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 مقدمة  
 
الفريــق العامــع املعــت بالســتعراض الــدورا الشــامع  املنشــس حوجــب  ــرار  لــ   قــو   عقــد -1

 اسُتعرضــــ و . 2015مــــايو /أيــــار 15إىل  4ن والعشــــرين ف الفــــ ة مــــ الثانيــــة  دورتــــ  5/1 اإلنســــا 
 وفــد . وترأســ 2015و مــاي/أيــار 7ف  املعقــودة الثامنــة اجللســة ف بلغاريــا  قــو  اإلنســا  ف  الــة
 ف ريـاببلغا املتعلـق التقريـر العامـع الفريـق واعتمـد .تودوروفـا كاتيـا اخلارجيـة  الشـوو  وزير نائبة بلغاريا
 .2015يو ما/أيار 12ف  املعقودة عشرة الرابعة جلست 

اختـــار  لـــ   قـــو  اإلنســـا  فريـــق املقـــررين التـــا    2015ر ينـــاي/كـــانو  الثـــاي 13 وف -2
 .أيرلندا وباكستا  وكوت ديفوار واملولف من )اجملموعة الثالثية( لتيسري استعراض احلالة ف بلغاريا

مـــن مرفـــق  ـــرار  5ة   والفقـــر 5/1  مرفـــق  ـــرار  لـــ   قـــو  اإلنســـامـــن  15ة ووفقـــاا للفقـــر  -3
 :استعراض  الة  قو  اإلنسا  ف بلغاريارغراض صدرت الوثائق التالية أل  16/21  اجملل

 (؛A/HRC/WG.6/22/BGR/1تقرير وطت ) )أ( 
 اإلنســــــا  حلقــــــو  الســــــامية املتحــــــدة األمــــــم مفوضــــــية أعدتــــــ  للمعلومــــــات جتميــــــ  (ب) 

 (؛A/HRC/WG.6/22/BGR/2)( املفوضية)
 .(A/HRC/WG.6/22/BGR/3موجز أعدت  املفوضية السامية حلقو  اإلنسا  ) )ج( 

  إســـبانيا ســـلفاا  أعـــد ا أســـ لة  ائمـــة  (1)الثالثيـــة اجملموعـــة طريـــق عـــن بلغاريـــا  إىل وأ يلـــ   -4
 واململكــة  واملكســي   وليختنشــتاين  والســويد  وســلوفينيا  التشــيكية واجلمهوريــة  وبلجيكــا  وأملانيــا
 األســ لة هــذ  علـ  الطــالع وميكــن .وهولنـدا  والنــروي   ةالشــمالي وأيرلنـدا العظمــ  لربيطانيــا املتحـدة
 .الشامع الدورا لالستعراض اخلارجي الشبكي املو   عل 

  
 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 

 االستعراض موضوع الدولة جانب من الحالة عرض -ألف 
 
ذكر الوفـد أ  عمليـة إعـداد التقريـر الـوطت جـرت ف إطـار الشـفافية والتعـاو  واـارك  فيهـا  -5

وُنشــــر  .اهلي ــــات احلكوميــــة املعنيــــة واســــتندت إىل املســــاممة القيمــــة الــــ   ــــدمها  ثلــــو اجملتمــــ  املــــدي
ة لنيــعاجملــال إلجــراء منا شــات  إفســا بغــرض مشــروع التقريــر علــ  الصــفحة الرريــة لــوزارة اخلارجيــة 

 .واسعة النطا 
و ــــد بــــذل  احلكومــــة  منــــذ الســــتعراض الــــدورا الشــــامع األول  جهــــوداا مــــن أجــــع تنفيــــذ  -6

عــــن  تقريــــراا  و ــــدم  بلغاريــــا طوعــــاا  .توصــــيات الســــتعراض وتعزيــــز  ــــدرات نليــــات  قــــو  اإلنســــا 
__________ 

ُعدَّة سلفاا املقدمة من السويد ألسباب تقنية. ألس لة  اتسخر تعميم أمانة الستعراض الدورا الشامع  (1) 
 امل
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ف  ــال نيتــ    ــرز  وســلا الوفــد العــوء علــ  التقــدم الكبــري الــذا أُ . 2013م منتصــف املــدة ف عــا
 .اإلطار املوسسي والتشريعي لتعزيز ومحاية  قو  اإلنسا 

قــو  اإلنســا  مــن أجــع يســ  التنســيق حلأُنشــ   نليــة التنســيق الوطنيــة   2013م وف عــا -7
فيمـــا بـــ  الســـلطات املعنيـــة و ثلـــي اجملتمـــ  املـــدي بشـــس  تنفيـــذ اللتزامـــات الدوليـــة لبلغاريـــا ف  ـــال 

عمليــة متابعــة ف إطــار واســتحدث  بلغاريــا املمارســة املتمثلــة ف إنشــاء أفر ــة عاملــة  . قــو  اإلنســا 
أععــاء ف تلــ   املوسســات الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  وكانــ  .توصــيات الســتعراض الــدورا الشــامع

 .األفر ة العاملة
 اعتمـدت جلنـة التنسـيق الدوليــة للموسسـات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة  قــو   2011م وف عـا -8

بـــدور تقـــوم املظـــا     أمانـــةوكانـــ ".بـــاء" املظـــا  ف املركـــزوأمانـــة احلمايـــة مـــن التمييـــز  اإلنســـا  جلنـــة  
 .وسسةهبذ  املعل  القانو  املتعلق  اآللية الو ائية الوطنية بعد التعديالت ال  أدخل  موخراا 

ـــــــوطت للتعـــــــاو  بشـــــــس  القعـــــــايا اإلثنيـــــــة و عـــــــ  2011م ومنـــــــذ عـــــــا -٩ ـــــــ  ال ايا يتـــــــوىل اجملل
ورصـــد تنفيـــذ خطـــة العمـــع الوطنيـــة لعقـــد إدمـــاج  وهـــو هي ـــة استشـــارية  كوميـــة  تنســـيق   اإلدمـــاج 
 .  2015-2005 الروما
األخــــذ بتوصــــيات  لــــ  أوروبــــا ومنظمــــة األمــــن والتعــــاو  ف أوروبــــا ف نــــ    الوفــــد إ  ــــالو  -10

 .  2014م صيارغة  انو  النتخاب  الذا دخع  يز النفاذ ف عا
جهـاز إىل إصـال   الداعيـةجلميـ  التوصـيات  خاصـاا  فد أ  احلكومـة أولـ  اهتمامـاا وذكر الو  -11

 .مايــة  قــو  اإلنســا   ف رأيهــا  بالنســبة حلاإلصــال  القعــائي نظــراا ليمميــة الــ  يكتســيهاالقعــاء 
وجــرا األخـــذ بتوصـــيات املقـــرر اخلـــا  املعـــت باســتقالل القعـــاة واتـــام  لـــدا صـــيارغة التعـــديالت 

ثـة ملواصـلة و ـد  ـددت السـ اتيجية اتدَّ  .2012ف عـام  ال  أدخل  عل   انو  النظـام القعـائي
ــــع ف يــــدي  القعــــاء واســــتكمال  هــــدفاا   2015م إصــــال  جهــــاز القعــــاء  املعتمــــدة ف عــــا يتمث

ـــةاإل ـــة العـــمانات تـــوفري ويعتـــرب .صـــال  ف الســـنوات الســـب  التالي لســـتقالل القعـــاء وكفالـــة  الكامل
 .فعالية أدائ  األولوية الرئيسية ف عملية اإلصال 

ــــذين انتهكــــ   قــــو هم اإلنســــانيةوُســــ -12 ــــة لتعــــوين األاــــخا  ال  .جع تقــــدم ف إنشــــاء نلي
ت القانونيـة عـن األضـرار النااـ ة عـن  ـالت واستحدث  احلكومة إجراء لتعـوين املـواطن  والكيانـا

 احلكومــــة الوطنيــــة اجلمعيــــة وكّلفــــ  .التـــسخري رغــــري املعقــــول ف اإلجــــراءات اجلنائيــــة واملدنيــــة واإلداريــــة
 .ر ا اتكمـة األوروبيـة حلقـو  اإلنسـا  ضـد بلغاريـاأصـد الـ  القـرارات تنفيذ عن سنوا تقرير بتقدمي
تعــوين مــن دفعــة وا ــدة جلميــ  مقــدمي الشــكاوا  دف راراا بــاعتمــدت احلكومــة  ــ  2014عــام  وف

الفرديــة الــذين أوصــ  هي ــات األمــم املتحــدة املنشــسة حوجــب معاهــدات  قــو  اإلنســا  بتعويعــهم 
  أ ــرت نليـــة التنســيق الوطنيــة حلقـــو  اإلنســا  نليـــة 2015عـــام  وف .عــن األضــرار الـــ  حلقــ  هبــم

 .عاهدات بشس  الشكاوا الفرديةاملت هي ات ا  بناء عل  توصيااملتعوين ل انونية ل
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وخـــالل الفـــ ة املشـــمولة بـــالتقرير  انعـــم  بلغاريـــا إىل عـــدد مـــن الصـــكو  الدوليـــة حلقـــو   -13
الربوتوكـول الختيـارا لتفا يـة مناهعـة التعـذيب ورغـري  مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة  منها اإلنسا 

خفـن  بشـس  تفا يـةلالقاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة  واتفا يـة  قـو  األاـخا  ذوا اإلعا ـة  وا
وأعــــرب الوفــــد عــــن التــــزام بلغاريــــا بالتصــــديق علــــ  الربوتوكــــول الختيــــارا  . ــــالت انعــــدام اجلنســــية

امللحــق بالعهــد الــدو  اخلــا  بــاحلقو  ال تصــادية والجتماعيــة والثقافيــة  والتفا يــة الدوليــة حلمايــة 
و ـــال إ  بلغاريـــا  ـــدم  تقريريهـــا إىل جلنـــة  قـــو  الطفـــع  .مجيـــ  األاـــخا  مـــن الختفـــاء القســـرا

يــات ف ملكلفــ  بولميــ  اووجهــ  دعــوة دائمــة جل .واللجنــة املعنيــة  قــو  األاــخا  ذوا اإلعا ــة
 .  إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة جملل   قو  اإلنسا 

ـــا تقـــدماا  -14 ـــالتقرير  أ ـــرزت بلغاري القـــدرات الوطنيـــة ف  ـــال ف يســـ   وف الفـــ ة املشـــمولة ب
الت ررغــــم أ  بعــــن اجملــــ واــــهدت  الــــة  قــــو  اإلنســــا  يســــناا  .تعزيــــز ومحايــــة  قــــو  اإلنســــا 
ذا املنطلــــق أ ــــرت نليــــة التنســــيق الوطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا  ومــــن هــــ .تتطلــــب بــــذل مزيــــد مــــن اجلهــــود

األولويــات الوطنيــة املتعلقــة  قــو  اإلنســا  وتشــمع محايــة  قــو  الطفــع واألاــخا  ذوا اإلعا ــة 
واملهاجرين والالج    وتعزيز املساواة بـ  اجلنسـ   وتشـجي  التسـامث اإلثـت والـديت وإدمـاج الرومـا 

 .عل  حنو فعال
علـــ   و ـــدم ردوداا  لوفـــد عـــن امتنانـــ  جلميـــ  الوفـــود الـــ   ـــدم  أســـ لة معـــدَّة ســـلفاا وأعـــرب ا -15

عملـــ  احلكومـــة علـــ  يســـ  الظـــرو    2013م وملواجهـــة تـــدفق الالج ـــ  ف عـــا .تلـــ  األســـ لة
املعيشـــية لياـــخا  الـــذين  تـــاجو  إىل محايـــة دوليـــة وبنـــاء مرافـــق وهياكـــع أساســـية جديـــدة تتســـ  

 .تسجيع ومعاجلة طلبات احلماية الدولية ف  ال رز تقدم أيعاا  وأُ  .لستة نل  اخص
اعتمـــدت احلكومـــة الســـ اتيجية الوطنيــة إلدمـــاج األفـــراد احلاصـــل  علـــ    2014م وف عــا -16

لياـــخا   خاصـــاا    وهـــي اســـ اتيجية تـــو  اهتمامـــاا (2020-2014احلمايـــة الدوليـــة ف بلغاريـــا )
و صــع األطفــال علــ  املســاعدة  .ر رغــري املصــحوب والقّصــ العــعفاء مــن ذوا ال تياجــات اخلاصــة

 وفيمــا يتعلـق بتعيــ  و  أمــر  اصــر   .القانونيـة  والرعايــة الصــحية و قهــم ف إكمـال تعلــيمهم مكفــول
اجلمعيــة الوطنيــة مشــروع  ــانو  ليــز لوكالــة املســاعدة نظــر   أ يــع إىل أو وصــي عليــ  رغــري مصــحوب

 .ميثع الطفع منالجتماعية تعي  
املتصــــــلة بــــــاجلرائم املرتكبــــــة بــــــداف  الكراهيــــــة وخطــــــاب الكراهيــــــة  باألســــــ لةوفيمــــــا يتعلــــــق  -17

  ــالتوالتعصــب  ذكــر الوفــد أ  تشــريعات بلغاريــا تــنص علــ  إطــار  ــانوي  كــم ملكافحــة مجيــ  
 كــع دافــ  مــناجلــرائم املرتكبــة بــداف  الكراهيــة والعنصــرية  وكــر  األجانــب  وأ  القــانو  اجلنــائي يقــر  

اجلمعيــة الوطنيــة بصــدد و  . ــالت اجلــرائمدة ف الــدواف  العنصــرية باعتبــار  مــن الظــرو  املشــد   دوافــ 
م التحــرين العلـــت علــ  العنـــف أو النظــر ف مشـــاري  التعــديالت علـــ  القــانو   وهـــي تعــديالت جتـــرّ 

 .دينية ألسبابالكراهية 



 A/HRC/30/10 

 

6/35 GE.15-11545 

 

طات املعنيـــة بـــالتحقيق بشــــس  التفاعـــع بـــ  مكتــــب املـــدعي العـــام والســــل يســـن كثــــرياا  ـــد و  -18
وعلــ  الــررغم  .اإلجــراءات التمهيديــة  واإلبــال  عنهــا مــنيديــد دوافــ  التمييــز ف أبكــر مر لــة  كنــة 

مـــن عـــدم ورود إاـــارة صـــر ة ف القـــانو  اجلنـــائي إىل امليـــع اجلنســـي واهلويـــة اجلنســـانية باعتبارممـــا مـــن 
ة  ــــد روعيــــا ف اتاكمــــات واأل كــــام الظــــرو  املشــــددة  فــــص  هــــذين العنصــــرين مــــن عناصــــر اجلرميــــ

تعزيــــز مــــوهالت املــــدع  لدورات تدريبيــــة  جتــــرا بانتظــــام وف هــــذا الصــــدد   .الصــــادرة عــــن اتــــاكم
وتنفـذ تـدابري للتوعيــة العامـة لتشـجي  التسـامث والتصــدا خلطـاب الكراهيـة والتحـرين علــ   .العـام 

 .ئا اإلعالمالعنف العنصرا أو العر ي ف اخلطاب السياسي وف وسا
علـــ  مـــر لت   (2020-2012) ومـــن املقـــرر تنفيـــذ الســـ اتيجية الوطنيـــة إلدمـــاج الرومـــا -1٩

اســــ اتيجية علــــ   28اعُتمــــدت   . وعليــــ 2020-2014و 2014-2012: علــــ  النحــــو التــــا 
مــــاج الرومــــا مــــن خــــالل مراعــــاة خطــــة عمــــع علــــ  صــــعيد البلــــديات إلد 220الصــــعيد اإل ليمــــي و
أوىل أولويـــات  الوطنيـــة ف الســـ اتيجيةيعتـــرب التعلـــيم و  .ات اجملتمعـــات اتليـــةا تياجـــات وخصوصـــي

 .ف اجلهـــود مـــن أجـــع تعزيـــز إدمـــاج أطفـــال الرومـــا ف نظـــام التعلـــيم العـــامعـــاع  وتُ  .سياســـة اإلدمـــاج
وزارة التعلـــيم والعلـــوم   وتتـــوىل .بـــ  أطفـــال الرومـــا املدرســـي تـــدابري للحـــد مـــن التســـرب تخـــذ أيعـــاا وتُ 

بالتعـــاو  مـــ  مفتشـــيات التعلـــيم اإل ليميـــة والبلـــديات  مرا بـــة دور احلعـــانة واملـــدار  لتفـــادا إنشـــاء 
 .اجملموعات اإلثنية منفصول خاصة ليطفال 

أ ــــوال الســــجو  واكتظارهــــا  أاــــار الوفــــد إىل افتتــــا  مركــــزين األســــ لة عــــن وفيمــــا يتعلــــق ب -20
و ــال  .جــاز وتنفيــذ مشــروع لتحســ  رــرو  مراكــز ال تجــاز والســجو جديــدين مــن مراكــز ال ت

مشـــروع مشـــ   لســـتحدار نظـــام املرا بـــة اإللك ونيـــة  علـــ الوفـــد إ  الســـلطات تعمـــع مـــ  النـــروي  
 .عدد السجناء فنلف ات خمتارة من اجملرم  خل

 عـــــاء تقـــــدمي الـــــدعم ألســـــر األطفـــــال ذوا اإلعا ـــــة ونظـــــام عـــــن  باألســـــ لةوفيمـــــا يتعلـــــق  -21
األ ـــــدار   ـــــال الوفـــــد إ  التشـــــريعات تـــــنص علـــــ  تـــــوفري فـــــر  متكاف ـــــة ليطفـــــال ذوا اإلعا ـــــة 

و ــــد  .مــــن ذوا اإلعا ــــة ليســــر الــــ  تــــر  أطفــــالا يقــــدَّم الــــدعم املــــا   إ وإدمــــاجهم ف اجملتمــــ   و 
 .ذت تدابري عدة لتحس  التشريعات ف  ال  عاء األ داراّتُ 
  تعزيــــز تــــدابريها لعــــما  عــــدم التمييــــز وتــــوفري فــــر  متكاف ـــــة علــــ وتعمــــع بلغاريــــا أيعــــاا  -22

 .عن إدماجهم ف مجي   الت احلياة العامة لياخا  ذوا اإلعا ة  فعالا 
 اســتمرت اجلنســانية  اهلويـة ومغــايرا اجلنســي امليـع ومزدوجــي واملثليــ  باملثليـات يتعلــق وفيمـا -23

ا ف ذلـ  التمييـز حـ التمييـز  أاـكال مـن اـكع أا منـ  إىل ترمـي ثابتـة سياسات ف اتباع السلطات
 .  والقعاء علي ف  ق هولء األاخا 

وفيمـــا يتعلـــق بالســـوال عـــن العنـــف املنـــز   ذكـــر الوفـــد أ  احلكومـــة نفـــذت  بالتعـــاو  مـــ   -24
يـــالف احلمايـــة مـــن العنـــف املنـــز  ويعمـــع  .منظمـــات رغـــري  كوميـــة  تـــدابري ملكافحـــة العنـــف املنـــز 

ــ .متثــال لينظمــة الدوليــة وضــما  أ صــ  محايــة  كنــة للعــحاياعلــ  رصــد ال ذ بانتظــام محــالت وتنفَّ
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وأاــار  .املعرفــة بــصجراءات احلمايــة املتا ــة زيــادةومبــادرات عامــة لزيــادة الــوعي العــام بــالعنف املنــز  و 
 .إىل وجود دوائر للخدمات الجتماعية تقدم الدعم لعحايا العنف املنز  الوفد أيعاا 

نطـــا  جـــرائم العتـــداء اجلنســـي  أاـــار الوفـــد إىل أ  تلـــ  اجلـــرائم رداا علـــ  الســـوال عـــن و  -25
لتحقــق أركــا  اجلرميــة علــ  أ  يكــو  هــذا  اا مســبق مدرجــة ف التشــريعات وأ  عــدم الرضــا يعــد اــرطاا 

 .من اإلرادة احلرة للعحية الرضا نابعاا 
فــد التسكيــد أ  اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة علــ  األســ لة املتعلقــة بالجتــار بالبشــر  كــرر الو  ورداا  -26

 .الجتــار بالبشــر واصــل  العمــع مــ  الف ــات العــعيفة  ل ســيما مــ  أفــراد الرومــا والنســاء واألطفــال
تــــدابري ملنـــ  الجتـــار بالبشـــر ألرغــــراض العمـــع والســـتغالل اجلنســـي  وتقــــدمي عـــدة ونفـــذت احلكومـــة 

ــــز  إجــــراءات مال قــــة مــــرتك  جرميــــة الجتــــار بالنســــاء املســــاعدة إىل ضــــحايا الجتــــار بالبشــــر  وتعزي
  ويســــ  التعـــاو  مــــ  الســـلطات املعنيــــة ف البلـــدا  األخــــرا بشـــس  التحقيــــق ف واألطفـــال  عـــائياا 

 .أاكال الجتار عرب احلدود الوطنية
وأكـــد الوفـــد إنشـــاء هي ـــة مســـتقلة ملكافحـــة الفســـاد ف إطـــار اســـ اتيجية مكافحـــة الفســـاد  -27

 .ومورفيها مدرائهاتعي  ف م  توفري ضمانات الشفافية  2015م عا املعتمدة ف
ملكيــة وســائا اإلعــالم   ــال الوفــد إ  احلكومــة  ــدم  برنا هــا ف  الســوال عــنوخبصــو   -28
وســائا اإلعــالم  يكــم عمليــات اــراء وانــدماجأنظمــة جديــدة  ستشــر هــو برنــام  ي  و 2015م عــا

 .  و يد عل  البي ة اإلعالميةو د  إىل استبعاد إمكانية تسثري مال
علـــ  األســــ لة  ذكــــر الوفــــد أ  مســــسلة التصـــديق علــــ  التفا يــــة الدوليــــة حلمايــــة مجيــــ   ورداا  -2٩

 .األاــــخا  مــــن الختفــــاء القســــرا  ــــد نو شــــ  ف إطــــار نليــــة التنســــيق الوطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا 
لختفـــــاء القســـــرا اف تعريـــــ اوخلصـــــ  املنا شـــــة إىل ضـــــرورة مراجعـــــة التشـــــريعات الوطنيـــــة لتعـــــمينه

وف هـــذا الصـــدد  أنشـــم فريـــق عامـــع ليتـــوىل إعـــداد  .نشـــاء نليـــة فعالـــة لتعـــوين العـــحايا وأســـرهمإلو 
وذكـر الوفـد أ  بلغاريــا سـتنظر ف النعـمام إىل التفا يــة الدوليـة حلمايــة  .مشـاري  تعـديع التشــريعات

املســسلة ف إطــار  تلــ ا  بشــس   قــو  مجيــ  العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم عنــدما يُتوصــع إىل اتفــ
 .الياد األورو 

ــــاا علــــ  و  -30 األســــ لة املتصــــلة بتنفيــــذ نظــــام رومــــا األساســــي للمحكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة  جواب
وبا تمـــال التصـــديق علـــ  التعـــديالت املتعلقـــة كرميـــة العـــدوا   ذكـــر الوفـــد أ  التشـــريعات تتمااـــ  

تخــذ بعــد خطــوات و  تُ  .مــ  هــذا النظــام فيمــا يتعلــق بتجــرمي املخالفــات الــ  تنــدرج ف نطا ــ  نيامــاا 
 .ملموسة للتصديق عل  التعديالت

منظمـــات اجملتمـــ  املـــدي ف أعمـــال نليـــة التنســـيق الوطنيـــة  نيثيـــع بالســـوال عـــنوفيمـــا يتعلـــق  -31
لمشــاركة ف عمــع هــذ  اآلليــة  وأ  ملســبق لا التســجيعشــ   ل يُ   حلقــو  اإلنســا   أوضــث الوفــد أنــ
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كـــع   علـــ  املشـــاركة ف الجتماعـــات  مجيـــ  املنظمـــات رغـــري احلكوميـــة املعنيـــة  قـــو  اإلنســـا  تشـــجَّ 
 .اهتمام   ال  سب

  
 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

 
 ف احلـــوار لخـــال املقدمـــة التوصـــيات وتـــرد .وفـــداا ببيانـــات خـــالل جلســـة التحـــاور 75أدىل  -32
 .التقرير هذا من الثاي اجلزء
 .  التصـــــديق علـــــ  اتفا يــــة  قـــــو  األاـــــخا  ذوا اإلعا ـــــةعلــــ بلغاريـــــا إســـــبانيا وهنــــست -33

 الاجملــــورأت إســــبانيا أ   .الكراهيــــة وخبطــــاب هبجمــــات الرومــــا اســــتهدا  إزاء  لقهــــا عــــن وأعربــــ 
 .توصيات و ّدم  .حس  الوض  فيما يتعلق بتحقيق املساواة ب  اجلنس يسمث بت

وأعـــرب الســـودا  عـــن تقـــدير  للتطـــورات التشـــريعية واملوسســـية الـــ  طـــرأت منـــذ الســـتعراض  -34
نظــام  ــانو  نتخابيــة  وإدخــال تعــديالت علــ  القــوان  الالــدورا الشــامع األول  ول ســيما اعتمــاد 

 .صياتتو  و ّدم .ويدي  اس اتيجية مواصلة إصال  جهاز القعاء  2010 القعاء لعام
ـــ -35  بلـــ  خــــالل الســـتعراض الســــابق توصـــية بشــــس  كانــــ   ـــد س  بلغاريـــا  بــــرت الســـويد وذكَّ

وأاــــارت إىل الشــــكاوا املتعلقــــة بســــوء الظــــرو  واملعاملــــة ف مراكــــز ا تجــــاز  .رــــرو  ال تجــــاز
 .و  مــ  البــالغ  ف مراكــز الســتقبالســك نو الــ  الســويد إ  األطفــال رغــري املصــحوب  يُ  .املهــاجرين

 .توصيات السويد دم و 
 .مــن التوصــيات املتعلقــة حكافحــة العنــف املنــز  ول ظــ  سويســرا أ  بلغاريــا  بلــ  عــدداا  -36

 تــوفريوأعربــ  سويســرا عــن  لقهــا إزاء عــدم  .مــن اجلــرائمالعنــف املنــز  القــانو  ومــ  ذلــ   ل يعتــرب 
ة اجلنســــانية و ــــاملي اهلويــــ لمثليــــات واملثليــــ  ومزدوجــــي امليــــع اجلنســــي ومغــــايرال احلمايــــة الكافيــــة
 .توصيات و ّدم  .صفات اجلنس 

واــجع  تايلنــد بلغاريــا علــ  وضــ  تــدابري تشــريعية وإداريــة ورغريهــا مــن التــدابري املناســبة الــ   -37
علــ  كمــا اــجعتها تكفــع ال ــ ام الكامــع حلقــو  الطفــع  حــا ف ذلــ  ف  ــال  عــاء األ ــدار   

األاــــــخا  ذوا اإلعا ــــــة ف احلصــــــول علــــــ  اخلــــــدمات تكثيــــــف اجلهــــــود ف ســــــبيع تعزيــــــز فــــــر  
 .توصيات تايلند و ّدم  .الجتماعية

بصنشــــــاء نليــــــة التنســــــيق الوطنيــــــة حلقــــــو   بــــــ  مجهوريــــــة مقــــــدونيا اليورغوســــــالفية ســــــابقاا ور ّ  -38
مـــن اـــسن  أ  يعـــزز محايـــة  قـــو  اإلنســـا  جلميـــ  املـــواطن   بغـــن النظـــر عـــن مـــا اإلنســـا   وهـــو 
 .توصيات م و دّ  .أصلهم اإلثت

ليشــ  بصنشــاء  كمــة جنائيــة متخصصــة للبــ  ف  عــايا الفســاد واجلرميــة  - ور بــ  تيمــور -3٩
مشـاعر معـاداة األجانـب  بسـبب ـوادر عنـف  ـا بـُلّـع عنـ  مـن رغري أهنا أعرب  عن  لقهـا  .املنظمة

   .ليش  توصيات - تيمور و ّدم  .والالج  
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ية التنسـيق الوطنيـة حلقـو  اإلنسـا   الـ  يـراد هبـا تنظـيم وأاادت ترينيداد وتوبارغو بصنشاء نل -40
ـــــا لالضـــــطالع حســـــووليات وفقـــــاا  ـــــات  قـــــو  اإلنســـــا  ملختلـــــف جهـــــود بلغاري كمـــــا ل ظـــــ    .نلي

 .توصيات و ّدم  .الصكو  الدوليةمزيد من اخلطوات املتخذة من أجع النعمام إىل 
ـــة اآلليـــات مـــ  للتعـــاو  بلغاريـــا تبـــذهلا الـــ  بـــاجلهود تركيـــا ورّ بـــ  -41  .اإلنســـا  حلقـــو  الدولي

كـب ف املاضـي مـن مـن العقـاب عمـا ارتُ  واإلفـالت األ ليـات ف  ـق التمييـز إزاء  لقهـا عـن وأعرب 
ول ظــ  تركيــا أ  التشــريعات يصــر اللغــات املســتخدمة ف احلمــالت  .انتهاكــات حلقــو  اإلنســا 

 .توصيات تركيا و ّدم اللغة البلغارية؛  فالنتخابية 
عــــن اجلهـــــود الــــ  تبـــــذهلا  اـــــامالا   ــــدثاا  م  عرضـــــاا ول ظــــ  تركمانســــتا  أ  بلغاريـــــا  ــــدّ  -42

 .توصيات و ّدم  .احلكومة لتحس   الة  قو  اإلنسا  عل  أرض الوا  
وأثنـــ  أوكرانيـــا علـــ  بلغاريـــا جلهودهـــا ف ســـبيع تنفيـــذ التوصـــيات املنبثقـــة عـــن اجلولـــة األوىل  -43

الشـــامع  وأاـــارت إىل التـــدابري املتخـــذة لتعزيـــز محايـــة األ ليـــات  والتصـــديق مـــن الســـتعراض الـــدورا 
عل  صكو  دولية عدة ف  ال  قـو  اإلنسـا   واعتمـاد اسـ اتيجية بشـس  األفـراد احلاصـل  علـ  

 .توصيات و ّدم  .احلماية الدولية
بلغاريـــا علـــ  وأاـــارت اململكـــة املتحـــدة إىل التـــزام بلغاريـــا بتحســـ  وضـــ  الرومـــا واـــجع   -44

وأعربــ  عــن أملهــا ف أ  تعمــع احلكومــة علــ   .اّتــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات علــ  مســتوا البلــديات
 .تعزيــز الــوعي ف اجملتمــ  بشــس  املثليــات واملثليــ  ومزدوجــي امليــع اجلنســي ومغــايرا اهلويــة اجلنســانية

 .توصيات و ّدم 
وأعربـــــ  الوليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة عـــــن  لقهـــــا أل  العـــــغو  الـــــ  نيارســـــها الشـــــركات  -45

وسـائا اإلعـالم  وأل  الفسـاد يقـوض الثقـة ف الـ  نيارسـها الر ابـة الذاتيـة  يزيـدا والعغا السياسي 
 .اــوارغع بشــس   قــو  األ ليــاتالوليــات املتحــدة وأثــارت  .القعــاء ورغــري  مــن املوسســات احلكوميــة

 .توصيات و دم  .بلغاريا عل  تعزيز ومحاية  قو  اإلنسا  للمهاجرين وملتمسي اللجوء و ث 
وأاـــارت أورورغــــواا إىل التصـــديق علــــ  الربوتوكـــول الختيــــارا لتفا يـــة مناهعــــة التعــــذيب  -46
اتفا يـــة  قـــو  األاـــخا  ذوا اإلعا ـــة  واـــجع  بلغاريـــا علـــ  التصـــديق علـــ  الربوتوكـــول علـــ  و 

بالعهــد الــدو  اخلــا  بــاحلقو  ال تصــادية والجتماعيــة والثقافيــة وعلــ  التفا يــة  الختيــارا امللحــق
 .توصيات أورورغواا و ّدم  .الدولية حلماية مجي  األاخا  من الختفاء القسرا

ف اتفا يــة  قــو  األاـــخا   ول ظــ  مجهوريــة فنــزويال البوليفاريـــة أ  بلغاريــا باتــ  طرفـــاا  -47
 اعتمـاد ول ظـ  الرومـا عـي  رـرو  لتحسـ  املبذولـة اجلهـود علـ  وءالعـ وسلط  .ذوا اإلعا ة
 .توصيات و ّدم  .ة  قو  املرأةمحاي  ال ف اترز والتقدم الروما إلدماج الوطنية الس اتيجية
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 .وأاـــادت ألبانيـــا بصنشـــاء نليـــة التنســـيق الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا  وجلنـــة احلمايـــة مـــن التمييـــز -48
ول ظ  يديـد  ـالت العمـع ذات األولويـة بشـس   قـو  اإلنسـا  مثـع التسـامث الـديت والعر ـي  

 .توصيات ألبانيا و دم  .وإدماج الروما ومحاية  قو  املهاجرين والالج  
وأعرب  اجلزائر عـن تقـديرها إلنشـاء نليـة التنسـيق الوطنيـة حلقـو  اإلنسـا  واـجع  بلغاريـا  -4٩

تعزيـز بـرام  مكافحـة عمـع لاملـرأة  و  ف  ـقها للقعاء عل  املمارسـات التمييزيـة عل  مواصلة جهود
 .توصيات اجلزائر و ّدم  .األطفال وراهرة أطفال الشوارع

وركــزت  .لتعزيــز كفــاءة القعــاءاجلــارا تنفيــذها داريــة اإلقانونيــة و التــدابري بال وأاــادت أنغــول -50
اتيجية الوطنيـــــة للحـــــد مـــــن الفقـــــر وتعزيـــــز اإلدمـــــاج والســـــ    2020م علـــــ  الربنـــــام  اإل ـــــائي لعـــــا

 .توصيات أنغول . و ّدم 2020م الجتماعي  لول عا
إنشــاء أفر ــة عاملــة تعــ  حتابعــة  املتمثلــة ف مارســةامل اتبــاعول ظــ  األرجنتــ  مــ  التقــدير  -51

العنصــرا هي ــات املعاهــدات بشــس   ــالت التمييــز أعربــ  عنهــا وأاــارت إىل اــوارغع  .التوصــيات
 .وكــر  األجانــب الــ  يعــاي منهــا ملتمســو اللجــوء والالج ــو  واملهــاجرو  واأل ليــات اإلثنيــة والدينيــة

 .توصيات و ّدم 
بـــ  أرمينيـــا بـــاإلجراءات املتخـــذة لتعزيـــز  قـــو  األ ليـــات القوميـــة  وأاـــادت بالسياســـة ور ّ  -52

ــــات  فارــــاا  ــــة مواتيــــة لي لي ــــة لعــــما  وجــــود بي   .علــــ  تراثهــــا وهويتهــــا الثقــــافي  الــــ  تتبعهــــا الدول
ول ظـــ  مـــ  التقــــدير التـــدابري الراميــــة إىل مكافحـــة العنصــــرية وخطـــاب الكراهيــــة وجـــرائم الكراهيــــة 

 .توصيات أرمينيا و ّدم  .والجتار بالبشر
املظــا  ســو  يعــزز أمانــة جلنــة احلمايــة مــن التمييــز و  زيــادة عــدد أععــاء  إ  أســ اليا  الــو  -53

 .ور بـــــ  بـــــاجلهود املبذولـــــة إلصـــــال  جهـــــاز القعـــــاء ومكافحـــــة الفســـــاد .نســـــا إطـــــار  قـــــو  اإل
 .توصيات و ّدم  .الكراهية وأاارت أس اليا إىل عودة رهور جرائم

وأاــارت النمســا إىل بعــن املبــادرات املتخــذة بشــس  نظــام  عــاء األ ــدار لكنهــا أعربــ   -54
قهـــا إزاء ارتفـــاع معـــدل انتشـــار جهـــات أخـــرا  ل تواـــاطر  .عـــن أســـفها إزاء تـــسخر إصـــال  النظـــام
 و ـــــّدم  .ر رغـــــري املصـــــحوب األطفـــــال القّصـــــ ت ـــــال عـــــددالعنـــــف املنـــــز  والتمييـــــز ضـــــد الرومـــــا و 

 .توصيات
الســتعراض الــدورا الشــامع  بشــس  منتصــف املــدة  بــ  أذربيجــا  بتقــدمي بلغاريــا تقريــرور ّ  -55

ول ظـــ  انعـــمام  .اـــىالـــذا اـــارك  ف إعـــداد  موسســـات  كوميـــة ومنظمـــات رغـــري  كوميـــة 
تفا يــــة  قــــو  األاــــخا  ذوا لبلغاريــــا إىل الربوتوكــــول الختيــــارا لتفا يــــة مناهعــــة التعــــذيب  و 

 .توصية و دم  .خفن  الت انعدام اجلنسية بشس  تفا يةلالاإلعا ة و 
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وأاــــادت بلجيكــــا كهــــود بلغاريــــا مــــن أجــــع تنفيــــذ توصــــيات الســــتعراض الــــدورا الشــــامع  -56
لكـــــن بلجيكـــــا رأت أ  معاجلـــــة بعـــــن  .تمييـــــز العنصـــــرا والتطـــــر  وكـــــر  األجانـــــباألول بشـــــس  ال

 .وصياتت و ّدم  .يس  يتاج إىلزال تالشوارغع املتعلقة  قو  اإلنسا  ل 
ــــنن باعتمــــاد  ــــانو  النتخــــاب اجلديــــد و ور ّ  -57 ــــارا ببــــ  ب التصــــديق علــــ  الربوتوكــــول الختي

دو  إىل مســاعدة بلغاريــا ف يقيــق التنميــة ال تصــادية ودعــ  اجملتمــ  الــ .لتفا يــة مناهعــة التعــذيب
 .و دم  بنن توصيات .والجتماعية وف تعزيز  قو  اإلنسا 

التقـدم اتـرز ف  ـال مكافحـة اجلرميـة بب  البوسـنة واهلرسـ  باإلصـال ات القعـائية  و ور ّ  -58
اجلنسـ   و قـو  األاـخا   املنظمة  وباعتماد وتنفيـذ  ـوان  وسياسـات بشـس  يقيـق املسـاواة بـ 

 املتخــــذة لتشــــديدوطلبــــ  احلصــــول علــــ  معلومــــات عــــن تــــدابري  .ذوا اإلعا ــــة واأل ليــــات القوميــــة
 .بالنساء واألطفالمقاضاة املّتجرين 

إىل وأاــــادت الربازيــــع بالنعــــمام إىل الربوتوكــــول الختيــــارا لتفا يــــة مناهعــــة التعــــذيب  و  -5٩
بشـــــس  وضـــــ  األاـــــخا  عـــــدميي  1٩54م ة واتفا يـــــة عــــااتفا يــــة  قـــــو  األاـــــخا  ذوا اإلعا ـــــ

بشــــس  خفــــن  ــــالت انعــــدام اجلنســــية  واــــجع  علــــ  ســــحب  1٩61م اجلنســــية واتفا يــــة عــــا
ف  ـــق املـــرأة وأعربـــ  عـــن  لقهـــا إزاء املمارســـات التمييزيـــة . 1٩54عـــام  التحفظـــات علـــ  اتفا يـــة

 .توصيات و ّدم  .القسرية اإلعادة عدم ا  ام مبدأ ضما  ضرورة عل  واددت .والعنف املنز 
واــجع  بوركينــا فاســو بلغاريــا علــ  املعــي ف تنفيــذ الســ اتيجية الوطنيــة لتحقيــق املســاواة  -60

 .و ثــــ  احلكومــــة علــــ  تعزيــــز أنشــــطتها ف  ــــال التثقيــــف بشــــس   قــــو  اإلنســــا  .بــــ  اجلنســــ 
 .و دم  بوركينا فاسو توصيات

اء نظــــــــام وطــــــــت ل نــــــــذار املبكــــــــر بشــــــــس  األطفــــــــال وأثنــــــــ  كنــــــــدا علــــــــ  بلغاريــــــــا إلنشــــــــ -61
علـ  مواصـلة وتعزيـز اجلهـود املبذولـة للحـد مـن الفسـاد  واـجع  بلغاريـا أيعـاا  .املفقودين/املختطف 

 .توصيات كندا و دم  .ف مجي  القطاعات
ـــــة  قـــــو   -62 ـــــ  جـــــرت لتحســـــ   ال ـــــريات املوسســـــية ال ـــــ  التغي وســـــلط  اـــــيلي العـــــوء عل

 لقهـــا بشـــس   ارســـة العنـــف ضـــد األطفـــال والبـــالغ  ذوا اإلعا ـــة الذهنيـــة   وأعربـــ  عـــن .اإلنســـا 
 .الرومــــا ف  ــــقالتمييــــز مكافحــــة املســــاواة بــــ  اجلنســــ  و  ف يقيــــقضــــعف التقــــدم اتــــرز بشــــس  و 

 .توصيات و ّدم 
وأاـــادت الصـــ  بـــاجلهود املبذولـــة إلصـــال  جهـــاز القعـــاء  وتقـــدمي املســـاعدة إىل الف ـــات  -63

ر  وتعزيــز املســاواة بــ  القّصــ ف  ــقالتمييــز العنصــرا واجلــرائم و  ومكافحــة اجلرميــة املنظمــةالعــعيفة  
 .توصيات الص  و ّدم  .اجلنس 
وأاــارت كوســتاريكا إىل التصــديق علــ  الربوتوكــول الختيــارا لتفا يــة مناهعــة التعـــذيب   -64

ــــدابري ملواءمــــة التشــــريعات واملمارســــات الوطنيــــة مــــ    .الصــــ  ذلــــ واــــجع  بلغاريــــا علــــ  اّتــــاذ ت
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واــجع  بلغاريــا علــ  مواصــلة العمــع  .إىل مبــادرات التثقيــف بشــس   قــو  اإلنســا  وأاــارت أيعــاا 
 .توصيات و ّدم  .ز القعاءإصال  جها عل 
وأاـــارت كـــوت ديفـــوار مـــ  التقـــدير إىل اإلصـــال ات الوطنيـــة الـــ  تعـــطل  هبـــا بلغاريـــا  حـــا  -65
 .توصيات و ّدم  .اعتماد لصكو  دولية حلقو  اإلنسا  هافي
وأثنــ   ــرب  علــ  بلغاريــا ملــا اعتمدتــ  مــن تــدابري منــذ جولــة الســتعراض الــدورا الشــامع  -66

اتفا يـــة  قـــو  علـــ  صـــديقها علـــ  الربوتوكـــول الختيـــارا لتفا يـــة مناهعـــة التعـــذيب و تلاألخـــرية  و 
عــن املبــادرات احلاليــة الراميــة إىل مكافحــة الجتــار بالبشــر والقعــاء  األاــخا  ذوا اإلعا ــة  فعــالا 

 .توصية  رب  و دم  .عل  التمييز
 .املقدمــة أثنــاء جلســة التحــاورعلــ  عــدد مــن األســ لة والبيانــات  م الوفــد البلغــارا ردوداا و ــدّ  -67

منظمــات رغــري  كوميــة ملنــ  العنــف املنــز   وتنفــذهال مــن ميزانيــة الدولــة وأبلــع عــن املشــاري  الــ  نيــوَّ 
بانتظـــام ف الـــربام  الوطنيـــة الســـنوية ملنـــ  العنـــف  در جوأفـــاد بـــس  مجيـــ  األنشـــطة تـــ .ومحايـــة العـــحايا

وباإلضـــافة إىل ذلـــ   صـــيغ  تعــــديالت  .الالزمـــة ص لـــذل  امليزانيــــاتصَّـــّتاملنـــز  واحلمايـــة منـــ  و 
 انونيـــة لتحســـ  اإلطـــار القـــانوي املتعلـــق بـــالعنف املنـــز  مـــن خـــالل األخـــذ خبـــربات املنظمـــات رغـــري 

 .تعليقات اللجنة املعنية بالقعاء عل  التمييز ضد املرأةباحلكومية و 
علـــ  األســـ لة املتعلقـــة بـــبعن  ـــالت العنصـــرية والتعصـــب   ـــال الوفـــد إ  الســـلطات  ورداا  -68

املعنيــــــة نظــــــرت ف الدعــــــاءات املتعلقــــــة حظــــــاهر العنصــــــرية والتعصــــــب  واّتــــــذت إجــــــراءات  عنــــــد 
 ل نيلـ  ســجالا وأكــد الوفـد أ  بلغاريــا  .ال تعـاء  ملقاضـاة مــرتك  هـذ  األفعــال وإنـزال العقوبــة هبـم

 .وم  ذل   فص  السلطات سو  تظع متيقظة .األفعال أو املظاهر هبذ   افالا 
ذت لعـــما   قـــو  الرومــــا ف الرعايـــة الصـــحية والعمــــع تـــدابري عــــدة اُّتـــ إىلوأاـــار الوفـــد  -6٩

الرومــا   طائفــةتــارو  مـن و ــال إ  الوسـطاء املعنيــ  بالصــحة والعمـع الــذين  ُ  .وإدمـاجهم ف اجملتمــ 
را وجُتـ .و ـد زاد عـدد الوسـطاء املعنيـ  بالصـحة .وتلـ  الطائفـة ع العـامميثلو  صلة وصع بـ  القطـا 

أنشـم نظـام لرصـد  ـد و  .الرومـا فحو  طبية و ائية ف مستوطنات الروما وتعطـ  اللقا ـات ألطفـال
ــــدة منصـــــة علــــ  معتشـــــياســــ اتيجيات إدمـــــاج الرومــــا  جلمـــــ  البيانــــات علـــــ  الصــــعيد البلـــــدا  مو َّ

 .الروما عمالةجهود لدعم  ذل وبُ  .واإل ليمي والوطت
 وتواصــــع .وذكــــر الوفــــد أ  مبــــدأ املســــاواة وعــــدم التمييــــز مكــــر  ف الدســــتور والتشــــريعات -70

 ف  ــقسياســا ا الثابتــة الراميــة إىل منــ  التمييــز بكافــة أاــكال   حــا ف ذلــ  التمييــز اتبــاع الســلطات 
 و ظــــر .القعــــاء عليــــ إىل نســــانية  و املثليــــات واملثليــــ  ومزدوجــــي امليــــع اجلنســــي ومغــــايرا اهلويــــة اجل

 منهــا األســباب مــن عــدد علــ  بنــاء مبااــر رغــري أو مبااــر نيييــز أا  ارســة التمييــز مــن احلمايــة  ــانو 
 .نوع اجلن  وامليع اجلنسي
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 .التعلـــيم ويكفـــع القـــانو   ـــق األطفـــال ذوا اإلعا ـــة ف احلصـــول علـــ  فـــر  متكاف ـــة ف -71
 .كامالا اا  إلعا ة ف نظام التعليم العام د ويعمن اإلطار القانوي دم  األطفال ذوا ا

بشــس   ــالت اُدعــي فيهــا التعــرض للتمييــز  نفــ  الوفــد أ  تكــو  هنــا  أا  بيــا علــ   ورداا  -72
وفقــاا و ــال إ  أمــاكن العبــادة تُبــ   .دينيــةألا طائفــة معاملــة نيييزيــة فيمــا يتعلــق ببنــاء أمــاكن عبــادة 

 فهــــي الدينيــــة األ ليــــات علــــ  العتــــداءات أمــــا .إلجــــراءات موّ ــــدة ول ّتعــــ  ألا اــــرو  خاصــــة
 .لكراهيةا بداف  التخريب  م ويواج  اجلناة الوا    ف عرضية
وجــرت مواءمــة التشــريعات املتعلقــة بــالالج   واملهــاجرين مــ  معــايري اليــاد األورو   وهــي  -73

ــــة عــــا ــــارا امللحــــق هبــــااخل 1٩51م متمااــــية مــــ  اتفا ي ــــ  والربوتوكــــول الختي  .اصــــة بوضــــ  الالج 
احلكومـــة املســـاعدة  وتـــوفر .ظمـــ  محـــالت إعالميـــة لتهي ـــة بي ـــة مواتيـــة وداعمـــة لنـــدماج الالج ـــ ونُ 

القانونيـــة والجتماعيـــة  حـــا ف ذلـــ  املشـــورة القانونيـــة اجملانيـــة والتعلـــيم والتـــدريب وخـــدمات ال مجـــة 
 .و د يسن  ررو  عي  ملتمسي اللجوء .ب الذين يطلبو  احلماية الدوليةالشفوية ليجان

ذت ملكافحـة الجتـار بالبشـر وتقـدمي املسـاعدة إىل وأبلع الوفد عن عدد مـن التـدابري الـ  اُّتـ -74
 بالبشــر الجتــار لعــحايا وبُِنيــ  .ززت  ــدرات اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة الجتــار بالبشــروُعــ .العــحايا

وأنشـــم  .العـــحايا إ الـــة نليـــات واســـتحدث  .هلـــم والـــدعم احلمايـــة لتقـــدمي متخصصـــة اكـــزومر  مـــ و  
وتعاونــ   .ظمــ  محــالت عامــة اــى كــصجراء و ــائيونُ  . لــ  وطــت ملســاعدة العــحايا وتعويعــهم

 .بلغاريا م  الوكالت املعنية وبلدا  املقصد ف إطار ثنائي وإطار متعدد األطرا 
قــة بتعريــف اجملموعــات اإلثنيــة لــذا ا   ــال الوفــد إ  السياســة الــ  املتعل األســ لةوخبصــو   -75

الشس  تتسق مـ  التزاما ـا حوجـب اتفا يـة  لـ  أوروبـا اإلطاريـة حلمايـة األ ليـات  ذا تتبعها بلغاريا ب
مكفــــول ف املمارســــة  ــــق  ــــق األ ليــــات ف  ارســــة ثقافتهــــا  وهــــو إ  الدســــتور يعــــمن و  .القوميــــة

وعـــالوة علــــ  ذلــــ   ل ّتعــــ   ريــــة تكــــوين  .اجملموعــــات اإلثنيــــة دو  أا عقبــــاتالعمليـــة جلميــــ  
 .دو   ارسة اهلوية الثقافية وتنميتهايول أا عوائق  ول توجداجلمعيات ألا  يود  

إعــــادة املمتلكــــات الــــ  صــــادرها النظــــام الشــــيوعي مــــن إ ــــدا شــــس  علــــ  الســــوال ب ورداا  -76
رة أعيــدت بنــاء علــ   ــرارات صــادرة عــن اتــاكم متلكــات املصــاد    املإالطوائــف الدينيــة   ــال الوفــد 

 .دو  أا نيييز
قــال إ  ف اســتخدام لغــات األ ليــات ف فــ ة احلمــالت النتخابيــةعــن ورد الوفــد علــ  ســوال  -77

الدستور يعمن استخدام اللغة األم ف كثري مـن  ـالت احليـاة  لكـن يتعـ  اسـتخدام اللغـة البلغاريـة 
و ــدم الوفــد إ صــاءات عــن عــدد املــدار  الــ  تــوفر  .النتخابيــة باعتبارهــا لغــة الدولــةف احلمــالت 

 .األ لية ال كية منالتعليم باللغة ال كية للطالب 
 .ول ظــــ  اجلمهوريــــة التشــــيكية مــــ  التقــــدير رد الوفــــد علــــ  بعــــن األســــ لة املعــــدة ســــلفاا  -78

 .توصيات و ّدم 
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  وعــدم األ ليــات  ول ســيما الرومــا ف  ــقالتمييــز  اءاستشــر وســلط  الــدا ر  العــوء علــ   -7٩
وفيمـا أاـارت إىل تـدفق املهـاجرين والالج ـ  بشـكع متزايـد  اـددت علـ  التحـدا  .التسامث معها

 الـــــدا ر  و ـــــدم  .مـــــ  املعـــــايري الدوليـــــة املتمثـــــع ف ضـــــما  معاملـــــة العـــــعفاء معاملـــــة تتفـــــق نيامـــــاا 
 .توصيات

ة ف  ــال التثقيــف بشــس   قــو  اإلنســا  وتــدريب مــورفي ور بــ  مصــر بــاجلهود املبذولــ -80
واــجع  احلكومــة علـ  مواصــلة اجلهــود ملكافحــة العنصــرية  حــا ف  .إنفـاذ القــانو  ومكافحــة الجتــار

 .توصيات و ّدم  .ذل  خطاب الكراهية والتحرين عليها  عن طريق وسائا اإلعالم
عـن  تقـوم علـ  املشـاركة ف إعـداد تقريرهـا فعـالا وهنست السلفادور بلغاريا عل  اعتمـاد نليـة  -81

 .توصيات و ّدم  .املظا    يظ  هبا أمانةلاممية األإنشاء نلية التنسيق الوطنية حلقو  اإلنسا  و 
واــجع  إســتونيا بلغاريــا علــ  تكثيــف جهودهــا ف  ــال إصــال  جهــاز القعــاء ومكافحــة  -82

علـــ  نـــز  والرغتصــاب الزوجــي علــ  وجــ  التحديــد  و و ثّــ  بلغاريــا علــ  جتــرمي العنــف امل .الفســاد
 .توصيات إستونيا و دم  .اجلرميت  معاا  عل  تلقائياا  املقاضاةإتا ة إمكانية 

إيصـــال فكـــرة التـــسثري اإللـــا  للتعلـــيم علـــ  مســـتقبع أطفـــال  أنـــ  ينبغـــيوأاـــارت فنلنـــدا إىل  -83
هـــود مكافحـــة جـــرائم الكراهيـــة وزيـــادة ور بـــ  فنلنـــدا ك .الرومـــا إىل نبـــائهم علـــ  حنـــو أكثـــر فعاليـــة

 .توصيات و ّدم  .الوعي العام من أجع تعزيز التسامث ف اجملتم 
علــ  القــانو  اجلنــائي للحــد مــن املســوولية  دخلــ  مــوخراا وأاــادت فرنســا بالتعــديالت الــ  أُ  -84

ــــيث اســــتماع الســــلطة ا" الغــــر  الزر ــــاء" صنشــــاءبر و اجلنائيــــة الوا عــــة علــــ  القّصــــ لقعــــائية إىل الــــ  تت
 .ر الرعايـــة املقدمـــة للقّصـــ وطلبـــ  فرنســـا احلصـــول علـــ  مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن يســـ .األطفـــال
 .توصيات و ّدم 
ف  وأثن  جورجيا عل  بلغاريا لتصـديقها علـ  عـدة صـكو  حلقـو  اإلنسـا  وبـذهلا جهـوداا  -85

ور بــ  بصنشــاء نليــة  .أمــ  املظــا  ومكافحــة الفســادموسســة ســبيع إصــال  جهــاز القعــاء  وتعزيــز 
م  جورجيــا و ــدّ  .التنســيق الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  وتراجــ  عــدد األطفــال ف موسســات متخصصــة

 .توصيات
  القـانو  الـذا ل يـزال  ائمـاا بـالتعـارب  توأعرب  أملانيا عن  لقهـا املسـتمر بشـس   ـال -86

مــن الســلطات  الــ  إ  مــا تبذلــ  و  .علــ  الــور  والوا ــ   وبشــس  املســائع املتعلقــة بصدمــاج الالج ــ 
. رتكــب بــداف  الكراهيــة والتحقيــق فيهــا  تُ منــ  اجلــرائم الــســبيع ف جهــود   أملانيــا و ــّدم  رغــري كــا  
 .توصيات

 .توصيات و ّدم  .وأثن  رغانا عل  التصديق عل  عدة صكو  دولية حلقو  اإلنسا  -87
بعمليـــة متابعـــة توصـــيات  معنيـــةعاملـــة وأاـــادت اليونـــا  باملمارســـة املتمثلـــة ف إنشـــاء أفر ـــة  -88

وأاــارت إىل التقــدم اتــرز ف  ــال يقيــق املســاواة بــ  اجلنســ   وإىل  .الســتعراض الــدورا الشــامع
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 .التعـــديالت املعتمـــدة لتعزيـــز  لـــ  املســـاواة بـــ  اجلنســـ  ومبـــادرات التوعيـــة بشـــس  العنـــف املنـــز 
 .توصيات و ّدم 
لــربام  والســ اتيجيات وخطــا العمــع الراميــة إىل يســ   الــة وأاــادت هنغاريــا بعــدد مــن ا -8٩

أكتـــوبر /األول تشـــرين ف ونزيهـــة  ـــرة انتخابـــات نظمـــ  بلغاريـــا أ  الرتيـــا  مـــ  ول ظـــ  .الرومـــا
 .توصيات هنغاريا و ّدم  .إىل القانو  النتخا  اجلديد استناداا  اضيامل
تعــــوين مــــن دفعــــة وا ــــدة جلميــــ  أصــــحاب تقــــدمي ب ــــرار  عتمــــادوأاــــارت إندونيســــيا إىل ا -٩0

الشكاوا الفردية الذين أوص  هي ـات األمـم املتحـدة املنشـسة حوجـب معاهـدات حـنحهم تعويعـات 
 إندونيســــيا و ــــدَّم  .شــــس ذا  المــــن املعلومــــات بــــ عــــن األضــــرار الــــ  حلقــــ  هبــــم  وطلبــــ  مزيــــداا 

 .توصيات
اعتمــاد الســ اتيجية الوطنيــة باإلنســا   و  وأاــاد العــرا  بصنشــاء نليــة التنســيق الوطنيــة حلقــو  -٩1

التصـــديق علـــ  اتفا يـــة  قـــو  األاـــخا  ذوا بإلدمـــاج األفـــراد احلاصـــل  علـــ  احلمايـــة الدوليـــة  و 
و ـــ  العـــرا   .الربام  الراميـــة إىل احلـــد مـــن الفقـــربـــاملظـــا   و  أمانـــة اإلعا ـــة  وكهـــود تعزيـــز  ـــدرات

   .حلماية مجي  األاخا  من الختفاء القسرا بلغاريا عل  التصديق عل  التفا ية الدولية
و ثــــ   .واــــجع  أيرلنــــدا بلغاريــــا علــــ  مواصــــلة التقــــدم ف يقيــــق املســــاواة بــــ  اجلنســــ  -٩2

و الــ  أيرلنــدا إهنــا تشــاطر  .بلغاريــا علــ  تعــديع تشــريعا ا لتجــرمي العنــف املنــز  والرغتصــاب الزوجــي
 .ة  لقهـــا بشـــس  اســـتمرار اعتبـــار التشـــهري جرميـــة جنائيـــةمنظمـــة األمـــم املتحـــدة لل بيـــة والعلـــم والثقافـــ

 .توصيات و ّدم 
وأعربـ  إســرائيع عـن  لقهــا إزاء املعلومــات املتعلقـة خبطــاب الكراهيــة والعتـداء علــ  أمــاكن  -٩3

أ  اللجنــة املعنيـة  قـو  اإلنسـا  كانــ   ـد أاـارت إىل  لـة عــدد  ول ظـ  أيعـاا  .العبـادة واملصـل 
 .توصيات إسرائيع و ّدم  . عايا العنف املنز  والعنف اجلنساي املرفوعة أمام القعاء

بـــ  إيطاليــــا بـــصيالء بلغاريــــا أولويـــة للتثقيــــف بشـــس   قــــو  اإلنســـا  وملكافحــــة التمييــــز ور ّ  -٩4
 .توصيات إيطاليا و ّدم  .كمي  أاكال 

وف معـــرض  .بـــ  اليابـــا  بالتصـــديق علـــ  الصـــكو  الدوليـــة الرئيســـية حلقـــو  اإلنســـا ور ّ  -٩5
اإلاـــارة إىل التقـــارير الـــواردة عـــن ســـوء رـــرو  ال تجـــاز  دعـــ  بلغاريـــا إىل ضـــما  محايـــة  قـــو  

 بـــا اليا و ـــّدم  .  ول ســـيما يســـ  معاملـــة الســـجناءلـــديها اإلنســـا  ف إجـــراءات العدالـــة اجلنائيـــة
   .توصيات

وأعربـــ  الكويـــ  عـــن تقـــديرها للجهـــود الـــ  تبـــذهلا بلغاريـــا لتنفيـــذ مـــا  بلتـــ  مـــن توصـــيات  -٩6
 الكويـ  و ـّدم  .  وهـو مـا يوكـد التزامهـا  قـو  اإلنسـا األول خالل السـتعراض الـدورا الشـامع

 .توصيات
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لشــامع األول  وأثنــ  بــ  ليبيــا بالتقــدم الــذا أ رزتــ  بلغاريــا منــذ الســتعراض الــدورا اور ّ  -٩7
ع  ليبيــــا واــــجّ  .عليهـــا ملــــا تبذلـــ  مــــن جهـــود ف ســــبيع تعزيـــز  قــــو  اإلنســـا  وا  امهــــا ومحايتهـــا
 .بلغاريا عل  املعي ف تعزيز ويس  فعالية أداء املوسسات التشريعية والتنفيذية

 قـــو  بشـــس  ول ظــ  ماليزيـــا مــ  التقـــدير التقــدم اتـــرز ف تنفيــذ مـــا  بلتــ  مـــن توصــيات  -٩8
ول ظـــ  ماليزيـــا التـــدابري  .الطفـــع  والعنـــف كميـــ  أاـــكال   واملوسســـات الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا 

 .توصيات و ّدم  .ال  اّتذ ا بلغاريا ملكافحة كر  األجانب وخطاب الكراهية والجتار بالبشر
ول ظــــ   .بــــ  املكســــي  بالتصــــديق علــــ  اتفا يــــة  قــــو  األاــــخا  ذوا اإلعا ــــةور ّ  -٩٩

باسـتقالل القعــاة واتــام   ورأت  ةاملعنيــ ةاخلاصـ ةاإلصـال  القعــائي والسـتعداد للتعــاو  مـ  املقــرر 
 .توصيات و ّدم  .هذ  اجلهود ينبغي تكثيف  أن

    اجلبـــــع األســــود بلغاريـــــا علـــــ  زيــــادة يســـــ  وضـــــ  األطفــــال العـــــعفاء اجتماعيـــــاا واــــجّ  -100
 اهلجـراتسياسـات وطنيـة مـن أجـع التصـدا ملسـسلة سيما أطفـال الرومـا  وعلـ  املعـي ف وضـ   ول

 .ها نلية التنسيق الوطنية حلقو  اإلنسا  ققتوسسل عن النتائ  ال   .الالج  تدفقات املختلطة و 
 "2020ا بلغاريــــ"   املغـــرب بلغاريـــا علـــ  مواصــــلة الســـعي إىل بلـــو  أهـــدا  برنـــام واـــجّ  -101

املتخـــذة ف  ـــال التثقيـــف بشـــس   قـــو  اإلنســـا  ور ـــب بالتـــدابري . 2020ة والســـ اتيجية الوطنيـــ
 .توصيات املغرب و ّدم .تدابري مكافحة الجتار بالبشربو 

ـــــة حلقـــــو  اإلنســـــا  واعتمـــــاد  -102 ـــــا مـــــ  التقـــــدير إنشـــــاء نليـــــة التنســـــيق الوطني ول ظـــــ  ناميبي
 .توصيات و ّدم  .الس اتيجية الوطنية إلدماج األفراد احلاصل  عل  احلماية الدولية

يشــــمع  دل مــــوخراا ول ظــــ  هولنــــدا مــــ  التقــــدير أ   ــــانو  احلمايــــة مــــن التمييــــز الــــذا ُعــــ -103
بــــاجلهود الــــ  تبــــذهلا بلغاريــــا بــــ  هولنــــدا  ّ ور  .احلمايــــة مــــن التمييــــز ف  ــــالت تغيــــري نــــوع اجلــــن 

 م و ــدّ  .املثليـات واملثليــ  ومزدوجــي امليـع اجلنســي ومغــايرا اهلويـة اجلنســية ف  ــقالتمييــز  ملكافحـة
 .توصيات هولندا
النيجــر إنشــاء نليــة التنســيق الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  واعتمــاد التعــديالت القانونيــة   ول ظـ -104

 .توصية و ّدم  .النظام القعائي هبد  يدي  القعاء وضما  استقالليت ال  أُدخل  عل  
نـام  اإل ـائي الـوطت الرب  هـاعتمادل  و ءالقعـاجهـاز  هاوأثن  نيجرييا عل  بلغاريـا إلصـال  -105
والســـ اتيجية الوطنيـــة للحـــد مـــن الفقـــر وتعزيـــز اإلدمـــاج الجتمـــاعي هبـــد  احلـــد مـــن  2020م لعـــا

 .توصيات نيجرييا و ّدم  .الفقريشو  ف عدد األاخا  الذين يع
ول ظــــــ  النــــــروي  التصــــــديق علــــــ  عــــــدد مــــــن املعاهــــــدات  واجلهــــــود املبذولــــــة لتحســــــ   -106

وأثنـــ  علـــ  بلغاريـــا خلفـــن  ـــالت  .ســـ اتيجيات ف  ـــال  قـــو  اإلنســـا التشـــريعات واعتمـــاد ا
 .توصيات النروي  و دَّم  .التسرب ب  أطفال الروما
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وأعربـــ  باكســــتا  عــــن تقــــديرها للتــــزام بلغاريــــا وتعاوهنــــا مــــ  اإلجــــراءات اخلاصــــة وهي ــــات  -107
ـــةاملعاهـــدات  وأاـــادت بـــاخلطوات املتخـــذة لتعزيـــز  ـــدرات   .املظـــا  وجلنـــة احلمايـــة مـــن التمييـــز أمان

   .توصيات باكستا  و ّدم 
اإلجــراءات اخلاصــة  هــابــ  الفلبــ  بــاإلجراءات املتخــذة لتعزيــز  قــو  اإلنســا   حــا فيور ّ  -108

 .توصيات و ّدم  .بالعنف املنز  والجتار بالبشر ومشاركة املرأة ف القطاع  العام واخلا 
الجتمــاعي وال تصــادا  ول ســيما  لرومــااود املبذولــة لتحســ  وضــ  وأاــادت بولنــدا بــاجله -10٩

 .توصيات و ّدم  .(2020-2012ا )م  تنفيذ الس اتيجية الوطنية إلدماج الروم
ول ظ  الربتغـال مـ  الرتيـا  التـزام بلغاريـا بتعزيـز محايـة  قـو  اإلنسـا   ول سـيما إنشـاء  -110

ــــة حلقــــو  اإلنســــا  و ــــّدم  .  والســــ اتيجية املتكاملــــة ملنــــ  ومكافحــــة الفســــادنليــــة التنســــيق الوطني
 .توصيات
ول ظــــــ  مجهوريــــــة مولــــــدوفا التصــــــديق علــــــ  اتفا يــــــة  قــــــو  األاــــــخا  ذوا اإلعا ــــــة  -111

 .والربوتوكـــول الختيـــارا لتفا يـــة مناهعـــة التعـــذيب وإنشـــاء نليـــة التنســـيق الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا 
 اخلاصــة هبــم راكــزاملضــحايا الجتــار بالبشــر و ملــ وا   اإل ليمــي واستفســرت عــن بيانــات تتعلــق بــالتوزي

 .توصيات و ّدم  .ومصادر نيويلها
منــــذ الســــتعراض الـــدورا الشــــامع الســــابق    ـــرز  بالتقــــدم الــــذا أُ  وأ اطـــ  رومانيــــا علمـــاا  -112
وطنيـة ف ذلـ  التصـديق علـ  الربوتوكـول الختيـارا لتفا يـة مناهعـة التعـذيب  وإنشـاء موسسـة  حا

 .توصيات رومانيا و ّدم  .حلقو  اإلنسا   والتعاو  الدو  ف مكافحة الجتار بالبشر
وأعرب الياد الروسي عـن  لقـ  إزاء ازديـاد عـدد اجلماعـات واأل ـزاب ذات النزعـة القوميـة  -113

و ـــّدم  .التعلـــيم والســـكن والعمـــع منهـــا الرومـــا  ف  ـــالت ف  ـــقاملتطرفـــة  وإزاء اســـتمرار التمييـــز 
 .توصيات الياد الروسي

وأثنـ  روانـدا علـ  بلغاريـا لتصـديقها علـ  الربوتوكـول الختيـارا لتفا يـة مناهعـة التعــذيب  -114
املظــــا   وحلرصــــها علــــ   أمانــــة ــــدرات  هــــاتعزيز لاتفا يــــة  قــــو  األاــــخا  ذوا اإلعا ــــة  و علــــ  و 

 .توصيات رواندا و ّدم  .تكافو الفر  ب  ملرأة والرجع
ملســاواة تتـوخ  اع  صـربيا بلغاريـا علــ  اّتـاذ تـدابري تشـريعية للنهــوض بسياسـة اـاملة واـجّ  -115

وطلبــ  إىل بلغاريــا عــرض األنشــطة واخلطــا  .لوفــاء بالتزاما ــا جتــا  األ ليــات القوميــةلبــ  اجلنســ  و 
 .و ّدم  صربيا توصيات .الرامية إىل زيادة تعزيز هوية خمتلف اجملموعات اإلثنية

 .والتشـــريعي وتـــدابري مكافحـــة الجتـــار ئي ظـــ  ســـرياليو  مـــ  التقـــدير اإلصـــال  القعـــاول -116
األ ليـات اإلثنيـة والدينيـة  الـذا ميـار   علـ واجع  بلغاريـا علـ  تنفيـذ السياسـات املتعلقـة بـالعنف 

ــــب النمطيــــة اجلنســــانية وتعزيــــز املســــاواة بــــ  اجلنســــ  تنفيــــذاا   .فعــــالا  و ثتهــــا علــــ  مكافحــــة القوال
 .توصيات سرياليو  و ّدم 
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بــ  م  ســلوفاكيا بــاجلهود املبذولــة لتحســ  التنســيق فيمــا بــ  الســلطات العامــة ور ّ وســلّ  -117
ع  بلغاريـا علـ  املعـي ف تنفيـذ السـ اتيجية واـجّ  .باملبادرات ال  أطلق  ف  ال  قـو  الطفـع

 .توصيات و ّدم  .الوطنية إلدماج الروما
بالنعــمام إىل عـــدة صــكو  دوليـــة حلقــو  اإلنســـا   ول ســيما التفا يـــة بــ  ســـلوفينيا ور ّ  -118

و ائيــة وطنيـة  و ثــ   املظــا  نليـةا  أمانـةبــ  بتعيـ  ر ّ كمـا  .املتعلقـة خبفـن  ــالت انعـدام اجلنســية
 .توصيات و ّدم  .بلغاريا عل  مواصلة هذ  اجلهود

تعزيـــز نظـــام باإلصـــال ات القعـــائية و وأعـــاد الوفـــد البلغـــارا تسكيـــد التـــزام احلكومـــة حواصـــلة  -11٩
وأبلــع الوفــد عــن التــدابري اجلاريــة مــن أجــع تعزيــز التشــريعات  .للمعــايري الدوليــة  عــاء األ ــدار وفقــاا 

 .املتعلقة بقعاء األ دار
وأاار الوفد إىل جهود احلكومة من أجـع يسـ  التشـريعات املتعلقـة باملسـاواة بـ  اجلنسـ   -120

 ــد يقــق بعــن التقــدم  و ــال إ  .املنــز  ومحايــة  قــو  األاــخا  ذوا اإلعا ــةومكافحــة العنــف 
 .ف معاجلة اكتظاظ السجو  وهنا  تدابري إضافية تـُتَّخذ ملواصلة التصدا لكتظاظ السجو 

ث الــــذا جــــرا ف إطــــار عمليــــة صــــريوف اخلتــــام  أعــــرب الوفــــد عــــن اــــكر  علــــ  احلــــوار ال -121
ة لتقيـــيم ســـاحنالســـتعراض  ورأا أ  الســـتعراض الـــدورا الشـــامع ميثـــع  بالنســـبة لكـــع بلـــد  فرصـــة 

 .ةيدعن تبادل املمارسات اجل  الة  قو  اإلنسا  فعالا 
القـــدرات الوطنيـــة ف  ـــال تعزيـــز ومحايـــة  ســـ وأعـــرب الوفـــد عـــن التـــزام احلكومـــة حواصـــلة ي -122

و ــال إ  بلغاريــا تظــع ملتزمــة حواصــلة تعاوهنــا مــ  اآلليــات الدوليــة حلقــو  اإلنســا   .ا  قــو  اإلنســ
ــ سكيــداتو ــدم الوفــد ت .ومتابعــة الســتعراض م  دّ موداهــا أ  املســائع الــ  أثــريت والتوصــيات الــ  ُ 

خـــالل الســـتعراض ستخعـــ  لدراســـة معمقـــة وأ  احلكومـــة ســـتعلن مو فهـــا بشـــس  مجيـــ  التوصـــيات 
 .  2015رب سبتم/د الدورة الثالث  جملل   قو  اإلنسا   ف أيلول بع انعقا

  
 **االستنتاجات والتوصيات -ثانياا  

 
ستتتدرب بلغاريتتا التوصتتيات التاليتتة  وستتتقدل ردوداا عليمتتا  تتي واتت  مناستتب ال يتجتتاو   -123

 :2015ر سبتمب/ ي أيلول ين لمجلس حقوق اإلنسانثالثموعد الدورة ال
التصتتتديق علتتتا االتفاايتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتء ا  تتت ا  متتتن اال تفتتتاء  123-1

 القسري )ا رجنتين( )البرتغال( )غانا(؛
التصتتتديق علتتتا االتفاايتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتء ا  تتت ا  متتتن اال تفتتتاء  123-2

 سري ) رنسا(؛القسري واالعتراف با تصا  اللجنة المعنية بحاالت اال تفاء الق
 
 

   ُيرَّر الستنتاجات والتوصيات. **
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لعمتتتتد التتتتدولي ال تتتتا  الملحتتتتق باالتصتتتتديق علتتتتا البروتويتتتتول اال تيتتتتاري  123-3
 بالحقوق االاتصادية واالجتماعية والثقا ية )البرتغال(؛

ذ جميتتتتتتء التتتتتتتدابير القانونيتتتتتتة الال متتتتتتة للتصتتتتتتديق علتتتتتتا البروتويتتتتتتول اات تتتتتت 123-4
االجتماعيتتتتتة اال تيتتتتتاري الملحتتتتتق بالعمتتتتتد التتتتتدولي ال تتتتتا  بتتتتتالحقوق االاتصتتتتتادية و 

والثقا يتتتتة والبروتويتتتتول اال تيتتتتاري لالتفاايتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتء ا  تتتت ا  متتتتن 
 )ألبانيا(؛ اال تفاء القسري

لتصتتتتديق علتتتتا البروتويتتتتول اال تيتتتتاري الملحتتتتق بالعمتتتتد التتتتدولي ال تتتتا  ا 123-5
ة اال تيتتاري لالتفاايتتة الدوليتت بتتالحقوق االاتصتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة والبروتويتتول

 ي )الكوي (؛لحماية جميء ا   ا  من اال تفاء القسر 
النظتتر  تتي التصتتديق علتتا االتفاايتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتء العمتتال  123-6

 ليشتي( )رواندا(؛ - )تيمور المماجرين وأ راد أسرهم )بوريينا  اسو(
النظتتتر  تتتي االنلتتتمال قلتتتا االتفاايتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتء العمتتتال  123-7

 المماجرين وأ راد أسرهم )مصر(؛
التصتتديق علتتا االتفاايتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتء العمتتال الممتتاجرين  123-8

 وأ راد أسرهم )الجزائر( )سيراليون( )غانا( )الفلبين(؛
 )الفلبين(؛( 189  رام )2011  التصديق علا اتفااية العمال المنزليين ٩-123
يتتتة مناهلتتتة التعتتت يب وغيتتتر  متتتن ضتتترو  النظتتتر  تتتي التصتتتديق علتتتا اتفاا 123-10

 ليشتي(؛ - المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالقنسانية أو الممينة )تيمور
ات تتتتتاذ قجتتتتتراءات للتصتتتتتديق علتتتتتا تعتتتتتديالت يمبتتتتتاال علتتتتتا نظتتتتتال رومتتتتتا  123-11

 ا ساسي للمحكمة الجنائية الدولية )قستونيا(؛
ي التفاايتتتة حقتتتوق ال فتتتل التوايتتتء والتصتتتديق علتتتا البروتويتتتول اال تيتتتار  123-12

 المتعلق بإجراء تقديم البالغات )أيرلندا( )سلو اييا(؛
التصتتتتديق علتتتتا اتفاايتتتتة مجلتتتتس أوروبتتتتا بشتتتت ن منتتتتء العنتتتتف ضتتتتد المتتتترأة  123-13

 والعنف المنزلي ومكا حته )قي اليا(؛
الملتتتتي  تتتتي مواءمتتتتة التعتتتتديالت التشتتتتريعية الرئيستتتتية المتعلقتتتتة بحقتتتتوق  123-14

 لقانون مء المبادئ والمعايير الدولية )الكوي (؛اإلنسان وسيادة ا
ات تاذ اإلجتراءات إلنشتاء مةسستة و نيتتة لحقتوق اإلنستان تتمتتء بتتالمريز  123-15

 ألف )أستراليا(؛
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لمبتتادئ بتتاريس  مواصتتلة ت تتوير مةسستتتما الو نيتتة لحقتتوق اإلنستتان و قتتاا  123-16
 )مصر(؛
لجنتتة الحمايتتة متتن التمييتتز  مواصتتلة الجمتتد المبتت ول لتعزيتتز دور يتتل متتن  123-17

المظتتتتالم باعتبارهمتتتتا مةسستتتتتين و نيتتتتتين لحقتتتتوق اإلنستتتتان  تتتتي ق تتتتار ضتتتتمان أمانتتتتة و 
 )قندونيسيا(؛ ا مء مبادئ باريس  حسبما أوصي به سابقاا متوا قم
 المظالم ولجنة الحماية من التمييز )أويرانيا(؛ أمانةضمان  عالية أداء  123-18
المتوارد للجنتة الحمايتة متن التمييتز لكتي يتستنا لمت   تو ير ما يكفي متن  123-1٩

 المةسسة المامة االض الع بواليتما علا نحو  عال )ناميبيا(؛
المظتتالم ولجنتتة الحمايتتة  أمانتتةتتتو ير جميتتء المتتوارد الال متتة لزيتتادة تعزيتتز  123-20

 من التمييز ومواءمتمما مء مبادئ باريس )بايستان(؛
المظتتالم والمكلفتتة  أمانتتةوالماليتتة المتاحتتة لمديريتتة  تعزيتتز المتتوارد البشتترية 123-21

للبروتويتتتتول اال تيتتتتاري  بتتتت داء التتتتدور الجديتتتتد المنتتتتوة باوليتتتتة الواائيتتتتة الو نيتتتتة و قتتتتاا 
التفاايتتتة مناهلتتتة التعتتت يب لكتتتي تتناستتتب متتتء عتتتدد المرا تتتق التتتتي ت لتتتء ل  تتتراف 

 )الجممورية التشيكية(؛
ات الو نيتة المعنيتة بحمايتة حقتوق ضمان ت صيص الموارد الكا ية للميئت 123-22

 المظالم )الفلبين(؛ أمانةاإلنسان  مثل 
لصتون وحمايتة وتعزيتتز حقتوق ا  فتتال   اصتة بال فتتلمظتتالم  أمانتةقنشتاء  123-23

 )النرويج(؛ والشبا   علا نحو ما أوصي به سابقاا 
مواصتتتلة تعمتتتيم الممارستتتات الفلتتتلا المتبعتتتة  تتتي مجتتتال تعزيتتتز اإل تتتار  123-24

 ي المحكم القائم بالفعل )اليونان(؛المةسس
الملي  ي قد ال مزيد من التحستينات  تي مجتال حمايتة وتعزيتز حقتوق  123-25

 اإلنسان  ي البلد )أذربيجان(؛
االستتراتيجية  متاضمان التنفيت  الفعتال ل  تل العمتل ذات الصتلة  بمتا  ي 123-26

 الو نية إلدماج الروما )هنغاريا(؛
المنفتتت ة  تتتي ق تتتار االستتتتراتيجية الو نيتتتة لتعزيتتتز المستتتاواة  يتتتادة التتتتدابير  123-27

 ( )جممورية  نزويال البوليفارية(؛2015–2009بين الجنسين )
والممتتتاجرين  متتترأةوال  فتتتلمواصتتتلة الجمتتتود الراميتتتة قلتتتا تعزيتتتز حقتتتوق ال 123-28

 وا اليات القومية )أويرانيا(؛
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لتتتتعيفة  ومتتتتن ثتتتتم  ضتتتتمان تعزيتتتتز التتتتتدابير الراميتتتتة قلتتتتا حمايتتتتة الفئتتتتات ال 123-2٩
 من ال دمات العامة علا نحو يامل )يوت ديفوار(؛ ااستفادتم
 مواصلة  يادة المساعدة المقدمة لأل  ا  اللعفاء )أنغوال(؛ 123-30
  متتن أجتتل النمتتوض بالعمالتتتة ة التتتتي تنف تت ليعيتتمواصتتلة تتتدعيم البتترامج ال 123-31

لفقتتتتتتر وعتتتتتتدل المستتتتتتاواة مكا حتتتتتتة امتتتتتتن أجتتتتتتل والغتتتتتت اء والمستتتتتتاعدة االجتماعيتتتتتتة و 
الشتتتترائت  غيرهتتتتا متتتتنوال ستتتتيما الرومتتتتا  و  - االجتماعيتتتتة  ولصتتتتالت ا اليتتتتات القوميتتتتة

 السكانية اللعيفة )جممورية  نزويال البوليفارية(؛
ضتتتتتتع   تتتتتتي  تتتتتتي ق تتتتتتار االستتتتتتتراتيجية الو نيتتتتتتة إلدمتتتتتتاج الرومتتتتتتا التتتتتتتي و   123-32
  وال ستتتتيما  تتتتي لتنفيتتتت  سياستتتتة قدمتتتتاجمم تكثيتتتتف جمودهتتتتا المب ولتتتتة  2011 عتتتتال

 مجالي الصحة والتعليم )ابر (؛
اعتمتتاد   تتة عمتتل و نيتتة بشتت ن ا عمتتال التجاريتتة وحقتتوق اإلنستتان متتن  123-33

قاتتترار أجتتتل تنفيتتت  المبتتتادئ التوجيميتتتة بشتتت ن ا عمتتتال التجاريتتتة وحقتتتوق اإلنستتتان  و 
المبتتتتتادئ التوجيميتتتتتة لمنظمتتتتتة التعتتتتتاون والتنميتتتتتة  تتتتتي الميتتتتتدان االاتصتتتتتادي المتعلقتتتتتة 

 بالمةسسات المتعددة الجنسيات )هولندا(؛
النظتتتتر  تتتتي وضتتتتء مة تتتترات لحقتتتتوق اإلنستتتتان بوصتتتتفما أداة تتتتتتيت تقيتتتتيم  123-34

 السياسات الو نية لحقوق اإلنسان )البرتغال(؛
    ضتتتتتتتتتمان التنفيتتتتتتتتت  الفعتتتتتتتتتال لالستتتتتتتتتتراتيجية الو نيتتتتتتتتتة إلدمتتتتتتتتتاج الرومتتتتتتتتتا  123-35

ة والممارستات الفلتتلا (  بمتا  تتي ذلتد تحديتتد التدروب المستتتفاد2020–2012)
  ي تنفي  المرحلة ا ولا )قي اليا(؛

مواصتتتلة جمودهتتتا  تتتي مجتتتال تنفيتتت  م تلتتتف بتتترامج تعزيتتتز المستتتاواة بتتتين  123-36
الجنسين  ومكا حة الصور النم ية السلبية عن المترأة ودورهتا  تي المجتمتء  بمتا  تي 

 ا(؛ذلد تنفي  مشروع "القيادات النسائية  ي ا من والد اع" )ألباني
المستتتاواة بتتتين الجنستتتين  بمتتتا  تتتي ذلتتتد  تتتي   تتتي مجتتتالتعزيتتتز جمودهتتتا  123-37

ر مكا حتتة الصتتور النم يتتة الستتلبية عتتن المتترأة ودورهتتا  تتي المجتمتتء  و تتي ضتتمان تتتو   
 )ماليزيا(؛ للنساءر ث ر  عمل أي

 تي الملي  تي ات تاذ تتدابير للقلتاء علتا الممارستات التمييزيتة الشتائعة  123-38
متتا  تتي ذلتتد الصتتور النم يتتة عتتن دور ومستتةولية يتتل متتن المتترأة والرجتتل المتترأة  ب حتتق

  ي ا سرة والمجتمء )يوستاريكا(؛
 اعتماد وتنفي  تشريعات محددة عن المساواة بين الجنسين )سلو ينيا(؛ 123-3٩
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 اعتماد مشروع اانون المساواة بين الجنسين )البرتغال(؛ 123-40
 الجنسين )الجزائر(؛اعتماد اانون المساواة بين  123-41
قتمتتتال اإلجتتتراءات الدا ليتتتة متتتن أجتتتل اعتمتتتاد تشتتتريعات محتتتددة بشتتت ن  123-42

 المساواة بين الجنسين )جورجيا(؛
قع تتتاء ا ولويتتتة إلنجتتتا  اتتتانون بشتتت ن المستتتاواة بتتتين الجنستتتين ومتتتن ثتتتم  123-43

 اعتمتاد   متتء قيتتالء اهتمتتال  تا  لتنفيتت   علتتا النحتتو المناستب ونشتتر  بتتين الكيانتتات
 )المكسيد(؛ الحكومية والسكان عموماا 

 بسن اانون المساواة بين الجنسين )غانا(؛ تعجيلال 123-44
 تسريء عملية اعتماد اانون المساواة بين الجنسين )المغر (؛ 123-45
المتتترأة ووضتتتء ق تتتار   تتتي حتتتقالتقتتتدل  تتتي اعتمتتتاد اتتتانون يحظتتتر التمييتتتز  123-46

متتتء السياستتتة واالاتصتتتاد علتتتا اتتتدل المستتتاواة  تتتي اتتتانوني يشتتتجء المشتتتارية النستتتائية 
 ) يلي(؛الرجل 
 المرأة )المغر (؛  ي حقتعزيز التدابير المت  ة بش ن مكا حة التمييز  123-47
تتت 123-48 أيثتتتر متتتن عتتتدل المستتتاواة بتتتين الجنستتتين  تتتي جميتتتء  د  وضتتتء تتتتدابير تح 

ذوات  ات والنستتتاءالمجتتتاالت وقيتتتالء اهتمتتتال  تتتا  لحمايتتتة نستتتاء ا اليتتتات والمستتتن  
 اإلعااة )الصين(؛

متتنمن المتترأة  وال ستتيما   تتي حتتقاعتمتتاد تتتدابير تشتتريعية لتجتتريم التمييتتز  123-4٩
 ات )غانا(؛نساء ا اليات والنساء ذوات اإلعااة والمسن  

الملتتتتي  تتتتي وضتتتتء السياستتتتات لتحقيتتتتق مستتتتاواة  عليتتتتة بتتتتين الجنستتتتين  123-50
 ومكا حة العنف المنزلي )قسبانيا(؛

متن   التتدابير ا  تر جميتء أ تكال عتن  لتدابير التشتريعية   لتالا تعزيز ا 123-51
النستتتتاء والفتيتتتتات علتتتا العنتتتتف ممارستتتة أجتتتل تعزيتتتتز المستتتاواة بتتتتين الجنستتتين ومنتتتتء 

 )السلفادور(؛
اعتمتتتاد مشتتتروع اتتتانون المستتتاواة بتتتين الجنستتتين وتجتتتريم العنتتتف المنزلتتتي  123-52

 واالغتصا  الزوجي )البرا يل(؛
د متتن اإلجتتراءات اإليجابيتتة  تتي مجتتالي تعزيتتز تكتتا ة الفتتر  ات تتاذ المزيتت 123-53

 بين الرجل والمرأة والعنف المنزلي )اليونان(؛
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قنشاء نظتال لجمتء البيانتات اإلحصتائية بشت ن حتاالت العنتف القتائم علتا  123-54
نوع الجنس  متء قجتراء دراستة تحليليتة لألستبا  الكامنتة وراء عتدل اإلبتالر عتن يثيتر 

 )قسبانيا(؛من ه   الحاالت 
 تتتي  جميتتتء النستتتاءلصتتتالت المستتتاواة  تحقيتتتق مزيتتتد متتتنات تتتاذ   تتتوات ل 123-55

 )ترينيداد وتوباغو(؛ العمل ي  ر   ر  الحصول علا التعليم بم تلف أ كاله و 
ستتتتبعاد اللتمييتتتز و بغيتتتة التصتتتدي لمحتتتددة المتتتدف و ات تتتاذ تتتتدابير  عالتتتة  123-56

توعيتتة غالبيتتة الستتتكان بلتترورة قبتتداء االحتتترال والتتتفمم تجتتتا   بوستتائل منمتتا ا اليتتات
ومتستتاوين  ن "جميتتء ا  تتراد يولتتدون أحتتراراا قللمبتتدأ ا ساستتي القائتتل  ا اليتتات و قتتاا 

  ي الكرامة والحقوق" )الدانمرك(؛
ات اذ التدابير الال مة لمكا حة تممتي  أ تراد الرومتا متن  تالل التصتدي  123-57

تحستتين  رصتتمم  تتي الحصتتول علتتا التعلتتيم والعمتتل )الواليتتات للتعصتتب والتمييتتز  و 
 المتحدة ا مريكية(؛

  ضتتتمان المستتتاواة  تتتي  تتتر  الحصتتتول علتتتا التعلتتتيم والستتتكن والعمتتتل 123-58
 الروما )غانا(؛ الية سيما  وال

ات اذ تدابير عملية متن أجتل اعتمتاد نمتج غيتر تمييتزي تجتا  أاليتة الرومتا  123-5٩
 )االتحاد الروسي(؛

الملتتتي  تتتي اإلصتتتالحات التشتتتريعية الراميتتتة قلتتتا تحستتتين ستتتبل مكا حتتتة  123-60
الروما وا اليتات ا  تر  والعنتف العنصتري والجترائم المرتكبتة بتدا ء   ي حقالتمييز 

 الكراهية و  ا  الكراهية )النيجر(؛
تعزيتتتز جمودهتتتا متتتن أجتتتل منتتتء التحتتترين علتتتا الكراهيتتتة اإلثنيتتتة والدينيتتتة  123-61

 )اليابان(؛
تتتدابير الحمايتتة القانونيتتة متتا يناستتب متتن ات تتاذ   تتوات ملموستتة لتتتو ير  123-62

من التحرين علا الكراهية  بمتا  تي ذلتد الكراهيتة النابعتة متن يتر  ا جانتب ويراهيتة 
 الدولية والمحلية )أستراليا(؛بلغاريا التزامات  مء المثلية الجنسية  تمشياا 

التمييتتز والتحتترين علتتا الكراهيتتة متتن تعزيتتز تنفيتت  القتتوانين التتتي تحظتتر  123-63
 أجل حماية حقوق ا اليات مثل الروما )الصين(؛

متتن أجتتل تغييتتر اوراء وقب تتال مفعتتول  يتتةت صتتيص المتتوارد لبتترامج تعليم 123-64
 الجماعات المت ر ة من أ كار عنصرية )االتحاد الروسي(؛ تنشر  ما

 الكراهية )أنغوال(؛تعزيز مكا حة العنصرية وير  ا جانب و  ا   123-65
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 ةالعنصتتتتريو لمنتتتتء الكراهيتتتتة الدينيتتتتة والتمييتتتتز  ات تتتتاذ تتتتتدابير أيثتتتتر حزمتتتتاا  123-66
 ا اليتتات  تتي حتتق رتكتتبتتتي ت  والت تترف ويتتر  ا جانتتب وانتمايتتات حقتتوق اإلنستتان ال

 )ناميبيا(؛ والمعاابة عليما
ا جانتتب  ويتتر تكثيتتف الجمتتود الراميتتة قلتتا حمايتتة ا  تتراد متتن العنصتترية  123-67

تشتتجيء علتتا اإلبتتالر والحتتر  الرتكتتب بتتدا ء الكراهيتتة متتن  تتالل تتتي ت  والجتترائم ال
علا تسجيل جرائم الكراهية علا النحو الستليم  ويت لد الحتر  علتا أ ت  حريتات 

والمالحقتتة القلتتائية   تتي عمليتتات التحقيتتق  تتي الجتترائم التحامتتل  تتي الحستتبان تمامتتاا 
تتتتو ير  تتتر  االحتكتتتال قلتتتا القلتتتاء لجميتتتء  . ويتعتتتينمتتتاوقصتتتدار ا حكتتتال  يعليمتتتا 

 ضحايا جرائم الكراهية ) نلندا(؛
تعزيتتتز التتتتدابير الراميتتتة قلتتتا مكا حتتتة أعمتتتال التمييتتتز و  تتتا  الكراهيتتتة  123-68

بعتتن ا اليتتات  متتن  تتالل الترييتتز علتتا الواايتتة متتن هتت   ا عمتتال  التت ي يستتتمدف
 ومتابعتما )يوت ديفوار(؛

الكراهيتتتة  بمتتتا  تتتي ذلتتتد  تتتي وستتتائل اإلعتتتالل    تتتا ا لتتتعبقتتتوة  ردالتتت 123-6٩
 تي   تا  التتي تترد عتن قدانتة عبتارات التعصتب  اإللكترونية وغير اإللكترونية   لتالا 

 )بلغاريا(؛يلما وردت اادة الرأي  ي البلد  
ستتتتمدف يي  تعزيتتتز التتتتدابير الراميتتتة قلتتتا مكا حتتتة   تتتا  الكراهيتتتة التتت 123-70

لتتتديني أو متتتيلمم الجنستتتي  وال ستتتيما الرومتتتا ا  تتت ا  بستتتبب انتمتتتائمم اإلثنتتتي أو ا
المويتة الجنستانية  والميتل الجنستي ومغتاير  ون ومزدوجتو والمثليتات والمثليت نو والمسلم
 عن  البي اللجوء والمماجرين ) رنسا(؛ صفات الجنسين   لالا  ووحامل
لكراهيتتتتتة مةججتتتتتة   تتتتتا  الالات تتتتتاذ تتتتتتدابير لمكا حتتتتتة جميتتتتتء أنتتتتتواع  123-71

وضتتمان مقاضتتاة الجنتتاة وقصتتدار أحكتتال والمحرضتتة عليمتتا ا اليتتات اإلثنيتتة والدينيتتة 
 اإلدانة والعقوبات المناسبة  ي حقمم )المكسيد(؛

يتر  ذاك الت ي يمتار ب بتدا ء  تعزيز جمء البيانتات عتن العنتف العنصتري و  123-72
ول قلتتا متتا يعتترف ا جانتتب متتن أجتتل تبتتي نه مصتتادر هتت ا النتتوع متتن التمييتتز التت ي يتحتت

 بالجرائم المرتكبة بدا ء الكراهية )أوروغواي(؛
  وضتتتتمان والجتتتترائم المرتكبتتتتة بتتتتدا ء الكراهيتتتتة قدانتتتتة   تتتتا  الكراهيتتتتة 123-73

 عاليتتتة الكشتتتف عتتتن جميتتتء الجتتترائم العنصتتترية والتحقيتتتق  يمتتتا ومالحقتتتة مرتكبيمتتتا  
 ومكا حة مظاهر العنصرية والتعصب  ي وسائل اإلعالل )يندا(؛

مالحقة المحرضين علا جرائم الكراهية وتتو ير ستبل االنتصتاف للتحايا  123-74
   ا  الكراهية )سيراليون(؛
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مكا حتتتتة التعصتتتتب و  تتتتا  الكراهيتتتتتة  ستتتتتبيل ملتتتتاعفة جمودهتتتتا  تتتتي  123-75
وحتتتواد   المجمتتتاتبوستتتائل منمتتتا ضتتتمان التحقيتتتق علتتتا النحتتتو الواجتتتب  تتتي جميتتتء 

 ناة )ماليزيا(؛التعصب التي تستمدف ا اليات  ومالحقة الج
ات تتاذ تتتدابير لمعالجتتة ا ديتتاد العنتتف النتتابء متتن العنصتترية ويتتر  ا جانتتب  123-76

متتتو في قنفتتتاذ القتتتانون فائتتتدة تشتتتمل تتتتو ير دورات دراستتتية وتدريبيتتتة بشتتت ن التمييتتتز ل
 ين  ي مجال الصحة )أوروغواي(؛منيوالسل ات القلائية والم

استتت دال   تتا  الكراهيتتة   تتييتتق تعزيتتز التتتدابير المت تت ة للتتمان التحق 123-77
أعلتتاء  التتتي يلقيمتتا   تتبالا اليتتات ومعاابتتة الجنتتاة  بمتتا  تتي ذلتتد  للتحتترين علتتا

 بعن ا حزا  والجماعات السياسية )ا رجنتين(؛
ات مجمتتتالجتترائم المرتكبتتة بتتدا ء الكراهيتتة وال واتتوع الحتتر  علتتا منتتء 123-78

الممتتتاجرون والالجئتتتون  ا  بمتتتن  يمتتتالعنيفتتتة التتتتي تستتتتمدف ا اليتتتات اإلثنيتتتة والدينيتتتة
 ما )ألمانيا(؛تلد التي تقء من وملتمسو اللجوء  وقجراء تحقيق يامل  ي

ضتمان  عاليتة تحديتد جميتء الجتترائم القائمتة علتا التمييتز والتحقيتق  يمتتا  123-7٩
 ومقاضاة مرتكبيما )قسرائيل(؛

السياستية التتي لمنظمتات أو ا حتزا  ل الحكتومي تمويتلالااللتزال بواتف  123-80
 تدعو قلا العنصرية )االتحاد الروسي(؛

الجترائم  تي للعقوبتة علتا قدراج دا ء العنصرية ضتمن الظتروف المشتددة  123-81
القتتانون الجنتتائي و يتتادة  عاليتتة التحقيتتق والمالحقتتة القلتتائية بشتت ن استتت دال   تتا  

ا ا  تتت ا  علتتت عنتتتدما يستتتتمدف ذاك ال  تتتا الكراهيتتتة والعنتتتف  بمتتتا  تتتي ذلتتتد 
 أساب ميلمم الجنسي أو هويتمم الجنسانية )الجممورية التشيكية(؛

تعتتتديل تشتتتتريعاتما إلدراج التمييتتتتز علتتتتا أستتتتاب الميتتتتل الجنستتتتي والمويتتتتة  123-82
 الجنسانية  ي اائمة الجرائم )قسرائيل(؛

 متتتتاات تتتتاذ   تتتتوات لتجتتتتريم ا  عتتتتال المرتكبتتتتة بتتتتدا ء الكراهيتتتتة  بمتتتتا  ي 123-83
علتتا مستتتو  القتتانون ستواء يتل الجنستتي أو المويتتة الجنستتانية  التمييتز علتتا أستتاب الم

 ال  ا  )أوروغواي(؛ وأ
المثليتتتتات والمثليتتتتين ومزدوجتتتتي الميتتتتل   تتتتي حتتتتققدراج مستتتت لة التمييتتتتز  123-84

الجنستتتي ومغتتتايري المويتتتة الجنستتتانية وحتتتاملي صتتتفات الجنستتتين  تتتي دورات التوعيتتتة 
 بحقوق اإلنسان )أوروغواي(؛
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ر للقلتتاء علتتا التمييتتز والعنتتف علتتا أستتاب الميتتل الجنستتي اعتمتتاد تتتدابي 123-85
اللتزاماتمتتتا  تتتي مجتتتال حقتتتوق    امتثتتتاالا ينأو متصتتتور  ايانتتت  ينوالمويتتتة الجنستتتانية   عليتتت

 اإلنسان )سويسرا(؛
ات تتتاذ جميتتتء التتتتدابير الال متتتة للتتتمان ورود نتتتص  تتتي القتتتانون الجنتتتائي  123-86

علتتا أستتاب أو الممتلكتتات  ا  تت ا  حتتق  تتيرتكتتب تتتي ت  يحظتتر جميتتء الجتترائم ال
 )بلجيكا(؛ ينأو متصور  ايان  ين علي  الجنسانية ةمويالميل الجنسي أو ال

جميتتتتء العناصتتتتر التتتتواردة  تتتتي اتفاايتتتتة  تلتتتتم ناعتمتتتتاد تعريتتتتف للتعتتتت يب ي 123-87
 مناهلة التع يب )البرتغال(؛

ات تتاذ المزيتتد متتن التتتدابير لمكا حتتة ستتوء معاملتتة الستتجناء والمحتجتتزين  123-88
لتتتد  الشتتتر ة تشتتتمل تحستتتين تتتتدريب الشتتتر ة  وتكثيتتتف التتتدورات الدراستتتية بشتتت ن 
الجوانب العملية   الايتات الشتر ة والتدورات الدراستية المت صصتة بشت ن التحقيتق 

  ي الجرائم المرتكبة بدا ء الكراهية )النرويج(؛
ضتتمان معاملتتة المحتجتتزين لتتد  المديريتتة العامتتة لشتتر ة الحتتدود وو ارة  123-8٩
قنستتتتتانية تحفتتتت، يتتتتترامتمم  وضتتتتمان التقيتتتتد التتتتتتال  تتتتي احتجتتتتتا هم  ا ليتتتتة معاملتتتتةا الد
 االلتزامات الدولية لبلغاريا المتعلقة باالحتجا  اإلداري للمماجرين )السويد(؛ب

 الت ي يمتار ب علتتاتعزيتز جمودهتا لمنتء العنتتف المنزلتي  وب اصتة العنتتف  ٩0-123
 ليشتي(؛ - المرأة )تيمور

 عالتتتتة للتتتمان مقاضتتتاة مرتكبتتتتي العنتتتف المنزلتتتي باعتبتتتتار  ات تتتاذ تتتتدابير  ٩1-123
 للقانون وتقديم الجناة قلا العدالة )سويسرا(؛ انتماياا 
المتتترأة   علتتتاي  وال ستتتيما منزلتتت يتتتادة جمودهتتتا لمنتتتء ممارستتتة العنتتتف ال ٩2-123

ضتتتحايا العنتتتف المنزلتتتي متتتن النستتتاء  آوي الستتتتقبالوضتتتمان تتتتوا ر متتتا يكفتتتي متتتن المتتت
 ؛وأ فالمن )النمسا(

 المقاضتاة علتاتعديل اانون الحمايتة متن العنتف المنزلتي والتشتجيء علتا  ٩3-123
 ه   الجرائم )قسرائيل(؛

النظر  ي قد تال تعتديل علتا القتانون يقلتي ببت ل مزيتد متن الجمتود  تي  ٩4-123
تكتتترار علتتتا مجتتتال قنصتتتاف ضتتتحايا العنتتتف المنزلتتتي  باإلضتتتا ة قلتتتا تشتتتديد العقوبتتتة 

 المرأة )صربيا(؛ علاالعنف رسة ممااالنتمايات المتعلقة ب
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متتتن القتتتانون الجنتتتائي وضتتتمان التحقيتتتق علتتتا النحتتتو  158قلغتتتاء المتتتادة  ٩5-123
النستتاء والفتيتتات  تتي حتتق  رتكتتبتتتي ت  الواجتتب  تتي جميتتء أعمتتال العنتتف الجنستتي ال

 ومعاابة الجناة )غانا(؛
وضتتتمان  ه العنتتتف المنزلتتتي والواايتتتة منتتت تعزيتتتز المالحقتتتة القلتتتائية علتتتا ٩6-123

 وغيرها من  دمات الدعم )الجممورية التشيكية(؛آوي وصول ضحايا  قلا الم
تشتتمل  علتتا النستتاءالعنتتف ارتكتتا  ات تتاذ تتتدابير ملموستتة لمنتتء حتتاالت  ٩7-123
 حمالت توعية بحقوق النساء والفتيات )يندا(؛ ظيمتن

  وال ستتتيما علتتتا النستتتاءالعنتتتف ممارستتتة وضتتتء سياستتتات  عالتتتة  تتتي منتتتء  ٩8-123
والمستتتاعدة لمتتتم للتتتحايا اعنتتتف المنزلتتتي  والعمتتتل أيلتتتاا  علتتتا تتتتو ير مرايتتتز إليتتتواء ال

 )سيراليون(؛
القلتتتاء علتتتا  واج ا  فتتتال بجميتتتء أ تتتكاله ور تتتء الستتتن التتتدنيا للتتتزواج  ٩٩-123
 سنة )سيراليون(؛ 18 قلا

التشتتجيء علتتا اعتمتتاد ا ستتاليب غيتتر العنيفتتة  تتي تربيتتة ال فتتل وتعليمتته  123-100
 ذ القانون ال ي يحظر العقوبة البدنية )بولندا(؛وضمان قنفا

الملتتتي  تتتي تعزيتتتز اتتتدرات اللجنتتتة الو نيتتتة لمكا حتتتة االتجتتتار بالبشتتتر  123-101
 )السودان(؛

 مواصلة جمودها لمكا حة االتجار با   ا  )أرمينيا(؛ 123-102
متابعة اإلجتراءات المت ت ة لمكا حتة االتجتار بالبشتر  ال ستيما اإليترا   123-103
 لا الدعارة والتسول والعمل مقابل أجر ب س ) رنسا(؛ع

مواصتتلة الجمتتود المب ولتتة لمكا حتتة االتجتتار با  تت ا  بمتتا  تتي ذلتتد  123-104
 تعزيز التدابير الواائية بش ن االستغالل الجنسي للنساء وا  فال )ماليزيا(؛

تعزيتتتتتز اإل تتتتتار المعيتتتتتاري ل جتتتتتراءات الحكوميتتتتتة المنستتتتتقة لمكا حتتتتتة  123-105
تجتتار وتقتتديم الرعايتتة للتتحايا االتجتتار  بمتتا  تتي ذلتتد وضتتء ق تتار قجرائتتي إلعتتادة اال

 ضحايا االتجار با   ا  وقعادة قدماجمم )الفلبين(؛
الملتتي  تتي مكا حتتة االتجتتار بالبشتتر والتعتتاون التتدولي  تتي هتت ا الصتتدد  123-106

 )رومانيا(؛
نيتة جديتتدة لمنتتء عتتن ابتكتار سياستتات اانو  تعزيتز اوليتتات القائمتة  لتتالا  123-107

 ومكا حة االتجار بالبشر )صربيا(؛
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توستتتتيء ن تتتتاق تتتتتدابير مكا حتتتتة االتجتتتتار ليتعتتتتد  المتتتتدن الكبتتتتر  قلتتتتا  123-108
ا  تتد ا ريتتاف وا حيتتاء المكتظتتة بالرومتتا  وذلتتد متتن أجتتل حمايتتة  ئتتات المجتمتتء 

 )صربيا(؛ ضعفاا 
 الملي  ي تعزيز السل ة القلائية )رومانيا(؛ 123-10٩
مواصتتلة قصتتالج الجمتتا  القلتتائي للتتمان استتتقاللية المحتتايم وحيادهتتا  123-110

 ) يلي(؛
مواصتتتتلة الجمتتتتود والمبتتتتادرات الراميتتتتة قلتتتتا قصتتتتالج النظتتتتال القلتتتتائي  123-111
 )بنن(؛
تستتتريء عمليتتتة اإلصتتتالج القلتتتائي وتعزيتتتز مكا حتتتة الفستتتاد متتتن أجتتتل  123-112

 تحسين معايير حقوق اإلنسان  ي البلد )سلو ينيا(؛
الملتتتي  تتتي قد تتتال قصتتتالحات علتتتا منظومتتتة ويتتتاالت قنفتتتاذ القتتتانون  123-113

 والنظال القلائي )تريمانستان(؛
الملتتتتي  تتتتي عمليتتتتة اإلصتتتتالج ال ستتتتيما  تتتتي مجتتتتال العدالتتتتة واإلدارة  123-114

 والحكومة اإللكترونية والمسائل االجتماعية )هنغاريا(؛
االتحتتاد ا وروبتتي  استتتعراض جميتتء ا عمتتال المنفتت ة  تتي ق تتار برنتتامج 123-115

ال  تتتوات الالحقتتتتة متتتتن أجتتتتل  الموا قتتتتة علتتتتانظتتتال الستتتتجون و متتتتا يتعلتتتتق بللتوأمتتتة  ي
معالجتتة المستتائل التاليتتة بصتتورة عاجلتتة: حتتاالت التعتترض لستتوء المعاملتتة )ستتواء علتتا 
يد الشر ة أو  تي الستجون( والعنتف بتين الستجناء وايتظتاو الستجون وأوضتاع مرا تق 

)المملكتتتتة  متتتتاالصتتتتحية  تتتتي الستتتتجون ومتتتتالك مو في عتتتتن الرعايتتتتة االحتجتتتتا   لتتتتالا 
 المتحدة لبري انيا العظما وأيرلندا الشمالية(؛

عتن  االستمرار  ي تنتاول مست لة حمايتة حقتوق اإلنستان لللتحايا  لتالا  123-116
 معاابة الجناة  بالنظر قلا ارتفاع معدالت العنف المنزلي )اليابان(؛

ايا الجتتتترائم المرتكبتتتتة بتتتتدا ء استتتتتحدا  تليتتتتات جديتتتتدة تتتتتتيت للتتتتح 123-117
  علتتا الت تتورات التتتي ت تترأ علتتا دعتتاواهمبشتتكل ستتريء ودايتتق    الكراهيتتة اال تتالع

والحصتول علتا المستاعدة القانونيتة   واالستماع قلتيمم  تي ستياق اإلجتراءات القانونيتة
 والنفسية )سويسرا(؛

ة تنفيتتت  قصتتتالج نظتتتال التتتاء ا حتتتدا  علتتتا ستتتبيل ا ولويتتت تتتي النظتتتر  123-118
 )النمسا(؛
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ات تتتاذ التتتتدابير الال متتتة إلنشتتتاء نظتتتال مت صتتتص  تتتي التتتاء ا حتتتدا   123-11٩
ومواصتتتتلة جمتتتتود قعتتتتادة قدمتتتتاج ا  فتتتتال الجتتتتانحين الستتتتابقين  تتتتي المجتمتتتتء  و قتتتتاا 

 التفااية حقوق ال فل )جممورية مولدو ا(؛
مواصتتلة الجمتتود  تتي مجتتال التتاء ا حتتدا   ويشتتمل ذلتتد النظتتر  تتي  123-120
 مبادئ العدالة التصالحية  ي نظال الاء ا حدا  )قندونيسيا(؛قدراج 
الملتتي  تتي معالجتتة القيتتود القانونيتتة واإلجرائيتتة التتتي تعراتتل المالحقتتة  123-121

 الايا الجريمة والفساد )أستراليا(؛  يالقلائية الفعالة 
 مواصلة جمودها ومبادراتما الرامية قلا مكا حة الفساد )بنن(؛ 123-122
 تتي مكا حتتة الفستتاد والجريمتتة المنظمتتة وضتتمان عتتدل ق تتالت الملتتي  123-123

 مرتكبي ه   الجرائم من العقا  ) رنسا(؛
مواصتتتتلة جمودهتتتتا ومبادراتمتتتتا الراميتتتتة قلتتتتا مكا حتتتتة الجريمتتتتة المنظمتتتتة  123-124

 وتلار  المصالت )بنن(؛
ألستتتتترة باعتبارهتتتتتا الوحتتتتتدة ال بيعيتتتتتة وا ساستتتتتية لتتتتتتو ير حمايتتتتتة  عالتتتتتة  123-125

 لتزاماتما بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان )مصر(؛ال لمجتمء  و قاا ل
ا ستترة تقتتول علتتا منتتء  صتتل  حكوميتتة  عالتتة  تتي مجتتال وضتتء سياستتة 123-126

وي صتتص تنفيتت  ل  تتة عمتتل لوتت ع تتز   با  فتتال عتتن والتتديمم وتتتدابير التتتد ل المبكتتر  
 يرلندا الشمالية(؛أما و )المملكة المتحدة لبري انيا العظ لما التمويل الال ل

ات تتتتاذ تتتتتدابير لتحستتتتين حالتتتتة ا  فتتتتال التتتت ين متتتتا  التتتتوا يعيشتتتتون  تتتتي  123-127
   مةسسات )ترينيداد وتوباغو(؛

مواصتتلة جمودهتتا متتن أجتتل  يتتادة تحستتين حالتتة ا  فتتال المتتودعين  تتي  123-128
 مةسسات )جورجيا(؛

الموااتتتء غيرهتتتا متتتن لحمايتتتة المستتتاجد و  اللتتتروريةات تتتاذ االحتيا تتتات  123-12٩
اإلستتتالل ويراهيتتتة العنصتترية ويتتتر  ا جانتتتب المتناميتتتة المتعلقتتتة ب حتتتواد متتتن الالدينيتتة 
 )ترييا(؛
 الصتتحفيينبتتالحر  علتتا تمكتتين ضتتمان حريتتة التعبيتتر وحريتتة اإلعتتالل  123-130

التحقيتتتتق  تتتي يا تتتتة   وعلتتتا مم  تتتي بيئتتتتة حتتترة وتمنتتتتةتممارستتتة ممنتتتتواإلعالميتتتين متتتتن 
التشتتمير عتتن جتترل وبنتتزع صتتفة ال يتتين اإلعالمو الصتتحفيين  فالتتتي تستتتمدات مجمتتال
 ستونيا(؛ق)
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التشتتتمير ومنتتتء تعتتترض الصتتتحفيين  نتتتزع صتتتفة الجتتترل عتتتنالعمتتتل علتتتا  123-131
الشتفا ية تتو ي المزيتد متن لالنتقال القانوني بسبب ممارسة حقمتم  تي حريتة التعبيتر  و 
  ي ملكية وسائل اإلعالل )الواليات المتحدة ا مريكية(؛

 القتتتانون المتتتدني و قتتتاا وقدراجتتته ضتتتمن التشتتتمير  نتتتزع صتتتفة الجتتترل عتتتن 123-132
 قوق اإلنسان الدولية )أيرلندا(؛حلمعايير 
ضمان بيئة عمل تمنة ومستقلة للصحفيين وتعزيتز الشتفا ية والتنتوع  تي  123-133

 اإلعالل )النرويج(؛ لملكية وسائ
نين وممثلتتتتتتتي مكا حتتتتتتتة ملتتتتتتتايقة الصتتتتتتتحفيين االستقصتتتتتتتائيين والمتتتتتتتدو  123-134

 تمديدهم والتنص  عليمم )النرويج(؛مكا حة المنظمات غير الحكومية و 
نص عليتته تتتضتتمان احتتترال مبتتدأ حريتتة تكتتوين الجمعيتتات  علتتا نحتتو متتا  123-135

والحتتر  علتتا   متتن االتفاايتتة ا وروبيتتة لحقتتوق اإلنستتان  دون أي تمييتتز 11المتتادة 
للستتوابق القلتتائية ذات الصتتلة الصتتادرة عتتن المحكمتتة ا وروبيتتة لحقتتوق  ت بيقتته و قتتاا 

 (؛سابقاا اإلنسان )جممورية مقدونيا اليوغوسال ية 
جميتء مكونتات المجتمتء  تي  الكا ي ليل التي تتيت التمثتدابير الذ ت اا 123-136

 )يوستاريكا(؛اإلثنية ة  وال سيما النساء وا اليات يجمزة الحكوميا ة ا 
 تتي  ستتيما ال  فتتال  ال تتا  باجتتودة التعلتتيم تحستتين االستتتمرار  تتي  123-137

 المنا ق الريفية )تريمانستان(؛
الفتيتتان  تتي التعلتتيم متتء التقيتتد الفتيتتات و  الستتعي قلتتا قعمتتال حتتق جميتتء 123-138

الصتتارل بمبتتدأ عتتدل التمييتتز وات تتاذ تتتدابير ملموستتة لمواجمتتة ارتفتتاع معتتدالت التستتر  
مرحلتتتي التعلتتيم ن ا اليتتات والفئتتات اللتتعيفة  تتي تالميتت  متتالمدرستتي  تتي صتتفوف ال
 )المكسيد(؛ االبتدائي وابل االبتدائي

ات تتاذ   تتوات متتن أجتتل الحتتد متتن حتتاالت التستتر  علتتا نحتتو أيثتتر  123-13٩
 استدامة )النرويج(؛

لتتمان حتتق أ فتتال الممتتاجرين وا اليتتات القوميتتة لوضتتء تتتدابير  تتاملة  123-140
 الروسي(؛  ي التعليم )االتحاد

 تتتههويتحتتول دون محا ظتتة يتتل متتوا ن علتتا عوائتتق  قنشتتاءضتتمان عتتدل  123-141
 (؛سابقاا )جممورية مقدونيا اليوغوسال ية  تماوتنمي   عنماالثقا ية وتعبير 

تصتتتدي للتحتتتديات التتتتي تواجتتته ا  تتت ا   تتتي ستتتبيل الجمتتتود ال  يتتتادة 123-142
 ذوي اإلعااة  و اصة ا  فال )ترينيداد وتوباغو(؛
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 تتي تنقتتيت التشتتريعات للتتمان تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق ا  تت ا   النظتتر 123-143
  تتت ا  ذوي وقيتتتداع اذوي اإلعااتتتة  و اصتتتة القتتتانون المتعلتتتق با هليتتتة القانونيتتتة 

 )تايلند(؛ الرعاية اإلعااة العقلية  ي مةسسات
تنفيتتتتتتتتتت  السياستتتتتتتتتتة ال اصتتتتتتتتتتة بتو يتتتتتتتتتتف ا  تتتتتتتتتت ا  ذوي اإلعااتتتتتتتتتتة  123-144

 ؛(2))السودان( 2020-2011نية إلدماج الروما واالستراتيجية الو 
تتتن ا مجموعتتتتة تتتتتدابير سياستتتتية وضتتتء  123-145 متتتتن  تتتت ا  ذوي اإلعااتتتتة تمك 

العتتي  المستتتقل لأل تت ا  التت ين  عمتتل يلتتمنوقعتتداد بروتويتتول العتتي  المستتتقل 
 دعم ا سري )قسبانيا(؛يحظون بال ال

تمتتدف قلتتا   اواعتتد وسياستتات عامتتة   تتي أاتتر  واتت  ممكتتناعتمتتاد  123-146
 تت ا  ذوي اإلعااتتة  وات تتاذ علتتا قلحتتاق ا ذ  الجستتدي أو النفستتي با معاابتتة ال

تتتتتدابير الحمايتتتتة  ومتتتتن جملتمتتتتا تتتتتدابير ملموستتتتة لتحستتتتين  تتتتروف العتتتتالج والرعايتتتتة
 االجتماعية ) يلي(؛

التشتتجيء علتتا تعزيتتز اإل تتار القتتانوني لحمايتتة ا  فتتال والمتتراهقين متتن  123-147
   لفادور(؛ذوي اإلعااة )الس

لأل فتتتتال ذوي المحتلتتتتن  تعلتتتتيمهتتتتا لتشتتتتجيء الجموداالستتتتتمرار  تتتتي  123-148
 اإلعااة  ي نظال المدارب العامة )قسرائيل(؛

ستمرار  ي ب ل الجمتود لتتو ير الرعايتة لأل فتال ذوي اإلعااتة  تارج اال 123-14٩
 ا  ر المةسسية )الكوي (؛

 اليات )رومانيا(؛ا  أ رادلمعايير المتعلقة بحماية حقوق قارار ا 123-150
تعزيتتتز وحمايتتتة حقتتتوق ا اليتتتات التتتتي تتتتتو ا المبتتتادرات  الملتتتي  تتتي 123-151

 القومية )أرمينيا(؛
 أنفستمممارستة حقمتم  تي تعريتف نتيجتة موا نين تلرر المتضمان عدل  123-152

 ؛(سابقاا )جممورية مقدونيا اليوغوسال ية  قثنية بعينماقلا أالية م ينتمون  نمب

 يينوالمتوا نين البلغتار  الرومتاتحستين وضتء  ي مجتال جمودها  مواصلة 123-153
الستتتتراتيجية الفعتتتال لتنفيتتت  عتتتن  ريتتتق الا  تتتر   ال ستتتيما  المجموعتتتات اإلثنيتتتةمتتتن 

لتتت لد رومتتتا متتتء ت صتتتيص متتتا يكفتتتي متتتن المتتتوارد الماليتتتة والبشتتترية إلدمتتتاج الالو نيتتتة 
 )تايلند(؛

__________ 

الســـ اتيجية اهلادفـــة إىل توريـــف األاـــخا  ذوا التوصـــية بالصـــيغة الـــ   ُـــرأت هبـــا أثنـــاء جلســـة التحـــاور: تنفيـــذ  (2) 
 والس اتيجية الوطنية إلدماج الروما )السودا (. 2020-2011اإلعا ة 
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تحستتين أوضتتاع ا اليتتات  وال ستتيما  أجتتلمتتن مودهتتا مواصتتلة وتعزيتتز ج 123-154
 الرومتتادمتتاج الو نيتتة إل ستتتراتيجيةالمتتوارد لتنفيتت  امتتا يكفتتي متتن ال   وت صتتيصالرومتتا

 )يندا(؛ تنفي اا  عاالا 
جمتتتتود التتتتتي تلتتتتمن التنفيتتتت  المتتتتادف للمزيتتتتد متتتتن ال  تتتتوات الات تتتتاذ  123-155

تتتتو ير متتتا يكفتتتي متتتن   و ي مجتتتال التعلتتتيمستتتيما  تتت ال قدمتتتاج الرومتتتا الراميتتتة قلتتتا تعزيتتتز 
 )النمسا(؛ التمويل ل لد

لمم الراميتتة قلتتا قدمتتاج الرومتتا وضتتمان حصتتو  سياستتاتال تعزيتتز مواصتتلة 123-156
ا ساستية  متء الترييتز بوجته  تا  علتا  علا  دمات الصحة وال دمات االجتماعيتة

عتتن   لتتالا و تتدمات الصتترف الصتتحي  م مونتتة ميتتا الحقتتوق المتعلقتتة بالحصتتول علتتا 
 )قسبانيا(؛ والعمل والسكنالتعليم 
 تا  علتا  بوجتهرومتا متء الترييتز إلدمتاج التنفي  االستتراتيجية الو نيتة  123-157

والحتتتر  علتتتا تتتتو ير رومتتتا  تتتي المنتتتا ق الريفيتتتة أمتتتال أ تتتراد التحستتتين  تتتر  العمتتتل 
 ي   تتتا  التتتالوتحستتتين  تتروف الستتتكن ومكا حتتتة  االستتتفادة متتتن التتتت مين الصتتتحي

 هولندا(؛) الرومايراهية يحن علا  

التمتتء بتنفس تتتيت للرومتا قمكانيتة سياستات  تاملة  وضءاالستمرار  ي  123-158
وضتتء   متتء قيتتالء االعتبتتار الواجتتب لمشتتاريتمم  تتي المتاحتتة لغيتترهم الحقتتوق والفتتر 
 ) يلي(؛ هاوتنفي  ه   السياسات

التعلتتتيم علتتتا  الرومتتتا  تتتي الحصتتتول بشتتتكل يامتتتلأ فتتتال  تتتر  تعزيتتتز  123-15٩
 الال متة الميزانيتة تتو ير  تة عمتل ملموستة متء  استحدا من  الل  هتجميء مستوياب

المدرستي  تكثيتف الجمتود لتقليتل نستبة التستر  مواصلة ينبغيو لتحقيق ه ا المدف. 
 ) نلندا(؛الروما  أ فال  ي صفوف

تنفيتتتتتت  ب وقستتتتتتكان الرومتتتتتتاوالتعلتتتتتتيم  والعمالتتتتتتةلتتتتتتايا الفقتتتتتتر معالجتتتتتتة ا 123-160
 )بايستان(؛  عاالا  اإلدماج تنفي اا استراتيجية 

مواصتتتلة الجمتتتود المب ولتتتة وتكثيفمتتتا متتتن أجتتتل مكا حتتتة الفقتتتر التتت ي  123-161
   يعاني منه الروما وغيرهم من السكان المحرومين )بولندا(؛

 جميتء متن ارتكتب جريمتة  تي حتق أي متن  ي محايمتة شفا يةتو ي ال 123-162
  بيلتين  تي االعتقتال معستكر التيةال ستيما  تي ا اليات  ي  تل النظتال الشتيوعي  و 

 )ترييا(؛ وهي الية اانونية  ال أمدها
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 بلغاريتتةال ستتماء ا الستتجل المتتدني لكتتي ت شتت ب متتنمتتاد تشتتريعات اعت 123-163
 تتتي  تتتل النظتتتال علتتتا حملمتتتا  لمستتتلمةاليتتتات الترييتتتة واأ جبتتترت ا  التتتتي الستتتال ية -

 الشيوعي )ترييا(؛
لكستتندر القتتديس أكاتدرائيتتة المتعلتتق بتنفيتت ي القرار يتتالاذ اتترارات  ات تت 123-164

وستتتتائر ال وائتتتتف  ة ائفتتتتة المستتتتلمالمتتتتن التتتتتي صتتتتودرت الممتلكتتتتات  بتتتتردنيفستتتتكي 
 )ترييا(؛ تمييزي للسل ة التنفي يةبما يثب  ال ابء غير ال  ا  ر  قلا أصحابما

هتتو  يمتتاا ل   باللغتةغييتر تشتتريعاتما للتتمان ممارستة الحقتتوق السياستتية ت 123-165
يتتتتتانون  7 أوروبتتتتا المتتتتةر   تتتتي تقريتتتتر منظمتتتتة ا متتتتتن والتعتتتتاون  تتتتي منصتتتتو  عليتتتته

 )ترييا(؛ 2015يناير الثاني/
اإلجتتراءات الراميتتة قلتتا حمايتتة حقتتوق اإلنستتان للستتكان مواصتتلة تعزيتتز  123-166

 المماجرين )السلفادور(؛
ستتتجيل أ فتتتال الممتتتاجرين  تتتي تضتتتمان الحتتتق  تتتي التعلتتتيم متتتن  تتتالل  123-167

دمتاجمم قلتستميل  تي اللغتة  التقويتة دروبما يلزل من  وتو ير العامةالمدارب البلغارية 
 )السويد(؛

 صتتورة قيجابيتتةللتستتامت ق اء  تتالبي اللجتتوء والالجئتتين وتقتتديم  التتترويج 123-168
 عنمم )رواندا(؛

تعتتتتتديل تشتتتتتريعاتما المتعلقتتتتتة ب تتتتتالبي اللجتتتتتوء واعتمتتتتتاد برنتتتتتامج و نتتتتتي  123-16٩
 إلدماج الالجئين )نيجيريا(؛

  تي وات  ستابق متن التتي اعت متدت ل دمتاج ستتراتيجية الو نيتةالتنفي  ا 123-170
 )ألمانيا(؛ تنفي اا يامالا  العال ه ا

 أمتتور منمتتا للتتمان اللجوء والالجئتتينالمتعلتتق بتتقتتانون المشتتروع اعتمتتاد  123-171
 )ألمانيا(؛دون أي عائق التعليم االبتدائي علا   فال الالجئين ا حصول
لأل فتتتال قتاحتتتة قمكانيتتتة الحصتتتول علتتتا التعلتتتيم االبتتتتدائي ظتتتر  تتتي نال 123-172

 الالجئين  ي البلد )نيجيريا(؛

لتتتتتتمان لمواصتتتتتتلة الجمتتتتتتود الستلتتتتتتا ة الممتتتتتتاجرين و تتتتتتالبي اللجتتتتتتوء  123-173
 اندماجمم ) رنسا(؛

 بستتتببحتجتتتا   تتتالبي اللجتتتوء التتتتي تجيتتتز امراجعتتتة وقصتتتالج اوانينمتتتا  123-174
 احتجتتتا   تتتالبي اللجتتتوء  وال ستتتيما ا  فتتتالوضتتتمان عتتتدل التتتد ول غيتتتر المشتتتروع  

 )البرا يل(؛ الواجبة  قال  ي  روف استثنائية بعد ب ل العناية منمم
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جميتتتتتتتتء ا  فتتتتتتتتال غيتتتتتتتتر ل ين المناستتتتتتتتبينقتتتتتتتتانونيا وصتتتتتتتتياء ال  يرتتتتتتتتتو  123-175
 تلبيتتتتة وضتتتتمان  قتتتتانون البلغتتتتاريعلتتتتا النحتتتتو المنصتتتتو  عليتتتته  تتتتي الالمصتتتتحوبين  
 وحماية مصالحمم الفللا )النمسا(؛ اسيةاحتياجاتمم ا س

جميتتتتتتتتء ا  فتتتتتتتتال غيتتتتتتتتر ل ين المناستتتتتتتتبينقتتتتتتتتانونيا وصتتتتتتتتياء ال  يرتتتتتتتتتو  123-176
 تلبيتتتتة وضتتتتمان  قتتتتانون البلغتتتتاريعلتتتتا النحتتتتو المنصتتتتو  عليتتتته  تتتتي الالمصتتتتحوبين  

 (؛هنغاريااحتياجاتمم ا ساسية )
غيتتتتر ص تتتتر للق  وصتتتتياء اتتتتانونيين تلتتتتمن تعيتتتتين أ تتتتاذ قجتتتتراءات  وريتتتتة ات 123-177

 )الدنمارك(؛المناسبين والتعليم  تو ير الم و المصحوبين و 
علتا نحتو متتا عيتين أوصتياء اتانونيين لجميتتء ا  فتال غيتر المصتتحوبين ت 123-178

 وحمايتتتة  فتتتال  يالقتتتانون البلغتتتاري  للتتتمان تلبيتتة احتياجتتتاتمم ا ساستتتية  يتتنص عليتتته 
 مصالحمم )بلجيكا(؛

 بالغين ال ترب مم بمم صلة )السويد(؛عدل احتجا  ا  فال مء  123-17٩

 عدل احتجا  ا  فال مء بالغين ال ترب مم بمم صلة )بلجيكا(؛  123-180

التتتتتت ين قتتتتتتوق واحتياجتتتتتتات ا  تتتتتت ا  حستتتتتتب االاتلتتتتتتاء  مراعتتتتتتاة ح 123-181
متتتنحمم حتتتق اللجتتتوء  تتتي بلغاريتتتا  مستتت لة عنتتتد البتتت   تتتيمايتتتة دوليتتتة يحتتتتاجون قلتتتا ح
 )االتحاد الروسي(؛

فيتتت  االستتتتراتيجية الو نيتتتة إلدمتتتاج ا  تتتراد الحاصتتتلين علتتتا الحمايتتتة تن 123-182
 تتتا  علتتتا  بوجتتتهمتتتء الترييتتتز تنفيتتت اا  عتتتاالا ( 2020-2014الدوليتتتة  تتتي بلغاريتتتا )

 احتياجات ا  فال )سلو اييا(.
التوصتيات التواردة  تي هت ا التقريتر تعبتر عتن مواتف التدول التتتي جميتء االستتنتاجات و  -124

فمتتم أنمتتا تحظتتا بت ييتتد الفريتتق العامتتل وضتتوع االستتتعراض. وال ينبغتتي أن ي  اتتدمتما و الدولتتة م
 بكامله.
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 المر ق

 تشكيلة الو د  
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