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

، دورته اخلامسة عـشرة يف الفتـرة        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 رومانيا يف اجللسة    عرضت حالة واسُت. ٢٠١٣فرباير  /شباط ١إىل   يناير/كانون الثاين  ٢١ من

 رومانيا وزير الدولة بوغـدان      وترأس وفدَ . ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ٢٢الثالثة املعقودة يف    
 ٢٥واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق برومانيا يف جلسته العاشرة املعقـودة يف             . أوريسكو

  . ٢٠١٣يناير /كانون الثاين
ار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين        ، اخت ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ١٤ويف    -٢

  .اجلمهورية التشيكية وقطر وكينيا: لتيسري استعراض احلالة يف رومانيا) اجملموعة الثالثية(التايل 
 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :نيا، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف روما١٦/٢١ القرار
ــين  )أ(   ــر وط ــرة    أوتقري ــاً للفق ــدم وفق ــايب مق ــرض كت ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/15/ROU/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/15/ROU/2() ب(١٥وفقاً للفقرة ) املفوضية(
  ).A/HRC/WG.6/15/ROU/3() ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  

وأحيلت إىل رومانيا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً إسـبانيا،          -٤
وسلوفينيا، والسويد، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،           

 وميكن االطالع على هذه األسئلة علـى املوقـع الـشبكي اخلـارجي            . والنرويج، وهولندا 
  . لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
قدم رئيس الوفد التقرير الوطين وسلط الضوء على عدد من التدابري الـيت اختـذهتا                 -٥

 عراض الدوري الشامل يف   رومانيا واإلجنازات اليت حققتها تنفيذاً للتوصيات املقدمة أثناء االست        
وصرح الوفد بأن التقرير الوطين، الذي أُعد على أساس مشاورة واسـعة مـع      . ٢٠٠٨ عام

يـوفِّر  وكاالت حكومية شىت ومع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وممثلني للمجتمع املدين،            
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 يف اسـتعراض معلومات شاملة عن التدابري الرئيسية املتخذة لتنفيذ كلٍ من التوصيات املقبولة           
  . ٢٠٠٨ عام
وقال الوفد إن النظام القانوين املتعلق حبماية حقوق اإلنسان نظام معقد ويضم عدة               -٦

وهكذا، يضطلع املعهـد الرومـاين حلقـوق        . مؤسسات يكمل بعضها بعضاً دومنا تداخل     
املظامل باختصاصات متكاملة تـشمل  ومكتب أمني اإلنسان، واجمللس الوطين ملكافحة التمييز   

منع مجيع أشكال التمييز؛ والوساطة يف حاالت التمييز؛ والتحقيق يف قضايا التمييز والفـصل              
فيها؛ وتنظيم استطالعات اآلراء خبصوص جوانب متنوعة تتصل حبماية حقـوق اإلنـسان؛             
وتلقي شكاوى األفراد املتضررين من انتهاكات سلطات اإلدارة العامة حلقوقهم وحريـاهتم            

ارات بشأن تلك الشكاوى؛ وتقدمي مساعدة متخصصة إىل ضحايا التمييـز؛           املدنية واختاذ قر  
  .وإخطار احملكمة الدستورية بالقوانني املخالفة للدستور قبل اعتمادها

وأبرز الوفد أمهية محاية ثقافة أفراد األقليات الوطنية وهويتهم بالنسبة إىل رومانيـا،               -٧
رية حلماية األقليات الوطنيـة وعلـى امليثـاق        وأفاد بأن رومانيا صدقت على االتفاقية اإلطا      

وقال إن هذين الصكني الدوليني ميـثالن، إىل        . لغات األقليات   أو األورويب للغات اإلقليمية  
جانب اإلطار التشريعي احمللي، ضمانات مهمة من أجل توفري محاية فعالة حلقـوق أفـراد                

  .األقليات الوطنية
تزال مبعث    ال لتمييز، بأن حالة أقلية الروما    وصرح الوفد، يف سياق سياسات منع ا        -٨

القانونية هبدف تزويـد الـسلطات       وقد اعتمدت رومانيا جمموعة من الصكوك     . قلق خاص 
ويعتـرب  . بالوسائل الالزمة ملكافحة التمييز ضد الروما ومحاية الفئات الضعيفة بصورة فعالة          

ستني الرئيسيتني اللتني تـسامهان يف      املظامل املؤس ومكتب أمني   اجمللس الوطين ملكافحة التمييز     
  . توفري احلماية القانونية للسكان الروما  ويفإنفاذ تشريعات منع التمييز إنفاذاً فعاالً

 بضرورة اتباع هنج متسقٍ إزاء حتسني ٢٠٠٠  عاموقال الوفد إن رومانيا سلمت منذ  -٩
إىل تنفيذ سياسات وبرامج يف     دفع احلكومة يف العقد املاضي        ما إدماج الروما يف اجملتمع، وهو    

، وهي استراتيجية تتضمن تدابري يف جماالت       ٢٠١١-٢٠٠١إطار االستراتيجية الوطنية للفترة     
التمييز وتعزيز الوصول إىل املعلومات     ومكافحة   والثقافة   والعملالتعليم واحلماية االجتماعية    

جديـدة إلدمـاج مـواطين      واعتمدت رومانيا استراتيجية    . واحلوار بني الثقافات واإلثنيات   
، وهذه االستراتيجية عبارة عن وثيقة      ٢٠٢٠-٢٠١٢لفترة  لرومانيا املنتمني إىل أقلية الروما      

شاملة ومتعددة األبعاد تتوخى توحيد جهود السلطات املركزية واحمللية وطائفة الروما واجملتمع   
تراتيجية اجلديدة املتعلقـة    وتركز االس . إدماج الروما يف اجملتمع   معاجلة مسألة   املدين ومواصلة   

  الـصغرى  والصحة والسكن والبنية األساسية   والعمل  التعليم  : بالروما على ستة جماالت هي    
  .والثقافة والبنية األساسية االجتماعية

 ويتيح النظام الروماين لتعزيز حقوق أفراد األقليات الوطنية ومحايتها متثيل أقلية الروما             -١٠
فيها املركزي    مبا ،ركتها يف عملية صنع القرار على مجيع املستويات       يف احلياة السياسية ومشا   
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 ٢٠١٢يونيـه   /حزيـران أعقاب االنتخابات احمللية املاضية الـيت نظمـت يف            ويف .واحمللي
، غدت طائفة الروما ممثلة     ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول واالنتخابات الربملانية اليت نظمت يف      

ميثلها على املـستوى احمللـي     كما وعضو يف جملس الشيوخ،نائبان: يف الربملان بثالثة أعضاء  
  . عضواً يف اجملالس احمللية١٦١رئيس بلدية من الروما و

ويف إطار التصدي ملعدل التسرب املدرسي، مجعت السلطات بني تدابري هادفـة إىل               -١١
مللتحقني غري ا   أو تشجيع االلتحاق باملدارس وتدابري تتوخى حتديد األطفال املعرضني للتسرب        

وأثبتت مؤسسة الوساطة املدرسية فائدهتا كوسيلة لرصد       . باملدرسة، وإىل منع تلك احلاالت    
ويوجـد  . األوضاع ومنع حاالت التسرب وتشجيع التحاق التالميـذ الرومـا باملـدارس           

 منـهم يف املفتـشيات املدرسـية البلديـة          ٤٣٧ وسيطاً مدرسياً مدرباً، يعمل      ٩٢٣ حالياً
  . ة وجمالس البلدياتوالسلطات احمللي

حرز تقدم كبري يف إصالح اإلطار التـشريعي واسـتكماله          ويف جمال إقامة العدل، أُ      -١٢
وقد أدخل  .  عالوة على تنفيذ التدابري حديثة االعتماد      ،وإنشاء املؤسسات املختصة وتدعيمها   

ـ     ) قانون اإلصالح الصغري   (٢٠٢/٢٠١٠القانون رقم    ة إىل  بالفعل سلسلة من التدابري الرامي
يشمل التصدي ملشكلة طول اإلجـراءات،        مبا تبسيط اإلجراءات القضائية وزيادة فعاليتها،    

ويتمثل أحد اإلصالحات التـشريعية     . ومن مث االستعداد لبدء نفاذ القوانني اإلجرائية اجلديدة       
 أربعة قوانني جديدة تتوخى ٢٠١٠-٢٠٠٩يف اعتماد الربملان يف عامي يسبق هلا مثيل    مل اليت

تشرين  ١وقد بدأ نفاذ القانون املدين اجلديد يف        . تبسيط املمارسات القضائية وزيادة فعاليتها    
  .٢٠١٤ و٢٠١٣وسيليه بدء نفاذ القوانني الثالثة األخرى يف عامي . ٢٠١١أكتوبر /األول
وخبصوص تعزيز مساءلة القضاة، بدأ نفاذ قانون جديد يف هذا الـشأن يف كـانون                 -١٣
وعّدل هذا القانون نظام املخالفات اجلزائية وشدد العقوبات املفروضـة          . ٢٠١٢يناير  /الثاين

.  وقـدراهتا العمليـة    ءللمجلس األعلى للقضا  التابعة  وعزز استقالل وحدة التفتيش القضائي      
واختذت أيضاً تدابري لتحسني شفافية وموضوعية إجراءات ترقية القضاة إىل حمكمة الـنقض             

 ذو الصلة نافـذاً منـذ أن اعتمـده الربملـان يف كـانون               وبذلك يكون القانون  . والعدل
  .٢٠١١ديسمرب /األول
ومتارس هذه  . وبيَّن الوفد أن رومانيا هي أول بلد أورويب ينشئ وكالة وطنية للرتاهة             -١٤

وهي مؤسسة مستقلة وفعالة خمتصة يف مراقبـة ممتلكـات          . ٢٠٠٧  عام الوكالة مهامها منذ  
وتوجـد  . ا والتحقق منها ورصد حـاالت تنـازع املـصاحل    املوظفني العموميني املصرح هب   

عليا ومكافحته؛ والبعض من هـذه      الستويات  املمؤسسات فعالة تعمل على منع الفساد على        
تعترب هامة بدرجة أهنا أصبحت حقق نتائج    أو املؤسسات منقطع النظري على الصعيد األورويب     

وكالة الوطنية للرتاهة واملديرية الوطنيـة      ال(من أفضل املمارسات بالنسبة إىل البلدان األخرى        
  ).ملكافحة الفساد مثالً
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وحتقق املديرية الوطنية ملكافحة الفساد نتائج إجيابية ومتـسقة، وتعمـل كهيكـل               -١٥
ـ متخصص ومستقل خمتص يف التحقيق يف قضايا الفساد على           وخـالل  . العليـا ستويات  امل

االهتام يف إطار املديرية    لوائح   املائة من     يف ٩٠يزيد على     ما السنوات اخلمس املاضية، أفضى   
 . يف املائة من القضايا يف أقل من سنة ونـصف الـسنة            ٩٠إىل إدانات، وانتهى التحقيق يف      

وخبصوص منـع   . زال هذا النشاط يشمل أعداداً كبرية من السياسيني واملسؤولني الكبار          وما
 / وافقـت احلكومـة يف آذار      الفساد احمللي والفساد يف املناطق الـضعيفة ومكافحتـهما،        

 على االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد وخطة عملها وعلى جرد التـدابري            ٢٠١٢ مارس
، ووافق عليها الربملان    ٢٠١٢مايو  /االستراتيجية يف أيار  اجلديدة  ووضعت احلكومة   . الوقائية

  .اً يف طور التنفيذ؛ وهي حالييف إعالن سياسي صادر يونيه من العام ذاته/باإلمجاع يف حزيران
وأبرز الوفد الدور الرئيسي الذي تؤديه وسائط اإلعالم يف ترويج ثقافـة التـسامح                -١٦

ومن هذا املنطلق، ازداد الوعي هبذه املسائل بفضل برامج توعية إعالمية من قبيـل              . والتفاهم
أصـوات  "و" لنتخط األفكار املسبقة ولنتعرف على السكان الروما      ! كفى"و" متييز  بال ألوان"

  ".الروما يف اجملتمع
وخبصوص حالة األقليات اجلنسية، أفاد الوفد بأن القانون يعاقب على أي شكل من               -١٧

مـارس تظـاهرة    /وتقام كل سنة يف آذار    . أشكال التمييز على أساس اجلنس وامليل اجلنسي      
"GayFest"          مليل اجلنـسي   ، وهي أهم أشكال التعبري العام لطائفة املثليات واملثليني ومزدوجي ا

وبفضل مشاركة السلطات العامة اليت تكفل النظام العام والتعـاون          . اجلنسيةومغايري اهلوية   
 غري احلكومية، بصفتها الداعم الرئيسي حلقوق تلك الطائفة يف          "ACCEPT"الوثيق مع منظمة    

 ضـيتني رومانيا، اخنفض بقدر كبري عدد احلوادث املسجلة أثناء التظاهرة بل إن الـسنتني املا       
  .تشهدا وقوع أي حادث أثناء التظاهرة مل

فتئت تعتمد سياسات وتنفذ تدابري حمددة هبدف النهوض          ما وقال الوفد إن رومانيا     -١٨
ورغم عـدم   . بصحة كل مواطن وحتسني وصوله إىل الرعاية الصحية، سيما الفئات الضعيفة          

 واإلجنابية، اعتمـدت وزارة     تنفيذ أي استراتيجية يف الوقت احلاضر يف جمال الصحة اجلنسية         
الصحة تدابري حمددة اهلدف أسفرت عن اخنفاض تـدرجيي يف معـدل الوفيـات املقترنـة                

  .باإلجهاض
وخبصوص حقوق الطفل، قال الوفد إن األهداف الرئيسية لالسـتراتيجية الوطنيـة              -١٩

 تتمثل يف ضمان حتـسن حالـة        ٢٠١٣-٢٠٠٨حلماية حقوق الطفل وخطة عملها للفترة       
طفال يف نظام احلماية اخلاصة، واملضي يف تطوير اخلدمات اجملتمعية، وضمان املـساواة يف              األ

  .معاملة مجيع األطفال
االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتـار     حّددت  وخبصوص مكافحة االجتار بالبشر،       -٢٠

وتتـضمن االسـتراتيجية   . عمل حملاربة هذه الظـاهرة    ال إطار   ٢٠١٦-٢٠١٢بالبشر للفترة   
وتعزيز فهـم أبعـاد   . الوطنية احلالية عدداً من التدابري امللموسة الرامية إىل منع االجتار بالبشر      
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هذا الصدد،    ويف .عمل يف جمال املكافحة   لنجاح أي   االجتار بالبشر وأشكاله وتبعاته ضروري      
 ميكن أن تؤدي وسائط اإلعالم اجلماهريية دوراً مهماً يف دعم وترويج الرسـائل اإلعالميـة              

وُتَنظم حلقات عمل ملمثلي وسائط اإلعالم بشأن خـصائص     . الواضحة املتعلقة هبذه الظاهرة   
االجتار بالبشر، مبن فيهم األطفال، لضمان ترويج وسائط اإلعالم على النحو املناسب رسائل             

، والقضاء على القوالب النمطية      وكامالً  دقيقاً مكافحة االجتار، والتعريف هبذه اجلرمية تعريفاً     
  .املتعلقة بتوصيف الضحايا وأشكال االستغالل

 إجراءات تكميليـة   ٢٠١١  عام وخبصوص محاية األطفال ضحايا االجتار، أقر قانون        -٢١
ويتمثل أحد التدابري اإلضافية األخـرى      . يتعلق بالتعرف على الضحايا وإحالتهم      فيما مفصلة

نظر عن مشاركتهم يف الرامية إىل ضمان حصول الضحايا على مساعدة متخصصة، بصرف ال      
  .٢٠١٠  عاميف" ضحية االجتار"ملفهوم اإلجراءات اجلنائية، يف وضع تعريف واضح 

وفيما يتعلق بالضحايا الراغبني يف املشاركة يف احملاكمات اجلنائية، شرعت الوكالـة              -٢٢
نـاء  ، يف تنفيذ برنامج التنسيق مع الضحايا أث       ٢٠٠٨  عام الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، يف    

وخيتلف هدف هذا الربنامج عن أهداف املساعدة االجتماعية الرامية إىل          . اإلجراءات اجلنائية 
 مزيـداً مـن     برنامج التنسيق مع الضحايا   شهد  ،  ٢٠١٢ عام  ويف .إعادة التأهيل واإلدماج  

اإلفـراج  املفتشية العامة للهجرة ومديريـة      : انضم إليه شريكان جديدان مها      إذ ،التحسينات
  . التابعة لوزارة العدلاملشروط

وخبصوص تعاون رومانيا مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، أبرز الوفد التزام              -٢٣
وقدمت رومانيا يف هذا الـصدد  . البلد بتدارك تأخريه يف تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات     

واالجتماعية والثقافيـة   وثيقة أساسية مشتركة وتقارير إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية          
واستضافت رومانيا ثالثة مقررين خاصني يف زيـارات         .وجلنة القضاء على التمييز العنصري    

. رمسية ووافقت مبدئياً على زيارة الفريق العامل املعين بالتمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة             
 الربوتوكـول   وصدقت رومانيا أيضاً على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وعلـى           

 العقوبـة القاسـية    أواالختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة    
املهينة، وسوف حتث جهودها يف سبيل التصديق املمكن علـى االتفاقيـة              أو الالإنسانية أو

الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وعلى الربوتوكول االختياري التفاقيـة            
  .وأكد الوفد التزام رومانيا حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها. ألشخاص ذوي اإلعاقةحقوق ا

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف      .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٧١أدىل    -٢٤

  .الفرع الثاين من هذا التقرير
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مهورية التشيكية بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة        ورحبت اجل   -٢٥
يشمل التمييز    مبا وشجعت رومانيا على تدعيم جهودها يف سبيل مكافحة التمييز،        . التعذيب

والعنف املوجهني ضد النساء واألطفال والروما واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي            
وقدمت . اإليدز/واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     ومغايري اهلوية اجلنسانية    
  .توصيات يف هذا الصدد

 وباإلصالحات ٢٠٠٨  عاموأحاطت إكوادور علماً باإلصالح القضائي اجلاري منذ        -٢٦
والحظت أيـضاً التـدابري    . املدخلة من أجل مكافحة االجتار بالبشر، سيما االجتار باألطفال        

. ىل حتسني اإلطار التشريعي لنظام العدالة بغية تـدعيم الـسلطة القـضائية            املعيارية الرامية إ  
  .وقدمت إكوادور توصيات يف هذا الصدد

ورحبت مصر باعتماد جمموعة شاملة من اإلصالحات التشريعية يف جمال اسـتقالل              -٢٧
ـ         . القضاء وإقامة العدل   يف ال  وأعربت أيضاً عن تقديرها الهتمام رومانيا بتقاسم جتربة االنتق

  .وقدمت مصر توصيات يف هذا الصدد. الدميقراطيات الناشئة عن الربيع العريب
ورحَّبت إستونيا باعتماد تشريعات متعلِّقة حبقوق املرأة، وبالتقدُّم احملرز يف محايـة              -٢٨

وطلبت معلومات عن حالة إعداد خطة العمل       . وباالهتمام اخلاص حبرية التعبري   الطفل  حقوق  
  .وقدَّمت توصية يف هذا الصدد.  اإلنسانالوطنية حلقوق

ورحَّبت باالستراتيجية  . وأشادت فنلندا برومانيا اللتزامها مببدأ املساواة وعدم التمييز         -٢٩
وأشارت أيـضاً إىل أن أطفـال       . الوطنية اخلاصة بالروما وسألت عن كيفية تنفيذها بفعالية       

  .وقدَّمت فنلندا توصيات يف هذا الصدد. يذهبون إىل املدرسة ويتعرَّضون للتمييز  الالروما
 ،إصالح نظام العدالـة   بتصديق رومانيا على صكوك دولية و     علماً ب تونس  وأحاطت    -٣٠
ورحَّبت بالتثقيف املقدَّم إىل الشرطة يف جمال حقوق اإلنـسان          . استراتيجية إدماج الروما  بو

عنف بالنساء عن طريـق     وشجَّعت رومانيا على احملافظة على جهودها الرامية إىل مكافحة ال         
  .وقدَّمت تونس توصيات يف هذا الصدد. تدابري احلماية واحلمالت العامة

وسلَّمت أملانيا باجلهود املبذولة يف سبيل النهوض حبالة أقلية الروما، لكنها الحظت              -٣١
. زالوا مهمَّشني ومـستبعدين     ما بلغها أن الروما    إذ وجود مشاكل يف تنفيذ التدابري املتخذة،     

وسألت عن اخلطوات التشريعية وغري التشريعية املقرَّر اختاذها لضمان توفري التعلـيم اجليـد              
  .والشامل لألطفال ذوي اإلعاقة

 ورحَّبت أرمينيا بالتقدُّم احملرز يف تنفيذ توصيات االستعراض الـدوري الـشامل يف              -٣٢
. لضمري والـدين  تبذله رومانيا من جهود يف سبيل ضمان حرية ا          مبا وأشادت. ٢٠٠٨ عام

وأعربـت عـن    . والحظت أرمينيا التدابري املتخذة للحدِّ من الفساد ولضمان سيادة القانون         
تقديرها للتعاون مع اإلجراءات اخلاصة وأحاطت علماً بالزيارات اليت قام هبا املقرِّر اخلـاص              

  .وقدَّمت توصياٍت يف هذا الصدد. املعين بأشكال الرّق املعاصرة
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وشجَّعت رومانيا على تنفيـذ     . اتيماال بالتقدُّم احملرز يف محاية األقليات     ورحَّبت غو   -٣٣
توصياِت املقرِّر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين واملقرِّر اخلاص املعين بأشكال الرّق            

وقدَّمت غواتيماال  . املعاصرة، بغية إنشاء آليات فّعالة تتيح للعمال املهاجرين تقدمي الشكاوى         
  . هذا الصددتوصية يف

وهّنأ الكرسي الرسويل رومانيا على جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز علـى               -٣٤
جهودها املتصلة باإلصالح القضائي وباستراتيجية إدماج الرومـا        وعلى  أساس امليل اجلنسي،    

نون وأبرز الكرسي الرسويل أن القا    .  وبالقانون اجلديد املتعلِّق بالتعليم    ٢٠٢٠-٢٠١٢للفترة  
  .وقدَّم توصيات يف هذا الصدد. املدين يعترف بالزواج على أنه قرانٌ بني رجل وامرأة

. وأعربت هنغاريا عن تقديرها ملشروع تشجيع التنـوُّع اإلثـين يف عـامل العمـل           -٣٥
والحظت اخلطوات املتخذة من أجل إعادة املمتلكات وسألت عن حالة الكنائس التارخييـة،        

ة الكاثوليكية والكنائس الربوتستانتية، اليت تأثَّرت بقدر كـبري بعمليـة        مثل الكنائس الروماني  
  .وقدَّمت توصيات يف هذا الصدد. اإلعادة
. اّتخذته رومانيا من خطوات يف سبيل تدعيم الـسلطة القـضائية      مبا وأشادت اهلند   -٣٦

حـني   يف و .وأعربت عن تقديرها للجهود الرامية إىل تشجيع احلوار بني األقليات الدينيـة           
الحظت اهلند اجلهود املبذولة من أجل القضاء على التمييز ضد الروما، أعربت عن قلقها إزاء              

  .وقدَّمت اهلند توصية يف هذا الصدد. استمرار التنميط العرقي
وأعربت إندونيسيا عن تشجيعها للربامج املتعلِّقة حبقوق أطفال الرومـا ورحَّبـت              -٣٧

 الروما وأطفال املناطق احملرومـة والريفيـة واألطفـال ذوي           باهتمام رومانيا بتعليم أطفال   
. حتقِّقه تدابري مكافحة الفساد من جنـاح متنـامٍ    ماوالحظت. االحتياجات التعليمية اخلاصة  

  .وقدَّمت إندونيسيا توصيات يف هذا الصدد
 والحظ العراق التصديَق على صكوك دولية ورحَّب بالتدابري واالستراتيجية اجلديدة           -٣٨

وأشاد العراق . ١٩٩٠  عامأهنم حيظون بتمثيل برملاين منذ   إىل   الرامية إىل إدماج الروما، مشرياً    
وقدَّم العراق توصيات   . باجلهود املبذولة يف سبيل إنشاء هيئات مستقلّة لتعزيز حقوق اإلنسان         

  .يف هذا الصدد
ألطفـال ذوي   منها منع وصـم ا    عّدة  والحظت آيرلندا أن رومانيا تواجه حتدِّيات         -٣٩

والحظت وجـود   .  ومكافحة أمناط التمييز ضد الروما     ، واستغالل األطفال اقتصادياً   ،اإلعاقة
وقـدَّمت  . يزال مسألةً رئيـسيةً     ال هياكل كفيلة بالتصّدي هلذه التحدِّيات مربزةً أن التنفيذ       

  .آيرلندا توصيات يف هذا الصدد
د رومانيا من معلومـات حمدَّثـة،       قدَّمه وف   ما والحظت مجهورية إيران اإلسالمية     -٤٠

أعربت عنه يف تقريرها من قلق بشأن انتهاك احلكومة حلقوق            ما وقالت إهنا تشاطر املفوضية   
  .وقدَّمت توصيات يف هذا الصدد. اإلنسان
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 ٢٠٢٠-٢٠١٢وطلبت إيطاليا املزيد من املعلومات عن استراتيجية إدماج الروما للفترة             -٤١
تنفيذ االستراتيجية وكذلك عن آليات التنسيق بـني الـسلطات املعنيـة            وعن املوارد املخصَّصة ل   

وقدَّمت إيطاليـا   . إزاء حالة األطفال الضعفاء   تشعر ببالغ القلق    وقالت إهنا تظلُّ    . مبكافحة التمييز 
  .توصيات يف هذا الصدد

ورحَّب األردن بالتصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وعلـى                -٤٢
وأعرب عن تقديره لتدعيم اإلطار املؤسسي،      .  االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    الربوتوكول

  .وقدَّم األردن توصيات يف هذا الصدد. سيما بإدخال تعديالت على قانون العنف املرتيل
 ٢٠١٥-٢٠١٢والحظت الكويت اعتماد االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد للفترة           -٤٣

ل إصالح القضاء وحتسني اإلطار التشريعي وزيادة ثقة النـاس يف نظـام             واجلهود املبذولة يف سبي   
وأشادت باستراتيجية إدماج الروما، وخباصة بندها املتعلِّق بالوصول على قدم املساواة إىل            . العدالة

  .وقدَّمت الكويت توصيات يف هذا الصدد. والعملخدمات الصحة 
قية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       وسلَّط لبنان الضوء على التصديق على اتفا        -٤٤

يتعلَّق حبقوق    فيما والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وأشاد باجلهود املبذولة       
يتعلَّـق    فيمـا  ولوحظت أيضاً تطّورات إجيابية   .  اإلدماج االجتماعي والتعليم   الروما يف جمايل  

  .دوقدَّم لبنان توصية يف هذا الصد. باألشخاص ذوي اإلعاقة
ورحَّبت ليبيا جبهود رومانيا يف سبيل مكافحة االجتار بالبشر عن طريـق التـشريعات،                -٤٥

والحظـت  . لكنها الحظت زيادةً مثريةً للقلق يف حاالت االجتار، سيما االجتار بالنساء واألطفال           
  .وقدَّمت ليبيا توصيات يف هذا الصدد. أن رومانيا بلد منشأ وعبور لنشاط االّتجار بالبشر

والحظت ليختنشتاين اعتماد االستراتيجية الوطنية حلقوق الطفل، لكنها أعربت عن            -٤٦
وأثنت على رومانيا للتعديالت اليت . املؤسسات  ويفقلقها إزاء ممارسة العقاب البدين يف املرتل

حق أدخلتها على القانون اجلنائي واليت تتيح مالحقة املتوّرطني يف اإلبادة اجلماعية واجلرائم يف 
  .وقدَّمت ليختنشتاين توصيات يف هذا الصدد. اإلنسانية وجرائم احلرب

وأحاطت ماليزيا علماً بالتقدُّم الذي أحرزته رومانيا يف جمال حقوق اإلنسان واحلريـات               -٤٧
األساسية، ورحَّبت باعتماد استراتيجية إدماج الروما، اليت تتوّخى معاجلة احلرمـان االجتمـاعي             

  .وقدَّمت ماليزيا توصيات يف هذا الصدد. يعانيه املواطنون الروماواالقتصادي الذي 
أحزرته رومانيا من تقدُّم يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها،           ما والحظت املكسيك   -٤٨

ووّجهت انتباهاً خاصاً إىل التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول 
وشجَّعت رومانيا على تعزيز جهودهـا الراميـة إىل         . باالختياري التفاقية مناهضة التعذي   

  .وقدَّمت املكسيك توصيات يف هذا الصدد. القضاء على التمييز
وطلب معلومات عن حالـة     . وأشاد املغرب برومانيا العتمادها قانون احلرية الدينية        -٤٩

رحَّب املغـرب    وإذ .املسلمني وعن التدابري الرامية إىل تيسري إقامة املسلمني شعائرهم الدينية         
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يتعلَّق حبقوق اإلنسان، فقد سأل عن        فيما بالتدريب املقدَّم إىل الطالب واملوظفني العموميني     
  .وقدَّم املغرب توصيات يف هذا الصدد. وجود تدريب مماثل ملوظفي إنفاذ القانون

جلنسي وأعربت هولندا عن قلقها إزاء التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل ا             -٥٠
وأفادت أيضاً بعدم وجود استراتيجية نشطة بشأن الصحة اجلنـسية          . اجلنسيةومغايري اهلوية   

واإلجنابية رغم ارتفاع معدَّالت محل املراهقات وإجهاضهن وتدّني مستوى احلصول علـى            
  .وقدَّمت توصيات يف هذا الصدد. اخلدمات

ووقفت على  . ء وأطفال الروما  وأعربت النرويج عن قلقها إزاء حالة األطفال الفقرا         -٥١
وقالت النرويج إهنا تظل ملتزمة مبساعدة رومانيا على تنفيذ         . مشكلة االجتار بالنساء واألطفال   

وقدمت توصيات يف . املعايري األوروبية وتشجيعها على االستفادة من فرص التمويل األوروبية   
  .هذا الصدد

االختياري التفاقيـة مناهـضة     ورحبت دولة فلسطني بالتصديق على الربوتوكول         -٥٢
تبذله من جهود تشريعية ومؤسسية يف سبيل مكافحة التعذيب           ملا وأشادت برومانيا . التعذيب

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. وإساءة املعاملة ومن أجل حتسني ظروف االحتجاز
وشددت بريو على التصديق علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              -٥٣

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واعتماد استراتيجية إدماج الروما والربنامج والربوتوكول 
وسألت عن مشاركة منظمات األقليات الوطنيـة يف احليـاة          . الوطين لتطوير البنية األساسية   

  .وقدمت بريو توصيات يف هذا الصدد. السياسية ومتثيلها على الصعيدين الوطين واحمللي
رومانيا لتصديقها على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة        وأشادت الفلبني ب    -٥٤

التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والحظت أن الدسـتور يكفـل احتـرام              
ورحبت الفلبني باجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر، سيما يف إطار   . االتفاقيات الدولية 

  . هذا الصددوقدمت توصية يف. التعاون بني املؤسسات
ورحبت بولندا بالتزام رومانيا حبقوق اإلنسان وجبهودها العديدة املبذولـة يف هـذا             -٥٥
  .وقدمت بولندا توصيات يف هذا الصدد. اجملال
نتائج ملموسة بفـضل تـدابريها التـشريعية        من  حققته    مبا وأشادت قطر برومانيا    -٥٦

. افحة االجتار بالبشر وممارسة التعـذيب     ورحبت بالتدابري املتخذة ملك   . وإصالحاهتا القضائية 
والحظت تصديق رومانيا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجلة صكوك دولية             

  .وقدمت قطر توصية يف هذا الصدد. أخرى
وسلطت مجهورية كوريا الضوء على التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية            -٥٧

اإلصالح القـضائي   إدخال  ألشخاص ذوي اإلعاقة وعلى     مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق ا    
وقالت إهنا تتوقع استمرار تدابري مكافحة التمييز       . واعتماد تدابري حلماية ضحايا العنف املرتيل     
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وقدمت مجهورية كوريا توصيات يف     . ضد الروما وأشادت باعتماد استراتيجية إدماج الروما      
  .هذا الصدد

اعتمدته من برامج وتدابري تشريعية من أجل         ملا ومانياوأشادت مجهورية مولدوفا بر     -٥٨
يتـاح لألقليـات، يف القـانون         مـا  والحظت. منع العنف بالنساء يف املرتل والقضاء عليه      

وسـائط    ويف التعلـيم   ويف ستخدام لغتها األم يف السياقات الرمسية     الواملمارسة، من فرص    
  . وقدمت توصيات يف هذا الصدد. اإلعالم
  .الحتاد الروسي رومانيا على تقدمي تقريرها الوطين وقدم توصياتوشكر ا  -٥٩
وهّنأت رواندا رومانيا على التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة             -٦٠

وعالوة على ذلك، رحبت بالتقدم احملرز      . التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
 اعتماد تشريعات هبذا الشأن وحتـديثها بـصورة    يف منع االجتار بالبشر ومكافحته عن طريق      

  .وقدمت رواندا توصية يف هذا الصدد. دورية
ورداً على األسئلة املتعلقة باألقليات املسلمة، قال الوفد إن الدستور يكفل املـساواة               -٦١

املسلمة موجودة يف رومانيا منذ قرون عديدة،       اجملموعات  أن    ومبا .بني مجيع األقليات الدينية   
الدينية املسلمة  واجملموعات  . عترف بعدد من أماكن العبادة اإلسالمية على أهنا معامل تارخيية         ُي

ويشارك ممثلو األقليات املـسلمة يف اجتماعـات       . معترف هبا قانوناً وتتلقى دعماً من الدولة      
يدين وأشار الوفد أيضاً إىل التعاون واحلوار اجل      . اجمللس االستشاري للطوائف الدينية لرومانيا    
  . ثوذكسيةراملستمرين بني األقليات املسلمة والكنيسة األ

وخبصوص حقوق أفراد األقليات الوطنية، كّرر الوفد أن رومانيا تعترب محاية ثقافـة               -٦٢
األقليات الوطنية وهويتها من األولويات الرئيسية وأن السياسة ذات الصلة مستمرة رغم تغري             

للدفاع عن   أقلية   ٢٠، انُتخب ممثلو    ٢٠١٢  لعام لربملانيةأعقاب االنتخابات ا    ويف .احلكومات
ومكّنت . يف الربملان، ومنهم ممثلون لألقلية اهلنغارية وأقلية الروما       مصاحل األقليات اليت ميثِّلوهنا     

 أيضاً ممثلي أقليات إثنية كثرية، منـها األقليـات اهلنغاريـة            ٢٠١٢  لعام االنتخابات احمللية 
والحظ الوفد أيضاً أن . أقلية الروما، من الوصول إىل هيئات احلكم احملليوالروسية واألملانية و

ويكفـل الدسـتور    . عدداً من هيئات الدولة يعمل على محاية مصلحة األقليـات اإلثنيـة           
 وكـذلك يف    ،اإلدارة العامـة    ويف والتشريعات أيضاً استخدام لغات األقليات يف احملـاكم       

  .  يف املائة من جمموع السكان٢٠ليات اليت تفوق نسبتها اإلدارات احمللية بالنسبة إىل األق
ورداً على السؤال املتعلق بإعادة املمتلكات املؤممة أثناء احلقبة الشيوعية، قدم الوفـد               -٦٣

وقال الوفد إن احلكومة سـّوت  . معلومات عن عدد من شكاوى اإلعادة اليت ُسويت بنجاح  
  . إعادة املمتلكات يف املائة من إمجايل عدد طلبات ٦٠قرابة 
زالت   ما وخبصوص تدريب الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان، قال الوفد إن الشرطة            -٦٤

. تتلقى تدريباً يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار مقرر أكادميية الشرطة والتطور املهين املستمر             
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حلقـوق  ويتضمن هذا التدريب مواد منها القواعد الدولية حلقوق اإلنسان والنظام األورويب            
وإضافة إىل ذلك، يقـدم إىل      . اإلنسان واحلماية القانونية اليت توفرها الشرطة حلقوق اإلنسان       

أفراد الشرطة تدريب متخصص يف جماالت عدم التمييز ومنع التعـذيب وعمـل األطفـال               
  . وحقوق املهاجرين وإجراءات اللجوء

اص ذوي اإلعاقـة    وأحاطت سلوفاكيا علماً بالتصديق على اتفاقية حقوق األشـخ          -٦٥
 وبتوقيع الربوتوكول االختياري التفاقيـة  ،والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب  

ورحبت أيضاً بتدريب املدرسني والتالميـذ يف       . حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات     
وزارة رة و اإلداشـؤون   جمال حقوق اإلنسان وبالدورات التدريبية اليت يتلقاها موظفو وزارة          

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات يف هذا الصدد. الداخلية يف جمال حقوق اإلنسان وإقامة العدل
ورحبت سلوفينيا باستراتيجية إدماج الروما وبتدريب املوظفني العموميني على عدم            -٦٦

وأعربت عن  .  وباستراتيجية املساواة بني اجلنسني    ، وبالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان     ،التمييز
واعث قلق متعلقة بارتفاع معدالت محل املراهقات ومعدالت وفيات الرضـع واألمهـات             ب

  .وقدمت سلوفينيا توصيات يف هذا الصدد.  املظامل وفعاليتهاأمنيووضع مؤسسة 
وأشادت إسبانيا برومانيا لتصديقها على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة            -٦٧

 اإلعاقة عمالً بالتوصيات املنبثقة عن اجلولة األوىل        التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
وسألت عن التدابري احملددة اليت اُتخذت ملنع الفساد ومكافحته         . لالستعراض الدوري الشامل  

  .وقدمت إسبانيا توصيات يف هذا الصدد. الصحة العامةقطاعي القضاء ويف 
 وعلى  ،االجتار باألطفال  على آلية التعاون الوطين من أجل منع         النكا سريووقفت    -٦٨

وأشادت باملبادرات الرامية إىل القضاء على      . املبادرات الرامية إىل حتسني الوصول إىل التعليم      
العنف املرتيل وإنشاء املركز الوطين للصحة العقلية ومكافحة املخـدرات وتـدعيم تـدابري              

.  الـصعيد الـوطين    مكافحة االجتار بالبشر وحتسني التحقيق يف حاالت االجتار بالبشر على         
  . توصيات يف هذا الصددالنكا سريوقدمت 

يف إدمـاج الرومـا يف اجملتمـع يف إطـار           البلديات  والحظت السويد تدعيم دور       -٦٩
ونقـص  املعلومات اإلحصائية الدقيقة    قلة  لكنها قالت إن    . استراتيجية إدماج الروما اجلديدة   

 مكيفة تكييفاً تاماً مع احتياجات تلـك         إىل جهود غري   انالتعاون مع اجملتمع املدين قد يفضي     
  .وقدمت السويد توصيات يف هذا الصدد. اجملموعة

عمليـات نقـل      أو والحظت سويسرا أن دور رومانيا يف مراكز االحتجاز السرية          -٧٠
تنفذ بالكامل توصية     مل والحظت أيضاً أن رومانيا   . يوضح يف التحقيقات    مل السجناء السرية 

يتعلق بتوافق تشريعات السكن احملليـة مـع          فيما عراض الدوري الشامل  اجلولة األوىل لالست  
. االلتزامات املكرسة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           

  .وقدمت سويسرا توصيات يف هذا الصدد
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والحظت تايلند اإلصالحات القضائية الرامية إىل ضمان حقوق اإلنسان األساسـية            -٧١
وكـذلك  لجميع، سيما حق ضحايا العنف واالجتار بالبـشر يف الوصـول إىل العدالـة،               ل

وأعربت عن دعمها جلهود رومانيـا يف سـبيل         . التحسينات املدخلة على ظروف االحتجاز    
وقدمت تايلند توصيات   . بينها  فيما إذكاء الوعي العام بتنوع الثقافات واالنسجام والتسامح      

  .يف هذا الصدد
ليشيت باستراتيجية الروما اجلديدة وبالتدابري التشريعية واإلداريـة         -يمور  ورحبت ت   -٧٢

وشجعت اجلهود املبذولة يف سبيل     . الرقابة عليها وتشديد  املعتمدة للنهوض بظروف السجون     
  .ليشيت توصيات يف هذا الصدد -وقدمت تيمور . ضمان معاملة احملتجزين معاملة إنسانية

ها للتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة       وأعربت فرنسا عن تقدير     -٧٣
التعذيب وعلى اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة إضـافة إىل اعتمـاد القـانون                

  .وقدمت فرنسا توصيات يف هذا الصدد.  بشأن مكافحة التمييز١٣٧/٢٠٠٠ رقم
ديداً باحلملـة   وأشادت تركيا بالتزام رومانيا باإلصالحات املؤسسية والقضائية، وحت         -٧٤

 والحظت عزم البلد على مكافحة الفساد، على حنو       . الرامية إىل اعتماد أربعة قوانني جديدة     
وقـدمت  . يتجلى يف إعادة اعتماد استراتيجية مكافحة التمييز من قبل احلكومات املتعاقبة           ما

  .تركيا توصيات يف هذا الصدد
التـصوُّرات   سبيل مكافحـة     وشجعت أوكرانيا رومانيا على مواصلة جهودها يف        -٧٥

وحثت رومانيا علـى    . السلبية املتعلقة باألقليات عن طريق مبادرات التوعية والتثقيف العامة        
مواصلة تعزيز املساواة يف احلصول على خدمات صحية مالئمـة بالنـسبة إىل األشـخاص               

ناطق الريفيـة   املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية، سيما النساء واألطفال والشباب، يف امل          
  .وقدمت أوكرانيا توصيات يف هذا الصدد. خاصة
ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بـاجلهود الراميـة إىل              -٧٦

مناهضة التعذيب وإساءة املعاملة وحتسني ظروف االحتجاز، لكنها شاطرت جهات أخـرى            
وسـألت عـن   . رطة بوحشية مع األطفـال    قلقها بشأن ادعاءات إساءة املعاملة وتعامل الش      

. تنازع املصاحل داخل اجمللس األعلى للقضاء     إزاء  اخلطوات املقرر اختاذها للتخفيف من قلقها       
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد

 إزاء املخاطر احملدقة باستقالل القضاء      هاوأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلق       -٧٧
 الـسوابق وعدم اّتـساق  لفساد، وعدم كفاءة اجلهاز القضائي، واملؤسسات املعنية مبكافحة ا   

وأعربت عن قلق مماثل إزاء بـطء وتـرية إعـادة           . ، وطول اإلجراءات يف احملاكم    القضائية
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. املمتلكات إىل ضحايا احملرقة واحلقبة الشيوعية

ل االختياري التفاقية مناهضة    وأشادت أوروغواي برومانيا لتصديقها على الربوتوكو       -٧٨
التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واعتمادها تدابري لتشجيع إدمـاج أفـراد             
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املتـأّخر  تسجيل  يف حاالت ال  جراءات  اإلوالحظت أوروغواي طول    . األقليات، سيما الروما  
  .وقدمت أوروغواي توصيات يف هذا الصدد. لوالدات وارتفاع معدل وفيات الرضعل

حققته رومانيا منذ جولة االستعراض الدوري الشامل   ما بارتياحنام فييتوالحظت   -٧٩
األوىل من إجنازات يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف جمـاالت كاإلصـالح التـشريعي         

 توصية يف هذا    نام فييتوقدمت  . والقضائي والتعليم والرعاية الصحية واملساواة بني اجلنسني      
  .الصدد
 اجلزائر بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبالتـدابري           ورحبت  -٨٠

وشجعت رومانيـا علـى     . الرامية إىل ضمان حقوق النساء واألطفال والضعفاء واألقليات       
 التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،            

  .اجلزائر توصيات يف هذا الصددوقدمت . سيساعد على مكافحة التمييز ما
وهنأت األرجنتني رومانيا على التصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة              -٨١

ورحبـت أيـضاً بوضـع      . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    وعلى  مناهضة التعذيب   
وقـدمت  . ٢٠١٥-٢٠١٢استراتيجية وطنية جديدة ملكافحة الفساد على مـدى الفتـرة           

  .صيات يف هذا الصدداألرجنتني تو
وأعربت اليونان عن تقديرها للجهود اإلجيابية الكثرية الرامية إىل التصدي لالجتـار              -٨٢

. وتقاسم أفضل املمارسات  اجلهود  بالبشر وطلبت إىل رومانيا تقدمي تفاصيل عن نتائج تلك          
 يف جمـال    وأعربت أيضاً عن تقديرها الختاذ عدد من اإلجراءات املتعلقة بالتثقيف والتدريب          

  .توصيات يف هذا الصدداليونان وقدمت . اجلهودحقوق اإلنسان وسألت عن تقييم تلك 
وأعربت عن . وحتمست أستراليا لإلصالحات القضائية املتنوعة اليت قامت هبا رومانيا  -٨٣

قلقها إزاء التقارير املتعلقة باستمرار حوادث االجتار بالبشر واملمارسات التمييزيـة والعنـف      
. فرط يف مؤسسات الرعاية احلكومية    املوما بدوافع عرقية، والحظت وجود أطفال الروما        بالر

  .وقدمت أستراليا توصيات يف هذا الصدد
ورحبت النمسا بتصديق رومانيا على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               -٨٤

القـانوين  أدخلته من حتسينات على اإلطار        ملا وأشادت برومانيا . وسألت عن كيفية تنفيذها   
وجمموعـات  حلماية حقوق اإلنسان، لكنها أعربت عن قلقها إزاء تفشي التمييز ضد الروما             

وغريها من اجملموعـات    املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية         
  .وقدمت النمسا توصيات يف هذا الصدد. ضعيفةال

يف منع االجتار بالبشر وتدعيم اجلهـاز       أُدخل من حتسينات      ما والحظت بنغالديش   -٨٥
ذكرتـه هيئـات      ملا لكنها قالت، تأييداً  . لغتها األم القضائي ومتكني األقليات من استخدام      

معاهدات األمم املتحدة، إن من الالزم تكثيف اجلهود الرامية إىل التصدي الستمرار التمييـز              
  .توصيات يف هذا الصددوقدمت بنغالديش . ضد الروما وحلالة املهاجرين وأطفاهلم
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وسلطت بيالروس الضوء على بواعث القلق املتعلقة بالتمييز ضد الرومـا، وجلـوء               -٨٦
الشرطة إىل التعذيب واإلفراط يف استعمال القوة، والقسوة على األطفال، واالجتار بالبـشر،             

. واستغالل األطفال يف العمل وألغراض جنسية، وارتفاع معدالت وفيات الرضع واألمهات          
 من العهد الـدويل     ٢٥وقالت إن القانون املزمع اعتماده بشأن التطهري خمالف ألحكام املادة           

  .وقدمت بيالروس توصيات يف هذا الصدد. اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
وسألت بلجيكا عن التقدم احملرز يف التصدي لتهميش الروما وإقصائهم االجتماعي،             -٨٧
وسألت عن اخلطـوات    . ختاذ مبادرات جديدة لتحسني أوضاعهم    ما إذا كان من املزمع ا     عو

  .وقدمت بلجيكا توصيات يف هذا الصدد. املتخذة ملنع التمييز على أساس امليل اجلنسي
ورحبت الربازيل مبشاركة األقليات يف الربملان وباجلهود الرامية إىل القـضاء علـى               -٨٨

ت تكميلية للتصدي الخنفاض معدالت     ودعت إىل اعتماد سياسا   . يف املدارس العرقي  الفصل  
يف الوصول إىل   الالمساواة  وسلطت الضوء على أوجه     . تسجيل الروما يف املدارس واجلامعات    

  .وقدمت الربازيل توصيات يف هذا الصدد. اخلدمات الصحية
وأشادت بلغاريا برومانيا لسن تشريعات جديدة والتصديق على عدد من الصكوك             -٨٩

وطلبت إىل رومانيا تقاسم جتربتها يف مواءمة تشريعاهتا مع الصكوك          . سانالدولية حلقوق اإلن  
وطلبت املزيد من املعلومات عن تطبيق الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنـسان           . القانونية الدولية 
  .يف القانون احمللي

ورحبت بوروندي باجلهود الرامية إىل إدماج الروما يف اجملتمع، سيما التدابري املعتمدة   -٩٠
وأعربت أيضاً عن دعمها للمساعي الرامية للقضاء       . من أجل إدماج أطفال الروما يف املدارس      

وقدمت بوروندي توصية   . على التمييز ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية        
  .يف هذا الصدد

يز حقوق اإلنسان ومحايتها وباجلهود الرامية      ورحبت كمبوديا بالتقدم احملرز يف تعز       -٩١
والحظت باخلصوص التصديق على الربوتوكـول االختيـاري   . إىل تنفيذ اإلصالح القضائي  

إدمـاج  استراتيجية التفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية محاية األشخاص ذوي اإلعاقة واعتماد        
  . هذا الصددوقدمت كمبوديا توصية يف. ٢٠٢٠-٢٠١٢الروما اجلديدة للفترة 

وطلبت كندا معلومات حمدثة عن تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض الـدوري              -٩٢
 يتعلق باعتماد املزيد من التدابري ملكافحة االجتار بالبـشر،          فيما ، سيما ٢٠٠٨  عام الشامل يف 

يف ذلك تدريب أفراد الشرطة على التعامل مع ضحايا االجتار والعنف اجلنسي، وإقـرار               مبا
  .وقدمت كندا توصيات يف هذا الصدد. نظام حلماية الشهود يف قضايا االجتار

 وهـو والحظت تشاد أن رومانيا طرف يف الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنـسان،              -٩٣
اجلاري وبالتـدابري   املهم  ورحبت باإلصالح القضائي    . التزامها حبقوق اإلنسان  يدل على    ما

  .وقدمت تشاد توصية يف هذا الصدد. د الرومااملتخذة يف سبيل القضاء على التمييز ض
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ورحبت شيلي بالتقدم احملرز يف جماالت املساواة بني اجلنسني ومكافحـة االجتـار               -٩٤
بالبشر ومحاية حقوق الروما، سيما وضع استراتيجيات جديدة من أجـل تكـافؤ الفـرص           

واختاذ تدابري ترمي   وإدماج الروما، وإدخال تعديالت على تشريعات مكافحة االجتار بالبشر،          
  .وقدمت شيلي توصيات يف هذا الصدد. إىل محاية الضحايا

والحظت الصني أن رومانيا حّسنت إطارها القانوين الوطين وصّدقت على اتفاقيـة              -٩٥
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واعتمدت تدابري ملكافحة التمييز العنصري واالجتار بالبـشر            

وقدمت الصني  . ري أهنا أعربت عن قلقها إزاء حالة الروما       غ. ٢٠٠٨  عام والعنف املرتيل منذ  
  .توصية يف هذا الصدد

الكونغو الضوء على التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات جولـة االسـتعراض            وسلّطت    -٩٦
على محايـة حقـوق النـساء       اليت أُدخلت   تحسينات  يف ذلك ال    مبا الدوري الشامل األوىل،  

وشـجَّعت  . جمال التعليم ومكافحة االجتار بالبـشر       ويف واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة   
رومانيا على اختاذ خطوات يف سبيل إدماج األقليات وحتسني ظروف معيشتها ومنع االجتـار          

  . باألطفال
، سيما التحسينات التـشريعية     ٢٠٠٨  عام ورحبت كوستاريكا بالتقدم احملرز منذ      -٩٧

 يف ذلك  مباالعملية املتصلة بضمان احلق يف التعليم،الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر والتدابري       
وقدمت . زيادة املخصصات يف امليزانية ووضع سياسة لتشجيع إدماج أطفال األقليات اإلثنية          

  .كوستاريكا توصيات يف هذا الصدد
وأعربت كوبا عن تقديرها للمعلومات الواردة يف التقرير الـوطين بـشأن تنفيـذ                -٩٨

. يتعلق حبقوق األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة        فيما ، سيما توصيات اجلولة األوىل  
ورحبت باإلجراءات املتخذة ملكافحة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقـة وبالتحـسينات            

  .وقدمت كوبا توصية يف هذا الصدد. املُدخلة على تشريعات الصحة العقلية
سبيل تنفيذ توصيات اجلولـة األوىل      وأشادت قربص بالتدابري اليت اختذهتا رومانيا يف          -٩٩

ورحبت باجلهود الرامية إىل إتاحة فرص عمـل        . والوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان     
متساوية للجميع، مبن فيهم أفراد األقليات والنساء واألشخاص ذوو اإلعاقـة واألشـخاص             

  .ددوقدمت قربص توصية يف هذا الص. املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية
وخبصوص املسائل املتعلقة بتجربة رومانيا يف مواءمة تشريعاهتا مع املعـايري الدوليـة       -١٠٠

حلقوق اإلنسان، أكد الوفد أن الدستور جيعل معاهدات حقوق اإلنسان اليت ُيعد البلد طرفاً              
 وأفادت رومانيـا بـأن    . فيها جزءاً من القانون الوطين ويعطيها األولوية على القانون احمللي         

احملاكم احمللية ُتعطي، بناًء عليه، أثراً مباشراً لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان ولقـانون              
  .لمحكمة األوروبية على سبيل املثالالقضائية لسوابق ال
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ورداً على السؤال املتعلق بنتائج مكافحة الفساد، كررت رومانيا على وجه التحديد              -١٠١
 وأشار الوفد إىل أن رومانيـا حلّـت يف        .  هذه الظاهرة  أهنا أنشأت مؤسسات فعالة ملكافحة    

 يف املرتبة السادسة والستني يف مؤشر الفساد الذي ُتعده منظمة الشفافية الدولية             ٢٠١٢ عام
  .٢٠١١  عامبعد أن كانت يف املرتبة اخلامسة والسبعني يف

ألساسـي  وخبصوص التوصية املتعلقة بالتصديق على تعديالت كمباال لنظام روما ا           -١٠٢
للمحكمة اجلنائية الدولية، ذكّر الوفد مبسامهة رومانيا يف إنشاء احملكمة وأكـد أن رومانيـا               

  . كمباالتسُتصّدق على تعديال
 وعمليات نقل األشخاص غري     ةورداً على املالحظات املتعلقة مبراكز االحتجاز السري        -١٠٣

من منطلق متسكها الشديد بـسيادة      القانونية، قال الوفد إن رومانيا تطرقت إىل هذه املسألة          
 وذُكر أن جلنة حتقيق برملانية أجرت حتقيقاً يف الفترة        . القانون وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    

 وقد ُعّممت استنتاجات اللجنة وهي تؤكد أن الـسلطات        . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥بني عامي    ما
 الستخبارات املركزيـة  ِعلم هلا بوجود أي مراكز احتجاز سرية يف رومانيا تابعة لوكالة ا            ال
 بأن وكالة االستخبارات املركزية ميكن أن تكون قد استخدمت مطارات البلـد لنقـل              أو
 وقال الوفد إن الـسلطة القـضائية تلقـت يف         . احتجاز أشخاص ُيشتبه بأهنم إرهابيون     أو
 يـزال   ال طلباً من شخص ُمحتجز يف غوانتنامو، وفتحت بناًء عليه حتقيقاً جنائياً           ٢٠١٢ عام

وأكد رئيس الوفد أن السلطات ستضطلع بالتحقيق يف إطار االحترام الكامل ملبـادئ   . جارياً
  .سيادة القانون وحقوق اإلنسان

وخبصوص مسألة إنكار احملرقة يف املواد التعليمية والكتب املدرسية العامة، قال الوفد              -١٠٤
وأشار إىل تنظـيم    . ى الفور إنه ليس على ِعلم بتلك التقارير وطلب إحالتها إىل احلكومة عل          

  .  هبدف تدريس تاريخ احملرقة٢٠٠٠  عامدورات تدريبية خاصة يف املدارس منذ
الروما، قال الوفد إن هذه املمارسة تقلّـصت        العرقي ضد   فصل  الوخبصوص مسألة     -١٠٥

 وأُجنزت أنشطة . بقدر كبري بفضل إجراءات وزارة التعليم وخمتلف التدابري التشريعية املُتخذة         
 فيها إنشاء فصول شاملة للجميع يشعر فيها األطفال بـأهنم ُيعـاملون             مبا ملموسة متنوعة، 

  . ُيعامل غريهم كما
. وقدم الوفد أيضاً بعض اإلحصاءات املتصلة بتوظيف الروما وصحتهم وإسـكاهنم            -١٠٦

وتفيد اإلحصاءات بأن الروما يوظفون يف سوق العمل بفضل مساعدة احلكومة، اليت تشمل             
وتستخدم الوكالة الوطنية للتوظيف جمموعة من تدابري       . داء املشورة وتوفري التدريب املهين    إس

يتعلق حبـصول     وفيما .أكثر  أو يتيح لكل شخص فرصة االنتفاع خبدمة       مبا التشجيع املكيَّفة 
خدمات وسطاء الصحة  : الروما على اخلدمات الصحية، سلّط الوفد الضوء على مبادرتني مها         

السكن االجتمـاعي جلماعـات     "الربنامج النموذجي املعنون    وينطوي  . حصنيومحالت الت 
 وحـدة للـسكن     ٣٠٠خطـة لبنـاء     على  ، الذي تنفّذه وكالة اإلسكان الوطنية،       "الروما
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 مدينة، يسهل فيها وصول الروما إىل التعليم وحصوهلم علـى اخلـدمات       ١١ االجتماعي يف 
  . الصحية واالجتماعية

جتار بالبشر، أبرز الوفد حتّسن كفاءة اهليئات احلكومية العاملـة          وخبصوص مسألة اال    -١٠٧
. ٢٠١١  عام ُمتجراً يف٢٧٦أُدين   إذوقد ارتفع عدد اإلدانات،. على مكافحة االجتار بالبشر  

وعالوة على ذلـك، حتـّسنت   . وتضاعف عدد الضحايا الذين أُحيلوا إىل خدمات املساعدة  
  .ية نتيجة تطبيق ُنهج خمتلفة حلمايتهم ومساعدهتممشاركة الضحايا يف احملاكمات اجلنائ

وقال إن  . وأعرب الوفد عن امتنانه جلميع الوفود على مشاركتها وتعليقاهتا وأسئلتها           -١٠٨
. رومانيا ستعكف على حتليل التوصيات عن كثب وسُتقدم ردودها عليها يف الوقت املناسب            

  . مجيع األسئلة بسبب ضيق الوقتيسعه تقدمي ردود على  الوأعرب الوفد عن أسفه ألنه

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ستبحث رومانيا التوصيات التالية وسُتقدم ردوداً عليها يف الوقت املناسب لكن             -١٠٩

يف أجل أقصاه موعد انعقاد الدورة الثالثـة والعـشرين جمللـس حقـوق اإلنـسان يف                 
  :٢٠١٣يونيه /حزيران

يق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص        النظر يف التصد    -١-١٠٩
  ؛)كوستاريكا) (أرمينيا(من االختفاء القسري 

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال   -٢-١٠٩
  ؛)بريو(املهاجرين وأفراد أسرهم 

ة مواصلة اجلهود الرامية إىل التصديق على االتفاقية الدولية حلماي          -٣-١٠٩
  ؛)األرجنتني(مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال   -٤-١٠٩
  ؛)الفلبني (١٨٩املهاجرين وأفراد أسرهم وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال              -٥-١٠٩
  ؛)بيالروس(هاجرين وأفراد أسرهم امل

التصديق على اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد           -٦-١٠٩
  ؛)شيلي(أسرهم 

__________ 

 .مل ُتحّرر االستنتاجات والتوصيات  **  



A/HRC/23/5 

GE.13-12440 20 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال             -٧-١٠٩
  ؛)غواتيماال(املهاجرين وأفراد أسرهم 

اية حقوق مجيع العمال    تشجيع التصديق على االتفاقية الدولية حلم       -٨-١٠٩
املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء           

  ؛)الكويت(القسري 
التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص   -٩-١٠٩

  ؛)دولة فلسطني(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ديق على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد        النظر يف التص    -١٠-١٠٩

  ؛)كوستاريكا(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق           -١١-١٠٩

  ؛)تايلند(الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
كول االختياري التفاقية حقـوق     النظر يف التصديق على الربوتو      -١٢-١٠٩

  ؛)كوستاريكا(األشخاص ذوي اإلعاقة 
إمتام عملية التنفيذ الكامل اللتزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي           -١٣-١٠٩

يف القانون احمللي، سيما باعتماد أحكام جتيز التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائيـة             
  ؛)ليختنشتاين(الدولية 
الت كمباال لنظام رومـا األساسـي، بغيـة         التصديق على تعدي    -١٤-١٠٩

 على جرميـة   القضائيةاملسامهة، إن أمكن، يف تفعيل والية احملكمة اجلنائية الدولية  
  ؛)ليختنشتاين (٢٠١٧  عاماالعتداء يف بداية

التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز           -١٥-١٠٩
  ؛)اجلزائر(العنصري 

اجلديـدين   تنفيذ القانون املدين وقانون اإلجراءات املدنية        مواصلة  -١٦-١٠٩
املُعتَمدين حديثاً، والقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية، سعياً إىل تيـسري           

  ؛)تركيا(اإلجراءات القضائية 
اختاذ الترتيبات التشريعية واإلداريـة الـيت اقترحتـها هيئـات             -١٧-١٠٩

 التمييز تنفيذاً فعـاالً     مكافحة تنفيذ استراتيجية    املعاهدات بغية املضي يف حتسني    
  ؛)تركيا(

املضي يف اعتماد التدابري التشريعية واملؤسسية الالزمـة لتـدعيم            -١٨-١٠٩
  ؛)مصر(استقاللية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وفعاليتها 
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التفكري يف إعادة النظر يف وضع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان            -١٩-١٠٩
  ؛)بولندا(يتها لضمان امتثاهلا مبادئ باريس امتثاالً كامالً وفعال
اختاذ مجيع التدابري الالزمة جلعل مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان           -٢٠-١٠٩

  ؛)فرنسا(يف توافق تام مع مبادئ باريس 
املظامل باملوارد الالزمة ألداء واليتها بفعاليـة       أمني  تزويد مؤسسة     -٢١-١٠٩

  ؛)بولندا(
إعادة النظر يف وضع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بغية ضمان            -٢٢-١٠٩

  ؛)أوكرانيا(بادئ باريس امتثاالً كامالً ملامتثاهلا 
مظـامل مـستقل معـين باألطفـال        مكتب أمني   النظر يف إنشاء      -٢٣-١٠٩

  ؛)أوكرانيا(
  ؛)بولندا(مظامل مستقل معين باألطفال مكتب أمني النظر يف إنشاء   -٢٤-١٠٩
مظامل مكتب أمني   اإلصغاء إىل دعوة جلنة حقوق الطفل إىل إنشاء           -٢٥-١٠٩

  ؛)سلوفينيا(مستقل معين باألطفال 
مواصلة تطوير اإلطار املؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها           -٢٦-١٠٩

  )األردن(
حتديد جماالت اختصاص كل من املؤسسات واهليئـات املتنوعـة            -٢٧-١٠٩

  على فعالية نظام منع التمييز ومكافحته، على حنو        املعنية مبكافحة التمييز، حرصاً   
  ؛)سلوفينيا(أوصت به جلنة القضاء على التمييز العنصري  ما

املظامل ومكتب أمني   النظر يف تزويد اجمللس الوطين ملكافحة التمييز          -٢٨-١٠٩
تقليل إىل أدىن حد مـن      يكفي من املوارد ألداء عملها وال       مبا واملؤسسات املعنية 

  ؛)تايلند(وظائفها وتداخل جماالت اختصاصها ازدواج 
  ؛)األردن(مواصلة سياساهتا الرامية إىل النهوض حبقوق الطفل   -٢٩-١٠٩
مواصلة عملها املتعلق بالنهوض حبالة حقوق الطفل، عن طريـق            -٣٠-١٠٩

اختاذ املزيد من التدابري لوضع سياسات واستراتيجيات شاملة وتـدعيم نظـام            
  ؛)النرويج(صحية واحلماية االجتماعية التعليم والرعاية ال

 وطنية حلمايـة وتعزيـز حقـوق الطفـل        تطبيق االستراتيجية ال    -٣١-١٠٩
، وهي استراتيجية يفترض أن تكفل إيالء اهتمام خاص         ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة

ألطفال الفئات األضعف، كاألطفـال الفقـراء وأطفـال الرومـا واألطفـال             
اإليـدز وأطفـال    /وس نقص املناعة البشرية   اإلعاقة واألطفال املصابني بفري    ذوي

  ؛)إكوادور(الشوارع 



A/HRC/23/5 

GE.13-12440 22 

يكفي من خمصصات امليزانية وآليات املتابعة والتقييم         ما ضمان توافر   -٣٢-١٠٩
" ٢٠١٣-٢٠٠٨ االستراتيجية الوطنية حلماية حقوق الطفل للفترة     "تنفيذ  من أجل   

  ؛)إكوادور(تنفيذاً كامالً هبدف دعم األطفال وأضعف السكان 
حقوق وتعزيز اختاذ تدابري فعالة لتنفيذ االستراتيجية الوطنية حلماية   -٣٣-١٠٩

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية) (٢٠١٣-٢٠٠٨(الطفل 
تنفيـذاً  يجية الوطنية حلماية وتعزيز حقوق الطفـل   تنفيذ االسترات   -٣٤-١٠٩

  ؛)مجهورية مولدوفا(كامالً 
  ؛)أرمينيا(الطفل مواصلة إيالء اهتمام خاص حلماية حقوق   -٣٥-١٠٩
مواصلة إدخال تعديالت تشريعية وتدعيم الـسياسات الالزمـة           -٣٦-١٠٩

لتعزيز حقوق األطفال، سيما األطفال ذوو اإلعاقة، يف ضـوء األحكـام ذات             
  ؛)قطر(الصلة يف االتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها رومانيا 

 إعطاء األولوية    املزيد من اجلهود لضمان استمرار احلكومة يف       بذل  -٣٧-١٠٩
الحترام حقوق الطفل األساسية وحماربة العنف واالستغالل اجلنـسي واالجتـار           

  ؛)إيطاليا(بالبشر وعمل األطفال وأي شكل آخر من أشكال استغالل األطفال 
مواصلة العمل على تعزيز حقوق اإلنسان يف البلد، سيما حقوق            -٣٨-١٠٩

  ؛)غواتيماال(األقليات 
تكثيف تدريب سلطات الدولة والسلطات احمللية وعامة        يف   املضي  -٣٩-١٠٩
يتعلق باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، سيما تلـك املتـصلة بامليـل          فيما الناس

  ؛)فنلندا(اجلنسي واهلوية اجلنسانية 
حتقق من إجنـازات يف ميـادين كاإلصـالح           ما  يف تدعيم  املضي  -٤٠-١٠٩

صحية واملساواة بني اجلنسني، ومواصلة     التشريعي والقضائي والتعليم والرعاية ال    
 الوطنية جملاالت مهمة أخرى     املواردإعطاء املزيد من األولوية وختصيص املزيد من        

وتوفري الضمان االجتماعي، بتركيز أكرب على حتسني       مواطن الشغل   ترتبط خبلق   
الظروف العامة للفئات الضعيفة من أطفال ونساء وشباب وأشخاص ذوي إعاقة           

  ؛)امن فييت(
تقدمي التقارير اليت تأخر تقدميها إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان            -٤١-١٠٩

اجلمهورية (واللجنة املعنية بالقضاء على التميز ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب           
  ؛)التشيكية

  ؛)شيلي( يف تنفيذ تشريعات حتظر مجيع أشكال التمييز املضي  -٤٢-١٠٩
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هود املتصلة باملبادرات وبرامج التوعية املتعلقة اجل يف تكثيف املضي  -٤٣-١٠٩
باملساواة بني اجلنسني ومحاية حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي           

  ؛)إستونيا(ومغايري اهلوية اجلنسانية 
مواصلة تنفيذ وتدعيم التدابري الرامية إىل تعزيز املساواة واحلماية           -٤٤-١٠٩

  ؛)كوبا(األقليات جمموعات كيز خاص على أضعف من مجيع أشكال التمييز، بتر
 ملنع التمييز   القائمةاختاذ إجراءات عملية لضمان إنفاذ التشريعات         -٤٥-١٠٩

 سيما  ، والسافر ضد مواطنيها   املنهجيإنفاذاً مناسباً حرصاً على مكافحة التمييز       
 حيـث  مـن    الةاحلعلى أساس االنتماء اإلثين وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية و        

  ؛)أستراليا(اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية 
الرامية إىل ضمان املساواة التامـة بـني مجيـع          اجلهود  مواصلة    -٤٦-١٠٩

فيه التمييز ضد أفراد األقليات، خاصة يف جماالت          مبا مواطنيها ومكافحة التمييز،  
  ؛)مصر(التوظيف والتعليم والصحة والوصول إىل العدالة 

الرامية إىل مكافحة التمييـز واحتـرام حقـوق         اجلهود   مواصلة  -٤٧-١٠٩
  ؛)األرجنتني(األقليات 

تنفيذ تدابري من أجل القضاء على التمييز ضد األقليات، سـيما             -٤٨-١٠٩
ن فال ذوو اإلعاقة واألطفال املـصابو     الروما واألطفال الضعفاء، مبن فيهم األط     

ى عنهم واألطفال ضـحايا     اإليدز واألطفال املتخل  /بفريوس نقص املناعة البشرية   
العنف، وضمان حصوهلم على التعليم والسكن والرعايـة الطبيـة واخلـدمات            

  ؛)كوستاريكا(الصحية 
ها تفيـذ اسـتراتيجي   الرامية إىل ضمان تن   رومانيا للجهود   مواصلة    -٤٩-١٠٩

 التمييز هبدف ضمان املساواة يف معاملة أفراد الـشعب الرومـاين،            املتعلقة مبنع 
  ؛)كمبوديا(األقلية يف ذلك  مبن

  ؛)بنغالديش(الروما جمموعة إنفاذ تشريعات حتظر التمييز ضد   -٥٠-١٠٩
  ؛)الربازيل(مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز ضد الروما   -٥١-١٠٩
مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على التمييز ضد الروما وتنفيذ            -٥٢-١٠٩
  ؛)تشاد(حبالة الروما  لتوعية السكان واسعة النطاقمحلة 
اختاذ املزيد من التدابري املناسبة والفعالة يف سبيل القـضاء علـى              -٥٣-١٠٩

التمييز ضد الروما واحلرص بصفة خاصة على وصوهلم إىل التعلـيم والرعايـة             
  ؛)النرويج( دون متييز والعملالصحية 
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 الروما،  اختاذ التدابري الالزمة لضمان عدم التمييز ضد أفراد إثنية          -٥٤-١٠٩
ومحالت حماربة مجيـع     ٢٠٢٠-٢٠١٢عن طريق التنفيذ الكامل الستراتيجية      

  ؛)إسبانيا(اليت تتعرَّض هلا هذه اجملموعة أشكال التمييز وكره األجانب 
ضمان تنفيذ تدابري أكثر مشوالً ملنع التمييز هبدف ضمان املساواة            -٥٥-١٠٩

  ؛)مجهورية كوريا(يف معاملة شعب الروما 
الروما والقـضاء   جمموعة  مواصلة اجلهود املبذولة يف سبيل إدماج         -٥٦-١٠٩

 والتمييز ضـد  - سيما النساء واألطفال     -على التعصب الديين واالجتار بالبشر      
  ؛)الكرسي الرسويل(اإليدز /األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

املتعلقة ياسات  والسالتشريعية  التدابري  اختاذ خطوات فعالة لتنفيذ       -٥٧-١٠٩
  ؛)اهلند(الروما حبق  والفصلبالتمييز 
 يف تدعيم األحكام القانونية والسياسات واالسـتراتيجيات        املضي  -٥٨-١٠٩

  ؛)بنغالديش(الشاملة لضمان سالمة األقليات الدينية وإعمال حقوقها 
ضمان القيام على حنوٍ منهجي جبمع ونشر بيانات إحصائية عـن             -٥٩-١٠٩

  ؛)النمسا(ة جرائم الكراهي
تنفيذ أحكام االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز            -٦٠-١٠٩

يتعلق بضمان احلصول على السكن دون أي متييز، سيما بالنسبة            فيما العنصري
  ؛)شيلي(فيها الروما   مبا،اجملموعاتإىل أضعف 

يح تعديل التشريعات القائمة يف جمال السكن بغية إقرار حظر صر           -٦١-١٠٩
يتصل باحلصول على سكن      فيما جلميع أشكال التمييز على أساس األصل اإلثين      

  ؛)فرنسا(
وضع إطار قانوين فعال حلماية حق أفراد أقلية الروما يف الـسكن              -٦٢-١٠٩

  ؛)النمسا(الالئق وضمان التحقيق بسرعة يف قضايا التمييز ضدهم 
 احلصول على سكن    الرامية إىل ضمان املساواة يف    اجلهود  مواصلة    -٦٣-١٠٩

غريه مـن أسـس التمييـز         أو واحلماية من التمييز والفصل على أساس العرق      
  ؛)دولة فلسطني(احملظورة 

 عدم التمييز يف ضمان حصول مجيع فئات الـسكان احملرومـة،            -٦٤-١٠٩
  ؛)سويسرا(فيها الروما، على سكن الئق  مبا

ات الـصحية،   يف احلصول على اخلدم   الالمساواة  التصدي ألوجه     -٦٥-١٠٩
  ؛)الربازيل(اإليدز /سيما يف حالة األطفال املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية
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مواصلة اجلهود املبذولة لتثقيف أفراد األمـن يف جمـال حقـوق              -٦٦-١٠٩
  ؛)تونس(اإلنسان وعدم التمييز ضد الفئات الضعيفة 

خلطابـات  تكثيف اجلهود الرامية إىل حماربة التمييز والتعصب وا         -٦٧-١٠٩
  ؛)تونس(السياسية العنصرية واملعادية لألجانب 

مكافحة القوالب النمطية العنصرية والتحريض على الكراهية عن          -٦٨-١٠٩
  ؛)فرنسا(طريق تكثيف اجلهود الرامية إىل تشجيع التسامح 

كـاء وعـي    ولوية إلذ درجة عالية من األ   وضع خطة عمل ذات       -٦٩-١٠٩
مجهوريـة إيـران   ( األطفال وإساءة معاملتـهم    الناس جبميع أشكال التمييز ضد    

  ؛)اإلسالمية
القيام بأنشطة الدعوة املناسبة ومحالت التوعية يف سبيل زيادة فهم            -٧٠-١٠٩

اجلنـسية  الناس حلقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية         
  ؛)بلجيكا(

عمال التمييز ضـد    ضمان التحقيق على النحو املناسب يف مجيع أ         -٧١-١٠٩
وأفراد الفئات  اجلنسية  املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية        

  ؛)النمسا(الضعيفة وحماسبة املتورطني فيها 
اعتماد تدابري مناسبة للتصدي للتمييز ضد املثليـات واملثلـيني            -٧٢-١٠٩

لـدمج   ووضـع سياسـات      اجلنـسية ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية      
  ؛)هولندا(تشريعات منع التمييز القائمة يف شىت مستويات اجملتمع يف رومانيا 

إدراج معلومات دقيقة عن احملرقة يف مجيع مقررات املدارس العامة            -٧٣-١٠٩
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

اإلسراع يف عرض مشروع قانون على الربملان يكون خالياً مـن             -٧٤-١٠٩
طلبات ملتمسي إعادة املمتلكات، تنفيـذاً لقـرار احملكمـة          ل التمييز ومستجيباً 

الواليـات   (٢٠١١ينـاير  /األوروبية حلقوق اإلنسان الصادر يف كانون الثـاين     
  ؛)املتحدة األمريكية

، ٢٠١٥  عـام  نشر خطة عمل وطنية معززة وحمدثـة حبلـول          -٧٥-١٠٩
ى اإلفـراط يف    وتضمينها تفاصيل عن الكيفية اليت تتوخى هبا احلكومة القضاء عل         

 استعمال القوة والضرب يف التعامل مع السجناء واحملتجزين رهـن احملاكمـة،           
اململكة املتحدة لربيطانيا   (يشمل حتديث الربامج القائمة لتدريب أفراد الشرطة         مبا

  ؛)العظمى وآيرلندا الشمالية
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حتسني ظروف احملتجزين ومنع املعاملة القاسية يف أماكن االحتجاز           -٧٦-١٠٩
  ؛)االحتاد الروسي(ضمان إتاحة مستوى كاٍف من اخلدمات الطبية للمحتجزين و

اختاذ املزيد من التدابري لتقليص الصعوبات الشديدة اليت يواجهها           -٧٧-١٠٩
مجهوريـة إيـران    (ضحايا العنف املرتيل واالجتار بالبشر يف الوصول إىل العدالة          

  ؛)اإلسالمية
 مكافحة العنف بالنـساء والفتيـات،       مضاعفة اجلهود الرامية إىل     -٧٨-١٠٩

  ؛)بريو(وضمان زيادة متثيل النساء يف مناصب اإلدارة وصنع القرار 
مـن بيـع األطفـال      اختاذ تدابري قانونية لضمان احلماية الفعالة         -٧٩-١٠٩

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(القسري وأشكال الرق املعاصرة والعمل 
 األطفال من العنـف، واإلسـراع يف   تكثيف العمل املتعلق حبماية   -٨٠-١٠٩

  ؛)االحتاد الروسي(حتديد حاالت القسوة على األطفال والقضاء عليها 
اعتماد استراتيجية وطنية حلماية حقوق األطفال من مجيع خمـاطر            -٨١-١٠٩

يف سـبيل   اجلهـود   العنف، سيما االعتداء اجلنسي واإلمهال واإليذاء، وتكثيف        
  ؛)فرنسا(مكافحة عمل األطفال 

 تنفيذ قوانني وسياسات حلماية األطفال من االستغالل االقتصادي،         -٨٢-١٠٩
يشمل مجيع أشكال عمل األطفال وتسول األطفال، هبدف ضـمان التحـاق             مبا

  ؛)كندا(أطفال الشوارع باملدارس 
  ؛)النرويج(تكثيف مالحقة املتورطني يف أنشطة االجتار بالبشر   -٨٣-١٠٩
الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر وتقدمي      هود  اجلاملضي يف تدعيم      -٨٤-١٠٩

  ؛)النكا سري(املساعدة إىل الضحايا ومحايتهم وضمان تسليم اجلناة إىل العدالة 
مواصلة العمل اجليد املنجز يف جمال التـصدي ملـشكلة االجتـار       -٨٥-١٠٩

  ؛)اليونان(بالبشر 
  ؛)ويدالس(يف سبيل التصدي ملشكلة االجتار اجلهود تكثيف   -٨٦-١٠٩
تكثيف اجلهود الوطنية يف جمال مكافحة مجيع أشـكال االجتـار             -٨٧-١٠٩

  ؛)مصر(بالبشر 
مجهورية (املضي يف ضمان تنفيذ تشريعات منع االجتار تنفيذاً فعاالً            -٨٨-١٠٩

  ؛)مولدوفا
تكثيف اجلهود املبذولة يف جمال مكافحة االجتار بالبشر، ودعـوة            -٨٩-١٠٩

  ؛)بيالروس(جتار بالبشر إىل زيارة البلد املقرر اخلاص املعين باال
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تكثيف التحقيق يف حاالت االجتار بالبشر ألغراض االستغالل يف           -٩٠-١٠٩
العمل والتحقيق يف مجيع التقارير اليت ُيدعى فيها تورط مـوظفني حكـوميني يف              

  ؛)بيالروس(جرائم متصلة باالجتار بالبشر 
صول على حنو فعال إىل سـبل  متكني ضحايا االجتار بالبشر من الو   -٩١-١٠٩

  ؛)بيالروس(االنتصاف والتعويضات القانونية 
 يف سبيل اعتماد تدابري ملنع جرمية االجتار بالبـشر          اجلهودتدعيم    -٩٢-١٠٩

يف التعاون الثنائي واإلقليمي الرامي إىل التصدي ملشكلة االجتار         املشاركة  وتعزيز  
  ؛)مجهورية كوريا(بالبشر 
 عاجلة ملكافحة االجتار بالبشر، سيما النساء واألطفال،    اختاذ تدابري   -٩٣-١٠٩

بسبل منها التعاون الدويل واإلقليمي والتعاون مع بلدان املقصد بغية منع تفشي            
  ؛)ليبيا(هذه الظاهرة، والعمل على مالحقة اجلناة 

  ؛)ليبيا(لظاهرة االجتار بالبشر اجلذرية التصدي لألسباب   -٩٤-١٠٩
يف سبيل مكافحة االجتار بالبشر وتقدمي خـدمات        د  اجلهوتدعيم    -٩٥-١٠٩

  ؛)أستراليا(الدعم إىل الضحايا سيما النساء واألطفال والروما 
الرامية إىل محاية ضحايا االجتار ومساعدهتم، بطرق       اجلهود  تكثيف    -٩٦-١٠٩

  ؛)ليختنشتاين(يكفي من التمويل احلكومي ملالجئ الضحايا   مامنها توفري
ابري ملنع االجتار باألطفال واستغالهلم جنسياً بوضع برامج        اختاذ تد   -٩٧-١٠٩

  ؛)بلجيكا(تعليمية وتطوير خدمات دعم خاصة هبم 
لظاهرة أطفال اجلذرية وضع وتنفيذ استراتيجية للتصدي لألسباب   -٩٨-١٠٩

الشوارع، وحتديد تدابري الوقاية واحلماية، وضمان التحاق أطفـال الـشوارع           
  ؛)ليختنشتاين(ات الرعاية الصحية واملأوى والغذاء باملدارس وتزويدهم خبدم

تدعيم التنفيذ الكامل للتشريعات املتعلقة بالعقاب البدين لألطفال،     -٩٩-١٠٩
  ؛)نشتاينتليخ(وذلك عن طريق التوعية وبرامج التثقيف وآليات التظلم املناسبة 

  ؛)لندابو(النظر يف اعتماد تشريعات حتظر العقاب البدين لألطفال   -١٠٠-١٠٩
مواصلة اإلصالحات الرامية إىل ضمان استقالل القضاء وزيـادة           -١٠١-١٠٩

  ؛)أستراليا(شفافية العمليات القضائية وفعاليتها 
تعيني مدعني مستقلني وحمنكني على رأس مكاتب النيابة العامـة            -١٠٢-١٠٩

ل يكفل حفظ هاتني املؤسستني من التـدخ        مبا واملديرية الوطنية ملكافحة الفساد،   
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(السياسي 
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حتديث البنية األساسية لسجون البلد وحتـسني بـرامج إعـادة             -١٠٣-١٠٩
  ؛)إسبانيا(اإلدماج االجتماعي اخلاصة باحملتجزين، سيما أفراد إثنية الروما 

  ؛)الكرسي الرسويل(تكثيف دعم مؤسسة األسرة   -١٠٤-١٠٩
مان حصول مجيع األشخاص املولودين يف      تعديل قانون املواطنة لض     -١٠٥-١٠٩

نسية، بصرف النظر عن حالة الوالـدين       عدميي اجل رومانيا على جنسية إن كانوا      
  ؛)املكسيك(

اختاذ إجراءات لتيسري إجياد حل سريع وتوافقي ملـشكلة إعـادة             -١٠٦-١٠٩
 أماكن العبادة املصادرة يف ظل النظام الشيوعي إىل املؤسسات الدينية، كسبيل إىل

  ؛)إيطاليا(ضمان التمتع الكامل حبرية الدين يف البلد 
الرامية إىل هتيئة بيئة مالئمة للحـوار البنـاء         مواصلة السياسات     -١٠٧-١٠٩

  ؛)املغرب(والثقة بني خمتلف األديان يف البلد 
يف سبيل القضاء على الفقـر، بـالتركيز علـى          اجلهود  مواصلة    -١٠٨-١٠٩

  ؛)ماليزيا(ق اليت تواجهها األقليات يف البلد التصدي ملشكلة السكن غري الالئ
تقدمي دعم نشط يف جمال تعزيز حق اإلنـسان يف مـاء الـشرب        -١٠٩-١٠٩

املأمون وخدمات اإلصحاح وإعمال هذا احلق بصورة شاملة عمـالً بتوصـيات         
  ؛)إسبانيا(قراراته هبذا الشأن خمتلف جملس حقوق اإلنسان يف 

ية السنوية لقطاع الصحة بغية توفري رعاية       زيادة خمصصات امليزان    -١١٠-١٠٩
صحية جيدة ومستوى كاٍف من التعليم والتدريب والرواتب ملوظفي املهن الطبية           

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(وشبه الطبية 
اعتماد استراتيجية وطنية تتعلق بالـصحة واحلقـوق اجلنـسية            -١١١-١٠٩

  ؛)هولندا(واإلجنابية 
يـشمل    مبا سي شامل ومناسب ألعمار املتلقني،    توفري تثقيف جن    -١١٢-١٠٩

  ؛)سلوفينيا(التثقيف يف جمال الوقاية من احلمل غري املرغوب فيه 
تنفيذ استراتيجيات شاملة لتوعية موظفي املستشفيات ومـديريها          -١١٣-١٠٩

وغريهم من العاملني يف قطاع الصحة مبسؤولياهتم عن تسجيل الوالدات وتيسري           
  ؛)أوروغواي(د دون تأخري إصدار شهادات امليال

تكثيف اجلهود الرامية إىل التصدي لألسباب األساسية لوفيـات           -١١٤-١٠٩
يشمل اجلوانـب املتـصلة       مبا األطفال وسوء تغذيتهم يف سنوات حياهتم األوىل،      

بنقص الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية والفقر واخنفاض مـستوى تعلـيم            
 قبل الـوالدة    ما ة والقيام أيضاً بتدعيم خدمات    األسر الروما وأسر املناطق الريفي    
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الـصحية  نظافـة   البعدها وتنفيذ برامج إضافية بشأن الرضاعة الطبيعيـة و         وما
  ؛)أوروغواي(ألمهات من أجل منو األطفال الصغار وبقائهم ل

عـشر  ، ومدته   ضمان أن يكمل مجيع األطفال تعليمهم اإلجباري        -١١٥-١٠٩
ة ملعاجلة أسباب عدم االلتحاق باملدرسة وبإقرار        باختاذ إجراءات ملموس   ،سنوات

  ؛)اجلمهورية التشيكية(عقوبات فعالة ملن حيولون دون التحاق األطفال باملدارس 
 تنفيـذاً كـامالً     ٢٠١١  لعام مواصلة تنفيذ قانون التعليم الوطين      -١١٦-١٠٩

 ليـات وتوفري التدريب ألعداد كافية من املدرسني القادرين على تعليم لغات األق  
  ؛)هنغاريا(التدريس هبا  أو

يكفي من املوارد املالية للتعليم يف ميزانية الدولة على           ما ختصيص  -١١٧-١٠٩
  ؛)يت ليش-تيمور  (٢٠١١  لعامن التعليمنص عليه قانو  ماحنو

مـن  أولوية  اعتماد سياسات مناسبة جلعل حق اجلميع يف التعليم           -١١٨-١٠٩
  ؛)بوروندي(األولويات 

دون حصول األطفال   حتول  ختاذ تدابري فعالة إلزالة العقبات اليت       ا  -١١٩-١٠٩
  ؛)إيطاليا(الضعفاء على تعليم جيد 

هود يف سبيل إعمال حق األطفـال يف التعلـيم،          اجلمواصلة بذل     -١٢٠-١٠٩
  ؛)بريو(وخباصة أطفال املناطق الريفية النائية 

جمال التعلـيم،   الرامية إىل ضمان املساواة يف      السياسات  مواصلة    -١٢١-١٠٩
  ؛)إندونيسيا(الروما أطفال بالتركيز على 

املتصلة بالتعليم والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       اجلهود  مواصلة    -١٢٢-١٠٩
  ؛)لبنان(باعتبارمها سبيالً رئيسياً إىل التغلب على مشاكل كثرية يف املدى الطويل 

املتحدة بشأن  يف سبيل تنفيذ أحكام إعالن األمم       اجلهود  مواصلة    -١٢٣-١٠٩
  ؛)املغرب(التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان تنفيذاً فعاالً 

إدراج مبدأ عدم التمييز يف املقررات املدرسية وممارسات التدريس           -١٢٤-١٠٩
  ؛)قربص(التعليمي النظام على مجيع مستويات 

تيسري زيادة إدماج األشـخاص ذوي اإلعاقـة ومـشاركتهم يف           -١٢٥-١٠٩
وعلى وجه اخلصوص تنفيذ استراتيجية أوسع للسكن املخصص تكون هلا اجملتمع، 

أهداف قابلة للقياس وتتوخى حتقيق اخنفاض كـبري يف عـدد األشـخاص ذوي        
  ؛)آيرلندا(اإلعاقة املودعني حالياً يف مرافق الرعاية املؤسسية 

تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة            -١٢٦-١٠٩
  ؛)ناليونا(
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تدعيم خمتلف التدابري الرامية إىل احترام حقوق األشـخاص ذوي         -١٢٧-١٠٩
  ؛)األرجنتني(اإلعاقة، سيما األوالد والبنات 

تكثيف اجلهود الرامية إىل ضمان إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف            -١٢٨-١٠٩
  ؛)املكسيك(اجملتمع بتركيز خاص على احلصول على التعليم 

 الالزمة لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        اختاذ التدابري   -١٢٩-١٠٩
تنفيذاً فعاالً يراعي األطفال املعوقني الذين يواجهون متييزاً يف االلتحاق بـالتعليم            

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(العادي 
 كة األشـخاص ذوي اإلعاقـة     سن تشريعات لـضمان مـشار       -١٣٠-١٠٩
  ؛)النمسا(مل سوق الع  ويف يف نظام التعليمصعوبات بال

صـعوبات إىل التعلـيم       بال ضمان وصول األطفال ذوي اإلعاقة      -١٣١-١٠٩
  ؛)سلوفاكيا(اجليد والشامل للجميع 

املضي يف حترير قدرات أقلية الروما ومتكينها من أداء دور أكرب يف              -١٣٢-١٠٩
  ؛)الكويت(اجملتمع 
رومانيا من أجل   مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيذ استراتيجية حكومة          -١٣٣-١٠٩

 ٢٠٢٠-٢٠١٢إدماج مواطين رومانيا املنتمني إىل أقلية الروما على مدى الفتـرة            
  ؛)اجلزائر(

وضع أهداف قابلة للقياس وختصيص املوارد الالزمة لضمان تنفيذ           -١٣٤-١٠٩
يشمل املبادرات القائمة يف      مبا االستراتيجية الوطنية إلدماج الروما تنفيذاً فعاالً،     

  ؛)كندا(اطق هبدف منع فصل األطفال الروما عن غريهم يف املدارس نخمتلف امل
 الوطنية إلدماج الروما تنفيذاً كـامالً       االستراتيجيةضمان تنفيذ     -١٣٥-١٠٩

الروما من حتسني اندماجها يف اجملتمع ويتيح هلا الوصول بقدر أكرب       جمموعة  ُيمكِّن  
اململكـة املتحـدة    (العامة  العامة والرعاية الصحية وخدمات السكن      املرافق  إىل  

  ؛) وآيرلندا الشماليةىلربيطانيا العظم
املنتمني توخي الفعالية يف تنفيذ استراتيجية إدماج مواطين رومانيا           -١٣٦-١٠٩
 وبذل مزيد من اجلهـود يف       ٢٠٢٠-٢٠١٢  أقلية الروما على مدى الفترة     إىل

  ؛)الصني(ثقافة  والسكن والوالعملسبيل ضمان حقوق الروما يف جماالت التعليم 
تنفيذ االستراتيجية الوطنية اخلاصة بالروما باالعتماد على متويـل           -١٣٧-١٠٩

مناسب يكفل حتسني فرص التعليم والسكن والتوظيف املتاحة للمواطنني الروما          
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
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ق يكفي من املوارد املالية، من امليزانية الوطنية وعن طري          ما ضمان  -١٣٨-١٠٩
 املنـتمني إىل  التعاون الثنائي والدويل، لتنفيذ استراتيجية إدماج مواطين رومانيـا          

  ؛)يت ليش-تيمور (أقلية الروما 
 دعيم على االلتزام اإلجيايب بإدماج الروما إدماجاً كامالً وت        اإلبقاء  -١٣٩-١٠٩

  ؛)رواندا(هذا االلتزام 
مواطين رومانيـا   مواصلة تنفيذ سياسات مكيفة يف سبيل إدماج          -١٤٠-١٠٩

  ؛)سلوفاكيا( أقلية الروما يف اجملتمع املنتمني إىل
وتوفري الظروف املالئمـة  . اعتماد املزيد من التدابري حلماية الروما       -١٤١-١٠٩

. هلم إىل سوق العمل واخلدمات الصحية     وحلصول الروما على تعليم كامل ووص     
هم عن سائر األفراد    وحتديد حاالت التمييز ضد الروما واختفائهم القسري وفصل       

احلد من التعصب جتاه الروما     من أجل   هود  اجلوبذل  . والقضاء على هذه احلاالت   
  ؛)االحتاد الروسي(يف جمتمع رومانيا 

اختاذ تدابري خاصة لضمان حصول أطفال الروما على تعليم جيد            -١٤٢-١٠٩
وشامل للجميع على قدم املساواة مع غريهم وضمان مشاركة الروما أنفـسهم            

  ؛)فنلندا(مشاركة كاملة يف هذه اجلهود 
الرامية إىل زيادة التحاق األطفال الروما باملدارس       اجلهود  تكثيف    -١٤٣-١٠٩

وتنفيذ االستراتيجية الوطنية تنفيذاً فعاالً عن طريق ربطهـا بـالربامج اخلاصـة             
  ؛)السويد(وتدعيم تنفيذ اهلياكل اخلاصة بالروما على املستوى احمللي 

نفيذ برنامج موسع لتوفري السكن االجتماعي والتطوعي ألسـر         ت  -١٤٤-١٠٩
الروما، والقيام يف هذا الصدد بتوطيد التعاون مع اجملتمع املدين وتدعيم املشاركة            

  ؛)آيرلندا(الكاملة جلميع اجلهات املعنية 
املنحـدرين  املواطنني  تدابري من أجل حتسني حالة      الاملضي يف اختاذ      -١٤٥-١٠٩

  ؛)العراق(اصلة حتسني اإلطار اخلاص مبكافحة التمييز ضد الروما من الروما ومو
املضي يف تنفيذ املزيد من محالت التوعية والتحـسيس املتعلقـة             -١٤٦-١٠٩

هذه الفئات  اليت تستهدف   باألقليات بغية تغيري القوالب النمطية والرؤى السلبية        
  ؛)ماليزيا(يف املدى الطويل 

ح جلميع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم        إقرار سبل فعالة تتي     -١٤٧-١٠٩
  ؛)املكسيك(إيداع شكاوى خبصوص انتهاك حقوقهم دون اخلوف من االنتقام 

مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية مجيع العمال املهاجرين وأفـراد            -١٤٨-١٠٩
 وتسليمهم إىل   الذين يرتكبون جتاوزات  أسرهم، وضمان حماسبة أصحاب العمل      

  ؛)كاالن سري(العدالة 



A/HRC/23/5 

GE.13-12440 32 

النظر يف تعديل قانون املواطنة هبدف إدراج ضمانات حتمي مـن             -١٤٩-١٠٩
 يف  تنص على منح اجلنسية الرومانية جلميع األطفال املولودين         إذ انعدام اجلنسية 
  ؛)سلوفاكيا (جنسية  بالالذين يظلون لوال ذلكإقليم رومانيا 

 املهـاجرين   املضي يف تدعيم التدابري الرامية إىل ضمان حقـوق          -١٥٠-١٠٩
  ؛)بنغالديش(

اإلسراع يف تسوية قضايا امللكية العالقة باعتماد إطـار تـشريعي             -١٥١-١٠٩
  ؛)هنغاريا(جديد مناسب 

يف سبيل حماربة الفساد يف البلد بسبل منـها تنفيـذ           اجلهود  حث    -١٥٢-١٠٩
 ٢٠١٥-٢٠١٢االستراتيجية الوطنية اجلديدة حملاربة الفساد على مدى الفترة         

  ؛)إندونيسيا(فعاالً تنفيذاً 
حماربة الفساد؛ وضمان استقالل القضاء؛ والقيـام خبطـوات يف            -١٥٣-١٠٩

سبيل زيادة فعالية اجلهاز القضائي والنيابة العامة، واالرتقاء باملـستوى املهـين            
  ؛)االحتاد الروسي(للعاملني فيهما 

، ٢٠١٥-٢٠١٢لفترة  ليف إطار االستراتيجية الوطنية حملاربة الفساد         -١٥٤-١٠٩
يتعلـق بآليـة      فيمـا  اختاذ التدابري الالزمة لضمان تنفيذ توصيات املفوضية األوربية       

التعاون والتحقق، وبذل جهود متواصلة من أجل منع الفساد وحماربتـه يف اجملـالني              
  ؛)كندا(السياسي والقضائي 

إجراء حتقيق مستقل وحمايد وشامل وفعال يف مسألة التعاون مـع             -١٥٥-١٠٩
ت األمريكية يف عمليات التسليم غري القانونية وحاالت السجون السرية          السلطا

  ؛)سويسرا(يف سياق مكافحة اإلرهاب 
إجراء حتقيقات ونشر استنتاجات هذه التحقيقات خبصوص مشاركة          -١٥٦-١٠٩

الدولة يف برامج التسليم واالحتجاز السري التابعة لوكالة االستخبارات املركزيـة،           
  ؛)فرنسا(الوطين على التراب  من وجود مراكز احتجاز سرية ُيفترض  فيماسيما
حقوق اإلنـسان يف    التابعة جمللس   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة       -١٥٧-١٠٩

التقارير املتعلقة مبشاركة الـسلطات     /إجراء حتقيقات شاملة وشفافة يف املعلومات     
يـة واملتعلقـة    الرومانية يف الربامج السرية التابعة لوكالة االسـتخبارات املركز        

  ؛)بيالروس(باالحتجاز التعسفي والنقل السري ألشخاص مشتبه هبم 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /ومجيع االستنتاجات و    -١١٠

وينبغي أال تفّسر على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .امل برمتهقد حظيت بتأييد الفريق الع
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  املرفق
  تشكيلة الوفد    

[English Only]  
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