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 مقدمة  
عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورج الشدددامال  املنشددد   وجدددب قدددرار  لددد   -1

 .2016أيار/مدددايو  13إىل  2  دورتدددخل اسامسدددة والعشدددرين ن الفددد ة مدددن 5/1حقدددوإل اانسدددا  
 وفدددد وتدددرأ  .2016 مدددايو/أيدددار 4 ن املعقدددودة السادسدددة اجللسدددة ن هنغاريدددا حالدددة واسُتعرِضددد 

 جلسددتخل ن هبنغاريددا املتعلددق التقريددر العامددال الفريددق واعتمددد ل  لسددلو تروتشددا .العددد وزيددر هنغاريددا
  .2016 مايو/أيار 10 ن املعقودة عشرة الثالثة
  اختددار  لدد  حقددوإل اانسددا  فريددق املقددررين التددا  2016كددانو  الثا /يندداير   12ون  -2

)اجملموعة الثالثية(: بنما  ونيجرييا  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنددا الشدمالية  لتيسدري 
  استعراض حالة هنغاريا.

من مرفق  5والفقرة  5/1من مرفق قرار  ل  حقوإل اانسا   15وعمالا ب حكام الفقرة  -3
    صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض حالة هنغاريا:16/21اجملل  قرار 

 (؛A/HRC/WG.6/25/HUN/1) )أ(15تقرير وطا/عرض مكتوب قُدِّم وفقاا للفقرة  )أ( 
جتميدددل للمعلومدددات أعدتدددخل مفوضدددية األمدددم املتحددددة السدددامية حلقدددوإل اانسدددا   )ب( 
  (؛A/HRC/WG.6/25/HUN/2)ب( )15ة حقوإل اانسا ( وفقاا للفقرة )مفوضي
)ج( 15مدددددددددددددوجز أعدتدددددددددددددخل مفوضدددددددددددددية حقدددددددددددددوإل اانسدددددددددددددا  وفقددددددددددددداا للفقدددددددددددددرة  )ج( 

(A/HRC/WG.6/25/HUN/3)  . 
وأحيلدد  إىل هنغاريددا  عددن طريددق اجملموعددة الثالثيددة  قائمددة أسددإلة أعددد ا سددلفاا إسددبانيا   -4

وأفغانسدددددددتا   وأملانيدددددددا  وبلجيكدددددددا  واجلميوريدددددددة التشددددددديكية  وسدددددددلوفينيا  والسدددددددويد  وسويسدددددددرا  
وليختنشددددتاين  واملكسدددديك  واململكددددة املتحدددددة لربيطانيددددا العظمددددى وآيرلندددددا الشددددمالية  والنددددروي   

 . الشامال الدورج لالستعراض اسارجي الشبكي املوقل على متاحة األسإلة وهذه وهولندا.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

ذكدر وزيددر العدددل أ  هنغاريدا تعلددق أ يددة خاصدة علددى آليددة السدتعراض الدددورج الشددامال   -5
  حبماية حقوإل اانسا  والوفاء جبميل التزاما ا الدولية املتعلقة هبا.وأهنا ملتزمة 

وأشار الوفدد إىل أ  هنغاريدا اسدتقبل  مندذ السدتعراض األول  ن سدياإل سياسدة الددعوة  -6
املفتوحددة الدديت تنتيجيددا  سدد  زيددارات مددن مكلفددر بوليددات ن إطددار ااجددراءات اساصددة وردت 

تقددارير إىل ثددال  مدن هيإددات املعاهدددات ن الوقدد  احملدددد  وتبددذل  علدى ييددل رسددائليم  وقدددم  
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  تقريددر منتصددف 2014كددال جيددد لكددن لتقددده تقاريرهددا املتدد خرة  حيدد/ قدددم   ن أيار/مددايو 
  .2011املدة لالستعراض الدورج الشامال  عن تنفيذ التوصيات اليت تلقتيا ن عام 

ج لتفاقيددة مناهتددة التعددذيب وغددريه مددن وقددد انتددم  هنغاريددا إىل الربوتوكددول الختيددار  -٧
   ون كددانو  الثددا /2012ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو الالإنسددانية أو امليينددة ن عددام 

  حتدددددوتل مكتدددددب املفدددددوض املعدددددا بددددداحلقوإل األساسدددددية إىل ا ليدددددة الوقائيدددددة الوطنيدددددة 2015ينددددداير 
غاريددددا إىل عدددددد مددددن صددددكو  حقددددوإل املنصددددوي علييددددا ن الربوتوكددددول الختيددددارج. وانتددددم  هن

اانسا  األوروبية أو تعمال علدى التصدديق علييدا  بينمدا واصدل  احلكومدة إدراج التزاما دا الدوليدة 
  ن تشريعات البلد الوطنية.

  الدذج يدنع علدى أ  2012وبدأ نفاذ القانو  األساسي اجلديد ن كانو  الثا /ينداير  -٨
 ابطدة وغدري قابلدة للتجزئدة. وتظدال هنغاريدا ييوريدة برملانيدة حقوإل اانسدا  غدري قابلدة للتصدر  وم

دميقراطيدددة. واعتمددددت هنغاريدددا عددددة قدددوانر أساسدددية تتطلدددب أغلبيدددة م هلدددة ن مدددا يتصدددال  فدددوض 
احلقددوإل األساسددية واحملكمددة الدسددتورية واملركددز القددانو  للقتدداة وأجددورهم  ون مددا يتصددال جبوانددب 

ااعدددالم والنيابدددة العامدددة وحريدددة التدددمري والددددين واملركدددز  رئيسدددية مدددن حقدددوإل اانسدددا  مثدددال حريدددة
  القانو  للكنائ .

وقد تعززت قددرة امل سسدة الوطنيدة حلقدوإل اانسدا  وتوحددت وصدنتفيا التحدالف العداملي  -٩
. وعددالوة 2014للم سسددات الوطنيددة حلقددوإل اانسددا  ن املرتبددة ألددف  ن كددانو  األول/ديسددمرب 

لنظددام الددوطا حلمايددة احلقددوإل األساسددية بةنشدداء ا يإددة الوطنيددة املعنيددة علددى ذلددك  تعتبدددت بنيددة ا
  حبماية البيانات وحرية ااعالم وا يإة املعنية باملساواة ن املعاملة.

ومشلد  نتدائ  دورة السدتعراض األوىل تشددكيال فريدق عامدال حلقددوإل اانسدا  مشد   بددر  -10
وأنش  ذلك الفريق العامال فريدق مائددة مسدتديرة . 2012الوزارات وذج طبيعة استشارية  ن عام 

لتيسددري املشدداورات مددل منظمددات اجملتمددل املددد . وعلددى سددبيال املثددال  جددرر تعمدديم مشددروع التقريددر 
الوطا الذج أعدتدخل احلكومدة للددورة احلاليدة لالسدتعراض علدى أعتداء فريدق املائددة املسدتديرة  مدن 

غة النيائيددة للتقريددر. ونظمدد  حكومددة هنغاريددا  أجددال تقددده مالحظددات وإدراجيددا مددن   ن الصددي
  حمفال بودابس  حلقوإل اانسا  املعا بنشر املعار  والتوعية حبقوإل اانسا   200٨منذ عام 

  ليكو   ثابة آلية مشاركة خمصصة.
وقددد شددرع  احلكومددة ن إجددراء إصددالظ شددامال للنظددام اجلنددائي بغيددة حتقيددق اتسدداقخل مددل  -11

  ن ذلك السياإل  نفاذ القانو  اجلنائي اجلديدد علدى 2013أ  ن متوز/يوليخل القانو  الدو . وبد
أسا  أربعة مبادئ  هي: الكفاءة والتساإل والبساطة واحلداثة  وجرر تكميليا بتشديد العقوبة 

  ن حالة تكرار اجلرمية  واختاذ هن  وقائي ن حالة اجلرمية األوىل.
نفيددذ العقوبددات مددن أجددال إدمدداج عدددد مددن توصدديات واستعرِضدد  التشددريعات املتعلقددة بت -12

اللجندددة األوروبيدددة ملكافحدددة التعدددذيب واملعاملدددة أو العقوبدددة الالإنسدددانية أو املييندددة  ن يلدددة أمدددور. 
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وعددالوة علددى ذلددك  وافقدد  احلكومددة  ن أعقدداب احلكددم الصددادر عددن احملكمددة األوروبيددة حلقددوإل 
إمكانية إعادة النظر ن أحكام السجن مدر  اانسا  ن قتية لسلو ماجار ضد هنغاريا  على

  احلياة.
وأشدددار الوفدددد إىل أ  وزارة العددددل تعمدددال علدددى تعدددديال قدددانو  ااجدددراءات اجلنائيدددة هبدددد   -13

إدراج أحكام بشد   اايدة احلقدوإل ااجرائيدة للفإدات التدعيفة وفدرض رقابدة فعالدة علدى العمليدات 
  خرر.السرية وأنشطة املراقبة اسفية  ضمن أحكام أ

وفيمددا يتعلددق باملسدداواة وعدددم التمييددز  قددال الوفددد إ  القددانو  األساسددي اجلديددد يتتددمن  -14
للتمييددز. وأخددريا  أدرجدد  ن قددانو  العقوبددات اجلديددد  ن إثددر املالحظددات استاميددة  شددامالا  تعريفدداا 

ملندز    دا ن للجنة املعنية بالقتاء على التمييز ضد املرأة  أحكام قانونية تقتدي بتجدره العندف ا
  ذلك العنف النفسي.

مدل كدره األجاندب والعنصدرية.  وقد وضع  احلكومة سياسة تتعلق بعدم التسامح مطلقداا  -15
إىل تنقدديح  أيتدداا  رللسددامية ولطائفددة الرومددا  الددذج أداسطدداب املعددادج  وشددجب  احلكومددة ر يدداا 

علقة خبطاب الكراهية ومِنح رئيسدخل بعض القوانر. مثال تشديد أحكام النظام الداخلي للربملا  املت
  تشددمال سددلطة إبعدداد األعتدداء مددن اجللسددات وفددرض غرامددات ن سددلطات ت ديبيددة أوسددل نطاقدداا 

ثنيددة أو دينيددة أو أفددراد. وعددالوة علددى إحالددة اسددتخدام عبددارات فييددا مسددا  جبماعددات قوميددة أو 
  الكراهية.   فريق استشارج مكو  من خرباء ن  ال جرائم2012ذلك  أنشئ  ن عام 

وجيددربم القددانو  اجلنددائي إنكددار ا ولوكوسدد  )الييددود وطائفددة الرومددا(  ويعاقددب علددى ذلددك  -16
  بالسجن مدةا تصال إىل ثال  سنوات.

  2015واع   وزير العدل ب   هنغاريا واجيد   مدل بلددا  أوروبيدة أخدرر  مندذ عدام  -1٧
قصارر جيودها من أجال إجياد تدواز  بدر أزمة هجرة مل يسبق  ا مثيال. وقال إ  هنغاريا بذل  

احددد ام القدددانو  اانسدددا  واايدددة النظدددام العدددام الدددوطا  وهدددي ميمدددة شدددديدة التعقيدددد. وذلدددك هدددو 
السياإل الذج اعتمدت فيدخل احلكومدة عددة تددابري لتعزيدز اايدة احلددود وحتسدر نظدام مدنح اللجدوء 

  للمعايري الدولية. وفقاا 
إىل إدخال عدة تغيريات على القانو  اجلنائي بغية تعزيز احلمايدة  ون استام  أشار الوفد -1٨

مدددددن أنشدددددطة  ريدددددب البشدددددر. و دددددد  التعدددددديالت األخدددددرية إىل كدددددبح األنشدددددطة العدددددابرة للحددددددود 
  للمنظمات املرتبطة ب زمة ا جرة.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
 الدديت التوصدديات علددى الطبددالع وميكددن التحدداور.وفددداا ببيانددات خددالل جلسددة  ٨6أدىل  -1٩

 . التقرير هذا من ثانياا  الفرع ن التحاور جلسة ن قدم 
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ن اهتمام حبمايدة حقدوإل ورحب لبنا  باعتماد الدستور اجلديد وأشاد  ا أبدتخل هنغاريا م -20
  ثنية.الطوائف اا

  أدت 2010ندددذ عدددام وذكددرت السدددويد أ  احلدددزب احلدداكم أدخدددال تعدددديالت رئيسددية  م -21
  بصورة تدرجيية إىل إزالة التوابط اليت خيتل  ا الفرع التنفيذج.

وأعربد  سويسددرا عددن قلقيددا بشد   التدددابري الدديت تقيبددد الوصدول إىل إجددراءات اللجددوء الدديت  -22
  اختذ ا هنغاريا.

السدد اتيجية وأشددارت طاجيكسددتا  إىل اعتمدداد عدددد مددن القددوانر الدديت شددكتل  أسددا   -23
  الوطنية حلماية حقوإل اانسا  وتعزيزها.

ولحظ  تايلند خصخصة اسدمات الصحية على نطاإل واسل  وحثد  احلكومدة علدى  -24
  الت كد من أ  سياستيا ل ت ثر على إمكانية احلصول على رعاية صحية جيدة.

وتوكدددول الختيدددارج بالتصدددديق علدددى الرب  ورحبددد  ييوريدددة مقددددونيا اليوغوسدددالفية سدددابقاا  -25
لتفاقية مناهتة التعذيب  وشدجع  السدلطات علدى مواصدلة اجليدود الراميدة إىل معاجلدة مشدكلة 

  املنظمات احملظورة اليت تستيد  طائفة الروما.
ليشددديت بةنشدددداء الفريدددق العامدددال املشددد   بددددر الدددوزارات املعدددا حبقددددوإل  - ورحتبددد  تيمدددور -26

  لية عن رصد حقوإل اانسا .اانسا   الذج أوكل  إليخل املس و 
وأشددددادت توغددددو بتعدددداو  هنغاريددددا الكامددددال مددددل املكلفددددر بوليددددات ن إطددددار ااجددددراءات  -2٧

  اساصة  ورحب  بةنشاء آلية وقائية وطنية.
وأعربدد  تركيددا عددن اسددتمرار قلقيددا بشدد   األحددوال املعيشددية لالجإددر وملتمسددي اللجددوء  -2٨

  لى أ ية مكافحة الجتار بالبشر.واملياجرين وظرو  احتجازهم  وشددت ع
وأشادت أوكرانيا باعتماد الدسدتور اجلديدد والسد اتيجيات املتعلقدة حبقدوإل اانسدا    دا  -2٩

  ن ذلك الس اتيجية املتعلقة  ساواة اجلنسر ن اجملال الجتماعي.
ائم الكراهيدددة ورحبددد  اامدددارات العربيدددة املتحددددة باختددداذ تددددابري حلمايدددة األقليدددات مدددن جدددر  -30

  ومكافحة التحريض على الكراهية الدينية.
وشددجع  اململكددة املتحدددة لربيطانيددا العظمددى وآيرلندددا الشددمالية هنغاريددا علددى كفالددة أ   -31

  يسيم تطبيق التدابري اجلديدة ن تعزيز الشفافية.
ذت وأعربددد  الوليدددات املتحددددة األمريكيدددة عدددن قلقيدددا العميدددق أل  حكومدددة هنغاريدددا اختددد -32

  خطوات أضعف  التوابط والتوازنات وأدت إىل مركزية السلطة التنفيذية.
  وبداسطوات املتخدذة بشد   2012ورحب  أوروغواج باعتماد الدستور اجلديد ن عدام  -33

  إدماج األقليات  برغم التحديات اليت ل تزال قائمة.
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يتماشدددى مددل املالحظددات استاميدددة  حمدددداا  قانونيدداا  وأشددادت ألبانيددا باعتمدداد هنغاريدددا نصدداا  -34
  للجنة املعنية بالقتاء على التمييز ضد املرأة بش   العنف املنز .

وأعربددد  الفلبدددر عدددن قلقيدددا حيدددال التقدددارير الددديت تتحدددد  عدددن انتيدددا  حقدددوإل اانسدددا   -35
  اساصة باملياجرين  ودع  إىل تقده مساعدة دولية إىل هنغاريا.

ااجراءات اليت اختذت من أجال وضل حد للعنف املنز  وحث   وأشارت األرجنتر إىل -36
  هنغاريا على مواصلة اعتماد تدابري  ذا الغرض.

ورحبد  أسدد اليا بةنشداء مفوضددية احلقددوإل األساسدية وحثدد  هنغاريددا علدى مواصددلة تقددده  -3٧
  الدعم  ا.

ن التغطيدددة  وأعربدد  النمسددا عدددن قلقيددا لدعددداءات تدددخال احلكومدددة بشددكال ل مدددربر لددخل -3٨
ااعالميددة لدحدددا  السياسددية ولعدددم وجددود اسدد اتيجية فعالددة ملواجيددة زيددادة اسددتخدام اسطدداب 

  الذج حيض على الكراهية ن هنغاريا.
ورحبددد  أذربيجدددا  بالنتدددمام إىل الربوتوكدددول الختيدددارج لتفاقيدددة مناهتدددة التعدددذيب   -3٩

  ددال تنفيددذ بددرام  احلمايددة الجتماعيددة وأعربدد  عددن تقددديرها للعمددال الددذج قامدد  بددخل هنغاريددا ن
  لتحايا الجتار.

وأشددادت البحددرين بدداعتزام هنغاريددا جتددره العنددف املنددز   لكنيددا أعربدد  عددن قلقيددا لعدددم  -40
  إدانة أشكال العنف األخرر بصورة لاثلة.

املقدمدة إىل وأعرب  بنغالديش عن قلقيا أل  املستور احلا  للمساعدة اامنائية الر يدة  -41
على الرغم من اجليود الراميدة إىل زيدادة املسدا ات ن املسداعدة اامنائيدة  هنغاريا ل يزال منخفتاا 

  الر ية.
وأعربدد  بدديالرو  عددن رضدداها باعتمدداد اسدد اتيجية وطنيددة بشدد   الجتددار بالبشددر وتنفيددذ  -42

  برام  وقائية موجية إىل الشباب.
اليت اختذ ا هنغاريا ملكافحة التمييز ضد املدرأة  ولحظد  أ  وأشادت بلجيكا بالتدابري  -43

  عدة تقارير قد أشارت إىل استمرار املواقف األبوية والقوالب النمطية ن أوساط اجملتمل ا نغارج.
ورحبدددد  البوسددددنة وا رسددددك بالتصددددديق علددددى الربوتوكددددول الختيددددارج لتفاقيددددة مناهتددددة  -44

  مرار اخنفاض متثيال املرأة ن عمليات صنل القرار.التعذيب  وأعرب  عن قلقيا لست
وذكددر الوفددد  ن مددا يتعلددق باسددتقالل احملكمددة الدسددتورية والسددلطة القتددائية  أ  هنغاريددا  -45

سدددن  قدددوانر جديددددة جدددارم استعراضددديا مدددل لثلدددر عدددن املفوضدددية األوروبيدددة. وأضدددا  الوفدددد أ  
 100سدتورية األملانيددة  وأهنددا نظددرت ن أكثددر مددن احملكمدة تتمتددل حبقددوإل لاثلددة حلقددوإل احملكمددة الد

  وأعلن  عن خمالفة بعض القوانر اليت فحصتيا للدستور ونقت  بعض 2012حالة منذ عام 
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األحكام القتائية  وأثبت  أهنا أداة فعالة للرقابة على السدلطتر التشدريعية والتنفيذيدة ن هنغاريدا. 
  وأكد الوفد استقالل احملكمة.

يتعلق بةدارة اجلياز القتائي  أنشئ نظام جديد يتوىل فيخل املكتب الوطا لش و   وفيما -46
القتاء  بالش ا  مل اجملل  الوطا لش و  العدالة  ااشرا  على عمال السلطة القتدائية  لدا 

  يدل على الستقالل املطلق للسلطة القتائية.
يانددات العامددة  وأنددخل جيددب تددوفري وأوضددح الوفددد أنددخل قلمددا تددرفحلض طلبددات احلصددول علددى الب -4٧

البيانات ما مل تكن تتعلق  س لة أمنية وطنية. وأكد الوفد أ  هنغاريا تتسم بالشفافية من منظور 
  التوابط واملوازين املتعلقة باستقالل السلطة القتائية واحلصول على البيانات العامة.

مس ولية مش كة  ويتعر من    ون سياإل ا جرة  أكد الوفد أ  اجملتمل الدو  يتحمال -4٨
إجياد حال تكو  ييل األطرا  شريكة فيخل. ويتيح القدانو  األساسدي  نغاريدا حدق اللجدوء جلميدل 

شخع على حدوده. وأعرب الوفدد  200 000 طالبيخل. وهي البلد الوحيد اليت سجال أكثر من
املقدمدددة. غدددري أ  أغلبيدددة عدددن اسدددتعداد نظدددام اادارة العامدددة ن هنغاريدددا للنظدددر ن طلبدددات اللجدددوء 

ملتمسددي اللجددوء قددد غددادروا البلددد بالفعددال بعددد وقدد  قصددري مددن تقددده طلبددا م. ومل تغلددق هنغاريددا 
حدددودها بدداملعر احلددرن للكلمددة  لكنيددا أنشدد ت مندداطق للمددرور العددابر يسددتطيل امللتمسددو  دخددول 

  ليم اتفاإل ِشنغن.البلد من خال ا حال قبول طلبا م  هبد  ااية احلدود اسارجية اق
وأفدداد الوفددد بدد   الفإددات التددعيفة يسددمح  ددا بالدددخول علددى الدددوام. وأشددار إىل حتددور  -4٩

منظمددة الصددليب األاددر ا نغاريددة وبعددض املنظمددات غددري احلكوميددة احملليددة ن مندداطق املددرور العددابر  
لددى الرعايددة مددن احلكومددة مددن أجددال كفالددة حصددول أولإددك الالجإددر ع ماليدداا  بعددد أ  تلقدد  دعمدداا 

الالزمة. وقدد وفدرت هنغاريدا السدكن والرعايدة الطبيدة وخددمات التزويدد باألطعمدة ن منداطق املدرور 
العابر. ولدييا مراكز استقبال مفتوحة وعاملة. وأوضح الوفد  ن ما يتعلق بالحتجاز رهن تنفيذ 

تطبتدق كمدالذ أخدري   وأ  تددابري الحتجداز إجراءات اللجوء  أهنا مراكدز احتجداز وليسد  سدجوناا 
ن املائددة ن  1.35ن مراكددز الحتجدداز  فقددط )بلغدد  نسددبة ملتمسددي اللجددوء الددذين أودعددوا فعليدداا 

للتحسدددر. وأوضدددح أ  المتثدددال إىل األطدددر القانونيدددة  (. وقدددال الوفدددد إ  هندددا   دددالا 2015عدددام 
يد ن خمتلدددف الدوليدددة القدميدددة ل يتيسدددر ن أحيدددا  كثدددرية؛ ولدددذلك شدددارك  هنغاريدددا بنشددداط شدددد

  املناقشات املتعلقة باألطر القانونية واألنظمة املستقبلية املتعلقة باملياجرين.
ولحظدددد  بوتسددددوانا التدددددابري الراميددددة إىل مكافحددددة العنددددف املنددددز   وأعربدددد  عددددن قلقيددددا  -50

  للبالغات اليت تفيد باستمرار التمييز ضد نساء األقليات القومية.
لقيددا لافدادات بشدد   رفددض طلبددات اللجدوء عقددب اعتمدداد قددانو  وأعربد  الربازيددال عددن ق -51

  جديد حددت  وجبخل قائمة بلدا  آمنة.
وأعربدد  بلغاريددا عددن تقددديرها انشدداء مكتددب أمددر املظددامل وتشددكيال فريددق عامددال مشدد    -52

  بر الوزارات معا حبقوإل اانسا .
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أعمدال ترهيدب أو انتقدام ضدد وأعرب  كندا عن استمرار قلقيا ملا ورد من ادعاءات عدن  -53
  املدافعر عن حقوإل اانسا .

 ورحب  تشاد باعتماد دستور جديد وإنشاء فريق عامال معا حبقوإل اانسا . -54
وأشددادت شدديلي بدداجليود الدديت بددذلتيا هنغاريددا جتدداه مكافحددة التمييددز ضددد طائفددة الرومددا   -55

  اجلنسر.مشرية إىل الس اتيجية الوطنية لتعزيز املساواة بر 
وأشارت الصر إىل التدابري اليت اختذ ا هنغاريا ن  ال ااية األقليات وتعزيز الندماج  -56

  الجتماعي.
وأشارت كولومبيا إىل التدابري اليت اختذ ا هنغاريا ملنل ومكافحدة الجتدار بالبشدر والتمييدز  -5٧

  ضد املرأة.
طفال وا باء واملعلمر بغرض تشجيل اسدتخدام وأشادت كرواتيا باحلملة املوجية إىل األ -5٨

األطفال لان ن  بطريقة مس ولة  ومعاجلدة مسد لة اايدة البياندات الشخصدية ومندل التحدر  عدرب 
  اان ن .

ورحبدد  كوبددا بالتدددابري الراميددة إىل كفالددة مسدداواة األشددخاي ذوج ااعاقددة ن احلقدددوإل   -5٩
  والتعصب وخطاب الكراهية على نطاإل الساحة السياسية. مشرية إىل املشاكال املتعلقة بالعنصرية

  وشكرت اجلميورية التشيكية الوفد على بيانخل الثرج باملعلومات. -60
وأعرب  إكوادور عن قلقيا بش   التمييز القائم على نوع اجلدن  وإسداءة معاملدة طائفدة  -61
واألقليددات القوميددة واألشددخاي الددذين ل حيملددو  صددفة املواطنددة   ددن فددييم األطفددال  علددى  الرومددا

  يد موظفي األمن.
ورحبد  مصددر  ن يلددة أمددور  بتعزيددز التدمانات ن مددا يتعلددق باسددتقالل القتدداء ودعددم  -62

  املزيد من الستقاللية والفعالية للم سسة الوطنية حلقوإل اانسا .
الوفد على اابالغ عدن حمفدال بودابسد  السدنوج حلقدوإل اانسدا  وعدن  وشكرت إثيوبيا -63

  التزام احلكومة الذج انعك  ن إنشاء فريق عامال مش   بر الوزارات.
وشددت فنلندا على أ ية ضدما  حدق املسداواة ن التعلديم ألطفدال الرومدا. وأعربد  عدن  -64

أغلبيددة ملتمسددي اللجددوء مددن إمكانيددة قلقيددا أل  هنغاريددا بصدددد إقامددة نظددام سددي دج إىل حرمددا  
  على احلدود. الدخول إىل إقليم الحتاد األورويب نتيجة رفض طلبا م تلقائياا 

  ورحب  فرنسا بوفد هنغاريا وقدم  توصيات. -65
وأشادت جورجيا بتصديق هنغاريا على الربوتوكول الختيارج لتفاقية مناهتة التعذيب  -66

  طنية.وبةنشائيا آلية وقائية و 
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وعلددى الددرغم مددن أوجددخل القصددور املسددتمرة الدديت تفتدد  أملانيددا تراهددا ن هنغاريددا  فقددد رحبدد   -6٧
بالتصددددديق علددددى الربوتوكددددول الختيددددارج لتفاقيددددة مناهتددددة التعددددذيب وبروتوكددددول مكافحددددة صددددنل 

  جتار هبا بصورة غري مشروعة.وأجزائيا ومكونا ا والذخرية والاألسلحة النارية 
  لددا يدددل علددى التددزام شددامالا  تشددريعياا  غانددا اعتمدداد دسددتور جديددد يددوفر إطدداراا  ولحظدد  -6٨

  هنغاريا بتنفيذ التزاما ا الدولية.
ورحب  اليونا  بالتقدم الذج أحرزتخل هنغاريا ن ميدا  حقوإل اانسا  منذ السدتعراض  -6٩

  التعذيب.األول  ول سيما التصديق على الربوتوكول الختيارج لتفاقية مناهتة 
وأشددادت غواتيمددال بالتقدددم الددذج أحرزتددخل هنغاريددا ن  ددال تعزيددز حقددوإل اانسددا  مددن  -٧0

  خالل وضل اس اتيجيات وطنية ن عدد من اجملالت.
ورحددب الكرسددي الرسددو  بالتدددابري املتخددذة ملنددل الجتددار باألشددخاي ومكافحتددخل  وأثددر  -٧1

  جتماعي لدسر.على املساعي الرامية إىل تعزيز التما  ال
  ورحبدددددددددد  هندددددددددددورا  باعتمدددددددددداد السدددددددددد اتيجية الوطنيددددددددددة ملكافحددددددددددة الجتددددددددددار بالبشددددددددددر  -٧2
  وبالقددانو  املتعلددق باحتجدداز ضددحايا الجتددار والتصددديق علددى الربوتوكددول 2016-2013 للفدد ة

  الختيارج لتفاقية مناهتة التعذيب.
علدددى القدددانو   أدخلددد  مددد خراا يسدددلندا عدددن أسدددفيا الشدددديد للتعدددديالت الددديت آوأعربددد   -٧3

 اجلندددائي ا نغدددارج  والددديت جتدددربم دخدددول البلدددد عدددرب السدددياج احلددددودج. وأعربددد  عدددن قلقيدددا أيتددداا 
  لستمرار املواقف املتسمة بكره األجانب وجرائم الكراهية جتاه طائفة الروما.

تاتوريددة حلكدم الدك وأوضدح الوفدد  ن مددا يتعلدق خبطدداب الكراهيدة  أ  البلددد كدا  خاضددعاا  -٧4
  ومل تكددن تتداظ ألفدراد الشددعب أيدة فرصدة للتعبددري عدن أنفسديم حبريددة  1٩٨٩الشديوعية حدع عدام 

 قددد اختددذ عنددد تغددري النظددام باعتمدداد تعريددف فتددفاض حلريددة التعبددري الدديت أصددبح  حقدداا  وأ  قددراراا 
اول مددن الددرباظ لفددرض قيددود. وجددرر تندد   وعلددى  ددو ل يتدديح سددور قدددر حمدددود جددداا تقريبدداا  مطلقدداا 

هذه املسد لة ن نصدوي قانونيدة خمتلفدة  لكدن احملكمدة الدسدتورية مارسد  حقيدا ن انتقداد القيدود 
  عنددددد اعتمدددداد القددددانو  األساسددددي 2011علددددى حريددددة التعبددددري. إل أ  مبدددددأ هامددددا أدرج ن عددددام 

اجلديدددد  وهدددو مبددددأ كرامدددة الطوائدددف. وانعددددم  بدددذلك إمكانيدددة املسدددا  بكرامدددة أيدددة طائفدددة عندددد 
  ة حرية التعبري  وأتيح  الفرصة ملكافحة خطاب الكراهية.لارس
اامكانية ألج فرد من أية طائفة انفاذ حقدخل  2014ويتيح القانو  املد  اجلديد لسنة  -٧5

ن الدفاع عن شخصيتخل ن حالة تعميم بيانات باطلة ومغرضة علدى اجلميدور بشد   انتمداء ذلدك 
طائفددة قوميددة أو اثنيددة أو عرقيددة أو دينيددة. وتطبيددق القددانو  الفددرد إىل الشددعب ا نغددارج أو إىل أيددة 

اجلندددائي هدددو الفيصدددال  لكدددن مدددن التدددرورج مكافحدددة خطددداب التحدددريض علدددى الكراهيدددة بددددوافل 
عنصددرية. وأشددار الوفددد إىل أنددخل قددد اعتمددد  ن إثددر سددن القددانو  األساسددي اجلديددد  قددانو  يتعلددق 

ياعددات مناوئددة أليددة طائفددة بعينيددا. وأعددرب  باملنظمددات شددبخل العسددكرية  يددنع علددى جتددره تنظدديم
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الوفد عن رأيخل ن أ  اجملتمل املد  يستطيل أداء دور نظام لانذار  إذا تلقى الدعم مدن احلكومدة 
  لذلك الغرض.

وفيما يتعلق  س لة ا جرة  أوضح الوفد أنخل ميكدن معاقبدة امليداجرين غدري النظدامير وفدق  -٧6
اساصددة بوضددل الالجإددر بعددر العتبددار.  1٩51ذ اتفاقيددة عددام مددل أخدد -أحكددام اتفدداإل ِشددنغر 

ويتعر ن ذلك الصدد أخذ مس لة البلدا  الثالثة ا منة ن احلسبا   وترر هنغاريا أ  صربيا بلد 
أندددخل يصدددعب جددددا الدددتحكم ن  آمدددن ألندددخل ل يعدددرحلض حيددداة األفدددراد للخطدددر. وأوضدددح الوفدددد أيتددداا 

دود استدراء  وأ  ذلدك هدو السدبب ن إقامدة منداطق املدرور تدفقات األشخاي القادمر عرب احل
العددابر بغددرض كفالددة دخددول النددا  إىل إقلدديم البلددد بصددورة منتظمددة. وقددد بدددأ تطبيددق ييددل التدددابري 
وااجدراءات ن مددا يتصدال بالددذين دخلدوا إقلدديم هنغاريدا عددرب منداطق املددرور العدابر  كمددا قددم   ددم 

  املساعدة الطبية والقانونية.
وأشار الوفد إىل أ  اجليود املبذولة حملاربة ميريب البشدر ذات أ يدة كدربر  وكدذلك جتدره  -٧٧

إىل القصع اليت ترور عن موت بعدض األشدخاي داخدال  األفعال املتصلة بتيريب البشر  مشرياا 
الشدداحنات. وأعددرب عددن عددزم بلددده علددى التعدداو  مددل املفوضددية السددامية لشدد و  الالجإددر وعلددى 

  معاجلة حالة األطفال والقصتر غري املصحوبر بذوييم.
جدد أج وأكد الوفد أ  تاريخ التنوع والتسامح الديا ن هنغاريا قده. وأضا  أنخل ل يو  -٧٨

حتامال ضد ااسالم ن هنغاريا وأ  مثال هذه األفعال ليس  مرتبطة بسياإل تارخيي. ويتلقبى أكثر 
مدن الدولدة ويتمتعدو  حبمايدة مطلقدة ويتعايشدو  مدل تسدامح  من ألف طالب جامعي مسلم منحداا 

يوديدة اجملتمل ا نغارج ن حيا م اليومية. وذكر الوفدد أ  هنغاريدا هدي مدوطن ثالد/ أكدرب جاليدة ي
  ن الحتاد األورويب.

 طائفددة تتمتددل ر يدداا  13ثنيددة وقوميددة شددديدة التنددوع  مددن بينيددا إوأوضددح أ  فييددا أقليددات  -٧٩
  أثندداء رئاسددتيا لالحتدداد األورويب  2011بدداحلق ن احلكددم الددذا . وقددد أدخلدد  هنغاريددا ن عددام 

يددا مددن خددالل اسدد اتيجيتيا الوطنيددة السد اتيجية األوروبيددة املتعلقددة بطائفددة الرومددا  وواصدل  تطبيق
لادماج الجتماعي  هبد  كفالدة تدوفري الددعم ألقليدة الرومدا ن  دالت مثدال التعلديم وااسدكا  
والرعاية الصحية  بغيدة إدماجيدا بشدكال كامدال ن اجملتمدل ا نغدارج. وأعدرب عدن معارضدة هنغاريدا 

توسدددددطة األجدددددال قدددددد وضدددددع   ن ية مإىل أ  اسددددد اتيج ملمارسدددددات الفصدددددال الجتمددددداعي  مشدددددرياا 
  بغددرض مكافحددة الفصددال وإدمدداج طائفددة الرومددا ن صددلب اجملتمددل  بطرائددق تشددمال 2014 عددام

  تطبيق تدابري بش   النقطاع عن الدراسة وعدم إكمال مراحليا.
وقدد نظددرت احلكومدة ن أمددر وضدل سياسددة لشد و  األسددرة واملدرأة واايددة الطفدال بوصددفيا  -٨0

بدالقوة العاملدة بعدد الدولدة. وعلدى الدرغم  ة. وتسدتطيل املدرأة اللتحداإل  ددداا مس لة واحدة متكامل
من عدم وجود نساء ضمن الحلة احلقائب الوزاريدة ن احلكومدة  فدة  عددة نسداء يتقلدد  مناصدب 

  وزراء دولة  وتشغال نساء كثريات مناصب عليا ن القطاعر احلكومي وغري احلكومي.



A/HRC/33/9 

GE.16-11654 12 

لددة حلقددوإل الطفددال  بينمددا ميلددك أمددر املظددامل  موعددة فريدددة مددن واحلمايددة الكاملددة مكفو  -٨1
األدوات. وأنشددددئ مكتددددب لثددددالم معددددا حبقددددوإل الطفددددال وأتيحدددد  لدطفددددال إمكانيددددة التصددددال بددددخل 

  مباشرة  ومِنح املمثال صالحية التدخال لدر م سسات وسلطات التعليم.
جديدددة معنيددة باألزمددات  وفيمددا يتعلددق بددالعنف ضددد املددرأة  أشددار الوفددد إىل إنشدداء مراكددز -٨2

إىل األ يدة الشدديدة للتصدديق علدى اتفاقيدة  لد  أوروبدا  من أجدال تدوفري الددعم للتدحايا  مشدرياا 
  سطنبول(.ابش   منل ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنز  )اتفاقية 

ن ولحظدد  ا نددد مددل القلددق أ  تعددديال القددانو  املتعلددق حبريددة ااعددالم قددد أضبددر بدداحلق  -٨3
  احلصول على املعلومات ن هنغاريا.

وأشدددادت إندونيسددديا باعتمددداد ميثددداإل جديدددد بشددد   حقدددوإل اانسدددا  األساسدددية وبةنشددداء  -٨4
  الفريق العامال املش   بر الوزارات املعا حبقوإل اانسا .

وشدكرت ييوريددة إيددرا  ااسدالمية هنغاريددا علددى البيدا  الددذج قدمتددخل عدن اا ددازات الدديت  -٨5
    ن  ال حقوإل اانسا  منذ دورة الستعراض األوىل.حتقق
وناشد العراإل هنغاريا أ  تواصال اجليود املبذولة من أجال تطوير برام  رعاية موجية إىل  -٨6

  األطفال واملسنر وأ  تستمر ن مكافحة العنصرية وجرائم الكراهية.
تمدداد منظمددات اجملتمددل املددد  ولحظدد  آيرلندددا مددل القلددق تزايددد القيددود املفروضددة علددى اع -٨٧

ومتويليددا. وأعربدد  عددن قلقيددا لافددادات بشدد    ديددد ومتددايقة املدددافعر عددن حقددوإل اانسددا  ن 
  هنغاريا.

ورحبددد  إيطاليدددا بةنشددداء اللجندددة الفرعيدددة املعنيدددة بكرامدددة املدددرأة بوصدددفخل خطدددوة هامدددة جتددداه  -٨٨
  مكافحة العنف ضد املرأة ن هنغاريا.

اليابددا  عددن قلقيددا للبالغددات بشدد   فدرض قيددود علددى وسددائط ااعددالم وتعرضدديا وأعربد   -٨٩
  للتدخال السياسي  وجب قانو  وسائط ااعالم اجلديد  وعن ترحيبيا بتنقيح هذا القانو .

ورحبددد  كازاخسدددتا  بااصدددالظ الشدددامال للقدددانو  اجلندددائي والتصدددديق علدددى الربوتوكدددول  -٩0
  ب وتعزيز نظام أمر املظامل.الختيارج لتفاقية مناهتة التعذي

ورحب  ييورية لو الدميقراطية الشعبية باجليود الرامية إىل تنفيذ التوصديات الديت قبلتيدا  -٩1
  هنغاريا أثناء دورة الستعراض السابقة  وأشادت باعتماد الدستور اجلديد  نغاريا.

للمقدرر اسداي املعدا حبالددة وأعربد  لتفيدا عدن جزعيدا بشد   بعدض املالحظدات األوليدة  -٩2
  املدافعر عن حقوإل اانسا  ن هنغاريا.

ورحبد  دولددة فلسدطر بعدددد مدن النتددائ  ااجيابيدة الدديت حققتيدا هنغاريددا ن  دال ضددما   -٩3
  التكاف  ن احلقوإل والفري لدشخاي ذوج ااعاقة.
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نددذ دورة السددتعراض ولحظد  ليبيددا مددل الرتيداظ الشددديد التقدددم الددذج حققتدخل هنغاريددا م -٩4
  األوىل.
وأشادت ليتوانيا باسطوات املتخذة من أجال مكافحة جرائم الكراهية من خالل اعتماد  -٩5

  ثنية أو عرقية أو دينية.إنتيا  كرامة أية طائفة قومية أو التشريل اجلديد الذج جيربم ا
وإىل إمكانيدددة تعزيدددز وأشدددارت ماليزيدددا إىل التقددددم احملدددرز ن  دددال اايدددة حقدددوإل اانسدددا   -٩6

  ال كيز ن  الت مثال املساواة بر اجلنسر ومكافحة التمييز العنصرج وحقوإل املياجرين.
وأشددادت ملددديف بتقريددر منتصددف املدددة الددذج قدمتددخل هنغاريددا وشددجعتيا علددى اختدداذ هندد   -٩٧

  قائم على حقوإل اانسا  ن التعامال مل الالجإر.
لددديت بدددذلتيا هنغاريدددا لتعزيدددز رفددداه األشدددخاي ذوج ااعاقدددة وأشددادت املكسددديك بددداجليود ا -٩٨

اسدددد اتيجية لتددددوفري بدددددائال عددددن إيددددداع األشددددخاي ذوج ااعاقددددة العقليددددة ن  وباعتمادهددددا مدددد خراا 
  املصحات.

وأشدددارت منغوليدددا إىل تعزيدددز قددددرات احملكمدددة الدسدددتورية ونظدددام أمدددر املظدددامل ن هنغاريدددا  -٩٩
  بالرتباط مل الدستور اجلديد.

وأشار اجلبال األسود إىل الشواغال اليت أعربد  عنيدا اللجندة املعنيدة بالقتداء علدى التمييدز  -100
ضد املرأة فيمدا يتعلدق بنسداء األقليدات الدال  يتعرتضدن للتمييدز وإسداءة املعاملدة علدى يدد املسد ولر 

  عن إنفاذ القانو  ن هنغاريا.
ريددا  الددذج يشددتمال علددى نصددوي تشددريعية وأشدداد املغددرب باعتمدداد الدسددتور اجلديددد  نغا -101

  جديدة  وبانتمام البلد إىل الربوتوكول الختيارج لتفاقية مناهتة التعذيب.
وأشدارت ناميبيدا إىل إنشداء جلندة فرعيدة معنيددة بكرامدة املدرأة ومدنح األولويدة للميدام املتعلقددة  -102

  ب من املرأة ومكافحة العنف املنز .
مددن وسددائط ااعددالم الدديت ميلددك  توجددد ن هنغاريددا  موعددة متنوعددة جددداا وذكددر الوفددد أنددخل  -103

القطددداع اسددداي معظميدددا  وأ  هندددا  هيإدددة مسدددتقلة معنيدددة بوسدددائط ااعدددالم. وقدددد اعتِمدددد قدددانو  
  نتيجة مفاوضات ومشاورات مل  ل  أوروبا واملفوضية 2010جديد لوسائط ااعالم ن عام 

. واستعرضدد  املفوضددية األوروبيددة القددانو  2012  ن عددام األوروبيددة  وجددرر تعددديال ذلددك القددانو 
. 2011  وخلص  إىل أ  بعض اسطوات ااجيابية قد اختذت منذ عام 2015املذكور ن عام 

وفيمددا يتعلددق  جلدد  وسددائط ااعددالم  ذكددر الوفددد أ  الربملددا  هددو الددذج ينتخددب أعتدداء اجمللدد  
 نية واحدة. ويعيبنيم  وأ  ف ة وليتيم تستغرإل دورة برملا

وأشددار الوفددد إىل أنددخل جيددوز  علددى سددبيال املثددال  فددرض جددزاءات ن حالددة تعددرض شددخع  -104
قاصر للمتايقة من خدالل وسدائط ااعدالم  أو ن حالدة اسدتخدام خطداب الكراهيدة أو اخدتالل 
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ميددزا  األداء ن وسددائط ااعددالم. وأعددرب الوفددد عددن قناعتددخل بدد   قددانو  وسددائط ااعددالم ميتثددال إىل 
  ملعايري الدولية  لكنخل أقر ب هنا مس لة قابلة للمناقشة.ا

وفيمددا يتصددال بالعالقددة مددل املنظمددات غددري احلكوميددة واجملتمددل املددد   أشددار الوفددد إىل أ   -105
ن احلياة العامة ون متحيع القرارات العامة  وإىل أ  يتمتل حبرية  حيوياا  اجملتمل املد  ي دج دوراا 
رب الوفدددد عدددن تقددددير احلكومدددة ملثدددال هدددذه النتقدددادات وتشدددجيعيا للحدددوار  انتقددداد احلكومدددة. وأعددد

ن ذلددك إىل الفريددق العامددال املعددا حبقددوإل اانسددا  الددذج شدديد مناقشددات مائدددة مسددتديرة  مشددرياا 
خمتلفددة. وأعددرب الوفددد عددن قناعتددخل بدد   املنظمددات غددري احلكوميددة متلددك الفرصددة لتقددده آرائيددا أثندداء 

  ااجراءات التشريعية.
وقال الوفد إ  احملكمة اجلنائية الدولية ذات أ ية كربر  نغاريا بوصفيا من البلدا  الديت  -106

 أيدت نظام روما األساسي وصدبق  عليخل.
وأضا  أ  معاجلة قتية الفصال الجتماعي تكتنفيا حتديات أكرب ن سياقات معيبندة   -10٧

 لك التعاو  مل منظمات الروما والكنائ .وتستدعي اختاذ تدابري لحتصة بشكال دقيق   ا ن ذ
ن إطدددار القدددانو  األساسدددي اجلديدددد  بشددد   تدددوفري  وقدددد اعتمددددت هنغاريدددا مبددددأ جديدددداا  -10٨

احلمايددة لدشددخاي ذوج ااعاقددة وكفالددة العدديش املسددتقال  ددم. وأشددار الوفددد إىل تعددديال القددانو  
هنغاريا ستبذل قصدارر جيددها  أ  املد  على  و يعزز حقوإل األشخاي ذوج ااعاقة  م كداا 

  لتطبيق اتفاقية حقوإل األشخاي ذوج ااعاقة.
وأعددرب الوفددد عددن أ يددة معاجلددة القتددايا املتعلقددة بفإددة املثليددات واملثليددر ومزدوجددي امليددال  -10٩

اجلنسددي ومغددايرج ا ويددة اجلنسددانية ن سددياإل معاجلددة خطدداب الكراهيددة  بغيددة جتددره ارتكدداب مثددال 
م. وأعددددرب الوفددددد عددددن رأيددددخل بدددد   هنغاريددددا حتتددددال مرتبددددة وسددددطا ن مددددا يتعلددددق هددددذه األفعددددال ضددددده

  بالع ا  حبقوإل هذه الفإة.
وأشارت هولندا إىل أ  الفرصدة متاحدة لتحسدر تددابري حظدر العندف املندز  والغتصداب  -110

ة ن إطار الزواج  وحث  هنغاريدا علدى اختداذ مزيدد مدن ااجدراءات بشد   القدوانر الديت تكفدال حريد
  وسائط ااعالم.

وأشددددادت نيجرييددددا بدددداجليود املتعلقددددة بطائفددددة الرومددددا والفقددددر املدددددقل وأعربدددد  عددددن قلقيددددا  -111
  لدعاءات الستخدام املفرط للقوة ضد املياجرين والالجإر.

  وأشادت النروي  باجليود الرامية إىل مكافحة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية. -112
وبالتعددداو  مدددل اجمللددد  وهيإدددات  التشدددريعات الددديت اعتمددددت مددد خراا وأشدددادت باكسدددتا  ب -113

  املعاهدات وأعرب  عن أمليا ن تقده رد مناسب بش   أزمة الالجإر واملياجرين.
وأعربدددد  بددددريو عددددن تقددددديرها للتدددددابري الدددديت اختددددذ ا هنغاريددددا مددددن أجددددال حتسددددر الظددددرو   -114

  الجتماعية والقتصادية لدسر.
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 ودعدد   200٨ عددام منددذ اانسددا  حلقددوإل بودابسدد  منتدددر بانعقدداد اجلزائددر ورحبدد  -115
حلمايدة حقددوإل ييدل العمددال امليدداجرين  الدوليددة التفاقيددة علدى التصددديق أمدر ن النظددر إىل هنغاريدا

  وأفراد أسرهم.
وأشدددادت بولنددددا بدددالتزام هنغاريدددا بتقدددده دعدددوة مفتوحدددة إىل املكلفدددر بوليدددات ن إطدددار  -116

  اجراءات اساصة.ا
وأشدددددارت سدددددلوفينيا إىل األثدددددر ااجيدددددايب ملنتددددددر بودابسددددد  حلقدددددوإل اانسدددددا  ورحبددددد   -11٧

بددداسطوات الراميدددة إىل تعزيدددز حقدددوإل األقليدددة السدددلوفينية واستفسدددرت عدددن تنفيدددذ توصددديات اللجندددة 
  املعنية بالقتاء على التمييز ضد املرأة.

بنية التحتية حلقوإل اانسا  وااية الفإدات التدعيفة وأشارت ييورية كوريا إىل حتسُّن ال -11٨
  ن إطار متابعة نتائ  دورة الستعراض السابقة.

وأشادت ييوريدة مولددوفا بةنشداء مكتدب أمدر املظدامل وتعزيدز جيدود إقامدة العددل علدى  -11٩
   و يراعي حقوإل الطفال  وأعرب  عن قلقيا لتخفيض سن املس ولية اجلنائية.

رومانيا عدن تقدديرها للتددابري الديت اختدذ ا هنغاريدا حلمايدة حقدوإل أفدراد األقليدات  وأعرب  -120
  القومية.
تنفيدددذ خطدددة العمدددال الثانيدددة  ورحدددب الحتددداد الروسدددي بددداجليود الددديت بدددذلتيا هنغاريدددا جتددداه -121
    الرامية إىل حتسر أحوال السكا  الذين يعيشو  ن فقر مدقل.201٧-2015 للف ة
السدنغال عدن ترحيبيدا بةعدادة هيكلدة احملكمدة الدسدتورية وإنشداء منصدب وسديط  وأعرب  -122

  اجلميورية.
وشددجع  سددرياليو  هنغاريددا علددى رفددل سددن املسدد ولية اجلنائيددة وحثتيددا علددى تعزيددز الطددابل  -123

  اانسا  لعملية التما  اللجوء.
مناهتددددة التعددددذيب  ورحبدددد  الربتغددددال بالتصددددديق علددددى الربوتوكددددول الختيددددارج لتفاقيددددة -124

وباسطوات ا امة جتاه حتقيق املسداواة بدر اجلنسدر  وأشدادت بةنشداء الفريدق العامدال املشد   بدر 
  الوزارات املعا حبقوإل اانسا .

  وأعرب  جنوب أفريقيا عن القلق لستمرار التمييز ضد نساء األقليات العرقية. -125
يددز فعاليددة التصدددج للعنددف اجلنسددا   ورحبدد  وأشددادت إسددبانيا باعتمدداد تشددريعات لتعز  -126

  باهتمام هنغاريا بةدماج األشخاي ذوج ااعاقة ن سوإل العمال.
األ يدة الديت تولييدا هنغاريدا للتعداو   ورحدب وفدد هنغاريدا بالتوصديات واملسدا ات  م كدداا  -12٧

   وأعدرب عدن مل األمم املتحدة و ل  حقوإل اانسا ؛ وأكد التزام بلده بتعزيدز حقدوإل اانسدا
. وذكدر الوفدد أندخل 201٩-201٧رغبتيا ن تقدده طلدب لعتدوية  لد  حقدوإل اانسدا  للفد ة 

سدديحمال ييددل التوصددديات واملسددا ات معدددخل إىل بلددده وسددديبِلمل الفريددق العامدددال املعددا بالسدددتعراض 
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ا الدورج الشامال بالتوصيات اليت ست يدها هنغاريا. وأضا  أ  آليات حقوإل اانسا  تتيح دومد
  للتحسر  وستعمال هنغاريا على تنفيذ التزاما ا املتبقية.  الا 

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
 التحتتاور جلستتة أثنتتاء صتتيغ  التتتي أدنتتا  المدرجتتة التوصتتيات فتتي هنغاريتتا ستتتن ر -12٨

 موعتتد قبتتل تقتتديم ا علتت  وستتتحر  المناستتب  الوقتت  فتتي ردودهتتا وستتتقد  والتوصتتيات 
      :2016الدورة الثالثة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في أيلول/سبتمبر  انعقاد

توستتتتتيق نالتتتتتتاق االلتزامتتتتتات الدوليتتتتتتة متتتتتن  تتتتتتالل االن تتتتتما   لتتتتتت   1-12٨
المعاهتتدات الدوليتتة المتبقيتتة  مثتتل االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتق العمتتال 

ق األشتتتتما  متتتتن الم تتتتاجرين وأفتتتتراد أستتتتره   واالتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتت
اال تفتتاء القستتري  والبروتواتتول اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق الالفتتل المتعلتتق بتت جراء 
تقدي  البالغات  والبروتواول اال تياري الملحق بالع د التدولي المتا  بتالحقوق 

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية )ألبانيا(؛
حقتتوق جميتتتق  الن تتر فتتي التصتتديق علتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة 2-12٨

العمال الم اجرين وأفراد أسره   واتفاقيتة من متة العمتل الدوليتة المتعلقتة بالعمتال 
(  والبروتواتتول اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق الالفتتل 189)رقتت   2011المنتتزليين  

 المتعلق ب جراء تقدي  البالغات )الفلبين(؛
 فقتتاا قبتتول ا تصتتا  اللجنتتة المعنيتتة بحتتاالت اال تفتتاء القستتري  و  3-12٨

متتن االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتق األشتتما  متتن اال تفتتاء  32و 31للمتتادتين 
 القسري )فرنسا(؛

الن ر في التصديق عل  االتفاقية الدولية لحمايتة جميتق األشتما   4-12٨
متتتن اال تفتتتاء القستتتري  والبروتواتتتول اال تيتتتاري الملحتتتق بالع تتتد التتتدولي المتتتا  

الثقافيتتتة  واالتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق بتتتالحقوق االقتصتتتادية واالجتماعيتتتة و 
  جميق العمال الم اجرين وأفراد أسره  )غانا(؛

االن تتتتما   لتتتت  االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتتق العمتتتتال  5-12٨
الم تتتاجرين وأفتتتراد أستتتره   ون تتتا  رومتتتا األساستتتي للمحيمتتتة الجنا يتتتة الدوليتتتة  

الجنستتتتية  واتفاقيتتتتة من متتتتة العمتتتتل واالتفتتتتاقيتين المتعلقتتتتتين بتتتتالالج ين وعتتتتديمي 
( واتفاقيتة ميافحتة 169)رقت   1989الدولية بشتنن الشتعوا األصتلية والقبليتة  

  التمييز في مجال التعلي  )هندوراس(؛
__________ 

   مل حترر الستنتاجات و/أو التوصيات.  **
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التصتتديق علتت  اتفاقيتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتنن منتتق وميافحتتة العنتتف  6-12٨
  ترايا( )بلجييا(؛ضد المرأة والعنف المنزلي ) يالاليا( )الجبل األسود( )هولندا( )

ستتتحب تحف ات تتتا علتتت  المتتتواد  ات الصتتتلة متتتن االتفاقيتتتة الدوليتتتة  ٧-12٨
للق تتاء علتت  جميتتق أشتتيال التمييتتز العنصتتري  والع تتد التتدولي المتتا  بتتالحقوق 
االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة  والع تتتتد التتتتدولي المتتتتا  بتتتتالحقوق المدنيتتتتة 

ة حقوق الالفل المتعلق ب شراك األطفتال والسياسية  والبروتواول اال تياري التفاقي
  في النزاعات المسلحة )جنوا أفريقيا(؛

  التصديق عل  اتفاقية اسالنبول دون تن ير )البوسنة وال رسك(؛ ٨-12٨
توقيتتق االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتوق جميتتتق العمتتتال الم تتتاجرين  ٩-12٨

  وأفراد أسره  والتصديق علي ا )ترايا(؛
  االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتتق العمتتتتال التصتتتتديق علتتتت 10-12٨

 الم اجرين وأفراد أسره  ) اوادور( )غواتيماال( )أوروغواي(؛
الن تتر فتتي التصتتديق علتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتتق  11-12٨

  العمال الم اجرين وأفراد أسره  )مصر(؛
العمتتتتال التصتتتتديق علتتتت  االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتتق  12-12٨

  )السنغال(؛ الم اجرين وأفراد أسره   عل  النحو الموص  به سابقاا 
الن ر في االن ما   ل  االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة جميتق األشتما   13-12٨

  من اال تفاء القسري )اازا ستان(؛
تستتتتريق عمليتتتتة االن تتتتما   لتتتت  االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتق  14-12٨

  القسري )منغوليا(؛األشما  من اال تفاء 
التصتتتتديق علتتتت  االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتق األشتتتتما  متتتتن  15-12٨

  اال تفاء القسري )الجبل األسود( )سيراليون( )أوروغواي( )فرنسا(؛
تن ي  عملية المشتاورات المتعلقتة باالن تما   لت  االتفاقيتة الدوليتة  16-12٨

 لحمايتتة جميتتق األشتتما  متتن اال تفتتاء القستتري  علتت  النحتتو الموصتت  بتته ستتابقاا 
  )السنغال(؛

التصديق عل  البروتواول اال تياري التفاقية حقوق الالفل المتعلتق  1٧-12٨
  واي(؛ب جراء تقدي  البالغات )توغو( )البرتغال( )أوروغ

التصتتتتديق علتتتتت  البروتواتتتتتول اال تيتتتتتاري الملحتتتتتق بالع تتتتتد التتتتتدولي  1٨-12٨
   الما  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) يالاليا(؛
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التصتتتتديق علتتتتت  البروتواتتتتتول اال تيتتتتتاري الملحتتتتتق بالع تتتتتد التتتتتدولي  1٩-12٨
   الما  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )البرتغال(؛

مواءمتتتة التشتتتريعات المحليتتتة متتتق ن تتتا  رومتتتا األساستتتي للمحيمتتتة  20-12٨
الجنا يتتة الدوليتتة بشتتيل اامتتل  متتن  تتالل أحيتتا  صتتريحة بشتتنن واجتتب التعتتاون 

  السريق واليامل مق المحيمة )النمسا(؛
مواصتتتتتلة تحستتتتتين حمايتتتتتة حقتتتتتوق اإلنستتتتتان وتعزيزهتتتتتا فتتتتتي البلتتتتتد  21-12٨

  )أ ربيجان(؛
لألسترة بوصتف ا الوحتدة الالبيعيتة واألساستية مواصلة توفير الحماية  22-12٨

  للمجتمق )مصر(؛
وضتتق وتنفيتتة  التتة عمتتل وطنيتتتة لحقتتوق اإلنستتان بغتترض مواصتتتلة  23-12٨

تعزيتتز اتابتتاع ن تتم منتتت   وشتتامل تجتتا  تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان وحمايت تتا  بمشتتاراة  
  ااملة من المجتمق المدني ) ندونيسيا(؛

ريعات ا وأن مت تتا وتتتدابيرها المتعلقتتة افالتتة أن تيتتون سياستتات ا وتشتت 24-12٨
بتتتتدابير اإلنفتتتا   ات فعاليتتتة فتتتي منتتتق تزايتتتد ممتتتاطر تتتتور  األعمتتتال التجاريتتتة فتتتي 
التجتتاوزات التتتي تحتتدا فتتي حتتاالت النتتزاع والتصتتدي لتته  بمتتا فتتي  لتتك حتتاالت 

  االحتالل األجنبي )دولة فلسالين(؛
تستتتاعد علتتت  بتتتةل ج تتتود تجتتتا   نشتتتاء تليتتتة لرصتتتد التتتتدابير التتتتي  25-12٨

  معالجة وتحسين حالة النساء واألطفال )الفلبين(؛
تقيي  توافق سياسات ا وقوانين تا متق التزامات تا الدوليتة بمتا فتي  لتك  26-12٨

  في ا ) ثيوبيا(؛ جميق المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان التي تعد هنغاريا طرفاا 
وطنيتة متق المعتايير مواصلة الج ود الرامية  ل  مواءمة التشريعات ال 2٧-12٨

  الدولية في ميدان حقوق اإلنسان )المغرا(؛
مواصلة تعزيز وحمايتة حقتوق اإلنستان والحريتات األساستية لجميتق  2٨-12٨

  مواطني ا )نيجيريا(؛
ترستتيأ أستتس التزام تتا تجتتا  المحيمتتة الجنا يتتة الدوليتتة متتن  تتالل  2٩-12٨

  سي )بيرو(؛تيييف تشريعات ا الوطنية لتتسق مق ن ا  روما األسا
الن تتتتر فتتتتي وضتتتتق ماشتتتترات لحقتتتتوق اإلنستتتتان علتتتت  النحتتتتو التتتتةي  30-12٨

اقترحتته المفوضتتية الستتامية لحقتوق اإلنستتان  بوصتتف ا أداة تتتيي تقيتتي  السياستتات 
  )البرتغال(؛ الوطنية لحقوق اإلنسان بصورة أاثر دقة واتساقاا 
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نيتة متن أجتل الن ر في زيادة التمويل الممصص لآللية الوقا ية الوط 31-12٨
  توفير الدع  لعمل ا ولرصد أنشالة االحتجاز )ارواتيا(؛

تزويتتتتتد هي تتتتتة المستتتتتاواة فتتتتتي المعاملتتتتتة بتتتتتالموارد المناستتتتتبة وافالتتتتتة  32-12٨
  استقالل ا الوظيفي )ال ند(؛

  مواصلة تنفية تدابير حماية حقوق الالفل )طاجييستان(؛ 33-12٨
والنستتتاء والف تتتات ال تتتعيفة تعزيتتتز تتتتدابير حمايتتتة حقتتتوق األطفتتتال  34-12٨

  األ رى )جم ورية الو الديمقراطية الشعبية(؛
الن تر فتي  نشتاء تليتتة مستتقلة لرصتد حقتتوق الالفتل وتتوفير المتتوارد  35-12٨

  المالية الالزمة لتشغيل ا )بولندا(؛
تتتر  36-12٨ افالتتتة قيتتتا  عمليتتتات تشتتتاور تتتتتيي  جتتتراء مناقشتتتات عامتتتة وتيسا

دون تتتتتد ل متتتتن الدولتتتتة أثنتتتتاء صتتتتياغة القتتتتوانين التفاعتتتتل متتتتق المجتمتتتتق المتتتتدني 
  والسياسات العامة الجديدة  مق  تاحة الزمن اليافي لةلك )سويسرا(؛

الد ول في مشاورات مق المن مات المناصرة للشفافية والج تات  3٧-12٨
المعنيتتتتة األ تتتترى قبتتتتل وضتتتتق أو تنفيتتتتة أي تشتتتتريق جديتتتتد يتعلتتتتق بحريتتتتة اإلعتتتتال  

  نيا الع م  وتيرلندا الشمالية(؛)المملية المتحدة لبريالا
االمتنتتتتاع عتتتتن استتتتت داا أنشتتتتالة من متتتتات المجتمتتتتق المتتتتدني أو  3٨-12٨

  )أستراليا(؛ أجنبياا  تقييدها عل  أساس انتماءات ا السياسية أو بسبب تلقي ا تمويالا 
اتما  تدابير تيفل االمتثتال  لت  أحيتا  الدستتور الجديتد  بمتا فتي  3٩-12٨

بميافحتتتة التمييتتتز وضتتتمان تستتتاوي جميتتتق المتتتواطنين فتتتي  لتتتك متتتا يتعلتتتق من تتتا 
  المشاراة في الشاون السياسية والعامة )بوتسوانا(؛

تعزيتتز الحتتوار علتت  الصتتعيدين الرستتمي وغيتتر الرستتمي والمشتتاورات  40-12٨
العامتتة بتتين الحيومتتة والمجتمتتق المتتدني  بمتتا فتتي  لتتك متتا يتعلتتق من تتا بمقترحتتات 

  اإلنسان )الجم ورية التشييية(؛القوانين التي تاثر عل  حقوق 
مواصلة الج ود الرامية  ل  افالة التعتاون فتي الوقت  المناستب متق  41-12٨

هي تتتات المعاهتتتدات بشتتتنن تقتتتدي  التقتتتارير الوطنيتتتة المتتتتن رة )جم وريتتتة مقتتتدونيا 
  (؛اليوغوسالفية سابقاا 

العنصتتري تقتتدي  التقتتارير المتتتن رة  لتت  لجنتتة الق تتاء علتت  التمييتتز  42-12٨
واللجنتتتتة المعنيتتتتة بتتتتالحقوق االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة واللجنتتتتة المعنيتتتتة 

  بحقوق اإلنسان )أوارانيا(؛
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تيثيتتتف الج تتتود الراميتتتة  لتتت  تنفيتتتة توصتتتيات هي تتتات المعاهتتتدات  43-12٨
واإلجتتراءات الماصتتة  بمتتتا فتتي  لتتك اللجنتتتة المعنيتتة بالق تتاء علتتت  التمييتتز ضتتتد 

الالفتتتتل  والمقتتتترر المتتتتا  المعنتتتتي باألشتتتتيال المعاصتتتترة المتتتترأة  ولجنتتتتة حقتتتتوق 
للعنصرية والتمييز العنصري وار  األجانتب ومتا يتصتل بتةلك متن تعصتب  والفريتق 

  العامل المعني باالحتجاز التعسفي )أوارانيا(؛
اتما  التتدابير المناستبة للحتد متن تتراا  التقتارير الواجتب تقتديم ا  44-12٨

  متحدة )اازا ستان(؛ ل  هي ات معاهدات األم  ال
تقتتتتدي  التقتتتتارير المتتتتتن رة  لتتتت  اللجنتتتتة المعنيتتتتة بحقتتتتوق اإلنستتتتان  45-12٨

واللجنتتتتة المعنيتتتتة بتتتتالحقوق االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة ولجنتتتتة مناه تتتتة 
  التعةيب )سيراليون(؛

مواصتتلة تعزيتتز التتتدابير الراميتتة  لتت  ترستتيأ التستتامي واحتتترا  التنتتوع  46-12٨
افحتتتة التحيتتتز والقوالتتتب النماليتتتة والتمييتتتز والعنصتتترية واتتتر  اإلستتتال  الثقتتتافي ومي

  )اإلمارات العربية المتحدة(؛
 عتتتتادة الن تتتتر فتتتتي السياستتتتات المتعلقتتتتة باألستتتترة والمستتتتاواة بتتتتين  4٧-12٨

  الجنسين وعد  التمييز )البحرين(؛
مواصتتتلة الج تتتود الراميتتتة  لتتت  توعيتتتة الجم تتتور متتتن أجتتتل ميافحتتتة  4٨-12٨

  أي أستتتاس اتتتان  علتتت  نحتتتو يتماشتتت  متتتق مقت تتتيات احتتتترا  جميتتتق التمييتتتز علتتت
  الحقوق )ارواتيا(؛

مواصلة الج تود لمتابعتة ورصتد أي تمييتز علت  أستاس نتوع الجتنس  4٩-12٨
  أو العرق أو أي شيل ت ر من التمييز ) ثيوبيا(؛

مواصتتتتتتتتلة تنفيتتتتتتتتة االستتتتتتتتتراتيجية الوطنيتتتتتتتتة ل دمتتتتتتتتا  االجتمتتتتتتتتاعي  50-12٨
  )بااستان(؛

اتمتا  جميتتق التتتدابير الالزمتتة لتنفيتة االستتتراتيجية الوطنيتتة ل دمتتا   51-12٨
  االجتماعي بشيل اامل )سلوفينيا(؛

ستتتن تشتتتريعات شتتتاملة ت تتتمن علتتت  نحتتتو اامتتتل تالبيتتتق مبتتتدأ عتتتد   52-12٨
التمييتتتز وافالتتتة التمتتتتق اليامتتتل بجميتتتق حقتتتوق اإلنستتتان لجميتتتق أفتتتراد المجتمتتتق 

  )جنوا أفريقيا(؛
األنشتتتتتالة الراميتتتتتة  لتتتتت  التغلتتتتتب علتتتتت  القوالتتتتتب النماليتتتتتة تيثيتتتتتف  53-12٨

  (؛الجنسانية )جم ورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاا 
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اتمتتا  تتتدابير فعالتتة لتلبيتتة احتياجتتات نستتاء األقليتتات  مثتتل نستتاء  54-12٨
الرومتتتا  ب تتتدا الق تتتاء علتتت  جميتتتق أشتتتيال التمييتتتز ضتتتدهن )جم وريتتتة مقتتتدونيا 

  (؛اليوغوسالفية سابقاا 
 نشتتاء تليتتة وطنيتتة لتعزيتتز المستتاواة بتتين الجنستتين وتتتوفير المتتوارد  55-12٨

  البشرية والمالية المناسبة لتميين ا من تنفية م ا  واليت ا بفعالية )توغو(؛
معالجتتتة حالتتتة التمييتتتز ضتتتد نستتتاء األقليتتتات  بمتتتن فتتتي ن نستتتاء الرومتتتا  56-12٨

   )بنغالديش(؛
المستتاواة بتتين الجنستتين   اتمتتا  مزيتتد متتن التتتدابير للحتتد متتن عتتد  5٧-12٨

وتوعيتتتتة الستتتتيان فتتتتي هتتتتةا الصتتتتدد  وافالتتتتة تنفيتتتتة هتتتتة  التتتتتدابير بشتتتتيل فعتتتتال 
  )بلجييا(؛

مواصتتلة اتمتتا   جتتراءات لوضتتق استتتراتيجية شتتاملة للمستتاواة بتتين  5٨-12٨
الجنسين و د ال تدابير تشريعية فعالة لزيادة مشتاراة المترأة فتي الحيتاة السياستية 

  سنة وال رسك(؛وصنق القرارات )البو 
م تتاعفة ج ودهتتتا الراميتتتة  لتتت  ميافحتتة القوالتتتب النماليتتتة وتقستتتي   5٩-12٨

  األدوار بين الجنسين في األسرة والمجتمق )ال ند(؛
اعتمتتتتتاد قتتتتتانون شتتتتتامل بشتتتتتنن العنتتتتتف المنزلتتتتتي )جم وريتتتتتة  يتتتتتران  60-12٨

  اإلسالمية(؛
تتتاثر  اتمتتا  مزيتتد متتن المالتتوات لمعالجتتة األستتباا الجةريتتة التتتي 61-12٨

  عل  حقوق نساء الف ات المحرومة )التفيا(؛
اتمتتا  تتتدابير ملموستتة لتحستتين فتتر  حصتتول جميتتق النستتاء علتت   62-12٨

العمل الال ق  والق اء علت  جميتق أشتيال التمييتز ضتد المترأة فتي ميتان العمتل  
  و يجاد مزيد من الفر  االجتماعية واالقتصادية للنساء المحرومات )ماليزيا(؛

اتمتتتتا  تتتتتدابير تشتتتتريعية فعالتتتتة لزيتتتتادة مشتتتتاراة المتتتترأة فتتتتي الحيتتتتاة  63-12٨
  السياسية وصنق القرار )ناميبيا(؛

مواصتتلة بتتةل الج تتود ل تتمان مشتتاراة المتترأة فتتي الحيتتاة السياستتية  64-12٨
  وفي صنق القرار )بااستان(؛

وضتتتق تتتتدابير تشتتتريعية فعالتتتة  مثتتتل ن تتتا  للحصتتتص  بغيتتتة تحستتتين  65-12٨
   في الحياة السياسية وفي عمليات صنق القرار )الجزا ر(؛مشاراة المرأة 

اعتماد استراتيجية شاملة قا مة عل  حقوق اإلنستان للمستاواة بتين  66-12٨
  الجنسين )سلوفينيا(؛
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فتتتتتي جميتتتتتق القالاعتتتتتات  مواصتتتتتلة تنفيتتتتتة سياستتتتتات  دمتتتتتا  الرومتتتتتا 6٧-12٨
 االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية والتعليمية )لبنان(؛

دعتتتتت   دمتتتتتا  المن تتتتتور الجنستتتتتاني فتتتتتي جميتتتتتق مجتتتتتاالت الحيتتتتتاة  6٨-12٨
 )طاجييستان(؛

الراميتتتتة  لتتتت  ميافحتتتتة العنصتتتترية والتمييتتتتز بجميتتتتق  تتتتتدابيرهاتعزيتتتتز  6٩-12٨
 )تايلند(؛ اللجوءأشياله ضد الم اجرين وملتمسي 

اتمتتتتا  جميتتتتق التتتتتدابير الالزمتتتتة للق تتتتاء علتتتت  التمييتتتتز العنصتتتتري  ٧0-12٨
 ؛(ليشتي - والتمييز ضد الروما في مجال التعلي  )تيمور

تنفيتتتتة  التتتتة عمتتتتل شتتتتاملة ب تتتتدا حمايتتتتة حقتتتتوق نستتتتاء وأطفتتتتال  ٧1-12٨
 وتحسين ظروف   المعيشية )أوروغواي(؛ اإلثنيةاألقليات 

لميافحتتتة جميتتتق أشتتتيال التمييتتتز والمحابتتتاة فتتتي تيثيتتتف الج تتتود  ٧2-12٨
مجتتتالي تيتتتافا الفتتتر  والمعاملتتتة  متتتق  يتتتالء العنايتتتة واالهتمتتتا  بوجتتته  تتتا   لتتت  

   مثل أفراد طا فة الروما )األرجنتين(؛الف ات األشد ضعفاا 
الج تتود متتن أجتتل التصتتدي لممارستتات التمييتتز واإلقصتتاء تيثيتتف  ٧3-12٨

أفتراد أقليتة الرومتا  متق الترايتز بوجته  تا  علت  التعلتي   االجتماعي التي يواج  ا
 المتيامل واإلسيان االجتماعي )النمسا(؛

وضتتق استتتراتيجية شتتاملة إلدمتتا  الم تتاجرين  تشتتتمل علتت  تتتدابير  ٧4-12٨
محددة لمنق واجتثاا العنصرية والتمييتز العنصتري واتر  األجانتب والتعصتب ضتد 

 نغالديش(؛الم اجرين بصرا الن ر عن مرازه  )ب
مواصلة  يالء اهتما   ا  للمسا ل المتعلقة بالق اء عل  التمييز  ٧5-12٨

 ضد أفراد طا فة الروما في ن ا  التعلي  )بيالروس(؛
اتمتتتا  تتتتدابير للق تتتاء علتتت  جميتتتق أشتتتيال التمييتتتز والفصتتتل ضتتتد  ٧6-12٨

 أطفال الروما في ن ا  التعلي  )بلجييا(؛
تميتتتن الشتتترطة الوطنيتتتة وشتتتبية  بتتتراء  اتمتتتا  تتتتدابير فعالتتتة تيفتتتل ٧٧-12٨

جرا   اليراهية في هنغاريا من تعزيز  نفا  قوانين ميافحة جرا   اليراهية  بالرا ق 
تشمل تمصيص الموارد المناسبة و جراء تحقيقات شاملة ومحاامة الجناة وتوفير 
 ؛التدريب ألفراد  نفا  القانون الةين يتعاملون مق الجم ور بصورة مباشرة )اندا(

متن ممارستات  حماية األشتما  الم مشتين والف تات األشتد ضتعفاا  ٧٨-12٨
 التعصب وار  األجانب وغيرها من أشيال التمييز )اندا(؛
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وقتتف التتتدابير الستتارية التتتي تنالتتوي علتت  تمييتتز ورفتت  للم تتاجرين  ٧٩-12٨
 والالج ين  وبماصة التدابير المتعلقة باستمدا  القوة ضده  )اوبا(؛

اتمتتا  تتتدابير ملموستتة لمنتتق واجتثتتاا ممارستتات العنصتترية  مواصتتلة ٨0-12٨
والتمييز العنصتري واتر  األجانتب والتعصتب ضتد الم تاجرين والالج تين وملتمستي 

 اللجوء )مصر(؛
اتمتتتا  تتتتدابير حازمتتتة دون مزيتتتد متتتن التتتتن ير لوضتتتق حتتتد للفصتتتل  ٨1-12٨

 المستمر ألطفال الروما في المدارس )فنلندا(؛
فعالتة لمنتق الفصتتل الفعلتي للالتالا متن طا فتة الرومتتا  اتمتا  تتدابير ٨2-12٨

 في المدارس العامة والماصة )ألمانيا(؛
م تتتتاعفة الج تتتتود لمنتتتتق واجتثتتتتاا ممارستتتتات العنصتتتترية والتمييتتتتز  ٨3-12٨

العنصتتري واتتر  األجانتتب والتعصتتب ضتتد الم تتاجرين والالج تتين وملتمستتي اللجتتوء 
 )غواتيماال(؛

أجتتتل تعزيتتتز الج تتتود الراميتتتة  لتتت   اتمتتتا  مزيتتتد متتتن المالتتتوات متتتن ٨4-12٨
التغلب عل  التمييز االجتماعي المترسب ضتد طا فتة الرومتا وغيرهتا متن األقليتات 

 )اليرسي الرسولي(؛ اإلثنية
فتتي مجتتاالت  اتمتتا  تتتدابير فعالتتة للق تتاء علتت  التمييتتز ضتتد الرومتتا ٨5-12٨

التعلتتي  والصتتحة والعمالتتة والستتين والحصتتول علتت  المتتدمات  متتق الترايتتز بوجتته 
  ا  عل   ن اء استمرار فصل أطفال الروما في المدارس )ال ند(؛

تشجيق التسامي والتفاه  الثقافي متق الستيان تجا  تعزيز ج ودها  ٨6-12٨
التمييتتز فيمتتا يتعلتتق متتن طا فتتة الرومتتا ب تتدا الق تتاء علتت  التمييتتز  بمتتا فتتي  لتتك 

 بالحصول عل  التعلي  والعمل والمشاراة في الحياة السياسية )اليابان(؛
تيثيتتتتتف الج تتتتتود لمنتتتتتق التمييتتتتتز ضتتتتتد أفتتتتتراد األقليتتتتتات القوميتتتتتة  ٨٧-12٨

وميافحته بفعالية  وال سيما فيمتا يتعلتق بحصتول   علت  التعلتي  والرعايتة الصتحية 
 )اازا ستان(؛

التتوات للق تتاء علتت  التمييتتز ضتتد الستتيان متتن اتمتتا  مزيتتد متتن الم ٨٨-12٨
طا فة الروما  وال سيما في مجتاالت التعلتي  والصتحة والعمتل والستين والحصتول 

 المدمات )ناميبيا(؛عل  
تيثيتتتف الج تتتود الراميتتتة  لتتت  ميافحتتتة التمييتتتز ضتتتد أفتتتراد الرومتتتا  ٨٩-12٨

 و ساءة معاملت   و ن اء فصل بنات   في ن ا  التعلي  )نيجيريا(؛
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اتمتتتا  تتتتدابير لمنتتتق واجتثتتتاا العنصتتترية والتمييتتتز العنصتتتري واتتتر   ٩0-12٨
 األجانب والممارسات األ رى الشبي ة )نيجيريا(؛

مواصتتتتتلة العمتتتتتل علتتتتت  تعزيتتتتتز اإلدمتتتتتا  االجتمتتتتتاعي واالقتصتتتتتادي  ٩1-12٨
للسيان من طا فة الروما والحتد متن الفصتل المباشتر وغيتر المباشتر ألطفتال   فتي 

نشتتا  علتت  تعزيتتز مشتتارات   فتتي المجتمتتق متتن  تتالل التعلتتي  المتتدارس  والعمتتل ب
 )النرويم(؛

مواصتتلة ج ودهتتا متتن أجتتل  دمتتا  الراشتتدين متتن أفتتراد الرومتتا فتتي  ٩2-12٨
 سوق العمل و لحاق شباب   وأطفال   بن ا  التعلي  العا  )بيرو(؛

افالة أن تمثل ماسستات الحيت  التةاتي شتعوا األقليتات القوميتة  ٩3-12٨
فتي ستياق القتانون الجديتد التةي اعتمدتته فتي عتا   فعليتاا  تعمل باسم ا تمثيالا التي 

عقتتب تقتتدي  توصتتيات دورة االستتتعراض التتدوري الشتتامل المعقتتودة فتتي   2011
  لك العا  )رومانيا(؛

 درا  عناصتتتتر معيانتتتتة فتتتتي السياستتتتات والميزانيتتتتات العامتتتتة بغتتتترض  ٩4-12٨
 لتتك نستتتاء وأطفتتال طا فتتة الرومتتتا  استتتيفاء احتياجتتات أفتتراد األقليتتتات  بمتتن فتتي

 )جنوا أفريقيا(؛
اعتماد مزيد من السياسات وتمصتيص مزيتد متن المتوارد وتوجي  تا  ٩5-12٨
  ل  نساء وأطفال الروما ) سبانيا(؛ تحديداا 
مواصتتلة الج تتود الراميتتة  لتت  ميافحتتة  التتاا اليراهيتتة والعنصتترية  ٩6-12٨

 الالج ين والم اجرين )لبنان(؛وار  األجانب وجميق أشيال التمييز ضد 
تنفية العمل المتعلق بالق اء عل  م اهر اليراهية والتمييز العرقتي  ٩٧-12٨

 والديني )طاجييستان(؛
تيثيف الج ود الوطنية الرامية  ل  منق و ن اء جميق م اهر معاداة  ٩٨-12٨

 الستتامية واتمتتا  تتتدابير حازمتتة إلدانتتة  التتاا اليراهيتتة  بمتتا فتتي  لتتك المالتتاا
 الموجه ضد الروما )ألبانيا(؛

اتمتتتا   جتتتراءات لميافحتتتة الزيتتتادة المقلقتتتة فتتتي االستتتتمدا  العتتتا   ٩٩-12٨
  لت  الم تاجرين وملتمستي اللجتوء  ليتن يوجته لمالاا اليراهية الةي يوجَّه غالبتاا 

  ل  من مات المجتمق المدني والف ات ال عيفة )النمسا(؛ أي اا 
األجانتتتب واتتتر  اإلستتتال  واراهيتتتة  تيثيتتتف ج ودهتتتا لميافحتتتة اتتتر  100-12٨

 الالج ين  واتما  التدابير الالزمة إلدانة  الاا اليراهية )البحرين(؛
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اتما  تدابير حازمة إلدانة  الاا اليراهية والتمييز العنصري واتر   101-12٨
 األجانب والتعصب ضد جميق األقليات والم اجرين وطالبي اللجوء )بلغاريا(؛

فعالتتتتتة لميافحتتتتتة العنصتتتتترية و التتتتتاا اليراهيتتتتتة تالبيتتتتتق سياستتتتتات  102-12٨
 )الصين(؛

التنفيتتتة الفعتتتال لتشتتتريعات وسياستتتات ميافحتتتة  التتتاا اليراهيتتتة  103-12٨
وجتترا   اليراهيتتة متتق الترايتتز بوجتته  تتا  علتت  حمايتتة حقتتوق اإلنستتان الماصتتتة 
بالا فتتتة الرومتتتا والي تتتود والمثليتتتات والمثليتتتين ومزدوجتتتي الميتتتل الجنستتتي ومغتتتايري 

سانية وحاملي صفات الجنسين والف ات ال تعيفة األ ترى )الجم وريتة ال وية الجن
 التشييية(؛

افالتتتة عتتتد  استتتتمدا  التعتتتديل الدستتتتوري التتتةي يح تتتر المالتتتاا  104-12٨
التتةي يمتتس ارامتتة األمتتة ال نغاريتتة إلستتيات األصتتوات الناقتتدة والحتتد متتن حريتتة 

والسياستتتتتية الع تتتتتد التتتتتدولي المتتتتتا  بتتتتتالحقوق المدنيتتتتتة فتتتتتي التعبيتتتتتر الميفولتتتتتة 
 )الجم ورية التشييية(؛

اتمتتتا  جميتتتق التتتتدابير الالزمتتتة لميافحتتتة العنتتتف المتتترتب  بتتتالتمييز  105-12٨
العنصري  عالوة عل  جرا   و الاا اليراهيتة  بمتا فتي  لتك متا يوجته من تا ضتد 

 الالج ين والم اجرين )فرنسا(؛
وقتتتتتف الحمتتتتتالت المناه تتتتتة لل جتتتتترة و التتتتتاا التحتتتتتري  علتتتتت   106-12٨
ية وار  األجانب ومعاداة السامية  واتمتا  تتدابير لميافحتة  التاا وجترا   اليراه

 اليراهية بشيل عا  )اليونان(؛
اعتماد بروتواتول بشتنن التحقيتق فتي جترا   اليراهيتة وافالتة فعاليتة  10٧-12٨

 وصول ضحاياها  ل  تليات العدالة وسبل االنتصاا )جم ورية  يران اإلسالمية(؛
عتتين بتتةل ا لميافحتتة جميتتق أشتتيال التمييتتز يتتحديتتد الج تتود التتتي  10٨-12٨

وافالة التحقيق الفعال في جرا   اليراهية بدافق العنصرية أو اتر  األجانتب أو أي 
 تقدي  الجناة  ل  العدالة ) يالاليا(؛و شيل ت ر من أشيال التمييز 

استتتمرار تيثيتتف الج تتود متتن أجتتل  دانتتة  التتاا اليراهيتتة بشتتيل  10٩-12٨
 علني  بما في  لك المالاا الموجه ضد طا فة الروما )ليتوانيا(؛

وبتين األديتان وبتين الثقافتات فتي  اإلثنيةبين الالوا ف  التفاه تعزيز  110-12٨
العنصتتترية أو بستتتبب  طتتتار المجتمتتتق  وافالتتتة وصتتتول ضتتتحايا ممارستتتات اليراهيتتتة 

 العنف  ل  العدالة )ماليزيا(؛
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الرامية  ل  ميافحة  الاا وجرا   اليراهيتة مواصلة تعزيز التدابير  111-12٨
 )النرويم(؛

تعزيتز التتدابير الراميتة  لت  تفتتادي  الابتات اليراهيتة بجميتق أنواعتته  112-12٨
 في الرسا ل السياسية ووسا   اإلعال  )بيرو(؛

ميافحتتتتتة  التتتتتاا اليراهيتتتتتتة ووصتتتتت  الالج تتتتتتين وطتتتتتالبي اللجتتتتتتوء  113-12٨
 )الجزا ر(؛

العنصرية و الاا اليراهية  بوستا ل تشتمل التثقيتف منق وميافحة  114-12٨
 والتدريب في مجال حقوق اإلنسان وتعزيز التسامي )سلوفينيا(؛

تعزيتتز ج ودهتتا الراميتتة  لتت  منتتق واست صتتال جميتتق أنتتواع التعصتتب  115-12٨
والدينيتة و التاا  اإلثنيتةثني  بجانب  دانة أي تحتري  علت  اليراهيتة القومي واإل
 طا فة الروما )االتحاد الروسي(؛ دوبماصة ضاليراهية 

تنفيتتة استتتراتيجيات ت تتدا  لتت  التصتتدي لمالتتاا اليراهيتتة واتتر   116-12٨
 األجانب بجميق أشياله )سيراليون(؛

عارضتة أيتة محاولتة لتنشتي  أو ممواصلة ميافحة معتاداة الستامية  و  11٧-12٨
 ؛(ألمانيا) عادة  حياء السياسات المعادية للسامية السابقة والحالية 

اعتمتتاد وتنفيتتة استتتراتيجية و التتة عمتتل شتتاملتين للتصتتدي للتمييتتز  11٨-12٨
 القا   عل  أساس الميل الجنسي وال وية الجنسانية )أستراليا(؛

اعتماد استراتيجية و الة عمل شاملة للتصدي للتمييتز القتا   علت   11٩-12٨
 (؛شيليأساس الميل الجنسي وال وية الجنسانية )

يتتتتز ألستتتتباا تتعلتتتتق بالميتتتتل التمي لميافحتتتتة شتتتتاملة تتتتتدابير اعتمتتتتاد 120-12٨
  الجنسي وال وية الجنسانية )اولومبيا(؛

ميافحة التمييز عل  أساس األصتل ونتوع الجتنس والميتل الجنستي  121-12٨
 من  الل مواصلة ج ودها تجا  تنفية الصيوك القا مة )فرنسا(؛

ميافحتتة التمييتتز القتتا   علتتت  اعتمتتاد استتتراتيجية شتتاملة متتن أجتتتل  122-12٨
 أساس الميل الجنسي وال وية الجنسانية )اليونان(؛

 سنة )ملديف(؛ 18رفق سن الزوا  القانونية للجنسين  ل   123-12٨
 2014متابعتتتة توصتتتيات من متتتة األمتتتن والتعتتتاون فتتتي أوروبتتتا لعتتتا   124-12٨

 دة األمرييية(؛بشنن التقرير الن ا ي لبعثة مراقبة االنتمابات )الواليات المتح
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 عادة العمل بن ا  محاا  األحداا ورفق ستن المستاولية الجنا يتة  125-12٨
   بما يتماش  مق المعايير الدولية )بوتسوانا(؛عاماا  14عل  جميق الجرا    ل  

تعتتديل التشتتريعات المتعلقتتة بحمايتتة األستتر متتن أجتتل توستتيق نالتتاق  126-12٨
 تعريف األسرة )البرازيل(؛

 يف الج ود لمنق االات اظ في السجون )شيلي(؛تيث 12٧-12٨
اتمتتتا  تتتتدابير للتصتتتدي الستتتتمرار الحتتتبس االحتيتتتاطي فتتتي مرااتتتز  12٨-12٨

 الشرطة وارتفاع معدالت مماطر  ساءة المعاملة )اوبا(؛
 الحد من طول المرحلة األولية لالحتجاز قبل المحاامة )ترايا(؛ 12٩-12٨
العنف المنزلي وتجري  ممتلف أنواع  الن ر في اعتماد قانون بشنن 130-12٨

 العنف ضد المرأة )ترايا(؛
اتما  تدابير  ضافية لميافحة العنتف ضتد المترأة وتعزيتز مشتارات ا  131-12٨

 في الحياة السياسية و دما  النساء في الحياة الم نية )فرنسا(؛
مواصلة الج ود من أجل منتق العنتف المنزلتي والعنتف ضتد المترأة   132-12٨
  ق تشمل التوعية )جورجيا(؛بالرا
تعزيز السياسات العامة من أجتل منتق العنتف ضتد النستاء والبنتات   133-12٨

 بما في  لك العنف المنزلي والعنف الجنسي )الميسيك(؛
مواصتتلة ج ودهتتا فتتي مجتتال التصتتدي للعنتتف ضتتد المتترأة والعنتتف  134-12٨

ا بشتتتنن منتتتق المنزلتتتي  وبماصتتتة عتتتن طريتتتق التصتتتديق علتتت  اتفاقيتتتة مجلتتتس أوروبتتت
 وميافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي )بولندا(؛

 وضق قانون لتجري  جميق أشيال العنف ضد المرأة )سيراليون(؛ 135-12٨
 (2000)1325اعتمتتاد  التتة عمتتل وطنيتتة بشتتنن قتترار مجلتتس األمتتن  136-12٨

 ؛(لبرتغالا)المتعلق بالمرأة والسال  واألمن 
لالغتصتتاا باالستتتناد  لتت  مبتتدأ عتتد  الموافقتتة وضتق تعريتتف جنتتا ي  13٧-12٨

الالوعيتتتة  باإلضتتتافة  لتتت  تعزيتتتز  تتتدمات الرعايتتتة الصتتتحية لل تتتحايا وزيتتتادة فتتتر  
 الوصول  لي ا ) سبانيا(؛

تجتتري  ممتلتتف أنتتواع العنتتف ضتتد المتترأة  وتعتتديل القتتانون الجنتتا ي  13٨-12٨
لتوصيات اللجنتة المعنيتة بالق تاء علت  التمييتز  للتناد من تعريف االغتصاا وفقاا 

 ضد المرأة )ليتوانيا(؛
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اتما  تدابير ملموسة لحمايتة األطفتال ضتحايا االستتغالل الجنستي  13٩-12٨
 والبغاء )ملديف(؛

 لغاء ممارسة العقاا البدني لألطفال وتشجيق أنما  التنديب غيتر  140-12٨
 العنيفة )بولندا(؛

سنة  حتت   14 ل   12سن المساولية الجنا ية من الن ر في رفق  141-12٨
 في حالة أشد الجرا    الورة )جم ورية اوريا(؛

 ن قوانين وتشريعات ب دا ميافحة االتجار بالبشر )لبنان(؛س   142-12٨
ضتتمان محاامتتة مرتيبتتي أعمتتال االتجتتار بالبشتتر ومعتتاقبت   وتتتوفير  143-12٨

  )ترايا(؛  دمات المساعدة والحماية المناسبة لل حايا
مواصتتتلة ج ودهتتتا متتتن أجتتتل تعزيتتتز حمايتتتة ضتتتحايا االتجتتتار بالبشتتتر  144-12٨

  )أ ربيجان(؛
اتمتتا   التتوات للحتتد متتن أنشتتالة االتجتتار بالبشتتر ومنع تتا وتقتتدي   145-12٨
 )بلغاريا(؛ ل  مناسبة الحماية توفير الو  لل حايا حوافز
  ؛(فرنسا) بالبشر االتجار لميافحة  ضافية تدابير اتما  146-12٨
تيثيتتف الج تتود التتتي تيفتتل فعاليتتة منتتق االتجتتار بالنستتاء والبنتتات  14٧-12٨

وتعزيتتتتز تتتتتدابير  عتتتتادة تنهيتتتتل ضتتتتحايا االتجتتتتار و عتتتتادة  دمتتتتاج   فتتتتي المجتمتتتتق 
 )جورجيا(؛

اتمتتا  تتتتدابير ل تتتمان فعاليتتتة التحقيتتتق فتتتي ق تتتايا االتجتتتار بالبشتتتر  14٨-12٨
 لل حايا )اليونان(؛ ومحاامة الجناة ووضق  جراءات انتصاا

تعزيتتتز االيتتتات الراميتتتة  لتتت  منتتتق االتجتتتار بتتتاألوالد والبنتتتات وتتتتوفير  14٩-12٨
 الدع  الالز  ل حايا االتجار بغية  عادة  دماج   في المجتمق )الميسيك(؛

تما  تدابير ملموسة ل مان استقالل المحيمة الدستورية وحماية ا 150-12٨
األساستتتية  وافالتتتة عتتتد  ممارستتتة ال تتتغو  السياستتتية حقتتتوق اإلنستتتان والحريتتتات 

 للتنثير عل  القرارات الق ا ية )السويد(؛
تنفية اإلصالحات المتعلقة باستقالل الق تاء وستيادة القتانون التتي  151-12٨
لرابالتتتتتة المحتتتتتامين الدوليتتتتتة فتتتتتي  ةحقتتتتتوق اإلنستتتتتان التابعتتتتت اسستتتتتةب تتتتتا م  أوصتتتتت
 )الواليات المتحدة األمرييية(؛ 2015 عا 
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مواصلة تنفية المبتادئ األساستية بشتنن استتقالل الستلالة الق تا ية  152-12٨
و لغاء جميق أحيا  القوانين الوطنية التي تحد من ا تصا  المحيمتة الدستتورية 

 )أستراليا(؛
ق تتتاء األحتتتداا المتتتا  ل ن تتتا الاتمتتتا  التتتتدابير الالزمتتتة لتعزيتتتز  153-12٨
  ل  اتفاقية حقوق الالفل )جم ورية مولدوفا(؛ امتثاالا 
مواصتتتتلة الج تتتتود متتتتن أجتتتتل  عتتتتادة  دمتتتتا  األطفتتتتال  وي التتتتتاريأ  154-12٨

 اإلجرامي في المجتمق )جم ورية مولدوفا(؛
معالجتتة أوجتته القصتتور فتتي القتتانون المتعلتتق بوستتا   اإلعتتال  وفتتق  155-12٨

 توصية لجنة فينيسيا )السويد(؛
ن الشتتفافية بغتترض  عتتادة تنشتتي  وظيفتتة أمتتين الم تتال  تنقتتيي قتتواني 156-12٨

باستتعادة المتعلتق لن تا  الستابق  عتادة العمتل باو   البرلماني المعنتي بحريتة اإلعتال 
التي تمتني ماسستات  الصالحياتتياليف معالجة طلبات المعلومات  والحد من 

رف  طلبات الحصول علت  البيانتات العامتة )الواليتات المتحتدة  حقالقالاع العا  
 األمرييية(؛

اتمتتا   التتوات ملموستتة لتعزيتتز تعدديتتة وستتا   اإلعتتال  واستتتقالل ا  15٧-12٨
 في العمل  بما في  لك ممارسة وظيفت ا الرقابية )الجم ورية التشييية(؛

عتتال  وميافحتتة اتمتتا  التتتدابير ال تترورية لتعزيتتز تعدديتتة وستتا   اإل 15٨-12٨
 الت ديدات الموج ة  ل  حرية الصحافة وحرية التعبير )فرنسا(؛

اتمتتا  تتتدابير مناستتبة لزيتتادة تمفيتتف القيتتود المفروضتتة علتت  حريتتة  15٩-12٨
 وسا   اإلعال  )اليابان(؛

للتوصتتيات الستتابقة  تعتتديل القتتانون المتعلتتق بوستتا   اإلعتتال  وفقتتاا  160-12٨
  هتتة  القتوانين متتق الحتتق فتتي حريتتة التترأي والتعبيتتر بغيتة افالتتة اتستتاق جميتتق أحيتتا

 )هولندا(؛
 يتتتالء االعتبتتتار اليامتتتل لتوصتتتيات المقتتترر المتتتا  المعنتتتي بحالتتتة  161-12٨

يرلنتتتدا تالمتتتدافعين عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان )الممليتتتة المتحتتتدة لبريالانيتتتا الع متتت  و 
 الشمالية(؛

ة للمتتدافعين تتتتيي  ميانيتة ممارستة األنشتتالة المشتروع اتمتا  تتدابير 162-12٨
 عن حقوق اإلنسان في بي ة  دارية وقانونية مواتية )اولومبيا(؛
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تنفيتتتة التوصتتتيات التتتتي قتتتدم ا المقتتترر المتتتا  المعنتتتي بتتتالحق فتتتي  163-12٨
حريتتتتة التجمتتتتق الستتتتلمي وتيتتتتوين الجمعيتتتتات بشتتتتنن اإلشتتتتراا الحيتتتتومي علتتتت  

 المن مات غير الحيومية واألن مة المتعلقة ب ا )ألمانيا(؛
استتتتتتعراض و لغتتتتتاء جميتتتتتق األحيتتتتتا  القانونيتتتتتة التتتتتتي تقيتتتتتد حقتتتتتوق  164-12٨

 وتعزيز حقوق طا فة الروما )تيسلندا(؛  المدافعين عن حقوق اإلنسان
ضتتتتتتمان  جتتتتتتراء تحقيتتتتتتق فتتتتتتوري ومستتتتتتتقل فتتتتتتي جميتتتتتتق ادعتتتتتتاءات  165-12٨

 االنت ااات المتعلقة بالمدافعين عن حقوق اإلنسان )تيرلندا(؛
توصتتيات المقتترر المتتا  المعنتتي بحالتتة  الن تتر بشتتيل  يجتتابي فتتي 166-12٨

 المدافعين عن حقوق اإلنسان وتنفيةها )ليبيا(؛
 لغتتتتتاء جميتتتتتق األحيتتتتتا  التشتتتتتريعية واإلداريتتتتتة التتتتتتي تقيتتتتتد حقتتتتتوق  16٧-12٨

المدافعين عن حقوق اإلنسان وافالة عمل من مات المجتمتق المتدني بحريتة وبتال 
 تمييز أو قيود ال مبرر ل ا )النرويم(؛

اتمتتتا   التتتوات تيفتتتل حريتتتة حصتتتول من متتتات المجتمتتتق المتتتدني  16٨-12٨
 عل  التمويل واستمدامه  بما في  لك التمويل من مصادر أجنبية )النرويم(؛

احتتترا  التزام تتا ب عمتتال الحتتق فتتي العمتتل للجميتتق  بوستتا ل تشتتمل  16٩-12٨
 توفير التدريب التقني والم ني للشباا )مصر(؛

لألستتر الفقيتترة واألطفتتال والحتتد متتن عتتد  تقتتدي  المزيتتد متتن التتدع   1٧0-12٨
 المساواة االجتماعية )الصين(؛

وصتتول النستتاء لفتتر  أف تتل تتتوفير اتمتتا   التتوات  ضتتافية ليفالتتة  1٧1-12٨
الم مشتتتات  لتتت  ستتتوق العمتتتل وحصتتتول ن علتتت  المتتتدمات االجتماعيتتتة والصتتتحية 

ات األساستتتية  بمتتتن فتتتي ن النستتتاء  وات اإلعاقتتتة ونستتتاء الرومتتتا والنستتتاء الم تتتاجر 
 )جم ورية اوريا(؛

مواصتتتتتلة تحستتتتتين ستتتتتبل حصتتتتتول المتتتتترأة علتتتتت   تتتتتدمات الصتتتتتحة  1٧2-12٨
الجنستتتتتية واإلنجابيتتتتتة  وبماصتتتتتة النستتتتتاء  وات اإلعاقتتتتتة والنستتتتتاء  وات التتتتتد ل 

اإليتتتدز  والنستتتاء /المتتتنمف  والنستتتاء المصتتتابات بفيتتتروس نقتتتص المناعتتتة البشتتترية
 ؛(تايلند)الالتي يعشن في المناطق الريفية 

 افالتتتة فعاليتتتة تنفيتتتة السياستتتات الوطنيتتتة الحاليتتتة ل تتتمان حصتتتول 1٧3-12٨
  األقليات عل  تعلي  جيد )جم ورية الو الديمقراطية الشعبية(؛ شعوا
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 افالتتة تستتاوي مستتتويات التعلتتي  بلغتتات األقليتتات القوميتتة واتتةلك 1٧4-12٨
فتتتي البلتتتد األ تتترى لغتتتات متتتق مستتتتويات التعلتتتي  العتتتا  تلتتتك التتتتدريس  مستتتتويات
 )رومانيا(؛

يجية الوطنيتتة للتعلتتي  افالتتة تنفيتتة األهتتداا المحتتددة فتتي االستتترات 1٧5-12٨
علتتتت  نحتتتتو يتستتتتق متتتتق أغتتتتراض وغايتتتتات أهتتتتداا التنميتتتتة  2014 العتتتتا  لستتتتنة

 المستدامة )اإلمارات العربية المتحدة(؛
ضمان  درا  حقوق اإلنسان  وبماصة حقوق األطفال  في منتاهم  1٧6-12٨

 فق مستوى الوعي بحقوق اإلنسان بوجه عا  )اليونان(؛التعلي  العا   ور 
تعزيز ج ودها متن أجتل افالتة وصتول األشتما   وي اإلعاقتة  لت   1٧٧-12٨

  سوق العمل ومشارات   في الحياة العامة )اليرسي الرسولي(؛
مواصتتتلة مستتتار النتتتتا م اإليجابيتتتة التتتتي تحققتتت  فتتتي مجتتتال افالتتتة  1٧٨-12٨

لألشتتتتما   وي اإلعاقتتتتة  ضتتتتمن أمتتتتور من تتتتا  الحقتتتتوق والمستتتتاواة فتتتتي الفتتتتر 
تمصيص متوارد اافيتة لتالتوير ن تا  تعلتي  شتامل للجميتق بمتن فتي   األطفتال  وو 
اإلعاقتتة  وتتتوفير  تتدمات دعتت  اافيتتة ومناستتبة علتت  صتتعيد المجتمعتتات المحليتتة 

 لتميين األشما   وي اإلعاقة من العيش المستقل )دولة فلسالين(؛
ريعات  ات الصتتتلة  بمتتتا فتتتي  لتتتك القتتتانون استتتتعراض جميتتتق التشتتت 1٧٩-12٨

األساستتي الجديتتد للدولتتة موضتتوع االستتتعراض بغيتتة افالتتة تمتتتق جميتتق األشتتما  
من المشتاراة فتي الشتاون السياستية  وتميين   وي اإلعاقة بالحق في التصوي   

 والحياة العامة عل  قد  المساواة مق اا رين )ليتوانيا(؛
أجتل افالتة تمتتق جميتق األشتما   وي  استعراض التشتريعات متن 1٨0-12٨

متتتن المشتتتاراة فتتتي الشتتتاون السياستتتية  وتمييتتتن  اإلعاقتتتة بتتتالحق فتتتي التصتتتوي   
 والحياة العامة )ملديف(؛

توطيتتد البتترامم ليفالتتة وجتتود ن تتا  تعلتتي  شتتامل يستتتوعب األطفتتال  1٨1-12٨
  وي اإلعاقة في جميق أنحاء البلد )الميسيك(؛

التتدابير لتحستين مشتاراة األشتما   وي اإلعاقتة يد متن ز اتما  م 1٨2-12٨
فتتتي الحيتتتاة االجتماعيتتتة واالقتصتتتادية والثقافيتتتة وميافحتتتة التمييتتتز بستتتبب اإلعاقتتتة 

 )بولندا(؛
اعتمتتتتاد تتتتتدابير تيفتتتتل اتمتتتتا  جميتتتتق القتتتترارات المتعلقتتتتة بصتتتتحة  1٨3-12٨

 األشما   وي اإلعاقة بناء عل  موافقت   الحرة والمستنيرة ) سبانيا(؛
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اتمتتتا  جميتتتق المالتتتوات الالزمتتتة ليفالتتتة متتتني الحتتتق فتتتي التمتتتاس  1٨4-12٨
اللجتتوء لالالبيتته القتتادمين  لتت  هنغاريتتا وضتتمان احتتترا  مبتتدأ عتتد  اإلعتتادة القستترية 

 )السويد(؛
 لغتتاء تجتتري  د تتول األشتتما  التتراغبين فتتي التمتتاس اللجتتوء  لتت   1٨5-12٨

ر تمييزيتتة  علتت  نحتتو  قليم تتا  ومعالجتتة طلبتتات اللجتتوء بصتتورة فرديتتة وبالريقتتة غيتت
 ييفل االمتثال  ل  التزامات ا الدولية )سويسرا(؛

افالتتتة حصتتتول الم تتتاجرات وملتمستتتات اللجتتتوء علتتت  المستتتاعدة  1٨6-12٨
 ؛(ليشتي - المناسبة )تيمور

 لغتتاء ممارستتتة احتجتتاز طتتتالبي اللجتتوء والالج تتتين فتتي الماسستتتات  1٨٧-12٨
 العقابية )أوروغواي(؛

مستتتاعدة الم تتتاجرين والالج تتتين لفتتتي تنفيتتتة تتتتدابير  الم تتتي قتتتدماا  1٨٨-12٨
  ل  المعايير الدولية السارية )األرجنتين(؛ وطالبي اللجوء وتعزيز حقوق    امتثاالا 

 صتتتالش تشتتتريعات ا ل تتتمان االحتتتترا  اليامتتتل لمبتتتدأ عتتتد  اإلعتتتادة  1٨٩-12٨
 القسرية )البرازيل(؛

المتعلقتتتة بملتمستتتي ضتتتمان اتستتتاق اإلطتتتار القتتتانوني واإلجتتتراءات  1٩0-12٨
اللجتتتوء والالج تتتين والم تتتاجرين متتتق التزامتتتات هنغاريتتتا الدوليتتتة فتتتي مجتتتال حقتتتوق 

ويشتتمل هتتةا  لغتتاء  .اإلنستتان  بمتتا فتتي  لتتك متتا يتعلتتق من تتا بال تتمانات اإلجرا يتتة
التعتتتديالت المد لتتتة علتتت  قتتتانون اللجتتتوء وقتتتانون اإلجتتتراءات الجنا يتتتة والقتتتانون 

متتات هنغاريتتا الدوليتتة فتتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان التتتي تتعتتارض متتق التزاو الجنتتا ي 
 )اندا(؛
اللجتتتتتوء والم تتتتتاجرين   ملتمستتتتتي يجتتتتتاد بتتتتتدا ل لتتتتتتدابير احتجتتتتتاز  1٩1-12٨
واتما  تدابير فورية وفعالة ل مان أن تيتون ظتروا االحتجتاز  .سيما األطفال وال

 مق القواعد النمو جية الدنيا لمعاملة السجناء )اندا(؛ متسقة تماماا 
اللجتوء ومنتق  ملتمسيوضق  جراءات لتحسين ال روا المعيشية ل 1٩2-12٨

 التمييز عل  أساس الجنسية أو بلد األصل )شيلي(؛
مواصتتتتتتتلة تحستتتتتتتين ال تتتتتتتروا المعيشتتتتتتتية للم تتتتتتتاجرين والالج تتتتتتتين  1٩3-12٨

 اللجوء )الصين(؛ ملتمسيو 
ضتتمان  درا  ن تتم قتتا   علتت  حقتتوق اإلنستتان فتتي تتتدابير معالجتتة  1٩4-12٨
الم تتتاجرين  متتتق  يتتتالء اعتبتتتار  تتتا  لحالتتتة الف تتتات ال تتتعيفة متتتن الستتتيان حالتتتة 

 )اولومبيا(؛
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المعاملتتتتة اإلنستتتتانية واليريمتتتتة التتتتتي تحتتتتتر  المبتتتتادئ  ن تتتتم تالبيتتتتق 1٩5-12٨
العالميتتة لحقتتوق اإلنستتان علتت  األشتتما  التتةين يعيشتتون فتتي حالتتة تنقتتل  ستتواء  

عزيتز وتنفيتة سياستات اانوا م اجرين أو الج تين  متق الترايتز بشتيل  تا  علت  ت
التصتتدي لالتجتتار باألشتتما  وفتتق ن تتم شتتمولي  وال ستتيما فيمتتا يتعلتتق بالنستتاء 
واألطفال والف ات ال عيفة األ رى  عتالوة علت  ميافحتة جميتق أشتيال التمييتز  
متتتتن  تتتتالل تتتتتدابير تشتتتتمل  تاحتتتتة تليتتتتات لتقتتتتدي  الشتتتتياوى والتتتتنق  لل تتتتحايا 

 ر(؛وتميين   من الحصول عل  تعوي ات ) اوادو 
ضتتمان معالجتتة جميتتق المستتا ل المتصتتلة بتتال جرة والتمتتاس اللجتتوء  1٩6-12٨

و دارة الحدود وفق االلتزامات المرتبالة بيل مسنلة من ا بموجتب القتانون التدولي 
  ي الصلة )مصر(؛

االحترا  اليامل اللتزامات ا بموجب القانون الدولي عتن طريتق متني  1٩٧-12٨
 وبتتتال تمييتتتزالحتتتق فتتتي التمتتتاس اللجتتتوء لجميتتتق األفتتتراد متتتن  تتتالل عمليتتتة فعالتتتة 

 )فنلندا(؛
تعزيز قدرت ا عل  افالة تمين جميق األشما  من طلتب الحمايتة  1٩٨-12٨

العتتال  الالبتتي والنفستتي الدوليتتة بالريقتتة قانونيتتة  وت ي تتة ال تتروا المال متتة لتتتوفير 
 لملتمسي اللجوء  وبماصة ضحايا التعةيب والعنف من بين   )ألمانيا(؛

التنفيتتتتة اليامتتتتل لالتفاقيتتتتات والمعتتتتايير الدوليتتتتة المتعلقتتتتة بحمايتتتتة  1٩٩-12٨
 الالج ين وملتمسي اللجوء )اليونان(؛

قبتول  وي الحتاالت /المشاراة بنشتا  فتي عمليتة تتوطين الالج تين 200-12٨
اإلنستتانية القتتادمين مباشتترة متتن ترايتتا  لتت  االتحتتاد األوروبتتي  ألن تتا فتتي واقتتق األمتتر 

 ؛(اليونان)هي الالريقة الوحيدة إلنقا  األرواش وقمق شبيات الم ربين اإلجرامية 
اتمتتتا   جتتتراءات فوريتتتة لتحستتتين الن تتتا  التتتوطني للجتتتوء  بوستتتا ل  201-12٨

وتفتتتتادي استتتتتمرار ظتتتتروا االحتجتتتتاز الستتتتي ة تشتتتتمل وضتتتتق  التتتتة عمتتتتل وطنيتتتتة  
 والمعاملة القاسية التي يتعرض ل ا ملتمسو اللجوء والالج ون )اليونان(؛

ضمان  جراء تحقيقات فورية ونزي تة فتي أيتة حالتة الستتمدا  القتوة  202-12٨
المفرطة في مراقبة الحدود  بمتا فتي  لتك استتمدام ا متن قبتل القتوات العستيرية 

 )اليونان(؛
التعتتاون فتتي العمتتل متتق التتدول األوروبيتتة األ تترى متتن أجتتل تحستتين  203-12٨

 ال روا والمعاملة المتاحة لملتمسي اللجوء والالج ين )غواتيماال(؛
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بتتتةل اتتتل ج تتتد مميتتتن متتتن أجتتتل االهتمتتتا  علتتت  النحتتتو الواجتتتب  204-12٨
بحقتتوق اإلنستتان الماصتتة بملتمستتي اللجتتوء وتجنتتب استتتمدا  القتتوة المفرطتتة فتتي 

 ق الم اجرين والالج ين )اليرسي الرسولي(؛التعامل م
م تاعفة الج تتود متتن أجتتل ضتتمان احتتترا  حقتتوق اإلنستتان الماصتتة  205-12٨

 بالم اجرين  بمن في   األشما  الةين ال يتمتعون بمراز قانوني )هندوراس(؛
تنفية مبدأ عد  اإلعادة القسرية بال استثناءات في سياق  جراءات  206-12٨

 راس(؛طلب اللجوء )هندو 
و د تال  "الد ول غير المشتروع" لغاء التعديالت المتعلقة بتجري   20٧-12٨
التتتي  "البلتتدان اامنتتة"و نشتتاء قا متتة  علتت  الحتتدود "منتتاطق المتترور العتتابر"ن تتا  

 تيسلندا(؛( أد ل  عل  القانون الجنا ي 
 االمتثال  ل  مبدأ عد  اإلعادة القسرية )تيسلندا(؛ 20٨-12٨
تدابير بشنن العمل عل  تحسين ال روا المعيشية لالج تين اتما   20٩-12٨

 وملتمسي اللجوء )ال ند(؛
تعزيتتز الج تتود فتتي مجتتال معالجتتة ق تتايا الم تتاجرين غيتتر الن تتاميين  210-12٨
متتتتق التزامات تتتتا بموجتتتتب القتتتتانون التتتتدولي لحقتتتتوق اإلنستتتتان    تماشتتتتياا هنغاريتتتتافتتتتي 

 ) ندونيسيا(؛
لملتمستتتي اللجتتتوء وتيثيتتتف الج تتتود تحستتتين األحتتتوال المعيشتتتية  211-12٨

 الالج ين )جم ورية  يران اإلسالمية(؛معاملة و  ت  الرامية  ل  تحسين معامل
اتمتتتا  جميتتتق المالتتتوات الالزمتتتة لمعالجتتتة مستتتنلة  يتتتداع األطفتتتال  212-12٨

الم تتتتاجرين فتتتتي االحتجتتتتاز  بالرا تتتتق تشتتتتمل  لغتتتتاء األطفتتتتال ملتمستتتتي اللجتتتتوء و 
 يرلندا(؛تباحتجاز األسر المصحوبة بنطفال ) التشريعات  ات الصلة التي تسمي

استتتتتتعراض التشتتتتتريعات المتعلقتتتتتة بحقتتتتتوق الم تتتتتاجرين وملتمستتتتتي  213-12٨
اللتزامات هنغاريا بموجب القانون الدولي واألوروبي  وتحسين تالبيتق  اللجوء وفقاا 

القواعتتتد الدا ليتتتة القا متتتة  وال ستتتيما متتتا يتصتتتل من تتتا بالتعامتتتل متتتق األطفتتتال غيتتتر 
 المصحوبين بةوي   ) يالاليا(؛

بتتةل الج تتود ليفالتتة الشتتفافية ومراعتتاة متاللبتتات حقتتوق اإلنستتان   214-12٨
   في معاملت ا للم اجرين والالج ين )اليابان(؛وبماصة حقوق النساء واألطفال

افالتتتة امتثتتتال ستتتلالات اإلنفتتتا   لتتت  االلتزامتتتات الدوليتتتة المتعلقتتتة  215-12٨
بحقتتوق اإلنستتان فتتي معاملتتة الم تتاجرين وملتمستتي اللجتتوء  وتستتريق اإلجتتراءات 

 لفترات طويلة )ماليزيا(؛ه  الق ا ية لتالفي احتجاز 
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ة  لتت  تحستتين معاملتتة الم تتاجرين وملتمستتي مواصتتلة الج تتود الراميتت 216-12٨
 اللجوء )المغرا(؛

اتمتتتا   التتتتوات ل تتتمان عتتتتد  احتجتتتاز ملتمستتتتي اللجتتتوء  ال فتتتتي  21٧-12٨
الحاالت االستثنا ية  وافالتة شتفافية  جتراءات االحتجتاز و ميانيتة ف م تا  و تاحتة 

  ميانية وصول المحتجزين  ل  سبل انتصاا قانونية فعالة )النرويم(؛
مواصتتلة الوفتتاء بالتزامات تتا الدوليتتة فتتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان فيمتتا  21٨-12٨

 يتعلق بملتمسي اللجوء والالج ين والم اجرين )بااستان(؛
تعزيتتتز ج ودهتتتا الراميتتتة  لتتت  تحستتتين ظتتتروا احتجتتتاز الم تتتاجرين  21٩-12٨

وملتمستتي اللجتتوء  بالرا تتق تشتتمل االمتنتتاع عتتن االستتتمدا  المفتتر  للقتتوة وح تتر 
املتتتة والحتتتد متتتن طتتتول فتتتترات االحتجتتتاز؛ بجانتتتب اعتمتتتاد استتتتراتيجية  ستتتاءة المع

  شاملة إلدماج   في مراحل مبيرة )جم ورية اوريا(؛
تنقيي القا مة الوطنية للبلتدان اامنتة متن أجتل تفتادي تتراا  أعتداد   220-12٨

ابيتترة متتن الاللبتتات علتت  النحتتو التتةي أشتتارت  ليتته لجنتتة هلستتنيي المعنيتتة بحالتتة 
  بانيا(؛هنغاريا ) س

  .تعزيز المساعدة اإلنما ية الرسمية )بنغالديش( 221-12٨
أو التوصيات الواردة في هتةا التقريتر موقتف الدولتة /جميق االستنتاجات و تعيس -12٩

 اعتمدت ف م ا عل  أن ا ينبغي وال .أو الدولة موضوع االستعراض/التي قدمت ا و( الدول)
 . هي ته بيامل العامل الفريق قبل من
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