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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 عـشرة يف الفتـرة      اخلامسة، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 يف  فرنـسا يف  الـة   حلاواسُتعرضت  . ٢٠١٣ فرباير/شباط ١ إىل   يناير/كانون الثاين  ٢١ من

فرنـسوا  السيد   فرنساوترأس وفد   . ٢٠١٣ يناير/ كانون الثاين  ٢١ املعقودة يف    األوىلاجللسة  
 يف جلسته   بفرنساواعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق      .  السفري املعين حبقوق اإلنسان    ،زميراي
  .٢٠١٣ يناير/الثاين كانون ٢٥، املعقودة يف العاشرة

اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين        ،  ٢٠١٣ يناير/الثاينكانون   ١٤ويف    -٢
  .الكويت والكونغوو إيطاليا: فرنسالتيسري استعراض احلالة يف ) اجملموعة الثالثية(التايل 

 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
 :فرنسااحلالة يف صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض  ،١٦/٢١ القرار

ــين أو  )أ(   ــر وط ــرة  تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ ع
(A/HRC/WG.6/15/FRA/1)؛ 

جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
 ؛(A/HRC/WG.6/15/FRA/2)) ب(١٥ للفقرة

 )ج(١٥ موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة            )ج(  
(A/HRC/WG.6/15/FRA/3).  

إسـبانيا  ، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً   فرنساحيلت إىل   وأُ  -٤
. والنرويج وهولندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     املكسيك  ووسلوفينيا  

 .عراض الدوري الشاملوميكن االطالع على هذه األسئلة على املوقع الشبكي اخلارجي لالست

 موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

هذه وبرسوخ  دور حقوق اإلنسان يف بناء اجلمهورية الفرنسية        بذكّر الوفد الفرنسي      -٥
املسألة، وُتعـّد   إلحراز تقّدم يف هذه وال يزال اجملال مفتوحاً   . احلقوق يف املؤسسات الفرنسية   

  . ملساعدة فرنسا على رفع مستوى متطلباهتا أساسياًوجهة النظر اخلارجية والنقد أمراً
 ٢٠١٠وصـدر عـام     . واالستعراض الدوري الشامل أداة أساسية ذات طابع دائم         -٦

مشاورات لل مثرة التقرير الوطين املقدَّم يف إطار االستعراض الثاين         كانو. تقرير منتصف املدة  
  . اجملتمع املدينمبا فيها ،كافة اجلهات املعنيةمع 
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فحىت وقت  . تعزيز حقوق األشخاص املقيمني يف فرنسا      ٢٠٠٨منذ عام   وقد جرى     -٧
فق ووما إال قبل دخوله حيز النفاذ       التحقق من دستورية قانون     باإلمكان  ، مل يكن    قريب جداً 

 ألي شـخص يرفـع       جييز  مت اعتماده   رئيسي، وهناك تعديل دستوري  . للغايةشروط حمددة   
ّس باحلقوق واحلريـات    ميدعوى أمام حمكمة فرنسية الدفع بأن أحد القوانني السارية بالفعل           

  .املكفولة مبوجب الدستور
فأصبح مبقدور أي شخص مقيم يف فرنسا أن يتقّدم جمانا بالتماس لـدى مؤسـسة                 -٨

 عملـها علـى انتـهاك       واحدة خمتصة، يف حال اعترب أنّ إحدى اإلدارات العامة أقدمت يف          
 وجتمـع ،  ٢٠١١وهذه املؤسسة هي مؤسسة املدافع عن احلقوق اليت أنشئت عـام            . حقوقه

 . هبيئات إدارية مستقلة أخرىاملهام اليت كانت مناطة سابقاً

شخص مقيم يف فرنسا للتبليغ عن تعّرضه لفعـل         أي  وازدادت الفرص املتاحة أمام       -٩
 مكتباً العامة التابعة للمحاكم الفرنسية      مجيع النيابات ضّم  وت. متييزي وال سيما يف جمال العمل     

ملناهضة التمييز خيتص بكافة األفعال املرتكبة بسبب انتماء الضحية إىل جمموعة إثنية أو قومية              
 .  اجلنسيبسبب امليلأو عرق أو دين أو 

 مع قـوات    تعاملهشخص مقيم يف فرنسا لدى      أي  وتعززت احلماية اليت حيظى هبا        -١٠
 اليت ينبغي احترامها عند التعامل مـع        للشروطفالسلطات الفرنسية تويل عناية كبرية      . األمن

األشخاص أثناء استجواهبم أو وضعهم قيد احلبس االحتياطي أو عند اختاذ أي إجراء آخر من               
االحترام املطلق  : وتستند هذه العناية إىل ثالثة مبادئ عامة هي       . إجراءات احلرمان من احلرية   

 كانت جنسيتهم أو أصلهم؛ واستخدام القوة باحلد األدىن الالزم وعلى حنـو             شخاص أياً لأل
 .متناسب؛ ومحاية األشخاص املوقوفني واحترام كرامتهم

 زيـادة  تركيز عملها علـى     ٢٠١٢وتعتزم احلكومة املنبثقة عن انتخابات ربيع عام          -١١
 أجل تعزيز كافة التدابري الرامية إىل       فأُنشئت وزارة حلقوق املرأة من    . محاية احلريات األساسية  

وهذه الوزارة مكلّفة كذلك بتنـسيق العمـل        . ضمان احترام وتعزيز حقوق املرأة يف اجملتمع      
  .احلكومي يف جمال مكافحة أفعال العنف والتمييز املرتبطة بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية

) ٢٠١٤-٢٠١٢(اداة السامية   واعتمدت فرنسا خطة عمل وطنية ملناهضة العنصرية ومع         -١٢
  .) أدناهانظر ("استراتيجية احلكومة الفرنسية إلدماج مجاعة الروما"كما وضعت ). أدناهانظر (

وأعلنت وزيرة العدل عن اختاذ جمموعة من التدابري الراميـة إىل مواصـلة حتـسني                 -١٣
 ).أدناهانظر (السياسة اليت تتبعها فرنسا يف جمال السجون 

 باعتمـاد سياسـة    ٢٠١٢التزمت احلكومة املنبثقة عن انتخابات ربيع عام        ،  وأخرياً  -١٤
وجيـري  . جديدة يف جمال اهلجرة جتمع يف الوقت نفسه بني روح املسؤولية واحلّس اإلنساين            

يعزز بالتايل  ألجانب و  تصريح إقامة متعددة السنوات ل     يرمي إىل اعتماد  إعداد مشروع قانون    
  .  متعمقةلدراسةاجلنسية باحلصول على لتشريع املتعلق اخيضع كما . إدماجهم يف فرنسا
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وجتري مراقبة دخول األجانب إىل األراضي الفرنسية وإقامتهم فيها، ومتنح فرنـسا              -١٥
، مثل احلق يف العمل ويف تلقي       بعض احلقوق إىل األجانب املقيمني فيها بصورة قانونية حصراً        

املتواجدين على األراضي الفرنسية، بصرف     ولكن حيّق لألجانب    . بعض اخلدمات االجتماعية  
النظر عن وضعهم، أن يلجأوا إىل أماكن اإليواء الطارئ وأن يستفيدوا من املساعدة الطبيـة               

 .اليت تقدمها الدولة واليت تتيح هلم تلقي الرعاية الصحية

 على أقاليم ما ٢٠٠٨وتسري مظاهر التقدم اليت شهدها جمال حقوق اإلنسان منذ عام     -١٦
كل إقليم من األقاليم    لغري أن   .  ملبدأ املساواة بني املواطنني الفرنسيني     راء البحار، وذلك تطبيقاً   و

 بالطريقة اليت تعاجل    وال ميكن معاجلة املشاكل دائماً    . واقع جغرايف وتارخيي واجتماعي خاص به     
 تنظيم  طريقعن   هبا يف األرض األم، فتعمل الدولة جاهدة على إجياد حلول مالئمة وذلك مثالً            

 .  خالل فترة األزمة االقتصادية الراهنةمؤمترات اقتصادية وسياسية يف كل إقليم من األقاليم

وهي بالتايل تويل أمهية بالغة للترابط القائم       " مجهورية اجتماعية "، فإن فرنسا    وأخرياً  -١٧
  .بني احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلقوق املدنية والسياسية

   موضوع االستعراضوردود الدولةجلسة التحاور   -باء  
وترد التوصيات املقدمة خالل جلسة     .  وفداً ببيانات خالل جلسة التحاور     ٨٤أدىل    -١٨

  .التحاور يف الفرع الثاين من هذا التقرير
وأثنت إيطاليا على خطة العمل الوطنية اليت وضعتها فرنسا ملناهضة العنصرية ومعاداة        -١٩

واستفسرت عن اإلجراءات املتخذة ملعاجلة     . وسألت عن املوارد املخصصة لتنفيذها    السامية،  
، وتعزيز مكافحة بغاء األطفال      هلم  املساعدة الطبية  تقدميالشواغل املتعلقة حبقوق احملتجزين و    

 .وقّدمت إيطاليا توصيات. واستغالهلم يف املواد اإلباحية

وزارة جملس الوزراء، وأملت يف أن تساهم       ورّحبت اليابان بشغل النساء نصف مقاعد         -٢٠
وأعربت اليابان عن تقديرها إلعالن العزم علـى        .  يف ضمان احترام حقوق املرأة     حقوق املرأة 

إيقاف إخالء مجاعات الروما ولبذل اجلهود من أجل القضاء على التمييز على أساس االنتمـاء               
  .وقّدمت اليابان توصيات. اإلثين
االتفاقيـة  و حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   صديق على اتفاقية    والحظت األردن الت    -٢١

 اإلطار املؤسسي عـن     بتعزيزورّحبت  . الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      
 فرنـسا  تـدعم طريق إنشاء وزارة حقوق املرأة ومؤسسة املدافع عن احلقوق، وأملت يف أن      

  . وقّدمت األردن توصيات.هاتني اهليئتني حىت تؤديا مهامهما بصورة فعالة
وأشارت الكويت إىل الدور اهلام الذي أدته فرنسا، من خالل التزاماهتا ومسامهاهتا،              -٢٢

وأشادت بإنشاء مؤسسة . يف إرساء قواعد النظام الدويل املتعلق حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان      
ي وواألشـخاص ذ  املدافع عن احلقوق وباجلهود املبذولة للقضاء على التمييز ضد األجانب           

 .وقّدمت الكويت توصيات. املعتقدات املختلفة
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مجهورية الو الدميقراطية الشعبية على التقـدم احملـرز يف تنفيـذ توصـيات              وأثنت    -٢٣
 ضمان  هبدف هامة   اختذت مبادرات والحظت أن فرنسا    . االستعراض الدوري الشامل السابقة   

 األمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى      وشّجعت فرنسا على تعزيز التعاون مع     . حقوق اإلنسان 
  . جهات معنية بغية التغلب على التحديات القائمة أمام ضمان إنفاذ حقوق مواطنيهاو

وأشادت ليبيا بالتدابري التشريعية واملؤسسية اليت اُتخذت حلمايـة حقـوق املـرأة               -٢٤
 مؤسـسات   تـدريب يف  التوعيـة و  ال واليت تتضمن مجلة أمور من بينها        العنصريةومكافحة  
كما نّوهت ليبيا بالتدابري املتخذة لتعزيز التنّوع الثقايف واللغوي وبالسياسات املَعدَّة           . أكادميية

  .وقّدمت ليبيا توصيات. إلدماج املهاجرات يف جمال العمل
أعربـت  لكنها ناِهضة للتمييز، املتشريعات الالحظت ماليزيا التدابري املتخذة إلنفاذ   و  -٢٥

ألجانب خالل احلمالت االنتخابيـة؛ وإزاء تنفيـذ        ا على كره    التحريضج  عن قلقها إزاء هن   
 الذي مينع صراحة التالميذ املرتدين رموزا دينيـة مـن ارتيـاد             ،٢٠٠٤/٢٢٨القانون رقم   

املدارس العامة؛ وإزاء التقارير املتعلقة بتزايد األفعال العنصرية ضد األشخاص املنحدرين من            
  .وقّدمت ماليزيا توصيات. منيمشال غرب أفريقيا وضد املسل

والحظت موريتانيا اجلهود اليت بذلتها احلكومة لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري            -٢٦
وشّجعت فرنسا علـى مواصـلة      .  مظامل تتمتع بصفة دستورية    أمانةوأقّرت بإنشاء   . الشامل

 كـره    وتنم عـن   إعالميةشخصيات  سياسيون أو   اليت يديل هبا    مكافحة التصرحيات العامة    
  .ودعت موريتانيا فرنسا إىل االستمرار يف حتسني أوضاع املهاجرين. األجانب

وأقّرت املكسيك بأن تعزيز حقوق اإلنسان والدميقراطية مسألة جوهرية يف السياسة             -٢٧
 املظامل، وأشادت بالتـدابري املتخـذة لتنفيـذ         أمانةوأشارت إىل إنشاء    . اخلارجية الفرنسية 

 ١٢٤دوري الشامل السابقة، مبا فيها سحب اإلعالن املتعلق باملـادة           توصيات االستعراض ال  
  .وقّدمت توصيات. من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

، منذ أّول دراسة خـضعت هلـا يف إطـار           قد أنشأت والحظت بريو أن فرنسا        -٢٨
دت خطة عمل وطنية     املظامل، واعتم  وأمانةاالستعراض الدوري الشامل، وزارة حقوق املرأة       

وطلبت بريو معلومات عن التدابري اليت اُتخذت للحد من االكتظـاظ يف            . ملناهضة العنصرية 
  .وقّدمت بريو توصيات. السجون وحتسني الظروف السائدة فيها

وأشادت ناميبيا بتصديق فرنسا على الصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان،              -٢٩
للعنصرية، وبإدانتها جتارة الرقيق واالسترقاق لكوهنما جرميتني       وبتعزيزها السياسات املناهضة    

  .ضد اإلنسانية
 املدافع عن احلقوق يف الدستور،      أشادت نيبال باختاذ تدابري من قبيل إدراج مؤسسة       و  -٣٠

 عن  واعتماد خطة العمل الوطنية حلماية املرأة من العنف، وإنشاء وزارة حقوق املرأة، فضالً            
 .وقّدمت نيبال توصيات. اخلدمة املدنيةتعزيز التنوع يف 
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وتعترب هولندا أن فرنسا هي مبثابة قدوة للمجتمع الدويل، وسألت عن التدابري الفعلية               -٣١
اليت اُتخذت لتنفيذ التوصيات املقدَّمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل األول فيما خيص             

 . توصياتوقّدمت هولندا. حتسني الظروف السائدة يف نظام السجون

 بإنشاء وزارة حقوق املرأة وسألت عن التدابري امللموسة املتخـذة           نيوزيلندا ونّوهت  -٣٢
 ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية      ملكافحة العنف والتمييز ضد املثليات واملثليني جنسياً      

. العامـة  وأعربت عن قلقها إزاء أثر القانون املتعلق حبظر تغطية الوجه يف األماكن              .ةاجلنسي
  .وقّدمت توصيات

الفرنسيني املواطنني   يف أعمال التمييز والعنف ضد        واضحاً والحظت النرويج تزايداً    -٣٣
هـاتني  عن   وافيه  إحصاءات عدم وجود املنحدرين من مشال أفريقيا، وأشارت إىل       واملسلمني  
سة التفتـيش   وممار"تيزر" الصعق الكهربائيأسلحة  وأعربت عن قلقها إزاء استخدام   . الفئتني

  . وقّدمت النرويج توصيات. نو يف السجالشخصي
والحظت أن  . وأثنت ُعمان على التزام احلكومة الفرنسية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           -٣٤

 من التدابري الرامية إىل إنفاذ التزاماهتا الدولية على املستويني احمللـي والـدويل،       فرنسا اختذت عدداً  
 .وقّدمت عمان توصيات.  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانذولة دولياً يف اجلهود املبواملشاركة

 من التنميط العرقي الذي متارسهوأعربت باكستان عن قلقها إزاء عدم كفاية احلماية     -٣٥
  وأدت التشريعات املتعلقة باحلجـاب     .  العمل على فرص الشرطة، وإزاء تأثري العرق والدين      

إىل تفاقم اخلطاب العام الداعي بصورة متزايدة إىل        ييز  للتم املسلمات   عرضتأو النقاب اليت    
  .وقّدمت باكستان توصيات. الكراهية

ورّحبت دولة فلسطني باجلهود املبذولة حلماية وتعزيز حقـوق املـرأة واحلقـوق               -٣٦
والحظت التوقيع على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل        . بالتعليم واهلجرة  املتعلقة

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ونّوهت خبطة العمل الوطنية الراميـة إىل           اخلاص باحل 
  .وقّدمت توصية). ٢٠٠٠لعام  (١٣٢٥تنفيذ قرار جملس األمن 

والحظت باراغواي التوقيع على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل             -٣٧
االتفاقية الدولية حلمايـة    تصديق على   اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال     

، حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      ، واتفاقيـة    مجيع األشخاص من االختفاء القـسري     
ختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة            االربوتوكول  وال

ق املرأة وإعـداد    وأقّرت جبملة أمور منها إنشاء وزارة حقو      . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
واعتربت بـاراغواي أن الـسياسة      . خطة العمل الوطنية ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية      

 .وقّدمت باراغواي توصيات. وراسخةاجلديدة للهجرة استندت إىل قواعد واضحة وعادلة 

 املغـرب   وأقـرّ . عزيز ومحاية حقوق اإلنسان   تب تارخيياًلتزام فرنسا    املغرب با  وذكّر  -٣٨
لتدابري اجلديدة املتخذة يف جمال اهلجرة وشددت على الوضع احلرج لألطفـال املهـاجرين              با
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ب العنـصري    معلومات عن التدابري املتخذة ملكافحة اخلطا      وطلب. املصحوبني بذويهم  غري
 . املغرب توصيةوقّدم. وخطاب الكراهية

اإلنسان، وهذا مـا دلّ     وأشارت الفلبني إىل األمهية البالغة اليت توليها فرنسا حلقوق            -٣٩
لربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب          عليه التصديق على ا   

، حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   ، واتفاقية   املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
عناية الـشديدة   ورّحبت بال . االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       و

 .وقّدمت الفلبني توصيات. اليت توليها فرنسا حلماية العّمال املهاجرين

أعربت أملانيا عن قلقها إزاء خمتلف األفعال التمييزية املرتكبة ضد مجاعات الروما،            و  -٤٠
الطريقة اليت يف ظل  بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل  فرنسا الوفاءضمان يةكيفعن لت وتساء
والحظت االكتظاظ وسوء الظـروف الـسائدة يف        . مل هبا الشرطة مع مجاعات الروما     تتعا

 . عن التدابري املعتزم اختاذها لتحسني الوضعوتساءلتالسجون، 

وجتـد  .  سـجوهنا  غري راضية عن األوضـاع يف     وأعلن الوفد الفرنسي أن فرنسا        -٤١
فُرضـت رقابـة    وقد  . اخليةاالنتقادات الدولية لظروف االحتجاز صداها يف االنتقادات الد       

من قبل السلطة القضائية، وأعضاء الربملان، وآليات الرقابـة         (على أماكن االحتجاز    صارمة  
 ).الداخلية لإلدارة

ماية توفري احل ، استحدثت فرنسا عدة آليات رقابية إضافية تضمن         ٢٠٠٧ومنذ عام     -٤٢
عام ألماكن احلرمـان مـن      راقب ال قوق األشخاص احملتجزين، مثل تعيني امل     بصورة أفضل حل  

 . داخل السجونيعملون للمدافع عن احلقوق  مندوبا١٥٠ًاحلرية، و

 إقفـال الـسجون   باالستمرار يفوهتدف فرنسا إىل جتديد وحتديث مجيع السجون،    -٤٣
وسيخصَّص عدد من هذه األماكن     . بناء منشآت جديدة تسمح بزيادة عدد األماكن      والقدمية  

 ٢٤وإضافة إىل ذلك، أرسى قانون السجون الـصادر يف          . تماعياًإلعادة إدماج السجناء اج   
  مبدأ تعديل عقوبات السجن النافذة جبعل االحتجـاز إجـراءً          ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 

  . وينبغي التشجيع على اختاذ إجراءات بديلة عن االحتجاز. استثنائياً
نع وقوع حاالت   م موظفو السجون بشكل أفضل على       ُيدربوباإلضافة إىل ذلك،      -٤٤

 بصورة صارمة جلوء    ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤  وينظم قانون  .نواالنتحار داخل السج  
موظفي إدارة السجون إىل القوة، فيقصر استخدامها على حاالت الدفاع املشروع عن النفس             

 ويف حـدود    واملقاومة اجلسدية العنيفة، وذلك شريطة أن يكون هذا االسـتخدام متناسـباً           
 .رة اليت حيّتمها منع حوادث الفرار أو استعادة النظامالضرو

وال تعترف فرنسا بوجود جمموعات أو جمتمعات تتمتع حبقوق خاصة هبا، وذلـك               -٤٥
.  ملبادئ عدم قابلية اجلمهورية للتجزئة واملساواة أمام القانون ووحدة الشعب الفرنسي           تطبيقاً

. إثنيةعة منفردة وال تقوم جبمع إحصاءات       ا كمجمو وبالتايل، ال تعترف فرنسا جبماعة الروم     
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إال أهنا ال تقلل من شأن الصعوبات اليت تواجهها وُتدرج عملها ضمن اإلطار األورويب ألن               
 استراتيجية وطنية إلدمـاج     ٢٠١٢فرباير  /وقد اعُتمدت يف شباط   . القارة برمتها معنية باألمر   

  .لعمل وخدمات الصحة والسكن التعليم واتوفري فرصمجاعة الروما تضع يف أولوياهتا 
 خطـر أو هتديـد      إىل درء بشكل خاص   يهدف  تفكيك املخيمات غري املشروعة     و  -٤٦

  احملليـة  السلطات مع   بالتعاون أن جتد    إال أنه ينبغي ملرافق الدولة العاملة حملياً      . صحي حمدق 
عـات أن   فبات على حكّام املقاط   .  مالئمة لوضع األشخاص واألسر املعنية     واجلمعيات حلوالً 

يقوموا فور إنشاء أحد املخيمات بوضع تشخيص حلالته يف جماالت الصحة والعمل والتحاق             
 اإلقـدام   ينشئوا أماكن لإليواء الطارئ قبل    ويتعّين عليهم بوجه خاص أن      .  باملدارس األطفال

وجرى تكليف مندوب وزاري معـين مبـسألة        . على تفكيك إحدى املنشآت غري القانونية     
ول على سكن ليتوىل على كافة املستويات، من املستوى احمللي إىل املـستوى             اإليواء واحلص 

  .الوطين، عملية تنسيق تسمح مبعاجلة الطابع املعقد للحاالت
حيـاد املـوظفني    : والعلمانية يف فرنسا مبدأ من مبادئ احلرية له ثالثة أبعاد هـي             -٤٧

ملختلـف    متـساوياً  عامة اهتماماً  بعني االعتبار، وإيالء السلطات ال      الدين أخذالعموميني، و 
وبالتايل، يسمح القانون الفرنسي على وجه اخلصوص مبنح أذون غياب الحترام أيام            . األديان

 يف املقابر خاصـة     مواقع، وبتخصيص   على الطريقة الدينية  األعياد الدينية، وبذبح احليوانات     
  .كن العبادةلألديان غري املسيحية، ومبنح مساعدات مباشرة لبناء وصيانة أما

بشكل االنتماء الديين   أما القانون الذي ينظم ارتداء العالمات أو األلبسة اليت ُتظهر             -٤٨
العامة االبتدائية واإلعدادية والثانوية، فقد جرى تطبيقه يف جـّو اتـسم            واضح يف املدارس    

ام أمني  ومل ترفع قط أي دعوى أم     . وقد ُحلت الغالبية العظمى من احلاالت باحلوار      . باهلدوء
وقـد أكّـدت احملكمـة       . أمام احملاكم  قيد النظر مظامل التعليم الوطين وال توجد أي قضية        

األوروبية حلقوق اإلنسان أن القيود املنصوص عليها يف القانون جتد تربيرها يف مبدأ العلمانية              
  .اسيةالدستوري وتتوافق مع أحكام االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األس

وأشادت قطر بتصديق فرنسا على املعاهدات والربوتوكـوالت املتعلقـة حبقـوق              -٤٩
اإلنسان وأعربت عن أملها يف أن تسمح وزارة حقوق املرأة ومؤسسة املدافع عن احلقـوق               

وأشري إىل اخلطـوات املتخـذة      . بزيادة محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها والتوعية هبا وإنفاذها       
  .وقّدمت قطر توصية. لنمطية ومنع التمييز ضد جمموعات األقلياتملكافحة القوالب ا

مجهورية كوريا باإلجراءات امللموسة املتخذة لضمان املساواة بني اجلنسني،         ونّوهت    -٥٠
ملناهضة العنصرية ومعـاداة    مبا يف ذلك إنشاء وزارة حقوق املرأة واعتماد خطة عمل وطنية            

لألجانب واليت تنطوي على كره     ات السياسية العنصرية    اخلطابزيادة   أيضاًوالحظت  . السامية
  .وقّدمت توصيات. ٢٠٠٨ عام منذ
وهّنأت فرنسا على اختاذها تـدابري      . مجهورية مولدوفا بإنشاء أمانة املظامل    ورّحبت    -٥١

لتعزيز املساواة بني اجلنسني، وعلى التقدم الذي أحرزته يف مكافحة العنف ضد املرأة، وعلى              
  .وقّدمت توصيات. اية الطفلالتزامها حبم
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ورّحبت رومانيا بإنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن مكافحة التمييز وسـألت عـن                -٥٢
الصالحيات اليت ستتمتع هبا اهليئة اجلديدة يف مسألة العقوبات املتعلقة بأفعـال التمييـز، إىل               

 .وقّدمت رومانيا توصية. جانب صالحية إحالة املسائل إىل النيابة العام

االحتاد الروسي علماً بالتقدم احملرز خالل السنوات األخرية فيما يتعلق بوفاء           وأحاط    -٥٣
غري أنه الحظ أن جمموعة مـن املـشاكل         . فرنسا بالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان     

  .وقّدم االحتاد الروسي توصيات .زالت مطروحة يف جمال احلماية القانونية ما
لتقدم الكبري احملرز يف تعزيز ومحاية حقوق املرأة، وذلك سـواء           والحظت السنغال ا    -٥٤

وطُلب بذل مزيد . على صعيد التشريع أو عن طريق إنشاء مؤسسات مثل وزارة حقوق املرأة          
  .وقّدمت السنغال توصية. من اجلهود للتصدي للتحديات القائمة يف جمايل اهلجرة والتمييز

االتفاقية ، و حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   اقية  ورّحبت سلوفاكيا بالتصديق على اتف      -٥٥
لربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     ، وا الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      

. مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة              
 مجاعة الروما، وإنـشاء وزارة      جاالستراتيجية الرامية إىل إدما   والحظت بشكل خاص إعداد     

حقوق املرأة، والتعديل الذي أرسى احلق يف الطعن أمام اجمللس الدستوري يف دستورية أحـد     
  .وقّدمت سلوفاكيا توصيات. القوانني

. وأشارت سلوفينيا إىل التطورات اإلجيابية اليت شهدهتا مسألة املساواة بني اجلنـسني            -٥٦
ء ارتفاع عدد اللغات املهددة هتديداً كبرياً باالندثار، وذلـك          وأعربت سلوفينيا عن قلقها إزا    

امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات   بإعالن فرنسا عزمها على التصديق على       فيما رّحبت   
. وسألت عن اخلطوات املتخذة لتحقيق هذه الغاية وعن اإلطار الزمين هلذا التصديق           . األقليات

 .وقّدمت سلوفينيا توصيات

وسألت عـن   . ورّحبت إسبانيا بإنشاء وزارة تركّز بوجه خاص على حقوق املرأة           -٥٧
اخلطوات املتخذة لزيادة تعزيز املساواة بني اجلنسني وملكافحة العنف القائم على أساس نوع             

وأعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تبّين تـردي الظـروف الـسائدة يف مراكـز                . اجلنس
  .يا توصياتوقّدمت إسبان. االحتجاز

ورّحبت سري النكا بإنشاء وزارة حقوق املرأة، وبإطالق خطة عمل وزارية ذات              -٥٨
وأشارت إىل خطة العمـل الوطنيـة       . صلة، وباختاذ تدابري ملكافحة عدم املساواة يف األجور       

 .وقّدمت توصيات. ٢٠١٤-٢٠١٢ملناهضة العنصرية للفترة 

ه هيئات املعاهدات، مبا فيها اللجنة املعنية       وأعرب السودان عن القلق الذي عّبرت عن        -٥٩
 الذي حيظر ارتداء رموز دينية واضـحة يف         ٢٠٠٤/٢٢٨حبقوق اإلنسان، إزاء القانون رقم      

. املدارس العامة، مما حرم بعض األطفال الذين يّتبعون هذه العادات الدينية من ارتياد املدرسة             
 .وقّدم السودان توصيات
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الذي أعربت عنه اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملـة         وشاركت سويسرا القلق      -٦٠
أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة فيما خيص االدعاءات املتعلقة بلجوء الشرطة إىل القوة املفرطة              

وخبصوص مسألة االجتار باألشخاص، ركّزت على أمهية إجياد معايري         . أثناء عمليات التوقيف  
 .وقّدمت سويسرا توصيات. ة للتطبيققانونية واضحة وشاملة وقابل

وأشارت تايلند إىل التزام فرنسا مبكافحة التمييز وكره األجانب، ورّحبت خبطـط              -٦١
وأعربت عن استمرار قلقها إزاء     . التصدي للعنصرية ومعاداة السامية وهتميش مجاعات الروما      

يف األصل اإلثين أو الدين      على أساس العرق أو      ةقائمالتقارير اليت بّينت وجود مظاهر متييزية       
 . وقّدمت تايلند توصيات.الوصول إىل اخلدمات العامة

 ليشيت بالتصديق على عدة معاهدات متعلقـة حبقـوق اإلنـسان            -وأقّرت تيمور     -٦٢
وأشادت بالتدابري واخلطط الرامية إىل مكافحة العنصرية وكره األجانب وحتسني املساواة بني            

 . ليشيت توصية-وقّدمت تيمور . إىل تنفيذهااجلنسني، وقالت إهنا تتطلع 

وأعربت توغو عن قلقها إزاء اخلطاب السياسي التمييزي وشّجعت فرنسا على اختاذ              -٦٣
اإلجراءات الالزمة حيال تزايد احلوادث املرتكبة بدوافع عنصرية ضّد املغاربة واألشـخاص            

االنتحار املرتفعة يف السجون  وتثري ظروف االحتجاز ومعّدالت     . املنحدرين من أصول أفريقية   
 .وقّدمت توغو توصية.  جّديةخماوف
وأشارت ترينيداد وتوباغو إىل ارتباط فرنسا التارخيي حبقوق اإلنسان، ومسامهتها يف             -٦٤

عمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وتصديقها على الصكوك الرئيسية املتعلقة حبقـوق            
  .وصياتوقّدمت ترينيداد وتوباغو ت. اإلنسان

والحظت تونس التصديق على صكوك دولية متعلقة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة              -٦٥
والتعذيب واالختفاء القسري، فضالً عن إنشاء هياكل من بينها مؤسسة املدافع عن احلقوق،             

وأثنت على التزام فرنسا بتـوفري املـساعدة        . ملناهضة العنصرية الوطنية  وإعداد خطة العمل    
  .يات وقّدمت تونس توص.اإلمنائية الرمسية

مسألة الدستورية الـيت    "وّرحبت تركيا بإنشاء مؤسسة املدافع عن احلقوق وبإدراج           -٦٦
وهي أولوية احلصول على حكم أويل يفصل يف دسـتورية قـانون مـن              " (حتظى باألولوية 

 إحـدى   ٢٠١٢فربايـر   / شباط ٢٨وأشارت إىل أن اجمللس الدستوري أبطل يف        ). القوانني
ليت كانت تتعارض مع احلق يف حرية التعبري، كما شجعت فرنسا على مكافحـة      السياسات ا 

 .وقّدمت تركيا توصيات. واليت تنطوي على كره لإلسالماهلجمات العنصرية 

وأقّرت أوكرانيا بالتزام فرنسا القوي حبماية وتعزيز حقوق اإلنـسان ورّحبـت              - ٦٧
وقّدمت . لتمييز القائم على أساس األصل    ملكافحة ا اً  باجلهود املبذولة لوضع هنج أكثر اتساق     

 .أوكرانيا توصيات
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وسألت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية عـن التـدابري املتخـذة               -٦٨
لتحسني املساواة بني اجلنسني، وال سيما التدابري املتخذة لزيادة احتكام ضحايا اجلرائم اجلنسية             

وسألت عن التدابري املتخذة    . وى التبليغ عن حاالت العنف املرتيل     إىل العدالة، وملعاجلة تدين مست    
  .وقّدمت اململكة املتحدة توصيات. لتحسني التشريعات املتعلقة مبكافحة للتمييز

وتعرب الواليات املتحدة األمريكية عن استمرار قلقها إزاء حظر ارتـداء الرمـوز               -٦٩
وأعربت عن قلقها إزاء االكتظاظ وقلّة      . لعامةوتغطية الوجه يف األماكن ا    الدينية يف املدارس    

النظافة يف السجون، وإزاء عمليات اإلخالء ومظاهر التعصب االجتماعي اليت تتعـرض هلـا      
  . وقّدمت الواليات املتحدة توصيات. مجاعات الروما

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن        ونّوهت أوروغواي بالتصديق على       -٧٠
، والربوتوكول االختياري امللحـق     حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    واتفاقية   سرياالختفاء الق 

لربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     وا ،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   باتفاقية  
ورّحبت بإنشاء وزارة   . وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          

خطة عمل وطنيـة   روما األساسي، وإطالق ف التشريع ليتوافق مع نظام      حقوق املرأة، وتكيي  
  .وقّدمت أوروغواي توصيات. ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية

وخبصوص مكافحة العنصرية ومعاداة السامية، شدد رئيس الوفد الفرنسي علـى أن              -٧١
 اليت حتـول دون     لالوسائالسلطات الفرنسية توّخت مزيداً من احليطة عززت إىل حد كبري           

أما زيادة املمارسات العنصرية فتعزى جزئياً إىل زيادة معرفة اإلحصاءات املتعلقـة         . وقوعهما
ولكن نلحظ منذ بضع    . هبذه الظاهرة وإىل ازدياد عدد اإلدانات بسبب االنتهاكات العنصرية        

ع، فـضالً عـن    الكراهية العنصرية تتجه حنو االرتفافعليا بدافع سنوات أن األعمال املرتكبة     
  .تلوث اخلطاب العام واإلنترنت

. العنصرية ومعاداة الـسامية   ملناهضة  وأنشأت فرنسا ترسانة قانونية كاملة متكاملة         -٧٢
وهـذه  ). ٢٠١٤-٢٠١٢(كما اعُتمدت خطة عمل وطنية ملناهضة التمييز ومعاداة السامية          

فعـال ذات الطـابع     اخلطة، اليت أوكل تنسيقها إىل مندوب وزاري، ترمي إىل إحـصاء األ           
العنصري واملعادي للسامية بشكل أفضل، وقمع هذه السلوكيات بشكل منهجي، ومكافحة           
أفعال التمييز، وإدراج مكافحة العنصرية ومعاداة السامية يف السياسة املتعلقة باإلدماج وتعزيز            

 .املساواة يف الفرص

 واجمللس األعلـى    ٢٠١٢وعالوة على ذلك، أنشأت فرنسا وزارة حقوق املرأة عام            -٧٣
وإىل جانب توزيع املقاعد بالتساوي بني النساء والرجال يف احلكومة          . ٢٠١٣عام   للمساواة

الفرنسية، أقدم مجيع الوزراء على تعيني موظف رفيع املستوى إىل جانبهم مكلـف بتعزيـز               
  .املساواة بني الرجال والنساء يف وزاراهتم



A/HRC/23/3 

13 GE.13-12482 

ملساواة بني اجلنسني يف مكان العمل ويف اهليئات        واختذت فرنسا عدة تدابري لضمان ا       -٧٤
اعتماد قانون متعلق بالتمثيل املتوازن بني النساء والرجال يف جمالس          (اإلدارية العامة واخلاصة    

  ).اإلدارة والرقابة، وقانون متعلق بالتوظيف ومبكافحة مظاهر التمييز يف اخلدمة العامة
ستيعاب مؤسسة املدافع عـن احلقـوق       أوزبكستان وجود شواغل إزاء ا     والحظت  -٧٥

وأثريت أيضاً شواغل بشأن تزايد اخلطاب السياسي       . للمهام املختلفة اليت تؤّديها أمانة املظامل     
التمييزي وزيادة العنصرية املعيقة إلدماج املهاجرين؛ وطريقة التعامل مع مجاعـات الرومـا؛             

 .وصياتوقّدمت أوزبكستان ت. واملمارسات العنيفة ألفراد الشرطة

والحظت فييت نام انضمام فرنسا إىل عدد من املعاهدات الدولية، وإنشاء مؤسسة              -٧٦
وشّجعت فرنسا على إطالق خطة شاملة ملكافحـة  . املدافع عن احلقوق ووزارة حقوق املرأة  

  .التمييز املمارس ضد مجيع الفئات الضعيفة اليت تواجه مشاكل اقتصادية
 التمييز ضد األقليات، واالعتداءات على احلرية الدينية،        وأشارت اجلزائر إىل مظاهر     -٧٧

 كما أشارت إىل أن املهاجرين حمرومون       .والعنف ضد املرأة، وتراجع احلق يف احلياة األسرية       
من مجلة أمور منها احلق يف العمل، واقترحت التصدي للخطاب التمييزي الـذي تتداولـه               

 .وقّدمت اجلزائر توصيات. الشرطة

 أنغوال تصديق فرنسا على خمتلف االتفاقيات الدولية، وإنـشاءها مؤسـسة            والحظت  -٧٨
وعلّقت على إعداد خطط ملواجهـة التمييـز ومعـاداة    . املدافع عن احلقوق ووزارة حقوق املرأة 

 .وقّدمت أنغوال توصيات. السامية ومعاجلة قضايا املرأة والسالم واألمن واملساواة بني اجلنسني

 مبشاركة فرنسا يف احلملة الداعية إىل التصديق العـاملي علـى            ورّحبت األرجنتني   -٧٩
 ونوّهت بإنشاء وزارة حقوق     .االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       

ورغم الشروح الـيت    . املرأة وباخلطط الرامية إىل مكافحة العنصرية وإدماج مجاعات الروما        
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العّمـال املهـاجرين          قّدمتها فرنسا، تعترب األرجنتني أن    

  .وقّدمت األرجنتني توصيات. وأفراد أسرهم من شأهنا أن توفّر محاية إضافية
ورّحبت أرمينيا باالعتراف باللغات اإلقليمية، وبوضع خطط التـصدي للعنـصرية             -٨٠

ة للقضاء على إفالت مـرتكيب   والحظت اجلهود املبذول  . ومعاداة السامية والتمييز يف املدارس    
اجلرائم ضد اإلنسانية من العقاب، ورّحبت بالتشريعات الرامية إىل مكافحة إنكـار جرميـة              

 .وقّدمت أرمينيا توصية. اإلبادة اجلماعية

وسألت فنلندا ما إذا كانت فرنسا تعتزم مراجعة موقفها من األطفال املنـتمني إىل                -٨١
.  من اتفاقية حقوق الطفـل     ٣٠ب حتفظها بشأن املادة     جمموعات األقليات، والنظر يف سح    

وقـّدمت  . وسألت أيضاً عن التدابري املقرر اختاذها بشأن التصدي للعقاب البدين لألطفـال           
 .فنلندا توصية
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وأعربت النمسا عن قلقها إزاء احلقوق التعليمية واملهنية واالجتماعيـة جلماعـات              -٨٢
تخذة ملعاجلة طريقة التعامل مع احملتجزين واالكتظاظ       وطلبت معلومات عن التدابري امل    . الروما

يف السجون، وعن اخلطط الرامية إىل التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق              
من أجل إتاحة إجراء لتقدمي البالغات، وإىل التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن             الطفل  

  . توصياتالنمساوقّدمت  .منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل
ورّحبت البحرين بالتقدم احملرز يف جمال حقوق املرأة واملـساواة بـني اجلنـسني،                -٨٣

وشّجعت احلكومةَ على زيادة متثيل املرأة يف املناصب العليا واملناصب اإلدارية ويف القطـاع              
ـ              . اخلاص سلمني وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد جرائم الكراهيـة املرتكبـة ضـد امل

  .  توصياتالبحرينوقّدمت . واجملتمعات اإلسالمية
وأشارت بنغالديش إىل الشواغل اليت أعربت عنها عدة هيئات معاهدات فيما خيص              -٨٤

جلنـة  وقد أعربت   . استمرار املمارسات واإلجراءات والقوالب النمطية ذات الطابع التمييزي       
ز املمارس ضد األطفال املقـيمني يف       حقوق الطفل على وجه اخلصوص عن قلقها إزاء التميي        

 وطاليب اللجوء، واألطفال الالجئني، واألطفال املنتمني إىل        وأقاليم ما وراء البحار،   مقاطعات  
  .وقّدمت بنغالديش توصيات. جمموعات األقليات

بيالروس إىل العديد من التحفظات اليت أبدهتا فرنسا والتـصرحيات الـيت            وأشارت    -٨٥
 التـشريعات    يف معايري هذه االتفاقية  ، مما يقّيد تطبيق     لق باالتفاقيات الدولية  أدلت هبا فيما يتع   

 ومل تبِد السلطات تعاوناً كافياً يف تطبيق اإلجراءات اخلاصة املتعلقة باحلقوق املدنيـة              .احمللية
والحظـت  . تنظيم الزيارات الالزمة، وذلك رغم وقوع انتـهاكات       والسياسية، من حيث    

 . وقّدمت بيالروس توصيات. سات التمييزية ضد املهاجرين واألقلياتكذلك تزايد املمار

وأشارت بلجيكا إىل أن اإلطار القانوين املتعلق باالجتار بالبشر يركّز على استئصال هذه               -٨٦
وسألت ما إذا كانت السلطات الفرنسية تعتزم القيام        . اآلفة أكثر منه على ضمان حقوق الضحايا      

  .وقّدمت بلجيكا توصيات. يراعي حقوق الضحايااً ين أكثر حتديدخبطوات لوضع إطار قانو
الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة      ورّحبت الربازيل بتصديق فرنسا على        -٨٧

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وبوضع اخلطة              
ورأت أن اسـتخدام    . نّ األحداث يف مايل مثرية للقلق     وأفادت بأ . الوطنية ملناهضة العنصرية  

القوة جيب أن يقود إىل ختفيف العنف وعدم االستقرار؛ وأن من األمهية مبكان توفري احلمايةُ                
 ٢٠١٢سـبتمرب   /وشاطرت الربازيل حمتوى بيان املفوضة العليا الصادر يف أيلـول         . للمدنيني

 .واملتعلق جبماعات الروما، وقّدمت توصيات

ويف حني رّحبت بلغاريا بالدور النشط الذي أّدته السلطات يف التشجيع على إدانـة         -٨٨
ورفض كره األجانب ومعاداة السامية، فقد الحظت أنه جرى التبليغ عن حاالت تعـّصب              
ضد األقليات، وال سيما احلاالت اليت تعرض هلا املراهقون، وطلبت من فرنسا تقدمي بعـض               

  . يدة اليت اتبعتها ملناهضة هذا التوجهاألمثلة عن املمارسات اجل
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بوركينا فاسو بالتقدم الذي أحرز يف جمال التصديق على الصكوك الدولية           ورّحبت    -٨٩
 ُبذلت جهود ُتذكر حلماية   وقد  . املتعلقة حبقوق اإلنسان وحقوق املهاجرات وضحايا العنف      

وقّدمت . مبكافحة اإلرهاباحلقوق واحلريات الفردية واجلماعية للمحتجزين يف قضايا متعلقة    
  .بوركينا فاسو توصية

وأشادت بوروندي بإنشاء وزارة حقوق املرأة لتعزيز حقوق املرأة ومكافحة التمييز             -٩٠
وشّجعت بقّوة جهود احلكومة الرامية إىل وضع سياسة ملكافحة العنصرية وكره    . بني اجلنسني 

  .وقّدمت بوروندي توصيات. األجانب ومعاداة السامية
كمبوديا باجلهود املبذولة حلماية حقوق اإلنسان، وال سيما اعتماد خطـة           وأشادت    -٩١

عمل تضمن احلق يف الضمان االجتماعي، واختاذ تدابري لدعم حقوق املرأة ومكافحة مظاهر             
وّرحبت بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة . التمييز

 .وقّدمت كمبوديا توصيات. إنسانية أو املهينةالقاسية أو الال

وطلبت كندا معلومات حمدَّثة عن التدابري املتخذة ملنع وإهناء أفعال التمييز اليت يرتكبها               -٩٢
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تبّين       . موظفو إنفاذ القوانني وغريهم من املوظفني العموميني      

وأوضحت أن التمييز املمارس ضد املسلمني يف جمال        . اإلسالمتزايد أفعال معادة السامية وكره      
  .وقّدمت كندا توصيات. العمل وضد احملّجبات بوجه خاص هو أمر يبعث على القلق

وأثنت تشاد على اجلهود اليت تبذهلا فرنسا لتنفيذ التوصيات املقدَّمة عقب الدراسـة               -٩٣
، فضالً عـن    ٢٠٠٨الدوري الشامل لعام    اليت خضع هلا تقريرها املقّدم يف إطار االستعراض         

 .وقّدمت تشاد توصيات. جهودها إلنشاء عدد من اهلياكل الضامنة حلقوق اإلنسان
ورّحبت شيلي بالتقدم الذي أحرزته فرنسا على املستويني التنظيمي والبنيوي يف جمال              -٩٤

التصديق على  وأثنت بشكل خاص على إنشاء وزارة حقوق املرأة وعلى          . محاية حقوق اإلنسان  
  .وقّدمت شيلي توصيات. االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

وأشادت الصني باجلهود اليت تبذهلا فرنسا حلماية حقوق اإلنسان وال سيما حقـوق      -٩٥
ولكن تعرب عن قلقها إزاء انتـشار العنـصرية         . النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة    

  .وقّدمت الصني توصيات. نب والتمييز ضد األقليات وال سيما املسلماتوكره األجا
ورّحب الكونغو بإنشاء منصب املدافع عن احلقوق ووزارة حقوق املرأة، فضالً عن              -٩٦

اجلهود املبذولة ملكافحة العنصرية ومعاجلة قضايا األقليات، مع التشجيع على اختـاذ تـدابري              
 اختاذ اخلطوات الالزمة لتخفيف االكتظاظ يف الـسجون         وحثّ الكونغو فرنسا على   . إضافية

  .وحتسني ظروف االحتجاز
وأعلن رئيس الوفد الفرنسي أن عمليات التحقق من اهلوية الشخصية أثارت الكثري من               -٩٧

وال جيـوز أن تـستند هـذه        . االنتقادات ومشاعر السكان السلبية جتاهها، مع أهنا ضرورية       
أو عالمة فارقة إال يف حالة عمليات التحقق اليت جتري بناء على            العمليات إىل أي مسة جسدية      
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تتعارض " لسمة جسدية اً  تبع"فممارسة ما يدعى التحقق من اهلوية الشخصية        . أوصاف حمددة 
فيجب أن تستند هذه العملية إىل معايري موضوعية فقط         . مع املبادئ اجلمهورية املتعلقة باملساواة    

وقد اُتخذت تدابري لتحسني العالقة بني السكان وقوات األمن يف       . وأن متتنع عن أي فعل متييزي     
إطار عمليات التحقق من اهلوية الشخصية، وال سيما عن طريق تيسري التعرف علـى رجـال                

  . األمن أثناء العملية بفضل إبراز رقم خدمتهم عليهم، ووضع مّدونة جديدة لقواعد سلوكهم
ـ وإضافة إىل ذلك،   -٩٨ ن القاصـرين والـشباب الراشـدين غـري      يشكّل األجانب م

 شخص، فئة ضعيفة على وجه اخلصوص وينبغـي         ٨ ٠٠٠املصحوبني، الذين يبلغ عددهم     
 جيـوز إخـضاعهم      إقامة، وال  تصريحتقدمي  وُيعفى القاصرون املعنيون من إلزامية      . محايتهم

، خلدمات العامة امن كافة   إلجراءات اإلعادة القسرية إىل بلدهم األصلي، وحيّق هلم االستفادة          
 انتظار عند احلدود ملّدة ال تزيد عن املدة         مناطقيف  وجيوز حجزهم   . النظام التعليمي وخباصة  

وإن ثبـت أهنـم     . الالزمة للنظر يف وضعهم ومع كفالة متّتعهم جبميع الضمانات القانونيـة          
ـ             سية معّرضون ألخطار يف حال إعادهتم إىل بلدهم األصلي، ُيسمح بدخوهلم األراضي الفرن

وأنشئ فريق عمل وزاري معـين      . حلماية الطفل متخصص  وحيصلون على الرعاية يف مركز      
بشؤون األجانب القاصرين غري املصحوبني من أجل تشخيص الوضـع الـسائد يف فرنـسا       

  .وحتديد تدابري احلماية املالئمة الواجب اختاذها
 اهلجرة وتنظيمهـا    وجيب تدبري . ما زالت اهلجرة تشكّل فرصة بالنسبة إىل فرنسا       و  -٩٩

والتزمت احلكومة بوضع سياسة جديدة ومـسؤولة       . حىت تكون مفيدة للمهاجرين أنفسهم    
وجتمع هذه الـسياسة بـني احلـزم يف      . للهجرة، تستند إىل قواعد واضحة وعادلة وراسخة      

مكافحة اهلجرة غري القانونية وشبكات اهلجرة غري املشروعة، واحلرص على محاية اهلجـرة             
وسـُتتخذ إجـراءات    . وتسترشد احلكومة يف عملها مببدأي الشفافية واملوضوعية      . ةالقانوني

عادلة، وُيشجَّع احلوار بني اجلمعيات واملؤسسات املعنية حبماية حقوق اإلنـسان، وُيعـزَّز             
على تيسري قبول طلبات احلـصول علـى        اً  احلكومة أيض  وعملت   .اهليئات احمللية التنسيق مع   

دمها الطالب ذوو الكفاءات العالية الراغبون يف البقاء يف فرنسا، وذلك            اليت يق   إقامة تصاريح
  .  املتعلقة بالطالب األجانب٢٠١١مايو / أيار٣١من خالل إلغاء مذكرة 

وأشادت كوستاريكا باعتماد فرنسا خطة العمل الوطنية ملناهضة العنصرية ومعاداة            -١٠٠
، وبسنها تشريعات ملواجهة العنف املرتيل، مبا يف ذلك جترمي العنف      )٢٠١٤-٢٠١٢(السامية  

  .وقّدمت كوستاريكا توصيات. ملكافحة االستغالل التجاري لألطفالالزوجي، و
زارة حقوق املرأة وبااللتزام الذي عقدته فرنسا ملنع        كوت ديفوار بإنشاء و   ورّحبت    -١٠١

وشّجعت فرنسا على تكثيف جهودها لتحـسني       . انتهاك حقوق اإلنسان يف كل أحناء العامل      
  .وضع العّمال املهاجرين وأفراد أسرهم وإلنفاذ تشريعات مناهضة التمييز

ن ومنع التمييـز،    والحظت كوبا اخلطوات اليت اختذهتا فرنسا حلماية حقوق اإلنسا          -١٠٢
وسألت . ولكن شجعتها على بذل مزيد من اجلهود للقضاء على التمييز ضد مجاعات الروما            

عن كيفية ضمان حقوق األطفال املنتمني إىل مجاعات الروما واألقليات األخرى، وال سيما             
  .وقّدمت كوبا توصية.  يف خمّيمات غري قانونيةاملقيمونأولئك 
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م فرنسا بتعميم حق عدم التعرض لالختفاء القسري وحقـوق          ورّحبت قربص بالتزا    -١٠٣
وسألت عن كيفية تعامل احلكومة مع حاالت العنف ضد املـرأة           .  يف مجيع أحناء العامل    املرأة

  .  عن ذلكعجزناليت اشتملت على نساء رفضن التعاون مع السلطات أو 
حظت اجلهـود الـيت   وأعربت جيبويت عن شكرها لتقدمي فرنسا تقريرها الثاين، وال        -١٠٤

علـى النطـاق العـاملي،      بذلتها يف عدد من اجملاالت املتعلقة حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان           
  . وقّدمت جيبويت توصيات. واألمهية اليت أولتها لعملية االستعراض الدوري الشامل

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       وأشادت إكوادور بتوقيع فرنسا على        -١٠٥
ولكنها أعربت عن قلقها إزاء وضع مجاعات الروما وخاصة نظراً إىل           . اعية والثقافية واالجتم

وذكرت أن الفقر واالنتماء إىل أقليـة       . سياسة احلكومة فيما خيص اإلخالء والطرد القسريني      
  .وقّدمت إكوادور توصيات. يربران التمييز والتعصب وكره األجانب والعنصرية عرقية ال
اجلهود املبذولة ملكافحة التمييز وجرائم الكراهية، لكنها أعربت عن         ورّحبت مصر ب    -١٠٦

قلقها إزاء منع الرموز الدينية يف املدارس العامة وإزاء القانون الذي حيظر ارتداء النقـاب يف                
  .وقّدمت مصر توصيات. األماكن العامة، مما خلّف تداعيات خطرية على حقوق املرأة

قوق اإلنسان يف السياسات احمللية واخلارجيـة وبـاجلهود         وأقّرت إستونيا بأمهية ح     -١٠٧
سيما إنشاء وزارة حقـوق املـرأة       املبذولة لضمان املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة، وال         

حتالف احلرية "ورّحبت مبشاركة فرنسا يف   . والترويج العاملي حلقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية     
   ".على اإلنترنت

ا بالربامج اجلارية لتحديث وتشييد السجون، لكنها أعربـت عـن           ورّحبت أسترالي   -١٠٨
والحظت . قلقها إزاء أساليب إدارة السجون، مبا يف ذلك االكتظاظ وارتفاع معدل االنتحار           

التقارير املتعلقة حبقوق األفراد املنحدرين من مجاعات الروما فيما خيص خميمـات اهلجـرة              
  .توصياتوقّدمت أستراليا . واإلعادة اإلجبارية

بولندا عن تقديرها اللتزام فرنسا املستمر مبجال حقوق اإلنسان ولـدعمها        وأعربت    -١٠٩
  .وقّدمت بولندا توصيات. املتواصل للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان

وطلبت اليونان مزيداً من املعلومات عن مؤسسة املدافع عـن حقـوق اإلنـسان                -١١٠
. محاية حقوق اإلنسان مقارنة باآلليات املنـشأة سـابقاً        والطريقة اليت ستتبعها لتعزيز نظام      

طلبت املزيد من التفاصيل فيما يتعلق باخلطوط العريضة للـسياسة الراميـة إىل تعزيـز              كما
  .وقّدمت اليونان توصيات. املساواة بني اجلنسني

 وسألت غواتيماال عما إذا كان بوسع فرنسا توفري إحصاءات بشأن أثر التدابري اليت              -١١١
اُتخذت ملنع األفعال العنصرية املرتكبة على يد موظفي إنفاذ القوانني وللقضاء علـى هـذه               

. األفعال، وسألت عما إذا كانت هذه احلاالت قد شهدت اخنفاضاً نتيجـة هلـذه التـدابري               
  .وقّدمت غواتيماال توصية
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ا، لكنها أعربت    مجاعة الروم  االستراتيجية الرامية إىل إدماج   وّرحبت هنغاريا باعتماد      -١١٢
وأملت يف أن تكفـل فرنـسا       .  الروما إخالء وطرد مجاعات  عن استمرار قلقها إزاء حاالت      

  .وقّدمت هنغاريا توصية. توافق املمارسات والسياسات اليت تتبعها مع القانون الدويل
راء اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان يف          ولفتت اهلند نظر فرنسا إىل اآل       -١١٣

 فيما خيص طرد طالب هندي من مدرسة عامة         ٢٠١٢نوفمرب  / يف تشرين الثاين   ١٠٦ورهتا  د
، وحثّت فرنسا على أن تتيح سبيل انتصاف فعال وقابل لإلنفـاذ يف             )keski(الرتدائه عمامة   

  . وقّدمت اهلند توصيات.هذه القضية
تيجية الرامية  االسترا، وبإعداد   ٢٠٠٨ورّحبت إندونيسيا باإلصالح الدستوري لعام        -١١٤

وشّجعت فرنسا على صياغة خطـة      . إىل إدماج مجاعة الروما، وبتأسيس وزارة حقوق املرأة       
وقـّدمت  . عمل شاملة لتعميم التوعية بالقضايا اجلنسانية، وللقضاء على التمييز بني اجلنسني          

  .إندونيسيا توصيات
ـ              -١١٥ سني الوضـع   ونّوه العراق بعزم فرنسا على محاية وتعزيز حقـوق اإلنـسان وحت
ورّحب بشكل خاص باجلهود املبذولة لتعزيز املساواة       . خيص احترام احلريات األساسية    فيما

  .وقّدم العراق توصية. بني اجلنسني وحقوق املرأة، وتوفري اخلدمات االجتماعية
ورّحبت أيـضاً   . وأشادت آيرلندا بالتدابري اليت اختذهتا فرنسا لتحسني حقوق املرأة          -١١٦

 العمل الوطنية ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية، لكنها أعربت عن قلقهـا إزاء             بوضع خطة 
  .وقّدمت آيرلندا توصيات. استمرار أمناط التمييز الفعلي ضد األقليات

مجهورية إيران اإلسالمية النظر إىل الشواغل اليت أعربت عنها هيئات وآليات           ولفتت    -١١٧
اك احلكومة الفرنسية حلقوق اإلنسان وال سيما يف        فيما خيص انته  معاهدات حقوق اإلنسان    

جمال بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وفيما خيص تزايد التمييـز حيـال               
  .وقّدمت توصيات. املسلمني ومجاعات الروما

. وأشار رئيس الوفد الفرنسي إىل أن احلق يف اللجوء هو أحد احلقـوق األساسـية                -١١٨
وخالل . كومة الفرنسية احترام هذا احلق بالكامل، فهو شرف هلا ومرجع للحرية          وتعتزم احل 

وُيظهر هذا الرقم أمهية هذا احلق      .  طلب جلوء  ٦٠ ٠٠٠، تلقّت فرنسا أكثر من      ٢٠١٢العام  
وسيجري إصالح  . يف بلدنا لكنه يفّسر أيضاً الصعوبات اليت يواجهها بلدنا يف الوقت احلايل           

 مهل النظر يف الطلبات،     قدرات اإليواء، وحتسني  تعزيز  : ثة حماور هي  سياسة اللجوء وفق ثال   
وسيجري هذا اإلصالح بروح من املسؤولية واحلّس اإلنـساين         . ومراجعة اإلجراءات املتبعة  

  .الالزم واحترام احلقوق، وذلك يف إطار حق اللجوء املعمول به يف االحتاد األورويب
فرنسي بأن الكفاح من أجل حقوق اإلنسان جيـري       ويف اخلتام، ذكّر رئيس الوفد ال       -١١٩

على مجيع اجلبهات يف وقت واحد، وبأنه ال ينتهي أبداً، وبأن فرنسا تدرك البون بني تطلعاهتا              
ويف حني أعرب عن أمله يف أن يكون التبادل الذي جرى أثناء هذه الـدورة           . والواقع املعاش 

سا، شدد على أهنا ترّحب باحلوار والنقـد        قد أتاح تبديد حاالت سوء التفاهم إزاء رؤية فرن        
  .وحىت االعتراض لكوهنا حمركاً للتقدم يف جمال حقوق اإلنسان
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 **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  

 عليهـا يف وقـت مناسـب      اً  ستدرس فرنسا التوصيات التالية، وستقدم ردود       -١٢٠
 .٢٠١٣نيه يو/ جمللس حقوق اإلنسان يف حزيران٢٣يتجاوز موعد الدورة  ال

التصديق على سائر االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت           -١-١٢٠
سيما االتفاقية املتعلقة حبقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         مل تنضّم إليها، وال   

  ؛)بوركينا فاسو(
تكثيف جهودها الرامية إىل التوقيع والتصديق على سائر الصكوك           -٢-١٢٠

  ؛)كمبوديا( اإلنسان اليت التزمت بالتوقيع والتصديق عليها املتعلقة حبقوق
 من اتفاقية حقـوق  ٣٠النظر يف إمكانية سحب حتفظها على املادة       -٣-١٢٠

الطفل، وذلك مبا يتفق مع مبادئ الدستور الفرنسي، خاصـة بعـد اإلصـالح              
  ؛)إيطاليا (٢٠٠٨الدستوري لعام 

ة حقوق األشـخاص ذوي  اتفاقيمن   ٢٩سحب حتفظها على املادة       -٤-١٢٠
 وإجراء مشاورات مع املنظمات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة لتحديد          اإلعاقة

  ؛)سلوفاكيا(اخلطوات الالزمة لتنفيذ االتفاقية 
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     من   ٤سحب حتفظها على املادة       -٥-١٢٠

 اخلـاص بـاحلقوق      من العهد الدويل   ٢٧، وعلى املادة    أشكال التمييز العنصري  
املدنية والسياسية، واعتماد تدابري فورية وإجيابية للقضاء على مجيع أشكال التمييز 

 ؛)البحرين(وكره األجانب والوصم 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      النظر يف التصديق على       -٦-١٢٠
 ؛)بريو(املهاجرين وأفراد أسرهم 

خيـص   فيمـا    متها عدة هيئات معاهدات   تطبيق التوصيات اليت قدّ     -٧-١٢٠
االتفاقية الدولية حلماية   طلب التصديق على    سيما   الالسياسة اجلديدة للهجرة، و   

 ؛)باراغواي(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال          التصديق على     -٨-١٢٠
 ؛)الفلبني(املهاجرين وأفراد أسرهم 

االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال          التصديق على     -٩-١٢٠
صيات جلنـة حقـوق الطفـل،       تود أسرهم، وذلك مبا يتفق مع       املهاجرين وأفرا 

__________ 

  .مل ُتحرَّر االستنتاجات والتوصيات  **  
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جلنة احلقـوق االقتـصادية     ، و لقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     ا وجلنة
 ؛)السودان (واالجتماعية والثقافية

تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      االالنظر يف التصديق على       -١٠-١٢٠
 ؛)ترينيداد وتوباغو (املهاجرين وأفراد أسرهم

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     إعادة النظر يف التصديق على        -١١-١٢٠
 ؛)تركيا(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

قيـة  االتفاكّررة املتعلقة بالتـصديق علـى   تاالستجابة للمطالب امل    -١٢-١٢٠
 ؛)اجلزائر(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع      حتليل إمكانية التصديق على       -١٣-١٢٠
 ؛)األرجنتني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين       االنضمام إىل     -١٤-١٢٠
  ؛)بيالروس (أفراد أسرهمو

االتفاقية الدولية حلمايـة    مواصلة النظر يف إمكانية التصديق على         -١٥-١٢٠
 إىل طابعها العاملي ومضموهنا   اً   نظر حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،     

 املتعلقـة  ١٩٨٩ لعـام  ١٦٩احملدد، وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم     
  ؛)غواتيماال (ليةلشعوب األصلية والقببا

 حقـوق مجيـع العمـال       االتفاقية الدولية حلمايـة   التصديق على     -١٦-١٢٠
  ؛)إندونيسيا (املهاجرين وأفراد أسرهم

  الثالـث ختيـاري االربوتوكـول  الالنظر يف التصديق املبكر على        -١٧-١٢٠
  ؛)سلوفاكيا (التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي البالغات

 التفاقية حقوق  الثالثختيارياالربوتوكول توقيع على الالنظر يف ال  -١٨-١٢٠
  ؛)بلجيكا (الطفل بشأن إجراء تقدمي البالغات

 التفاقيـة    الثالـث  ختيارياالربوتوكول  التوقيع والتصديق على ال     -١٩-١٢٠
  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران  (حقوق الطفل

 ١٦٩ية رقـم    النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدول         -٢٠-١٢٠
 ؛)كوستاريكا ( التفاقية حقوق الطفل الثالثختيارياالربوتوكول وعلى ال

 ١٨٩النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم             -٢١-١٢٠
  ؛)الفلبني(
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 فض حاالت انعـدام اجلنـسية     خب االتفاقية املتعلقة التصديق على     -٢٢-١٢٠
 ؛)سلوفاكيا (١٩٦١ لعام

 تعديل احلظر املفروض على ارتداء التالميذ رموزاً دينيـة          النظر يف   -٢٣-١٢٠
 ؛)الكويت(يف املدارس، ومن بينها احلجاب 

النظر يف مراجعة القانون الذي مينع األشخاص من ارتداء رمـوز             -٢٤-١٢٠
 ؛)ماليزيا(دينية يف املدارس العامة 

إجراء دراسة شاملة لتداعيات حظر تغطية الوجـه يف األمـاكن             -٢٥-١٢٠
على املهاجرات ولألثر الذي خيّلفه ذلك على استفادهتن مـن اخلـدمات             لعامةا

 ؛)نيوزيلندا(العامة 

رفع احلظر املفروض على احلجاب واحترام حق املسلمة يف التعبري            -٢٦-١٢٠
  ؛)باكستان(عن معتقداهتا 

 هبدف ضمان املساواة وعدم التمييز،      ٢٢٨/٢٠٠٤مراجعة القانون     -٢٧-١٢٠
  ؛)السودان(اإلنسان جلميع الفئات، ومن بينها احلق يف التعليم ومحاية حقوق 

عدم التعامل مع حجاب املسلمات على أنه أداة ثانويـة أو رمـز               -٢٨-١٢٠
ديين، بل التعاطي معه على أنه فرض ديين إلزامي يوّد عدد كبري من املـسلمات               

 ؛)السودان(االلتزام به 

ى ارتداء التالميذ رمـوزاً دينيـة       إعادة النظر يف احلظر املفروض عل       -٢٩-١٢٠
واضحة يف املدارس العامة، وعلى إخفاء الوجه كامالً يف األماكن العامة، وذلـك             

 ؛)تايلند(لضمان التعبري عن حرية الدين أو املعتقد 

 هبـدف   ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٥تعزيز الرقابة على تطبيق قانون        -٣٠-١٢٠
تميات إىل الدين اإلسالمي أو الدين      عدم اإلضرار بتعليم الفتيات واملراهقات املن     

اليهودي أو ديانة السيخ، واختاذ مجيع التـدابري الالزمـة لتعزيـز االنـدماج              
 ؛)أوروغواي(

إعادة النظر يف قانون حظر الرموز الدينية البارزة داخل املـدارس             -٣١-١٢٠
العامة، وقانون حظر النقاب يف األماكن العامة، وذلك يف ضوء التزاماهتـا ذات             

  ؛)مصر(الصلة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
اختاذ مزيد من التدابري لتعزيز القوانني واألنظمة املتعلقـة حبقـوق             -٣٢-١٢٠

 ؛)ُعمان(اإلنسان 
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بذل أقصى اجلهود ملنح مؤسسة املدافع عن احلقـوق، نظـراً إىل              -٣٣-١٢٠
والصالحيات الالزمـة   أمهيتها وإىل اختزاهنا سلطات مستقلة سابقاً، كافة املوارد         

 ؛)آيرلندا(ملمارسة مهامها 

خيص تعزيز ومحايـة حقـوق       مواصلة تطوير اإلطار املؤسسي فيما      -٣٤-١٢٠
 ؛)األردن(اإلنسان 

 بشكل أكرب من أجل تعزيز ومحايـة حقـوق     الوطينتدعيم اإلطار     -٣٥-١٢٠
 ؛)ترينيداد وتوباغو(اإلنسان 

 ؛)نيبال(طنية حلقوق اإلنسان االستمرار يف تعزيز املؤسسات الو  -٣٦-١٢٠

 ؛)مجهورية مولدوفا(إنشاء املرصد الوطين للعنف ضد املرأة   -٣٧-١٢٠

 ؛)رومانيا(مواصلة تعزيز اإلطار املؤسسي والقانوين ملكافحة التمييز   -٣٨-١٢٠

استحداث آليات مناسبة تسمح بوضع التشريعات الالزمة وبدعم          -٣٩-١٢٠
 ؛)ُعمان(لقة باألطفال يف مجيع اجملاالت سياسات الوقاية واحلماية املتع

تدعيم اإلطار التشريعي واآلليات املؤسسية ملنع كافة املمارسـات           -٤٠-١٢٠
التمييزية اليت حتول دون حتقيق املساواة يف توظيف األشخاص املنتمني إىل أقليات            

 ؛)أوكرانيا(إثنية أو قومية أو دينية 

سامهة يف منع اجلرائم ضد اإلنسانية      مواصلة جهودها الرامية إىل امل      -٤١-١٢٠
 ؛)أرمينيا(وخباصة اإلبادة اجلماعية، وإىل مكافحة إنكار الوقائع التارخيية املاضية 

 ؛)ناميبيا(حتسني سياساهتا حلماية حقوق املرأة   -٤٢-١٢٠

 ترمي إىل تسليط الـضوء      ٢٠١٥اعتماد ونشر خطة حبلول عام        -٤٣-١٢٠
كومة لتحسني املساواة بني اجلنـسني يف فرنـسا،   على التدابري اليت ستتخذها احل  

اململكة املتحـدة   (فيها تعزيز فعالية إنفاذ التشريعات السارية ملناهضة التمييز          مبا
  ؛)لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

 ؛)األردن(مواصلة السياسات اليت تتبعها لتعزيز حقوق الطفل   -٤٤-١٢٠

الذي يركّـز علـى     قطاعات  ال املتعدد النهج االستمرار يف اعتماد    -٤٥-١٢٠
حقوق الطفل، هبدف وضـع إطـار اسـتراتيجي وطـين حلمايـة األطفـال               

 ؛)مولدوفا مجهورية(

دعم اإلطار التشريعي واآلليات املؤسسية ملكافحة التمييز يف جمال           -٤٦-١٢٠
العمل وفسح اجملال أمام األقليات واملهاجرين لالستفادة من اخلدمات االجتماعية          

  ؛)ليبيا(ساسية األ
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إجياد منهجية مناسبة جلمع اإلحصاءات تسمح بإجياد حلول مالئمة           -٤٧-١٢٠
 ؛)باراغواي(للمشاكل اليت تواجهها الفئات الضعيفة 

 لالستعراض  املقدمة يف إطار الدورة األوىل    إعادة النظر يف التوصية       -٤٨-١٢٠
صـل اإلثـين    يتعلق جبمع إحصاءات تقوم على مفهوم األ       الدوري الشامل فيما  

اهلوية وتتفق مع شرطي السرية واملوضوعية املنصوص عليهما يف الرأي الصادر  أو
 ؛)تايلند (٢٠١٠أبريل / نيسان١عن جملس الدولة الفرنسي يف 

تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني األمم واجملموعات العرقيـة           -٤٩-١٢٠
 ؛)أوكرانيا(واإلثنية 

 محاية حقوق الفئات الضعيفة واألشـخاص       تكثيف جهودها لتعزيز    -٥٠-١٢٠
سيما النساء واألطفال، وتسريع االنـضمام إىل الربوتوكـول          ذوي اإلعاقة وال  

تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية الاالختياري 
 ؛)العراق( أو الالإنسانية أو املهينة

 للجنـة املعنيـة   ٣٤ العام رقم    أي مبادرة تتعارض مع التعليق     منع  -٥١-١٢٠
 ؛)تركيا(حبقوق اإلنسان 

 يف املائة   ٠,٧زيادة مساعدهتا اإلمنائية الرمسية من أجل بلوغ نسبة           -٥٢-١٢٠
  ؛)ناميبيا(اليت حددهتا األمم املتحدة 

 ٠,٧مواصلة جهودها لبلوغ املعيار الدويل الذي يقضي بتخصيص           -٥٣-١٢٠
  ؛)تونس(للمساعدة اإلمنائية الرمسية  ايللناتج احمللي اإلمجمن ا يف املائة
تكثيف جهودها لزيادة مساعدهتا اإلمنائية الرمسيـة إىل مـستوى            -٥٤-١٢٠

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل        ٠,٧االلتزام الدويل الذي يقضي بتخصيص      
  ؛)بنغالديش(هلذه املساعدة 

ـ  يرلمقّر إىل البلد ل   تنظيم زيارات   -٥٥-١٢٠  باألشـكال   نينـي  املع نين اخلاص
 ؛)بيالروس (املعاصرة للعنصرية وحقوق املهاجرين والتعذيب

مواصلة بذل اجلهود لتعزيز اإلنصاف واملساواة بني الرجل واملرأة           -٥٦-١٢٠
يف اخلدمة العامة، خاصة بعد إنشاء اجمللس األعلى للدولة املعين باملساواة، واملضي      

ماج العّمال املهـاجرين اجتماعيـاً      قدماً يف وضع تدابري وتشريعات ترمي إىل إد       
  ؛)دولة فلسطني(

  ؛)باراغواي(مواصلة جهودها لتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة   -٥٧-١٢٠
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إجراء دراسة بصورة منهجية لآلثار اليت ختلّفهـا مجيـع التـدابري              -٥٨-١٢٠
 ؛)مجهورية مولدوفا(فيما يتعلق حبقوق املرأة ) من قوانني ومراسيم(املتخذة 

حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة يف مكان العمـل، وخباصـة علـى               -٥٩-١٢٠
املستوى التنفيذي وفيما خيص إمكانية تبّوؤ املرأة ملناصب إدارية يف املؤسسات العامة            

 ؛)هولندا(عن املساواة يف األجور بني الرجل واملرأة  أو القطاع اخلاص، فضالً

بني الرجـل واملـرأة يف مكـان     مواصلة اجلهود ملكافحة التفاوت       -٦٠-١٢٠
العمل، وتنفيذ تدابري لرفع متثيل املرأة يف الوظائف العليا واملناصب اإلداريـة يف             

 ؛)سري النكا(احلكومة وغريها من القطاعات 

اختاذ كافة التدابري الالزمة لتعزيز وتيسري التطور املهـين للمـرأة             -٦١-١٢٠
  ؛)كندا(يعة بشكل يقودها إىل شغل مناصب ذات مسؤوليات رف

مواصلة اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على التمييز العنصري واإلثين       -٦٢-١٢٠
 ؛)اليابان(

 ؛)الكويت(مواصلة جهودها ملكافحة العنصرية حيال األجانب   -٦٣-١٢٠

اختاذ تدابري أكثر فعالية ملكافحة ما تتعرض له جمموعات األقليـات             -٦٤-١٢٠
سيما التحامل ضد املـسلمني      لألجانب، وال من عنصرية ومتييز عنصري وكره      

 ؛)ماليزيا(

 مكافحة التمييز والعنف ضد     وافية تتيح  اختاذ تدابري إلنتاج بيانات     -٦٥-١٢٠
 ؛)النرويج(األقليات بفعالية أكرب 

زيادة تعزيز إدماج الشعوب األصلية وجمتمعات املهـاجرين عـن            -٦٦-١٢٠
 ؛)ُعمان(ييز والعنصرية طريق منحها مزيداً من احلقوق ومكافحة التم

مواصلة تعزيز سياساهتا وتدابريها املناهـِضة للعنـصرية والتمييـز،            -٦٧-١٢٠
 ؛)ناميبيا( وغريها من األقليات خيص مجاعات الروماسيما فيما  وال

مواصلة اجلهود ملنع ومكافحة مجيع أشكال التمييز العنصري وكره           -٦٨-١٢٠
 لتنفيذ خطة العمل الوطنيـة ملناهـضة        األجانب، ومواصلة توفري الدعم الكامل    

  ؛)قطر (٢٠١٤-٢٠١٢العنصرية للفترة 
تكثيف جهودها ملكافحة التعابري واألفعـال العنـصرية واملعاديـة            -٦٩-١٢٠

 ؛)االحتاد الروسي(للسامية واملتطرفة 

 من الدستور الفرنـسي،     ١اختاذ مزيد من التدابري، مبا يتفق مع املادة           -٧٠-١٢٠
التمييز العنصري وكره األجانـب وسـائر أشـكال التعـصب،           أجل مكافحة    من
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املسائل ذات الصلة من قبيل حصول األشخاص املنـتمني إىل جمموعـات             ومعاجلة
 ؛)سري النكا(األقليات على التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية 

إدراج مواد ذات صلة يف املناهج الدراسية هبدف مكافحة األفكار            -٧١-١٢٠
السلبية اليت تستهدف شرائح اجملتمع الفرنسي املنحـدرة مـن أصـول            املسبقة  

مهاجرة، وهبدف إكمال خطة العمل الوطنية ملناهضة العنصرية ومعاداة الـسامية           
  ؛) ليشيت-تيمور (

تكثيف جهودها ملكافحة التمييز والتعصب وخباصة ضد املـسلمني           -٧٢-١٢٠
كبار املـسؤولني   ، وتشجيع   واملهاجرين واألشخاص املنحدرين من أصول أفريقية     

 والسياسيني على اختاذ موقف واضح مناهض للخطـاب الـسياسي           احلكوميني
 ؛)تونس(العنصري أو الذي ينطوي على كره األجانب 

اللجوء إىل كل الوسائل املمكنة ملكافحة تزايد العنـصرية وكـره             -٧٣-١٢٠
 ؛)أوروغواي(األجانب، مبا يف ذلك على اإلنترنت 

 تدابري فعالة ملكافحة مجيع أشكال التمييز والعنصرية وكـره          اختاذ  -٧٤-١٢٠
  ؛)أوزبكستان(األجانب 

 ومعـاداة   الوطنية ملناهـضة العنـصرية    مواصلة تنفيذ خطة العمل       -٧٥-١٢٠
 ؛)أنغوال(السامية 

مواصلة اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة األعمال العنصرية والتعصب          -٧٦-١٢٠
سيما التدابري اهلادفة إىل القـضاء       عرقية واإلثنية، وال  اليت تتعرض هلا األقليات ال    

على تفشي القوالب النمطية اليت قد حتّرض على التمييز وتعـّرض املهـاجرين             
 ؛)األرجنتني(ملمارسات تنطوي على كره األجانب 

تعزيز إطارها التشريعي وآلياهتا املؤسسية هبدف مكافحـة مجيـع            -٧٧-١٢٠
زية القائمة على أساس نوع اجلنس أو اللون أو الدين          املمارسات والتدابري التميي  

  ؛)بنغالديش(واألصل أو على أساس أي وضع آخر 
االستمرار يف توفري محاية أفضل حلقوق مجيع مواطنيها عن طريـق             -٧٨-١٢٠

 التمييز اليت تعكس إصرار احلكومة الـشديد        ناهضةتنفيذ خطة العمل الوطنية مل    
ز القائم على أساس األصل، مبـا يتفـق مـع           على مكافحة مجيع أشكال التميي    

 ؛)كمبوديا(التزاماهتا الدولية 

الواردة يف خطة العمـل الوطنيـة       الفعال إلجراءات املنع    التنفيذ    -٧٩-١٢٠
، وذلك نظراً إىل تفـاقم      )٢٠١٤-٢٠١٢(اداة السامية   ملناهضة العنصرية ومع  

 ؛)تشاد(هذه الظاهرة اليت تعود إىل عصر آخر 
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 ؛)تشاد( مكافحة كره األجانب واإلسالم تعزيز  -٨٠-١٢٠

اختاذ تدابري فعالة إلنفاذ التشريعات والقوانني من أجـل العمـل             -٨١-١٢٠
بصدق على مكافحة العنصرية وكره األجانب والتمييز ضد جمموعات األقليات          

التنميـة  حتقيق  و تعايش يف وئام  على ال لتشجيع اإلثنيات   باعتماد وسائل متنوعة    
 ؛)نيالص (املشتركة

مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز القائم            -٨٢-١٢٠
على العرق أو اللغة أو الدين أو اجلنسية أو اإلثنية وغريها، والسعي إىل ضـبط               
اخلطاب املنطوي على كره األجانب والعنصري الذي تتناقلـه بعـض وسـائط        

 ؛)كوستاريكا(اإلعالم 

ليت تبذهلا للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز          مواصلة اجلهود ا    -٨٣-١٢٠
سيما األشكال اليت تنتـهك حقـوق اإلنـسان          العنصري وكره األجانب، وال   

 ؛)كوبا(لألقليات 

 العنـصرية   الوطنية ملناهضة ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ خطة العمل         -٨٤-١٢٠
 ؛)اليونان(ومعاداة السامية 

ي خطاب سياسي متييزي، من     التصدي بصورة متسقة وواضحة أل      -٨٥-١٢٠
أجل تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني القوميـات واجملموعـات العرقيـة            

  ؛)إندونيسيا(والدينية واإلثنية 
اختاذ إجراءات قانونية هدفها تذليل الـصعوبات الـيت يواجههـا             -٨٦-١٢٠

ـ       األفراد املنتمون إىل جمموعات       ااألقليات مبن فيهم املسلمون ومجاعـات الروم
إيـران  (واألفارقة، وضمان متتعهم حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         

 ؛)) اإلسالمية-مجهورية (

اعتماد املزيد من التدابري التشريعية الراميـة إىل مكافحـة األفعـال              -٨٧-١٢٠
سـيما ضـد املقدسـات       واملمارسات العنصرية والكارهة لألجانب واإلسالم وال     

ك تلك املرتكبة يف الـساحة الـسياسية ووسـائط اإلعـالم            اإلسالمية، مبا يف ذل   
 ؛)) اإلسالمية-مجهورية ( إيران(

  ؛)بريو(مواصلة بذل اجلهود ملكافحة التمييز يف جمال العمل   -٨٨-١٢٠
للمساواة بني املرأة والرجل يف مكـان العمـل يف          التحقيق الفعلي     -٨٩-١٢٠

 ؛)بوروندي(املستقبل القريب 
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 التدابري الالزمة ملنع التمييـز أثنـاء عمليـة توظيـف            اختاذ مجيع   -٩٠-١٢٠
وذلك نظراً إىل حمدودية حصول األقليات علـى        اً   اقتصادي ني الناشط األشخاص

  ؛)كندا(فرص العمل 
تدعيم اإلطار التشريعي واآلليات املؤسسية ملنع كافة املمارسـات           -٩١-١٢٠

ص املنتمني إىل أقليات    التمييزية اليت حتول دون حتقيق املساواة يف حصول األشخا        
  ؛)بولندا(إثنية أو قومية أو دينية على فرص العمل 

تعزيز إطارها التشريعي وآلياهتا املؤسسية ذات الصلة ملنـع كافـة           -٩٢-١٢٠
اليت حتول دون حتقيق املساواة يف حصول األشخاص املنتمني         املمارسات التمييزية   

 ؛)آيرلندا(لعمل إىل أقليات إثنية أو قومية أو دينية على فرص ا

ضمان إجراء حتقيقات فورية ومستقلة يف مجيع االدعاءات اجلديـة            -٩٣-١٢٠
 ؛)نيوزيلندا(املتعلقة بتعرض أشخاص لسوء معاملة 

التحقيق يف حاالت االستخدام غري املتناسب للقوة من قبل الشرطة            -٩٤-١٢٠
هـاجرون  سـيما امل    املشتبه فيهم وال   استجوابأثناء عمليات توقيف واحتجاز و    

  ؛)االحتاد الروسي(
القيام باخلطوات الالزمة لضمان التحقيق العاجل يف االدعـاءات           -٩٥-١٢٠

املتعلقة بإساءة املعاملة من قبل قوات الشرطة يف مراكز االحتجاز، مـن خـالل          
إجراءات شفافة ومستقلة، وخاصة عندما تتعلق هـذه االدعـاءات بالفئـات            

  ؛)إسبانيا(خاص مثل القاصرين الضعيفة بشكل 
ضمان خضوع كافة االدعاءات املتعلقة بأعمال العنـف املرتكبـة           -٩٦-١٢٠

على يد قوات األمن أو موظفي السجون لتحقيق عاجل ومستقل وفعال لتجنب            
 ؛)سويسرا(إفالت مرتكبيها من العقاب 

إنفـاذ   اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع وتفادي ارتكاب سـلطات          -٩٧-١٢٠
  ؛)أوزبكستان(لة غري قانونية  ملعامالقوانني
احلظر الصريح الستخدام التنميط العرقي أثناء عمليات التحقـق           -٩٨-١٢٠
 ؛)املكسيك(اهلوية الشخصية  من

إنفـاذ  اختاذ التدابري الالزمة ملنع التنميط العرقي من قبل مـوظفي             -٩٩-١٢٠
ايا  واملؤسسات التجارية اخلاصة، وإتاحة سبل انتصاف فعالـة للـضح          القوانني

 ؛)باكستان(
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اختاذ التدابري الالزمة إليقاف املمارسات السيئة اليت يرتكبـها           -١٠٠-١٢٠
سيما عمليات التحقق من اهلوية الشخصية اليت تقوم علـى           ضباط الشرطة، وال  

التنميط العرقي للمسلمني واألشخاص ذوي األصـول العربيـة أو األفريقيـة            
 ؛)مصر(

 العرقي غري اجملدية واليت تؤدي إىل نتائج        الكّف عن ممارسة التنميط     -١٠١-١٢٠
 ؛)اهلند(عكسية 

" تيزر"النظر يف وضع حّد الستخدام أسلحة الصعق الكهربائي           -١٠٢-١٢٠
  ؛)النرويج(وعمليات التفتيش الشخصي الكامل يف السجن 

أجهزة املوجات الـصوتية    حظر استخدام األجهزة الضارة مثل        -١٠٣-١٢٠
الق الرصاص املطاطي وأسلحة الـصعق الكهربـائي   عالية الترددات وأجهزة إط  

 ؛)اهلند" (تيزر"

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان املساواة بني مجيـع احملتجـزين             -١٠٤-١٢٠
، وذلك بصرف النظر عـن      منذ بدء احتجازهم  خيص شروط االستعانة مبحام      فيما

  ؛)املكسيك(طبيعة اجلرم املزعوم ارتكابه 
السجون الفرنسية الستيفاء املعـايري الدوليـة       حتسني أوضاع     -١٠٥-١٢٠

  ؛)هولندا(
مواصلة تعزيز األنظمة اليت حتكم السجون لُتكفل على حنو تام            -١٠٦-١٢٠

  ؛)مجهورية كوريا( الئقة ظروف احتجازلضمان احملتجزين وحقوق 
زيادة اللجوء إىل تدابري بديلة عن اإليداع يف مرافق لالحتجاز            -١٠٧-١٢٠

 ؛)توغو(بات باالحتجاز وعن إيقاع عقو

االستمرار يف اختاذ تدابري بديلة عن السجن ترمي إىل التخفيف            -١٠٨-١٢٠
  ؛)النمسا(من االكتظاظ يف السجون 

إطالق ونشر خطة عمل وطنية لتحسني الظروف الـسائدة يف            -١٠٩-١٢٠
السجون والتصدي لالكتظاظ فيها، مبا يف ذلك التركيز بوجه أكرب على إعـادة             

 ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (التأهيل

ختصيص مزيد من املوارد لتحسني ظروف السجون املتواجـدة           -١١٠-١٢٠
 وتوفري تدريب إضـايف ملـوظفي       الفرنسية ما وراء البحار،   يف البلد ويف األقاليم     

 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(السجون 
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سيما فيما خيص ارتفاع  الحتجاز، الالعمل على حتسني ظروف ا  -١١١-١٢٠
معدالت االنتحار وعدد األشخاص الذي يعانون من مشاكل صحية عقليـة يف            

 ؛)اجلزائر(السجون 

تنفيذ التدابري الالزمة لتحسني الظروف الـسائدة يف الـسجون            -١١٢-١٢٠
الفرنسية، مبا يف ذلك من خالل ختصيص مزيد من املوارد إلعادة تأهيل احملتجـزين،              

سني وصول السجناء إىل العالج الطيب، ووضع تدابري وقائية خلفـض معـدالت            وحت
 ؛)أستراليا(االنتحار 

اختاذ تدابري إضافية تسري يف اجتاه التدابري السابقة الراميـة إىل             -١١٣-١٢٠
  ؛)اليونان(إعادة إدماج األحداث اجتماعياً 

يف " لسالم واألمن املرأة وا "مواصلة تنفيذ اخلطة الوطنية املعنونة        -١١٤-١٢٠
 املتعلق حبماية املرأة من العنف يف حـاالت         ١٣٢٥إطار تنفيذ قرار جملس األمن      

 وإدماج املهاجرين   الرتاع وما بعد الرتاع، فضالً عن تبسيط إجراءات التجنيس،        
 ؛)أنغوال(يف اجملتمع 

  ؛)االحتاد الروسي(مكافحة العنف املرتيل ضد املرأة والطفل   -١١٥-١٢٠
اختاذ مجيع اإلجراءات القانونية الالزمة اليت حتظـر صـراحة            -١١٦-١٢٠

تعرض األطفال للعقاب البدين يف مجيع األوساط مبا فيهـا األسـر واملـدارس              
 ؛)أوروغواي(واملؤسسات 

سن تشريعات حتظر صراحة كل أنواع العقاب البدين لألطفال،           -١١٧-١٢٠
  ؛)فنلندا (جلنة حقوق الطفلوذلك حسبما توصي به 

النظر يف سّن أحكام حتظر صراحة العقاب البـدين لألطفـال             -١١٨-١٢٠
 ؛)بولندا(

تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل عن طريق وضع خطة وطنيـة             -١١٩-١٢٠
  ؛)ليبيا(ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال 

 االجتـار باألشـخاص يف      وطنية ملكافحة النظر يف اعتماد خطة       -١٢٠-١٢٠
  ؛)بريو(عزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل سياق التدابري املتخذة لت

وضع خطة وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص واالجتار بالنساء          -١٢١-١٢٠
  ؛)إسبانيا(واألطفال 

تصميم وتنفيذ خطة وطنية مناِهضة لالجتار باألشخاص تتضمن          -١٢٢-١٢٠
 ؛)سويسرا(هيئة تنسيق وطنية 
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ار بالنـساء واألطفـال     وضع استراتيجية وطنية ملكافحة االجت      -١٢٣-١٢٠
  ؛)البحرين(وحظر وجترمي استغالل األطفال وبغاء األطفال 

 ؛)بلجيكا(اعتماد خطة وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص   -١٢٤-١٢٠

تقدمي معلومات حمدثة أثناء استعراض منتصف املـدة بـشأن            -١٢٥-١٢٠
 ؛)هنغاريا(ألطفال التدابري احملددة اليت اُتخذت ملكافحة االجتار باألطفال وبغاء ا

اعتماد تدابري شاملة ملكافحة امليل اجلنسي إىل األطفال وتزايد            -١٢٦-١٢٠
 ؛)بيالروس(بغاء األطفال 

إنشاء هياكل توفّر املساعدة واحلماية املنهجية جلميع القاصـرين           -١٢٧-١٢٠
 ؛)بلجيكا( البغاء ميارسونالذين 

األطفال من ممارسـة    مواصلة بذل أقصى اجلهود لزيادة محاية         -١٢٨-١٢٠
  ؛)شيلي(البغاء واالستغالل يف املواد اإلباحية 

زيادة جهودها ملنع ومكافحة مجيع أشكال إيذاء األطفال، واعتماد           -١٢٩-١٢٠
 -مجهوريـة   (إيران  (تدابري وقائية لتعافيهم وتوفري احلماية واخلدمات الالزمة لذلك         

  ؛))اإلسالمية
اية مؤسسة األسرة، ووضع حد للدعاية      اعتماد تدابري إضافية حلم     -١٣٠-١٢٠

وطرح قضية  . املمارَسة على مستوى الدولة فيما خيص العالقات بني األزواج املثليني         
 ؛)بيالروس(تبىن األزواج املثليني لألطفال على الرأي العام 

 غيانـا الفرنـسية  ضمان تسجيل مجيع األطفـال املواليـد يف       -١٣١-١٢٠
  ؛)الربازيل(

هود العتماد تشريعات متنع التحريض على الكراهيـة        بذل اجل   -١٣٢-١٢٠
 ؛)ليبيا(الدينية والعرقية 

اختاذ تدابري حلظر خطاب الكراهية واألفعال واملمارسات العنصرية          -١٣٣-١٢٠
  ؛)باكستان(واليت تنطوي على كره األجانب 

مضاعفة اهتمامها مبسألة إنكار التعصب الديين وكره األجانب          -١٣٤-١٢٠
  ؛)السنغال(

اإلقدام بوجه فعال على تنفيذ التزامها بضمان حرية الدين مبـا             -١٣٥-١٢٠
  ؛)أوزبكستان(يتفق مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

االتفاقيـة   مـن    ٤ املـادة    التفسري الذي أودعته بشأن   سحب    -١٣٦-١٢٠
وطنيـة  ، وتضمني اخلطـة ال    التمييز العنصري مجيع أشكال   الدولية للقضاء على    
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احملدَّثة تدابري للمساءلة من أجل مكافحة التحريض الـديين واإلثـين وخطـاب        
 ؛)مصر(سيما فيما خيص االنتخابات ووسائط اإلعالم  الكراهية وال

مواصلة اجلهود لصون رفاه كافة شرائح اجملتمع ومحاية حقوقها           -١٣٧-١٢٠
  ؛)نيبال(

القتـصادية  اختاذ تدابري فعالـة لـضمان حقـوق النـاس ا            -١٣٨-١٢٠
واالجتماعية، وخفض معدالت البطالة يف صفوف النساء، وحتسني أحوال معيشة          

 ؛)الصني(الفقراء 

اختاذ تدابري فعالة لزيادة تعزيز تنفيذ إطارها القـانوين ملعاجلـة             -١٣٩-١٢٠
 لألفراد واألسر الذين يعيشون يف مساكن غري الئقـة         اإلسكان غري الالئق  مسألة  

 ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران  (المة والصحةتفتقر إىل شروط الس

ضمان عدم تضمني الكتب الدراسية عناصر مـن شـأهنا أن             -١٤٠-١٢٠
موضوعية وحرية األحباث التارخيية، فضالً عـن احتـرام حقـوق           /تقّوض حياد 

 ؛)تركيا(وكرامة اجلميع 

للربامج  شبكات البث العامة  يف   الوقت املخصص    زيادةضمان    -١٤١-١٢٠
إتاحة املوارد املالية والبشرية الكافية لتحقيق هذه       ب و ،ضة باللغات اإلقليمية  املعرو
 ؛)سلوفينيا(الغاية 

إشراك املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال محاية اللغات يف            -١٤٢-١٢٠
متابعة االستعراض الدوري الشامل والتحـضري للتقريـر الـذي سـيقدَّم يف             

  ؛)سلوفينيا (االستعراض الدوري الشامل املقبل
امليثاق األورويب للغـات اإلقليميـة أو لغـات         التصديق على     -١٤٣-١٢٠

  ؛)النمسا (جملس أوروبا الذي وضعه األقليات
مكافحة معدالت البطالة يف أوساط األشخاص ذوي اإلعاقـة           -١٤٤-١٢٠

  ؛)جيبويت(واليت ما زالت تبلغ ثالثة أضعاف املعدل املتوسط 
 ؛)النمسا(كافحة التمييز ضد مجاعات الروما مواصلة جهودها مل  -١٤٥-١٢٠

مواصلة االستجابة للتوصيات الصادرة سابقاً عن عدة مقررين          -١٤٦-١٢٠
خاصني حىت تضمن أن سياساهتا وممارساهتا فيما خيص تفكيك خميمات مجاعـات            
الروما وطرد مجاعات الروما املهاجرة تتوافق يف كل جوانبـها مـع القـانونني              

 ؛)اليابان(يل املتعلقني حبقوق اإلنسان األورويب والدو

اتباع ُنهج أكثر احتراساً يف املسائل املتعلقة بـإخالء مجاعـات          -١٤٧-١٢٠
الروما من خمّيماهتا، وبذل جهود إضافية إلدماج أفرادها يف اجملتمـع الفرنـسي             

 ؛)مجهورية كوريا(
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 إيالء اهتمام كبري ملشكلة انتهاك حقوق اإلنـسان جلماعـات           -١٤٨-١٢٠
الروما، فضالً عن وضعها االجتماعي والرعاية الصحية املقدمة هلـا وإمكانيـة            

 ؛)االحتاد الروسي(حصوهلا على تعليم مناسب 

ضمان إخالء خميمات مجاعات الروما غري املرّخص هلا مبا يتوافق            -١٤٩-١٢٠
متاماً مع القانون، والعمل على حتسني اندماج أفراد مجاعات الرومـا يف اجملتمـع              

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(فرنسي عن طريق إتاحة فرص التعليم والعمل ال
التأكد من توافق مجيع سياساهتا املتعلقة جبماعات الرومـا مـع            -١٥٠-١٢٠

  ؛)الربازيل(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 
روما مع أحكـام    ضمان اتساق مجيع سياساهتا املتعلقة جبماعات ال        -١٥١-١٢٠

  ؛)بولندا(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 
  ؛)بوروندي(جعل إدماج مجاعات الروما حقيقة واقعة   -١٥٢-١٢٠
انتهاج مجيع السياسات املالئمة اليت تـضمن تكـافؤ فـرص             -١٥٣-١٢٠

ـ              ديين احلصول على العمل أمام اجلميع بصرف النظر عن األصل العرقـي أو ال
 ؛)بوروندي(

الكف عن ممارسة عمليات اإلخالء القسري جلماعات الروما،          -١٥٤-١٢٠
طريق تعديل القوانني السارية وسن قوانني جديدة ترمـي إىل محايـة هـذه               عن
 ؛)إكوادور(الضعيفة من عمليات اإلخالء القسري  الفئة

مراجعة السياسات املتبعة من أجل ضمان االحتـرام الكامـل            -١٥٥-١٢٠
حلقوق مجاعات الروما املتواجدة يف خميمات للمهاجرين، وعدم استهدافها علـى           
حنو غري قانوين بغرض ترحيلها، وإخضاع أوامر الترحيل لتقييم كامل لكل حالة            

 ؛)أستراليا(على حدة 

اختاذ خطوات عاجلة وفعالة للتصدي للتمييـز املمـارس ضـد             -١٥٦-١٢٠
 ؛)إسبانيا(مجاعات الروما 

واصلة حتسني وصياغة سياسات ترمي إىل إدماج املهـاجرين         م  -١٥٧-١٢٠
  ؛)الكويت(اجتماعياً 

اختاذ تدابري خلفض مستوى البطالة يف صفوف املهاجرين وتـوفري            -١٥٨-١٢٠
  ؛)االحتاد الروسي(الدعم الالزم إلدماجهم يف سوق العمل 

 زيادة تعزيز محاية حقوق وكرامة األجنيب أثناء عمليات التحقق          -١٥٩-١٢٠
 ؛)تونس(من اهلوية الشخصية أو لدى خضوعه إلجراءات اإلبعاد 
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النظر بشكل خاص يف وصول الفئات األكثر حرماناً إىل مراكز            -١٦٠-١٢٠
سيما يف حالـة طـاليب اللجـوء         الصحة واستفادهتا من اخلدمات الصحية، وال     

 ؛)شيلي(واملهاجرين 

ظيـف األشـخاص    مواصلة وتكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز تو        -١٦١-١٢٠
سيما األشخاص األكثر حرمانـاً      املنحدرين من أصول أجنبية يف وظائف عامة، وال       

 ؛)جيبويت(

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال        التصديق على     -١٦٢-١٢٠
 املهاجرين وتقصري املدة الـيت      ظروف احتجاز ، وحتسني   املهاجرين وأفراد أسرهم  

املعاقبة على كل أعمال العنف املرتكبة ضد أحـد  يقضوهنا يف مرافق االحتجاز، و  
املهاجرين من قبل أي مواطن أو موظف مكلـف بإنفـاذ القـوانني أو سـلطة                

  ؛)إكوادور(يفسح اجملال أمام اإلفالت من العقاب  حكومية، حىت ال
ضمان عدم تنفيذ القرارات القاضية بطرد طاليب اللجوء، مبا فيهـا         -١٦٣-١٢٠
ات اليت حتظى باألولوية، ما مل يبّت قاض خمـتص يف القـضية             اخلاضعة لإلجراء  تلك

  ؛)املكسيك(
سيما عنـدما    احلد من احتجاز املهاجرين وطاليب اللجوء، وال        -١٦٤-١٢٠

  ؛)النرويج(يتعلق األمر بأسر مصحوبة بأطفال 
إيالء اهتمام خاص لألطفال املهاجرين غري املـصحوبني بـذويهم            -١٦٥-١٢٠

  ).املغرب(حلمايتهم على النحو املناسب واختاذ تدابري حمددة 
ر عن موقف الدولة    أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعبّ      /مجيع االستنتاجات و    -١٢١

ينبغي أن يفهم أهنـا حتظـى        وال. أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .العامل ككلفريق البتأييد 
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