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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام د املع ددي ابالس ددتعرا ال دددور الش ددام  ،املنشد د مبوج د قد درار جملد د
حقوق اإلنسان  ،1/5دورتده الثانيدة والثالثدن يف الفدةة املمتددة مدن  21كدانون الثاين/ينداير إىل 1
شددباف/فياير  .2019واستُعرضد احلالددة يف سددلوفاكيا يف اجللسددة احلاديددة عشددرة املعقددودة يف 28
ك ددانون الثاين/ين دداير  .2019وت ددر وف ددد وكيد د وزارة اخلارجي ددة والش د د ون األوروبي ددة ،فرانتيش د د
روزيش د ا .واعتمددد الفريددق العام د التقريددر املتعلددق بس دلوفاكيا يف جلسددته السددابعة عشددرة املعقددودة
يف  31كانون الثاين/يناير .2019
 -2ويف  15كددانون الثاين/يندداير  ،2019اختددار جملد حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التدداي
(اجملموعة الثالثية) لتيسري االستعرا املتعلق بسلوفاكيا :فغانستان ،وشيلي وال امريون.
 -3ووفق ددا للفق ددرة  15مد دن مرف ددق قد درار جملد د حق ددوق اإلنس ددان  1/5وللفق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره  ،21/16صدرت الواثئق التالية ألغرا استعرا احلالة يف سلوفاكيا:
()

تقرير وطي/عر كتايب مقدم وفقا للفقرة (A/HRC/WG.6/32/SVK/1) ) (15؛

(ب) جتميد د للمعلوم ددات عدت دده مفوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية حلق ددوق اإلنس ددان
(املفوضية السامية) وفقا للفقرة (15ب) )(A/HRC/WG.6/32/SVK/2؛
(ج)

موجز عدته املفوضية السامية وفقا للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/32/SVK/3

 -4و حيل د إىل سددلوفاكيا عددن طريددق اجملموعددة الثالثي ددة قائمددة س د لة عددد ا سددلفا ملاني ددا،
واليتغددال وبلجي ددا وبدديالرو ابسددم جمموعددة األصدددقا املعنيددة ابلتنفي د واإلبددال واملتابعددة عل د
الص ددعيد ال ددوطي ،وس ددلوفينيا ،والس ددويد ،واململ ددة املتح دددة لييطاني ددا العظمد د و يرلن دددا الش ددمالية،
والددوال ت املتحدددة األمري يددة .ومي ددن االطددال عل د ه د ه األس د لة يف املوق د الشددب ي اخلددارجي
لالستعرا الدور الشام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكدر رئددي الوفدد ن سددلوفاكيا ال تدزال ملتزمدة آبليددة االسددتعرا الددور الشددام وتنفيد
التوصدديات املقدمددة خددالل االسددتعرا  .وقددال إن احل ومددة تتخ د التدددابري الالزمددة ل فالددة التنفي د
ال امد جلميد االلتزامددات املتعلقدة حبقددوق اإلنسددان علد الصددعيد الددوطي .واضدطل اجملتمد املدددين
وامل سس ددات الوطني ددة حلق ددوق اإلنس ددان والش ددركا اآلخ ددرون ب دددور ساس ددي يف اجله ددود ال دديت تبد د ا
احل ومددة لددز دة تعزيددز محايددة حقددوق اإلنسددان وتنفي د التوصدديات املنبثقددة عددن االسددتعرا الدددور
الشام بنجاح.
 -6وقد ُدرج ميثاق احلقوق األساسية واحلر ت األساسية يف الدستور والقدانون الدسدتور .
وصدددق سددلوفاكيا عل د الص د و اإلقليميددة حلقددوق اإلنسددان الصددادرة عددن جمل د ورواب وعل د
املعاهدات الدولية األساسدية حلقدوق اإلنسدان .وتطبدق املعاهددات الدوليدة حلقدوق اإلنسدان تطبيقدا
مباشرا يف النظام القانوين الوطي و ا األسبقية عل القانون الوطي.
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 -٧وصاغ احل ومة واعتمددت اسدةاتيجية وطنيدة حلمايدة حقدوق اإلنسدان وتعزيزهدا عدام ،2015
عن طريق عملية تشاركية وشاملة .و دى جملد حقدوق اإلنسدان واألقليدات القوميدة واملسداواة بدن
اجلنسن ،وهو هي ة استشارية اتبعة للح ومة ،دورا رئيسيا يف ه ه العملية.
 -8و بلغ الوفد جمل حقوق اإلنسان ابلتطدورات املتصدلة مبتابعدة االسدتعرا السدابق .ومند
التوقيد د علد د اليوتوك ددول االختي ددار التفاقي ددة مناهض ددة التعد د ي وغ ددريه م ددن ض ددروب املعامل ددة و
العقوبة القاسية و الالإنسانية و املهينة ،تع د احل ومدة علد صدياغة التغيدريات التشدريعية ذات
الصلة يف إطار التحضري للتصديق عليه.
 -9وتتوق د السددلطات السددلوفاكية اعتمدداد تعدددي للقددانون املتعلددق ابملركددز الددوطي السددلوفاكي
حلق ددوق اإلنس ددان يف املس ددتقب القريد د  .ويش ددم ذلد د إدراج التغي دريات الالزم ددة لتحس ددن عملي ددة
اختيددار مدددير املركددز وتعزيددز واليددة املركددز واسددتقالليته حبي د يصددب ممتددثال للمبدداد املتعلقددة مبركددز
امل سسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (مباد ابري ).
 -10ويتضمن القدانون اجلديدد املتعلدق بضدحا اإلجدرام ،الد دخد حيدز النفداذ يف عدام ،2018
ح مددا بشد ن تقدددم املسدداعدة للضددحا  ،مبددا يف ذلد الدددعم النفسددي واملسدداعدة القانونيددة وتدددابري
ترمددي إىل جتن د إعددادة اإلي د ا ثنددا اإلج درا ات اجلنائيددة .ويف ه د ا القددانون ،وي اهتمددام خددا
لألطفال الضحا  ،بسب منها اعتماد آلية قدوى حلمايدة حقدوق ومصداح الطفد ثندا اسدتجواب
األطفال الضحا و األطفال الشهود.
 -11وبددد ت احل ومددة تددوفري وجبددات جمانيددة يف ر األطفددال واملدددار االبتدائيددة يف عددام ،2019
األمددر ال د مي ددن ن ي ددون ل دده ث ددر إجي ددايب عل د التح دداق طف ددال األس ددر احملروم ددة هب د ه ال ددر
واملدددار  .واخت د ت احل ومددة تدددابري جلع د التعلدديم قب د املدرسددي إلزاميددا ،هبددد حتسددن التحدداق
طفال الروما ابملدار .
 -12ويف عددام  ،2018بددد ت احل ومددة تنفي د خطددة لتوظي د مسد ِّ
داعدات يف جمددال التثقي د
الص ددحي لف ددةة س ددنتن يف كث ددر م ددن  300قري ددة م ددن جد د حتس ددن ف ددر حص ددول الروم ددا علد د
اخلددمات الصددحية يف جدزا البلدد األقد مندوا .وكاند مجيد املسد ِّ
داعدات مدن النسددا الرومددا اللدواي
تلقن تعليما مستمرا يف جمال الرعاية الصحية والصحة اإلجنابية.
 -13و اتحد د د التشد د دريعات القائم د ددة تطبي د ددق الع د دداملن يف جم د ددال الرعاي د ددة الص د ددحية للح د ددق يف
االسدتن ا الضددمري فيمددا يتعلدق حبمايددة حيدداة اجلندن .ويشددم الدديجم الدوطي لرعايددة األطفددال
والشباب الصحة واحلقوق اإلجنابية ل فالة جدودة الرعايدة املقدمدة للحوامد واملواليدد اجلددد وللحدد
من معدالت االعتالل ووفيات األمهات.
 -14ويف جمال املساواة بن اجلنسن ،اخت ت احل ومة تدابري لضمان الظرو الالزمة للتوفيق
بددن احليدداة األس درية والعم د واحلددد مددن الفجددوة يف األجددور بددن اجلنسددن .وزاد عدددد اآلاب ال د ين
أيخ ون إجازة بوة مدفوعدة األجدر ملددة سدبعة شدهر ليصد إىل  1٧يف املائدة مدن اآلاب عدام .2018
ووصل نسبة النسا يف احل ومة إىل الثل .
 -15وسلط الوفد الضو عل التدابري املتخ ة حلمايدة النسدا واألطفدال مدن العند  .وشدغلل
وزارة العمد والشد ون االجتماعيددة واألسدرة خطدا سدداخنا جمانيدا للنسدا وقدددم خددمات لضددحا
العن د املن ددزي ،بس ددب منه ددا دع ددم خمتلد د املش دداري ال دديت تنفد د ها املنظم ددات غ ددري احل ومي ددة .وزاد
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اسددتخدام النسددا د ه اخلدددمات كمددا زاد معدددل اإلبددال عددن حدداالت العند األسددر ومالحقددة
مرت بيهددا قض ددائيا .ونف د ت احل وم ددة مح ددالت توعي ددة عامددة ملن د العن د ض ددد األطف ددال ،ونف د ت
إصالحات ترمي إىل حتسن نظام احلماية االجتماعية.
 -16ويُطبلق نظام دعم لألشخا املنتمن إىل قليات قومية و إثنية و دينية و لغوية حلفظ
ومحايددة هددو ت وثقافددات األقليددات .ويهددد القددانون املتعلددق بصددندوق تعزيددز ثقافددة األشددخا
املنتمددن إىل قليددات قوميددة ،ال د بددد نفدداذه عددام  ،201٧إىل التحددول حنددو نظددام جديددد يددوفر
الدعم الفعال للمبادرات الثقافية والفنية جلمي األشخا املنتمن إىل قليات قومية.
 -1٧ووافق د د احل وم ددة عل د د ب ددرجم وط ددي للتعل دديم ،وعل د د خط ددة لتنفي د د ه ،ع ددام ،2018
لتحس ددن ال ددتعلم م دددى احلي دداة للب ددالغن وإدم دداج وإشد درا طف ددال الروم ددا و طف ددال األس ددر احملروم ددة
اجتماعيا ،وضمان تلبية النظام التعليمي الحتياجات االقتصاد الوطي وسوق العم .
 -18وال ي دزال اإلس د ان يش د حتددد  ،لددي فقددط للرومددا فحس د  ،ب د و يضددا لألسددر ذات
الدددخ املددنخف  .وتضددمن مفهددوم سياسددة اإلس د ان احل وميددة لعددام  2020هدددفا يتعلددق جبع د
املساكن ميسورة الت لفة.
 -19وع ددلل السددلطات قددانون العقددوابت وقددانون اإلج درا ات اجلنائيددة عددام  201٧لضددمان
الفعالية يف مالحقة مرت يب مجي السلوكيات اإلجرامية اليت تتضمن ش ال مدن شد ال التطدر .
ومس حمل مة جنائية متخصصة ابلتعامد مد اجلدرائم اجلنائيدة املتعلقدة ابلتطدر  .وحتسدن احلمايدة
ُ
القانونيددة مددن التطددر  ،مبددا يف ذلد التشددهري بقوميددة و عددرق والتحدري علد العند القددائم علد
سا العرق و اجلنسية و اإلثنية و املي اجلنسي و الدين.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -20دىل  80وف دددا ببي دداجت ثن ددا جلس ددة التح دداور .وت ددرد التوص دديات املقدم ددة ثن ددا جلس ددة
التحاور يف الفر الثاين من ه ا التقرير.
 -21فقددد ثن د وروغ دوا عل د ملددا حرزتدده سددلوفاكيا مددن تقدددم يف جمددال حقددوق اإلنسددان.
و حاط علما م االرتياح ابعتماد خطة عم حلمايدة حقدوق األشدخا املنتمدن إىل األقليدات
القومية واجلماعات العرقية للفةة .2020-2016
 -22ونوه مجهورية فنزويال البوليفارية جبهود سدلوفاكيا يف حتسدن نظامهدا القدانوين مل افحدة
العنص درية ،والتميي ددز ،والتط ددر  ،وغددري ذل د م ددن ش د ال التعص د  .والحظ د اعتم دداد ال دديجم
الوطي مل افحة االجتار ابألشخا للفةة .2018-2015
 -23والحظ فييد التددابري اإلداريدة والتشدريعية الديت اختد ا سدلوفاكيا لتعزيدز ومحايدة حقدوق
اإلنسان ،ل نها شارت إىل ن مثة جماال للتحسن.
-24
ورحب
والحظ د
والتطر
4

و ثن فغانستان عل سلوفاكيا ملا حرزته من تقددم يف كفالدة التعلديم الشدام للجميد .
ابعتمداد خطدط عمد تتعلدق مب افحدة التمييدز ومحايدة حقدوق األفدراد املنتمدن إىل قليدات.
التغي دريات الدديت دخل د عل د الق دوانن اجلنائيددة املتعلقددة ابجل درائم ذات الدددواف العنص درية
.
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 -25ورحب د لبانيددا ابجلهددود الراميددة إىل معاجلددة املسددائ املتصددلة حبمايددة األقليددات ،ال سدديما
إدمدداج الروم ددا .ل نهددا قال د إن التمييددز ال ي دزال قائمددا ،وش ددجع سددلوفاكيا عل د مواصددلة من د
احلمالت اليت تستهد الروما واحلد من مشاعر العدا م.
 -26ورحبد اجلزائددر ابعتمدداد االسدةاتيجية الوطنيددة حلمايددة حقددوق اإلنسددان وتعزيزهددا ،وإنشددا
مفوضددية ش د ون األطفددال ،ومفوضددية ش د ون األشددخا ذو اإلعاقددة ،وابلتقدددم احمل درز يف التعلدديم
وم افحة التمييز.
 -2٧وهن ت األرجنتن سلوفاكيا عل اعتمادها االسةاتيجية الوطنيدة حلمايدة حقدوق اإلنسدان
وتعزيزها وعل التصديق عل االتفاقية الدولية حلماية مجي األشخا من االختفا القسر .
 -28ورحب د س دةاليا جبهددود سددلوفاكيا الراميددة إىل محايددة حقددوق املثليددات واملثليددن ومزدوجددي
املي د اجلنسددي ومغدداير ا ويددة اجلنسددانية وحدداملي صددفات اجلنسددن .وقال د إهنددا ال ت دزال تشددعر
ابلقلددق إزا التمييددز ضددد الرومددا .وتالحددظ سدةاليا اجلهددود الدديت تبد ا سددلوفاكيا مل افحددة الفسدداد،
ل نها ال تزال تشعر ابلقلق إزا مستو ت الفساد املبلغ عنها.
 -29والحظ د النمسددا تراجعددا يف العن د ضددد الرومددا كنتيجددة للجهددود الدديت تب د ا احل ومددة.
والحظد د يض ددا ن الص ددحفين خض ددعوا حملاكم ددات وتعرض د دوا إله دداجت لفظي ددة خط ددرية وجهه ددا
إلدديهم مسد ولون و شددخا آخددرون .و كدددت النمسددا مهيددة محايددة الصددحفين مددن شد مددن
ش ال الةهي .
 -30و عرب ذربيجان عن تقديرها العتماد خطة العمد حلمايدة حقدوق األشدخا املنتمدن
إىل قليات قومية ومجاعات إثنيدة للفدةة  .2020-2016ل نهدا عربد عدن القلدق إزا اسدتمرار
انتشددار التعص د ضددد املسددلمن واليهددود واألشددخا املنحدددرين مددن ص د فريقددي ،وإزا ج درائم
ال راهية وخطاب ال راهية ضد األقليات.
 -31وهند ت جددزر البهامددا سددلوفاكيا علد مجلددة مددور بينهددا املوافقددة علد االسدةاتيجية الوطنيددة
حلماية األطفال من العن  ،وإنشا مفوضدية شد ون األطفدال ،ومفوضدية شد ون األشدخا ذو
اإلعاقة.
 -32والحظد بدديالرو مدددى انتشددار جدرائم ال راهيددة ،مبددا يف ذلد ضددد الرومددا واملسددلمن،
واالسد ددتخدام املفد ددرف للقد ددوة مد ددن جان د د الشد ددرطة ،والقيد ددود املفروضد ددة عل د د احلد ددق يف التصد ددوي
لألش ددخا ذو اإلعاق ددة ،وع دددم كفاي ددة العقوب ددة علد د جرمي ددة االجت ددار ابألش ددخا  .وقالد د إن
التعاون م امل لفن بوال ت يف إطار اإلجرا ات اخلاصة ما زال حمدودا.
 -33و عرب بلجي ا عن تقديرها للجهود اليت تب ا سلوفاكيا لتنفي التوصديات املنبثقدة عدن
االستعرا السابق .ور ت إم انية حتقيق مزيد مدن التقددم يف جمدال تعزيدز حقدوق املدر ة وم افحدة
التمييز.
 -34والحظ بنن ابرتياح اإلصالحات الرامية إىل حتسن اإلطار املعيار وامل سسي حلقوق
اإلنسان ،مبا يف ذل تعدي القانون املتعلق ابلتعليم والتدري  ،وإنشا مفوضية شد ون األطفدال،
ومفوضية ش ون األشخا ذو اإلعاقة.
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 -35و ثن د بددواتن عل د سددلوفاكيا العتمادهددا االس دةاتيجية الوطنيددة حلمايددة حقددوق اإلنسددان
وتعزيزهددا عددام  ،2015والتغيدريات الدديت دخلد علد القددانون اجلنددائي وقددانون اإلجددرا ات اجلنائيددة
واعتماد القانون املتعلق ابملس ولية اجلنائية لألشخا االعتبارين.
 -36و ثن د اليازي د عل د سددلوفاكيا ملددا جرتدده مددن تغي دريات يف القددانون اجلنددائي تتعلددق جب درائم
التط ددر واجل د درائم ذات ال دددواف العنص د درية ولس ددنها الق ددانون املتعل ددق بض ددحا اإلج د درام ،ال س دديما
األح ام املتصلة حبماية ضحا العن األسر .
 -3٧والحظ د بلغ ددار إنش ددا مفوض ددية شد د ون األطف ددال ومفوض ددية ش د ون األش ددخا ذو
اإلعاقة ،والتقدم احملرز يف تنفي االسةاتيجيات املتعلقدة حبقدوق اإلنسدان ،واملسداواة بدن اجلنسدن،
ومحاية األطفال من العن  ،وإدماج الروما.
 -38و عرب د كن دددا ع ددن القل ددق إزا مقت د ص ددحفي وخطيبت دده يف ش ددباف/فياير  ،2018كم ددا
عرب عن األم يف ن ي كد مجي القادة السياسين من جديد تصميمهم عل م افحة الفساد
والدفا عن حرية التعبري واستقالل وسائط اإلعالم.
 -39و ق ددرت ش دديلي ابجله ددود ال دديت تب د د ا احل وم ددة لتط ددوير االس د دةاتيجيات الوطني ددة املتعلق ددة
ابملساواة بن اجلنسن والقضا عل العنصرية وكراهية األجان والتمييز.
 -40ورحب د د الصد ددن ابجلهد ددود الد دديت تب د د ا احل ومد ددة لتطد ددوير التعلد دديم ،وز دة فد ددر العم د د
وم افحة العنصرية والتطر وخطاب ال راهية .والحظ اعتماد اسةاتيجية إدماج الروما للفدةة
املمتدة حىت عام .2020
 -41و ثن د كرواتي ددا عل د سددلوفاكيا العتماده ددا اس دةاتيجيات تتعلددق ابملس دداواة ب ددن اجلنس ددن
وحقددوق اإلنسددان .و شددارت إىل التمثي د العدداي للمددر ة يف السددلطة القضددائية ،ل نهددا عرب د عددن
القلق إزا نقص متثي املر ة يف اليملان واحل ومة.
 -42والحظ د كددواب التقدددم احملددرز يف حتسددن ا ياك د األساسددية وامل سسددات املعنيددة حبقددوق
اإلنس ددان ،ويف حتدي ددد التح ددد ت يف جم دداي املس دداواة ب ددن اجلنس ددن وم افح ددة العنصد درية وكراهي ددة
األجان والتمييز ضد األقليات ،ال سيما الروما.
 -43و ثن د ق ددي عل د س ددلوفاكيا مل ددا اخت ت دده م ددن ت دددابري لتنفي د التزاما ددا الدولي ددة يف جم دال
حق ددوق اإلنس ددان ،ال س دديما اعتم دداد االسد دةاتيجية الوطني ددة وخط ددة العمد د لتحقي ددق املس دداواة ب ددن
اجلنسن ،فضال عن تعاوهنا البنا م اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان.
 -44ورحبد د تش ددي يا إبنش ددا مفوض ددية شد د ون األش ددخا ذو اإلعاق ددة ومفوض ددية شد د ون
األطفددال ،واعتمدداد االس دةاتيجيات وخطددط العم د الوطنيددة الدديت تتندداول ،يف مجلددة مددور ،التمييددز
واملساواة بن اجلنسن.
 -45والحظ الددامنر العقبدات الديت دخلد يف القدانون السدلوفاكي إلعاقدة اإلجهدا  ،مدا
دى إىل رد النس د ددا ع د ددن التم د ددا خ د دددمات اإلجه د ددا  .والحظد د د يض د ددا ن املرك د ددز ال د ددوطي
السلوفاكي حلقوق اإلنسان اعتُمد ضمن الف ة اب .
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 -46والحظ د إك دوادور اعتمدداد القددانون املتعلددق ابملس د ولية اجلنائيددة لألشددخا االعتبددارين،
والق ددانون املتعل ددق بض ددحا اإلجد درام واخلط ددط الوطني ددة املتعلق ددة مب افح ددة التط ددر والعنصد درية وك ددره
األجان ومعاداة السامية ومجي ش ال التمييز.
 -4٧والحظ د د مصد ددر اعتمد دداد اس د دةاتيجية حلمايد ددة األطفد ددال مد ددن العن د د والتد دددابري املتخ د د ة
مل افح ددة العند د ض ددد امل ددر ة وتعزي ددز املس دداواة ب ددن اجلنس ددن .وش ددجع س ددلوفاكيا علد د مواص ددلة
جهودها الرامية إىل م افحة جرائم التطر .
 -48ونوه السلفادور ابعتماد االسةاتيجية الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها وإنشا
مفوض ددية ش د ون األش ددخا ذو اإلعاق ددة .وحث د س ددلوفاكيا عل د مواص ددلة العم د عل د محاي ددة
حقوق الطف .
 -49ونوه إرية ابلتقدم احملرز يف تنفي سلوفاكيا للتوصيات اليت قبلتها خالل االستعرا
الثاين .و ثن عل سلوفاكيا العتمادها االسةاتيجيات الوطنية حلماية حقوق اإلنسدان وتعزيزهدا،
وحتقيق املساواة بن اجلنسن ،وإدماج الروما.
 -50و شد د ددادت فنلند د دددا بتش د د دريعات سد د ددلوفاكيا القويد د ددة يف جمد د ددال م افحد د ددة التمييد د ددز .ل نهد د ددا
الحظ ن مثة حاجة إىل رصد تنفي ه ه التشريعات وتعزيز وعدي املدواطنن واألجهدزة احل وميدة
بفحواها وآاثرها.
 -51و شددادت فرنسددا حبالددة حقددوق اإلنسددان يف سددلوفاكيا واعتي ددا مرضددية ج ددا ،وشددجع
الدولة عل مواصلة تعزيز احةام حقوق اإلنسان.
 -52و عرب جورجيا عن تقديرها للتعهددات وااللتزامدات الطوعيدة الديت قددمتها سدلوفاكيا إىل
جمل حقوق اإلنسان للفةة  2020-2018ورحب بتنفي االسةاتيجيات واخلطط الوطنية يف
خمتل جماالت حقوق اإلنسان ،ال سيما االسةاتيجية الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.
 -53ونوهد ملانيددا بتزايددد مشدداركة الرومددا يف االنتخدداابت الوطنيددة واإلقليميددة واحملليددة ،ورحبد
ابالع دةا الص دري ابجل درائم املرت ب ددة ض ددد الروم ددا .و عرب د ع ددن القل ددق إزا التميي ددز ض ددد الروم ددا،
واستمرار خطاب ال راهية ،ال سيما ضد األقليات ،مبن فيهم املسلمون وغري املواطنن.
 -54و ش د د ددادت الي د د ددوجن ابعتم د د دداد االس د د دةاتيجية الوطني د د ددة حلماي د د ددة األطف د د ددال م د د ددن العن د د د ،
واالس دةاتيجية الوطنيددة لتحقيددق املسدداواة بددن اجلنسددن ،وك د ل خطددة العم د الوطنيددة ملن د العن د
ضد املر ة والقضا عليه للفةة .2019-2014
 -55وذكددر وفددد سددلوفاكيا ن الدولددة نش د ت آليددة مشددةكة بددن الددوزارات ملتابعددة التوصدديات
املنبثقددة عددن االسددتعرا الدددور الشددام  ،تعمد ابلتشدداور م د اجملتم د املدددين .ويف عددام ،2015
ُسندت إىل وزارة العدل مس وليات هامة تتعلدق حبقدوق اإلنسدان ،بينهدا تنسديق تنفيد السياسدات
الوطني ددة املتعلق ددة حبق ددوق اإلنس ددان ،يف ح ددن ن العدي ددد م ددن ال ددوزارات مسد د ولة ع ددن تنفيد د تلد د
السياسات.
 -56واعتمدت احل ومة خطة عم ملن مجي ش ال التمييدز للفدةة  2019-2016لتعزيدز
تنفي د قددانون م افحددة التمييددز ودعددم جهددود املنظمددات العامددة واملنظمددات غددري احل وميددة يف جمددال
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م افحددة التمييددز .و جددرى املركددز الددوطي السددلوفاكي حلقددوق اإلنسددان حتلدديال للقددانون وقدددم عدددة
توصيات بش ن كيفية حتسينه.
 -5٧ورغددم ن مشددرو خطددة عم د بش د ن حقددوق املثليددات واملثليددن ومزدوجددي املي د اجلنسددي
ومغاير ا وية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسن مل يُعتمد يف هناية املطدا  ،فدنن الدوزارات تنفد
العديددد م ددن األنش ددطة ال دديت يتوخاه ددا .وي ددنص الق ددانون اجلن ددائي عل د احلماي ددة م ددن ج درائم ال راهي ددة
وخطاب ال راهيدة القدائمن علد سدا امليد اجلنسدي .وتعمد جلندة خديا معنيدة حبقدوق املثليدات
واملثلين ومزدوجي املي اجلنسي ومغداير ا ويدة اجلنسدانية وحداملي صدفات اجلنسدن ،تت دون مدن
شخا ينتمون إىل كياجت ح ومية وغري ح ومية ،عل وض سياسات لضمان املساواة ه
الف ة من األشخا .
 -58وتنفد وزارة العدددل ،ابلتنسدديق مد جملد ورواب ،مشددروعا واسد النطدداق لتحسددن كفددا ة
اجلهاز القضائي .و نش ت الوزارة فرقدة عاملدة تُعدى بدبع املسدائ ذات األولويدة املتعلقدة ابجلهداز
القضائي .وُدخل إصالحات عل إجرا ات تعين القضاة.
 -59وصدديغ خطددة العم د الوطنيددة ملن د العن د ضددد املددرة والقضددا عليدده للفددةة 2019-2014
وفقا ألح ام اتفاقية جمل ورواب بش ن مند وم افحدة العند ضدد املدر ة والعند املندزي (اتفاقيدة
إسطنبول) ،رغم ن سلوفاكيا مل تصدق بعد عل االتفاقية .و دت التعدديالت الديت ُدخلد علد
العديد من الص و القانونية إىل حتسن األح ام املتعلقة حبماية ضحا العند األسدر  ،بسدب
منها متديد الفةة اليت يشملها مر الطرد من  48ساعة إىل  10م .ومن اخلطوات ا امة إنشا
مركز لتنسيق االستجابة الوطنية يف حداالت العند اجلنسداين واألسدر  ،وخدط سداخن علد مددار
الساعة ملساعدة النسا الالي يتعرضن للعن .
 -60واعتمدددت سددلوفاكيا قددانون مفددو ش د ون األطفددال ومفددو ش د ون األشددخا ذو
اإلعاق د ددة ع د ددام  2015لتعزي د ددز محاي د ددة حق د ددوق األطف د ددال واألش د ددخا ذو اإلعاق د ددة ،و نش د د د ت
ومسد د
م سس ددة مس ددتقلة لتلق ددي الشد د اوى الفردي ددة والتحقي ددق فيه ددا والتوص ددية بس ددب االنتص ددا ُ .
للمفوضددن ابلدددخول يف الدددعاوى املدنيددة كطددر اثل د وإبددال احل ومددة إذا رفض د هي ددة عامددة
تنفي توصيا م.
 -61ويهددد القددانون املتعلددق ابالقتصدداد االجتمدداعي واملشدداري االجتماعيددة إىل تعزيددز حقددوق
الف د د ددات الضد د ددعيفة يف سد د ددوق العم د د د  .وزادت احل ومد د ددة احلد د ددد األدىن لألجد د ددور واالسد د ددتحقاقات
االجتماعية واملعاشات التقاعدية لتحسن مستوى املعيشة وم افحة الفقر.
 -62وهن د د ت هند دددورا سد ددلوفاكيا عل د د التقد دددم احملد ددرز يف جمد ددال حقد ددوق اإلنسد ددان ورحب د د
اباللتزامددات الطوعيددة املقدمددة مددن سددلوفاكيا .و عربد عددن دعمهددا لسددلوفاكيا يف تنفيد التوصدديات
اليت تلقتها تنفي ا فعاال.
 -63والحظد د هنغ ددار ن س ددلوفاكيا ط ددر يف جد د االتفاقي ددات الدولي ددة األساس ددية حلق ددوق
اإلنس ددان .ل نه ددا الحظد د يض ددا ن مث ددة جم دداال ملزي ددد م ددن التحس ددينات رغ ددم اجله ددود ال دديت تبد د ا
سلوفاكيا يف التصد للتحد ت يف ميدان حقوق اإلنسان.
 -64و ثن د د آيسد ددلندا عل د د سد ددلوفاكيا ملد ددا حرزتد دده مد ددن تقد دددم يف تعزيد ددز اإلطد ددار السياسد دداي
وامل سسي الالزم لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.
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 -65والحظد د ا ن ددد ابرتي دداح الت دددابري املتخد د ة ملند د مجيد د شد د ال التميي ددز ،ومحاي ددة حق ددوق
األقليات واجلماعدات اإلثنيدة ،وم افحدة االجتدار ابلبشدر وتعزيدز حقدوق األشدخا ذو اإلعاقدة.
ل نها الحظ يضا استمرار حوادث التمييز العنصر ضد الروما.
 -66و عربد إندونيسدديا عددن تقددديرها لالس دةاتيجية الوطنيددة حلمايددة حقددوق اإلنسددان وتعزيزهددا
وخطة العم ملن مجي ش ال التمييز .ورحب إبنشا مف لوضية ش ون األطفال ومف لوضية ش ون
األشخا ذو اإلعاقة.
 -6٧و ثند مجهوريددة إيدران اإلسددالمية علد سددلوفاكيا العتمادهدا االسدةاتيجية الوطنيدة حلمايددة
األطفال .والحظ القلق املعرب عنه إزا انتشار ظاهرة التمييز العنصر ضد خمتلد األقليدات،
ال سيما الروما واملسلمون واألشخا املنحدرون من ص فريقي.
 -68و ثددى العدراق علد سددلوفاكيا الختاذهددا تدددابري يف إطددار خطددة العمد الوطنيددة ملند العند ضددد
امل ددرة والقض ددا علي دده واالسد دةاتيجية الوطني ددة لتحقي ددق املس دداواة ب ددن اجلنس ددن للف ددةة .2019-2014
والحظ اعتماد مفهوم م افحة التطر والتعديالت القانونية يف ه ا الصدد.
 -69ورحبد يرلندددا ابعتمدداد اسدةاتيجيات وخطددط عمد تعدداج مسددائ حمددددة تتعلددق حبقددوق
اإلنسان ،ال سيما تل املتعلقة مب افحة العن ضد املر ة ،ومحاية األطفدال مدن العند  .ورحبد
ابلتدابري املتخ ة لتلبية االحتياجات التعليمية لألطفال.
 -٧0وشادت إسرائي ابعتماد االسةاتيجية الوطنية لتحقيق املساواة بن اجلنسن ،2019-2014
وخطة العم لتحقيق املساواة بن اجلنسدن  2019-2014وإقدرار خطدة العمد ملند واست صدال
العنصرية وكره األجان ومعاداة السامية للفةة .2018-2016
 -٧1و ثند د إيطالي ددا علد د س ددلوفاكيا العتماده ددا االسد دةاتيجية الوطني ددة حلماي ددة األطف ددال م ددن
العن د  ،وخط ددة العم د الوطني ددة ملن د العن د ض ددد امل ددر ة والقض ددا علي دده للف ددةة ،2019-2014
واالسةاتيجية الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.
 -٧2و شدداد األردن ابعتمدداد عدددد مددن االس دةاتيجيات ،ال سدديما تل د املتعلقددة حبمايددة النسددا
واألطفال من العن  .بيد نه الحظ ن القوال النمطية ال تدزال مةسدخة يف اجملتمد و ن التمييدز
ضد األقليات مثري للقلق.
 -٧3و عرب قريغيزستان عن أتييدها لتعزيز األطر التشريعية الوطنية والتصديق عل عدد مدن
الص و الدولية حلقوق اإلنسان ،واختاذ تدابري عملية لتعزيز حقوق اإلنسان.
 -٧4و ثن ليبيا عل سلوفاكيا ملا حرزته من تقدم يف جمال تعزيز حقوق اإلنسدان ،ال سديما
من خالل االلتزامات الطوعية اليت قدمتها إىل جمل حقوق اإلنسان.
 -٧5ورحب ليختنشتاين ابلتدابري املتخد ة للحيلولدة دون إيددا األطفدال يف مددار منفصدلة
بسب خلفيتهم االجتماعية ،ولتوفري إم انية حصول طفال الروما عل التعليم قب االبتدائي.
 -٧6والحظ ماليز ن سلوفاكيا اخت ت مبادرات للتصد للعن ضد املدر ة ،علد النحدو
املب ددن يف خط ددة العمد د الوطني ددة ملند د العن د ض ددد امل ددر ة والقض ددا علي دده للف ددةة .2019-2014
ورحب د ابالس دةاتيجية الوطنيددة لتحقيددق املسدداواة بددن اجلنسددن ،وشددجع سددلوفاكيا عل د اختدداذ
تدابري من ج احلد من وفيات األمهات.
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 -٧٧و شددادت ملدددي إبجنددازات سددلوفاكيا يف تددوفري ميدداه الشددرب امل مونددة ألكثددر مددن  92يف
املائة من الس ان عن طريق شب ة إمدادات املياه العامة ،والحظ اعتمداد االسدةاتيجية الوطنيدة
حلماية األطفال من العن .
 -٧8ونوهد د د د امل س د د ددي ابلتق د د دددم احمل د د ددرز مند د د د االس د د ددتعرا الس د د ددابق ،ال س د د دديما اعتم د د دداد
االس دةاتيجيات الوطنيددة املتعلقددة بتعزيددز حقددوق اإلنسددان واملسدداواة بددن اجلنسددن وإدمدداج الرومددا،
والتزام احل ومة فيما يتعلق ابحلماية امل سسية حلقوق املر ة.
 -٧9وشجع منغوليا سلوفاكيا عل مواصلة تعزيز التددابري الراميدة إىل مند العند ضدد املدر ة
والقضددا عليدده وإىل حتسددن تنفي د خطددط العمد الوطنيددة ذات الصددلة مددن خددالل ختصدديص امل دوارد
البشرية والتقنية واملوارد املالية الالزمة.
 -80و ثدى اجلبد األسددود علد سددلوفاكيا إلنشدائها مفوضددية شد ون األطفددال ومفوضددية شد ون
األشخا ذو اإلعاقة ،والعتمادها االسةاتيجية الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.
 -81والحظ ميامنار تنفي االسةاتيجية الوطنيدة حلمايدة األطفدال مدن العند  ،وخطدة العمد
الوطني ددة ملن د العند د ض ددد امل ددر ة والقض ددا علي دده ،واالس دةاتيجية الوطني ددة حلماي ددة حق ددوق اإلنس ددان
وتعزيزها واالسةاتيجية الوطنية وخطة العم املتعلقتن ابملساواة بن اجلنسن.
 -82و ثند هولندددا علد سددلوفاكيا العتمادهددا اسدةاتيجية وطنيددة وخطددة عمد بشد ن املسدداواة
بددن اجلنسددن وملددا حققتدده مددن تقدددم فيمددا يتعلددق حبقددوق املثليددات واملثليددن ومزدوجددي امليد اجلنسددي
ومغداير ا ويدة اجلنسددانية وحداملي صدفات اجلنسددن ،مبدا يف ذلد إنشدا جلندة تعددى حبقدوق هد ال
األش ددخا  .بي ددد هن ددا الحظد د ن املثلي ددات واملثلي ددن ومزدوج ددي امليد د اجلنس ددي ومغ دداير ا وي ددة
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسن ما زالوا يتعرضون للتمييز.
 -83و ثن النروي عل سلوفاكيا ملا ب لته من جهود ترمي إىل إدماج الروما .ونوه بقبول
سلوفاكيا زواج مثليي اجلن عندما يتعلق األمر بش ون اإلقامة.
 -84والحظ د ابكسددتان االس دةاتيجية الوطنيددة حلمايددة األطفددال مددن العن د  ،وإنشددا مرك ددز
التنسديق الددوطي حلد قضدا العند ضددد األطفدال .و عربد عددن القلدق إزا انتشددار ظدداهرة التمييددز
العنصر ضد الروما واملسلمن واألشخا املنحدرين من ص فريقي.
 -85ورحب د الفلبددن بتنفي د التدددابري واالس دةاتيجيات الراميددة إىل القضددا عل د العن د ضددد
النسا واألطفال ،وابجلهود املب ولة مل افحة االجتار ابألشدخا  ،وابعتمداد االسدةاتيجية الوطنيدة
حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.
 -86و شددادت بولندددا ابلتش دريعات الوطنيددة الدديت اعتمدددت م د خرا بش د ن حقددوق الطف د واملددر ة
وم افحة مجي ش ال التطر والعنصرية وكراهية األجان .
 -8٧ورحبد د اليتغ ددال ابلت دددابري املتخد د ة مند د االس ددتعرا
األطفال من العن .

الث دداين ،ال س دديما يف جم ددال محاي ددة

 -88ونوه مجهورية كور ابلتدابري الراميدة إىل القضدا علد التمييدز ضدد األقليدات يف سدياق
اعتمدداد خطددة العمد حلمايددة حقددوق األشددخا املنتمددن إىل األقليددات القوميددة واجلماعددات اإلثنيددة
واالسةاتيجية املتعلقة إبدماج الروما.
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 -89ورحب د د مجهوريد ددة مولد دددوفا ابعتمد دداد آليد ددة اإلحالد ددة الوطنيد ددة لتحديد ددد ضد ددحا االجت د ددار
ابألشخا وبتنفي التدابري املتعلقة ابحلماية االجتماعيدة والقانونيدة لألطفدال والرعايدة االجتماعيدة
لضحا االجتار.
 -90و شادت رومانيا ابعتماد االسةاتيجية الوطنية حلماية حقدوق اإلنسدان وتعزيزهدا ،وابختداذ
تدددابري حلمايددة النسددا واألطفددال مددن العن د  ،وتعزيددز املسدداواة بددن اجلنسددن ،وتيسددري الوصددول إىل
التعليم ،ومحاية حقوق األقليات.
 -91و عدرب االحتدداد الروسددي عدن قلقدده إزا التمييددز ضدد طائفددة الرومددا ،وارتفدا معدددل البطالددة
يف صددفو الرومددا ،متمنيددا إج درا حتسددينات يف ه د ين اجملددالن قريبددا .ورح د ابس دةاتيجية إدمدداج
الروما وخطط العم ذات الصلة ،م اإلشارة إىل ضرورة إشرا الروما يف عملية التنفي .
 -92وامت دددح الس ددنغال االسد دةاتيجية الوطني ددة حلماي ددة حق ددوق اإلنس ددان وتعزيزه ددا وب ددرجم
التنميددة الريفيددة .و ثند علد سددلوفاكيا ملسددامها ا املاليددة يف عمد مفوضددية األمددم املتحدددة السددامية
حلقوق اإلنسان.
 -93و ثند د صد دربيا علد د س ددلوفاكيا العتماده ددا االسد دةاتيجية الوطني ددة حلماي ددة األطف ددال م ددن
العن د  ،وخط ددة العم د الوطني ددة ملن د العن د ض ددد امل ددر ة والقض ددا علي دده للف ددةة ،2019-2014
واالسةاتيجية الوطنية لتحقيق املساواة بن اجلنسن.
 -94ونوهد سدنغافورة ابلتددابري املتخد ة حلمايدة حقدوق األقليدات والف دات املهمشدة ،مبدا فيهددا
الروم ددا ،وم افح ددة العند د األس ددر  ،بس ددب منه ددا إدراج تعريد د د د ه اجلرمي ددة يف الق ددانون املتعل ددق
بضحا اجلرمية ،وم افحة االجتار ابألشخا .
 -95و ش ددادت س ددلوفينيا ابعتم دداد اس د دةاتيجيات ترم ددي إىل محاي ددة حق ددوق األطف ددال والنس ددا
واألقليددات .وشددجع سددلوفاكيا علد اختدداذ تدددابري إضددافية مددن جد ضددمان حريددة التعبددري وتعزيددز
املساواة بن اجلنسن.
 -96وذكددر وفددد سددلوفاكيا ن احل ومددة نشد ت وظيفددة مفددو لشد ون األقليددات القوميددة مددن
جد حتسددن محايددة حقددوق األشددخا املنتمددن إىل قليددات .و عطد احل ومددة األولويددة لتحسددن
وض د الرومددا يف خمتل د اجملدداالت .واعتمدددت االس دةاتيجية الوطنيددة إلدمدداج الرومددا للفددةة املمتدددة
ح ددىت ع ددام  .2020وتت د د ل االس د دةاتيجية م ددن س ددب خط ددط عم د د تش ددم الص ددحة ،والتعل دديم،
واإلس ان ،والعمالة ،واإلدمداج املداي ،وعددم التمييدز ،والدنُه إزا غالبيدة السد ان (مبدادرة إدمداج
الروما عن طريق التواصد ) .ويف عدام  ،2018قدرت احل ومدة مرسدوما حددد  11خطدوة ملموسدة
من ج تعزيز اجلهود الرامية إىل كفالة إدماج فراد الروما يف اجملتم .
 -9٧ويف االس دةاتيجية الوطنيددة حلمايددة حقددوق اإلنسددان وتعزيزهددا ،شددددت الدولددة عل د مهيددة
احلفددا عل د اسددتمرارية احل دوار م د اجملتم د املدددين .وُكل د م ت د املفددو املعددي بتنميددة اجملتم د
املدين بتنسيق مشاركة اجملتم املدين يف الش ون العامة.
 -98وحددت احل ومدة ضدمن ولو دا ضدمان املسداواة يف املعاملدة يف تدوفري وصدول خددمات
الرعاية الصحية العالية اجلودة جلمي املواطنن ،وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان .وطُلد إىل
الفني ددن الص ددحين اتب ددا مدون ددة خالقي ددات م ددن جد د جتند د انته ددا الش ددروف القانوني ددة املتعلق ددة
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ابحلصول علد الرعايدة الصدحية .وبد ل احل ومدة جهدودا مدن جد تدوفري الرعايدة املالئمدة للنسدا
احلوام د وألجنددتهن .وتسددتطي مجي د النسددا احلصددول عل د خمتل د وسددائ من د احلم د ؛ بيددد ن
الت من الصحي احل ومي ال يغطي وسائ من احلم .
 -99وقددال الوفددد إن احل ومددة اعتمدددت تدددابري تشدريعية وتدددابري خددرى للتصددد للتعقدديم غددري
الق ددانوين .ومند د ع ددام  ،2004مل تتل ددق احل وم ددة معلوم ددات و طلب ددات للتحقي ددق يف ح دداالت
تعقدديم غددري قددانوين ،األمددر ال د مي دن ن يبددن ن ه د ه التدددابري التش دريعية كان د فعالددة .وُبلددغ
موظفددو الرعايددة الصددحية املتخصصددون يف جمددال الصددحة اجلنسددية واإلجنابيددة بشددرف احلصددول عل د
عملية تعقيم.
املوافقة قب إجرا
 -100ونظرا حلاالت التطر يف الدول األعضا األخرى يف االحتاد األورويب ،نفد ت احل ومدة
العدي ددد م ددن الت دددابري الوقائي ددة ،مب ددا يف ذلد د مح ددالت توعي ددة ،ودورات تدريبي ددة ،وت دددابري تشد دريعية
ملموسة.
 -101وحددت الوثيقة املفاهيمية املتعلقة مب افحة التطدر للفدةة  2019-2015األولدو ت
االسد دةاتيجية بشد د ن مند د واست ص ددال األصد دولية والتط ددر وم ددا يتصد د هبم ددا م ددن نش ددطة معادي ددة
للمجتم  .كما ن السلطات اعتمدت خطة عم بش ن من واست صال العنصرية وكره األجان
ومعاداة السامية وغريها من ش ال التعصد للفدةة  ،2018-2016و نشد ت يف عدام 2011
اللجنة املعنية مبن العنصرية وكراهية األجان ومعاداة السامية .وتضم اللجندة ممثلدن عدن احل ومدة
املركزي ددة واحل وم ددات اإلقليمي ددة واجملتمد د امل دددين وخد ديا م ددن ذو اخللفي ددة األكادميي ددة .واعتم دددت
الس ددلطات تع ددديال للق ددانون اجلن ددائي يف ع ددام  201٧ك ددي جتعد د التحقيق ددات يف جد درائم التط ددر
واجلرائم ذات الدواف العرقية كثر فعالية.
فرد حبقوق اإلنسان واحلر ت األساسدية ،بصدر النظدر
 -102وال تتدخ احل ومة يف متت
عد ددن انتمائد دده الد ددديي .ويف ق د درار صد ددادر عد ددام  ،2010كد دددت احمل مد ددة الدسد ددتورية ن ألعضد ددا
املنظمددات الدينيددة غددري املسددجلة حقوقددا مسدداوية ألعضددا املنظمددات املسددجلة .ووفددرت السددلطات
للمنظمددات الدينيددة غددري املسددجلة بي ددة مالئمددة لعملهددا ،ل نهددا اشددةط ن تتفددق نشددطتها م د
التشريعات الوطنية.
 -103و شددادت إسددبانيا ابعتمدداد االس دةاتيجية الوطنيددة لتحقيددق املسدداواة بددن اجلنسددن وخطددة
العمد د الوطني ددة ملند د العند د ض ددد امل ددر ة والقض ددا علي دده للف ددةة  2019-2014ونوهد د بوج ددود
مفو جمتمعات الروما .وشجع سلوفاكيا عل مواصلة م افحة التمييز بن اجلنسن.
 -104ورحب د دولددة فلسددطن ابخلط دوات الدديت اخت د ت مل افحددة التمييددز ،مبددا يف ذل د اعتمدداد
خطة العم الوطنية ملن مجي ش ال التمييز.
 -105و شددادت الس ددويد ابلتع ددديالت التش دريعية للح ددد مددن التميي ددز يف امل دددار  .و عرب د ع ددن
القلق إزا التطورات املتعلقدة حبريدة التعبدري والعقبدات الديت مدا زالد تواجههدا نسدا الرومدا واملثليدات
واملثليددون ومزدوجددو املي د اجلنسددي ومغددايرو ا ويددة اجلنسددانية وحدداملو صددفات اجلنسددن يف التمت د
حبقوقهم.
 -106و عرب سويسرا عن القلدق إزا التمييدز ضدد الرومدا والتددهور الد
وحرية وسائط اإلعالم.
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 -10٧وامتدددح اتيلنددد اجلهددود املب ولددة لتنفي د االس دةاتيجية الوطنيددة حلمايددة حقددوق اإلنسددان
وتعزيزها ،وإنشا مفوضية ش ون األطفال ،وإدخال تعدي عل قانون التعليم إلدماج األقليات.
 -108و شادت توغو ابعتماد االسدةاتيجية الوطنيدة حلمايدة حقدوق اإلنسدان وتعزيزهدا ،و عربد
عن قناعتها إبم انية إحراز مزيد من التقدم لضمان حتسن التمت حبقوق اإلنسان.
 -109و شادت تدون ابعتمداد تشدريعات واسدةاتيجيات م افحدة التمييدز والعند ضدد النسدا
واألطفال.
 -110ورحب د تركيددا ابعتمدداد االس دةاتيجية الوطنيددة حلمايددة حقددوق اإلنسددان وتعزيزهددا وابجلهددود
الرامية إىل القضا عل التمييز ضد الرومدا ،مشدرية إىل ن طفدال ونسدا الرومدا مدا زالدوا يتعرضدون
للتمييز يف جماالت التعليم والرعاية الصحية.
 -111و شادت تركمانستان ابملوافقة عل االسةاتيجية الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
واالسةاتيجيات األخرى لتعزيز حقوق النسا واألطفال واألشخا ذو اإلعاقة.
 -112والحظ اململ ة املتحدة ن التحسدينات مطلوبدة فيمدا يتعلدق حبقدوق الرومدا ،وم افحدة
الفسدداد ،وإصددالح إدارة الشددرطة وحتسددن فعاليددة اجلهدداز القضددائي ،و ن سددلوفاكيا ملتزمددة مبعاجلددة
تل املسائ  .وحث سلوفاكيا عل معاجلة مس ليت حرية اإلعالم ومحاية الصحفين.
 -113ورحبد د ال ددوال ت املتح دددة ابإلص ددالحات ال دديت ُدخلد د علد د عملي ددة اختي ددار القض دداة،
وابعتمدداد مدونددة قواعددد السددلو للقضدداة .والحظ د بقلددق العن د ضددد األقليددات ،مبددا فيهددا قليددة
الروما ،و وجه القصور يف إدماج الروما وم افحة التمييز.
 -114و ثن وكرانيا علد سدلوفاكيا ملدا دخلتده مدن تغيدريات إجيابيدة يف جمدال حقدوق اإلنسدان،
ال سيما فيمدا يتعلدق حبمايدة حقدوق املدر ة والطفد مدن خدالل اعتمداد االسدةاتيجية الوطنيدة حلقدوق
اإلنس ددان ،واالسد دةاتيجية الوطني ددة لتحقي ددق املس دداواة ب ددن اجلنس ددن واالسد دةاتيجية الوطني ددة حلماي ددة
األطفال من العن .
 -115واعتمدت احل ومة اليجم الوطي لتطوير التعليم والتدري  ،الد يغطدي نوعيدة التعلديم
ومدددى ت دوافره ،وال د سدديجر حتديثدده ابنتظددام تبعددا حلالددة التنفي د  .ويهددد الدديجم إىل تعزيددز
اإلدمدداج واالنتقددال إىل منددوذج تعليمددي جديددد ،يتمدداه مد النمددوذج التعليمددي الفنلنددد  .ويشددم
ال دديجم جمموع ددة م ددن الت دددابري ترم ددي إىل ض ددمان التعل دديم الش ددام للجميد د وتعزي ددز ال دددعم املق دددم
ألطفددال الرومددا و طفددال األسددر احملرومددة اجتماعيددا ،وتطددوير التعلدديم اإللزامددي قب د املدرسددي ،وز دة
عدددد العدداملن يف املدددار  .ومن د عددام  ،2016تنفد الددوزارة املس د ولة عددن التعلدديم مشددروعا وطنيددا
لضددمان التعلدديم الشددام يف  130مدرسددة ابتدائيددة و 50روضددة طفددال .ويركددز املشددرو علد مند
واست صال ممارسة فصد التالميد الرومدا وحتسدن كفدا ة املهنيدن يف التعدر علد حداالت الفصد
بن الطالب يف املدار .
 -116ومن عام  ،2018تعم احل ومة عل تنفي توجيه جديد ملن تسلط األقدران والتسدلط
عي اإلنةن يف املدار .
 -11٧وتددرى احل وم ددة ن دده سددي ون م ددن املم ددن حتقيددق التنمي ددة املس ددتدامة لشددعبها م ددن خ ددالل
ضددمان األمددن والرخددا وحقددوق اإلنسددان .وتدددر احل ومددة ،يف سددعيها إىل ضددمان اح دةام حقددوق
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اإلنسددان واحلددر ت األساسددية ،احلاجددة إىل اليقظددة الدائمددة ،ألن تل د احلقددوق واحلددر ت تتعددر
للهج ددوم .وق دددم الس ددلطات إىل العدال ددة مثاني ددة ش ددخا فيم ددا يتعل ددق ابلتحقي ددق يف مقتد د ن
كوس دديا  ،وه ددو ص ددحايف متخص ددص يف الص ددحافة االستقص ددائية .وتواص د احل وم ددة است ش ددا
السب ال فيلة بتحسن حرية الصحافة والتعبري ،وكفالة من الصحفين.
 -118وال تدزال سددلوفاكيا ملتزمددة بسدديادة القددانون .وبيند جتربددة سددلوفاكيا يف ظد خمتلد نظددم
اإلدارة ن الدميقراطية وسيادة القانون هي الضماجت الوحيدة اليت ت فد سديادة شدعبها .ويسدع
صحاب اآلرا املتشددة واملتطرفة إىل كس السلطة لتقييد احلر ت وحقدوق اإلنسدان عدن طريدق
نشر معلومات غري صحيحة .بيد ن سلوفاكيا تعتمد عل آليات الضبط يف مث ه ه احلاالت.
 -119ويف اخلتددام ،عددرب رئددي الوفددد عددن خددالص التقدددير للدددول األعضددا يف األمددم املتحدددة
عل د مش دداركتها وعل د التوص دديات ال دديت ق دددمتها ثن ددا احل دوار التف دداعلي .و ك ددد م ددن جدي ددد تعه ددد
سلوفاكيا حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
 -120وقددال إن س ددلوفاكيا ملتزم ددة يض ددا بنظ ددام تعدديددة األط درا ؛ وق ددد تعاون د احل وم ددة م د
اجملتمد د ال دددوي م ددن جد د مند د وم افح ددة التهدي دددات املش ددةكة ال دديت متثد د خطد درا علد د احلض ددارة
اإلنسانية ،وحقوق اإلنسدان والدميقراطيدة .ورسد االخندراف يف عمليدة االسدتعرا الددور الشدام
قناعة الدولة أبمهية التعاون الددوي الفعدال .وتدوي سدلوفاكيا اهتمامدا كبدريا للتوصديات الديت تلقتهدا.
وقددال إن ملددن دواعددي سددرور احل ومددة ن تغتددنم ه د ه الفرصددة لتبددادل فض د املمارسددات والدددرو
املستفادة بروح من التعاون املتعدد األطرا .

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -121ست تتتدر ست تتلوفاكيا التوصت تتيات التاليت تتة وست تتتقد ردودا عليهت تتا يف وق ت ت مناست تتب
ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة احلادية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
التص تتديق علت ت الربوتوك تتو االختي تتاري التفاقي تتة مناهض تتة التعت ت يب
1-121
وغريه من ضروب املعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالإنستانية أو املهينتة (أذربيجتان
(تشيكيا (اجلبل األسود (السنغا (سويسرا (كرواتيا ؛
التص تتديق علت ت الربوتوك تتو االختي تتاري التفاقي تتة مناهض تتة التعت ت يب
2-121
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (الدامنرك ؛
التصديق عل الربوتوكو االختياري التفاقية مناهضة التعت يب وغتريه
3-121
من ضروب املعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالإنستانية أو املهينتة (الربازيتل ؛ التعجيتل
يف التصديق عل الربوتوكو االختياري التفاقية مناهضة التعت يب وغتريه متن ضتروب
املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو املهينتتة (شتتيل؛ ؛ تكثيتتف جهتتود تستري
التصتديق علت الربوتوكتتو االختيتاري التفاقيتتة مناهضتتة التعت يب (أوكرانيتتا ؛ التعجيتتل
يف التص تتديق علت ت الربوتوك تتو االختي تتاري التفاقي تتة مناهض تتة التعت ت يب وغ تتريه م تتن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (توغو ؛
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التصت تتديق عل ت ت االتفاقيت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة حقت تتوق مجي ت ت العمت تتا
4-121
املهاجرين وأفراد أسرهم (أذربيجان (قريغيزستان ؛
النظر يف التصديق عل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي العما
5-121
املهاجرين وأفراد أسرهم (الفلبني ؛
التصتديق علت اتفاقيتة جملتس أورواب للوقايتة متن العنتف ضتد النستتاء
6-121
والعنف املنزيل ومكافحتهما (آيسلندا (إيطاليا (بلجيكا (فرنسا ؛
التصتديق علت اتفاقيتة جملتس أورواب للوقايتة متن العنتف ضتد النستتاء
٧-121
والعنف املنزيل ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبو اليت ُوقع عا ( 2011تركيا ؛
تكثيتتف النظتتر يف التصتتديق عل ت اتفاقيتتة جملتتس أورواب للوقايتتة متتن
8-121
العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهما (جورجيا ؛
الشروع من جديد يف عملية التصديق علت اتفاقيتة إستطنبو واختتاذ
9-121
املزيد من اخلطوات ملن العنف ضد املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني (أملانيا ؛
 10-121النظر من جديتد يف التصتديق علت اتفاقيتة جملتس أورواب للوقايتة متن
العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهما (إستبانيا ؛ النظتر يف التصتديق علت
اتفاقيتتة جملتتس أورواب للوقايتتة متتن العنتتف ضتتد النستتاء والعنتتف املنتتزيل ومكافحتهمتتا
(اتفاقية إسطنبو (تونس ؛
 11-121اعتمتاد عمليتة مفتوحتة تقتو علت أستا اجلتدارة الختيتار املرشتحني
التتوينيني النتختتاابت هيئتتات معاهتتدات األمتتم املتحتتدة (اململكتتة املتحتتدة لربيطانيتتا
العظم وأيرلندا الشمالية ؛
 12-121اتباع توصيات اللجنة املعنية ابلقضاء عل التمييتز ضتد املترأة بشتنن
االجتار ابلبشر (النمسا ؛
 13-121تكثيت تتف التعت تتاون العملت تت؛ م ت ت اإلج ت تراءات اخلاصت تتة جمللت تتس حقت تتوق
اإلنسان بشنن تنظيم الزايرات القطرية مبا يف ذلك قبو يلب التزايرة الت ي قدمت
املقرر اخلاص املعين ابألشكا املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وُكتره األجانتب
تعصب (بيالرو ؛
وما يتصل ب لك من ُّ
14-121
(بواتن ؛

بت

مجي ت اجلهتتود الالزمتتة لتنفي ت التعهتتدات وااللتزامتتات الطوعيتتة

 15-121اختتتاذ املزيتتد متتن التتتدابري الالزمتتة لنجتتا تنفي ت تعهتتدات ستتلوفاكيا
والتزاماهتا الطوعية للفرتة ( 2020-201٨تركمانستان ؛
 16-121إكمتتا اإلجتراءات التشتريعية الالزمتتة لضتتمان امتثتتا املركتتز التتويين
حلق تتوق اإلنس تتان امتث تتاالا ك تتامالا ملب تتاد ابري تتس (أست ترتاليا ؛ اس تتتكما اإلجت تراءات
التش تريعية دون مزيتتد متتن التتتنخري لضتتمان امتثتتا املؤسستتة الوينيتتة الستتلوفاكية
حلقتتوق اإلنستتان امتثتتاالا كتتامالا ملبتتاد ابريتتس وضتتمان متكنهتتا متتن يلتتب إعتتادة
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اعتمادهتتا يف الفئتتة ألتتف (التتدامنرك ؛ إكمتتا اإلجتراءات التشتريعية الالزمتتة لضتتمان
امتثتتا املركتتز التتويين الس تتلوفاك؛ حلقتتوق اإلنستتان امتث تتاالا كتتامالا ملبتتاد ابري تتس
وضمان متكن من يلب إعادة اعتماده يف الفئة ألف (بلغاراي ؛
 1٧-121إجن تتاز عملي تتة التغيت تريات التشت تريعية لض تتمان امتث تتا املرك تتز ال تتويين
الستتلوفاك؛ حلقتتوق اإلنستتان امتثتتاالا كتتامالا ملبتتاد ابريتتس وتزويتتده ابملتتوارد املاليتتة
والبش ت ترية الكافيت تتة ملست تتاعدت يف الوفت تتاء ابملع ت تايري املطلوبت تتة مت تتن التحت تتالف العت تتامل؛
للمؤسسات الوينية حلقوق اإلنسان (أيرلندا ؛
 18-121اعتماد تدابري تشريعية لتعزيز والية املؤسسة الوينية حلقوق اإلنسان
حبيث متتثل امتثاالا كامالا ملباد ابريس (الربتغا ؛

 19-121متكني املؤسسة الوينية حلقوق اإلنسان يف سلوفاكيا من العمل وفقتا
ملباد ابريس من أجل املطالبة مبنحها املركز ألف (السنغا ؛

 20-121اختت تتاذ إج ت تراءات إضت تتافية لت تتزايدة تعزيت تتز املؤسست تتة الوينيت تتة حلقت تتوق
اإلنسان وفقا ملباد ابريس (فنلندا ؛

 21-121اختتتاذ مجي ت التتتدابري الالزمتتة لضتتمان امتثتتا املركتتز التتويين حلقتتوق
اإلنسان امتثاالا كامالا ملباد ابريس مبا يرف مستوى ه ه املؤسسة الوينية حلقوق
اإلنسان إىل املركز ألف (أوكرانيا ؛
 22-121تعزيتتز استتتقاللية وواليتتة املركتتز التتويين الستتلوفاك؛ حلقتتوق اإلنستتان
متشيا م مباد ابريس وضمان التمويل الكايف هل ه املؤسسة (منغوليا ؛
 23-121زايدة تعزي تتز املؤسس تتة الويني تتة حلق تتوق اإلنس تتان أي املرك تتز ال تتويين
السلوفاك؛ حلقوق اإلنسان وضمان امتثاهلا التا ملباد ابريس (النرويج ؛
 24-121تعزيتتز واليتتة واستتتقاللية املركتتز التتويين الستتلوفاك؛ حلقتتوق اإلنستتان
وختصيص مزيد من املوارد للمركز حبيث يصبح ممتثالا ملباد ابريس (مجهورية كوراي ؛
 25-121مواصلة اجلهود الراميتة إىل تعزيتز واليتة واستتقاللية املؤسستة الوينيتة
حلقوق اإلنسان (تونس ؛

 26-121اخت تتاذ الت تتدابري التشت تريعية الالزم تتة لتعزي تتز والي تتة واس تتتقاللية املرك تتز
الويين السلوفاك؛ حلقوق اإلنسان (توغو ؛
 2٧-121ضمان استقاللية املفوضية املعنيتة بشتؤون األيفتا متن أجتل ضتمان
االمتثا التا ملباد ابريس (جزر البهاما ؛
 28-121مواصلة اجلهود الراميتة إىل تعزيتز حقتوق النستاء واأليفتا
من خال الربانمج الويين لرعاية األيفا واملراهقني (تركمانستان ؛

ال ستيما

 29-121مضاعفة اجلهود الرامية إىل إذكاء الوع؛ ابلقوالتب النمطيتة التمييزيتة
املتعلقتتة ابألدوار االجتماعيتتة واألس ترية للم ترأة والرجتتل متتن أجتتل حتقيتتق املستتاواة
الفعلية بني اجلنسني يف اجملتم (أوروغواي ؛
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30-121

مواصلة اجلهود لتحسني املساواة بني اجلنسني يف البلد (فيي ان ؛

 31-121مواصلة اجلهود الوينية الراميتة إىل متكتني املترأة وحتقيتق املستاواة بتني
املرأة والرجل يف مجي امليادين (مصر ؛
 32-121مواصتتلة تعزيتتز التتتدابري الفعالتتة متتن أجتتل تعزيتتز فهتتم املستتاواة بتتني
اجلنسني (ميامنار ؛
 33-121مضاعفة اجلهود واختاذ تدابري فعالة لتعزيز الفهم العا للمستاواة بتني
اجلنسني يف صفوف السكان (توغو ؛
 34-121تنفي ت محتتالت توعيتتة لتعزيتتز الفهتتم العتتا للمستتاواة بتتني اجلنستتني يف
صفوف الشباب (مجهورية مولدوفا ؛
 35-121اختاذ التدابري املناستبة متن أجتل تنفيت االسترتاتيجية الوينيتة لتحقيتق
املستتاواة بتتني اجلنستتني  201٩-201٤تنفي ت ا فعتتاالا بستتبل منهتتا ضتتمان متويلهتتا
متويالا كافي ا (اليوانن ؛

 36-121دم ت تج اهلت تتدف  5مت تتن أهت تتداف التنميت تتة املست تتتدامة لألمت تتم املتحت تتدة
املتعلتتق ابملستتاواة بتتني اجلنستتني يف االس ترتاتيجية الوينيتتة واخلطتتة الوينيتتة لالستتتثمار
للفرتة  20٣0-201٨والتصديق عل اتفاقية جملس أورواب بشتنن منت ومكافحتة
العنف ضد املرأة والعنف املنزيل (النرويج ؛
 3٧-121مواصلة اجلهود املب ولة ملكافحة التمييتز ومنت واستئصتا العنصترية
وكره األجانب ومعاداة السامية وغري ذلك من أشكا التعصب (رومانيا ؛
38-121

مواصلة جهودها ملكافحة العنصرية وكره األجانب (ليبيا ؛

 39-121اختتتاذ املزي تتد م تتن الت تتدابري اجلديتتة ملكافح تتة ك تتره األجان تتب وخط تتاب
الكراهية والتمييز عل أسا العرق واجلنسية واإلثنية والدين (قريغيزستان ؛
 40-121التنفي الفعا لالسرتاتيجيات وخطط العمل ذات الصتلة ابلتصتدي
للتمييز والعنصرية وكراهية األجانب اليت تواجهها األقليات اإلثنيتة ال ستيما يائفتة
الروما (اتيلند ؛
 41-121مواص تتلة جهوده تتا الرامي تتة إىل مكافح تتة مجيت ت أش تتكا العنصت ترية وكراهي تتة
األجانب وتعزيز حقوق الطفل واحلق يف حرية الدين أو املعتقد والتسامح الديين (بنن ؛
 42-121تكثيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل التحقيتتق يف مجي ت حتتاالت التمييتتز عل ت
أس تتا األص تتل اإلث تتين أو الق تتوم؛ مب تتا يف ذل تتك التهدي تتد واالعت تتداءات اللفظي تتة
والبدنية وخطاب الكراهية ومقاضاة مرتكبيها (األرجنتني ؛
 43-121اعتمتتاد تتتدابري خمتلف تتة ملكافحتتة التمييتتز العنص تتري ضتتد األقلي تتات
ال س تتيما يائف تتة الروم تتا وإزال تتة مجيت ت العقب تتات ال تتيت حت تتو دون مت تتتعهم ابحلق تتوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الربتغا ؛
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 44-121زايدة التتتدابري الراميتتة إىل من ت مجي ت أشتتكا التمييتتز العنصتتري ضتتد
أفراد الروما واملسلمني وغريهم من األقليات وك لك مجيت أعمتا التحتري علت
العنف واملعاقبة عليها (إكوادور ؛
 45-121مواصت ت تتلة اجلهت ت تتود الراميت ت تتة إىل مكافحت ت تتة التمييت ت تتز العنصت ت تتري ضت ت تتد
األقليات ال سيما أقلية الروما واملسلمون واألشخاص املنحدرون من أصل أفريق؛
(تونس ؛
 46-121اخت تتاذ مجيت ت الت تتدابري املناس تتبة م تتن أج تتل وضت ت ح تتد للتميي تتز ض تتد
األشت تتخاص املنتمت تتني إىل مجاعت تتات الرومت تتا واملست تتلمني واألفارقت تتة (مجهوريت تتة إي ت تران
اإلسالمية ؛
 4٧-121تعزيز التدابري احملددة الراميتة إىل منت ومكافحتة التمييتز ضتد خمتلتف
األقليات ال سيما أقلية الروما (هندورا ؛
 48-121تكثيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل القضتتاء علت التمييتتز العنصتتري والتغلتتب
عل العقبات اليت حتو دون وصو الضحااي إىل العدالة (العراق ؛
 49-121اعتمتتاد تتتدابري فعالتتة ملن ت االعتتتداءات العنص ترية ومكافحتتة خطتتاب
الكراهي تتة وض تتمان التحقي تتق يف مجيت ت اجلت ترائم املرتكب تتة ب تتدواف عنصت ترية وح تتاالت
خطتتاب الكراهيتتة فضتالا عتتن االدعتتاءات املتعلقتتة ابإلفترا يف استتتخدا القتتوة متتن
جانب ضبا الشرية وتقدمي اجلناة إىل العدالة (أذربيجان ؛
 50-121اخت تتاذ ت تتدابري عاجل تتة ملنت ت اهلجم تتات ذات ال تتدواف العنصت ترية ض تتد
األقليات (ماليزاي ؛
 51-121اختاذ تدابري ملن اهلجمات العنصرية ال سيما ضد الروما واملسلمني
وغريهم من األشخاص املنحدرين من أصل أفريق؛ (ابكستان ؛
 52-121اختاذ تدابري ترم؛ إىل التطبيق الفعا لقانون مكافحتة التمييتز وخطتة
العمتتل ملن ت واستئصتتا العنص ترية وكتتره األجانتتب ومعتتاداة الستتامية وغتتري ذل تك متتن
أشكا التعصب (هندورا ؛
 53-121وضت ت ق تتانون حيظ تتر أي دع تتوة إىل الكراهي تتة القومي تتة أو العرقي تتة أو
الدينية تشكل حتريضا عل التمييز ألي سبب من األسباب (ابكستان ؛
 54-121ضمان املالحقة القضائية للمشاركني يف متويل املنظمات التيت حتترض
عل ت ت التمييت تتز العنصت تتري والتحقيت تتق يف مجي ت ت ج ت ترائم التمييت تتز ومقاضت تتاة مرتكبيهت تتا
(األردن ؛
 55-121تعزيز مكافحة العنصترية والتطترف وخطتاب الكراهيتة ومحايتة حقتوق
الروما واألقليات األخرى وتنفي مفهو مكافحة التطترف للفترتة 201٩-2015
تنفي ا انجح ا (الصني ؛
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 56-121اعتماد تدابري فعالتة ملكافحتة خطتاب الكراهيتة وضتمان التحقيتق يف
حاالت خطاب الكراهية ومقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم (بلجيكا ؛
 5٧-121وض ت حتتد لظتتاهرة ج ترائم الكراهيتتة وحتريتتر اخلطتتاب السياستت؛ متتن
خطتتاب الكراهيتتة املوج ت ضتتد مجي ت األقليتتات الدينيتتة والعرقيتتة ووض ت حتتد ل ت يف
وسائط اإلعال واإلنرتن (األردن ؛
 58-121اعتماد تدابري فعالتة ملكافحتة خطتاب الكراهيتة وضتمان التحقيتق يف
مجي حاالت خطاب الكراهية ومقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم (فيي ان ؛
 59-121مض تتاعفة اجله تتود لرص تتد مجيت ت احل تتواد املتص تتلة جبت ترائم الكراهي تتة
وخطاب الكراهية والتحقيق فيها وتقدمي اجلناة إىل العدالة (توغو ؛
60-121

تعزيز آليات مكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية (فرنسا ؛

 61-121اختتتاذ تتتدابري ملن ت اهلجمتتات العنص ترية ومكافحتتة خطتتاب الكراهيتتة
وجرائم التطرف ال سيما تلك اليت تستهدف األقليات وضمان التحقيق يف مجيت
احلواد ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم (دولة فلسطني ؛
 62-121اختتتاذ مجيت ت اخلط تتوات الالزمتتة لوضت ت ح تتد لإلفتتالت م تتن العق تتاب
وضمان تقدمي مجي املستؤولني عتن مجيت أنتواع اجلترائم املرتكبتة بتداف الكراهيتة إىل
العدالة (ابكستان ؛
 63-121اعتماد تدابري وقائية للحد من تصاعد التعصب والتطترف ال ستيما
يف صفوف الشباب (اجلزائر ؛
 64-121اعتمت تتاد تت تتدابري وقائيت تتة ملكافحت تتة التعصت تتب والعنت تتف ال ست تتيما يف
صفوف الشباب (مصر ؛
 65-121مواصتتلة اخت تتاذ إجت تراءات إجيابي تتة وال تتدعوة إىل دع تتم االست ترتاتيجيات
الوينية الرامية إىل معاجلة قضااي التمييز والتعصب داخل اجملتم (إندونيسيا ؛
 66-121تعزي تتز االحت ترتا والتف تتاهم ب تتني الثقاف تتات يف ص تتفوف خمتل تتف فئ تتات
اجملتم وتكثيتف اجلهتود الراميتة إىل مكافحتة خطتاب معتاداة األقليتات يف اخلطتاب
العا (إريرتاي ؛
 6٧-121تعزيت تتز التفت تتاهم بت تتني األع ت تراق واألداين والثقافت تتات داخت تتل اجملتم ت ت
وضتتمان وصتتو ضتتحااي الكراهيتتة العرقيتتة أو العنتتف إىل العدالتتة وستتبل االنتصتتاف
(ماليزاي ؛
 68-121تنظيم محالت توعية وتعزيز التثقيف حبقوق اإلنستان متن أجتل منت
مجي ت أشتتكا التمييتتز والتعصتتب يف مجي ت ش ترائح اجملتم ت وإيتتالء األولويتتة لوض ت
وتنفي مبادرات فعالة تتماش م خطط العمل الراميتة إىل مكافحتة العنصترية وكتره
األجانب والتطرف (أفغانستان ؛
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 69-121مواص تتلة تعزي تتز ومحاي تتة حق تتوق املثلي تتات واملثلي تتني ومزدوج تت؛ املي تتل
اجلنس؛ ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل؛ صفات اجلنسني (أسرتاليا ؛
 ٧0-121زايدة اجله تتود الرامي تتة إىل تعزي تتز ومحاي تتة حق تتوق اإلنس تتان للمثلي تتات
واملثليني ومزدوج؛ امليل اجلنس؛ ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل؛ صفات اجلنسني
(شيل؛ ؛
 ٧1-121اعتمتتاد تش تري بشتتنن املستتاواة يف التتزوا ومتتنح األزوا متتن نفتتس
اجلنس حقوق الزوا التا (آيسلندا ؛
 ٧2-121القضاء عل التمييز ضد األزوا من نفس اجلنس وإضفاء الشترعية
عل تسجيل عالقات االرتبا بني شخصني من نفس اجلنس (هولندا ؛
 ٧3-121ضتتمان احلقتتوق املناستتبة حلالتتة كتتل م تن األزوا متتن جنستتني خمتلفتتني
واألزوا متن نفتتس اجلتنس الت ين يعيشتتون معت ا ومنهتتا علت ستبل املثتتا احلقتتوق يف
جمتاالت الستتكن واملستتاعدة االجتماعيتتة واإلر ال ستتيما عتتن يريتتق إنشتتاء شتراكة
مدنية (فرنسا ؛
 ٧4-121بت ت اجله تتود م تتن أج تتل القض تتاء علت ت اخلط تتاب الس تتلي وخط تتاب
الكراهية ضتد املثليتات واملثليتني ومزدوجت؛ امليتل اجلنست؛ ومغتايري اهلويتة اجلنستانية
وحامل؛ صفات اجلنسني (املكسيك ؛
 ٧5-121اختتتاذ تتتدابري سياستتاتية ملموستتة لتعزيتتز التستتامح والتصتتدي للتمييتتز
القائم عل أسا امليل اجلنس؛ واهلوية اجلنسانية (السويد ؛
 ٧6-121توستتي نطتتاق أحكتتا التش تريعات احمللي تة اخلاصتتة مبكافحتتة خطتتاب
الكراهيت تتة حبيت تتث تشت تتمل امليت تتل اجلنست تت؛ واهلويت تتة اجلنست تتانية واخلصت تتائص اجلنست تتية
(آيسلندا ؛
 ٧٧-121الس تتع؛ م تتن جدي تتد إىل اعتم تتاد خط تتة عم تتل ويني تتة بش تتنن ض تتمان
املس تتاواة للمثلي تتات واملثلي تتني ومزدوج تت؛ املي تتل اجلنس تت؛ ومغ تتايري اهلوي تتة اجلنس تتانية
وحامل؛ صفات اجلنسني (النرويج ؛
 ٧8-121تعت تتديل القت تتانون اجلنت تتائ؛ حبيت تتث يتضت تتمن إشت تتارة حمت تتددة إىل ج ت ترائم
الكراهية القائمة عل أسا امليل اجلنس؛ وضمان عد اعتبار امليل اجلنس؛ شكالا
من أشكا اإلعاقة (إسبانيا ؛
 ٧9-121إنشتتاء هيئتتة مستتتقلة ملكافحتتة الفستتاد كتت؛ حتقتتق يف مجي ت ادعتتاءات
الفساد ومقاضاة اجلناة أما حمكمة مستقلة جديدة ملكافحة الفساد (كندا ؛
 80-121اختاذ مجي اخلطوات الالزمة لتعزيز قوانني مكافحة الفساد وضمان
استقال القضاء ومحاية حقوق الصحفيني وسالمتهم (أسرتاليا ؛
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 81-121إصتتال دوائتتر الشتترية والنيابتتة العامتتة متتن ختتال حتستتني الشتتفافية
والرقابة الالزمني ملكافحة الفساد وتعزيتز املستاءلة وحتستني ثقتة اجلمهتور يف النظتا
القضائ؛ (الوالايت املتحدة األمريكية ؛
 82-121الشروع يف عمليتة وضت خطتة عمتل وينيتة بشتنن األعمتا التجاريتة
وحقتتوق اإلنستتان تتماشت م ت املبتتاد التوجيهيتتة بشتتنن األعمتتا التجاريتتة وحقتتوق
اإلنسان (تشيكيا ؛
 83-121اعتماد خطة عمل وينية لتنفي املباد التوجيهية املتعلقة ابألعما
التجارية وحقوق اإلنسان( :أملانيا ؛
 84-121اعتماد خطة عمل وينيتة بشتنن األعمتا التجاريتة وحقتوق اإلنستان
عل ت ت أست تتا املبت تتاد التوجيهيت تتة املتعلقت تتة ابألعمت تتا التجاريت تتة وحقت تتوق اإلنست تتان
(إسبانيا ؛
 85-121ضتتمان استتتخدا سياستتاهتا وتش تريعاهتا ولوائحهتتا وتتتدابريها اخلاصتتة
ابإلنفاذ استخداما فعاالا يف من ومواجهة تزايد خطر ضلوع املؤسسات التجارية يف
االنتهاك تتات يف ح تتاالت النت تزاع مب تتا يف ذلت تتك ح تتاالت االح تتتال األجن تتي (دولت تتة
فلسطني ؛
 86-121مواصتتلة النظتتر والتحقيتتق عل ت النحتتو الواجتتب يف مجي ت التقتتارير
املتعلق تتة ابدع تتاءات املعامل تتة غ تتري اإلنس تتانية أو اللج تتوء إىل العن تتف ال س تتيما ض تتد
الروما سواء من جانب قوات الشرية أو األفراد (النمسا ؛
 8٧-121اختت تتاذ اإلج ت تراءات الالزمت تتة لوقت تتف املعاملت تتة الالإنست تتانية أو املهينت تتة
لألشخاص ذوي اإلعاقة ال سيما ذوو اإلعاقة النفسية (مجهورية إيران اإلسالمية ؛
 88-121تعزيتتز التتتدابري الراميتتة إىل من ت أفعتتا التع ت يب وغريهتتا متتن ضتتروب
املعاملة أو العقوبة من خال التصديق عل الربوتوكو االختياري التفاقية مناهضتة
التع ت يب وغتتريه متتن ضتتروب املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو املهينتتة
وتنفي ه (هولندا ؛
 89-121التحقي تتق ف تتورا يف مجيت ت ادع تتاءات جل تتوء م تتو ف؛ إنف تتاذ الق تتانون إىل
االستتتخدا املفتتر للقتتوة مبتتا يف ذلتتك التع ت يب وستتوء املعاملتتة والتصتتديق عل ت
الربوتوكتتو االختيتتاري التفاقيتتة مناهضتتة التع ت يب وغتتريه متتن ضتتروب املعامل تتة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (الربتغا ؛
 90-121مواصت تتلة تعزيت تتز مكافحت تتة التح ت تري عل ت ت العنت تتف والتمييت تتز ضت تتد
األقليتتات والفئتتات الضتتعيفة وضتتمان التحقيتتق الفعتتا يف مجي ت ج ترائم الكراهيتتة
وتقدمي اجلناة إىل العدالة (مجهورية فنزويال البوليفارية ؛
 91-121مواصتتلة استتتكما االس ترتاتيجيات ذات الصتتلة وتعزيتتز التش تريعات
للقضاء عل العنف األسري (سنغافورة ؛
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 92-121حتسني أداء النظا القضائ؛ عن يريق تنفيت بترانمج "عدالتة ستريعة"
ونظا آيل لتتبت التقتد احملترز يف القضتااي بغيتة احلتد متن تتراكم القضتااي التيت مل يبت
فيها بعد (جزر البهاما ؛
 93-121التنفي واإلنفاذ الصار للمعايري األخالقية وإدخا إصالحات عل
عملية اختيار وتعيني القضاة من أجل احلفاظ عل نظا العدالة واملساءلة القضتائية
(الوالايت املتحدة األمريكية ؛
 94-121مواصتتلة حتستتني أداء اجلهتتاز القضتتائ؛ بغيتتة تعزيتتز فعاليتتة اإلج تراءات
القضائية (رومانيا ؛
 95-121مواصلة حتسني أداء نظا العدالة مبا يف ذلك مكتب املدع؛ العتا
ومكافحة الفساد وبطء اإلجراءات القضائية (فرنسا ؛
 96-121إنشاء هيئة رقابة مستقلة وحمايدة عل الشترية للتحقيتق يف حتاالت
سوء املعاملة املزعومة وتقدمي من تثب مسؤوليت عنها إىل العدالة (كندا ؛
 9٧-121مواصلة إصال اإليار القانوين املتعلق حبرية التدين بغيتة إجيتاد منتا
من الوائ الديين والتعاون (ألبانيا ؛
 98-121ضتتمان عتتد تعتترض اإلذاعتتات العامتتة للضتتغو السياستتية ومحايتتة
الصتتحفيني بستتبل منهتتا إج تراء حتقيقتتات فوريتتة وفعالتتة يف كتتل متتا يثتتري القلتتق عل ت
سالمتهم (اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية ؛
 99-121تكثي تتف اجله تتود الرامي تتة إىل محاي تتة الص تتحفيني م تتن أي ش تتكل م تتن
أشكا الرتهيب مبا يف ذلك االعتداءات اللفظية (النمسا ؛
 100-121اختاذ تدابري فعالة لضمان سالمة الصحفيني ومقاضاة مجي مترتكي
اهلجمات ضد الصحفيني (أملانيا ؛
 101-121ضمان بيئة سليمة وآمنتة للصتحفيني بستبل منهتا اختتاذ تتدابري تتوفر
هلم احلماية من أي عمل انتقام؛ وتناو مسنلة حقهم يف سرية مصادر عل النحو
الواجب(بولندا ؛
 102-121اخت تتاذ الت تتدابري الالزم تتة لض تتمان س تتالمة الص تتحفيني ومتك تتني وس تتائط
اإلعال من التعبري حبرية دون التعرض خلطر دف غرامات مفرية (سويسرا ؛
 103-121احترتا ومحايتتة وتعزيتتز حريتتة التعبتتري للصتتحفيني واجلهتتات الفاعلتتة يف
وستائط اإلعتال واختتاذ مجيت اخلطتوات الالزمتتة لضتمان متكتن وستائط اإلعتال متتن
العمل أبمان (السويد ؛
 104-121النظت تتر يف اختت تتاذ تت تتدابري إضت تتافية حلمايت تتة حريت تتة الصت تتحافة وحقت تتوق
الصتتحفيني بينهتتا قيتتا هيئتتات إنفتتاذ القتتانون بتحقيقتتات عاجلتتة وفعالتتة يف املختتاير
اليت هتدد السالمة واألمن (سلوفينيا ؛
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 105-121العم ت تتل يف ض ت تتوء مقت ت تتل الص ت تتحايف اين كوس ت تتياك وشت ت تريكت مارتين ت تتا
كوسنريوفا عل اختاذ مجي التدابري الالزمتة حلمايتة ودعتم الصتحافيني الت ين يعملتون
عل كشف الفساد ومسائل أخرى تتعلق ابملصلحة العامة العليا (آيسلندا ؛
 106-121املضت تت؛ يف تعزيت تتز مكافحت تتة االجتت تتار ابألشت تتخاص ال ست تتيما النست تتاء
واأليفا ووض تدابري فعالة لكشف ه ه اجلرائم ومنعها (مجهورية فنزويال البوليفارية ؛
 10٧-121مضتتاعفة اجلهتتود متتن أجتتل مكافحتتة االجتتتار ابألشتتخاص م ت إيتتالء
اهتما خاص للنساء والفتيات (هندورا ؛
 108-121تنفي التشريعات الرامية إىل مكافحة االجتار وختصيص ما يكف؛ من
املوارد واألموا جلهود مكافحة االجتار (جزر البهاما ؛
 109-121جتديد الربانمج الويين ملكافحة االجتار ابلبشر للفترتة 201٨-2015
مبا يف ذلك خطة العمل الوينية ملكافحة االجتار ابلبشر (إندونيسيا ؛
 110-121مواصت ت تتلة تعزيت ت تتز جهودهت ت تتا احلاليت ت تتة الراميت ت تتة إىل مكافحت ت تتة االجتت ت تتار
ابألشتتخاص ومواص تتلة ب تترانمج ال تتدعم لضتتحااي االجت تتار ابلبش تتر ال س تتيما الفئ تتات
الضعيفة (ميامنار ؛
 111-121مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل من ت استتتغال املهتتاجرين أو االجتتتار ب تم
(العراق ؛
 112-121مواصلة تعزيز التدابري الراميتة إىل منت واستئصتا االجتتار ابأليفتا
ال سيما االجتار بفتيات الروما (ملديف ؛
 113-121مواصتتلة النهتتوض ابلسياستتات وتعزيتتز اآلليتتات الراميتتة إىل مكافحتتة
االجتار ابألشخاص وتوفري احلماية واملساعدة للضحااي (الفلبني ؛
 114-121زايدة تعزيز اجلهود املب ولتة يف جمتا مكافحتة االجتتار ابلبشتر مبتا يف
ذلك حتسني اآللية الوينية لتحديد ضحااي االجتار ابلبشر ومحايتهم وإعتادة أتهتيلهم
(بيالرو ؛
 115-121تعزيز اجلهود الرامية إىل دعم وإعادة إدما ضحااي الرق املعاصر يف
أضتعف اجملتمعتتات احملليتتة متتن أجتل احلتتد متتن خطتتر إعتادة االجتتتار (اململكتتة املتحتتدة
لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية ؛
 116-121تكثي تتف اجله تتود الرامي تتة إىل التع تترف املبك تتر علت ت ض تتحااي االجت تتار
ابلبشر وخباصة النساء واأليفتا وتقتدمي املستاعدة إىل الضتحااي ومقاضتاة اجلنتاة
ومعاقبتهم ومعاجلة األسباب اجل رية لالجتار (إكوادور ؛
 11٧-121تعزي تتز اجله تتود املب ول تتة م تتن أج تتل التحدي تتد املبك تتر لض تتحااي االجت تتار
ابألشخاص وتوفري احلماية هلتم وتقتدمي مترتكي جترائم االجتتار ابلبشتر إىل العدالتة
حيتتث أن العديتتد متتن التقتتارير الدوليتتة يشتتري إىل أن ستتلوفاكيا ال ت تزا بلتتد منشتتن
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وعبتتور ومقصتتد يف ج ترائم االجتتتار ال ستتيما ألغ تراض العمتتل واالستتتغال اجلنستت؛
واإلكراه عل التسو (األردن ؛
 118-121ت تتوفري الت تتدريب لق تتوات األم تتن وم تتو ف؛ اهلج تترة وامل تتدعني الع تتامني
والقضاة من أجل حتسني حتديد هوية ضحااي االجتار ومحايتهم (إسرائيل ؛
 119-121توستي نطتاق محتتالت التوعيتة احلكوميتة مبشتتاركة أصتحاب املصتتلحة
املعنيني ك؛ تصل إىل األشخاص األكثر عرضة خلطر االجتار (سنغافورة ؛
 120-121توفري احلمايتة والتدعم لألسترة ابعتبارهتا الوحتدة الطبيعيتة واألساستية
للمجتم (مصر ؛
 121-121مواص تتلة تت تتدعيم السياست تتات االجتماعيت تتة ال ست تتيما تعزيت تتز العمالت تتة
واملساعدة الصحية للقطاعات األكثر فقرا (مجهورية فنزويال البوليفارية ؛

 122-121تعزيتتز التنميتتة االقتصتتادية واالجتماعيتتة ملستتاعدة األشتتخاص ال ت ين
يعتتانون متتن الفقتتر عل ت رف ت مستتتوى معيشتتتهم ومحايتتة حقتتوق النستتاء واأليفتتا
واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من الفئات الضعيفة (الصني ؛
 123-121تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة إىل زايدة ختتدمات الرعايتتة الصتتحية ال ستتيما
حتسني فرص الوصو إىل الرعاية الصحية يف أقسا أمراض النساء والتوليتد للنستاء
املهمشات (بواتن ؛
 124-121ختصيص ما يكف؛ من املوارد املالية من أجل املض؛ يف تعزيز التعليم
يف مرحلة الطفولة املبكرة (ماليزاي ؛
 125-121ضتتمان تكتتافؤ فتترص الوصتتو إىل مجي ت مستتتوايت التعلتتيم جلميت ت
األيفا دون متييز (آيسلندا ؛
 126-121مواصلة جهودهتا الراميتة إىل ضتمان احلتق يف التعلتيم اجليتد والشتامل
مت الرتكيتتز علت حصتتو األيفتتا املنتمتتني إىل مجاعتتات األقليتتات واأليفتتا ذوي
اإلعاقة عل التعليم (أفغانستان ؛
 12٧-121تكثيتتف اجله تتود الراميتتة إىل اعتم تتاد خريطتتة يري تتق واضتتحة للتعل تتيم
املستتتدا والشتتامل للجميت مت الرتكيتتز بصتتفة خاصتتة علت األيفتتا ذوي اإلعاقتتة
وأيفا األقليات (بولندا ؛
 128-121مواصتلة اجلهتتود الراميتة إىل حتستتني فترص حصتتو األيفتا احملتترومني
اجتماعيا عل التعليم وزايدة معد التحاق الروما ابملدار (تشيكيا ؛
 129-121ضمان وصو مجيت األيفتا مبتا يف ذلتك تالميت الرومتا إىل مجيت
مستوايت التعليم دون أي متييز عل أسا االنتماء العرق؛ (هنغاراي ؛
 130-121ختصتتيص متتوارد كافيتتة متتن أجتتل ضتتمان املستتاواة يف احلصتتو عل ت
التعلت تتيم اجلي ت تتد وحتس ت تتني إدم ت تتا أيفت تتا الروم ت تتا يف النظ ت تتا املدرس ت تت؛ الس ت تتلوفاك؛
(سلوفينيا ؛
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 131-121مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة إىل ضتتمان حصتتو اجلمي ت عل ت التعلتتيم
ال سيما أيفا الروما ومعاجلة أي متييز أو تفرقة يف النظا التعليم؛ (اليوانن ؛
 132-121التشتتجي عل ت إدمتتا األيف تتا الرومتتا واأليفتتا ذوي اإلعاق تتة يف
نظا التعليم السلوفاك؛ وتقدمي التدعم للمتدار كت؛ تتتمكن متن مكافحتة الفصتل
بني التالمي يف املدار (فرنسا ؛
 133-121مواصتتلة وض ت اس ترتاتيجيات مكافحتتة التمييتتز يف املنتتاهج الدراستتية
جلمي مراحل التعليم (قربص ؛
 134-121مواصتتلة تعزيتتز إيارهتتا التتويين للنه توض ابلتثقيتتف يف جمتتا حقتتوق
اإلنسان يف املرحلتني االبتدائية والثانوية (الفلبني ؛
 135-121تكثيف اجلهود الراميتة إىل تعزيتز التثقيتف والتتدريب يف جمتا حقتوق
اإلنسان آخ ة يف االعتبار املراحل الراهنة والستابقة متن التربانمج العتامل؛ للتثقيتف
يف جما حقوق اإلنسان (اتيلند ؛
 136-121تعزيز مشاركة املرأة يف القطاع العا بشكل فعل؛ (أذربيجان ؛
 13٧-121اختاذ التتدابري الالزمتة لتزايدة متثيتل املترأة يف مناصتب صتن القترار يف
القطتتاعني العتتا واخلتتاص والقضتتاء علت عتتد املستتاواة يف األجتتور علت أستتا نتتوع
اجلنس (كواب ؛
 138-121تعزيتز املستتاواة بتتني اجلنستتني وزايدة مشتاركة املترأة يف ستتوق العمتتل
وتقليص الفجوة يف األجور بني املرأة والرجل (العراق ؛
 139-121حتستتني فتترص احلصتتو علت العمتتل الالئتتق جلميت النستتاء والقضتتاء
عل مجي أشكا التمييز ضد املترأة يف العمتل وإجيتاد فترص اجتماعيتة واقتصتادية
للمرأة (ماليزاي ؛
 140-121تعزيتتز وصتتو املترأة إىل ستتوق العمتتل والقضتتاء علت أوجت التفتتاوت
األفقتت؛ والعمتتودي بتتني املترأة والرجتتل يف ستتوق العمتتل وستتد الفجتتوة يف األجتتور بتتني
اجلنسني (كرواتيا ؛
 141-121اختتتاذ تتتدابري فعالتتة ملن ت وتفتتادي مجي ت أشتتكا العنتتف ضتتد امل ترأة
(املكسيك ؛
 142-121اعتم تتاد ب تترانمج ش تتامل بش تتنن حق تتوق الص تتحة اجلنس تتية واإلجنابي تتة
وختصيص ما يكف؛ من املوارد لتنفي ه (بلجيكا ؛
 143-121مواصلة معاجلة مشاكل الصحة اإلجنابيتة متن ختال التربانمج التويين
لرعاية األيفا واملراهقني (جورجيا ؛
 144-121ضمان أن يغط؛ التنمني الصح؛ التكاليف املتصلة ابلصحة اجلنسية
واإلجنابية ووسائل من احلمل احلديثة للجمي (آيسلندا ؛
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 145-121اخت تتاذ ت تتدابري فعال تتة لض تتمان حص تتو املت ترأة علت ت الرعاي تتة املتعلق تتة
ابإلجهاض املنمون بسبل منها إلغاء شتري؛ االنتظتار اإللزامت؛ واحلصتو علت إذن
من يرف اثلث (الدامنرك ؛
 146-121تنق تتيح ق تتانون الرعاي تتة الص تتحية لض تتمان احلص تتو علت ت اإلجه تتاض
املتتنمون وإلغتتاء شتترو االستشتتارة اإللزاميتتة واالنتظتتار الطويتتل غتتري الضتتروري يبيتتا
واحلصو عل إذن من يرف اثلث (آيسلندا ؛
 14٧-121إنشتتاء هيئتتة مستتتقلة إلجتراء دراستتة استقصتتائية شتتاملة لعتتدد النستتاء
اللوايت جرى تعقيمهن دون موافقتهن املستنرية (كندا ؛
 148-121تعزيز حقوق الطفل (ليبيا ؛
 149-121وض ت حتتد للعقتتاب البتتدين لأليفتتا يف مجي ت الستتياقات وتشتتجي
أشكا التنديب غري العنيف كبدائل (النمسا ؛
 150-121تكثيتتف جهودهتتا الراميتتة إىل التنفي ت الكامتتل لالس ترتاتيجية الوينيتتة
حلماية األيفا من العنف (اجلبل األسود ؛
 151-121اعتماد هنج قائم عل حقوق اإلنسان إزاء اإلعاقة (اجلزائر ؛
 152-121اعتم تتاد القواع تتد والت تتدابري الالزم تتة لت تتوفري احلماي تتة الش تتاملة حلق تتوق
األشخاص ذوي اإلعاقة م هنج قائم عل حقوق اإلنسان (إكوادور ؛
 153-121مواصلة تعزيز تدابري دعم األشخاص ذوي اإلعاقة (رومانيا ؛
 154-121ضمان املساواة يف احلقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة (اهلند ؛
 155-121اختتتاذ خطتتوات إضتتافية لتوستتي نطتتاق ختتدمات الرعايتتة واملستتاعدة
االجتماعية ك؛ تشمل مجي األشخاص ذوي اإلعاقة ال سيما األيفا (بلغاراي ؛
 156-121تعزيت تتز حق ت تتوق األشت تتخاص ذوي اإلعاق ت تتة عت تتن يري ت تتق اإلقت ت ترار أبن
حرماهنم من ترتيبات تيسريية معقولة يعترب شكالا من أشكا التمييز (إريرتاي ؛

 15٧-121ضمان تعليم جام يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة وتتوفري ختدمات
ومرافق الرعاية الصحية هل ه الفئة (إسرائيل ؛
 158-121مواص تتلة وتعزي تتز جه تتود محاي تتة حق تتوق األش تتخاص ذوي اإلعاق تتة يف
الوصو إىل خدمات الرعاية الصحية (ملديف ؛
 159-121اعتم ت تتاد سياس ت تتات هت ت تتدف إىل إشت ت تراك ممثل ت تت؛ األقلي ت تتات القومي ت تتة
واجلماعات اإلثنية يف خمتلف مستوايت احلكم عل الصعيدين الويين واحملل؛ وهو
ما سبق التوصية ب (أوروغواي ؛
 160-121ضمان أن يكون استخدا لغات األقليتات يف احليتاة العامتة متماشتيا
م ت ت املبت تتاد الت تتواردة يف امليثت تتاق األورويب للغت تتات اإلقليميت تتة أو لغت تتات األقليت تتات
واالتفاقية اإليارية حلمايتة األقليتات القوميتة وتنفيت االلتزامتات املتعلقتة ابألقليتات
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القوميتتة التتيت وضتتعتها املعاهتتدة بشتتنن عالقتتات حستتن اجلتتوار والتعتتاون التتودي بتتني
هنغاراي وسلوفاكيا (هنغاراي ؛
 161-121اعتمت تتاد قت تتانون مركت تتب وشت تتامل للقوميت تتات يتعلت تتق بضت تتمان تطت تتور
األقليات القومية واحلفاظ عل هويتها ما يتيح فرص ا فعلية للفئتات املت كورة مثتل
احلكم ال ايت (هنغاراي ؛
 162-121هتيئ تتة بيئ تتة ش تتاملة جلميت ت األش تتخاص الت ت ين ينتم تتون إىل األقلي تتات
اإلثنية والقومية والدينية عن يريق تعزيز التسامح وضمان تكافؤ فرص املشتاركة يف
عمليات صن القرار (أذربيجان ؛
 163-121مواص تتلة حتس تتني التشت تريعات واملؤسس تتات م تتن أج تتل محاي تتة حق تتوق
األقليات القومية (شيل؛ ؛
 164-121ب املزيد من اجلهود من أجل هتيئة بيئة شاملة لألشتخاص املنتمتني
إىل األقلي تتات اإلثني تتة والقومي تتة والعرقي تتة والديني تتة وغريه تتا م تتن األقلي تتات ويف هت ت ا
الصتدد إاتحتة إمكانيتة حصتوهلم علت الستكن الالئتق ومستاواهتم بغتريهم يف فترص
التعليم وحتسني روفهم املعيشية (مجهورية كوراي ؛
 165-121اعتمت تتاد تت تتدابري وقائيت تتة ملواجهت تتة التعصت تتب وتشت تتجي إدمت تتا مجي ت ت
األقليات ال سيما يف صفوف الشباب (مجهورية مولدوفا ؛
 166-121مواصلة العمل عل تنفي اإلجراءات املتخ ة ملكافحة التمييتز ضتد
األقليات ال سيما حتسني املستوايت املعيشية للروما وإدماجهم يف جمتاالت التعلتيم
والصحة والعمل والسكن (كواب ؛
 16٧-121القضاء عل مجي أشكا املمارسات التمييزية ضد الروما (اهلند ؛
 168-121زايدة جهودها الراميتة إىل زايدة احلمايتة الرومتا متن التمييتز ال ستيما
فصل أيفا الروما يف التعليم (النرويج ؛
 169-121وض حد جلمي أشكا املمارسات التمييزية ضد الرومتا خصوصتا
يف احلصو عل التعليم والستكن والرعايتة الصتحية واخلتدمات االجتماعيتة والعمتل
(سويسرا ؛
 1٧0-121اختتتاذ تتتدابري خاصتتة متتن أجتتل القضتتاء عل ت التمييتتز اهليكلتت؛ ضتتد
الرومتتا وإزالتتة مجي ت العقبتتات التتيت تعرقتتل إعمتتا احلقتتوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة
والثقافية للروما (االحتاد الروس؛ ؛
 1٧1-121كفالتتة التنفي ت الفعتتا لالس ترتاتيجية الوينيتتة إلدمتتا الرومتتا (االحتتتاد
الروس؛ ؛
 1٧2-121إعطتتاء األولويتتة القصتتوى لتنفيت السياستتات واإلجتراءات الراميتتة إىل
ضمان عد تعرض الروما وغريهم من اجملموعتات املهمشتة أو الضتعيفة لإلقصتاء أو
العز القسري (املكسيك ؛
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 1٧3-121مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إىل احل تتد م تتن ع تتز الروم تتا وإىل إدم تتاجهم
وعل ت وجت ت اخلصتتوص كفال تتة وصتتو مجيت ت األيفتتا إىل مجيت ت مستتتوايت التعل تتيم
بصرف النظر عن انتمائهم اإلثين ومبا يتفق م التزامات سلوفاكيا الدولية يف جما
حقوق اإلنسان وتنفيت التربامج الراميتة إىل حتقيتق املستاواة بتني اجلميت يف احلصتو
عل اخلدمات الصحية والسكن والعمل (فنلندا ؛
 1٧4-121مواصلة تنفي خطط اإلدمتا االجتمتاع؛ للرومتا يف جمتاالت العمالتة
والتعلتتيم والستتكن والرعايتتة الصتتحية؛ وتعزيتتز محايتتة حقتتوق األيفتتا والنستتاء الرومتتا
(مجهورية فنزويال البوليفارية ؛
 1٧5-121مواصتتلة العمتتل عل ت معاجلتتة التمييتتز والفصتتل الل ت ين تتعتترض هلمتتا
أقلية الروما فيما يتعلق ابحلصو عل اخلدمات العامة مثل التعليم والصحة (تركيا ؛
 1٧6-121تسري اجلهود الرامية إىل تنفي االسرتاتيجية الوينية إلدمتا الرومتا
من أجل احلد من الفقر والتصدي للتمييز ضد جمتمعات الروما ولعزهلا (أسرتاليا ؛
 1٧٧-121مواصلة اختاذ اخلطوات الالزمة لتنفي اسرتاتيجية إدما الرومتا حتى
عتتا  2020تنفي ت ا كتتامالا م ت إيتتالء اهتمتتا ختتاص لتنفي ت حتتق جمتمعتتات الرومتتا
املهمشة يف التعليم والصحة والسكن (الربازيل ؛
 1٧8-121تنفي سياسات أكثر مشوالا فيما يتعلق إبدمتا الرومتا كإدمتاجهم يف
جم تتايل التعل تتيم واإلس تتكان علت ت س تتبيل املث تتا مت ت حتس تتني ف تترص احلص تتو علت ت
اخلدمات األساسية مثل املياه والصرف الصح؛ والكهرابء (إسبانيا ؛
 1٧9-121اخت تتاذ ت تتدابري إض تتافية حلماي تتة وإدم تتا الروم تتا بط تترق منه تتا ض تتمان
املساواة هلم يف احلصو عل الستكن ووضت حتد لعتز أيفتا الرومتا يف املتدار
وجتنتب التمييتز ضتد الرومتا يف ستوق العمتتل ومقاضتاة متو ف؛ إنفتاذ القتانون الت ين
يستخدمون القوة املفرية ضد الروما (أملانيا ؛
 180-121ض تتمان آلي تتة فعال تتة تت تتيح احلص تتو علت ت الرعاي تتة الص تتحية والتعل تتيم
والسكن املالئم كما تتيح بيئة ترم؛ إىل تعزيز اإلدما االجتماع؛ للروما (اهلند ؛
 181-121اعتماد تدابري ملموسة وفعالة ملعاجلة ومن التمييز ضتد نستاء الرومتا
فيمتتا يتعلتتق ابلوصتتو إىل الصتتحة واحلقتتوق اجلنستتية واإلجنابيتتة مبتتا يف ذلتتك صتتحة
األ (السويد ؛
 182-121مواصلة تنفي تتدابري ترمت؛ إىل رصتد األيفتا املنتمتني إىل األقليتات
من أجل ضمان بقائهم يف النظا التعليم؛ إىل جانتب التتدابري التيت اختت ت ابلفعتل
لت تتوفري التعل تتيم بلغ تتات أخ تترى غ تتري الس تتلوفاكية وه تت؛ ت تتدابري حتظت ت بتق تتدير كب تتري
(أوروغواي ؛
 183-121ضت تتمان املست تتاواة يف احلقت تتوق أليفت تتا الرومت تتا ومحت تتايتهم مت تتن مجي ت ت
أشكا التمييز (اهلند ؛
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 184-121اختاذ مجي التتدابري الالزمتة ملعاجلتة األستباب اجل ريتة للتمييتز ولعتز
أيفا الروما يف النظا التعليم؛ (ليختنشتاين ؛
 185-121زايدة التمويتتل التتالز لتحقيتتق املستتاواة أليفتتا الرومتتا يف احلصتتو
عل ت التعلتتيم يف نظتتا التعلتتيم الرئيستت؛ ال ت ي ينبغتت؛ أن يكتتون جامع ت ا وذلتتك وفق ت ا
لاللتزامات الواردة يف االسرتاتيجية الوينية إلدما الروما (الوالايت املتحدة األمريكية ؛
 186-121تكثي تتف الت تتدابري الرامي تتة إىل ض تتمان حص تتو أيف تتا الروم تتا عل ت ت
التعلتتيم عتتن يريتتق ختلتتيص ب ترامج وممارس تتات التعلتتيم متتن املعتتايري التتيت تس تتتخد
للتمييز ضدهم (األرجنتني ؛
 18٧-121ضمان التحاق مجي أيفا الروما مبؤسسات تعليمية جيتدة وجامعتة
ال ميار فيها أسلوب عز هؤالء األيفا (كندا ؛
 188-121مضاعفة اجلهود الرامية إىل حتسني إمكانيتة وصتو أيفتا الرومتا إىل
نظا التعليم (أيرلندا ؛
 189-121تعزيز إدمتا املهتاجرين يف اجملتمت الستلوفاك؛ عتن يريتق مجلتة أمتور
بينهتتا فتتتح صتتفوف لتعلتتيمهم اللغتتة الستتلوفاكية بتمويتتل متتن احلكومتتة واالعت ترتاف
ابلشهادات اليت حصلوا عليها يف اخلار (فيي ان ؛
 190-121وض اإليار القانوين الالز لضمان حقوق مجي املهاجرين بصرف
النظتر عتن كيفيتة دختوهلم إىل البلتد وإقتتامتهم فيت وتشتجي اهلجترة املنظمتة واآلمنتتة
والنظامية (املكسيك ؛
 191-121اعتمتتاد تتتدابري حلمايتتة مجي ت النستتاء املهتتاجرات مبتتا يف ذلتتك التتاليت
ال حيملن واثئق(الربتغا
 192-121مواصتلة كفالتتة الوصتتو إىل العدالتتة جلميت العمتتا املهتتاجرين وأفتراد
أسرهم (الفلبني ؛
 193-121تعزيز مركز املساعدة القانونية متن أجتل ضتمان محايتة وتعزيتز حقتوق
األجانب مثل املهاجرين والالجئني وملتمس؛ احلماية الدولية (إندونيسيا ؛
 194-121تعزيتتز محايتتة القصتتر غتتري املصتتحوبني ال ستتيما متتن ختتال متتنحهم
إمكانية احلصو عل التعليم والتدريب املهين (السنغا ؛
 195-121مواصتتلة تنفي ت التتتدابري الراميتتة إىل تعزيتتز محايتتة األشتتخاص عتتدمي؛
اجلنسية ال سيما من خال املساعدة القانونية الرفيعة املستوى (صربيا
تعرب عن موقتف الدولتة
 -122ومجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ه ا التقرير ّ
(التتدو التتيت قتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض وينبغتت؛ أالّ يُفهتتم أهنتتا حتظت بتنييتتد
الفريق العامل ُككل
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