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آراء مجهورية مقدونيا يف التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي مـع               
 كـانون   ٣٠قـود يف    جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة املع      

 ٢٠١٤يناير /الثاين

يف هذه الوثيقة، تعرض مجهورية مقدونيا آراءها يف التوصيات املقدمة أثناء اجلولـة               -١
  .٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣٠الثانية من استعراضها الدوري الشامل يف 

وعلى العموم، جيري تنفيذ معظم التوصيات اليت حظيت بالقبول وبعضها مت بالفعل              -٢
  .ينفَّذ بعد تنفيذه ومل يبق منها سوى عدد قليل مل

 ٤٢-١٠١ومجيع التوصيات حتظى بتأييد مجهورية مقدونيا باستثناء التوصـيتني رقـم              -٣
 ٤٥-١٠١ و ٤٤-١٠١ و ٣٤-١٠١ و ٨-١٠١، بينما قُبلت جزئياً التوصيات رقم       ٤٣-١٠١و
  .٦١-١٠١ و٤٦-١٠١و

  )١(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -١-١٠١
  )٢(سيجري تنفيذها/ظيت بالقبولح  -٢-١٠١
   )٣(سيجري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٣-١٠١
  )٤(سيجري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٤-١٠١

   )٥(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٥-١٠١
  )٦(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٦-١٠١

  )٧(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٧-١٠١

  )٨(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول جزئياً  -٨-١٠١

ومن أولويات حكومة مجهورية مقدونيا األساسية تنفيذ اتفاق أوريد اإلطاري وهو             -٤
وقد قُبلت التوصية بسبب األجل الزمين احملـدد        . عملية طويلة املدى تعتمد على االستمرارية     

  .فيها، من مجلة أسباب أخرى
  )٩(ُنفذت/حظيت بالقبول  -٩-١٠١

  )١٠(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -١٠-١٠١
  )١١(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -١١-١٠١
  )١٢(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -١٢-١٠١

  )١٣(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -١٣-١٠١

  )١٤(ُنفذت/حظيت بالقبول  -١٤-١٠١
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  )١٥(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -١٥-١٠١
  )١٦(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -١٦-١٠١
  )١٧(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -١٧-١٠١
  )١٨(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -١٨-١٠١
  )١٩(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -١٩-١٠١
  )٢٠(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٢٠-١٠١
  )٢١(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٢١-١٠١
  )٢٢(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٢٢-١٠١
  )٢٣(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٢٣-١٠١
  )٢٤(فيذهاجيري تن/حظيت بالقبول  -٢٤-١٠١
  )٢٥(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٢٥-١٠١
  )٢٦(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٢٦-١٠١
  )٢٧(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٢٧-١٠١
  )٢٨(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٢٨-١٠١
  )٢٩(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٢٩-١٠١
  )٣٠(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٣٠-١٠١
  )٣١(جيري تنفيذها/ولحظيت بالقب  -٣١-١٠١
  )٣٢(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٣٢-١٠١
  )٣٣(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٣٣-١٠١
  )٣٤(جيري تنفيذها/قُبلت جزئياً  -٣٤-١٠١

أمانة املظامل وجلنة   (وإذ يراعى وجود مؤسسات وطنية مستقلة تعىن حبقوق اإلنسان            -٥
  .طين ملكافحة العنصرية أمراً غري ضروري، فقد اعُترب إنشاء مرصد و)احلماية من التمييز

  )٣٥(ُنفذت/حظيت بالقبول  -٣٥-١٠١
  )٣٦(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٣٦-١٠١
  )٣٧(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٣٧-١٠١
  )٣٨(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٣٨-١٠١
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  )٣٩(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٣٩-١٠١
  )٤٠(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٤٠-١٠١
  )٤١(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٤١-١٠١
  )٤٢(مل حتظ بالقبول  -٤٢-١٠١
  )٤٣(مل حتظ بالقبول  -٤٣-١٠١
  )٤٤(قُبلت جزئياً  -٤٤-١٠١
  )٤٥(قُبلت جزئياً  -٤٥-١٠١
  )٤٦(قُبلت جزئياً  -٤٦-١٠١

اليت ختص إدراج حظر حمـّدد      ) ٤٦-١٠١ إىل   ٤٢-١٠١(وفيما يتعلق بالتوصيات      -٦
تتوقع  لقائم على امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية يف قانون مكافحة التمييز، ال          صراحةً للتمييز ا  

حكومة مقدونيا تعديل القانون القائم يف هذا الشأن على اعتبار أن قانون منع التمييز واحلماية    
 ٤٤-١٠١لذلك، فإن التوصيات    . بأسباب التمييز ) غري حمدودة (منه يتضمن قائمة مفتوحة     

جيري تنفيذها إالّ يف حدود ما يتعلق باختاذ التـدابري            مل ُتقبل وال   ٤٦-١٠١ و ٤٥-١٠١و
املناسبة إلهناء اإلفالت من العقاب على العنف والتخويف اللذين تتعرض هلا مجاعة املثليـات              

مكافحة حوادث /واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية؛ وفيما يتعلق مبنع         
ساس امليل اجلنسي؛ وفيما يتعلق بالبدء يف حتقيقات فورية ونزيهة وفعالـة      العنف القائم على أ   

يف اهلجمات اليت يتعرض هلا أفراد أو منظمات املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي               
  .ومغايري اهلوية اجلنسية واخلناثى

  )٤٧(ُنفذت/حظيت بالقبول  -٤٧-١٠١
  )٤٨(سيجري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٤٨-١٠١
  )٤٩(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٤٩-١٠١
  )٥٠(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٥٠-١٠١
  )٥١(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٥١-١٠١
  )٥٢(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٥٢-١٠١
  )٥٣(سيجري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٥٣-١٠١
  )٥٤(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٥٤-١٠١
  )٥٥(ذهاجيري تنفي/حظيت بالقبول  -٥٥-١٠١
  )٥٦(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٥٦-١٠١
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  )٥٧(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٥٧-١٠١
  )٥٨(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٥٨-١٠١
  )٥٩(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٥٩-١٠١
  )٦٠(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٦٠-١٠١
ديـد احترامهـا    جت"قُبل جزء منها بسبب الصيغة املستخدمة يف التوصية،           -٦١-١٠١

، مع مراعاة مجيع حزم التدابري املعتمدة واملنفذة باستمرار، الـيت ترمـي إىل              "لسيادة القانون 
  .)٦١(زيادة ترسيخ سيادة القانون

  )٦٢(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٦٢-١٠١
  )٦٣(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٦٣-١٠١
  )٦٤(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٦٤-١٠١
  )٦٥(ُنفذت/يت بالقبولحظ  -٦٥-١٠١
  )٦٦(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٦٦-١٠١
  )٦٧(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٦٧-١٠١
  )٦٨(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٦٨-١٠١
  )٦٩(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٦٩-١٠١
  )٧٠(ُنفذت/حظيت بالقبول  -٧٠-١٠١
  )٧١(ُنفذت/حظيت بالقبول  -٧١-١٠١
  )٧٢(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٧٢-١٠١
  )٧٣(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٧٣-١٠١
  )٧٤(ُنفذت/حظيت بالقبول  -٧٤-١٠١

جيري تنفيذ ذلك اجلزء من التوصية الذي يوصي بالنظر يف          /حظيت بالقبول   -٧٥-١٠١
  .ادعاءات ختويف مؤسسات الدولة وسائطَ اإلعالم املستقلة

ذي يوصي بضمان أن يتم التشديد يف       ُنفذ ذلك اجلزء من التوصية ال     /حظيت بالقبول   -٧
تعيينات أعضاء جملس البث اإلذاعي والتلفزي علـى تـوفُّر خـصليت احليـاد واملهنيـة يف                

  .)٧٥(املرشحني
  )٧٦(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٧٦-١٠١
  )٧٧(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٧٧-١٠١
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  )٧٨(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٧٨-١٠١
  )٧٩(جيري تنفيذها/لحظيت بالقبو  -٧٩-١٠١
 )٨٠(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٨٠-١٠١

  )٨١(ُنفِّذت/حظيت بالقبول  -٨١-١٠١
  ُنفِّذ ذلك اجلزء من التوصية الذي يتعلق بقانون اإلعالم/حظيت بالقبول  -٨٢-١٠١

جيري تنفيذ ذلك اجلزء من التوصية املتعلِّق باحلوار بني احلكومة وممثلي وسائط            /قُبلت  -٨
  .)٨٢(اإلعالم
  )٨٣(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٨٣-١٠١
  )٨٤(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٨٤-١٠١
  )٨٥(ُنفِّذت/حظيت بالقبول  -٨٥-١٠١
  )٨٦(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٨٦-١٠١
  )٨٧(ُنفِّذت/حظيت بالقبول  -٨٧-١٠١
  )٨٨(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٨٨-١٠١
  )٨٩(اجيري تنفيذه/حظيت بالقبول  -٨٩-١٠١
  )٩٠(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٩٠-١٠١
  )٩١(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٩١-١٠١
  )٩٢(ُنفِّذت/حظيت بالقبول  -٩٢-١٠١

  )٩٣(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٩٣-١٠١

  )٩٤(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٩٤-١٠١

  )٩٥(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٩٥-١٠١

  )٩٦(نفيذهاجيري ت/حظيت بالقبول  -٩٦-١٠١

  )٩٧(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٩٧-١٠١

  )٩٨(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -٩٨-١٠١

  )٩٩(ُنفِّذت/حظيت بالقبول  -٩٩-١٠١

  )١٠٠(تنفيذها جيري/حظيت بالقبول  -١٠٠-١٠١

  )١٠١(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -١٠١-١٠١
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  )١٠٢(ُنفِّذت/حظيت بالقبول  -١٠٢-١٠١

جيري تنفيذ ذلك اجلزء من التوصية الذي يوصي مبواصـلة          /حظيت بالقبول   -١٠٣-١٠١
حتسني ظروف مجيع املهاجرين خاصةً فيما يتعلق باحلصول على خدمات الرعاية الـصحية             

  والتعليم وغريها من اخلدمات االجتماعية

سُينفَّذ ذلك اجلزء من التوصية املتعلِّق بتسريع جهود االنـضمام إىل           /حظيت بالقبول   -٩
  .)١٠٣(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماالتفاقية 
  )١٠٤(جيري تنفيذها/حظيت بالقبول  -١٠٤-١٠١

  احلواشي  
  ).كوت ديفوار(إكمال عملية التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة : ١-١٠١التوصية  )١(
) فرنـسا (االختفاء القسري   التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من         : ٢-١٠١التوصية   )٢(

؛ التصديق دون تأخري    )أوروغواي(واالعتراف باختصاص اللجنة املنبثقة عن هذه االتفاقية        ) بولندا) (العراق(
؛ مواصلة اجلهود اليت ُشرِع فيها بغية       )بلجيكا(على اتفاقية االختفاء القسري وإدراجها يف تشريعاهتا الوطنية         

لقسري، وكذلك على الصكوك الدولية الرئيسية املتعلِّقة حبقوق اإلنسان اليت          على اتفاقية االختفاء ا    التصديق
  ).األرجنتني(ليس البلد طرفاً فيها بعد 

التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          : ٣-١٠١التوصية   )٣(
حقوق الطفل املتعلِّق بـإجراء تقـدمي البالغـات         واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري التفاقية      

  ).الربتغال(
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            : ٤-١٠١التوصية   )٤(

  ).إسبانيا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
) إسـتونيا (ومـا األساسـي     التصديق على تعديالت كامباال اليت أُجريت على نظام ر        : ٥-١٠١التوصية   )٥(

، إذا أمكن، بغية املسامهة يف تفعيل والية احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق جبرمية االعتداء يف                )ليختنشتاين(
  ).ليختنشتاين (٢٠١٧مستهل عام 

إهناء مجيع أشكال سوء املعاملة، ال سيما يف السجون، وحتسني ظـروف االحتجـاز،              : ٦-١٠١التوصية   )٦(
ام التزاماهتا الناشئة عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو               وذلك باحتر 

  ؛)سويسرا(الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري 
وضع إجراء واضح لتنفيذ االستراتيجيات واخلطط الوطنية الرامية إىل محايـة حقـوق             : ٧-١٠١التوصية   )٧(

  ).االحتاد الروسي(م املايل هلا اإلنسان وتوفري الدع
 ٢٠١٤الفراغ من استعراض اتفاق أوريد اإلطاري وتنفيذ توصياته حبلول منتصف عام            : ٨-١٠١التوصية   )٨(

  ).اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(
يـد اإلطـاري    االستمرار يف استعراض وتقوية التدابري القائمة من أجل تنفيذ اتفاق أور          : ٩-١٠١التوصية   )٩(

تنفيذاً كامالً وهو االتفاق الرامي إىل اإلدماج دون تذويب، خاصةً فيما يتعلق باستخدام اللغـة األلبانيـة                 
  ).ألبانيا(وتوفري الظروف الضرورية لتعليم لغات األقليات 

جـراء  مواصلة بذل جهودها الرامية إىل زيادة الشفافية يف عملية تعيني أمني املظامل وإ            : ١٠-١٠١التوصية   )١٠(
التغيريات التشريعية الضرورية لتوطيد القدرات املؤسسية ألمانة املظامل وجعل اختصاصاهتا تتماشـى مـع              

  ).هنغاريا(مبادئ باريس 
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تنفيذ الرأي الذي قدمه أمني املظامل إىل احلكومة كامالً، املتعلق باحلاجة إىل إجراء مزيد          : ١١-١٠١التوصية   )١١(
  ).توغو(ؤسسة تتماشى مع مبادئ باريس من التعديالت على القانون جلعل امل

زيادة الدعم الذي حتصل عليه أمانة املظامل وتقوية جلنة احلماية من التمييز لضمان قيام              : ١٢-١٠١التوصية   )١٢(
  ).بلغاريا(املؤسستني بواجباهتما بفعالية واستقاللية 

اماً مع مبادئ باريس وختصيص     اختاذ تدابري لتقوية أمانة املظامل بغرض جعلها تتماشى مت        : ١٣-١٠١التوصية   )١٣(
؛ إنشاء مؤسسة وطنية لتعزيز ومحاية حقـوق  )أوروغواي(املوارد الكافية هلا وكذلك موظفني مؤهلني أكثر       

؛ اختاذ التدابري الضرورية لضمان متاشـي املؤسـسة الوطنيـة    )الكونغو(اإلنسان مبا يتفق مع مبادئ باريس    
؛ تسريع عملية إضفاء اللمـسات األخـرية علـى          )ملغربا(حلقوق اإلنسان بشكل تام مع مبادئ باريس        

مبا يتفـق مـع     " ألف"التعديالت الضرورية للتدابري التشريعية بغرض ضمان اعتماد أمانة املظامل يف املركز            
؛ إنشاء أمانة املظامل بصفتها هيئةً مستقلةً بذاهتا مبوجب القانون العام واسـتخدامها             )ناميبيا(مبادئ باريس   
  ).الربتغال( محاية حقوق اإلنسان بشكل كامل يف

  ).نيجرييا(بذل اجلهود من أجل إنشاء اهلياكل اليت تضمن حقوق املواطنة لشعبها : ١٤-١٠١التوصية  )١٤(
  ).كمبوديا(تنظيم مزيد من محالت التوعية العامة بشأن احلماية القانونية من التمييز : ١٥-١٠١التوصية  )١٥(
 والسياسات اليت حتظر التمييز املباشر وغري املباشر وتلك املتعلِّقة          مواصلة تنفيذ القوانني  : ١٦-١٠١التوصية   )١٦(

حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتكافؤ الفرص املتاحة للرجال والنساء ومحاية الطفل إىل جانـب خطـط                
  ).الصني(العمل اهلادفة إىل توفري محاية أفضل حلقوق املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة 

  ).كوت ديفوار(نتهاج سياسات ترمي إىل ضمان تكافؤ الفرص ا: ١٧-١٠١التوصية  )١٧(
 ).توغو(معاقبة من يرّوج خطاب الكراهية وحيرض على التمييز وفقاً للقانون : ١٨-١٠١التوصية  )١٨(
الرد بقوة على خطاب الكراهية سواء كان يف وسائط اإلعالم اإللكترونيـة أو غـري               : ١٩-١٠١التوصية   )١٩(

  ).بلغاريا(ة الرأي عن أي شكل من أشكال التعصب كلّما حدث ذلك اإللكترونية وإدانة تعبري قاد
  ).الربازيل(حظر مجيع أشكال التمييز والعنف اليت متاَرس على املرأة : ٢٠-١٠١التوصية  )٢٠(
اعتماد مزيد من التدابري لضمان املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع بوسائل منها االنضمام             : ٢١-١٠١التوصية   )٢١(

؛ تعديل قوانينـها املتعلقـة      )نام فييت(ولية اإلقليمية ذات الصلة وتنفيذ أحكامها بفعالية        إىل املعاهدات الد  
باملساواة بني اجلنسني وحظر مجيع أشكال التمييز يف حق املرأة حظراً صرحياً عن طريق اعتماد التـشريعات                 

 أشكال التمييـز يف حـق   ؛ مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني هبدف حظر مجيع  )الكونغو(الوطنية املناسبة   
  ).ناميبيا(؛ تعزيز جهودها من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني )أرمينيا(املرأة حظراً صرحياً 

مواصلة ترشيد التشريعات القائمة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني مـن أجـل ضـمان       : ٢٢-١٠١التوصية   )٢٢(
  ).ليتوانيا(النمطية عن املرأة املساواة بني الرجال والنساء يف املعاملة واجتثاث األفكار 

التنفيذ الكامل للتوصيات املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة             : ٢٣-١٠١التوصية   )٢٣(
 وتلك املتعلقة حبالة املرأة بوسائل منها اختاذ تدابري خاصة مؤقتة لضمان عدم التمييز              ٢٠١٣الصادرة يف عام    

صيص التمويل الكايف لتنفيذ خطط العمل واالستراتيجيات الوطنية الرامية إىل      يف حق النساء من األقليات وخت     
  ).إسبانيا(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النساء من الروما 

تعزيز احلوار مع الفئات الضعيفة، ال سيما منها األقليات العرقية، وزيـادة املـساعدة              : ٢٤-١٠١التوصية   )٢٤(
  ).نام فييت(املقدمة إليها 

السماح ألقلييت األلبان والروما حبرية التنقل وحل مشكلة انعدام وثائق اهلوية اليت تعوق             : ٢٥-١٠١توصية  ال )٢٥(
  ).الكونغو(ممارسة حقوقهم 

مواصلة جهودها من أجل ضمان عدم التمييز يف حق مجيع اجملموعات يف اجملتمع، مبـا               : ٢٦-١٠١التوصية   )٢٦(
  ).إندونيسيا( محالت توعية عامة فيها مجاعات الروما، وذلك بوسائل منها تنظيم

إطالق محلة من أجل تسجيل ميالد األطفال والبالغني الذين يعيـشون يف الـشوارع              : ٢٧-١٠١التوصية   )٢٧(
؛ تقوية اجلهود لضمان    )املكسيك(واألطفال والبالغني من األقليات العرقية لتيسري حصوهلم على وثائق هوية           

ال الذين ال ميلكوهنا، إىل جانب ضمان عدم حرمـان األطفـال    تسجيل امليالد رجعياً وإصدار وثائق لألطف     



A/HRC/26/10/Add.1 

9 GE.14-05364 

الذين ال ميلكون وثائق هوية من احلصول على خدمات التعليم والصحة وغري ذلك من اخلدمات العامة مبـا                
؛ ضمان تسجيل مجيع الوالدات، بوسائل منها التسجيل رجعيـاً وضـمان            )ناميبيا(فيها إعانات األطفال    

ى اخلدمات العامة مبا فيها توفري التعليم لألطفال الذين ال ميلكـون وثـائق هويـة                الوصول أو احلصول عل   
  ).سلوفينيا(

حتليل نتائج سياسة إدماج الروما وتقييم ما تبقى من حتديات مل يتم التصدي هلا خاصة               : ٢٨-١٠١التوصية   )٢٨(
؛ )بلجيكـا (زانية املطلوبـة    فيما يتعلق مبصري النساء والفتيات واختاذ تدابري بشأهنا، إىل جانب ختصيص املي           

مواصلة العمل على حتسني ظروف عيش السكان من الروما عموماً وال سيما األطفال الـضعيفة حـاهلم                 
؛ تكثيف جهودها لضمان تنفيذ السياسات القائمة الرامية إىل إدماج أقلية الروما يف اجملتمع تنفيذاً               )الكونغو(

  ).بولندا(فعاالً 
سياسات واألنشطة اليت تدعم الروما وحتقيق أهداف عقـد إدمـاج الرومـا             تقوية ال : ٢٩-١٠١التوصية   )٢٩(

  ).اجلزائر(
اختاذ مزيد من اخلطوات امللموسة والفعالة بغرض إدماج شـعب الرومـا يف اجملتمـع    : ٣٠-١٠١التوصية   )٣٠(

  ).أستراليا(
وتوفري تكافؤ الفرص   متابعة قضايا املعاملة التمييزية للسكان من الروما يف جمال العمالة           : ٣١-١٠١التوصية   )٣١(

  ).النمسا(واملساواة يف املعاملة ألطفال الروما يف التعليم 
اختاذ خطوات من أجل التصدي للتحديات اليت تواجهها النساء والفتيات من الروما يف          : ٣٢-١٠١التوصية   )٣٢(

  ).كندا(جماالت الرعاية الصحية والعمالة 
 يف اختاذ القرارات بشأن التدابري الـيت متـسهم          تشجيع مشاركة سكان الروما الفاعلة    : ٣٣-١٠١التوصية   )٣٣(

  ).إسبانيا(
تطوير استراتيجيات املنع والعقاب من أجل التصدي حلوادث العنصرية اليت ُترتكب يف            : ٣٤-١٠١التوصية   )٣٤(

  ).إسبانيا(حق الروما اليت يتم كشفها، بوسائل منها إنشاء مرصد وطين للعنصرية 
ضمان عدم معاناة املواطنني من أي حرمان ناشئ عن ممارسـة حقهـم يف تعريـف                : ٣٥-١٠١التوصية   )٣٥(

  ).بلغاريا(أنفسهم بأهنم من أي جمموعة عرقية كانت 
زيادة جهودها فوراً من أجل القضاء على مجيع أشكال التمييز القائم علـى األصـل               : ٣٦-١٠١التوصية   )٣٦(

  ).سويسرا(سي العرقي والدين ونوع اجلنس وامليل اجلن
تكثيف اجلهود ملكافحة مظاهر الكراهية اليت تعاين منها األقليـات مكافحـةً فعالـة              : ٣٧-١٠١التوصية   )٣٧(

؛ بذل اجلهود من أجل معاجلة مشاكل التمييز وال سيما التمييز على أساس االنتماء العرقي والتقاليد                )فرنسا(
ال محاية األقليات القومية والعرقية مـن التمييـز         ؛ مواصلة حتسني إطار التشريعات يف جم      )نيجرييا(اللغوية  

  ).االحتاد الروسي(
اختاذ تدابري ملموسة لتشديد قانون مكافحة مجيع أشكال التمييز مبا يف ذلك التمييـز              : ٣٨-١٠١التوصية   )٣٨(

تمييز املتعلق بامليل اجلنسي، وتنظيم مزيد من محالت التوعية اجلديدة ملكافحة مجيع أشكال التمييز مبا فيها ال               
  ).أوروغواي(القائم على نوع اجلنس واالنتماء أو األصل العرقي أو امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية 

تشديد اإلجراءات الرامية إىل ضمان تنفيذ قوانني مكافحة التمييز وال سـيما التمييـز      : ٣٩-١٠١التوصية   )٣٩(
  ).األرجنتني(القائم على امليل اجلنسي تنفيذاً فعاالً 

مكافحة اإلفالت من العقاب على ممارسة العنف على أشخاص مهمـشني بـسبب             : ٤٠-١٠١التوصية   )٤٠(
انتمائهم العرقي أو دينهم أو ميلهم اجلنسي وذلك على اخلصوص بواسطة زيادة توعية الرأي العام والشرطة                

  ).بلجيكا(والسلطات القضائية 
ادئ املساواة وعدم التمييز مبا فيه      تنظيم محالت توعية عامة بغرض تعزيز التسامح ومب       : ٤١-١٠١التوصية   )٤١(

  ).الربازيل(التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 
 تنفيذاً تاماً ودون تأخري عن طريق       ٢٠١٠تنفيذ قانون مكافحة التمييز الصادر يف عام        : ٤٢-١٠١التوصية   )٤٢(

دراج التمييز القائم علـى امليـل       ؛ ضمان إ  )بلجيكا(إدراج أحكام تتناول التمييز القائم على امليل اجلنسي         



A/HRC/26/10/Add.1 

GE.14-05364 10 

؛ جعل القـانون    )فرنسا(اجلنسي واهلوية اجلنسانية حتديداً يف قانون مكافحة التمييز وما يتصل به من برامج              
الوطين ملكافحة التمييز منسجماً مع معايري االحتاد األورويب وال سيما فيما يتعلق حبقوق املثليات واملثلـيني                

؛ حظر التمييز على أساس امليل اجلنسي       )إيطاليا(ايري اهلوية اجلنسانية واخلناثى     ومزدوجي امليل اجلنسي ومغ   
  ).سلوفينيا(حظراً صرحياً وهو احلظر غري املدرج يف قانون منع التمييز واحلماية منه 

استحداث قانون حيمي صراحةً املثليات واملثليني ومغايري امليل اجلنـسي ومزدوجـي        : ٤٣-١٠١التوصية   )٤٣(
  ).أيرلندا(سي ومغايري اهلوية اجلنسانية من التمييز امليل اجلن

إدراج حظر حمدد يف قانون مكافحة التمييز للتمييز القائم على أساس امليـل اجلنـسي           : ٤٤-١٠١التوصية   )٤٤(
واهلوية اجلنسانية مبا يتفق مع املعايري الدولية، واختاذ تدابري مناسبة إلهناء اإلفالت من العقاب على العنـف                  

لذي مياَرس على مجاعة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسانية              والتخويف ا 
  ).كندا(؛ اعتماد تدابري ملنع حوادث العنف بسبب امليل اجلنسي )هولندا(

تعديل قانون مكافحة التمييز حبيث يتضمن امليل اجلنسي واهلوية اجلنـسانية كـسببني            : ٤٥-١٠١التوصية   )٤٥(
سباب التمييز وإجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة يف حوادث االعتداء على أفراد أو منظمات              حمددين من أ  

  ).النمسا(املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناثى 
واهلويـة  تشديد قانون مكافحة التمييز من أجل حظر التمييز القائم على امليل اجلنسي             : ٤٦-١٠١التوصية   )٤٦(

اجلنسانية، واختاذ تدابري فعالة ملكافحة العنف والتمييز الذي مياَرس يف حق األشخاص من املثليات واملثلـيني                
  ).أستراليا(ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية 

 إطالق محلة لرتع سالح السكان املدنيني تساعد على خفض معدالت الوفاة النامجـة            : ٤٧-١٠١التوصية   )٤٧(
  ).املكسيك(عن العنف املسلح 

تطوير هنج إدارة مهين داخل السجون وفق ما أوصت به جلنة منع التعـذيب التابعـة                : ٤٨-١٠١التوصية   )٤٨(
  ).الواليات املتحدة األمريكية(جمللس أوروبا 

مواصلة اجلهود لتحسني ظروف السجن مبا يف ذلك اختاذ خطوات ملعاجلة مـشكليت             : ٤٩-١٠١التوصية   )٤٩(
العنف إىل جانب حتسني إمكانية احلصول على الرعاية الصحية والتعليم واألنـشطة الترفيهيـة              االكتظاظ و 

  ).أستراليا(
اختاذ تدابري فعالة جلعل ظروف االحتجاز تليب املعايري الدولية ال سـيما فيمـا يتعلـق     : ٥٠-١٠١التوصية   )٥٠(

  ).أملانيا(باكتظاظ السجون 
ون مع تركيز خاص على توفري التدريب للعـاملني يف          مواصلة إصالحات نظام السج   : ٥١-١٠١التوصية   )٥١(

  ).سلوفاكيا(السجون على حقوق اإلنسان 
اعتماد تدابري للتوعية من أجل منع حاالت تزويج األطفال والتزويج املبكر والتـزويج             : ٥٢-١٠١التوصية   )٥٢(

  ).كندا(باإلكراه واختاذ خطوات للتحقيق يف هذه احلاالت واملقاضاة عليها 
تشديد القوانني اجلنائية وقوانني األسرة القائمة أو اعتماد قانون شامل يتنـاول مجيـع        : ٥٣-١٠١التوصية   )٥٣(

أشكال العنف اليت متاَرس على املرأة مبا فيها العنف املرتيل والعنف اجلنسي مبا يضمن محاية هـذه القـوانني            
على اجلرب، ومبا يـضمن     مجيَع النساء والفتيات ضحايا أعمال العنف وحصوهلن على وسائل محاية فورية و           

  ).أوروجواي(مقاضاة مرتكيب العنف 
؛ )كـوت ديفـوار  (تشديد السياسات الرامية إىل محاية الطفولة ومنع العنف املـرتيل         : ٥٤-١٠١التوصية   )٥٤(

تكثيف جهودها من أجل مكافحة العنف املرتيل وجهودها الرامية إىل ضمان حصول ضحايا العنف املـرتيل        
 ). ليختنشتاين(والكافية مبا فيها املشورة القانونية والنفسية واملساعدة الطبية واملأوى على املساعدة املناسبة 

زيادة التدابري الرامية إىل صون حقوق الطفل بوسائل منها منع التمييز يف حق األطفال              : ٥٥-١٠١التوصية   )٥٥(
مل الوطنية املنقحة للفترة    من الفئات احملرومة أو املستضعفة، وتشديد تنفيذ قوانني عمالة األطفال وخطة الع           

  ؛ )الفلبني( املتعلقة حبقوق الطفل ٢٠١٥ و٢٠١٢ما بني عامي 
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تنفيذ قانون حيرم إنزال العقوبة البدنية بالطفل داخل األسرة وتنظيم محـالت توعيـة              : ٥٦-١٠١التوصية   )٥٦(
و يـصون كرامـة     باألضرار النامجة عن العقوبة البدنية وباستخدام أشكال تأديب بديلة وغري عنيفة على حن            

  ). ليختنشتاين(الطفل 
الواليـات  (اختاذ التدابري الضرورية للقضاء فعلياً على أسوأ أشكال عمالة األطفـال            : ٥٧-١٠١التوصية   )٥٧(

  ).املتحدة األمريكية
مواصلة بذل مزيد من اجلهود من أجل القضاء على االجتار باألطفال واالعتداء اجلنسي             : ٥٨-١٠١التوصية   )٥٨(

ان حصول ضحايا االغتصاب خاصةً على الرعاية الصحية والنفسية؛ وإعـادة تأهيلـهم   على األطفال وضم  
؛ مواصلة  )ليبيا(ودعم اندماجهم يف اجملتمع؛ ضمان مقاضاة ومعاقبة مرتكيب تلك اجلرائم وعدم العفو عنهم              

الوطنية يف  تدابريها يف مكافحة االعتداء واالستغالل اجلنسيني لألطفال عن طريق تشديد تنفيذ خطة عملها              
؛ حتسني تدابري منع اجلرائم اليت يتناوهلا الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل             )ماليزيا(هذا الشأن   

املتعلق ببيع األطفال، وكشف املسؤولني عنها والتحقيق معهم ومقاضاهتم ومعاقبتهم بوسائل منها التعـاون              
  ).مجهورية مولدوفا(مع البلدان اجملاورة 

. زيادة جهود مكافحة االجتار باألشخاص بوسائل منها اختاذ تدابري حلماية الـضحايا           : ٥٩-١٠١التوصية   )٥٩(
؛ تكثيـف جهـود مكافحـة االجتـار         )بيالروس(بذل جهود مضاعفة ملنع السخرة واالستغالل اجلنسي        

باألشخاص مع ضمان متكني ضحايا االجتار من احلصول املناسب على وسيلة انتصاف يف الوقـت نفـسه                 
  ). لبنيالف(

مواصلة جهودها من أجل التنفيذ النشط لالستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة االجتـار             : ٦٠-١٠١التوصية   )٦٠(
  ). كمبوديا(باألشخاص واهلجرة غري القانونية 

جتديد احترامها لسيادة القانون عن طريق الفصل الصارم بني الدولة وأنشطة األحزاب            : ٦١-١٠١التوصية   )٦١(
  ).الواليات املتحدة األمريكية(قضاء ووسائط اإلعالم وعن طريق ضمان استقالل ال

 ضمان احترام فصل السلطات فصالً صارماً وعـدمِ االنتقـاء يف تنفيـذ القـوانني              : ٦٢-١٠١التوصية   )٦٢(
  ). سويسرا(

تنفيذ تدابري مبوجب الفصل املخصص لسيادة القانون من أجندة اإلصالح اليت وضعها            : ٦٣-١٠١التوصية   )٦٣(
توى مع االحتاد األورويب من أجل االنضمام إليه، وذلك بغية ضمان أن تعمل وكـاالت               احلوار الرفيع املس  

  ). النمسا(إنفاذ القانون والقضاء باستقاللية دون تأثري سياسي 
  ).إستونيا(مراعاة مسائل الشفافية يف القضاء : ٦٤-١٠١التوصية  )٦٤(
ناًء على اجلدارة، بوسائل منـها التنفيـذ     زيادة اجلهود الرامية إىل تقوية تعيني القضاة ب       : ٦٥-١٠١التوصية   )٦٥(

الفعال للقانون اجلديد املتعلق باحملاكم الذي يقتضي أن يكون مجيع قضاة احملاكم االبتدائية املعيَّنني حـديثاً                
  ). السويد(متخرجني من أكادميية القضاة وأعضاء النيابة العامة وهو برنامج تدريب يستغرق سنتني 

  ). املغرب(جهودها لتقوية النظام القضائي وتوطيد استقالله مواصلة : ٦٦-١٠١التوصية  )٦٦(
تقوية اجلهود الرامية إىل توطيد استقالل القضاء وتسريع تنفيذ التدابري الرامية إىل احلد             : ٦٧-١٠١التوصية   )٦٧(

  ).سلوفاكيا(من تراكم القضايا قيد البت على احملاكم الداخلية 
ماية حقوق مجيع األشخاص يف إطار اإلجراءات القانونيـة       اختاذ مزيد من اخلطوات حل    : ٦٨-١٠١التوصية   )٦٨(

  ). نام فييت(للعدالة اجلنائية وضمان مراعاة أصول احملاكمة الواجبة التطبيق فيما يتعلق هبم مجيِعهم 
اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية لتقوية ثقة اجلمهور يف نظام العدالة وحصر اسـتخدام             : ٦٩-١٠١التوصية   )٦٩(

  ).فرنسا(لمحاكمة يف احلاالت اليت يكون فيها ذلك االحتجاز ضرورياً االحتجاز السابق ل
ضمان عدم معاملة األطفال معاملة البالغني املخالفني للقانون يف إدارة قضاء األحداث            : ٧٠-١٠١التوصية   )٧٠(

  ).مجهورية مولدوفا(وضمان عدم حرماهنم من حريتهم إال كحل أخري 
فية عملية منح عقود القطاع العام مبا يف ذلك مـنح العقـود يف   َسن قانون يتعلق بشفا   : ٧١-١٠١التوصية   )٧١(

  ). املكسيك(قطاع البناء ومنح العقود يف قطاع اإلعالم 
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حتسني السياسة واللوائح اإلعالمية لضمان حرية الصحافة والتعـبري وتيـسري سـوق             : ٧٢-١٠١التوصية   )٧٢(
  ). أستراليا(إعالمية أكثر تنوعاً 

ت لضمان حرية اإلعالم ومحاية الصحفيني مبا يف ذلك محايتهم من الضغط            اختاذ خطوا : ٧٣-١٠١التوصية   )٧٣(
  ). النمسا(السياسي ودعاوى التشهري املدنية بال موجب 

  ). بلجيكا( تتعارض مع تعددية اإلعالم وحريته منع إصدار قوانني جديدة: ٧٤-١٠١التوصية  )٧٤(
لة للتخويف من ِقبل مؤسسات الدولة      النظر يف ادعاءات تعرض وسائل اإلعالم املستق      : ٧٥-١٠١التوصية   )٧٥(

وضمان أن تتم تعيينات أعضاء جملس البث اإلذاعي والتلفزي بالتشديد على توفُّر خصليت احلياد واملهنية يف                
  ). اجلمهورية التشيكية(املرشحني 

هتيئة بيئة متكن خمتلف منافذ اإلعالم من العمل املستقل وذلك بوسائل منـها ضـمان               :٧٦-١٠١التوصية   )٧٦(
اجلمهورية (وهلا إىل وسائل انتصاف فعالة يف حال تعرضها ملا ُيزعم من ضغوط سياسية وتدخل سياسي                وص

 ).التشيكية
  ).أملانيا(مواصلة ضمان استقالل وسائل اإلعالم والصحافة : ٧٧-١٠١التوصية  )٧٧(
ر بـني   بالتعاون مع وسائط اإلعالم، تنفيذ خطة العمل املتفق عليها يف إطـار احلـوا             : ٧٨-١٠١التوصية   )٧٨(

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا     (احلكومة وجمتمع اإلعالم بشأن توسيع هامش احلريات اإلعالمية         
  ).الشمالية

اعتماد مجيع التدابري الضرورية لضمان حرية التعبري عن طريق ضمان املـساواة بـني              : ٧٩-١٠١التوصية   )٧٩(
  ).فرنسا(يف حرية الصحافة وسائط اإلعالم يف املعاملة وعن طريق جتنب أي تدخل 

  ).اليونان(استحداث تدابري مناسبة هبدف تعزيز حرية التعبري وحرية اإلعالم : ٨٠-١٠١التوصية  )٨٠(
كفالة حرية التعبري وحرية اإلعالم وضمان تقيد التشريعات الوطنية الكامـل مبعـايري             : ٨١-١٠١التوصية   )٨١(

  ).ليتوانيا(حرية التعبري العاملية 
نظيم مشاورات مع مجيع الصحفيني ووسائط اإلعالم هبدف حل املنازعات اجلاريـة            ت: ٨٢-١٠١التوصية   )٨٢(

؛ واالخنراط بشكل بّناء يف مشاورات مع اجملتمع املدين ومع هيئات           )بلجيكا(املتعلقة بقانون اإلعالم اجلديد     
 من إجـراءات    البث وغري ذلك من اجلهات صاحبة املصلحة بغية إهناء الوضع القائم حالياً واستياء اجلمهور             

؛ إعادة إطالق احلوار بني احلكومة وممثلي قطاع اإلعـالم          )السويد(وحمتوى مشروع قانون اإلعالم اجلديد      
بغية تشجيع التعددية يف اإلعالم وتقوية حق كل فرد يف البحث عن املعلومة والفكرة جبميع أنواعها وتلقيها                 

إطالق احلوار مع ممثلي قطاع اإلعالم بشأن خارطـة         ؛ إعادة   )إيطاليا(ونقلها دون تدخل من السلطة العامة       
الطريق اخلاصة بتنفيذ األنشطة من أجل صون حرية التعبري يف البلد، وهي األنشطة ذات األولوية يف إطـار                  

؛ مواصلة حوار منتظم بني احلكومة والصحفيني من أجل         )هولندا(احلوار الرفيع املستوى من أجل االنضمام       
  ).ستونياإ(أن القضايا العالقة يف قطاع اإلعالم التوصل إىل اتفاق بش

مواصلة تقوية التشريع وتدابري املمارسة املناسبة حلرية التعبري، وكفالة عدم اسـتخدام            : ٨٣-١٠١التوصية   )٨٣(
  ).إسبانيا(قانون التشهري املدين لتجنب النقد السياسي 

ى حنو ال يقوض اسـتقالل اإلعـالم        ضمان تطبيق التشريع اجلديد املتعلق باإلعالم عل      : ٨٤-١٠١التوصية   )٨٤(
  ).سويسرا(وتعدده 

  ).بلجيكا(تيسري إنشاء نظام إعالمي ينظم ذاته بذاته على النحو املناسب : ٨٥-١٠١التوصية  )٨٥(
ضمان أن يكون بث هيئات البث العامة متوازناً وأالّ يفضل أيَّ حزب سياسي علـى               : ٨٦-١٠١التوصية   )٨٦(

ن البث اإلذاعي والتلفزي وعدم إساءة استخدامه ألغراض سياسية         آخر وضمان عدم االنتقاء يف تطبيق قانو      
  ).اجلمهورية التشيكية(

وضع سياسات وتدابري لضمان املساواة يف احلصول على اخلدمات وال سيما احلصول            : ٨٧-١٠١التوصية   )٨٧(
  ).يلندتا(على التعليم العام، ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف وضع الربامج اليت هتمهم ويف تقييمها 

اختاذ إجراءات ملكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي مع التركيز على األقليات وضعاف           : ٨٨-١٠١التوصية   )٨٨(
  ).السنغال(احلال 
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تطوير نظام الرعاية الصحية األساسية على حنو يضمن جلميع األطفـال، وال سـيما              : ٨٩-١٠١التوصية   )٨٩(
  ).ندتايل(أطفال مجاعة الروما، احلصول على اخلدمات الطبية 

إجراء تقييم الحتياجات الروما على صعيد البلد ككل ودراسـٍة للوضـع الـصحي              : ٩٠-١٠١التوصية   )٩٠(
بالتشاور مع الروما ومنظمات الروما ومع مهنيي قطاع الصحة، كخطوة أوىل باجتاه وضع خطـة عمـل                 

  ).أيرلندا(وطنية جديدة لضمان متتع الروما بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه 
مواصلة تنفيذ الربامج واالستراتيجيات التعليمية الوطنية هبدف ضمان املساواة بني مجيع          : ٩١-١٠١التوصية   )٩١(

  ).أرمينيا(األطفال يف احلصول على التعليم 
  ).نيجرييا(إعطاء األولوية لتعليم مواطنيها : ٩٢-١٠١التوصية  )٩٢(
يم الذي يتلقـاه التالميـذ مـن        اعتماد مزيد من التدابري املناسبة لتحسني نوعية التعل       : ٩٣-١٠١التوصية   )٩٣(

  ).رومانيا(األقليات القومية وخاصة منهم أولئك الذين يتعلمون بلغات أقل تداوالً 
  ).اجلزائر(مواصلة جهودها من أجل إدماج أطفال الروما يف نظام التعليم : ٩٤-١٠١التوصية  )٩٤(
سيما األطفال من األقليات    إيالء عناية خاصة حلصول مجيع األطفال على التعليم، وال          : ٩٥-١٠١التوصية   )٩٥(

  ).بلجيكا(العرقية أو الدينية واألطفال ذوي اإلعاقة 
مواصلة جهودها لضمان استفادة مجيع فئات اجملتمع من نظام التعلـيم أيـاً كانـت               : ٩٦-١٠١التوصية   )٩٦(

  ).إندونيسيا(خلفياهتم 
ت تسرهبن مـن املـدارس،      إزالة العوائق أمام تعليم النساء والفتيات واحلد من معدال        : ٩٧-١٠١التوصية   )٩٧(

  ).سلوفينيا(سيما منهن الفتيات من األقليات العرقية  وال
اختاذ مزيد من التدابري لتنفيذ استراتيجية التعليم املتكامل وختصيص الدولـة التمويـل             : ٩٨-١٠١التوصية   )٩٨(

 الضار للفصل العرقـي  ؛ مواصلة تنفيذ التعليم املتكامل ومعاجلة األثر    )ألبانيا(الكايف لتنفيذ هذه االستراتيجية     
يف املدارس بوسائل منها تنفيذ أنشطة وسياسات مشتركة لتشجيع التفاعل بني األطفال من مجيع اخللفيات               

  ).سلوفينيا(اللغوية والعرقية 
ضمان عدم إقامة أي عوائق حتول دون حمافظة مجيع املواطنني على هويتـهم الثقافيـة          : ٩٩-١٠١التوصية   )٩٩(

  ).بلغاريا( إياها وتعبريهم عنها وتطويرهم
مواصلة اجلهود لضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك هبدف إنـشاء أطـر             : ١٠٠-١٠١التوصية   )١٠٠(

عمل قانونية ومؤسسية لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مع مراعاة االسـتراتيجية الوطنيـة               
  ).بيالروس (٢٠١٨ و٢٠١٠املعتمدة للفترة ما بني عامي 

زيادة اجلهود املبذولة بغية حتسني محاية األطفال ذوي اإلعاقة وإدماجهم االجتماعي           : ١٠١-١٠١التوصية   )١٠١(
يف نظام التعليم بوسائل منها أيضاً حتديث مراكز العمل االجتماعي وتزويدها باملوارد البشرية واملالية الكافية               

  ).إيطاليا(
ناء مجيع عمليات اللجوء والتمـاس      إنشاء إجراء لتحديد املصلحة الفضلى للطفل أث      : ١٠٢-١٠١التوصية   )١٠٢(

  ).هنغاريا(اللجوء 
مواصلة حتسني ظروف مجيع املهاجرين ال سيما فيما يتعلق باحلصول على خـدمات       : ١٠٣-١٠١التوصية   )١٠٣(

الصحة والتعليم وغريمها من اخلدمات االجتماعية وتسريع اجلهود من أجل االنـضمام إىل اتفاقيـة محايـة      
  ).بنيالفل(حقوق العمال املهاجرين 

زيادة اجلهود الرامية إىل رصد الوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالتمتع ببيئـة             : ١٠٤-١٠١التوصية   )١٠٤(
 ).إيطاليا(آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، خاصة فيما خيص جودة اهلواء والتلوث الصناعي 

       


