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 مقدمة  
قدددت الدددورث الةامنددة عفددرث للفرلددمل العامددع اضعددد باالسددتعراض الدددور  الفددامع  اضنفدد  ع   -1

  72   يف الفدد ث مددن7002نيدد  لو / زلددرا  11اضددخر   5/1 بقددرار سلددو  قددوا ا ن ددا  عمدد   
وجددددرت اسددددتعراض  الددددة ياورلددددة مقدددددونيا . 7014فربالددددر /شددددبا  2لنددددالر    /كددددانو  الةدددداي
وتدددرأف وفدددد . 7014لندددالر /كدددانو  الةددداي  30  اضعقدددودث يف 1يف اجلل دددة  ســـا قا  اليوغوسددد فية 

راف بدددوةارث الدولدددة موضدددوع االسدددتعراض   لفدددور جونددددلف  مددددلر مدلرلدددة الفدددخو  اضتعدددددث األ ددد
  اعتمددد الفرلددمل العامددع التقرلددر 7014فربالددر /شددبا  4  اضعقددودث يف 14ويف جل ددت  . اخلارجيددة

 .سا قا  اضتعلمل جبماورلة مقدونيا اليوغوس فية 
  اختار سلدو  قدوا ا ن دا  فرلدمل اضقدررلن التدا  7014لنالر /كانو  الةاي  11ويف  -3
ا  ألرلندد :سـا قا  ض  الدة ياورلدة مقددونيا اليوغوسد فية مدن أجدع تي دس اسدتعرا( سموعة ث ثيدة)
 .الصني  وناميبياو 
مدن  1  والفقدرث 1/1مدن مرفدمل القدرار  11للفقدرث  وفقا  وصدرت الوثائمل اضذكورث أدناه   -3

 :سابقا    من أجع استعراض  الة ياورلة مقدونيا اليوغوس فية 16/71مرفمل القرار 
 ؛ (A/HRC/WG.6/18/MKD/1)( أ)11للفقرث  وفقا  قدم عرض كتايب م/تقرلر و د (أ) 
مفوضددية  قددوا )معلومددات يميعيددة أعدددوا اضفوضددية ال ددامية حلقددوا ا ن ددا   (ب) 
 ؛(Corr.1و A/HRC/WG.6/18/MKD/2( )ب)11للفقرث  وفقا  ( ا ن ا 
( ج)11للفقدددددددددددددرث  وفقـــــــــــــا  مدددددددددددددوجز أعدتددددددددددددد  مفوضدددددددددددددية  قدددددددددددددوا ا ن دددددددددددددا   (ج) 

(A/HRC/WG.6/18/MKD/3). 
مددن خدد ل اةموعددة الة ثيددة قائمددة  سددابقا  وأ يلددإ    ياورلددة مقدددونيا اليوغوسدد فية  -2

كددددع مددددن أضانيددددا  وبلريةددددا  واجلماورلددددة التفدددديةية  وسددددلوفينيا  وال ددددولد    أسددددألة أعدددددوا مقدددددما  
 وميةدن اال د ع علدى .واضة يك  واضملةة اضتحدث لربلطانيا العظمى وألرلندا الفمالية  وهولندا

 .تلك األسألة يف اضوقع الفبةي ل ستعراض الدور  الفامع

 موجز وقائع عملية االستعراض  -ً  أوال 

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
بدأ رئيو الوفد بت كيد  ميدا  الدولدة موضدوع االسدتعراض القدو  بالددور اندور  ضنظومدة  -5

وقدال    . صد أداء الددول يف سدال تنفيدذ التزاماودا الدوليدة قوا ا ن ا  اضتعددث األ راف يف ر 
احلةومددددة قبلددددإ التوصدددديات الددددو اسددددتلمتاا يف الدددددورث األو  مددددن االسددددتعراض الدددددور  الفددددامع 
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ضنتصدددف اضددددث بفددد   عمليدددة    تقرلدددرا  7017مدددارف /ونفدددذوا  وقددددمإ بفدددةع  دددوعي  يف   ار
 . ات والقطاع غس احلةوميالتنفيذ  جرت  عداده نتيرة مفاورات مع الوةار 

احلةومدددددة جلندددددة  قدددددوا ا ن دددددا  اضفددددد كة بدددددني  أنفددددد ت  7017أبرلدددددع /ويف ني دددددا  -6
فددإ وكل   .القطاعددات  اضةونددة مددن نةلددني عددن احلةومددة وعددن مخس ددات م ددتقلة حلقددوا ا ن ددا 

 اللرنددة بتن ددديمل ال ياسدددة الو نيددة حلقدددوا ا ن دددا  ومتابعدددة توصدديات هيأدددات اضعاهددددات وترشددديد
يف عدددددد مددددن اضناسددددبات باسددددتعراض تنفيددددذ  اللرنددددة وقامددددإ. اجلاددددود الو نيددددة يف  لددددك الصدددددد

 .التوصيات الو استلمإ يف الدورث األو  ل ستعراض الدور  الفامع
فيمدددا لتعلدددمل بالنظدددام الق دددائي  أ    ر دددإوأوضدددل الوفدددد يف معدددرض رده علدددى أسدددألة  -7

حتقيدددمل تلددددك الفالدددة  جددددرت تعددددلع قددددانو  غدددراض وأل .مددددةةو احل لددددت ولولدددداتاألا صددد ن مدددن 
. 7013دل ددددمرب /  ونفددددذت التعدددددل ت يف كددددانو  األول7010ا جددددراءات اجلنائيددددة يف عددددام 
واشد   مندذ كدانو  . تعدل ت على قدانو  ا جدراءات اضدنيدة 7011وكانإ قد نفذت يف عام 

ةدو  ييدع ق داث   عقدب تنفيدذ تعددل ت أدخلدإ علدى قدانو  انداك   أ  ل7013لنالر /الةاي
وسددداعد اسدددت دام . تدددوفره أكادمييدددة الق ددداث واضددددعني أوليدددا   اضر لدددة االبتدائيدددة قدددد أكملدددوا تددددرلبا  

  علددى رصددد  ددول اضدددث الددو 7013لونيدد  /برسيددات جدلدددث لتةنولوجيددا اضعلومددات منددذ  زلددرا 
الددذ  اعتمددد يف  وسددت كز األنفددطة اضقبلددة علددى تنفيددذ   ددار العمددع . فرقاا  جددراءات اندداك تت دد
وعدددد الوفدد سداالت األولولدة .   من أجع مواصدلة تطدولر اجلاداة الق دائي7013سبتمرب /أللول

 .الو لفتمع علياا   ار العمع
وأشددار الوفددد    نطدداا مددن التدددابس التصدددحيحية اضتا ددة مددن أجددع اسددتعراض القدددرارات  -8

روبيددة حلقددوا ا ن ددا  و جددراءات تقددد  الق ددائية  عدد وث علددى  مةانيددة الوصددول    انةمددة األو 
 .الفةاوت الفردلة لدت هيأات اضعاهدات

اعتمداد قدانو   7010وتطرا الوفد    م  لة عدم التمييز  موضحا أند  جدرت يف عدام  -9
و  حيظددر التمييددز اضباشددر وغددس اضباشددر  ولفددتمع علددى نلتعلددمل عنددع التمييددز واحلمالددة مندد   وأ  القددا

  عوجب  لك القانو   جلنة احلمالة 7011وأنفأإ يف عام . ألسو التمييزقائمة غس  صرلة 
تعزلددز واللددة أمددني اضظددال  مددن خدد ل  نفدداء  دارات معنيددة  7002وجددرت يف عددام . مددن التمييددز

حبمالددة  قددوا الطفددع و قددوا األشدد اق  و  ا عاقددة  و الددة اضددوا نني مددن التمييددز والتعددذلب 
واعتمددت االسد اتيرية الو نيدة للم داواث وعددم التمييدز . تمةيدع العدادلو ساءث اضعاملدة  وكفالدة ال

-7017 ة أو البدنيددة ونددوع اجلددنو  للفدد ثعلددى أسدداف االنتمدداء العرقددي والعمددر وا عاقددة العقليدد
 . نفيذهاتالتففيلية اضتعلقة ب 7013  كما اعتمدت خطة عام 7011
 /لفددددرق  الددددذ  اعتمددددد يف كددددانو  الةددددايحيظددددر القددددانو  اجلدلددددد اضتعلددددمل باض دددداواث يف او  -10
.   بفددددةع صددددرلل  ييددددع أشددددةال التمييددددز ضددددد اضددددرأث يف ييددددع سدددداالت اةتمددددع7017 لنددددالر

وخطددة العمددع الو نيددة  7070-7013يرية الفدد ث تمددع  لددك القددانو   اسدد ا واعتمدددت شاشدديا  
اسد اتيرية  وعد وث علدى  لدك  اعتمددت.   بف   اض اواث بني اجلن ني7016-7013للف ث 
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بفددد   اضيزندددة اضراعيدددة للفدددوارا بدددني اجلن دددني  الدددو لتعدددني علدددى ا يأدددات  7011-7017الفددد ث 
ولوجددد يف ييددع الددوةارات من ددقو  . ا دارلددة احلةوميددة عوجباددا تعمددي  مبدددأ اض دداواث يف الفددرق

 . لإلشراف على تنفيذ اس اتيرية اض اواث
عندددف العدددائلي واحلمالدددة منددد  تيرية الو نيدددة ضندددع الوكاندددإ احلةومدددة قدددد اعتمددددت االسددد ا -11
  و كدر الوفدد أ  قددانو  احلمالدة االجتماعيدة أدخددع أشدةاال جدلددث مددن 7011-7017 للفد ث

 .احلمالة غس اضخس ية  مةع مراكز ضحالا العنف اضنز  الو توفر سموعة من اخلدمات لل حالا
احلةومدة قدد وضدعإ القدانو  اضتعلدمل باض دخولية  وفيما لتعلمل حبرلة التعبس  أكد الوفد أ  -13

و   اعتمددد . اضدنيددة عددن التفدداس والفددت  بالتعدداو  مددع رابطددة الصددحفيني واالسددتعانة  ددرباء دوليددني
.    ذفإ اضواد اضتعلقة ب فعال التفاس والفت  من القانو  اجلنائي7017 لك القانو  يف عام 

  اضتعلدددمل بوسدددائم ا عددد م  والقدددانو  اضتعلدددمل  ددددمات   اعتمدددد الربضدددا  القدددانو 7013ويف عدددام 
البصددرلة  بعددد عمليددة تفدداور واسددعة النطدداا مددع ييددع  -سددائم ال ددمعية والوسددائم ال ددمعية الو 

سدفر احلدوار اض دتمر مدع الصدحفيني عدن اضوافقدة علدى عددد مدن التعددل ت أو . أصحاب اضصلحة
وختددددتت التعدددددل ت اجلدلدددددث علددددى وجدددد   .7014لنددددالر /علددددى تلددددك القددددوانني يف كددددانو  الةدددداي

وتفددريعاا  وكفالددة امتةددال القيددود اضفروضددة علددى م ددمو  أنفددطة  التحدلددد بتعزلددز  رلددة التعبددس
وأسددددو سلددددو . وسددددائم ا عدددد م    ال ددددوابمل الق ددددائية للمحةمددددة األوروبيددددة حلقددددوا ا ن ددددا 

بدددة هيأدددة رقابدددة  اتيدددة   ليةدددو  عةا7013دل دددمرب /أخ قيدددات وسدددائم ا عددد م يف كدددانو  األول
وأعرب الوفد عدن التدزام احلةومدة عواصدلة احلدوار مدع نةلدي وسدائم ا عد م مدن . لوسائم ا ع م

أجدددع معاجلدددة اض دددائع اضتبقيدددة  عدددا يف  لدددك احلمددد ت احلةومدددة  وتعزلدددز دور هيأدددة البددد  العامدددة 
بدد  فيمددا لتعلددمل ت سلددو خدددمات الاوقددد حت ددن سددرع  نفددا  قددرار . وحت ددني اضعددالس الصددحفية

 . ب كيز اضلةية غس اضفروعة والت ارب يف اضصاحل
مدددع  و كدددر الوفدددد أ  احلةومدددة م دددتمرث يف تنفيدددذ  صددد  ات يف نظدددام ال دددرو  شاشددديا   -13

واعتمدددت اسدد اتيرية  نفدداء . توصدديات جلنددة مناه ددة التعددذلب واللرنددة األوروبيددة ضنددع التعددذلب
ووضدعإ مبدادت توجيايدة بفد   ا شدراف . اكتظاظ ال درو  دائرث ضراقبة ال لوك هبدف ختفيف

على ال رو   مدن أجدع حت دني نوعيدة اخلددمات ا شدرافية يف ال درو   وبددأ تطبيقادا مندذ عدام 
7017 . 
بتدددوفس التددددرلب اضت صدددت يف سدددال  قدددوا ا ن دددا  ل دددبا   وأصددددرت احلةومدددة أمدددرا   -12

د الفر ة ملزمو   با ضافة    االمتةال لقانو  وأشار الوفد يف  لك الصدد    أ  أفرا. الفر ة
أل ةام  وفقا  الفر ة  عراعاث اال تياجات اخلاصة لفأات معينة من الفأات ال عيفة يف عملا   

ماددام الرقابددة اخلارجيددة علددى عمددع  ديــواأ نيمــظ امل ــامولتددو  الربضددا  و. مدونددة أخ قيددات الفددر ة
ز قددرات قطداع اضراقبدة الداخليدة واضعدالس اضانيدة  عدا يف واختذت  جدراءات مدن أجدع تعزلد. الفر ة

وقام القطاع بزلارات غس معلنة    مراكز الفدر ة  جباندب .  لك تعزلز ا  ار اضعيار  والتدرلب
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بعمليات تفتيش مف كة  وقام القطاع أل ا  . تفتيش مرافمل اال تراة وفحت سر ت انترزلن
 ."اجلميع من أجع حماكمات عادلة"ظمة غس احلةومية اض ماث مع دلوا  أمني اضظال واضن

وفيمددا لتعلددمل باض ددائع اضتصددلة حبقددوا األقليددات   كددر الوفددد أ  احلةومددة ملتزمددة بتعزلددز  -15
نفدر   7017لوليد  /ويف شدوة .الع قات احل دنة بدني الطوائدف العرقيدة وبتنفيدذ اتفداا أوهرلدد ا  دار 

تدزال عمليدات  ييدع ال ياسدات اضنبةقدة عدن اتفداا أوهرلدد ا  دار   والتقرلر شدامع عدن  الدة تنفيدذ 
 .اضتابعة جارلة

وفيما خيتت باض ائع اضتعلقة بطائفة الروما   كدر الوفدد أ  جادودا كبدسث قدد بدذلإ مدن  -16
وشحورت ال ياسات احلةومية يف  لك الصدد  ول االس اتيرية الو نية . أجع تصحيل الوضع

وأعدت اضد  الو توجد هبا أعدداد . 7011-7001ائف الروما وعقد  دماج الروما اضتعلقة بط
وتواصدددع   دددراة التقددددم يف سدددال  دمددداج أ فدددال الرومدددا يف . كبدددسث مدددن الرومدددا خطدددم عمدددع حمليدددة

وقددم الوفدد   صداءات فتلفددة عدن التعلدي  والعمالدة تفدس    التقددم انددرة . التعلدي  قبدع اضدرسدي
   قابليددة ن دداء الرومددا للتدد ثر بصددفة خاصددة   ونظددرا  . اج االجتمدداعي لطائفددة الرومددايف سددال ا دمدد

خطدددة العمدددع الو نيدددة الةانيدددة ل رتقددداء بالوضدددع االجتمددداعي  7010اعتمددددت احلةومدددة يف عدددام 
  07013    عام 7011لن اء الروما  الو نفطي الف ث من عام 

أ  احلةومدة اعتمددت خطدة العمدع الو نيدة  وفيما لتعلمل حبقدوا الطفدع  أشدار الوفدد    -17
بعدد تنقيحادا وقدد أعددت تلدك اخلطدة بالتعداو  مدع  3015-7017اضتعلقة حبقوا الطفدع للفد ث 

  وهددي ي ددد التقدددم انددرة يف سددا  الرعالددة الصددحية (اليوني دديف)منظمددة األمدد  اضتحدددث للطفولددة 
  وحيظدر 7013 فربالر/الطفع يف شبا واعتمد قانو  جدلد حلمالة . والتعلي  على وج  اخلصوق

وشدددت اجلدزاءات علدى عددم تنفيدذ األ ةدام . القانو  نطاقا واسعا من انتااكات  قوا الطفع
وتددوفر مراكددز العمددع االجتمدداعي  الددو لعمددع فياددا . الددواردث يف القددانو  وأدخلددإ علياددا الفرامددات

بلد  عدن  داالت اعتدداء جن دي موظفو  مت صصو   احلمالة والدع  لأل فال اضعنيني مىت مدا أ
وع وث على  لك  تعمع احلةومة على حتدلد أسر  اضنة . على األ فال أو ميع جن ي  ليا 

  7001ويف عددام . مت صصددة لأل فددال ضددحالا االعتددداء اجلن ددي واضيددع اجلن ددي    األ فددال
ف ل األ فال يف أدخلإ يف القانو  اجلنائي أ ةام بف   جرمية االيار باأل فال  ومت ير  است

اجلزاءات اضتعلقدة باسدتعمال احلاسدوب للمدواد ا با يدة  7002وشددت يف عام . اضواد ا با ية
 . الو ل ت دم فياا األ فال

وتطددرا الوفددد    سددخال بفدد   القاصددرلن غددس اضصددحوبني بددذولا   ف وضددل أ  القددانو   -18
 لبددات اللرددوء الددو لقدددماا أ فددال ناددورث اضتعلددمل بدداللروء واحلمالددة اضخقتددة لددنت علددى أ  تةددو  

بتوقيددع نةددع قددانوي وعلددى تعيددني وصددي يف أقددرب وقددإ نةددن لأل فددال غددس اضصددحوبني بددذولا   
وتت دذ ييدع التددابس ال ةمدة . نييضا  أل ةام قانو  األسرث  وعلى توفس اضفورث القانونية     وفقا  

ضصددحوبني  مددع مراعدداث مبدددأ اضصددلحة الف ددلى مددن أجددع العةددور علددى أفددراد أسددر القاصددرلن غددس ا
 . للطفع  عند النظر يف  لبات اللروء
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  مدددع بددددء تنفيدددذ 7002و كدددر الوفدددد أ  قدددانو  ق ددداء األ دددداع بددددأ تنفيدددذه يف عدددام  -19
وبدددأ سلددو الدولددة ضنددع . مفددارلع راميددة    تطددولر ا  ددار القددانوي ووضددع معددالس لتطبيددمل القددانو 

 .   واعتمد اس اتيرية و نية للوقالة من جنون األ داع7002يف عام جنون األ داع عمل  
وتطددددرا الوفددددد     قددددوا األشدددد اق  و  ا عاقددددة  ف شددددار  يف يلددددة أمددددور     أ   -30

األنفطة من أجع كفالة حت ني الظروف اضعيفية لألش اق  احلةومة شرعإ يف تنفيذ عدد من
ارج اض تففيات وتوفس مراكز هنارلة لألش اق  و   و  ا عاقة  فيما لتصع بتقد  الرعالة خ
وتعتددزم احلةومددة التوسددع يف شددراكتاا القائمددة والقولددة مددع . ا عاقددة العقليددة  جبانددب م ددائع أخددرت

اضنظمددات غددس احلةوميددة  مددن خدد ل تددوفس التمولددع ضنظمددات موثوقددة مددن أجددع تقددد  اخلدددمات 
 . على الصعيد انلي  مع ضما  الرقابة

بعةدة مراقبدة االنت ابدات التابعدة  7011وفيما لتعلمل بتنفيدذ التوصديات أصددروا يف عدام  -31
ضةتب اضخس ات الدميقرا ية و قوا ا ن ا  عنظمة األمن والتعاو  يف أوروبدا  أشدار الوفدد    
توصددع احلددزب احلدداك  وأ ددزاب اضعارضددة    اتفدداا بفدد   التعدددل ت الدد ةم  دخا ددا علددى قددانو  

 . 7014لنالر /ت ابات  والو اعتمدها الربضا  يف كانو  الةاياالن
وأشددار الوفددد    أ  احلةومددة قدددمإ ييددع التقددارلر الددو  ددع موعددد تقدددمياا    هيأددات  -33

اضعاهدددات  باسددتةناء تقرلددر وا ددد بفدد   العاددد الدددو  اخلدداق بدداحلقوا االقتصددادلة واالجتماعيددة 
  .ً  والةقافية  سيقدم قرلبا

واختدددددت  رئددددديو الوفدددددد م  ظاتددددد  االسدددددتا لية بالت كيدددددد علدددددى التدددددزام الدولدددددة موضدددددوع  -33
 .االستعراض بالتعاو  ومواصلة ا ص  ات

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وميةدن اال د ع علدى التوصديات اضقدمدة . ببيانات أثنداء احلدوار التفداعلي وفدا   16أد   -32

 .من هذا التقرلر ر يف الفرع ثانيا  خ ل احلوا
وشدددرعإ مواصدددلة . وأشدددادت تاللندددد بالقدددانو  اضتعلدددمل بعددددم التمييدددز و قدددوا األقليدددات -35

وعلددى الددرغ  مددن اعتمدداد االسدد اتيرية الو نيددة بفدد    .اجلاددود الراميددة    تعزلددز اسددتق ل الق دداء
وال ظددإ تاللنددد اجلاددود . يف احلقددوا  مددا ةالددإ هندداك حتدددلات م دداواث األشدد اق  و  ا عاقددة

الو تبذ ا احلةومة لتعزلدز  عمدال احلدمل يف الصدحة  وأعربدإ يف الوقدإ نف د  عدن القلدمل للتحدول 
وقددددمإ . عدددن نظدددام الرعالدددة الصدددحية الوقائيدددة وكفالدددة  مةانيدددة احلصدددول علدددى اخلددددمات الطبيدددة

 . توصيات
ات فتلفدة لتدوفس  الدة وأشدادت توغدو بتعزلدز واللدة أمدني اضظدال عدن  رلدمل  نفداء خددم -36

وأثنإ على  نفاء جلنة احلمالة من التمييز الو   ددت ماام واللتاا يف قانو  . أف ع للموا نني
 . وقدمإ توغو توصيات. منع التمييز واحلمالة من 
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ور بدددإ اضملةدددة اضتحددددث لربلطانيدددا العظمدددى وألرلنددددا الفدددمالية بانت ددداب البلدددد لع دددولة  -37
وأعربإ عن أ  اتفاا أوهرلد ا  ار  سيخد     حت ني الع قات بني .  سلو  قوا ا ن ا

. الطوائدددف العرقيدددة  لةنادددا ال ظدددإ عددددم اكتمدددال اسدددتعراض   دددار العمدددع وتددد خر التح دددينات
 .وقدمإ توصيات. وأعربإ عن القلمل الستقطاب شولع وسائم ا ع م وعدم شفافيتاا

لتصدددلمل علددى اتفاقيددة  قددوا األشدد اق  و  وأشددادت الواللددات اضتحدددث األمرلةيددة با -38
وأعربدددإ عدددن قلقادددا ل دددوء معاملدددة انتردددزلن وظدددروف . ا عاقدددة وحت دددني األ دددوال يف ال دددرو 

اال ترداة  واسددت دام اضدوارد العامددة لتمولددع أنفدطة احلددزب ال ياسددي احلداك   والتدددخع يف عمددع 
ضعارضدني ال ياسديني  و فد ت اجلااة الق ائي ووسائم ا ع م  ورفدع الددعاوت الق دائية علدى ا

وت دداءلإ عددن التدددابس الراميددة    تفدددلد الرقابددة علددى . الفددر ة مددن العقدداب  والف دداد احلةددومي
عدن قلقادا السدتمرار اسدتف ل  نييضا  وأعربإ . اض خولني احلةوميني من أجع معاجلة تلك اض ائع

 .وقدمإ توصيات. عمع األ فال
دددر الدددرئيو أع ددداء الوفدددود  -39 ب دددرورث االلتدددزام عصدددطلحات األمددد  اضتحددددث الر يدددة عندددد و كَّ

وبعد  اضناسدبات األخدرت خد ل  ا شارث    الدولة موضع االستعراض فيما لتصع هبذه اضناسبة
 .االجتماع  عا يف  لك الرد على نقطة نظام أثاروا الدولة موضوع االستعراض

يف نقطددة النظددام الدو أثاروددا     أندد  ووجادإ الدولددة موضدوع االسددتعراض انتبدداه الوفدود   -30
 نييضــا  وأشددارت . البلددد. ول لدذكر اسدد ( 1223)112وردت  شدارث ظرفيددة يف قددرار سلددو األمددن 

فيد     م د لة اسد  البلدد  23   احلة  الصادر عدن حمةمدة العددل الدوليدة  الدذ  تفدس الفقدرث 
 .  لةوالةيفية الو ت تطيع هبا البلدا  الةالةة معاجلة تلك اض

والربوتوكددول فاقيدة  قددوا األشد اق  و  ا عاقددة ور بدإ أوروغددوا  بالتصددلمل علددى ات -31
االختيددددار  اضلحددددمل هبددددا  وبددددالتوقيع علددددى الربوتوكددددول االختيددددار  اضلحددددمل بالعاددددد الدددددو  اخلدددداق 
بدددداحلقوا االقتصددددادلة واالجتماعيددددة والةقافيددددة  والتعدددداو  مددددع ا جددددراءات اخلاصددددة ةلددددو  قددددوا 

يف سدددددال التعدددددذلب والقدددددانو    ديـــــواأ نيمـــــظ امل ـــــام   وبا صددددد ن الق دددددائي وجادددددود ا ن دددددا
وأشدارت    أ  اضةليدات واضةليدني . االس اتيرية وخطة العمدع اضتعلقتدني باض داواث بدني اجلن دنيبو 

واألش اق مزدوجي اضيع اجلن ي ومفدالر  ا ولدة اجلن دية واخلنداثيني مدن ال دعفاء الدذلن خيفدو  
 .وقدمإ أوروغوا  توصيات.   ولترنبو  استعمال خدمات الرعالة الصحيةهولتا
وأشددادت فييددإ نددام أثنددإ بددالتطورات األخددسث يف سددال تعزلددز  قددوا ا ن ددا  و التاددا   -33

ور بدددإ بدددالتزام الدولدددة موضدددوع االسدددتعراض بالتعددداو  واحلدددوار علدددى الصدددعيد الددددو  فيمدددا لتعلدددمل 
 .وقدمإ توصيات. حبقوا ا ن ا 

. وأثنإ ألبانيا على ا ص ن الق ائي  و اصة فيما لتصع باستق ل الق اث وكفاءو  -33
وأشادت بالتقدم انرة يف سال اض اواث بني اجلن دني  واستف درت عدن نتدائق القدانو  الدذ  س دن 

بدإ ور ب باعتماد اس اتيرية التعلي  اضتةامع وتنفيذ اتفاا أوهرلد ا  ار   لةنادا أعر . مخخرا  
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عدن القلددمل بفدد   م دد لة اسدت دام اللفددة األلبانيددة والفصددع بدني اجلن ددني يف التعلددي  والظددروف الددو 
 .وقدمإ توصيات. لتعل  فياا الط ب واستعراض الةتب اضدرسية

ور بإ اجلزائر باعتماد تدابس على الصعد اضعيارلة والتفرلعية واضخس دية حلمالدة  قدوا  -32
اء جلندة احلمالدة مدن التمييدز والتصددلمل علدى اتفاقيدة  قدوا األشد اق ا ن ا   عدا يف  لدك  نفد

 و  ا عاقة والتعاو  مع ا جراءات اخلاصة وحت ن تقد  التقارلر    هيأات اضعاهدات وتقد  
. تقرلر منتصف اضدث عن تنفيذ التوصيات الصادرث عن الدورث األو  ل ستعراض الدور  الفامع

 .وقدمإ توصيات
 ظددإ األرجنتددني االسدد اتيرية الو نيددة ضةافحددة الفقددر واالسددتبعاد االجتمدداعي للفدد ث وال -35

  واعتماد قانو  مندع 3030-7010  واالس اتيرية اضتعلقة باض نني للف ث 7010-3030
وشددرعإ علددى تنفيدذ  صدد  ات معيارلددة  .التمييدز واحلمالددة مند  و نفدداء جلنددة احلمالدة مددن التمييدز

 .وقدمإ توصيات. ن أجع تعزلز ا  ار اضخس يوختصيت موارد م
وأشدارت أرمينيدا    التصددلمل علدى اتفاقيدة  قدوا األشد اق  و  ا عاقدة والربوتوكدول  -36

االختيدددار  اضلحدددمل هبدددا  و   التوقيدددع علدددى الربوتوكدددول االختيدددار  اضلحدددمل بالعادددد الددددو  اخلددداق 
فدددإ بال ياسدددات والدددربامق اضوجادددة     الدددة ع  او . بددداحلقوا االقتصدددادلة واالجتماعيدددة والةقافيدددة

 قدددوا  ائفدددة الرومدددا  ور دددب بتعزلدددز اض ددداواث بددددني اجلن دددني وعددددم التمييدددز عدددن  رلدددمل اعتمدددداد 
 .وقدمإ توصيات. اس اتيريات و نية

وأشادت أس اليا باجلاود الرامية    التصد  للتمييز من خ ل اعتماد القانو  اجلدلد   -37
وأشددارت    . أو ا ولددة اجلن ددانية امليــا اسي ــ نو  ل لعددام مددع  لددك م ددائع مفددسث    أ  القددا

ورود ب غددات بفدددا  التمييدددز ضدددد  ائفدددة الرومدددا وفدددرض قيدددود علدددى  رلدددة وسدددائم ا عددد م  و   
. اسدددتمرار اجلادددود الراميدددة    حت دددني نظدددام ال دددرو   لةدددن مدددع اسدددتمرار األ دددوال اض دلدددة فيادددا

 .وقدمإ توصيات
اءات وقالددإ    ادعدد.  ظدإ النم ددا مدع القلددمل تدددهور  رلدة التعبددس و رلددة الصدحافةوال -38

لدددوافع سياسددية قددد ةعددزع الةقددة يف  يدداد وكدداالت  نفددا  القددانو   ا تردداة ال ياسدديني والصددحفيني
وأضدددافإ أ  ا رمدددات الدددو تفدددن علدددى اضةليدددات واضةليدددني واألشددد اق . ويف اسدددتق ل الق ددداء

فالر  ا ولة اجلن ية واخلناثيني فد أبدرةت ضدرورث تدوفس احلمالدة القانونيدة مزدوجي اضيع اجلن ي وم
. وأنددد  لتعدددني معاجلدددة م دددائع البطالدددة والفدددواغع األخدددرت لطائفدددة الرومدددا.  دددذه الفأدددة ضدددد التمييدددز

 .وقدمإ توصيات
وأشدددارت بدددي روف    تعزلدددز ا  دددار القدددانوي واضخس دددي  عدددا يف  لدددك  صددد ن اجلاددداة  -39

ي وكفالة استق ل ؛ و   خطة العمع الو نية بف    قوا الطفع؛ وهيأة التن ديمل الو نيدة الق ائ
ور بدإ بداجلاود الراميدة    . من أجع  الة األ فال مدن ا لدذاء وا لدال؛ وقدانو   الدة الطفدع

. حت ني الع قات بني األعراا وتنفيذ اتفاا أوهرلد ا  ار  وا دماج االجتماعي لطائفدة الرومدا
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وأثنددإ علددى التعدددل ت الددو أدخلددإ علددى القددانو  اجلنددائي والددو فرضددإ عقوبددات علددى االيددار 
 . وقدمإ توصيات. باألش اق

يف    ل سددتعراض الدددور  الفددامع  عدداالدددورث األو  وأشددادت بلريةددا بالتقدددم انددرة منددذ -20
ومدع  لدك  . ة التفداس لك التصدلمل على الصةوك اض تلفة اضتعلقة حبقوا ا ن ا  و لفاء جرميد

ور بددإ بددالطفرات الددو حتققددإ يف سددال التفددرلعات اضتعلقددة حبرلددة . هندداك حتدددلات كبددسث ال تددزال قائمددة
 .وقدمإ توصيات. التعبس  لةناا أعربإ عن القلمل فيما لتعلمل حبرلة الصحافة

الددور  شادت البوسنة وا رسك بتقد  تقرلر منتصف اضدث بفد   عمليدة االسدتعراض أو  -21
الفامع  وبالتصدلمل على اتفاقية  قوا األشد اق  و  ا عاقدة والربوتوكدول االختيدار  اضلحدمل 
هبدددا  والتوقيدددع علدددى الربوتوكدددول االختيدددار  اضلحدددمل بالعادددد الددددو  اخلددداق بددداحلقوا االقتصدددادلة 

ت و نيدة وأشدارت    اعتمداد اسد اتيريا. واالجتماعية والةقافية  والتعاو  مع هيأات اضعاهددات
بفدددد   ق ددددالا  قددددوا ا ن ددددا   واستف ددددرت عددددن واللددددة جلنددددة  قددددوا ا ن ددددا  اضفدددد كة بددددني 

 . القطاعات والتحدلات الو قد تواجااا
علدى  إعية  قوا األشد اق  و  ا عاقدة وشدرور بإ الرباةلع بالتصدلمل على اتفاق -23

وشددددت علددى . الق ددر التصدددلمل علددى االتفاقيددة الدوليددة حلمالددة ييددع األشدد اق مددن االختفدداء 
   حتدلدد أولولدات عددم التمييدز  نييضـا  وأشدارت . ألية تعزلز قدرث دلوا  أمدني اضظدال واسدتق ليت 

ور بإ بالتعددل ت الدو أدخلدإ علدى قدانو  اللردوء واحلمالدة اضخقتدة  مفدسث . ضد  ائفة الروما
   التقددم اندرة يف سدال اض داواث وأشار .    أن  لتعني حت ني ا جراءات اضتعلقة بطاليب اللروء

بني اجلن ني  لةناا أعربإ عن القلمل  ةاء التعصب ضدد اضةليدات واضةليدني واألشد اق مزدوجدي 
 .وقدمإ توصيات. اضيع اجلن ي ومفالر  ا ولة اجلن ية واخلناثيني

تقد  وأثنإ بلفارلا على اعتماد تفرلعات يف سال  قوا ا ن ا   وعلى ةلادث معدل  -23
التقارلر    هيأات اضعاهدات اضتعلقة حبقوا ا ن ا   و نفاء جلنة  قوا ا ن ا  اضف كة بني 

وال ظددإ أنددد  لتعددني  يف ضددوء أليدددة  رلددة التعبددس واسدددتق لية وسددائم ا عددد م  أ  . القطاعددات
بتاددا يف متابعددة ميتةددع مفددروع القددانو  اضتعلددمل بوسددائم ا عدد م    اضعددالس الدوليددة  معربددة عددن رغ

 .وقدمإ توصيات. هذه اض  لة
ور بإ كمبودلا باعتماد القوانني واالس اتيريات الو نية اجلدلددث  فيمدا لتعلدمل بدالتمييز  -22

ور بددددإ . واض دددداواث بددددني اجلن ددددني وااليددددار بالبفددددر وا رددددرث غددددس القانونيددددة  علددددى سددددبيع اضةددددال
قدددة والتوقيدددع علدددى الربوتوكدددول االختيدددار  بالتصددددلمل علدددى اتفاقيدددة  قدددوا األشددد اق  و  ا عا

اضلحمل بالعاد الددو  اخلداق بداحلقوا االقتصدادلة واالجتماعيدة والةقافيدة  وأشدادت بواقعدة النظدر 
. يف م د لة التصدددلمل علدى االتفاقيددة الدوليدة حلمالددة  قدوا ييددع العمدال اضادداجرلن وأفدراد أسددره 

 .وقدمإ توصيات
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ومددات عددن تنفيددذ القددانو  اضتعلددمل عنددع التمييددز واحلمالددة و لبددإ كندددا احلصددول علددى معل -25
وأشارت    اعتماد تددابس تفدرلعية واسد اتيريات وخطدم عمدع و نيدة بفد   تعزلدز  قدوا . من 

. وال ظإ أ  التمييز العرقي لبع  على القلمل وأن  لنبفي  الة  قوا ييدع األقليدات. ا ن ا 
 .وقدمإ توصيات

لمل علددددى اتفاقيددددة  قددددوا األشدددد اق  و  ا عاقددددة  واعتمدددداد وال ظددددإ الصددددني التصددددد -26
القدددانو  واالسددد اتيرية الو نيدددة بفددد   مندددع التمييدددز واحلمالدددة منددد   وقدددانو  كفالدددة تةدددافخ الفدددرق 
للرن ني  وخطة العمع الو نية بف   اض اواث بني اجلن ني  وقانو   الة الطفع  وخطدة العمدع 

دابس الراميدة     الدة  قدوا األقليدات  مت دائلة عدن وال ظإ التد. الو نية بف    قوا الطفع
اخلطددددوات الددددو لتعددددني اختا هددددا لتعزلددددز  الددددة  قددددوا  ائفددددة الرومددددا  و اصددددة الن دددداء واأل فددددال 

 .وقدمإ توصية. والفباب
ور بدددإ الةونفدددو با صددد  ات الراميدددة    تعزلدددز اسدددتق لية النظدددام الق دددائي وفعاليتددد   -27

عتماد القانو  اضتعلمل عنع التمييز واحلمالة مند  قدد ل در تنظدي  التددرلب وال ظإ أ  ا. وشفافيت 
وأضدددافإ أ  االسددد اتيرية وخطدددة العمدددع الدددو نيتني  .اضتعلدددمل حبقدددوا ا ن دددا  و ددد ت التوعيدددة

اضتعلقتني بطائفة الروما أدتا      راة تقدم يف ساالت التعلي  وا سةا  والصدحة والعمالدة  دذه 
 .مإ توصياتوقد. الطائفة
وأشددادت كددوت دلفددوار بالتصدددلمل علددى الصددةوك الدوليددة  وبالتعدداو  مددع  ليددات  قددوا  -28

ا ن ددا  التابعددة لألمدد  اضتحدددث  وتعزلددز قدددرات النظددام الق ددائي ونظددام ال ددرو   وبدداجلاود الددو 
ة التعبدس وأ ا إ علما بال ياسات اضتعلقة بااليار بالبفر و رلد. تبذ ا جلنة احلمالة من التمييز

 .وتعزلز الت امل والتمالز الدلد وقدمإ توصيات
وأثندددإ كرواتيدددا علدددى ا جدددراءات اضت دددذث لتنفيدددذ التوصددديات الصدددادرث عدددن الددددورث األو   -29

واستف دددرت عدددن التددددابس اضلموسدددة الدددو اختدددذت لتعزلدددز اسدددتق ل . ل سدددتعراض الددددور  الفدددامع
. دلدث وفعاليتاا فيما لتعلمل بتصدرلف الق دالا اض اكمدةالق اء وكفاءت   وعن ت ثس التفرلعات اجل

ندإ علددى مدنل األولولددة للع قدات بددني الطوائدف العرقيددة واحلمالدة مددن التمييدز  واستف ددرت عددن ثوأ
 . التدابس اضلموسة الو اختذت حلمالة ا ولات العرقية والةقافية واللفولة والدلنية جلميع الطوائف

ضددوع االسددتعراض أ  جلنددة التن دديمل الدوليددة للمخس ددات الو نيددة وأوضددل وفددد الدولددة مو  -50
  وقدددمإ 7011يف عددام  "بدداء"علددى م ددتوت  حلقددوا ا ن ددا  قددد منحددإ أمددني اضظددال تقدددلرا  

وتتصددع تلددك . "ألددف"توصدديات مددن شدد هنا أ  ت دداعد علددى االرتقدداء بددذلك التقدددلر    م ددتوت 
تفدددمع األنفدددطة الدعولدددة وحت دددني ا جدددراءات التوصددديات يف اضقدددام األول بتوسددديع نطددداا واللتددد  ل

وقددد أعددد مفددروع تعدددل ت علددى القددانو  اضتعلددمل بدددلوا  . اضتعلقددة بانت دداب نددواب أمددني اضظددال
 . 7014أبرلع /أمني اضظال  وسيحال    احلةومة حبلول ني ا 
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 وت دد  جلندددة  قدددوا ا ن دددا  اضفددد كة بدددني القطاعدددات يف تةولنادددا مخس دددات اض دددتقلة -51
معنيددة حبقددوا ا ن ددا   مةددع دلددوا  أمددني اضظددال وجلنددة احلمالددة مددن التمييددز  عدد وث علددى بعدد  

وهددي تعددام بفددةع رئي ددي م ددائع  قددوا ا ن ددا  وتوصدديات ا يأددات الدوليددة  مةددع . الددوةارات
 . توصيات هيأات اضعاهدات واالستعراض الدور  الفامع

الهتمدددام ععاجلدددة اضفددداكع اضتعلقدددة بطائفدددة وأشدددار وفدددد الدولدددة موضدددوع االسدددتعراض    ا -53
وأوضددددل أ  التعلددددي  حيظددددى . الرومددددا  وقدددددم تفاصدددديع  ضددددافية عددددن األنفددددطة  ات الصددددلة بددددذلك

ويف كددع سددنة . باألولولددة وأ   دمدداج أ فددال الرومددا يف التعلددي  قبددع اضدرسددي لعتددرب  ا أليددة خاصددة
  وتددو  أليددة خاصددة ض دد لة  فدد    410للتحددمل عخس ددات التعلددي  قبددع اضدرسددي باةددا   ددوا  

وارتفع عددد الت ميدذ . عدم وضعا  يف قاعات دراسية منفصلة وأ  حي روا مع األ فال اآلخرلن
. 7013و 7001يف اضائددة بددني عددامي  1مددن  ائفددة الرومددا علددى م ددتوت الصددف األول بن ددبة 

ما من أجع  بقاء أ فا   ولوجد برنامق  خر لتقد   وافز مالية لآلباء واألماات من  ائفة الرو 
 مدلندة مدن اضدد  الدو 17وأنفأإ مراكز معلومات خاصة بطائفة الرومدا يف  .يف اضدارف الةانولة

وسطاء من  ائفدة الرومدا يف سدال اخلددمات الصدحية  1وجرت توظيف . ت   أعدادا كبسث منا 
ورث بفدد   أطددا  احليدداث تقددد  اض دداعدث يف شددةع مفدد ومشلددإ النتددائق الددو حتققددإ مددخخرا  . باضددد 

 .الصحية و مةانية احلصول على الت مني الصحي  وحتدلد هولة األ فدال الدذلن ل لدت  حتصدينا 
وقد أجرت الوةارات اضعنية تن يقا فيما بيناا من أجع تةولن أفرقة للتواصع مع اةتمعات انليدة 

والدث وم دددداعدو  يف للرومددددا بفددددرض حتدلددددد هولددددة األشدددد اق الددددذلن ل لددددت  ت ددددريلا  عنددددد الدددد
 . احلصول على الوثائمل

أ  وةارث العمددع وال ياسدات االجتماعيددة قامددإ   و كدر وفددد الدولددة موضدوع االسددتعراض -53
عقددب اعتمدداد القددانو  اضتعلددمل عنددع التمييددز واحلمالددة مندد   ب عددداد االسدد اتيرية الو نيددة للم دداواث 

تنفيذ هذه االسد اتيرية مدن خد ل  وجر  العمع على(. 7011-7017للف ث )وعدم التمييز 
من اض خولني احلةوميني والفركاء من اةتمع اضدي يف  600مفارلع معينة  مةع تدرلب  وا  

أبرلددددع /سدددال حتدلددددد نارسدددات التمييددددز ومةافحتاددددا؛ مدددع مراعدددداث أ  لةتمددددع التددددرلب يف ني ددددا 
لدددو أعددددت االسددد اتيرية و كدددر الوفدددد أ  وةارث العمدددع وال ياسدددات االجتماعيدددة هدددي ا. 7014

نفيددذ تعزلددز قدددرات ومشلددإ أنفددطة الت 3015-7017الو نيددة للم دداواث وعدددم التمييددز  للفدد ث 
مددن اض ددخولني احلةددوميني والفددركاء  600الددوةارث والفددركاء اضعنيددني  وت ددمن  لددك تدددرلب ةهدداء 

ةدام قدانو  تةدافخ أل  وفقـا  وأسدو  . من اةتمع اضدي على حتدلد نارسات التمييز ومةافحتادا
الفددرق بددني اجلن ددني  فرلددمل مفدد ك بددني القطاعددات مددن أجددع تعزلددز تعمددي  اجلوانددب وال ياسددات 

 . اجلن انية على الصعيدلن اضركز  وانلي
وتطددرا الوفددد    األ فددال  و  اال تياجددات التعليميددة اخلاصددة   يدد  سددلم ال ددوء علددى  -52

 7013-7017وشددادت ال ددنة األكادمييددة . ردلددة ددمل هددخالء الت ميددذ يف احلصددول علددى م دداعدث ف
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اسددددتيعاب الت ميددددذ  و  ا عاقددددة يف الفصددددول الدراسددددية العادلددددة باضدددددارف الةانولددددة العامددددة  ويف 
 . الصفوف الدراسية لذو  اال تياجات اخلاصة عخس ات التعلي  االبتدائي

ليددة للطوائددف العرقيددة  وانتقددع الوفددد    م دد لة تةامددع التعلددي  علددى نطدداا اةتمعددات ان -55
و كدر . ف لم ال وء على االس اتيرية  ات اةاالت اضواضيعية اخلم ة اضتعلقدة بتةامدع التعلدي 

 .من التدابس قد اختذت بالفعع من أجع تنفيذها أ  عددا  
وأشارت اجلماورلة التفيةية    أ  انت اب الدولة موضوع االسدتعراض لع دولة سلدو  -56

وأعربددإ اجلماورلددة التفدديةية .  ددد األليددة الددو تولياددا ض دد لة  قددوا ا ن ددا  قددوا ا ن ددا  ج
عددن األسددف للب غددات الددو تفددس    تدددهور احلالددة يف سددا   رلددة التعبددس و رلددة الصددحافة منددذ 

 .وقدمإ توصيات. انعقاد الدورث ال ابقة ل ستعراض الدور  الفامع
وتوكددول االختيددار  اضلحددمل بالعاددد الدددو  اخلدداق وأشددارت  سددتونيا    التوقيددع علددى الرب  -57

بدددداحلقوا االقتصددددادلة واالجتماعيددددة والةقافيددددة والتصدددددلمل علددددى اتفاقيددددة  قددددوا األشدددد اق  و  
وأعربإ عن تر يباا عواصلة العمدع علدى تنفيدذ اتفداا . ا عاقة والربوتوكول االختيار  اضلحمل هبا

القددانو  مدن خدد ل تنفيددذ األ در القانونيددة وأ ددر  و كدرت اندد  لتعددني تعزلدز سدديادث .أوهرلدد ا  ددار 
ال ياسدددددات واختدددددا   جدددددراءات ضةافحدددددة الف ددددداد؛ ومعاجلدددددة اض دددددائع اضتعلقدددددة بفدددددفافية الق ددددداء 

وأعربدإ عدن القلدمل للتددهور يف  رلدة الصدحافة  لةنادا ر بدإ ب لفداء جرميدة . واستق ليت  ونزاهتد 
 .وقدمإ توصيات .التفاس
بروتوكددددول االختيددددار  للعاددددد الدددددو  اخلدددداق بدددداحلقوا ع علددددى وقيور بددددإ فرن ددددا بددددالت -58

الوئددددام االجتمدددداعي  ال سدددديما  االقتصددددادلة واالجتماعيددددة والةقافيددددة  وبالتقدددددم انددددرة يدددداه حتقيددددمل
 .وقدمإ توصيات. لتعلمل بطائفة الروما فيما
عربدإ وأ. وال ظإ أضانيا التح ينات الدو  درأت علدى ا دارث العامدة واجلاداة الق دائي -59

عن القلمل لتددهور أ دوال اضددافعني عدن  قدوا ا ن دا   واستف درت عدن اخلطدوات الدو اختدذت 
للحددد مددن تفددول  صددورث اضنظمددات غددس احلةوميددة مددن خدد ل وسددائم ا عدد م ودعددإ    تنفيددذ 
سياسدددات وبدددرامق مدددن أجدددع  دمددداج  ائفدددة الرومدددا واألشددد اق  و  ا عاقدددة  وعدددن التعددداو  مدددع 

 .وقدمإ توصيات. وأعربإ عن قلقاا ل اجع  رلة الصحافة. ةوميةاضنظمات غس احل
ضدددددث ال ددددرن الددددو  ةدددد  هبددددا علددددى أ ددددد  إ اليونددددا  عددددن القلددددمل للطددددول اضفددددر وأعربدددد -60

الصحفيني  ولتدهور  رلة الصحافة  والطرلقة اضتبعة يف اعتماد مفارلع القوانني اضتعلقة بوسدائم 
البصرلة  ول فتقدار    الفدفافية يف ا ع ندات  -ل معية ا ع م و دمات الوسائم ال معية وا
و كددرت أندد  لتعددني  دخددال  صدد  ات كةددسث مددن أجددع  . احلةوميددة والرقابددة الذاتيددة علددى الصددحافة

 .وقدمإ توصية. كفالة استق ل وسائم ا ع م
ور بدإ . و لبإ هنفارلا معلومدات عدن تنفيدذ القدانو  اضتعلدمل عندع التمييدز واحلمالدة مند  -61

باجلاود الرامية    تعزلز واللدة أمدني اضظدال والتعددل ت الدو أدخلدإ علدى قدانو  اللردوء  لةنادا 
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شددا رت مفوضددية األمدد  اضتحدددث ال ددامية لفددخو  ال جأددني القلددمل بفدد    الددة األ فددال اضعرضددني 
 .وقدمإ توصيات. للم ا ر

جدع كفالددة اسدتق ل ال ددلطة وال ظدإ  ندوني ديا ال كيددز علدى ا صد ن الق ددائي مدن أ -63
لدت  ديواأ نيمظ امل اموأعربإ عن تر يباا باجلاود الرامية    كفالة اعتماد . الق ائية وكفاءوا

جلنددة التن دديمل الدوليددة للمخس ددات الو نيددة حلقددوا ا ن ددا   و ةددإ علددى بددذل اجلاددود مددن أجددع  
لتعزلددددز و الددددة  قددددوا ا ن ددددا  كفالددددة االمتةددددال    اضبددددادت اضتعلقددددة عركددددز اضخس ددددات الو نيددددة 

ور بإ بداخلطوات اضت دذث ضندع التمييدز ضدد ييدع الفأدات  عدا يف  لدك  ائفدة (. مبادت بارلو)
 .وقدمإ توصيات. الروما  ولتعزلز التنوع الةقايف

ور ددب العددراا بالتصدددلمل علددى اتفاقيددة  قددوا األشدد اق  و  ا عاقددة وبتعدداو  الدولددة  -63
أثددع علدددى التددددابس اضت ددذث لةفالدددة اسدددتق ل الق دداء و عمدددال  قدددوا و  .مددع ا جدددراءات اخلاصدددة

ور دب  طدة العمدع الو نيدة . األ فال و قدوا األشد اق  و  ا عاقدة ومندع التمييدز والتعدذلب
للم اواث بني اجلن دني واجلادود الراميدة    ةلدادث شةيدع اضدرأث واالسد اتيرية الو نيدة ضةافحدة الفقدر 

 .وقدم توصية. يواالستبعاد االجتماع
اضةليدات  لرلندا اعتماد قانو  بف   التمييز  و   ل لدنت صدرا ة علدى  الدةأوال ظإ  -62

واضةليني واألش اق مزدوجي اضيع اجلن ي ومفالر  ا ولة اجلن ية واخلناثيني  وأشارت     لفداء 
.  دار ا جدراءات اخلاصدةجرمية التفاس و   ةلارث البلد من قبدع اثندني مدن اضةلفدني بواللدات يف  

وعددددم كفالدددة  قاددد  يف التمتدددع بددد على  وأعربدددإ عدددن القلدددمل السدددتمرار التمييدددز ضدددد  ائفدددة الرومدددا
 .وقدمإ توصيات. م تولات الرعالة الصحية

وأعربإ  لطاليا عن تقدلرها للتقدم الذ  أ رةت  الدولة موضوع االستعراض يف سداالت  -65
 الددة البيانددات  لةناددا أعربددإ عددن القلددمل  ةاء  غدد ا تفددمع  قددوا األ فددال و قددوا اضلةيددة و 

ور بدإ بالتصدددلمل . عددد مدن وسدائم ا عد م اض دتقلة مندذ االسدتعراض الددور  الفدامع ال دابمل
 .وقدمإ توصيات. على اتفاقية  قوا األش اق  و  ا عاقة

 وأشادت ليبيا بتصدلمل الدولة موضوع االستعراض على اتفاقية  قدوا األشد اق  و  -66
ا عاقددة وبروتوكو ددا االختيدددار   وباعتمادهددا اسددد اتيرية و نيددة لةفالددة تةدددافخ الفددرق للرن دددني 

وسدلطإ ال دوء علدى ا اداةات الدو حتققدإ . للم اواث بني اجلن دني ووضعاا خطة عمع و نية
 . وقدمإ توصية. يف سال  قوا الطفع

ز ضدد الن داء واأل فدال وتعزلدز وأشادت لي تنفتالن بداجلاود الراميدة    مةافحدة التمييد -67
 قددوقا  عددن  رلددمل اعتمدداد تفددرلعات بفدد   تةددافخ الفددرق للرن ددني و الددة الطفددع    تنفيددذ 
اسدددد اتيريات وخطددددم عمددددع و نيددددة وأقددددرت بددددالتزام الدولددددة موضددددوع االسددددتعراض ععددددالس العدالددددة 

 .وقدمإ توصيات. الدولية
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ألشددد اق  و  ا عاقددة والربوتوكدددول وأشددادت ليتوانيددا بالتصددددلمل علددى اتفاقيدددة  قددوا ا -68
وال ظدإ اعتمداد تفددرلعات متعلقدة بوسدائم ا عد م وخددمات الوسددائم . االختيدار  اضلحدمل هبدا
وتةدددافخ الفددرق للرن ددني  بدددرغ  ت ددليطاا ال ددوء علدددى اسددتمرار التبليدد  عدددن  ال ددمعية والبصددرلة

 .وقدمإ توصيات. التمييز ضد اضرأث يف القانو  واضمارسة العملية
وأشادت ماليزلا بالتقدم انرة يف سا  شةني اضرأث و قوا الطفع  ال سديما مدن خد ل  -69

وأثندددإ علدددى اجلادددود اضبذولدددة مدددن أجدددع تنقددديل  جدددراءات التفدددفيع . اعتمددداد خطدددم عمدددع و نيدددة
وخطدة عمدع ضةافحدة االيدار باألشد اق وا ردرث  سـرتاتيييةااضو دث واعتمادهدا  وعلدى اعتمداد 

 .وقدمإ توصية. ية  وبذل جاود لتوفس التدرلب للم خولني عن  نفا  القانو غس القانون
ور بإ اضة يك بتعاو  احلةومة مع  ليات  قوا ا ن ا  أثنداء الزلدارات الدو قامدإ  -70

وأعربدإ عدن ثقتادا يف أ   ليدة . هبا    البلد  ومدن خد ل التقدارلر اضقدمدة    هيأدات اضعاهددات
الفامع ست اعد الدولة موضوع االستعراض يف التفلب على التحددلات الدو االستعراض الدور  

 .وقدمإ توصيات. تواجااا يف سال  قوا ا ن ا 
 .وال ددا اجلبددع األسددود اعتمدداد تفددرلعات ضةافحددة للتمييددز و نفدداء جلنددة لددذلك الفددرض -71

باعتمددداد  ور دددب. و لدددب تقدددد  معلومدددات عدددن ا اددداةات الدددو  ققتادددا تلدددك اللرندددة  دددىت اآل 
و لدب معلومدات . اس اتيرية ضةافحة العندف اضندز  و نفداء هيأدة تن ديمل مةرسدة لدذلك الفدرض

 .عن ا ااةات الو حتققإ يف سال مةافحة االيار باألش اق
شاد اضفرب ب دخال تعدل ت على القوانني من أجع تعزلز واللدة أمدني اضظدال و نفداء أو  -73

مدددن اضعلومدددات عدددن تلدددك الواللدددة وعدددن  و لدددب مزلددددا  . ت ال دددعيفة دارات حلمالدددة  قدددوا الفأدددا
وأشدددددار    ا صددددد  ات الق دددددائية . تفدددددفيع جلندددددة  قدددددوا ا ن دددددا  اضفددددد كة بدددددني القطاعدددددات

. والتعدل ت الو أدخلإ على قانو  ا جدراءات اضدنيدة وعلدى قدانو  ا جدراءات اجلنائيدة اجلدلدد
 .وقدم توصية

لرها ض توت تعاو  الدولة موضوع االستعراض مع  ليات  قوا وأعربإ ناميبيا عن تقد -73
ا ن دددا  ا قليميدددة والدوليدددة  بوسدددائع تفدددمع تعزلدددز قددددرات جلندددة  قدددوا ا ن دددا  اضفددد كة بدددني 

وال ظإ ناميبيا كذلك  نفاء أ ر لتفريع اض داواث بدني اجلن دني وتعميمادا  عدا يف . القطاعات
 .وقدمإ توصيات. طة عمع لك وضع قانو  جدلد واس اتيرية وخ

وأفدداد وفددد الدولددة موضددوع االسددتعراض باسددتمرار عمليددة ا صدد ن الق ددائي  مددع اختددا   -72
وأدخلدإ التعددل ت  . دائية ونزاهتادا وكفاءودا اضانيدةتدابس ترمدي    تعزلدز اسدتق ل ال دلطة الق

كفالددة التقدددم الددوظيفي القانونيددة شددرو  جدلدددث تتعلددمل بانت دداب الق دداث واختددا   جددراءات ت دلبيددة و 
تعزلددز الفددفافية مددن خدد ل الطلددب     نييضــا  وجددرت . باسددت دام معددالس موضددوعية وقابلددة للقيدداف
 . اناك  أ  تعني موظفني للع قات العامة
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و كددر الوفددد أ  ا دددف العددام لقددانو  ا جددراءات اجلنائيددة اجلدلددد لتمةددع يف  نفدداء نظددام  -75
عددالس األوروبيددة  وكفالددة ا دد ام  قددوا ا ن ددا  يف   ددار  جددراءات ق ددائي فعددال باالسددتناد    اض

ب يطة واقتصادلة  مع ال كيز على  بيعة اجلرميدة اضرتةبدة وخطورودا  وحتدلدد مركدز اضددعى علديا  
وفيمدددا لتصددددع باال ترددداة ال ددددابمل للمحاكمدددة  لق ددددي . واةدددد علددديا   وضددددرورث  الدددة اةتمددددع

علدددى وجددد  اخلصدددوق فيمدددا لتعلدددمل باضواةندددة بدددني ج دددامة اجلرميدددة  القدددانو  اجلدلدددد بتدددوخي احلدددرق
وقدددم الوفددد تفاصدديع  ضددافية عددن النصددوق القانونيددة . اضتوقعددة ومدددث اال تردداة وضددرورت  والعقوبددة

الددو تددنظ  قدددرارات اندداك  فيمددا لتعلدددمل باال تردداة ال دددابمل للمحاكمددة  كمددا سدددلم ال ددوء علدددى 
وقددال    م مورلددة . بفدد   هددذه اض دد لة  الربضددا  مددخخرا  جل ددات االسددتماع العلنيددة الددو عقدددت يف

الذ  نفذ  وأبرة الوفد ألية اضفروع. تنفيذ اجلزاءات ملتزمة بتح ني األوضاع اضادلة يف ال رو 
  عوجب صك اض اعدث ال ابقة ل ن مام    االحتاد 7002بالتعاو  مع سلو أوروبا يف عام 

وكدددداالت  نفددددا  القددددانو  يف سددددال اضعاملددددة اض ئمددددة للمحترددددزلن بندددداء قدددددرات "األورويب  بعنددددوا  
وجدر  النظدر  .  وقال  ن  سيرر  وضع اس اتيرية و نية لتطولر نظدام ال درو "وانةوم عليا 

 .يف  نفاء نظام تدرلب م تدام ضوظفي ال رو  نييضا  
تعلقة بتعدل ت كمباال الو أدخلدإ علدى نظدام رومدا األساسدي وفيما لتصع باألسألة اض -76

للمحةمة اجلنائية الدولية   كر الوفد أ  جرمية االعتداء قد أدرجإ بالفعع يف تعدل ت القانو  
 .اجلنائي  الو كانإ يف  لك الوقإ رهن ا جراءات الربضانية

ا أوهرلددد ا  ددار   أل  التنفيددذ وأشددار الوفددد    صددعوبة حتدلددد نطدداا ةمددد لتنفيددذ اتفددا -77
وأوضل أ  تنفيذ االتفاا ال لدزال ضدمن أولولدات . عملية م تمرث  وأ  ا دف الرئي ي قد حتقمل

وتواصددع احلةومددة تنفيددذ بدددرامق لتددوفس فددرق العمالددة ألفدددراد الطوائددف العرقيددة الددو مدددن . احلةومددة
ني شدددفولني ندددا قني باللفدددة    أنفدددطة مدددن قبيدددع تددددرلب م يددد نييضـــا  وتطدددرا الوفدددد . األقليدددات

وفيما لتعلمل با  ار اضخس ي   كدر الوفدد أماندة تنفيدذ االتفداا  .األلبانية للعمع يف ا دارث العامة
 . ا  ار  والوكالة اضعنية ب عمال  قوا الطوائف

وقددددال الوفددددد    وةارث الداخليددددة تصدددددت جلميددددع  دددداالت اخلطدددداب الددددذ  حيدددد  علددددى  -78
وترصددد و دددث اجلددرائ  احلاسددوبية ا ع نددات عددن اللقدداءات وغسهددا مددن . نادداالةراهيددة الددو أبلدد  ع

الوسددائع األخددرت لنفددر اخلطدداب الددذ  حيدد  علددى الةراهيددة  وتواظددب علددى االتصددال باضفددرفني 
ولتحمددع مقدددمو خدددمات ا ن نددإ اض ددخولة عددن حمتددوت مددا لنفددر . علددى تفددفيع مواقددع ا ن نددإ

 .  لقدموهنامن خ ل اخلدمات ا لة ونية الو
أ  قطدداع الرقابددة الداخليدددة ومعددالس الةفدداءث اضانيددة تددو  التحقيدددمل يف  نييضــا  و كددر الوفددد  -79

. ييددع الب غددات الددواردث عددن االسددت دام اضفددر  للقددوث مددن قبددع الفددر ة واختددذ  جددراءات بفدد هنا
يدددداه ييددددع  ا   جابيدددد وعمددددت وةارث الداخليددددة    بندددداء القدددددرات الددددو تةفددددع اتبددداع الفددددر ة هنرددددا  

عددرقا  أو لددوهن   أو قددوميتا  وأصددلا  االجتمدداعي  أو  اضددوا نني  بصددرف النظددر عددن جن ددا  أو



A/HRC/26/10 

17 GE.14-12576 

وش درع يف تنفيدذ مفدارلع لبنداء الةقدة مدع  ائفدة . معتقداو  ال ياسية والدلنية ومركزه  االجتماعي
 .الروما
الراميدة    وشرعإ هولندا  ةومدة الدولدة موضدوع االسدتعراض علدى تةةيدف جاودهدا  -80

مواصدددلة تعزلددددز احلقدددوا اضدنيددددة وال ياسدددية للرميددددع  بصددددرف النظدددر عددددن اضيدددول اجلن ددددية وا ولددددة 
 .وقدمإ توصيات. اجلن انية  و   مواصلة تعزلز استق ل الق اء وكفالة  رلة وسائم ا ع م

وليدددة وال ظدددإ نيرسلدددا اجلادددود الراميدددة    مواءمدددة التفدددرلعات انليدددة مدددع الصدددةوك الد -81
وأثنددإ . حلقددوا ا ن ددا   و ةددإ علددى مواصددلة العمددع مددن أجددع تعزلددز  قددوا ا ن ددا  و التاددا

ودعإ الدولة موضدوع . على تقد  تقرلر منتصف اضدث بف   عملية االستعراض الدور  الفامع
االسددتعراض    كفالدددة  الددة  قدددوا الطفدددع  ودعتاددا    اختدددا  اخلطدددوات ال ةمددة ل دددما   رلدددة 

 .وقدمإ توصيات. ألف ع اضمارسات الدولية وفقا  الصحافة 
وأشادت الفلبني باجلاود اض تمرث الو تبذ ا الدولة موضوع االستعراض من أجع حتقيمل  -83

وأقددرت ب ادداةات . ات دداا أ ددر عملاددا الو نيددة واضخس ددية مددع الصددةوك الدوليددة حلقددوا ا ن ددا 
بفدرض تعزلدز اسدتق ل ال دلطة الق دائية  الدولة موضوع االستعراض يف سال  دخال  ص  ات 

 .وقدمإ توصيات. وما أ رةت  من تقدم يف مةافحة التمييز وعدم اض اواث بني اجلن ني
وأشدادت بولنددا بتعداو  الدولدة موضدوع االسدتعراض بطرلقدة بنداءث مدع مخس دات  قددوا  -83

لةناددا أعربددإ عددن . ات معاهدددات األمدد  اضتحدددث وسلددو أوروبدداأددا ن ددا  الدوليددة  و اصددة هي
القلددمل لتزالددد ومدديش ن دداء  ائفددة الرومددا وأ فا ددا  و يددال ييددع أشددةال التمييددز الددو لواجاوهنددا 

 .وقدمإ توصيات .وصعوبة  صو   على الرعالة الصحية ووصو      النظ  االجتماعية
اد ور بددإ الربتفددال بالتقدددم الددذ  أ رةتدد  الدولددة موضددوع االسددتعراض يدداه تدد مني اعتمدد -82

ور دب باعتمدداد تفدرلعات ضةافحددة . ضبددادت بدارلو وفقـا   "ألددف"ضدمن الفأدة  ديـواأ نيمـظ امل ــام
وأثنددإ علددى الدولددة موضددوع االسددتعراض العتمادهددا . التمييددز و نفدداء جلنددة مةرسددة لددذلك الفددرض

 .وقدمإ توصيات. اس اتيرية التعلي  اضتةامع
 صددد  ات الق ددددائية وشدددرعإ اجلاددددود با( البوليفارلددددة -ياورلدددة )وأشدددادت فنددددزول   -85

ور بدددإ باالسددد اتيريات الدددو وضدددعإ يف سددداالت  قدددوا . الراميدددة    تعزلدددز اسدددتق ل الق ددداء
الطفددع والعنددف اضنددز  وااليددار بالبفددر واض دداواث بددني اجلن ددني  ودعددإ    تددوفس اضددوارد الةافيددة 

ارتفدداع معدددالت  لددذاء األ فددال وأعربددإ عددن األسددف للب غددات الددواردث عددن . لتنفيددذها بالةامددع
يف األغراض اجلن ية  و لبإ توفس مزلد من البيانات عدن ضدحالا تلدك اجلدرائ  وعدن  واستف   

 .وقدمإ توصيات. ا جراءات اضت ذث بف هنا
اضقددررو  اخلاصددو  تدددل  وأعربددإ رومانيددا عددن اعتقادهددا بدد   الزلددارات الددو قددام هبددا مددخخرا   -86

وأعربدإ عدن تقددلرها للتددابس . بالتعداو  مدع اآلليدات الدوليدة حلقدوا ا ن دا  على التزام احلةومة
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و كرت أ  دعد  اضفدارلع اةتمعيدة األصدفر  رمدا  در  بد   . الرامية     الة  قوا األقليات
 .وقدمإ توصية. حيفز است دام اللفة األم يف وسائم ا ع م اجلماهس  والفعائر الدلنية

ا  حت دني ةت  الدولة موضوع االسدتعراض يف سدالروسي بالتقدم الذ  أ ر شاد االحتاد أو  -87
 . وقدم توصيات.  ليات  قوا ا ن ا  و الة احلقوا اضدنية وال ياسية لألقليات العرقية

وهندددد ت ال ددددنفال الدولددددة موضددددوع االسددددتعراض علددددى التزاماددددا بتعزلددددز  قددددوا ا ن ددددا   -88
  عددددث صدددةوك دوليدددة  عدددا يف  لدددك اتفاقيدددة  قدددوا و التادددا    دددبما لت دددل مدددن ان دددماماا  

وأعربددإ عددن تر يباددا باختددا  تدددابس . األشدد اق  و  ا عاقددة والربوتوكددول االختيددار  اضلحددمل هبددا
 .وقدمإ توصيات. ضةافحة التمييز ضد الن اء واأل فال واألش اق  و  ا عاقة

عية ضددمن األولولددات  وأشددادت صددربيا ب دخددال اسددتق ل الق دداء وا صدد  ات التفددرل -89
وأثندإ علدى م دتوت الت دامل اضتبدادل بدني الطوائدف  . و اصة اعتماد قدانو  ا جدراءات اجلنائيدة

وا دد ام احلةومددة حلقددوا اةتمعددات انليددة لألقليددات  والتدددابس الددو تةفددع تفددفيع وسددائم  عدد م 
نفدداء هيأدددة م دددتقلة ور بددإ باعتمددداد تفدددرلعات ضةافحددة التمييدددز وب . مددن أجدددع فأددات األقليدددات
وشددددت علددى أليددة التعدداو  بددني احلةومددة واضخس ددات اض ددتقلة حلقددوا . مةرسددة لددذلك الفددرض

ا ن ا  ومع اضنظمات غس احلةومية واضانيني العاملني يف وسائم ا ع م بفرض تعزلز الت امل 
 .اضتبادل بني الطوائف

ا دعإ    تعزلز العمع على كفالة وأشادت سلوفاكيا بتدابس ا ص ن الق ائي  لةنا -90
وت دددداءلإ عددددن التدددددابس ا ضددددافية اضزمددددع اختا هددددا لت ددددرلع وتددددسث ا جددددراءات . اسددددتق ل الق دددداء

وأشددارت    أ  نظددام ال ددرو  ال لددزال . القانونيددة وخفدد  عدددد الق ددالا الددو ل لبددإ فياددا بعددد
وال األ دداع و الدة نظدام وقالدإ    اكتظداظ ال درو  وأ د .لعاي من نقت التمولع واضدوظفني
 .وقدمإ توصيات. تقد  الفةاوت ال تزال مبع  قلمل

ور بدإ سددلوفينيا باعتمدداد قددانو  حيظددر التمييدز اضباشددر وغددس اضباشددر  لةناددا أشددارت     -91
وأشدددارت    الفدددواغع بفددد   . أ  التمييدددز علدددى أسددداف العدددرا أو اضيدددع اجلن دددي مدددا ةال م دددتمرا

 وأعربدإ عدن القلدمل للتفداوت يف. دائية الو ترتةب ب بب اضيدع اجلن ديا ب غ عن األعمال الع
وقددمإ .  غات اضتعلقة باأل فال الذلن لي إ    وثدائمل هولدةم تولات التعلي  بني البنني والب

 .توصيات
وأثنإ  سبانيا على اجلاود اضبذولة لتح ني التمتع بداحلمل يف  رلدة التعبدس  لةنادا أقدرت  -93

وال ظإ اختا  تددابس لتح دني  الدة  ائفدة الرومدا  . ود أوج  قصور يف  لك اةالباستمرار وج
مددا لفدداركو  يف اختددا  القددرارات بفدد   الق ددالا الددو لددرجل أ  تددخثر  لةناددا أشددارت    أهندد  نددادرا  

 .وقدمإ توصيات. عليا 
مدددع  وأشددادت ال ددولد بددداجلاود اضبذولددة يدداه تنفيدددذ  صدد  ات ق ددائية علدددى  ددو لتفددمل -93

اضعددددالس الدوليددددة  لةناددددا أشددددارت     دددددوع ةلددددادث يف االدعدددداءات اضتعلقددددة عمارسددددات العدالددددة 
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وأشارت    الب غات اضتعلقة ب د   رلة وسائم ا ع م  وعدم التفاور مع اةتمع . االنتقائية
لعددام لتمولددع اضدددي بفدد   مفددارلع القددوانني اجلدلدددث اضتعلقددة بوسددائم ا عدد م  واسددت دام اضددال ا

 .وقدمإ توصيات. أنفطة الدعالة ألغراض سياسية  والرقابة الذاتية
عدددن قلقادددا اض دددتمر بفددد   اسدددتمرار التمييدددز ضدددد األقليدددات والفأدددات  وأعربدددإ سول دددرا   -92

وأشددارت    أ   الددة ن دداء األقليددات العرقيددة  ال سدديما ن دداء  ائفددة الرومددا  ت ددتدعي . األخددرت
ن القلدددمل بفددد    رلدددة التعبدددس  وتوسددديع نطددداا ال دددلطات التنفيذلدددة وأعربدددإ عددد. اهتمامدددا خاصدددا

 .وقدمإ توصيات. لتفمع الفخو  القانونية  واأل وال يف ال رو   و ساءث معاملة انترزلن
ويف رده علدددى أسدددألة تتعلدددمل باالتفاقيدددة الدوليدددة حلمالدددة ييدددع األشددد اق مدددن االختفددداء  -95

اض    التعقيدددد الدددذ  تت ددد  بددد  التفدددرلعات  ات الق دددر   أشدددار وفدددد الدولدددة موضدددوع االسدددتعر 
الصدددلة  لةنددد  أوضدددل أ  احلةومدددة تعمدددع علدددى  دخدددال تعددددل ت علدددى القدددوانني بفدددرض تي دددس 

 . التصدلمل على االتفاقية
وقدددال الوفدددد    القدددانو  اضتعلدددمل عندددع التمييدددز واحلمالدددة منددد  لت دددمن قائمدددة غدددس  صدددرلة  -96

أضدداف أ  جلنددة منددع التمييددز واحلمالددة مندد  اختددذت  جددراءات باألسددو الددو لقددوم علياددا التمييددز  و 
وقددددم الوفدددد   صددداءات . عوجدددب  لبدددات تلقتادددا بفددد   أ دددداع شييدددز قدددائ  علدددى اضيدددع اجلن دددي

وقددددال    اللرندددة بصددددد بدددددء مفدددروع مدددع شددددركاء مدددن اضنظمدددات غددددس . متعلقدددة بتلدددك احلددداالت
ةليددات واضةليددني واألشدد اق مزدوجددي اض احلةوميددة بفددرض  جددراء دراسددة استقصددائية عددن  الددة فأددة

  .اضيع اجلن ي ومفالر  ا ولة اجلن ية واخلناثيني
وفيما لتعلمل عامة اضقرر اخلداق اضعدد بتعزلدز و الدة احلدمل يف  رلدة الدرأ  والتعبدس  أفداد  -97

 . الوفد ب   احلةومة تنتظر التقرلر وأهنا ستواصع التعاو  مع اضقرر اخلاق
التدددزام احلةومددة عواصدددلة احلدددوار مددع رابطدددات وسددائم ا عددد م بفددد    د سددددا  كددد الوفدددأو  -98

عددن اعتمدداد عدددث تعدددل ت علددى  وكددا  هددذا احلددوار قددد أسددفر مددخخرا  . اض ددائع اضتبقيددة الددو وماددا
القددوانني اجلدلدددث اضتعلقددة بوسددائم ا عدد م  عددا يف  لددك  دخددال تعدددلع لددنت علددى أ  ختصددت 

د  خددددرلن مددددن اةتمددددع اضدددددي أغلبيددددة مقاعددددد اةلددددو اجلدلددددد لل دددددمات لرابطددددة الصددددحفيني وأفددددرا
 . البصرلة -ال معية و ال معية 

وأشدددددار الوفدددددد    أ  وةارث العمدددددع والرعالدددددة االجتماعيدددددة تعمدددددع علدددددى تنفيدددددذ مفدددددارلع  -99
 100يف اضائددة مددن اض دداكن ألفددراد  ائفددة الرومددا  وأ   10لإلسددةا  العددام ختصددت فياددا ن ددبة 

وت قددم . رت قد شيدت يف   ار مفروع  خر لطداليب اللردوء مدن  ائفدة الرومدا يف اضنطقدةشقة أخ
عدن  رلدمل بدرامق تفدمع برناسدا للعمالدة النفدطة  علدى سدبيع اضةدال   نييضـا  اض اعدث ألفدراد الرومدا 

وكذلك من خ ل التدابس اضنصوق علياا يف اتفاا أوهرلد ا  دار   الدو أسدفرت عدن توظيدف 
وتقددددم اض ددداعدث    أ فدددال الفدددوارع  .مدددن الرومدددا يف مناصدددب بدددالوةارات احلةوميدددة ا  فدددرد 110
 .  يف مراكز م اعدث هنارلة لعمع فياا فتصو  يف الفخو  االجتماعيةنييضا  
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ويف اخلتددددام  أكددددد رئدددديو الوفددددد أ  وفددددد بلددددده أ ددددا  علمددددا باالق ا ددددات والتوصدددديات  -100
يف سال اجلاود الو لبذ ا البلد يف   يولا   تفاعلي شةع عام    ن  لرت أ  احلوار ال اضقدمة  قائ   

 .وتوج  بالفةر    ييع األ راف اضعنية. ما لتعلمل حبمالة  قوا ا ن ا  وتعزلزها

 أو التوصيات/االستنتاجات و -ثانيا   
في التوصيات الواردة أدناه، وستتقد   سابقا  ستنظر جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية  -101

دودا بشأنها في الوقت المناسب، لكن في موعد ال يتجاوز تاريخ انعقاد الدورة السادستة ر 
 . 4102يونيه /والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان، المقرر عقدها في حزيران

استتتتكمام عمليتتتة التلتتتديق علتتتو اللتتتكول الدوليتتتة  ات اللتتتلة  -101-1
 ؛(ديفوار كوت)

مايتتتة جميتتتع امنتتت ا  متتتن التلتتتديق علتتتو االتفاقيتتتة الدوليتتتة لح -101-7
، والمضتي للتو االعتتراا باختلتا  (فرنستا) (العتراق( )بولنتدا)االختفاء القستري 

التلتتتديق دون تتتتأخير علتتتو االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتع ( أوروغتتتواي)لجنتهتتتا 
؛ (بلجيكتتتا)امنتتت ا  متتتن االختفتتتاء القستتتري وتجستتتيدها فتتتي تشتتتريعات و نيتتتة 

ل التلتتتديق علتتتو االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة مواصتتتلة الجهتتتود التتتتي بتتتدأتها متتتن أجتتت
جميتتع امنتت ا  متتن االختفتتاء القستتري، عتتالوة علتتو اللتتكول الدوليتتة الرئيستتية 

 ؛(امرجنتين)فيها بعد  لحقوق اإلنسان التي لم يلبح البلد  رفا  
التلتتتتديق علتتتتو البروتوكتتتتوم االختيتتتتاري الملحتتتتق بالعهتتتتد التتتتدولي  -101-3

جتماعيتتتتتة وال قافيتتتتتة والبروتوكتتتتتوم االختيتتتتتاري ال تتتتتا  بتتتتتالحقوق االقتلتتتتتادية واال
 ؛(البرتغام)الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن لجراء تقديم البالغات 

النظتتر فتتتي التلتتتديق علتتتو البروتوكتتتوم االختيتتتاري الملحتتتق بالعهتتتد  -101-4
 ؛(لسبانيا)الدولي ال ا  بالحقوق االقتلادية واالجتماعية وال قافية 

يالت كمباال المدخلة علتو نظتا  رومتا امساستي التلديق علو تعد -101-1
، بغيتتتة اإلستتتها  فتتتي تفعيتتتل الواليتتتة القضتتتائية للمحكمتتتة (لي تنشتتتتاين( )لستتتتونيا)

، لن أمكتتتتتن 4102الجنائيتتتتتة الدوليتتتتتة بشتتتتتأن جريمتتتتتة العتتتتتدوان فتتتتتي بدايتتتتتة عتتتتتا  
 ؛ (لي تنشتاين)

وقتتتف جميتتتع أنتتتكام لستتتتاءة المعاملتتتة، وب اصتتتة فتتتي الستتتتجون،  -101-6
وا االحتجتتاز، واحتتترا  التزاماتهتتا بموجتتب اتفاقيتتة مناهضتتة التعتت يب وتحستتين  تتر 

وغيتتتتتتره متتتتتتن ضتتتتتتروو المعاملتتتتتتة أو العقوبتتتتتتة القاستتتتتتية أو الاللنستتتتتتانية أو المهينتتتتتتة 
 ؛(سويسرا)والبروتوكوم االختياري الملحق بها 
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وضتتتع لجتتتراءات واضتتتحة بشتتتأن تنفيتتت  ال طتتت  واالستتتتراتيجيات  -101-2
االتحتتتاد )ق اإلنستتتان وتتتتوفير التتتدعم المتتتالي لهتتتا الو نيتتتة المتعلقتتتة بحمايتتتة حقتتتو 

 ؛(الروسي
وتنفيتت  توصتتياته بحلتتوم  لكمتتام استتتعراض اتفتتاق أوهريتتد اإل تتاري -101-1

 ؛(يرلندا الشماليةأملكة المتحدة لبريطانيا العظمو و الم) 4102 منتلف عا 
مواصتتتتلة استتتتتعراض وتعزيتتتتز التتتتتدابير المت تتتت ة متتتتن أجتتتتل التنفيتتتت   -101-2

اق أوهريتد اإل تاري الت ي يهتدا للتو اإلدمتات ال التت ويب، وال ستيما الكامل التف
بشتأن المستتائل المتعلقتة باستتت دا  اللغتتة املبانيتة وتهي تتة الظتروا الالزمتتة للتعلتتيم 

 ؛(ألبانيا)بلغات امقليات 
مواصلة جهودها الرامية للو زيادة الشتفافية فتي عمليتة تعيتين أمتين  -101-10

ت التشتريعية الالزمتة متن أجتل تعزيتز القتدرات الم سستتية المظتالم ولدختام التغييترا
 ؛(هنغاريا)للديوان وتحقيق اتساق اختلاصاته مع مبادئ باريس 

التنفيتت  الكامتتل لتترأي أمتتين المظتتالم المقتتد  للتتو الحكومتتة بشتتأن  -101-11
الحاجتتة للتتو لدختتام المزيتتد متتن التعتتديالت علتتو التشتتريعات لكفالتتة اتستتاق عمتتل 

 ؛(توغو)باريس  الديوان مع مبادئ
يتتز قتتدرة لجنتتة وتعز  ديووناأ يموويم الم ووال زيتتادة التتدعم المقتتد  للتتو  -101-17

بغتتترض كفالتتتة اضتتطالع كتتتال الم سستتتين بواجباتهمتتتا بفعاليتتتة  الحمايتتة متتتن التمييتتز
 ؛(بلغاريا)وبشكل مستقل 

ات ا  تدابير بهدا تعزيز قدرة ديوان أمتين المظتالم، متن أجتل أن  -101-13
ع مبتتادئ بتتاريس، وت لتتيا المتتوارد الكافيتتة لتته ومتتده بمزيتتد متتن متت يتكيتتف تمامتتا  

؛ لنشتتتاء م سستتتة و نيتتتة متتتن أجتتتل تعزيتتتز حقتتتوق (أوروغتتتواي)المتتو فين المتتت هلين 
؛ ات تا  التتدابير الالزمتة لكفالتتة (الكونغتو)لمبتادئ بتتاريس  وفقوا  اإلنستان وحمايتهتا 

اريس امت تتتتام الم سستتتتة الو نيتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان بشتتتتكل كامتتتتل للتتتتو مبتتتتادئ بتتتت
؛ التعجيل بوضع الليغة النهائية للتعديالت الالز  لدخالها علو التدابير (المغرو)

 تمشتيا   "ألتف"ضتمن الف تة  ديوناأ يمويم الم وال التشريعية الرامية للو كفالة اعتماد 
؛ لنشتتاء ديتتوان أمتتين المظتتالم كهي تتة مستتتقلة فتتي ل تتار (ناميبيتتا)متتع مبتتادئ بتتاريس 

 ؛(البرتغام)كامل  اقته من أجل حماية حقوق اإلنسان القانون العا  واست دامه ب
علتتتو لقامتتتة الهياكتتتل التتتتي تكفتتتل حقتتتوق الموا نتتتة لشتتتعبها  العمووو  -101-14

 ؛(نيجيريا)
مزيتتتد متتتتن حمتتتالت التوعيتتتة العامتتتتة بشتتتأن تتتتوفير الحمايتتتتة تن وووي   -101-11

 ؛ (كمبوديا)القانونية من التمييز 
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ت المتعلقة بحظر التمييز المبانر مواصلة تنفي  القوانين والسياسا -101-16
وغير المبانر، وبحقوق امن ا   وي اإلعاقة، والمساواة في الفر  لجنسين، 
وحماية الطفل، عالوة علو تنفي  خط  عمل لتوفير حماية أفضتل لحقتوق النستاء 

 ؛(اللين)وام فام وامن ا   وي اإلعاقة 
 ؛(كوت ديفوار)الفر   اتباع سياسات ترمي للو كفالة المساواة في -101-12
معاقبتتة متتن يستتت د  ال طتتاو التت ي يحتتي علتتو الكراهيتتة ومتتتن  -101-11

 ؛(توغو)محكا  القانون  وفقا  يحرض علو التمييز، 
التلتتدي بقتتوة لل طتتاو التت ي يحتتي علتتو الكراهيتتة، ستتواء فتتي  -101-12

قتتتادة  وستتتائ  اإلعتتتال  أو علتتتو نتتتبكة اإلنترنتتتت، والموا بتتتة علتتتو لدانتتتة استتتت دا 
 ؛(بلغاريا)أي للعبارات الدالة علو عد  التسامح الر 

 ؛(البرازيل)حظر جميع أنكام التمييز والعنف ضد المرأة  -101-70
ات تتتتا  مزيتتتتد متتتتن التتتتتدابير لكفالتتتتة المستتتتاواة بتتتتين الجنستتتتين فتتتتي  -101-71

المجتمع، بوسائل تشمل االنضما  للو المعاهدات الدولية واإلقليمية  ات الللة 
؛ تعتتتتديل قوانينهتتتتا المتعلقتتتتة بالمستتتتاواة بتتتتين (نتتتتا  فييتتتتت)عتتتتام وتنفيتتتت ها بشتتتتكل ف

الجنسين وحظر جميع أنكام التمييز ضد المرأة بشكل صريح من خالم اعتمتاد 
؛ مواصتلة تعزيتز المستاواة بتين الجنستين بهتدا (الكونغتو) تشريعات و نية مناسبة

تعزيتتز  ؛(أرمينيتتا)الحظتتر اللتتريح لجميتتع أنتتكام التمييتتز ضتتد المتترأة  إلوو الوصتتوم 
 ؛(ناميبيا) (1)جهودها الرامية للو تحقيق المساواة بين الجنسين

االستتتمرار فتتي تنفيتت  التشتتريعات القائمتتة المتعلقتتة بالمستتاواة بتتين  -101-77
الجنستتين متتن أجتتل كفالتتة المستتاواة فتتي المعاملتتة بينهمتتا والقضتتاء علتتو القوالتتتب 

 ؛(ليتوانيا)النمطية بشأن المرأة 
متتتل لتوصتتتيات االتفاقيتتتة الدوليتتتة للقضتتتاء علتتتو جميتتتع التنفيتتت  الكا -101-73

فيما يتعلتق بحالتة المترأة، بمتا  4102أنكام التمييز ضد المرأة اللادرة في عا  
فتتي  لتتخ ات تتا  تتتدابير خاصتتة م قتتتة لكفالتتة عتتد  التمييتتز ضتتد نستتاء امقليتتات، 
وت لتتتيا التمويتتتل الكتتتافي ل طتتت  العمتتتل واالستتتتراتيجيات الو نيتتتة الراميتتتة للتتتو 

 ؛(لسبانيا)قضاء علو جميع أنكام التمييز ضد نساء  ائفة الروما ال
تعزيز الحوار مع الف ات الضعيفة وتقديم المستاعدة لهتا، وب اصتة  -101-74

 ؛(فييت نا )امقليات العرقية 

__________ 

1 The recommendation as read during the interactive dialogue: Consolidate its efforts towards gender 

equality by establishing a line ministry fully responsible for this purpose (Namibia). 
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بحريتتة حركتتة لاقليتتات متتن املبتتان والرومتتا وحتتل مشتتكلة  السووما  -101-71
 ؛ (الكونغو)عقبة أما  ممارستهم لحقوقهم االفتقار للو وثائق الهوية التي تشكل 

مواصتتتلة جهودهتتتا الراميتتتة للتتتو كفالتتتة القضتتتاء علتتتو التمييتتتز وستتت   -101-76
بوستائل  جميع ف ات المجتمع، بما فتي  لتخ المجتمعتات المحليتة لطائفتة الرومتا،

 ؛(لندونيسيا)تشمل تنظيم حمالت للتوعية العامة 
م فتتتتام والكبتتتتار التتتت ين بتتتتدء حملتتتتة لتستتتتجيل المواليتتتتد تشتتتتمل ا -101-72

يعيشتتتون فتتتي الشتتتوارع وامفتتتراد المنتمتتتين للتتتو امقليتتتات العرقيتتتة متتتن أجتتتل تيستتتير 
تعزيز الجهود الراميتة للتو كفالتة تستجيل  ؛(المكسيخ)الحلوم علو وثائق الهوية 

المواليتتتد بتتتأثر رجعتتتي ولصتتتدار وثتتتائق لا فتتتام التتت ين يفتقتتترون للتتتو وثتتتائق الهويتتتة، 
ام فتتام التت ين ال يملكتتون وثتتائق هويتتة متتن الحلتتوم وكتت لخ ضتتمان عتتد  حرمتتان 

علو خدمات الرعاية اللتحية والتعلتيم وغيرهتا متن ال تدمات العامتة امختر ، بمتا 
؛ التأكتتتد متتتن الستتتجيل الكامتتتل (ناميبيتتتا)فتتتي  لتتتخ البتتتدالت التتتتي تمتتتنح لا فتتتام 

للمواليتد، بمتتا فتي  لتتخ استت دا  التستتجيل بتأثر رجعتتي، وكفالتة لمكانيتتة الحلتتوم 
بمتتتا فتتتي  لتتتخ  و ال تتتدمات العامتتتة لا فتتتام التتت ين ال يملكتتتون وثتتتائق هويتتتة،علتتت

 ؛(سلوفينيا)خدمات التعليم 
تحليتتتتل نتتتتتائإ سياستتتتة لدمتتتتات  ائفتتتتة الرومتتتتا، وتقيتتتتيم التحتتتتديات  -101-71

المتبقية التتي يتعتين التلتدي لهتا، وال ستيما فيمتا يتعلتق بملتير النستاء والفتيتات، 
؛ (بلجيكتا)لا االعتمادات الالزمة في الميزانيتة واقتران  لخ بات ا  تدابير وت 

مواصتتلة العمتتل متتن أجتتل تحستتين الظتتروا المعيشتتية لطائفتتة الرومتتا بلتتفة عامتتة، 
؛ تك يتف جهودهتا (الكونغتو)وعلتو وجته ال لتو  ام فتام المعرضتين للم تا ر 

 الرامية للو ضمان التنفي  الفعام للسياسات القائمة الرامية للو لدمات أقليتة الرومتا
 ؛(بولندا)

تعزيز السياسات وامنشطة المتعلقة بتدعم  ائفتة الرومتا، متن أجتل  -101-72
 ؛(الجزائر)تحقيق أهداا عقد لدمات الروما 

ات تتتتا  مزيتتتتد متتتتن ال طتتتتوات الملموستتتتة والفعالتتتتة تجتتتتاه اإلدمتتتتات  -101-30
 ؛(أستراليا)االجتماعي لطائفة الروما 

ئفتتة الرومتا فتتي مجتتام العمالتتة متابعتة حتتاالت التمييتتز فتي معاملتتة  ا -101-31
 ؛(النمسا)وكفالة تكاف  الفر  والمعاملة م فام الطائفة في مجام التعليم 

ات ا  ال طوات الالزمة للتلدي للتحديات التي تواجههتا النستاء  -101-37
 ؛(كندا)والفتيات من  ائفة الروما في مجالي الرعاية اللحية والعمالة 
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طة لطائفتتتتة الرومتتتتا فتتتتي ات تتتتا  القتتتترارات تشتتتتجيع المشتتتتاركة النشتتتت -101-33
 ؛(لسبانيا)المتعلقة بالتدابير التي ت ثر عليهم 

وضتتتع استتتتراتيجيات وقائيتتتة وعقابيتتتة متتتن أجتتتل التلتتتدي لحتتتواد   -101-34
التفرقة العنلرية التي تكتشف ضد  ائفة الروما، بما في  لخ لنشاء مرصد و ني 

 ؛(لسبانيا)لمكافحة العنلرية 
د  حرمان الموا نين من أيتة ميتزات نتيجتة ممارستة حقهتم كفالة ع -101-31

 ؛(بلغاريا)في الكشف عن انتمائهم للو أية  ائفة عرقية 
لجهودها الرامية للو القضتاء علتو جميتع أنتكام التكثيف الفنري  -101-36

 التمييز القائم علو أساس امصل العرقي أو الدين أو نوع الجنس والميل الجنسي
 ؛(سويسرا)

تك يف الجهود من أجل المكافحتة الفعالتة لمظتاهر الكراهيتة التتي  -101-32
؛ الستتعي للتتو معالجتتة قضتتايا التمييتتز، وب اصتتة التمييتتز (فرنستتا)تواجههتتا امقليتتات 

؛ مواصتلة تحستين اإل تار (نيجيريتا)علو أساس االنتماء العرقتي واللغتوي والتقاليتد 
االتحتتتاد )ة متتتن التمييتتتز التشتتتريعي فتتتي مجتتتاالت حمايتتتة امقليتتتات القوميتتتة والعرقيتتت

 ؛(الروسي
ات تتا  تتتدابير ملموستتة متتن أجتتل تعزيتتز تشتتريعات مكافحتتة التمييتتز  -101-31

بجميع أنكاله، بما في  لخ التمييز المتعلق بالميل الجنسي، وزيادة وتيترة تنظتيم 
حمتتالت توعيتتة جديتتتدة لمكافحتتة جميتتتع أنتتكام التمييتتتز، بمتتا فتتتي  لتتخ التمييتتتز 

وامصتتتل العرقتتتي والميتتتل الجنستتتي والهويتتتة الجنستتتانية القتتتائم علتتتو نتتتوع الجتتتنس 
 ؛(أوروغواي)

فعتام لقتوانين مكافحتة تعزيز اإلجراءات الرامية للو كفالة التنفي  ال -101-32
 ؛ (امرجنتين)سيما التمييز القائم علو أساس الميل الجنسي  التمييز، ال

  مكافحة اإلفالت من العقاو علتو أعمتام العنتف ضتد امنت ا -101-40
المهمشتتين بتتدوافع تتعلتتق بأصتتلهم العرقتتي أو ديتتنهم أو متتيلهم الجنستتي، وب اصتتة 
متتن ختتالم رفتتع درجتتة التتوعي لتتد  عامتتة الجمهتتور والشتتر ة والستتلطات القضتتائية 

 ؛(بلجيكا)
تنظتتتيم حمتتتالت توعيتتتة عامتتتة متتتن أجتتتل تعزيتتتز التستتتامح ومبتتتتادئ  -101-41

الميتل الجنستي والهويتة  المساواة وعد  التمييز، بما في  لتخ التمييتز علتو أستاس
 ؛(البرازيل)الجنسانية 

، 4101الكامل ودون تأخير لقانون مكافحتة التمييتز لعتا  التنفيذ  -101-47
 الميو  الجنسوو عتن  ريتق لدمتات امحكتا  التتي تشتتمل التمييتز القتائم علتو أستاس 
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؛ كفالة أن تدرت بشكل خا  في قتانون مكافحتة التمييتز والبترامإ  ات (بلجيكا)
؛ (فرنستا) ممارسات التمييز علتو أستاس الميتل الجنستي والهويتة الجنستانيةالللة 

مواءمة التشريعات الو نية المتعلقة بمكافحة التمييتز متع معتايير االتحتاد اموروبتي 
 ات اللتتتلة، وال ستتتيما فتتتي متتتا يتعلتتتق بحقتتتوق الم ليتتتات والم ليتتتين وامنتتت ا  

؛ الحظتتر (اثيين )ليطاليتتامزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتية وال نتت
اللريح للتمييز علو أساس الميل الجنسي، ال ي ال يشمله القانون المتعلق بمنع 

 ؛(سلوفينيا)التمييز والحماية منه 
لدختتام تشتتريعات تتتنا صتتراحة علتتو حمايتتة الم ليتتات والم ليتتين  -101-43

وامنتتت ا  مزدوجتتتي الميتتتل الجنستتتي ومغتتتايري الهويتتتة الجنستتتية وال نتتتاثيين متتتن 
 ؛(أيرلندا)التمييز 
حظر التمييز علو أساس الميتل الجنستي والهويتة الجنستانية تضميم  -101-44

مع المعتايير وات تا  التتدابير المناستبة الالزمتة  في تشريعات مكافحة التمييز تمشيا َ  
لوضتتتع حتتتد لنفتتتالت متتتن العقتتتاو علتتتو ممارستتتة أعمتتتام العنتتتف والت ويتتتف ضتتتد 

وجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتية الم ليتتات والم ليتتين وامنتت ا  مزد
 ؛ ات تا  التتدابير الكفيلتة بمنتع وقتوع حتواد  عنتف علتو أستاس(هولندا)وال ناثيين 

 ؛(كندا) الميل الجنسي
تعتتديل تشتتريعات مكافحتتة التمييتتز لتشتتمل الميتتل الجنستتي والهويتتة  -101-41

ت سريعة ونزيهتة الجنسانية بوصفها أسس محددة للتمييز والشروع في لجراء تحقيقا
وفعالتتة فتتي الهجمتتات التتتي تستتتهدا امفتتراد متتن الم ليتتات والم ليتتين وامنتت ا  

 ؛(النمسا) مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وال ناثيين ومنظماتهم
تعزيتز تشتتريعات مكافحتتة التمييتتز بغترض حظتتر التمييتتز القتتائم علتتو  -101-46
ية، وات تتا  تتتدابير فعالتتة لمكافحتتة العنتتف والهويتتة الجنستتان الميوو  الجنسوو أستتاس 

والتمييتتتتز ضتتتتد ف تتتتة الم ليتتتتات والم ليتتتتين وامنتتتت ا  مزدوجتتتتي الميتتتتل الجنستتتتي 
 ؛(أستراليا) ومغايري الهوية الجنسية وال ناثيين

ين متتن أستتلحة ل تتالق حملتتة بهتتدا نتتزع متتا لتتد  الستتكان المتتدني -101-27
لتتلة بتتالعنف التت ي الحتتد متتن معتتدالت الوفيتتات  ات العلتتو نحتتو يتتدعم أنشتتطة 

 ؛(المكسيخ)تست د  فيه امسلحة النارية 
تطوير نهتإ لداري مهنتي لالستت دا  داختل الستجون، علتو النحتو  -101-41

الواليتتات )التت ي أوصتتت بتته اللجنتتة المعنيتتة بمنتتع التعتت يب التابعتتة لمجلتتس أوروبتتا 
 ؛(المتحدة اممريكية
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ستجون، بمتا فتي مواصلة الجهود من أجل تحستين اموضتاع فتي ال -101-42
 لخ ات ا  ال طوات الالزمة لمعالجة االكتظتا  والعنتف، وكت لخ تحستين فتر  

 ؛(أستراليا)الحلوم علو خدمات الرعاية اللحية والتعليم وامنشطة الترفيهية 
ات ا  تدابير فعالتة ترمتي للتو تحقيتق اتستاق أوضتاع االحتجتاز متع  -101-10

 ؛(ألمانيا)باكتظا  السجون المعايير الدولية، ال سيما في ما يتعلق 
مواصتتلة عمليتتات لصتتال  نظتتا  الستتجون متتع التركيتتز بوجتته ختتا   -101-11

 ؛(سلوفاكيا)علو تدريب مو في السجون في مجام حقوق اإلنسان 
اعتماد تدابير للتوعية من أجل منع حواد  زوات ام فام والزوات  -101-17

حقيتتق فتتي أيتتة حالتتة منهتتا المبكتتر والتتزوات القستتري، وات تتا  خطتتوات متتن أجتتل الت
 ؛(كندا)ورفع دعاو  قضائية بشأنها 

تعزيتتز القتتوانين الجنائيتتة وامستترية القائمتتة أو اعتمتتاد قتتانون نتتامل  -101-13
بغرض التلتدي لجميتع أنتكام العنتف ضتد المترأة، بمتا فتي  لتخ العنتف المنزلتي 

ف والجنستتتي، وكفالتتتة أن تتتتتا  لجميتتتع النستتتاء والفتيتتتات متتتن ضتتتحايا أعمتتتام العنتتت
لمكانية الحلوم الفوري علتو وستائل الحمايتة، وكت لخ الحلتوم علتو تعويضتات 

 ؛(أوروغواي)عن الضرر، بجانب مالحقة الجناة قضائيا، بموجب تلخ القوانين 
تعزيز السياسات الراميتة للتو حمايتة ام فتام ومنتع العنتف المنزلتي  -101-14

ئلي وجهودهتتتا ؛ تك يتتتف جهودهتتتا متتتن أجتتتل مكافحتتتة العنتتتف العتتتا(ديفتتتوار كتتتوت)
ساعدة المناستبة، بمتا فتي الرامية للو كفالة حلوم ضحايا العنف المنزلي علو الم

المشتتتتتتورة القانونيتتتتتتة والنفستتتتتتية، والمستتتتتتاعدة الطبيتتتتتتة والمتتتتتتأو   ات لتتتتتتخ ختتتتتتدم
 ؛ (لي تنشتاين)

تعزيز تدابير حماية حقوق الطفل، بوسائل تشمل منع التمييتز ضتد  -101-11
حرومتتة، والتشتتدد فتتي تنفيتت  قتتوانين عمتتل ام فتتام، أ فتتام الف تتات الضتتعيفة أو الم

-4104وتنفيتتت  خطتتتة العمتتتل الو نيتتتة المنقحتتتة المتعلقتتتة بحقتتتوق الطفتتتل للفتتتترة 
 ؛(الفلبين) 5102

تنفي  التشتريعات التتي تحظتر العقتاو البتدني لا فتام فتي المنتزم  -101-16
وستائل البديلتة والقيا  بحمالت للتوعية باآلثار الضارة للعقاو البدني والتعريتف بال

 ؛(لي تنشتاين)غير العنيفة للتأديب علو نحو يحفظ كرامة الطفل 
ات ا  ما يلز  من تدابير للقضاء علو أستوأ أنتكام عمتل ام فتام  -101-12

 ؛(الواليات المتحدة اممريكية)بشكل فعام 
مواصتتلة بتت م مزيتتد متتن الجهتتود الراميتتة للتتو القضتتاء علتتو االتجتتار  -101-11

عتداء الجنسي عليهم، وكفالة تقديم الرعاية اللحية والنفسية بلتفة بام فام واال
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وكفالووووة خاصتتتتة لضتتتتحايا االغتلتتتتاو؛ وتتتتتأهيلهم ودعتتتتم لدمتتتتاجهم فتتتتي المجتمتتتتع؛ 
؛ (ليبيتتاالعفوون هوون   )محاكمتتة مرتكبتتي تلتتخ الجتترائم ومعتتاقبتهم والتأكتتد متتن عتتد  

فتام عتن  ريتق مواصلة تدابيرها في مكافحتة االعتتداء واالستتغالم الجنستيين لا 
؛ تحستين تتدابير الوقايتة متن (ماليزيتا)تعزيز تنفي  خطة العمتل الو نيتة  ات اللتلة 

بيوو   الجتترائم المشتتمولة فتتي البروتوكتتوم االختيتتاري التفاقيتتة حقتتوق الطفتتل المتعلتتق
والكشف عنها والتحقيتق فيهتا  األطفال واستغالل   ف  البغاء وف  المناد اإلباحية

ا ومعاقبتهم، بوسائل تشمل التعاون مع البلتدان المجتاورة ومقاضاة المس ولين عنه
 ؛(جمهورية مولدوفا)

مواصلة تطوير جهود مكافحتة االتجتار بامنت ا ، بمتا فتي  لتخ  -101-12
تعزيتتتتتز الجهتتتتتود الراميتتتتتة للتتتتتو منتتتتتع الستتتتت رة و .ات تتتتتا  تتتتتتدابير لحمايتتتتتة الضتتتتتحايا

افحتتة االتجتتار ؛ تك يتتف الجهتتود الراميتتة للتتو مك(بتتيالروس)واالستتتغالم الجنستتي 
بامن ا  وكفالة لمكانية وصتوم ضتحاياه للتو ستبل االنتلتاا المناستبة المتاحتة 

 ؛(الفلبين)لهم في  ات الوقت 
مواصتتلة جهودهتتا فتتي مجتتام التنفيتت  الفعتتام لالستتتراتيجية الو نيتتة  -101-60

 ؛(كمبوديا)لمكافحة االتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة 
امهتتا لستتيادة القتتانون عتتن  ريتتق االلتتتزا  التتدقيق لعتتادة تأكيتتد احتر  -101-61

بالفلتتتل بتتتين أنشتتتطة الدولتتتة وأنشتتتطة الحتتتزو الحتتتاكم، وكفالتتتة استتتتقالم القضتتتاء 
 ؛(الواليات المتحدة اممريكية)ووسائ  اإلعال  

كفالة االلتزا  اللار  بالفلل بتين الستلطات عتد  تطبيتق القتوانين  -101-67
 ؛(سويسرا)بشكل انتقائي 

نفيتتتت  التتتتتدابير المت تتتت ة فتتتتي ستتتتتياق ستتتتيادة القتتتتانون ضتتتتمن خطتتتتتة ت -101-63
االنتستاو الحونار الففيو  المسوتنش ب و أ اإلصال ، علو النحو الت ي اتفتق عليته فتي 

القضتائي،  للو االتحاد اموروبي، وكفالة استقالم عمل وكاالت لنفتا  القتانون والجهتاز
 ؛(النمسا)عن الم ثرات السياسية  دون بعيدا  

الء االهتمتتتتتا  الواجتتتتتب للمستتتتتائل المتعلقتتتتتة بشتتتتتفافية الجهتتتتتاز ليتتتتت -101-64
 ؛(لستونيا)القضائي 

زيادة الجهود الرامية للو تعزيز نهإ التو يف القتائم علتو الجتدارة  -101-61
للقضاة، بوسائل تشتمل التنفيت  الفعتام لقتانون المحتاكم الجديتد الت ي يتنا علتو 

برنتتامإ تتتدريب لمتتدة  حتتدي ا   أن يكمتتل جميتتع قضتتاة المرحلتتة االبتدائيتتة المعينتتين
 (؛السويد)عامين في أكاديمية القضاة والمدعين العامين 



A/HRC/26/10 

GE.14-12576 28 

مواصلة جهودها الرامية للو تعزيز قدرات النظا  القضائي وترستيخ  -101-66
 ؛(المغرو)أسس استقالله 

 تعزيتتتز الجهتتتود الراميتتتة للتتتو تعزيتتتز استتتتقالم الستتتلطة القضتتتائية، -101-62
ر الراميتتتة للتتتو الحتتتد متتتن تتتتراكم القضتتتايا المعروضتتتة علتتتو والتعجيتتتل بتنفيتتت  التتتتدابي

 ؛(سلوفاكيا)المحاكم المحلية 
ات تتا  مزيتتد متتن ال طتتوات لحمايتتة حقتتوق جميتتع امنتت ا  أثنتتاء  -101-61

لجتتتتراءات التتتتدعاو  القانونيتتتتة فتتتتي ل تتتتار العدالتتتتة الجنائيتتتتة وكفالتتتتة مراعتتتتاة أصتتتتوم 
 ؛(تحدة اممريكيةالواليات الم)المحاكمات فيما يتعلق بجميع امن ا  

جميتتتع ال طتتتوات الالزمتتتة لتعزيتتتز ثقتتتة الجمهتتتور فتتتي نظتتتا   اتخوووا  -101-62
العدالتتتتة وقلتتتتر استتتتت دا  االحتجتتتتاز الستتتتابق للمحاكمتتتتة علتتتتو حتتتتاالت الضتتتترورة 

 ؛(فرنسا)القلو  
كفالة عد  معاملة ام فام الجتانحين معاملتة المجترمين الرانتدين  -101-20

حدا  وأن يطبق ستلب الحريتة علتيهم كتتدبير عند تطبيق اإلجراءات في قضاء ام
 ؛(جمهورية مولدوفا)أخير 
ستتن قتتانون بشتتأن الشتتفافية فتتي متتنح عقتتود القطتتاع العتتا  بمتتا فتتي  -101-21

 ؛ (المكسيخ)القطاع البناء، وفي منح عقود وسائ  اإلعال    لخ عقود
تحستتين السياستتات وامنظمتتة المتعلقتتة بوستتائ  اإلعتتال  متتن أجتتل   -101-27
ة حرية اللحافة وحرية التعبير وتيسير زيادة التنتوع فتي ستوق وستائ  اإلعتال  كفال
 ؛(أستراليا)

ات تتتا  ال طتتتوات الالزمتتتة لضتتتمان حريتتتة وستتتائ  اإلعتتتال  وحمايتتتة  -101-23
اللحفيين، بما في  لخ حمايتهم من الضغوط السياستية ودعتاو  التشتهير المدنيتة 

 ؛(النمسا)غير المبررة 
وانين جديتتدة تتعتتارض متتع تعدديتتة وستتائ  اإلعتتال  منتتع لدختتام قتت -101-24

 ؛(بلجيكاوحفيت ا )
النظتتتر فتتتي االدعتتتاءات بشتتتأن ترهيتتتب م سستتتات الدولتتتة لوستتتائ   -101-21

اإلعتتال  المستتتقلة وكفالتتة التركيتتز علتتو النزاهتتة والكفتتاءة المهنيتتة لتتد  المرنتتحين 
 ؛(الجمهورية التشيكية)عند تعيين أعضاء مجلس خدمات البث اإلعالمي 

تهي ة بي ة مواتية لعمل وسائ  اإلعال  المستقلة الم تلفة، بما في  -101-26
 لتتتخ كفالتتتة حلتتتولها علتتتو ستتتبل انتلتتتاا فعالتتتة فتتتي حتتتاالت االدعتتتاء بممارستتتة 

 ؛(الجمهورية التشيكية)ضغوط سياسية والتدخل في ن ونها 
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 ؛(ألمانيا)استمرار في كفالة استقالم وسائ  اإلعال  واللحافة  -101-22
ي تنفي  خطتة العمتل المتفتق فشروع بالتعاون مع وسائ  اإلعال  ال -101-21

عليهتتتا فتتتي ل تتتار الحتتتوار التتت ي دار بتتتين الحكومتتتة ووستتتائ  اإلعتتتال  بشتتتأن تعزيتتتز 
 ؛(المملكة المتحدة لبريطانيا العظمو وأيرلندا الشمالية)حريات العمل اإلعالمي 

التعبيتتتر متتتن ختتتالم  جميتتتع التتتتدابير الضتتترورية لكفالتتتة حريتتتةاتخوووا   -101-22
ضمان المساواة بين وسائ  اإلعال  في المعاملتة وتجنتب التتدخل بتأي نتكل فتي 

 ؛ (فرنسا)حرية اللحافة 
وستائ   ات ا  تدابير مناسبة بهدا تعزيز حرية التعبير وك لخ حريتة -101-10

 ؛(اليونان)اإلعال  
 كفالتتتتتة حريتتتتتة التعبيتتتتتر وحريتتتتتة وستتتتتائ  اإلعتتتتتال  والتأكتتتتتد متتتتتن أن -101-11

 ؛(ليتوانيا)للمعايير الدولية لحرية التعبير  كامال    التشريعات الو نية تمت ل امت اال  
تنظيم مشتاورات نتاملة متع اللتحفيين ووستائ  اإلعتال  متن أجتل  -101-17

؛ (االتحتاد الروستي)حل المنازعات القائمة بشأن القانون الجديد لوسائ  اإلعتال  
لمدني ومتالكي وستائ  البتث اإلعالمتي الدخوم في مشاورات بناءة مع المجتمع ا

وغيتترهم متتن أصتتحاو الملتتلحة المعنيتتين متتن أجتتل لنهتتاء حالتتة الجمتتود الستتائدة 
بحكتتتم اممتتتر الواقتتتع وامتلتتتا  الستتت   العتتتا  علتتتو لجتتتراءات مشتتتروع القتتتانون 

؛ لحياء الحوار بتين الحكومتة ومم لتي (السويد)الجديد لوسائ  اإلعال  ومضمونه 
جيع التعدديتتة فتي وستتائ  اإلعتتال  وتعزيتز حتتق الجميتتع وستائ  اإلعتتال  بهتدا تشتت

فتتتي الحلتتتوم علتتتو المعلومتتتات وامفكتتتار بجميتتتع أنواعهتتتا وتلقيهتتتا ونقلهتتتا، دون 
؛ التتتدخوم مجتتتددا فتتتي حتتتوار متتتع (ليطاليتتتا)تتتتدخل متتتن جانتتتب الستتتلطة الحكوميتتتة 

مم لتتي وستتائ  اإلعتتال  بشتتأن خريطتتة الطريتتق لتنفيتت  امنشتتطة الراميتتة للتتو حمايتتة 
تعبيتتر فتتي البلتتد، وهتتي امنشتتطة التتتي تعتبتتر  ات أولويتتة فتتي ل تتار الحتتوار حريتتة ال

؛ مواصتلة الحتوار ب  أ االنتساب إل  االتحاد األوروبو  )ونلنو(ا(الرفيع المستو  
المنتتتظم بتتين الحكومتتة واللتتحفيين متتن أجتتل التوصتتل للتتو اتفتتاق بشتتأن المستتائل 

 ؛(لستونيا)المعلقة في قطاع وسائ  اإلعال  
واصتتلة تعزيتتز التشتتريعات والتتتدابير المتعلقتتة بممارستتة الحتتق فتتي م -101-13

التعبير علو النحو المناسب، وكفالة عد  استغالم قانون التشهير المتدني لتفتادي 
 ؛(لسبانيا)االنتقادات السياسية 

متتن أن القتتانون الجديتتد لوستتائ  اإلعتتال  ال يطبتتق بطريقتتة الت كوو(  -101-14
 ؛(سويسرا)ال  وتعددها تزعزع أسس استقالم وسائ  اإلع

 ؛(بلجيكا)تيسير لنشاء نظا  رقابة  اتية مناسب لوسائ  اإلعال   -101-11



A/HRC/26/10 

GE.14-12576 30 

كفالة توازن البث اإل اعي لهي ة اإل اعة العامة وعد  محاباته مي  -101-16
حزو سياسي، والتأكد من عد  تطبيق قانون البث اإل اعتي بلتورة انتقائيتة وعتد  

 ؛ (الجمهورية التشيكية)ة السياسية لساءة استغالله في العملي
وضتع سياستات وتتدابير تكفتل المستاواة فتي فتر  الحلتوم علتتو  -101-12

ال تتدمات، وب اصتتة الحلتتوم علتتو ختتدمات التعلتتيم العتتا ، ومشتتاركة امنتت ا  
 ؛(تايلند) وي اإلعاقة في لعداد البرامإ التي تهمهم وتقييمها 

ستتتتبعاد االجتمتتتاعي، متتتع تك يتتتف العمتتتل علتتتو مكافحتتتة الفقتتتر واال -101-11
 ؛(السنغام)التركيز علو امقليات وامن ا  المعرضين للم ا ر 

تطتتوير ختتدمات الرعايتتة اللتتحية اموليتتة علتتو نحتتو يكفتتل حلتتوم  -101-12
 ؛(تايلند)جميع ام فام علو ال دمات الطبية، وب اصة أ فام  ائفة الروما 

متتتتا ودراستتتتة حتتتتالتهم لجتتتتراء تقيتتتتيم الحتياجتتتتات أفتتتتراد  ائفتتتتة الرو  -101-20
اللتتحية علتتو نطتتاق البلتتد، بالتشتتاور متتع منظمتتات الرومتتا والعتتاملين فتتي المجتتام 
اللحي، باعتبار  لخ ال طوة امولو تجاه وضع خطة عمل و نية جديدة للتأكد 

 ؛(أيرلندا)من حلوم  ائفة الروما علو أعلو مستو  من اللحة يمكن بلوغه 
يميتة واالستتراتيجيات الو نيتة متن أجتل  مواصلة تنفي  البترامإ التعل -101-21

 ؛(أرمينيا)كفالة مساواة جميع ام فام في فر  الحلوم علو التعليم 
 ؛(نيجيريا)منح امولوية في التعليم لموا نيها  -101-27
ات ا  مزيتد متن التتدابير المناستبة متن أجتل تحستين نوعيتة التعلتيم  -101-23

، وب اصتة الت ين يتعلمتون باللغتات امقتل للتالميت  المنتمتين للتو امقليتات القوميتة
 ؛ (رومانيا)في االست دا   حظا  

مواصلة الجهود الراميتة للتو لدمتات أ فتام الرومتا فتي نظتا  التعلتيم  -101-24
 ؛(الجزائر)

علتتو التعلتتيم لجميتتع  ليتتالء اهتمتتا  ختتا  لتهي تتة فتتر  الحلتتوم -101-21
نيتتتة وام فتتتام  وو اإلعاقتتتة ستتتيما أ فتتتام امقليتتتات العرقيتتتة أو الدي ام فتتتام، وال

 ؛(بلجيكا)
مواصلة جهودها الرامية للو كفالتة استتفادة جميتع ف تات المجتمتع  -101-26

 ؛(لندونيسيا)من نظا  التعليم بغي النظر عن خلفياتها 
معالجتتة الحتتواجز التتتي تحتتوم دون تعلتتيم النستتاء والفتيتتات والحتتد  -101-22

 ؛(سلوفينيا)ت من امقليات العرقية من تسربهن من الدراسة، وب اصة وس  الفتيا
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ات ا  تدابير لضافية متن أجتل تنفيت  استتراتيجية التعلتيم المتكامتل  -101-21
؛ مواصلة تنفي  سياسة (ألبانيا)وت ليا ما يكفي من التمويل الحكومي لتنفي ها 

التعلتيم المتكامتل والتلتتدي لاثتر الستتلبي للتقستيم اإلثنتي فتتي المتدارس، بوستتائل 
ي  أنشطة مشتركة وتطبيق سياسات من أجل تعزيز التفاعل بتين ام فتام تشمل تنف

 ؛(سلوفينيا)ال ين ينتمون للو جميع ال لفيات اللغوية والعرقية 
كفالة ليجاد وسائل إلزالة العقبات التتي تحتوم دون الحفتا  علتو  -101-22

 ؛(بلغاريا)الهوية ال قافية لجميع الموا نين والتعبير عنها وتنميتها 
 مواصلة الجهتود الراميتة للتو كفالتة لعمتام حقتوق امنت ا   وي -101-100

اإلعاقة بهدا لنشاء ام ر القانونية والم سسية الالزمة لتنفيت  اتفاقيتة حقتوق امنت ا  
 4102-4101 وي اإلعاقتتة، متتع أختت  االستتتراتيجية الو نيتتة التتتي اعتمتتدت للفتتترة 

 ؛(بيالروس)في االعتبار 
ود الراميتتة للتتو تحستتين حمايتتة حقتتوق ام فتتام  وي تك يتتف الجهتت -101-101

 اإلعاقتتة وتعزيتتز لدمتتاجهم االجتمتتاعي فتتي النظتتا  التعليمتتي، بوستتائل تشتتمل أيضتتا  
تحتتتتديث مراكتتتتز العمتتتتل االجتمتتتتاعي ومتتتتدها بتتتتالموارد البشتتتترية والماليتتتتة المناستتتتبة 

 ؛(ليطاليا)
ات وضع لجراءات لكفالة المللحة العليا للطفل فتي جميتع عمليت -101-107

 ؛ (هنغاريا)اللجوء والالج ين 
االستتتتمرار فتتتي تحستتتين حالتتتة جميتتتع المهتتتاجرين، وال ستتتيما فيمتتتا  -101-103

يتعلتق بممكانيتة الحلتتوم علتو ختتدمات الرعايتة اللتحية وختتدمات التعلتيم وغيرهتتا 
متن ال تدمات االجتماعيتة امختتر ، والتعجيتل بتالجهود الراميتتة للتو االنضتما  للتتو 

 ؛(الفلبين) ماية حقوق جميع العمام المهاجرين وأفراد أسرهماالتفاقية الدولية لح
تعزيوز الج وند الفاميوة إلو  رنو( تنفيوذ التزامات وا فو  مجوال حقون   -101-104

اإلنسووواأ فيموووا يتتووو  بوووالتمت  ببيالوووة تتسووو  بالسوووالمة والن افوووة وال وووفو  التوووحية 
التوووناهة واالسوووت(امةب وبخانوووة فيموووا يتع وووو بننهيوووة ال وووناء والت ووون  النوووا   هوووم 

 .)إيطاليا(
 ميووو  االسوووتنتا ا  و/يو التننووويا  الوووناردق فووو  ووووذا التقفيوووف تعبوووف هوووم من وووف  -103

ال(ولة )ال(ول( الت   (مت ا و/يو ال(ولة منضنع االستعفاضب وال ينبغ  يأ تف   ه   ين وا 
 .تح   بت يي( الففيو العام  بكام ه
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 المففو

 ت كي ة النف(  
[English only] 
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