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هذذذال القة هذذذد هذذذة مجه ريقمذذذد نيقمجعذذذد تذذذاق  ن ا عاذذذ  اللق ذذذ ا  ا هدمذذذد  ذذذ ل ا قلذذذد  -1
. 4104الثررررافمربو    تشررررري   4يف الثان ذذذذد مذذذذن ااتذذذذلالاا الذذذذدومجو اليذذذذام   يذذذذ   تذذذذاق  ن ا 

توصرية. وقرد ربتررك مةومرة مجةوريرة سراو يايا يف التوصرياك  061ويتض   تقرير الفريق العامرل 
 وأعدك الردود التالية.

 40 برررتوصررية. ويف الوقررر الررراه ع حترري  عا ررا   044وتقبررل مةومررة مجةوريررة سرراو يايا  -4
التوصررياك املقبولررة الرر   -4لررة  التوصررياك املقبو  -0توصررية. وتاق ررم الررردود إىل ثرر     رراك  

 .(0)التوصياك احملاط هبا عا ا   -1ترى ساو يايا أهنا قد ربُرفِّذك أص   أو هي قيد التافيذ  

 ازلوايات ازمقبوزة -ا اا  
 41ع ومرر  06إىل  04ع ومر  5إىل  0تقبرل مةومرة مجةوريرة سرراو يايا التوصرياك مر   -1
 64و 61ع و54إىل  55ع ومررررررررر  54و 50و 44و 44و 44ع و13إىل  10ع ومررررررررر  41إىل 
 045ع ومرر  044و 003و 000ع و011إىل  34ع ومرر  43و 46و 44و 41و 66و 61و

ع 043إىل  044ع ومررررررررررررر  041إىل  040ع ومررررررررررررر  014و 014و 015و 011ع و011إىل 
 .060و 054و 055و

ازلوايات ازمقبوزة ازلي ترى سلوفينيا انها قأد نأفِّذأ ت ااأأا ا  قأي قيأد  -ثانياا  
  ازلنِّي

 44و 41و 11و 43و 45و 44و 04تقبررررل مةومررررة مجةوريررررة سرررراو يايا التوصررررياك  -4
 40 ع وم 63إىل  64ع وم  65و 64و 60و 53و 54و 51و 51و 43و 46و 45و 41و

ع 004إىل  004ع ومررر  001إىل  014ع ومررر  31إىل  41ع ومررر  44و 44و 45ع و41إىل 
ع 046و 045و 041و 013و 016و 014و 010و 044و 041و 040و 041و

. وتررررى سررراو يايا أهنرررا ربُرفِّرررذك أصررر   أو هررري قيرررد 064و 061و 053ع و054إىل  051 ومررر 
 التافيذع وتقدم بعض املعاوماك اإلضا ية بشأن مالة التافيذ.

ربرى أن هذه التوصية قرد ربُرفِّرذك.  قرد صردَّقر اة عيرة الوعايرة عار   -04التوصية  
 شررررررررررباطم 5أودِع صرررررررررريف الت ررررررررررديق يف . و 4104كرررررررررراربون األو مدي رررررررررر     03االتفاقيررررررررررة يف 

 .4105مزيرانميوربيه  0. وستدخل االتفاقية ميز الافاذ بالا بة ل او يايا يف 4105   اير
ربررررى أن أربشرررية تافيرررذ هرررذه التوصرررية عاريرررة بالفعرررل.  عاررر  ال رررعيد  -44التوصية  

رعة الرررروعنع ربافررررذ برررررامي  تافررررة لتعارررريم مقررررويف اإلرب رررران يف املرررردار  وكررررذليف يف ربتررررامي الشرررر
__________ 

مرر  تقريررر الفريررق العامررل املعررن باالسررتعرا   005تتبررا األرقررام الت ا رراية لاتوصررياك القائ ررة الررواردة يف الفقرررة  (0)
 (.A/HRC/28/15الدوري الشامل بشأن استعرا  مالة ساو يايا )
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والقضررراك. ك رررا ربررردعم األربشرررية الدوليرررة يف هرررذا االرررا ع  رررا يف ذلررريف مررر  خررر   تافيرررذ مشرررروع 
 .(4)"مقوقاا"
ربررررى أن أربشرررية تافيرررذ هرررذه التوصرررية عاريرررة بالفعرررل.   ررراو يايا ترررو   -45التوصية  
امي مل ررألة تعارريم الا رراك املات يرراك إىل أقايررة الرومررا وعةيرراة  مرر  الع ررل يف الرر  ا  خاصررا  اهت امرر

وخيرررر  الع ررررل الوعايررررة املذتافررررةع  ررررا يف ذلرررريف ال ربررررامي الرررروعن لاتررررداب  ا اصررررة بأقايررررة الرومررررا 
 .4105-4101 لافرتة

ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل.  قررد أُدرِ  تعارريم  -43التوصية  
 ني.تافيذ برامي تدريبية لا درسا  مقويف اإلرب ان يف املااهي الدراسية. وجيري أيض

 .44اربتر التوصية  -11التوصية  
 ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل. -41التوصية  
 ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل. -44التوصية  
وقررررد قرررردمر  ربرررررى أن أربشررررية تافيررررذ هررررذه التوصررررية عاريررررة بالفعررررل. -41التوصية  

 .4104اة املعاية حبقويف اإلرب ان يف عوزميوليه ساو يايا تقريرها الدوري الثالث إىل الاج
 ذيرا  الةراهيرة  ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصرية عاريرة بالفعرل. -45التوصية  

 الفرررة عاائيرررة يف سررراو يايا. وجيرررري يف هرررذا االرررا  تافيرررذ عررردة بررررامي متعاقرررة  حتررروى وسرررائ  
( جنامةرررا spletno-oko.siربرررر" )اإلعررر م. وقرررد أثبترررر البوابرررة الشررربةية "عرررني عاررر  شررربةة اإلربرت 

 الفائق يف ماا خيا  الةراهية عا  شبةة اإلربرتربر. 
ربررررى أن هرررذه التوصرررية قرررد ربُرفِّرررذك. إن القررراربون اةارررائي جيررررِّم بالفعرررل  -46التوصية  

 التحريض العان عا  الةراهية والعاف والتع ب. ويُعت ر خيا  الةراهية أيضا   الفة عاائية.
 القررراربون  ترررر  ى أن أربشرررية تافيرررذ هرررذه التوصرررية عاريرررة بالفعرررل.ربرررر  -43التوصية  

 الت ييز الدين وكذليف التحريض العان عا  الت ييز والةراهية والتع ب الدين.
 رررالت تا حبقرررويف  ربرررى أن أربشرررية تافيرررذ هررذه التوصرررية عاريرررة بالفعررل. -51التوصية  

 قواربني تشريعية. اإلرب ان عا  قدم امل اواة م ألة يةفاةا الدستور وتات ةا
إن مةومرررررة  ربررررررى أن أربشرررررية تافيرررررذ هرررررذه التوصرررررية عاريرررررة بالفعرررررل. -51التوصية  

ساو يايا تافذ برامي وأربشية  تافة ترمي إىل زيادة الوعي بامل رائل املت راة برالت ييزع  را يف ذلريف 
 ع ومحرر ك4104-4104مرر  خرر   القرررار املتعاررق بال ربررامي الرروعن ل ياسرراك الا رراك لافرررتة 
 إع مية  تافة بشأن أمهية إدما  املةاعري  يف االت اع وما إىل ذليف.

__________ 

 الستعرا  الدوري الشامل.لتقرير ساو يايا الوعن ا اص باةولة الثاربية م  ا 0اربتر املر ق  (4)
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إن الت ترا حبقرويف  ربررى أن أربشرية تافيرذ هرذه التوصرية عاريرة بالفعرل. -54التوصية  
وُأجِنررزك محرر ك  اإلرب رران عارر  قرردم امل رراواة م ررألة يةفاةررا الدسررتور وتات ةررا قررواربني تشررريعية.

اك تدريبية لا وظفني )عا  سربيل املثرا ع تردريب مروظفي الشررعة شىت لزيادة الوعي وربُرفِّذك دور 
 عا  الع ل يف بي اك متعددة الثقا اك(.

إن سراو يايا تراعري  ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعرل. -53التوصية  
التزاماهتررا  وعررب اتفاقيررة القضرراك عارر  مجيررا أشررةا  الت ييررز ضررد املرررأةع وستواصررل عةودهررا مرر  

 ل حتقيق امل اواة بني اةا ني م  خ   عدد م  ال امي والتداب  الوعاية.أع
 قررررد أدخاررررر  ربررررى أن أربشررررية تافيررررذ هررررذه التوصرررية عاريررررة بالفعررررل. -60التوصية  

 ساو يايا ربتام احل ص ا اصة باةا ني يف القاربون الوعن ل ربتذاباك.
 ررررررالقواربني  الفعررررررل.ربرررررررى أن أربشررررررية تافيررررررذ هررررررذه التوصررررررية عاريررررررة ب -64التوصية  

ال رراو ياية تةفررل مريررة الرردي  واملعتقررد واملعاماررة املت رراوية لايوائررف الديايررة. وتشررجا ال رراياك 
 املعاية عا  امرتام مجيا اليوائف الدياية وعا  احلوار بني األديان.

 فري ارا  احلقرويف  ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعرل. -65التوصية  
ر الروزارة املعايررة بررامي  تافررة وعرو  أربشررية حل ايرة احلقررويف الثقا يرة ل قايرراك و  هررا الثقا يرةع تررو 

 م  الف اك االعت اعية.
إربرره جيررري تافيررذ  ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل. -64التوصية  

أقايررة ترداب  دررددة لضرر ان تةررا حل  رررص احل ررو  عارر  تعارريم عيررد الاوعيررة ل عفررا  املات ررني إىل 
 الروماع بوسائل ماةا استذدام م اعدي  تربويني مات ني إىل مجاعة الروما.

 ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل. -64التوصية  
 قرد ربُرفِّرذ عردد مر   ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل. -63التوصية  

 ال امي ومح ك التوعية يف هذا االا .
إن احلةومة ب ردد  ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل. -40التوصية  
مررر  خررر   بررررامي  4105-4101ال ربرررامي الررروعن لاترررداب  ا اصرررة بأقايرررة الرومرررا لافررررتة تافيرررذ 

وتداب  قياعية خاصة. وتت ثل أهداف ال ربامي يف مةا حة الت ييز ضد املات ني إىل أقايرة الرومرا 
اية ور ررا م ررتواهم التعاي رري وزيررادة معررد  العرراماني مرراةم وتعزيررز رعررايتةم وحت ررني ظرررو ةم ال ررة

ال حية واحلفاظ عار  ل رتةم وثقرا تةم. وستواصرل احلةومرة هرذه اةةرودع وتعةرف بالفعرل عار  
 .4140-4106ال ربامي الوعن لاتداب  ا اصة بأقاية الروما لافرتة صيا ة 
 .40اربتر التوصية  -44التوصية  
 فري ارا  احلقرويف  ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعرل. -41التوصية  

الثقا يرةع تررو ر الروزارة املعايررة بررامي  تافررة وعرو  أربشررية حل ايرة احلقررويف الثقا يرة ل قايرراك و  هررا 
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ع  ررررا  يةرررا أقايررررة الرومرررا. وعرررر وة عاررر  ذلرررريفع  ررر ن االلتحررررايف بررررالتعايم مررر  الف رررراك االعت اعيرررة
و  ة يا املات ني إىل أقايرة الرومراع وتضرا الروزارة املعايرة ترداب  إضرا ية لزيرادة عردد االبتدائي مةف

 ياةون تعاي ةم باجاح. األعفا  املات ني إىل أقاية الروما الذي 
 .40اربتر التوصية  -45التوصية  
 فري ارا  احلقرويف  ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعرل. -44التوصية  
 م  ال امي ال  تش ل عدة أربشية ملةا حة الت ييز.ا  تو ر الوزارة املعاية عدد الثقا يةع
 .44و 40و 51التوصياك ا  اربتر أيض -44التوصية  
 .40اربتر التوصية  -41التوصية  
 .40اربتر التوصية  -40التوصية  
 .40اربتر التوصية  -44التوصية  
 .40اربتر التوصية  -41التوصية  
 الوزارة املعاية ترو   ى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل.ربر  -44التوصية  
مر  ا  مل ألة تعايم األعفا  املات رني إىل األقايراك اإلثايرة وأقايرة الرومرا. وعرو  عرددا  خاصا  اهت ام

 ال امي ا اصة باألعفا  املات ني إىل أقاية الروما وبآبائةم ومدرسيةم.
 .51اربتر التوصية  -45التوصية  
 .40و 51اربتر التوصيتني  -46التوصية  
 .40و 51اربتر التوصيتني  -44التوصية  
 .40اربتر التوصية  -44التوصية  
 قرد شررع املةترب  ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصرية عاريرة بالفعرل. -43التوصية  

 احلةومي املعن بالفعل يف إعداد تعدي ك لاقاربون القائم املتعاق  جت ا الروما.
 .40و 51اربتر التوصيتني  -31التوصية  
إن الت تا براحلقويف  ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل. -30التوصية  

عارر  قرردم امل رراواة مةفررو  ة يررا األعفررا ع  رر   رريةم األعفررا  املات ررون إىل أقايررة الرومررا. وتافررذ 
 احلةومة برامي إضا ية لتح ني  رص استفادة الف اك الضعيفة.

ا  وياررراقرا ماليررر ربررررى أن أربشرررية تافيرررذ هرررذه التوصرررية عاريرررة بالفعرررل. -34التوصية  
 مشروع مقرتح تشريعي يف اة عية الوعاية.

 .34اربتر التوصية  -31التوصية  
 ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل. -014التوصية  
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. وتعرررد احلةومرررة عرررلربررررى أن أربشرررية تافيرررذ هرررذه التوصرررية عاريرررة بالف -015التوصية  
بشرأن تةرا حل الفررص برني املررأة والرعرل يتضر   ترداب  درددة لات ردي لاعارف ا  عديدا  قرار ا  مالي

 امل ار  عا  املرأة.
 .015اربتر التوصية  -016التوصية  
 .015اربتر التوصية  -014التوصية  
 .015اربتر التوصية  -014التوصية  
 .015اربتر التوصية  -013التوصية  
 .015اربتر التوصية  -001توصية ال 
وسرريادر  متررر  ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل. -004التوصية  

 العقوبة البدربية ض   ع اية مراععة قاربون األسرة ال  جيري اإلعداد هلا.
 .004اربتر التوصية  -001التوصية  
 .004اربتر التوصية  -004التوصية  
 .004صية اربتر التو  -005التوصية  
 .004اربتر التوصية  -006التوصية  
 ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل. -004التوصية  
وسرريادر  متررر  ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل. -004التوصية  

 العاف ضد األعفا  ض   ع اية مراععة قاربون األسرة ال  جيري اإلعداد هلا.
لاترررداب  ا  وو قررر رى أن أربشرررية تافيرررذ هرررذه التوصرررية عاريرررة بالفعرررل.ربررر -041التوصية  

 القائ ةع  ت  ضحايا االجتار باألشذاص حب اية وم اعدة شاماتني.
وتضرياا سراو يايا  ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصرية عاريرة بالفعرل. -040التوصية  

 ا مرر  خرر   التعرراون يف برردور ربشرري  يف اةةررود الدوليررة ملةا حررة االجتررار باألشررذاصع وال سرري
 مايقة عاو  شريف أوروبا.

وتتضرررررر    ربرررررررى أن أربشررررررية تافيررررررذ هررررررذه التوصررررررية عاريررررررة بالفعررررررل. -041التوصية  
ترداب  ا  أيضر - خيرة الع رل لفررتة ال راتني - االسرتاتيجية الشراماة ملةا حرة االجترار باألشرذاص

 خاصة ملعاةة وضا الف اك الضعيفة ال  تش ل الا اك واألعفا .
 .041اربتر التوصية  -044التوصية  
 ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل. -010التوصية  
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إن احل ايرررة مررر   ربررررى أن أربشرررية تافيرررذ هرررذه التوصرررية عاريرررة بالفعرررل. -014التوصية  
الترررردخل يف إربشرررراك ربقابرررراك الع ررررا  وع اةررررا وإدارهتررررا مةفولررررة  وعررررب الدسررررتور وعرررردة قررررواربني 

 تشريعية.
وت ررع  احلةومررة  ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل. -016توصية ال 

 لتو   احل اية ألشد الف اك ضعفا  ب دخا  تعدي ك عا  قواربني الرعاية االعت اعية الوعاية.
 القرراربون يةفررل  ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل. -013التوصية  

  وال ررف ال رحي متامرة عار  قردم امل راواة ة يرا ال رةان احل و  عا  خدماك مياه الشرر 
 املقي ني ب فة دائ ة يف الباد.

 .013اربتر التوصية  -041التوصية  
ولضررر ان عترررا  ربررررى أن أربشرررية تافيرررذ هرررذه التوصرررية عاريرررة بالفعرررل. -045التوصية  

 ررر همع األشرررذاص ذوي اإلعاقرررة حبقرررويف اإلرب ررران واحلريررراك األساسرررية عاررر  قررردم امل ررراواة مرررا 
بشرررأن ترررو   امل ررراعدة املاليرررة لتابيرررة امتياعررراهتم. ا  أمةامرررا  اعُتِ ررردك أربت رررة عررردة تتضررر   أيضررر

لضررر ان الررردعم املرررا  ا  ويتضررر   قررراربون حتقيرررق تةرررا حل الفررررص ل شرررذاص ذوي اإلعاقرررة أمةامررر
 لا امي واألربشية املذتافة لةفالة تةا حل الفرص ل شذاص ذوي اإلعاقة.

 القرراربون املتعاررق  ن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل.ربرررى أ -046التوصية  
ب عررررادة التأهيررررل املةررررن ل شررررذاص ذوي اإلعاقررررة وترررروظيفةم يرررراتم األربشررررية الراميررررة إىل تعزيررررز 
ررر  القررراربون إىل مرررد كبررر  وضرررا األشرررذاص ذوي  اسرررتذدام األشرررذاص ذوي اإلعاقرررة. وقرررد م َّ

 اإلعاقة يف سويف الع ل.
 .40لتوصية اربتر ا -051التوصية  
ويشرر ل ال ربررامي  ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل. -050التوصية  

عردة ترداب  خاصرة  تةا ري ل راك األقايراك.  4104-4104الوعن ل ياساك الا راك لافررتة 
 واعُتِ دك أيضا  خية ع ل لتافيذ التداب  ا اصة بازدواعية الا ة.

 .050اربتر التوصية  -054التوصية  
وُتشرررِا احلةومررة  ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل. -053التوصية  

أص   ممثاي ات ا الروما يف ع اية إعرداد وصريا ة وتافيرذ مجيرا الر امي واالسررتاتيجياك الرئي رية 
 ا اصة بأقاية الروما.

 ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل. -061التوصية  
 .050اربتر التوصية  -064ية التوص 
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 ازلوايات ازمحاط بها  لماا  -ثازثاا  
ع 01إىل  6يف الوقررر الررراه ع حترري  مةومررة مجةوريررة سرراو يايا عا ررا  بالتوصررياك مرر   -5
. 061و 054و 056و 054و 051و 044و 014و 40ع و44إىل  46ع ومررر  03و 04و

 .وتود مةومة ساو يايا أن تقدم املعاوماك اإلضا ية التالية
لات ررررديق عارررر  ا  ال ختيرررر  مةومررررة مجةوريررررة سرررراو يايا ماليرررر -01إىل  6التوصياك م   

االتفاقيررة. إن سرراو يايا تةفررل أصرر   معتررم احلقررويف الررواردة يف االتفاقيررة لاع ررا  املةرراعري  وأ ررراد 
أسررررهم يف سرررويف الع رررل ال ررراو ينع وتشررراعر أهرررداف االتفاقيرررة. ك رررا حت ررري مقرررويف املةررراعري  

 اد األورو ي القائ ة.قواربنُي االحت
لات ررديق عارر  االتفاقيررة. ا  ال ختيرر  مةومررة مجةوريررة سرراو يايا ماليرر -04التوصية  

  ج يا العااصر األساسية ل تفاقية واردة يف القاربون املتعاق جبا ية مجةورية ساو يايا.
 لتعديل هذا القاربون.ا  ال تاوي مةومة مجةورية ساو يايا مالي -03التوصية  
م  أعل تافيذ التوصية ذاك ال اة ال ادرة ع  ةاة مقويف اليفرلع  -46ية التوص 

أربشرر ر إدارة خاصررة حلقررويف اليفررل داخررل مةتررب أمررني املترراملع وُكاِّررف أمررد ربرروا  أمررني املتررامل 
ا  لاقيررود املاليررةع  رر ن مةومررة مجةوريررة سرراو يايا ال تعتررزم ماليررا   ة ررة محايررة مقررويف اليفررل. وربتررر 

 يف هذا االا . القيام بع ل إضايف
لوضرررا محلشرررراك وعايررررة ا  ال ختيررر  مةومرررة مجةوريرررة سرررراو يايا ماليررر -44التوصية  

خاصة حبقويف اإلرب ران.  ر  أربره  ةر  قيرا  التقردم احملررز يف عردد مر  اراالك مقرويف اإلرب ران 
 م  خ   التقارير املتعاقة بتافيذ خي  الع ل الوعاية القائ ة واإلم اكاك الرمسية.

العت ررراد قررراربون مررر  هرررذا ا  ال ختيرر  مةومرررة مجةوريرررة سررراو يايا ماليررر -44التوصية  
القبيررل. إن مقررويف اليفررل ب رري تةا املةرسررة يف اتفاقيررة مقررويف اليفررل مداررة أصرر   يف القررواربني 

 الوعاية ال او ياية.
تعرررديل هرررذا القررراربون.  ررر  أن ا  ال تاررروي مةومرررة مجةوريرررة سررراو يايا ماليررر -40التوصية  

 عاماة املةياة لايفل ستادر  ض   ع اية مراععة قاربون األسرة ال  جيري اإلعداد هلا.م ألة متر امل
لاررررزع صررررفة اةر ررررة عرررر  ا  ال ختيرررر  مةومررررة مجةوريررررة سرررراو يايا ماليرررر -014التوصية  
 التشة .
تافِّررذ الرروزارة املعايررة داخررل احلةومررة باسررت رار أربشررية حل ايررة احلقررويف  -044التوصية  

. وياردر  احلروار مرا هرذه االت عراك ضر   ع ايرة 0331اك القوميرة مارذ عرام الثقا ية لا جت عر
ع ضررروعفر املررروارد املاليرررة 4101ختيررري  ال ياسررراك املتعاقرررة باحلفررراظ عاررر  الا ررراك. ويف عرررام 

املذ  ررة ملشرراريا ات ررا الارراعقني باألملاربيررة. وب رربب القيررود املاليررةع ال تارروي مةومررة مجةوريررة 
 بع ل إضايف يف هذا االا .القيام ا  ساو يايا مالي
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أي خيرر  لتوعيررد اإلعررار املحلس رري لتعزيررز ا  مل تعت ررد احلةومررة ماليرر -051التوصية  
 ومحاية مقويف األقاياك.

أي خيرررر  لتافيرررذ ترررداب  إضرررا ية يف هررررذا ا  مل تعت رررد احلةومرررة ماليررر -054التوصية  
ة. و ي ررا يتعاررق بأقايررة الرومرراع االررا . إن الدسررتور يةفررل معاماررة مجيررا املررواعاني عارر  قرردم امل رراوا

 .40التوصية ا  اربتر أيض
أي خي  إلعادة الاترر يف أسرا االعررتاف ا  مل تعت د احلةومة مالي -056التوصية  

 بوضا األقاية القومية.
يف سرراو ياياع مل تعررد جترررى ع ايرراك تعررداد ال ررةان مرر  خرر   دراسررة  -054التوصية  

ع أدرِ  سرررحلا  اختيرراري بشرررأن اإلثايرررة 4114ال رررةان لعررام  استق ررائية ميداربيرررة. ويف ع ايررة تعرررداد
ع مل جتررر 4100مرر  االيبررني قرررر عرردم اةرروا  عايرره. وماررذ عررام ا  القوميررة يف االسررتبيانع ولةرر  كثرر  

ساو يايا ع اياك تعداد ال رةان يف شرةل دراسرة استق رائية م رتادة إىل ال رج كع  را يف ذلريف 
اوماك بشرأن اإلثايرة القوميرة. ك را مل يُردرر  مجرا البياربراك ال جل املدف. وال يتض   أي سجل مع

 .4104-4101بشأن اإلثاية القومية يف ا ية املتوسية األعل لابحو  اإلم ائية لافرتة 
 .01إىل  6اربتر املعاوماك املتعاقة بالتوصياك م   -061التوصية  

    


