ددا
للف ة .2020-2015
 -99وأشددارت الفلبددني إىل اجلاد د الراميددة إىل تنقدديس التادريعات احملليددة وجعلاددا اتسددا مددع
الت امددات تادديكيا الدوليددة قددال ق د اإلنسددان ،وااللت د ام الق د بكافحددة االجتددار ابلباددر.
وشجت الفلبني تايكيا عل م اصلة تدعيم اهلياكل املؤسسية.
 -100وأشادت الربتغال ابجلا د املت اصلة املتعلقة ابلتعلديم الادامل للجميدع واجلاد د الراميدة إىل
منالضددة العنصدرية والعنددف والكراليددة ،ال سدديما مددن خددالل ددالت منالضددة كددره األجانددا وكددره
اإلسالم.
 -101وأق ددرت اا ري ددة كد د راي ابجلاد د د املب ول ددة س ددبيل تنفيد د الت ص دديات املقدم ددة اجل ل ددة
السابقة ،وذلك بسبل مناا اعتماد تاريعات وخ ط عمل واس اتيجيات وطنية من أجل حتسني
التصددد للمسددائل االجتماعيددة واالقتصددادية .وأشددارت إىل قددان ن التعلدديم وأعربددت عددن تقددديرلا
لتحسن مست ض املساواة بني اجلنسني الف ة األخرية.
 -102وأشددادت اا ريددة م لدددوفا ابل كي د الق د عل د سياسددات ق د اإلنسددان ،ال سدديما
التدابري الرامية إىل تع ي ن دام ايدة ال فدل ،وابلتد ام احلك مدة القد ب ضدع ادد إليدداا األطفدال
املؤسسددات .وأعرب ددت أيض دال ع ددن تق ددديرلا للجا د د الرامي ددة إىل ت دددريا امل د فني الع دداملني م ددع
األطفال الضعفاق.
 -103وأعربددت رومانيددا عددن تقددديرلا للتدددابري املعتمدددة عقددا ج لددة االسددتعراض الةانيددة وسددولت
مددا إذا كددان قددد أجددر تقيدديم منتصددف املدددة لتنفي د اس د اتيجية املسدداواة بددني النسدداق والرجددال
للف ة  2020-2014بعد انقضاق ئ  3سن ات عل اعتمادلا.
 -104وأعرب االحتاد الروسي عدن قلدق شدديد إزاق انتااكدات قد األقليدات ال طنيدة واإلثنيدة
تادديكيا ،وتددد ددرون املعياددة املويمددات املؤقتددة إلي د اق الالجةددني و ددرون اال تجدداز
السج ن ومرافق اال تجاز رلن احملاكمة.
 -105وأش ددارت الس ددنغال إىل اإلرادة السياس ددية الكب ددرية ال دديت ع ددربت عنا ددا تا دديكيا م ددن خ ددالل
جا دلا الرامية إىل تنفي الت صديات املقب لدة خدالل ج لدة االسدتعراض الةانيدة ،ال سديما تصدديقاا
عل د عدددة صددك دوليددة حلق د اإلنسددان واعتمادلددا تدددابري ترمددي إىل مكافحددة ايددع أشددكال
التميي .
 -106وأعربت صربيا عن سدرورلا ابألناد ة املتعلقدة إبدمداج الرومدا وأشدادت اب د ات الراميدة
إىل رصد اس اتيجية إدماج الروما وتقييمادا .وشدجعت تاديكيا علد م اصدلة د سدبل لضدمان
ايددة ضددحااي التميي د  .ور بددت ص دربيا ابلتدددابري املتو د ة لتدددعيم
أعل د مسددت ض مددن الفعاليددة
املساواة بني اجلنسني.
 -107وشددجعت س دريالي ن تادديكيا عل د تكةيددف جا دلددا مددن أجددل تنفي د اس د اتيجية إدمدداج
الد ددة ضد ددحااي االجتد ددار ،والتصد ددديق عل د د اتفاقيد ددة
الرومد ددا ،وت يد ددد تد دددابري التعد ددرن واحلمايد ددة
إس نب ل ،ومكافحة خ اب الكرالية وكره اإلسالم.
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 -108ور بد ددت سد ددل فاكيا ابعتمد دداد اس د د اتيجية إدمد دداج الرومد ددا وخ د ددة عمد ددل التعلد دديم الاد ددامل
للجميع ،وابلتعديالت املدخلة علد قدان ن املددارس ،وابسد اتيجية سياسدة اهلجدرة .ور بدت أيضدال
ابلتعددديالت املدخلددة علد القددان ن اجلنددائي ،الدديت نصددت علد املعاقبددة علد اجلدرائم املرتكبددة بدددافع
العنصرية و ر التميي ضد األشوال ذو اإلعاقة.
 -109ور بت اا رية فن ويال الب ليفارية ب فد تايكيا.
 -110وقدال وفددد تاديكيا إن اسد اتيجية إدمداج الرومددا ،الديت اعتمدددت عدام  ،2014تاددمل
التعليم والعمالدة والسدكن والصدحة وا ددمات االجتماعيدة ،و درون معيادة الرومدا ب صدفام أقليدة
وطنية ،ومااركتام الادؤون العامدة .وتضدع إدارة اإلدمداج االجتمداعي خ دال اسد اتيجية حمليدة
لإلدماج االجتماعي ب اس ة شراكات حملية مع البلدايت.
 -111واعتمدددت تادديكيا االس د اتيجية ال طنيددة حلمايددة ق د ال فددل للف د ة 2018-2013
وأدخل ددت تع ددديالت تا دريعية عل د ق د انني منا ددا ق ددان ن احلماي ددة االجتماعي ددة والقان ني ددة ،ابعتم دداد
أ كام تنل عل أن الرعاية املؤسسية ٌل أخري ال لكن ت بيقث إال بناقل علد أمدر مدن احملكمدة.
وال ي ال من املمكن إيداا األطفال دون سن الةالةة املؤسسات ،لكن اجلاات املعنيدة تن در
لد ل بديلددة .وجي دشرم املت رط د ن االسددتغالل اجلنسددي التجددار لألطفددال واسددتودامام البغدداق
ابعتبددار االجتددار ابلباددر واالعتددداق اجلنسددي غددري التجددار عل د األطفددال ياددكالن جرلددة جنائيددة
حمددددة تقد ن ب ددرون ماددددة وت تددا علياددا عق بددة أشددد .ويندددرج الضددحااي األطفددال ضددمن فةددة
الضحااي الضعفاق باكل خال ويتمتع ن ماية قان نية مع زة.
 -112وي جدد ن ددام لبددائل ا تجدداز ملتمسدي اللجد ق إطدار قددان ن اللجد ق وقددان ن األجانددا
كليام د ددا ،ويعت د ددرب اال تج د دداز د د دالل أخ د د دريال .واندرال م د ددا س د ددجلت د دداالت ا تج د دداز أس د ددر من د د د
ع ددام  ،2016ذل ددك أن ا تج دداز األس ددر ال دديت تل ددتم اللج د د ق حم د د ر ب ج ددا ق ددان ن اللج د د ق.
وال تج األجانا وملتمس اللج ق السج ن العادية .وقد ازداد مت يل مراك اال تجاز.
 -113وال ي ال االكت اظ ياكل حتدايل السج ن .وتسدع اجلادات املعنيدة إىل ت بيدق بددائل
اال تج دداز ،ومنا ددا ن ددام احلراس ددة اإللك وني ددة وزايدة اس ددتودام العق د ابت املالي ددة .وجي ددر إدخ ددال
حتسينات عل رون السج ن ،با ذلك اال تجاز رلن احملاكمة.
 -114وختامال ،شكرت انئبة الد زير اجملتمدع املدد التاديكي وأماندة امل دام التاديكية ملسدا تاما
تنفيد د الت ص دديات املتلق دداة خ ددالل اجل ل ددة الس ددابقة ،وأثن ددت علد د ال ف د د د ألس ددةلتاا وتعليقاس ددا
وت صياسا ،اليت ستع ي زمخال إضافيال للجا د الراميدة إىل التغلدا علد التحددايت املتبقيدة .وقالدت
إن تايكيا فود رة إب ازاسدا قدال قد اإلنسدان ،وإن كاندت تسدلم ابلتحددايت الديت مدا زال
البلد ي اجااا قاالت مناا إدماج الروما واجملالرة بكره األجانا والتعصا ،وأزمة املااجرين،
ومس ددولة الس ددكن االجتم دداعي .وقال ددت إن تا دديكيا س ددتقدم تقري ددر تنفي د مر لي دال ع ددام 2020
آذار/مارس  2019بعل مات عن التنفي املبكر لعدة من الت صيات املقب لة.
وست ا اجملل
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اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -115ستتتن ر تشتتيكيا و التوصتتيات التاليتتةد وستتتقده ردودا عليملتتا و الو ت املناستتبد
لكن و أجل أ صاه موعد انعقاد الدورة السابعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
الن تتر و التص تتديق عل تتة االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق يت ت
1-115
العمتتاا اململتتاجرين وأ تراد أستررتاد واالعت ال ابنتصتتال اللكنتتة و تلقت تتكاو
األ رادد علة النحو املوصة به سابقا (أوروغواي)؛

التص تتديق عل تتة االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق يت ت العم تتاا
2-115
اململ ت تتاجرين وأ ت ت تراد أست ت تررتا (مص ت تتر) (رتن ت تتدوراي) (الس ت تتن اا) ( ملوري ت تتة ن ت تتزويال
البوليفارية)؛
التص تتديق عل تتة االتفا ي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق يت ت العم تتاا
3-115
اململاجرين وأ راد أسررتاد علة النحو املوصة به سابق ا (الفلبني)؛
اإلس تراع و التصتتديق علتتة االتفا يتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق ي ت
4-115
العماا اململاجرين وأ راد أسررتا (غواتيماال)؛

الن تتر و التص تتديق عل تتة الربوتوك تتوا االنتي تتاري امللح تتق ابلعمل تتد
5-115
الدويل اخلال ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقا ية (أوروغواي)؛
تو ي ت ت الربوتوكت تتوا االنتيت تتاري امللحت تتق ابلعملت تتد الت تتدويل اخلت تتال
6-115
ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقا ية والتصديق عليه (إيطاليا)؛
التصت تتديق علت تتة الربوتوكت تتوا االنتيت تتاري امللحت تتق ابلعملت تتد الت تتدويل
7-115
اخل تتال ابحلق تتوق اال تص تتادية واالجتماعي تتة والثقا ي تتة (اجلب تتل األس تتود) (س تتلو اكيا)
(إسبانيا)؛
التصديق علة الربوتوكوا االنتياري التفا ية حقوق الطفل بشتنن
8-115
بي األطفاا واست الا األطفاا و الب اء وو املواد اإلابحية (أ انستان)؛
اإلستراع و التصتتديق علتتة الربوتوكتتوا االنتيتتاري التفا يتتة حقتتوق
9-115
األ خال ذوي اإلعا ة (غواتيماال)؛
اإلستراع و التصتتديق علتتة الربوتوكتتوا االنتيتتاري التفا يتتة حقتتوق
10-115
األ تتخال ذوي اإلعا تتةد ا تتي ا م ت نطتتة العمتتل الوطنيتتة لتعزيتتز تكتتا الفتترل
لفائدة األ خال ذوي اإلعا ة (( )2020-2015إستونيا)؛
التصتتديق علتتة الربوتوكتتوا االنتيتتاري التفا يتتة حقتتوق األ تتخال
11-115
ذوي اإلعا ة ( ملورية إيران اإلسالمية)؛
التصتتديق علتتة الربوتوكتتوا االنتيتتاري التفا يتتة حقتتوق األ تتخال
12-115
ذوي اإلعا تتة بنملايتتة عتتاه 2017د ا تتيا م ت نطتتة العمتتل الوطنيتتة لتعزيتتز تكتتا
الفرل لفائدة األ خال ذوي اإلعا ة (ماليزاي)؛
14
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استتتكماا عمليتتة التصتتديق علتتة الربوتوكتتوا االنتيتتاري التفا يتتة
13-115
حقوق األ خال ذوي اإلعا ة (أوكرانيا)؛
التص تتديق عل تتة اتفا ي تتة من م تتة العم تتل الدولي تتة بش تتنن الش تتعو
14-115
األصلية والقبليةد ( 1989ر ا ( )169غواتيماال)؛
التصت تتديق علت تتة اتفا يت تتة من مت تتة العمت تتل الدوليت تتة بشت تتنن العمت تتاا
15-115
املنزلينيد 2011د (ر ا ( )189السن اا)؛
التصديق علة اتفا ية جملس أورواب للو اية من العنف ضد النستاء
16-115
والعنف املنزيل ومكا حتملما (اتفا ية إسطنبوا) (أندورا) (تركيا)؛
التصتديق بتال أتنت علتة اتفا يتتة جملتس أورواب للو ايتة متن العنتتف
17-115
ضد النساء والعنف املنزيل ومكا حتملما (البوسنة واهلرسك)؛
اإلسراع و عملية التصديق علة اتفا يتة جملتس أورواب للو ايتة متن
18-115
العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكا حتملما (اتفا ية إسطنبوا) (إستونيا)؛
ح تتخل اخلط تتوات الرامي تتة إ التص تتديق عل تتة اتفا ي تتة جمل تتس أورواب
19-115
للو ايتتة متتن العنتتف ضتتد النستتاء والعنتتف املنتتزيل ومكا حتملمتتا (اتفا يتتة إستتطنبوا)
(جورجيا)؛
التصديق علة اتفا ية جملس أورواب للو اية من العنف ضد النستاء
20-115
والعنف املنزيل ومكا حتملما والشروع و تنفيذرتا و أ ر و ممكن (إسبانيا)؛
21-115

تو ي معارتدة ح ر األسلحة النووية (غواتيماال)؛

الن تتر و إنشتتاء ليتتة وطنيتتة للتنستتيق والتنفيتتذ واإلبتتال واملتابعتتةد
22-115
أو تعزيز اآللية القائمةد ا ي ا م العناصر النا ئة عن املمارسات اجليدة احملددة و
دليتتل املفوضتتية الصتتادر و عتتاه  2016بشتتنن اآلليتتات الوطنيتتة ل بتتال واملتابعتتة
(الربت اا)؛
الن تتر و إنش تتاء مرص تتد حلق تتوق اإلنس تتان عل تتة الص تتعيد ال تتوطيند
23-115
وتزويده ابلوالية املناسبة واملوارد الكا يةد ا يا م مبادئ ابريس (بن الديش)؛
إنشاء م سسة وطنيتة حلقتوق اإلنستان متن الفئتة ألتف ابالستتناد
24-115
إ مبادئ ابريس (الدامنرك)؛
25-115
(اهلند)؛

إنشاء م سستة وطنيتة حلقتوق اإلنستان تتما تة مت مبتادئ ابريتس

إنشت تتاء م سست تتة وطنيت تتة حلقت تتوق اإلنست تتان و ق ت ت ا ملبت تتادئ ابريت تتس
26-115
(تيمور  -ليشيت)؛
27-115
(الفلبني)؛
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تعديل انون املدا العاه عتن احلقتوق لمتمان ا تيه مت مبتادئ
28-115
ابريس (س اليون)؛
اختاذ نطوات من أجل اعتماد أمانة امل املد نذة و اعتباررتتا أن
29-115
م سسة املدا العاه عن احلقوق (أمانة امل امل) تتفق ابلفعل مت الكثت متن مبتادئ
ابريس (أوكرانيا)؛
توستتي ستتلطات املتتدا العتتاه عتتن احلقتتوق لتمكينتته متتن امتثتتاا
30-115
املب ت تتادئ املتعلق ت تتة ابمل سس ت تتات الوطني ت تتة حلق ت تتوق اإلنس ت تتان و قت ت ت ا ملب ت تتادئ ابري ت تتس
(إندونيسيا)؛
31-115

تعزيز مركز امل سسة الوطنية حلقوق اإلنسان ودوررتا (امل ر )؛

تدعيا والية أمانة امل امل وتزويدرتا مبا يلزه ألداء وظائفملا علة حنو
32-115
يتفق ام ا م مبادئ ابريس (نيباا)؛
مواصتتلة اجلملتتود الراميتتة إ ضتتمان اضتتطالع املتتدا العتتاه عتتن
33-115
احلقوق أيم ا بوالية مكا حة التمييز (ب و)؛
تتدعيا واليتة م سستتملا الوطنيتة حلقتوق اإلنستان وتزويتدرتا ابلتدعا
34-115
الكاو من حيخل املوارد املالية والبشرية ( ملورية كوراي)؛

تتتو أ ت الوستتائل حلمايتتة ضتتحااي التمييتتزد بستتبل منملتتا ستتني
35-115
والية أمانة امل امل وتوسيعملا حبيخل تشمل أيم ا مكا حة التمييز (نيكاراغوا)؛
إ ترار عمليتتة انتيتتار مفتوحتتة و ائمتتة علتتة االستتتحقاق عنتتد تعيتتني
36-115
املر تتحني التتوطنيني النتختتاابت رتيئتتات معارتتتدات األمتتا املتحتتدة (اململكتتة املتحتتدة
لربيطانيا الع مة و يرلندا الشمالية)؛
اختتتاذ نطتتوات ل ي ت نستتبة املستتاعدة اإلمنائيتتة األجنبيتتة إ 0.7
37-115
و املائة من الناتج احملل اإل ايل (س اليون)؛
مواصتتلة جملودرتتتا و ستتياق أرتتتدال التنميتتة املستتتدامةد نتتذةا و
38-115
اعتباررتا زاوية حقوق اإلنسان (امل ر )؛
تكثيف جملودرتا الراميتة إ مرا بتة الشتركات التشتيكية العاملتة و
39-115
اخلارج يما يتصل أبي أثر ستل ألنشتطتملا علتة التمتت حبقتوق اإلنستاند ال ستيما
و من تتاطق النت تزاع ال تتيت تش تتمل ح تتاالت االح تتتالا األجنت ت د حي تتخل ت تتزداد تتاطر
انتملاكات حقوق اإلنسان (دولة لسطني)؛
وض ت وتنفيتتذ جمموعتتة م تتن التتتداب الراميتتة إ تشتتكي التع تتايش
40-115
السلم بني يت ئتات الستكان ومكا حتة التملمتيش التذي تد يستتملدل األ تراد
أو اجلماعاتد مبا و ذلك األ ليات اإلثنية والدينية (بيالروي)؛
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تشتتكي زايدة التستتاما قتتاه األ ليتتات واح ت اه حقتتوق اإلنستتان
41-115
اخلاصتتة تتا عتتن طريتتق تتتالت ال بيتتة املدنيتتة و وستتائت اإلعتتاله التقليديتتة ووستتائل
التواصل االجتماع (أملانيا)؛
زايدة جملودرتا الرامية إ تشكي التساما واملوا ف غ التمييزية
42-115
لد سكاهنا وتعزيز احت اه حقتوق اإلنستان والتماستك االجتمتاع ( ملوريتة إيتران
اإلسالمية)؛
مواصلة العمل علة إزالة الفتوارق التيت ال تتزاا ائمتة بتني األزواج
43-115
املثليني واألزواج غ املثليني يما يتصل ابحلقوق (إسرائيل)؛
اختت تتاذ تت تتداب لمت تتمان تنفيت تتذ مت تتوظف إنفت تتاذ القت تتانون واملت تتوظفني
44-115
القمتتائيني تتانون من ت التمييتتز تنفيتتذا كتتامالا حرص تا علتتة الفعاليتتة و التحقيتتق م ت
متترتك أعمتتاا التمييتتز و حتتق اململتتاجرين والالجئتتني وملتمس ت اللكتتوء ومعتتا بتملا
(األرجنتني)؛
إذكاء الوع بقوانني من التمييتزد مبتا و ذلتك تانون منت التمييتز
45-115
و ليات الت لا ذات الصلةد و صفول موظف إنفاذ القتانون واملتوظفني القمتائيني
ب ية سني تاية المحااي (أذربيكان)؛
تتتدعيا إنفتتاذ تتانون منت التمييتتز وتنفيتتذ است اتيكية إدمتتاج الرومتتا
46-115
ب ية إحراز تقتده ملمتوي و ابتل للقيتاي و مكا حتة يت أنتواع التمييتز و اجملتمت
(الربازيل)؛
إذكاء الوع بقانون من التمييز و صفول متوظف إنفتاذ القتانون
47-115
واملوظفني القمائيني (كواب)؛
تتدعيا تنفيتذ تتانون منت التمييتتز ب يتة احلتد متتن العنصترية والتمييتتز
48-115
العنصري وكره األجانب والدعاية واالعتداءات (انميبيا)؛
49-115
تعتديل تتانون منت التمييتز لتوستتي أستتس التمييتز احمل تتورة صتراحةا
و رتذا القانون (الفلبني)؛
الن ت تتر و تنقت تتيا القت تتانون اجلنت تتائ حبيت تتخل يتمت تتمن ي ت ت ج ت ترائا
50-115
التحتري علتة العنتف والتمييتز والشتتتائا العنصتريةد واختتاذ تتداب صتارمة ملكا حتتة
نطتتا التطتترل والكرارتيتتة التتذي يس تتتملدل أ ليتتة الرومتتا واململتتاجرين واملس تتلمني
(مصر)؛
تنق تتيا الق تتانون اجلن تتائ لتم تتمينه جت ترائا التحت تري عل تتة العن تتف
51-115
والتمييتتز والشتتتائا العامتتة ذات الطتتاب العنصتتري وأ تتكاا التعب ت العلتتين أبرتتتدال
عنصرية ( ملورية إيران اإلسالمية)؛
تنفيذ تالت توعية ملتوظف إنفتاذ القتانون ب يتة تثقتيفملاد ال ستيما
52-115
يما يتعلق بقانون من التمييز (بوتسواان)؛
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مواصتتلة تلتتة التوعيتتة بقتتوانني من ت التمييتتز و ليتتات التتت لا ذات
53-115
الصلة (سلو اكيا)؛
اخت تتاذ نط تتوات ملنت ت اجلت ترائا املرتكب تتة ب تتدا التميي تتز العنص تتري
54-115
أو الدييند وذلتك متن نتالا التعلتيا والتوعيتة والتتدريبد وضتمان التحقيتق بسترعة
و عالية و أي جرائا كرارتية (كندا)؛
تكثي تتف ت تتالت التوعي تتة م تتن أج تتل مكا ح تتة القوال تتب النمطي تتة
55-115
القائمتتة علتتة العنص ترية وكتتره اإلستتاله وكتتره األجانتتب والتنديتتد علن ت ا وبقتتوة طتتا
الكرارتية و احلياة العامة (ألبانيا)؛
اخت تتاذ املزي تتد م تتن الت تتداب م تتن أج تتل التص تتدي جلت ترائا الكرارتي تتة
56-115
والتمييز العنصري بسبل منملا تعزيز ملا التنوع الثقاو و اجملتم د ومساعدة با
األ ليات علة النفاذ إ ستوق العمتلد واعتمتاد سياستات مالئمتة و جمتاا الستكن
االجتماع (اتيلند)؛
املم و تدعيا تنفيذ السياسات العامة املتصلة مبكا حة التمييتز
57-115
و ممارسات التوظيف (ليبيا)؛
تعزيز اجلملود الرامية إ التصدي لكره اإلساله والتمييز العنصري
58-115
والتعصتتب قتتاه ئتتات منملتتا الرومتتا واأل ليتتات الدينيتتة واململتتاجروند وكتتذلك أ تتكاا
التعصب األنر ذات الصلة (إندونيسيا)؛
ضمان الفعالية و متابعتة األنشتطة املنكتزة و إطتار تلتة منارتمتة
59-115
العنص ترية وج ترائا الكرارتيتتةد التتيت انتمل ت ر/ي ت ا و أاير/متتايو 2017د وذلتتك متتثالا
إبعداد تلة جديدة بشنن املوضوع ذاته (إسرائيل)؛
مواص ت تتلة اجلمل ت تتود الرامي ت تتة إ مكا ح ت تتة يت ت ت أ ت تتكاا التميي ت تتز
60-115
العنصتتري لتمكتتني ي ت األ تتخال متتن التمت ت ابحلقتتوق اال تصتتادية واالجتماعيتتة
(تونس)؛
املم ت ت و اختت تتاذ تت تتداب ملنارتمت تتة العنص ت ترية والعنت تتف والكرارتيت تتة
61-115
واح اه حقوق اإلنسان اخلاصة ابململاجرين والالجئني اح اما كامالا (الربت اا)؛
مواص تتلة رص تتد جت ترائا الكرارتي تتة وح تتاالت التميي تتز ع تتن كث تتبد و
62-115
ست تتيا ات منملت تتا ت تتبكة اإلن ن ت ت و ت تتبكات التواصت تتل االجتمت تتاع د ابالست تتتناد إ
اس اتيكيات من اإلجراه اليت تعتمدرتا احلكومة ابنت اه (رومانيا)؛
زايدة اجلملود الراميتة إ منارتمتة يت أ تكاا التمييتز والتعصتب
63-115
والعنصرية وكره األجانب وكره اإلسالهد وذلك بسبل منملا اختتاذ املزيتد متن التتداب
التشريعية لوض سياسات ملكا حة التمييز و وسائت اإلعتاله وو احليتاة السياستية
(تركيا)؛
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تتتدعيا جملتتود التتوزارات املختصتتة و ستتبيل تتتو التتتدريب الفعتتاا
64-115
للمملنينيد كالقماة واملدعني العامني وضباط الشرطةد لتمكينملا من إجراء قيقات
سريعة ومستقلة ومالحقة مرتك جرائا العنصرية والكرارتية مالحقة عالة (تركيا)؛
ض تتمان إجت تراء قيق تتات عال تتة وست تريعة و أي تتة جت ترائا تس تتتملدل
65-115
األ تراد واجملتمعتتات متتن األ ليتتات والم تعفاءد والتصتتدي ألي دا ت ييتتزي مزعتتوه
هلذه اجلرائا (كندا)؛
تكثيتتف جملودرتتتا و ستتبيل منارتم تتة الكرارتيتتة العنص ترية والعن تتف
66-115
بتتدا العنص ترية متتن نتتالا الستتماحل إب امتتة دعتتاو احلتتق العتتاه لفائتتدة المتتحااي
(كوت ديفوار)؛
تت تتدعيا اجلملت تتود الراميت تتة إ القمت تتاء علت تتة العنص ت ترية والكرارتيت تتة
67-115
والوصتتا عل تتة أس تتس عنص ترية وأعم تتاا العن تتف املرتكبتتة ب تتدا عنص تتري والت ت ويج
للتحي تتز والقوال تتب النمطي تتة ق تتاه الالجئ تتني وملتمست ت اللك تتوء بواس تتطة اخلط تتاابت
واملوا ت الشتتبكية و تتبكات التواصتتل االجتمتتاع وتصتتاعد كتتره األجانتتبد وضتتمان
التحقيتتق و أي عمتتل متتن أعمتتاا التمييتتز أو العنتتف املرتكبتتة بتتدا اهلويتتة القوميتتة
أو اإلثنية للمحية ومعا بة اجلناة (إكوادور)؛
وض حد لتزايد اهلكمات العنيفة وجرائا الكرارتية اليت تستملدل
68-115
الروما ومعا بة املس ولني عنملا ( ملورية نزويال البوليفارية)؛
اختاذ املزيد من التداب ملن ي م تارتر نطتا الكرارتيتة وقتر
69-115
املتورطني و التحري علة العنف والتمييز (اليوانن)؛
ض تتمان اخت تتاذ املست ت ولني احلك تتوميني مو فت تا ص تتارما ومتس تتقا ض تتد
70-115
نطا الكرارتية املعادي للمسلمني واململاجرين (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
التنديد بشكل اط ال لبس يه جبمي أ كاا نطا الكرارتيةد
71-115
والتحقيق و احلاالت احملددةد ومقاضاة املس ولني عنملا حستب اال تمتاءد وضتمان
حصوا ضحااي جرائا الكرارتية علة الدعا القانوين أو النفس الالزه (إسبانيا)؛
إنش تتاء لي تتات وطني تتة لرص تتد التحت تري
72-115
العنصرية وكره اإلساله ووض حد هلا (البحرين)؛

عل تتة الكرارتي تتة وأعم تتاا

إنشتتاء ليتتة وطنيتتة لمتتمان تتتو اجلتترب لمتتحااي التح تري
73-115
الكرارتية وكره اإلساله (البحرين)؛

علتتة

اخت تتاذ نط تتوات و تتددة لو تتف تفشت ت البي تتاانت التمييزي تتة وأوج تته
74-115
التحيتتز والقوالتتب النمطيتتة التتيت تستتتملدل األ ليتتات الوطنيتتة والالجئتتني وملتمس ت
اللكوء و وسائت اإلعاله اجلمارت ية و بكات التواصل االجتماع (بيالروي)؛
التنديد بقوة طا الكرارتيةد والتحقيتق علتة النحتو املناستب و
75-115
نطتتاابت الكرارتيتتة العنص ترية وأعمتتاا العنتتف املرتكبتتة بتتدا عنصتتريد ومقاضتتاة
اجلناة (غواتيماال)؛
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وض ت اس ت اتيكيات لو تتف تفش ت اخلطتتا املعتتادي ل جانتتب و
76-115
احلياة االجتماعية والسياسيةد علة أن يشمل ذلك ليتات لمتمان تتو املستاعدة
القانونية واالجتماعية لمحااي العنصرية وجرائا الكرارتية (املكسيك)؛
املم و تنفيتذ التتداب الراميتة إ مكا حتة يت م تارتر التحيتز
77-115
والتمييزد مثل نطا الكرارتيتة واحلركتات املتطر تة والتطترل العنيتف وتتدعيا تلتك
التتتداب عنتتد المتترورة م ت إيتتالء ارتتمتتاه نتتال مل تتارتر العنص ترية وكتتره األجانتتب
ونطا الكرارتية اليت تستملدل داينة أو إثنية معينة (نيكاراغوا)؛
التنديد علنا جبرائا الكرارتية ونطتا الكرارتيتةد وضتمان التحقيتق
78-115
و أعم تتاا التميي تتز أو العن تتف املرتكب تتة ب تتدا اهلوي تتة القومي تتة أو اإلثني تتة أو الديني تتة
للمحية ومقاضاة اجلناة ومعا بتملا (النمسا)؛
املم ت و مكا حتتة الكرارتيتتة العنصت ترية وأعمتتاا العنتتف املرتكب تتة
79-115
بتتدا عنصتتري قتتاه الرومتتاد متتن نتتالا التحقيتتق بستترعة و عاليتتة و ي ت اجل ترائا
املرتكبة و حقملا والتصدي هلا (بلكيكا)؛
مواصتتلة جملودرتتتا الراميتتة إ مكا حتتة نطتتا الكرارتيتتة الصتتادر
80-115
ع تتن املست ت ولني احلك تتوميني والتحقي تتق و أعم تتاا العن تتف املرتكب تتة ب تتدا عنص تتري
ومقاضاة اجلناة (دولة لسطني)؛
ض تتمان ت تتو الس تتلطاتد وال س تتيما الش تترطةد احلماي تتة للطوائ تتف
81-115
واجملموعات اململددة ابلعنف والتمييزد وإمكانية ت الرومتا حبقتوق اإلنستان اخلاصتة
ا دون تررتيب أو ييز (سويسرا)؛
وض ت حت عتد لتعقتتيا م ترتك اجل ترائا اجلنستتية احملتك تزين إبنمتتاعملا
82-115
لعملي تتات جراحي تتةد ورتت ت ممارس تتة تش تتكل معامل تتة مملين تتة مبوج تتب الق تتانون ال تتدويل
( ملورية نزويال البوليفارية)؛

دمتتج معتتاي دوليتتة إضتتا ية و الن تتاه القتتانوين احملل ت ب يتتة ستتني
83-115
ظرول االحتكاز (اجلزائر)؛
إيت تتالء املزيت تتد مت تتن االرتتمت تتاه لسياست تتة الست تتكون و البلت تتد وزايدة
84-115
اإلنفاق العاه علة السكون (إسبانيا)؛
85-115
(أس اليا)؛
86-115

حتتخل التتتداب الراميتتة إ ضتتمان ئيئتتة ظتترول مالئمتتة للستتكناء
سني ظرول االحتكاز ( رنسا)؛

اختتتاذ تتتداب عاجلتتة لتستتوية مشتتكلة االكت تتال و ستتكون البلتتد
87-115
(اال اد الروس )؛
أتييت تتد دعت تتوة رئت تتيس وزراء اململكت تتة املتحت تتدة إ اختت تتاذ إج ت تراءات
88-115
واال تتاد و التزامن تتا إبهن تتاء العم تتل اجل تتربي وال تترق املعاص تتر واالق تتار ابلبش تتر وأس تتوأ
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أ تتكاا عمتتل األطفتتاا و عاملنتتا حبلتتوا عتتاه ( 2030اململكتتة املتحتتدة لربيطانيتتا
الع مة و يرلندا الشمالية)؛
89-115
ابلبشر (أرمينيا)؛

اخت تتاذ املزي تتد م تتن الت تتداب لم تتمان مس تتاءلة املت تتورطني و االق تتار

التكثيف بقدر كب من أنشطة مكا حة االقار ابلبشرد ا يا م
90-115
بروتوكوا من و م ومعا بة االقار ابأل خالد اصة النستاء واألطفتااد املكمتل
التفا ية األما املتحدة ملكا حة اجلرمية املن مة عرب الوطنية (رتندوراي)؛
91-115
(السن اا)؛

زايدة الفعالية و مكا حة االقار ابلبشرد ال سيما النساء والبنات
معدا اجلرمية (ليبيا)؛

92-115

مواصلة اجلملود املتصلة ف

93-115
(العراق)؛

مكا حتتة ي ت م تتارتر الكرارتيتتة الدينيتتة دانتتل اجملتم ت التشتتيك

ضمان اعتماد ن اه املساعدة القانونية الذي جيري إعتداده حاليتاد
94-115
ستتن تايتتة ضتتحااي التمييتتز ويتتو ر املزيتتد متتن نيتتارات املشتتورة
والتتذي يف ت ض أن ا
ابتداء من  1وز/يوليه  ( 2018يسلندا)؛
القانونية ل خال احملتاجنيد
ا

زايدة مش تتاركة النس تتاء و رتيئ تتات ص تتن القت ترار وض تتمان إمكاني تتة
95-115
مشاركة األ خال ذوي اإلعا ة و عملية التصوي (العراق)؛

ت تتو احلماي تتة الالزم تتة ل س تترة ابعتباررت تتا ن تتواة اجملتمت ت الطبيعي تتة
96-115
واألساسية (مصر)؛
االنتملاء من وض سياسة جديدة ل سرة دل تعزيز التو يتق بتني
97-115
العم تتل واحلي تتاة واملس تتاعدة عل تتة س تتني املس تتاواة ب تتني اجلنس تتني و مك تتان العم تتل
(إسرائيل)؛
وضت وإنفتتاذ ن تتاه تتامل للستتكن االجتمتتاع واختتتاذ تتتداب ملن ت
98-115
إنشاء مناطق سكنية معزولة (بيالروي)؛
إنشاء ن اه مالئا للسكن االجتماع د ووض تعريف واضتا هلتذا
99-115
املفملتوه ومعتاي اجتماعيتة متستارتلة لتوزيت املستاكن االجتماعيتة علتة أحتوج األستر
( ملورية نزويال البوليفارية)؛
 100-115إض تتفاء ط تتاب تتانوين عل تتة الس تتكن االجتم تتاع لم تتمان إمكاني تتة
حصوا ي األسر عليه ( ملورية إيران اإلسالمية)؛
 101-115مراجعة مو فملا متن أجتل تقتد التعتوي إ النستاء الرومتا التال
كن ضحية تعقيا ستري ب يتة االعت ال علتة النحتو الستليا مبعتاانئن وتتو اجلترب
العادا هلن (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
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 102-115اختتاذ تتتداب عاجلتتة حلتتخل التحقيقتتات القمتتائية ومعا بتتة املتتتورطني
و عمليتتات التعقتتيا القستتري التتيت أنمتتع هلتتا نستتاء متتن الرومتتاد وذلتتك و ستتياق
اجلملود الرامية إ مكا حة القوالب النمطية وأوجه التحيز حياا املرأة (األرجنتني)؛
سني حالة السكان الروماد ال سيما يما يتعلتق بتقتد التعتوي
103-115
إ النساء الال انمعن للتعقيا القسري بل عاه  ( 2004رنسا)؛
 104-115اخت ت تتاذ ت ت تتداب عال ت تتة لتنفي ت تتذ توص ت تتيات اللكن ت تتة املعني ت تتة حبق ت تتوق
األ تتخال ذوي اإلعا تتةد مبتتا يملتتا التوصتتيات املتعلقتتة مبمارستتة تعقتتيا األ تتخال
ذوي اإلعا ة دون احلصوا علة موا قتملا احلرة واملستن ة (أذربيكان)؛
 105-115إنشاء لية عالة لتو اجلرب والتعوي الشاملني لمتحااي التعقتيا
القسري أو غ الطوع د ومقاضاة املتورطني و تلك املمارسات (إكوادور)؛
 106-115الن تر و تنقتتيا أجتل الستتنوات التتثالش لتقتد تتكاو التعتتوي
و حاالت التعقيا القسري أو غ الطوع د ب ية ديد ذلك األجل (اليوانن)؛
 107-115إل تتاء ممارستتة تعقتتيا األ تتخال ذوي اإلعا تتة دون احلصتتوا علتتة
موا قتملا احلرة واملستن ة (تيمور  -ليشيت)؛
 108-115إحراز تقده و إنشتاء ليتات التت لا والو ايتة املعنيتة مبستنلة تعقتيا
النستتاء القستتريد ال ستتيما تعقتتيا النستتاء الرومتتا والنستتاء ذوات اإلعا تتةد مبتتا يشتتمل
تو تداب اجلرب للمحااي (املكسيك)؛
كتتني النستتاء ضتتحااي التعقتتيا القستتري متتن الوصتتوا إ العدالتتة
109-115
واحلصوا علة التعوي الكاود بصرل الن ر عتن اتريتا التعقتيا أو األصتل اإلثتين
أو اجلنسية أو السن ( ملورية نزويال البوليفارية)؛
 110-115مواصتتلة االقتتاه اإلجيتتال املستتكل و جمتتاا إدمتتاج الرومتتا بمتتمان
تو التدريب املالئا للمدرسني يما يتعلتق بتتداب منت التمييتزد ال ستيما و ن تاه
تعل تتيا ذوي االحتياج تتات اخلاص تتة (اململك تتة املتح تتدة لربيطاني تتا الع م تتة و يرلن تتدا
الشمالية)؛
 111-115تنفيذ التعديالت املدنلة علة انون التعليا تنفيذا كتامالا المتثتاا
رارات احملكمة األوروبية وإجراءات اال تاد األورول الراميتة إ معاجلتة االنتملاكتات
حرصا علة ت األطفاا الروما بفرل متساوية م غ رتا و احلصوا علة التعلتيا
(الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 112-115مواصت تتلة العمت تتل علت تتة تت تتو التعلت تتيا الشت تتامل للكمي ت ت وتيس ت ت
تستتكيل األطفتتاا ذوي اإلعا تتة وأطفتتاا طائفتتة الرومتا اإلثنيتتة و م سستتات التعلتتيا
العادي (إسبانيا)؛
 113-115رصتتد تنفيتتذ و اثر اإلصتتالحات الراميتتة إ إهنتتاء صتتل األطفتتاا
الروما و ن اه التعلياد وضمان التصدي علة النحو املناسب إ املوا ف التمييزية
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التتيت يتختتذرتا املدرستتون وغ ت رتا متتن املتتوظفني قتتاه التالميتتذ و يي تزرتا و معتتاملتملا
(النمسا)؛
 114-115رصت تتد أثت تتر اإلصت تتالحات الراميت تتة إ إدمت تتاج التالميت تتذ الرومت تتا و
املتتداري العاديتتةد ابلن تتر إ استتتمرار صتتل األطفتتاا الرومتتا عتتن التعلتتيا العتتادي
(بلكيكا)؛
 115-115ضمان تلق موظف املداري ومراكتز املشتورة تتدريب ا و جمتاا منت
التمييز وتزويد رتذه امل سسات مبا يكف من التمويل واإلر تاد يمتا يتعلتق ابملعتاي
املوضوعية والعمليات العادلة لدعا الطال ذوي االحتياجات اخلاصة (كندا)؛
 116-115اعتمتتاد تتتداب ملموستتة ملن ت صتتل أطفتتاا الرومتتا وتنفيتتذ تتتالت
تثقيفيتتة لت يت القوالتتب النمطيتتة الستتلبية التتيت تستتتملد ملا وأستررتاد وذلتتك و إط تار
سياسات التعليا الشامل الوطنية ( يل )؛
 117-115ضمان تنفيذ انون املداري تنفيذا كامالا بتقد تقرير عن املتدا
العاه عن احلقوق يتممن تقييما آلاثر ذلك القانون علة إهناء التمييز ضد التالميتذ
ذوي اإلعا تتات الذرتني تتة اخلفيف تتةد مب تتن تتيملا األطف تتاا املنتم تتون إ أ لي تتة الروم تتاد
و صل أولئك التالميذ عن سائر األطفاا (الدامنرك)؛
 118-115اختاذ تتداب ملموستة وعمليتة ملكا حتة التمييتز و الن تاه املدرست
ومواصلة عملية إعادة إدماج الروما و رتذا الن اه (سويسرا)؛
 119-115اختتتاذ يت التتتداب الالزمتتة للتصتتدي للموا تتف املتحيتتزة وضتتمان
إدمتتاج األطفتتاا الرومتتا و ن تتاه التعلتتيا التشتتيك د مبتتا و ذلتتك التعلتتيا والرعايتتة و
مرحلتتة الطفولتتة املبكتترةد علتتة النحتتو املنصتتول عليتته و تتانون املتتداري بصتتي ته
املعدلة ( نلندا)؛
 120-115ضتتمان تعلتتيا جيتتد تتامل للكميت د مبتتا و ذلتتك تتتدريب املدرستتني
علتتة التعامتتل م ت التالميتتذ ذوي االحتياج تات اخلاصتتةد واإل ترال علتتيملا وتتتو
اإلر اد اململين هلا ب ية نف عدد التالميذ الروما الذين ي تادرون الن تاه التعليمت
و مرحلة مبكرة ( نلندا)؛
 121-115ضمان تنفيذ نطة عمل التعليا الشتامل للفت ة 2018-2016
تنفيذا عاالا ورصد اثر اإلصالحات الراميتة إ إدمتاج التالميتذ الرومتا و املتداري
العادية ( يسلندا)؛
 122-115إهناء ي أ كاا الفصل و الن اه التعليم وإعداد تلتة توعيتة
املت تتوظفني العت تتاملني و طت تتاع التعلت تتيا والوالت تتدين مت تتن أجت تتل احلت تتد مت تتن التصت تتورات
االجتماعية السلبية للتعليا الشامل ( يرلندا)؛
 123-115مواصتتلة ال كيتتز علتتة تتتو التعلتتيا الشتتامل للكمي ت وختصتتي
برامج هلذا ال رض إ جانب إهناء صل األطفاا الروما (النرويج)؛
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 124-115وض ت حتتد للممارستتات التمييزيتتة قتتاه األطفتتاا الرومتتاد ال ستتيما
انتملتتاك حقملتتا و التعلتتيا و صتتلملا عتتن ستتائر األطفتتاا وإيتتداعملا س ترا و متتداري
ناصة ابألطفاا الذين يعانون أتنرا و النمو (اال اد الروس )؛
 125-115القم تتاء عل تتة التميي تتز والفص تتل املس تتتمرين الل تتذين يتع تترض هلم تتا
األطفتتاا الرومتتا اجملتتربون علتتة االلتحتتاق مبتتداري ل طفتتاا ذوي اإلعا تتات الذرتنيتتة
( ملورية نزويال البوليفارية)؛
126-115
(النرويج)؛

تنفيتتذ تتانون التعلتتيا وتتتداب أنتتر لتعزيتتز املستتاواة بتتني اجلنستتني

 127-115التصت تتدي النعت تتداه املست تتاواة بت تتني اجلنست تتني وتايت تتة حقت تتوق امل ت ترأة
والنملوض بوضعملا االجتماع ومكا حة العنف ابملرأة مكا حة عالة (الصني)؛
 128-115املم ت و تتتدعيا التتتداب الراميتتة إ
والرجاا و تشيكيا (جورجيا)؛

قيتتق املستتاواة بتتني النستتاء

 129-115تنفيت ت ت ت ت تتذ اس ت ت ت ت ت ت اتيكية املست ت ت ت ت تتاواة بت ت ت ت ت تتني النست ت ت ت ت تتاء والرجت ت ت ت ت تتاا
للف ة  2020-2014تنفيذا عاالا ( يسلندا)؛

 130-115املم و تنفيذ اخلطت الوطنية للمساواة بني النساء والرجتاا متن
أجتتل القمتتاء علتتة العنتتف األستتري والعنتتف اجلنستتاين ومكا حتتة االقتتار ابلبشتترد
وضمان ختصي ما يكف من املوارد املالية لتنفيذ رتذه اخلطت ( يل )؛
 131-115تنفيتتذ براجمملتتا املتعلقتتة ابملستتاواة بتتني اجلنستتني تنفيتتذا عتتاالاد مبتتا و
ذلك اس اتيكية املساواة بني النساء والرجااد ب ية التصتدي للفتوارق اجلنستانية و
طاعات متنوعة (انميبيا)؛
 132-115مواصتتلة اجلملتتود الراميتتة إ مكا حتتة التمييتتز ضتتد امل ترأة والقمتتاء
عليه ب ية ضمان املساواة الكاملة بني اجلنسني و احلياة اليوميتة والسياستات العامتة
(تونس)؛
 133-115النملوض حبقوق املرأة و سوق العملد و ديدا يما يتصل بفوارق
األجور بني الرجاا والنساء (اجلزائر)؛
 134-115التصدي لفارق األجور الشاس بتني الرجتاا والنستاء وح تر إهنتاء
ندمة النساء بعد عودئن من إجازة األمومة (مصر)؛
 135-115ممتتاعفة اجلملتتود املبذولتتة لتنفيتتذ تتتداب تقلتتي
اجلنسني (أوروغواي)؛

تتارق األجتتور بتتني

 136-115اعتمتتاد تتانون بشتتنن حقتتوق املرضتتةد مبتتا يملتتا حقتتوق النستتاء و
جماا الصحة اإل ابيتةد وتتدريب املتوظفني املعنيتني مبرا بتة نتدمات الصتحة اإل ابيتة
لصتتون احلقتتوق األساستتية للنستتاء والبنتتات و جمتتاا طتتب التوليتتد وعتتالج األم تراض
النسائية (ألبانيا)؛
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 137-115زايدة اجلملت تتود التش ت تريعية والعمليت تتة الراميت تتة إ احلت تتد مت تتن العنت تتف
ابلنساء والعنف األسري (أس اليا)؛
 138-115مواصتتلة اجلملتتود الراميتتة إ من ت العنتتف اجلنستتاين والتصتتدي لتتهد
والتصتتديق و رتتتذا الستتياق علتتة اتفا يتتة جملتتس أورواب بشتتنن منت ومكا حتتة العنتتف
ابملرأة والعنف األسري (بلكيكا)؛
 139-115اختاذ تداب ملن أعماا العنف األسري والعنف اجلنست ومقاضتاة
مرتكبيملا ومساعدة ضحاايرتا (اتيلند)؛
 140-115مواصلة جملودرتا و جماا مكا حتة االعتتداء اجلنست د بستبل منملتا
ضمان تسليا اجلناة إ العدالة (تيمور  -ليشيت)؛
 141-115املم و اختاذ إجراءات دل وض اس اتيكية املة للمساواة
ب تتني اجلنس تتنيد واعتم تتاد ت تتداب تشت تريعية عال تتة ل تتزايدة مش تتاركة النس تتاء و احلي تتاة
السياسية وو صن القرار (البوسنة واهلرسك)؛
 142-115مواصلة اجلملود الرامية إ القمتاء علتة القوالتب النمطيتة املتعلقتة
مبكانة املرأة و اجملتم د وإ وض أرتدال وغاايت وأطتر زمنيتة وتددة لتزايدة ثيتل
النس تتاءد مب تتن تتيملن النس تتاء الروم تتاد و اجلمعي تتات التشت تريعية واملناص تتب احلكومي تتة
(رتولندا)؛
 143-115مواصتتلة اجلملتتود الراميتتة إ تعزيتتز املستتاواة بتتني النستتاء والرجتتاا
بتشكي التمثيل املتوازن و رتيئات صن القرار وو سوق العمتل وو ميتدان إنشتاء
املشاري د و لة تداب أنر (نيكاراغوا)؛
 144-115مواصلة جملودرتا الرامية إ إنشاء أمانة م تامل تعتحب حبقتوق الطفتل
(البوسنة واهلرسك)؛
 145-115الن تتر و إنشتتاء أمانتتة م تتامل حلقتتوق الطفتتل ب يتتة املمت و ستتني
وض األطفاا ( يرلندا)؛
 146-115مواصلة تعزيز حقوق الطفل وتايتملا بسبل منملا أيم ا حبخل إنشاء
أمانة م امل وطنية تعحب ابألطفاا (إيطاليا)؛
147-115

إنشاء أمانة م امل مستقلة تعحب ديدا حبقوق الطفل (النرويج)؛

 148-115مواصتتلة تنفيتتذ االس ت اتيكية الوطنيتتة حلمايتتة حقتتوق الطفتتل علتتة
مد الف ة  2018-2012تنفيذا عاالا واتم ا (ملديف)؛

 149-115تعزي تتز ن تتاه تاي تتة الطف تتل حب تتر يت ت أ تتكاا العق تتا الب تتدين
ل طفاا و ي السيا ات ح را صر ا (النمسا)؛

 150-115الن ر و مواصلة مواءمة ح ر العقا البدين ل طفاا م املعاي
الدولية (كرواتيا)؛
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151-115
(إندونيسيا)؛

تدعيا التداب الوطنية ملعاجلة إيذاء األطفاا وإهناء العقا البدين

 152-115اختتتاذ تتتداب عمليتتة لوضت حتتد للعقتتا البتتدين ل طفتتاا و يت
السيا ات (اجلبل األسود)؛
 153-115اعتمتتاد تتانون تتر العقتتا البتتدين ل طفتتاا و ي ت الستتيا ات
مبا يملا املنزا ( ملورية نزويال البوليفارية)؛
 154-115اخت تتاذ املزيت تتد مت تتن التت تتداب التشت تريعية والسياست تتاتية إلهنت تتاء إيت تتداع
األطفاا دون سن الثالثة و امل سسات (بل اراي)؛
 155-115مواصلة جملودرتا الرامية إ إهناء ممارستة إيتداع األطفتاا دون ستن
الثالثتة و مرا تق الرعايتة امل سستتية املن متة واملمت و تعزيتتز ن تاه احلمتانة األسترية
ابعتباره البديل الرئيس ل يداع امل سس (كرواتيا)؛
 156-115املم ت و إجيتتاد ستتبل الرعايتتة األس ترية البديلتتة ل طفتتاا المتتعفاء
قنب ا إليداعملا و الرعاية امل سسية (انميبيا)؛
157-115
مولدو ا)؛

إهن تتاء إي تتداع األطف تتاا دون س تتن الثالث تتة و امل سس تتات ( ملوري تتة

 158-115تدعيا ن اه تاية الطفل بتعزيز جملودرتا الرامية إ إهناء أو تقييتد
إيداع األطفاا دون سن الثالثة و امل سسات (النمسا)؛
 159-115اختت تتاذ املزيت تتد مت تتن تت تتداب احلمايت تتة االجتماعيت تتة والقانونيت تتة لفائت تتدة
األطفاا المعفاء من ضحااي االعتداء اجلنس ولفائدة أسررتا (أن وال)؛
 160-115اعتم ت تتاد تشت ت تريعات و ت تتددة تعت ت ت ل جبرمي ت تتة االس ت تتت الا اجلنست ت ت
التكاري ل طفاا واستخدامملا و الب اء (بوتسواان)؛
 161-115اعتمت تتاد تعريت تتف واضت تتا وواس ت ت الست تتتخداه األطفت تتاا و املت تتواد
اإلابحي تتة وو الب تتاء يتف تتق مت ت الق تتانون ال تتدويلد وإل تتاء إمكاني تتة مش تتاركة األطف تتاا
امل اوحتتة أعمتتاررتا بتتني  15و 18ستتنة و الب تتاء بصتتورة انونيتتة ( ملوريتتة نتتزويال
البوليفارية)؛
 162-115ختصتتي متتا يكف ت متتن املتتوارد للختتدمات اجملتمعيتتة ملن ت الفصتتل
األسريد مبا و ذلك و حالة األطفاا ذوي اإلعا ة ( ملورية مولدو ا)؛
 163-115اعتم تتاد يت ت الت تتداب الالزم تتة لم تتمان حق تتوق األ تتخال ذوي
اإلعا ةد وإزالة القيود اليت ميكن أن د من أرتليتملا القانونيةد والتشتكي نصوصتا
علة وصوا األ خال ذوي اإلعا ة التذين يتعرضتون للتمييتز وانعتداه املستاواة إ
إجراءات مائية وإدارية عالة (إكوادور)؛
 164-115ض ت تتمان حق ت تتوق األ ت تتخال ذوي اإلعا ت تتة و أثن ت تتاء ت ت تتوظيفملاد
ال سيما و اهليئات أو السلطات العامة (اال اد الروس )؛
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 165-115ح تتر التميي تتز و توظي تتف األ تتخال ذوي اإلعا تتةد و الق تتانون
وو املمارسةد واعتمتاد تتداب تشتريعية لمتمان إدمتاجملا و ستوق العمتل ( ملوريتة
نزويال البوليفارية)؛
 166-115ت تتدعيا الت تتداب الرامي تتة إ مكا ح تتة التميي تتز ض تتد الروم تتا وإزال تتة
الفكوة بني الروما وسائر أ راد اجملتم و ميتدان التعلتيا والعمالتة والستكن والرعايتة
الصحية واحلماية االجتماعية (أن وال)؛
 167-115مواصلة اجلملود العملية الرامية إ إزالتة الفتوارق بتني طائفتة الرومتا
وستتائر أ تراد اجملتمت د وذلتتك بستتبل منملتتا تنفيتتذ تشتريعات وتتتداب عمليتتة متتن أجتتل
القمتتاء علتتة التمييتتز ضتتد األ تراد الرومتتاد وضتتمان تايتتة الشتترطة لطوائتتف الرومتتا
اململددة ابلعنف والتمييزد وكفالة حصوا اجلمي د علتة تده املستاواةد علتة التعلتيا
و رل العمل والسكن واخلدمات الصحية والرعاية االجتماعية (أس اليا)؛
 168-115تايتتة حقتتوق الرومتتا واأل ليتتات األنتتر بواستتطة ستتن التشتريعات
وإنفتتاذ القتتوانني واعتمتتاد التتتداب اإلداريتتةد والقمتتاء علتتة التمييتتز العنصتتري وكتتره
األجان تتبد وض تتمان الفعالي تتة و مكا ح تتة أعم تتاا العن تتف املرتكب تتة ب تتدا عنص تتري
(الصني)؛
169-115

سني حالة الروماد ال سيما و جماا السكن ( رنسا)؛

 170-115اختاذ يت التتداب الالزمتة للقمتاء علتة التمييتز و ستني ظترول
معيشة الروما بسبل منملا تو السكن الالئق والبنية األساسية العامة (أملانيا)؛
 171-115تنفي تتذ است ت اتيكية إدم تتاج الروم تتا للفت ت ة 2020-2015د ال تتيت
اعتمدت نالا رائسة رتن اراي جمللس اال اد األورول (رتن اراي)؛
 172-115ضتتمان تنفيتتذ اس ت اتيكية إدمتتاج الرومتتا للف ت ة 2020-2015
تنفيذا عاالا ( يسلندا)؛

 173-115ض ت ت ت ت تتمان الفعالي ت ت ت ت تتة و تنفي ت ت ت ت تتذ است ت ت ت ت ت اتيكية إدم ت ت ت ت تتاج الروم ت ت ت ت تتا
للفت ت ة 2020-2015د ب كي تتز ن تتال عل تتة املس تتاواة و احلص تتوا عل تتة التعل تتيا
واخلدمات الصحية والسكن و رل العمل (رتولندا)؛

 174-115تكثيف اجلملود املبذولة و جماا اإلدمتاج االجتمتاع وتايتة حقتوق
الفئات المعيفةد وال سيما كتني طائفتة الرومتا متن احلصتواد علتة تده املستاواة مت
غ رتاد علة رل العمل والتعليا والسكن والرعاية االجتماعية (اهلند)؛
 175-115تعزيتتز التتتداب الراميتتة إ ضتتمان إمكانيتتة ت ت الرومتتا تع تا كتتامالا
حبقو ملا اال تصادية واالجتماعية والثقا ية علة غرار سائر سكان البلد (ب و)؛
 176-115املمت ت و اخت تتاذ ت تتداب لم تتمان تنفي تتذ است ت اتيكية إدم تتاج الروم تتا
للف ة  2020-2015تنفيذا كامالا (الربت اا)؛
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 177-115تستتوية مستتنلة إحيتتاء ذكتتر الرومتتا اهلتتالكني أثنتتاء احلتتر العامليتتة
الثانية و املعسكر النازي و رية لييت (اال اد الروس )؛
 178-115اعتماد تداب انونيتة وإداريتة لمتمان إدمتاج الرومتا إدماجتا كتامالا
و اجملتم ت التشتتيك وتكثيتتف اجلملتتود الراميتتة إ مكا حتتة التمييتتز و ت ت النستتاء
الروما حبقو ملن وحصوا األطفاا الروما علة التعليا (تركيا)؛
 179-115ختصي ما يكف من التمويل واملتوارد البشترية لتنفيتذ است اتيكية
إدم ت ت ت تتاج الروم ت ت ت تتا للفت ت ت ت ت ة  2020-2015ونط ت ت ت تتة عم ت ت ت تتل التعل ت ت ت تتيا الش ت ت ت تتامل
للف ة ( 2018-2016سلو ينيا)؛
180-115
األورول ( رنسا)؛
181-115
(ب و)؛

ستتني تايتتة حقتتوق العمتتاا األجانتتب متتن غ ت متتواطين اال تتاد

ض تتمان كفال تتة حق تتوق اململت تتاجرين والالجئ تتنيد ال س تتيما األطفت تتاا

 182-115اخت تتاذ التت تتداب الالزم تتة لتعزيت تتز وتاي تتة حقت تتوق اإلنس تتان اخلاصت تتة
ابململاجرين و البلد ( ملورية كوراي)؛
 183-115املم و التصتدي للتحيتز والوصتا والتمييتز قتاه بعت
اللكوء واململاجرين والالجئني (صربيا)؛

ملتمست

 184-115إدناا تعديالت تشريعية لممان إمكانية حصوا النساء والبنات
اململاجراتد علة ده املساواة م املواطناتد علة ندمات الرعاية الصحية العامة
(س اليون)؛
 185-115ضمان توا ق املمارسات الوطنية املتعلقة مبتنا اللكتوء مت املعتاي
الدولية حلماية اململاجرين والالجئني وملتمس اللكوء وعدمي اجلنسية (بيالروي)؛
186-115
منملا (الصني)؛

تاي تتة حق تتوق الالجئ تتني واململ تتاجريند ال س تتيما النس تتاء واألطف تتاا

 187-115تو احلمايتة الالزمتة مللتمست اللكتوءد وصتون رتتويتملاد وضتمان
مشل األسر لفائدة اململاجريند وتو
حصوهلا علة املساعدة القانونيةد وتيس
المتتمان االجتمتتاع هلتتاد وإعتتادة الن تتر و إج تراءات اللكتتوء لمتتمان توا قملتتا م ت
مبدأ عده اإلعادة القسرية (مصر)؛
 188-115ت ت تتدعيا الق ت تتدرات امل سس ت تتية لت ت تتو ال ت تتدعا مللتمست ت ت اللك ت تتوء
واململاجرين علة حنو ه حقوق اإلنسان اخلاصة ا اح ام ا كامالا (املكسيك)؛
 189-115إنشتتاء ليتتات انونيتتة عالتتة تتتتيا تقلتتي
األ راد و يمات الالجئني امل تة (اال اد الروس )؛

الو ت التتذي يقمتتيه

 190-115تنقتتيا تتانون إ امتتة الرعتتااي األجانتتب إبل تتاء احلكتتا القاضت بتتد
اململاجرين والالجئني تكاليف احتكازرتا (س اليون)؛
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 191-115ضمان عده احتكاز ملتمس اللكوء م اجملترمني وتلقتيملا معاملتة
معقولة ومتناسبة م احلاالت وال رول الفردية (بن الديش)؛
ستتني حالتتة ملتمست اللكتتوء واختتتاذ تتتداب إلهنتتاء احتكتتاز يت
192-115
األطفاا الالجئني (العراق)؛
 193-115إهنتتاء احتكتتاز اململتتاجرين وملتمس ت اللكتتوءد ال ستتيما األطفتتااد
سواء أكانوا مصحوبني أه غ مصحوبني أه منفصلني عن ذويملا (الربازيل)؛
 194-115وضت ت حت تتد الحتكت تتاز ي ت ت األطفت تتاا اململت تتاجريند ست تتواء أكت تتانوا
مصحوبني أه غ مصحوبني أه منفصلني عن ذويملا (كواب)؛
 195-115املب تتادرة ب تتال أتنت ت إ تنفي تتذ الت تتداب البديل تتة لس تتلب احلري تتة و
القانون وو املمارسةد وضمان عده اللكوء إ احلبس إال كحل أنت د ال ستيما و
حالة األطفاا املصحوبني وغ املصحوبني واملنفصلني عن ذويملا (غواتيماال)؛
 196-115إهن تتاء احتك تتاز يت ت األطف تتااد س تتواء أك تتانوا مص تتحوبني أه غت ت
مصتتحوبني أه منفصتتلني عتتن ذويملتتاد واإلستراع و تنفيتتذ تتتداب بديلتتة لالحتكتتاز و
القانون وو املمارسة (الفلبني)؛
 197-115مراجعتة وانينملتا وسياستائا الوطنيتتة إلهنتاء احتكتاز يت األطفتتاا
اململاجرين (س اليون)؛
 198-115إجي تتاد ح تتل لتحس تتني معامل تتة الالجئ تتني و من تتاطق العب تتور دان تتل
املطارات و يمات اململاجرين (رتندوراي)؛
 199-115ضمان توا ق ال رول السائدة و ي مرا تق احتكتاز اململتاجرين
واستقباهلا م املعاي الدولية ( ملورية إيران اإلسالمية)؛
 200-115ضتتمان توا تتق ظتترول املعيشتتة و يت مراكتتز احتكتتاز اململتتاجرين
أو استتتقباهلا م ت املعتتاي الدوليتتةد ووض ت حتتد ملمارستتة إصتتدار أوامتتر الطتترد بتتل
تسكيل طلبات اللكوء (كوت ديفوار)؛
 201-115الو اء التاه ابلتزامملا مبخطت إعادة التتوطني التذي اعتمتده اال تاد
األورولد وإهناء ممارسة إصتدار أوامتر الطترد بتل تستكيل طلبتات اللكتوءد وامتثتاا
مبدأ عده اإلعادة القسرية امتثاالا اتم ا.

 -116و ي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة و رتذا التقرير تعرب عن مو تف الدولتة
(التتدوا) التتيت تتدمتملا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وينب ت أال يفملتتا أهنتتا تتة بتنييتتد
الفريق العامل بكامله.
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