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 مقدمة 
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابريدددتعرا، الددددورج الردددامس، املنرددد   وجددد  قدددرار  لددد   -1

 1كدانون الاا//ينداير      21املمتددة مدن ، دورتده الاانيدة والاني د  ل القد ة 5/1حقوق اإلنسان 
. وايددتعر، القريددق العامددس ا الددة ل مقدددونيا الرددمالية ل ا،لسددة الاامنددة، 2019شددبا / فيايددر 
. وتددرس و وفددد مقدددونيا الرددمالية  ادد  وزيددر الردد ون 2019كددانون الاا//يندداير   24املعقددودة ل 

امدس التقريدر املتعلدق  قددونيا الردمالية ل جلسدته زيرنوفسديي. واعتمدد القريدق الع هاخلارجية، سندري
 .2019كانون الاا//يناير   29الرابعة عررة املعقودة ل 

، اختددار  لدد  حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا  2019كددانون الاا//يندداير   15ول  -2
غددو الدرقراةيدددة )اجملموعددة الاني يددةي لتيسددر ايددتعرا، ا الدددة ل مقدددونيا الرددمالية    وريددة اليون

 .هنغارايوالص  و 
من مرفدق  5والققرة  5/1من مرفق قرار  ل  حقوق اإلنسان  15وعمنًي أبحيام الققرة  -٣

 ، صدرت الواثاق التالية ألغرا، ايتعرا، ا الة ل مقدونيا الرمالية 16/21قرار اجملل  
 ي؛A/HRC/WG.6/32/MKD/1)سي )15تقرير وةل/عر، كتايب مقدم وفقاً للققرة  )سي 
جتميدددل للمعلومددددات سعدتدددده مقوتددددية األمدددم املتحدددددة السددددامية  قددددوق اإلنسددددان  )بي 

 ي؛A/HRC/WG.6/32/MKD/2)بي )15)املقوتية السامية  قوق اإلنساني وفقاً للققرة 
)جي 15مدددددددوجز سعدتددددددده املقوتدددددددية السدددددددامية  قدددددددوق اإلنسدددددددان وفقددددددداً للققدددددددرة  )جي 

(A/HRC/WG.6/32/MKD/3). 
   مقدددونيا الرددمالية، عددن ةريددق اجملموعددة الاني يددة، قاامددة سيدد لة سعددد ا يددلقاً وسحيلدد   -4

 يددبانيا وسملانيددا واليتغددال، ابلنيابددة عددن  موعددة األصدددقاي املعنيددة ابلتنقيددا وتقددد  التقددارير واملتابعددة 
عظمدى على الصعيد الوةل، وبلجييدا وبدينيروو ويدلوفينيا والسدويد واململيدة املتحددة ليياانيدا ال

وسيرلندددا الرددمالية. وريددن ارةددنيه علددى هددامل األيدد لة ل املوقددل الرددبيي اخلددارجي لنييددتعرا، 
 الدورج الرامس.

 االستعراضموجز مداوالت عملية  -أوالا  
 اضعرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعر  -ألف 

ايدتعرا، األقدران  سكد راي  وفد مقدونيا الردمالية سن الدولدة تعتقدد اعتقداداً رايدناً سن -5
حارت حقوق اإلنسان ل  يل الدول األعضاي ل األمم املتحددة ريدن سن يسد م  يد اماً كبدراً 

 .العاملي الصعيد علىبصورة كاملة ومتساوية  اإلنسان حقوق  عمال هدفل حتقيق 
الية ول الق ة اليت سعقب  جولة اريتعرا، الدورج الرامس الاانية، عاش  مقددونيا الردم -6

سزمددة ييايددية وم يسددية ايددتمرت لسددنوات عدددة، وواجدده البلددد خنياددا حتدددايت خاددرة ل  ددارت 
حقددددوق اإلنسددددان ويدددديادة القددددانون والدرقراةيددددة. وللتصدددددج لتلدددد  األزمددددة وتسددددريل اإلصددددنيحات، 

اجملدارت   صدنيحات حدددت موعدة  201٧حزيران/يونيده  1اعتمدت ا يومدة الديت ترديل  ل 
ذات األولويددددة العاجلددددة للعمددددس، وقدددددم  األنردددداة املتعلقددددة ابإلصددددني  ل  ددددارت نظددددام العدالددددة، 

 حتس  املر د اإلعنيمي.العمس على واإلدارة العامة وسج زة األمن واريتنبارات، فضنيً عن 
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 لد اجمل وقدانون احملداكموجيرج اختاذ  جراي رعتمداد التعددينيت الديت يدتدخس علدى قدانون  -٧
. سمددا القددوان  املتعلقددة ابإلجددرايات ا،ناايددة، و جلدد  املدددع  العددام  و يتدد  املدددعي القضددااي

 العام فقد بلغ  املرحلة الن ااية من صياغت ا.
واعتمد اليملان قانو ً جديداً بر ن منل القساد وتضارب املصاحل يتضمن سحيامداً سكادر  -٨

ر وتعيددد  رادددي  اللجندددة وسعضددداا ا. ويتدددوخى القدددانون صدددرامة و جدددرايات شددداملة وشدددقافة رختيدددا
الددديت رلي دددا األفددددراد  صدددولا،ديدددد، زايدة صدددنيحيات اللجندددة وتعزيدددز األدوات النيزمدددة لتققدددد األ

 املنتنبون واملعينون والتدقيق ل شرعية متويس األحزاب السيايية وا منيت ارنتنابية.
عددنيم هدددفاً مددن األهددداف الرايسددية الدديت وكاندد   ي ددة بي ددة تقضددي    حريددة ويدداا  اإل -9

فيمدا يتعلدق  201٨قضية يجلت ا وزارة الداخلية ل عدام  12حدد ا ا يومة ا الية. ومن ب  
قضدااي،  ٧ابلت ديدات البدنية واللقظية اليت يتلقاها الصحقيون، وج    م جنااية    ا،ناة ل 

  قضااي سخرى. 5ال التحقيقات جارية ل ر تز فيما 
ومن األولوايت اريد اتيجية الديت حددد ا ا يومدة تنقيدا اتقداق سوهريدد اإلةدارج تنقيدااً   -10

كددامنًي. ووتددع   موعددة مددن الضددما ت  مايددة هويددة  يددل اجملتمعددات احملليددة اإل نيددة والاقافيددة 
 واللغوية والدينية ل البلد محاية اتمة.

 سعضداي مدن يتد ل  ورصددها، وتنسديق ا روماال ي اتيجيةر لتناي ل عامس فريق وسُنرئ -11
 سعقدداب ول الرومددا.  اعددة مصدداحل متاددس الدديت املددد/ اجملتمددل ومنظمددات املنتصددة امل يسددات مددن
 شنصداً  6٧0كرد  عدن وجدود   املواليدد، يدجس ل املقيددين غدر األشدنا  لتسدجيس عام نداي

 غدر األشدنا  متي  هبدف ،وسعد مرروه قانون بر ن اإلجراي اإلدارج اخلا  .غر مسجل 
 األيايية. ممارية حقوق م اإلنسانية من املسجل 

وجتددددر اإلشدددارة ل هددداا الصددددد،    سن عددددد املدددنر الدرايدددية لادددنيب الرومدددا ل التعلددديم  -12
 يتزايد. ئما فتالاانوج 

ا،نسددانية وفيمددا يتعلددق ةمايددة املاليددات واملاليدد  ومزدوجددي امليددس ا،نسددي ومغددايرج ااويددة  -1٣
 وحاملي صقات ا،نس ، فدنن القدانون ا،ديدد املتعلدق  ندل التمييدز وا مايدة منده، املعدرو، حاليداً 

 على اليملان، حيدد امليس ا،نسي وااوية ا،نسانية ك ياي  من سي  التمييز.
تعزيدز ومحايدة حقدوق األشدنا  ذوج اإلعاقدة  دا يتقدق مدل سحيدام اتقاقيدة حقدوق وكان  -14
نا  ذوج اإلعاقددة سيضدداً مددن بدد  سولددوايت ا يومددة. وقددد تر دد  ارتقاقيددة مدد خراً    لغددة األشدد

 اإلشارة املقدونية لألشنا  ذوج اإلعاقة السمعية.
علدى  نرداي  2020-201٨وركزت خاة العمس الوةنيدة للمسداواة بد  ا،نسد  للقد ة  -15

الددعم العملدي علدى الصدعيدين الدوةل نظام فعال لتحقيق املساواة ب  ا،نس  من خدنيل تقدد  
واحمللدددددي، واملوايمدددددة بددددد  م شدددددرات قيددددداو التقددددددم احملدددددرز برددددد ن املسددددداواة بددددد  ا،نسددددد  وتدددددوفر 

 اإلحصايات املصنقة حس  نوه ا،ن .
وتتوخى خاة العمس الوةنية اختاذ تدابر إلدراج ميزانية تراعي منظور ا،نس  ل عمليدة  -16

وتوعيدة ا،م دور  نتلد  سشديال العند  تدد املدرسة، وتعزيدز القددرات  وتل اليامج والسيايدات،
امل يسددية مددن سجددس اختدداذ  جددرايات  مايددة الضددحااي، وتعزيددز املسدداواة بدد  ا،نسدد  ل اجملددارت 
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املواتدديعية ذات األولويددة، ماددس الرعايددة الصددحية والتعلدديم والعمالددة، و ريدداي  قافددة تيدداف  القددر ، 
 ملعاملة وعدم التمييز على سياو نوه ا،ن .وتعزيز املساواة ل ا

وللتصددددج للعنددد  العددداالي، بددددس  عدددداد قدددانون جديدددد برددد ن العنددد  ا،نسدددا/ ل كدددانون  -1٧
، كجدددزي مدددن األنرددداة املضدددالل هبدددا ل  ةدددار خادددة العمدددس الوةنيدددة لتنقيدددا 201٨األول/ديسدددمي 

 ز  وميافحت ما )اتقاقية ايانبولي.اتقاقية  ل  سورواب للوقاية من العن  تد النساي والعن  املن
وابإلتددافة    ذلدد ، اختددات خاددوات مليافحددة ارجتددار ابألشددنا ، وحتسدد  القادداه  -1٨

 الصحي، ور ييما فيما يتعلق ابلن و، اب قوق ا،نسية واإلجنابية.
وعقدت مراورات وايعة النااق إلعداد مردروه قدانون برد ن التعدداد الدوةل للسديان  -19

 تقدره للمناقرة العامة. ومل يتلق املرروه سج تعليقات يلبية.جرى 
وفيما يتعلق آبلية متابعة التوصيات املنباقة عن ااي ات الدولية  قوق اإلنسان، تضالل  -20

ااي دة املردد كة بدد  الددوزارات  قدوق اإلنسددان بدددور ا ليددة الوةنيدة لوبددنيك واملتابعددة، وهددي ميلقددة 
ةنيددددة  قددددوق اإلنسددددان ايددددتجابة لتوصدددديات اريددددتعرا، الدددددورج الرددددامس، بتنسدددديق السيايددددة الو 

 وهي ات معاهدات األمم املتحدة وامليلق  بورايت ل  ةار اإلجرايات اخلاصة.

 راضجلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستع -ابء 
جلسددددة وفددددداً ببيددددا ت س ندددداي جلسددددة التحدددداور. وتددددرد التوصدددديات املقدمددددة س ندددداي  5٧سد   -21

 التحاور ل القره الاا/ من هاا التقرير.
وسعرب    ورية فنزويني البوليقارية عن تقدديرها للج دود املباولدة مدن سجدس اعتمداد  ةدار  -22

قدانو/ جديدد مليافحددة التمييدز. وسحاةدد  علمداً ابملبددادرات الراميدة    معا،ددة اكتظدا  السددجون، 
 وقاية وا ماية من العن  العاالي.ورحب  ابعتماد القانون األول املتعلق ابل

وس ندد  سلبانيددا علددى مقدددونيا الرددمالية ملددا تبالدده مددن ج ددود ل تنقيددا التوصدديات املقدمددة ل  -2٣
جولددددة اريدددددتعرا، الاانيدددددة. وسشدددددارت مدددددل التقدددددير    تنقيدددددا اتقددددداق سوهريدددددد اإلةدددددارج. وسشدددددادت 

قياها. ورحب  سلبانيدا ابخلادوات بتصديق ا على اتقاقية ايانبول، ورحب  ابخلا  اليت وتع  لتن
 اليت اختا ا السلاات بر ن القانون املتعلق ابيتندام اللغات، وسعرب  عن تالع ا    تنقيامل.

وسشادت ا،زاار اب، ود الرامية    تنقيدا عددد مدن املبدادرات،  دا ل ذلد  اريد اتيجية  -24
 منددل قددانونالعمددس الوةنيددة لتنقيددا  وخاددة 2020-2016الوةنيددة للمسدداواة وعدددم التمييددز للقدد ة 

 .2020-2015للق ة  منه وا ماية التمييز
وس ند  األرجنتد  علددى ا يومدة ملدا اختاتدده مدن مبدادرات ترمددي    ميافحدة التمييدز تددد  -25

وخاة العمدس  2020-201٨املرسة، ور ييما خاة العمس الوةنية للمساواة ب  ا،نس  للق ة 
 .2020-201٧للق ة  القانونيةار ابلبرر وااجرة غر الوةنية مليافحة ارجت

وس نددددد  سرمينيدددددا علدددددى مقددددددونيا الردددددمالية رعتمددددداد ايددددد اتيجية  صدددددني  نظدددددام العدالدددددة  -26
، فضددنًي عددن عدددد مددن اريدد اتيجيات واخلادد  الوةنيددة املعتمدددة سو الدديت 2022-201٧ للقدد ة

اتقاقيددة ايددانبول وخاددة العمددس الوةنيددة جيددرج تنقيدداها ابلقعددس. ورحبدد  سرمينيددا ابلتصددديق علددى 
 2020-201٨لتنقيددداها. ورحبددد  سيضددداً  ادددة العمدددس الوةنيدددة للمسددداواة بددد  ا،نسددد  للقددد ة 
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وابلتدددابر الراميددة    حتقيددق املسدداواة بدد  ا،نسدد  مددن خددنيل  ليددات تقددد  الدددعم العملددي علددى 
 الصعيدين الوةل واحمللي.

رات األداي الصدددحي ونتدددااج التعلددديم والعمالدددة فيمدددا  ددد  وسشدددارت سيددد اليا    سن م شددد -2٧
ال يسدداورها القلددق  زاي يددوي األوتدداه ل السددجون، واردعدددايات ر يددز الرومددا تعتددي سقددس نسددبياً، و 

املتعلقة إبياية معاملة السجناي على يد موظقي السجون و زاي مدا حيصدس مدن وفيدات ل سويدا  
ن األشدنا  ذوج اإلعاقدة البدنيدة والاهنيدة واإلعاقدات السجناي س ناي احتجدازهم. وسشدارت    س

 املزدوجة يواج ون عوااق ل ا صول على اخلدمات الصحية والتعليمية وعلى خدمات العمالة.
واع ف  النمسا ابخنقا، الضغو  اليت متارو علدى الصدحقي ، لين دا دعد     بدال  -2٨

تددد الصددحقي  و جددراي حتسددينات ل  ج ددود للتصدددج ،ميددل ارعتدددايات والت ديدددات املوج ددة
األةدددر القانونيدددة واملاليدددة والسيايددداتية اخلاصدددة  نظمدددات اجملتمدددل املدددد/. وسشدددارت النمسدددا    سن 
القددانون ا،ديددد املتعلددق  نددل التمييددز وا مايددة مندده مل يعتمددد بعددد علددى الددرغم مددن الدددعم املقدددم    

يرج ااويددة ا،نسددانية وحداملي صددقات ا،نسدد  ل املاليدات واملاليدد  ومزدوجدي امليددس ا،نسددي ومغدا
 ددال التمتددل ةقددوق م. وساثرت النمسددا سيضدداً شددواغس فيمددا يتعلددق ةقددوق األشددنا  املنتمدد     
 اعة الروما، ور ييما فيما يتعلق  ساكن م و ميانية ،وا م    العدالة وحصوام علدى الرعايدة 

 الصحية والقصس ل التعليم اربتدااي.
ورحبدد  بددينيروو ابعتمدداد ايدد اتيجيات وةنيددة،  ددا ل ذلدد  ايدد اتيجيات محايددة نسدداي  -29

الروما، والقضاي على الققر، وتاوير التعليم وتدمان املسداواة وعددم التمييدز. غدر سردا سعربد  عدن 
قلق ددددا  زاي انعدددددام املسدددداواة ل فددددر  التعلدددديم املتاحددددة ،ميددددل األةقددددال، والظددددروف غددددر املرتددددية 

 كتظا  ل مراكز ارحتجاز والعقبات اليت حتول دون ممارية ا قوق ارنتنابية.وار 
وس ن  بلجييا على ا يومدة ملدا سحرزتده مدن تقددم مندا اريدتعرا، السدابق  الدة البلدد،  -٣0

ال يسداورها القلددق  زاي ر يدز بيدد سندده  .العداالي العندد  مدن وا مايدة لوقايددةور يديما اعتمداد قدانون ا
املا لة ل  ارت حرية الصدحافة وميافحدة التمييدز تدد املدرسة و اعدة الرومدا واملاليدات  التحدايت

 واملالي  ومزدوجي امليس ا،نسي ومغايرج ااوية ا،نسانية وحاملي صقات ا،نس .
ورحبدد  بددنن بتنقيددا اإلصددنيحات الراميددة    حتسدد  اإلةددار املعيددارج وامل يسددي  مايددة  -٣1

وايدد اتيجية  صددني   9-6-٣ للناددة اإلصددني  بددر مجزيزهددا،  ددا ل ذلدد  حقددوق اإلنسددان وتع
 .2022-201٧نظام العدالة للق ة 

وسشارت بواتن    سن اي اتيجية  صني  النظام القضااي قد سفض     اعتمداد قدوان   -٣2
 هامة من سجس تعزيز السلاة القضااية. وسشادت ابلتصديق على اتقاقية ايانبول.

وسشدددددارت بلغددددداراي    ا، دددددود الددددديت تبدددددااا ا يومدددددة لدددددزايدة موايمدددددة اإلةدددددار التردددددريعي  -٣٣
وامل يسدددي الدددوةل مدددل الصددديوو الدوليدددة  قدددوق اإلنسدددان والتعددداون الو يدددق مدددل ااي دددات املنرددد ة 
 وجدددد  اتقاقيددددات األمددددم املتحدددددة و لدددد  سورواب بردددد ن حقددددوق اإلنسددددان وا ددددرايت األيايددددية. 

الية على مواصلة ال كيدز علدى  صدني  النظدام القضدااي، و ي دة بي دة سكادر وشجع  مقدونيا الرم
 سما ً للصحقي  واملدافع  عن حقوق اإلنسان، ومحاية حقوق الاقس وميافحة ارجتار ابلبرر.
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ورحبدد  كندددا ابخلاددوات اإلجيابيددة املتندداة،  ددا ل ذلدد  التصددديق علددى اتقاقيددة ايددانبول،  -٣4
 ن منل التمييز وا ماية منه. ور يزال يساورها القلق  زاي التقارير الديت تقيدد وصياغة قانون جديد بر

 أبن النيج   وامل اجرين ير حلون    بلدان  اورة بصورة غر قانونية، دون اتباه اإلجرايات الرمسية.
وسشدددارت شددديلي    ا، دددود الددديت بدددالت ا ا يومدددة للمضدددي قددددماً ل تعزيدددز ومحايدددة  يدددل  -٣5
ق اإلنسدان،  دا ل ذلد  العددد اليبدر مدن اإلصدنيحات امل يسدية واخلاد  الوةنيدة ل  دال حقو 

 تنقيا التوصيات اليت قبلت ا خنيل جولة اريتعرا، الاانية.
وسحاة  الص  علماً ابلتدابر اليت اختا ا ا يومة  مايدة ف دات األقليدات، ور يديما التددابر  -٣6

 2020-2014عددددة الرومددددا. وهددددي تدددددعم تنقيددددا ايدددد اتيجية الرومددددا للقدددد ة الراميددددة    محايددددة حقددددوق  ا
 وخا  العمس الوةنية ذات الصلة.

ورحبدد  كرواتيددا اب، ددود الراميددة    اعتمدداد ترددريعات ملناهضددة التمييددز وميافحددة العندد   -٣٧
ا،نسددددا/. وشددددجع  ا يومددددة علددددى مواصددددلة تعزيددددز كقدددداية النظددددام القضددددااي مددددن سجددددس تددددمان 

 ، ومواصلة اختاذ  يل التدابر النيزمة مليافحة القساد وا،ررة املنظمة.ايتقنيله
ورحبددد  ترددديييا اب، دددود الددديت تبدددااا ا يومدددة إلحدددراز تقددددم ل  دددارت، مادددس يددديادة  -٣٨

القددانون و صددني  نظددام العدالددة، والتدددابر املتندداة لتحسدد  معاملددة السددجناي واحملتجددزين، وتويدديل 
 يزية املبينة ل مرروه قانون منل التمييز وا ماية منه.قاامة األيباب التمي

 السدديان ف ددات سكاددر بدد  مددن هددي األصددلية الرددعوب سن علددى الضددوي الددداكرو ويددلا  -٣9
 انت اكاً  يريس ما ايتغنيلية عمس ولظروف للتمييز تتعر، ما وكاراً  العامل، سحناي  يل ل  ميراً 
 والقبليدة األصدلية الرعوب بر ن الدولية العمس منظمة اتقاقيةوسبرزت الداكرو  اإلنسانية.  ا قوق
 ةقدددوق املتعلقدددة الدوليدددة املعددداير لضدددمان هامدددة سداة بوصدددق ا ي169 رقدددم )ارتقاقيدددة 195٧ لعدددام

 وتعزيزها. األصلية الرعوب
ورحب   يتونيا ابلتصديق على التعدينيت على نظام روما األيايي للمحيمة ا،نااية  -40

برددد ن جرردددة العددددوان، علدددى النحدددو املوصدددى بددده ل جولدددة اريدددتعرا، الددددورج الردددامس الدوليدددة 
السابقة. وشجع  ا يومة على اختاذ مزيد من اخلاوات لتسريل عجلة التقدم حنو حتس  مندا  

 منظمات اجملتمل املد/ واملدافع  عن حقوق اإلنسان ووياا  اإلعنيم.
 رسو علددى الرومدداورد اً علددى األيدد لة السددابقة، فددنن وفددد مقدددونيا الرددمالية قددال  ن قضددية  -41

تو  معا،ة مسد لة الرومدا. و ن يجدول سعمال ا يومة. وهناو وزير بني حقيبة من  اعة الروما 
وزارة العمددس والسيايددة ارجتماعيددة مسدد ولة عددن التنسدديق بدد  الددوزارات لتنقيددا ايدد اتيجية الرومددا 
وهنداو هي ددة تنسدديق حيوميدة ميلقددة بتنقيددا لتلد  خادد  العمددس الوةنيدة ل  ةددار اريدد اتيجية. 
وينتمدددي     اعدددة الرومدددا ابإلتدددافة    الدددوزير بدددني حقيبدددة، عضدددوان ل اليملدددان، و ني دددة ر يددداي 
 دارات ل وزارة العمددس والسيايددة ارجتماعيددة وعدددة مددوظق  ل الددوزارة ممددن يعملددون علددى تنقيددا 
ايددد اتيجية الرومدددا. ويتمادددس موقددد  ا يومدددة ا،ديددددة ل ال كيدددز علدددى  يدددل املرددداريل املنصصدددة 

 ،ماعة الروما ل  ةار وزارة العمس والسياية ارجتماعية.
، يلتحق حالياً ما يصس ونتيجة ملرروه  دماج سةقال الروما ل التعليم قبس املدريي  ا ً  -42
لتعلددديم مدددا قبدددس اربتددددااي. وةلبددد  وزارة العمدددس والسيايدددة ةقدددس مدددن سةقدددال الرومدددا اب 500   

ارجتماعيدددددة    السدددددلاات احملليدددددة تغايدددددة التيدددددالي  مدددددن األمدددددوال الددددديت ترصددددددها ادددددم الدددددوزارة. 
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مركزاً من مراكدز املعلومدات اخلاصدة ابلرومدا الديت تدديرها البلددايت جدزياً  14املتوقل سن يصبر  ومن
. وينصد  ال كيدز ل التعلديم علدى زايدة 2019حزيران/يونيده  من مراكز العمس ارجتماعي ةلدول

ةقدس مدن سةقدال الرومدا  600عدد األةقال الرومدا ل  يدل مسدتوايت التعلديم. وحيصدس كدس عدام 
ةالبدداً مددن الرومددا. ولتحسدد  ا الددة املعيرددية  250علددى منحددة درايددية. وقددد التحددق اب،امعددة حنددو 

بلديددة مددن البلدددايت. وعقدد  عمليددة ريددم  14اعيددة ل للرومددا، ينقددا مرددروه لريددم خددراا  اجتم
اخلدراا ، يدتجدد مسدداكن الرومدا سو تقدددم املسداعدة  لدي م مددن سجدس انتقدداام    مسداكن جديدددة 

 عن ةريق مرروه حيظى بدعم سداة تقد  املساعدة ل مرحلة ما قبس ارنضمام. 
، وج ددد  دعددددوة 201٨فمي ول القددد ة املمتددددة مدددن نيسددددان/سبريس    تردددرين الادددا//نو  -4٣

مقتوحددددة     يددددل األشددددنا  الدددداين ر حيملددددون هويددددة مددددن سجددددس تسددددجيس سنقسدددد م ل يددددجس 
 لي و/ خا . ول الوقد  نقسده، كردق  سفرقدة متنقلدة سنرد   للعادور علدى األشدنا  الداين 

، 2019شنصداً غدر مسدجس. وكدان هددف ا يومدة ل عدام  6٧0ر حيملون هويدة عدن وجدود 
ة لألشنا  غر املسجل  للحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمس. وليقالة  اتحة القرص

متتل األشنا  غر املسجل  ةقوق م، ُوتل قانون خا ، ويييون من الضرورج تعديس  ني ة 
 قوان  ل هاا الر ن.

اتقاقيدة  والدولة ملتزمة  وايمة تعري  التعداي  ل القدانون ا،ندااي مدل التعريد  الدوارد ل -44
مناهضة التعاي  وغرمل من تروب املعاملة سو العقوبة القايية سو الني نسانية سو امل ينة، علدى سن 
يدددتم ذلددد  كجدددزي مدددن عمليدددة تعدددديس القدددانون ا،ندددااي الددداج جيدددرج حاليددداً. ويسدددتمر سيضددداً تنقيدددا 

 األنراة إلصني  النظام القضااي، وذل  هبدف حتقيق نزاهته وايتقنيله.
 املدددع   لدد  وقددانون القضددااي اجمللدد  قددانونالتعدددينيت الدديت سدخلدد  علددى  وتيتسددي -45

عدداير احملددددة لتقيدديم املوعدددل  مرددروه القددانون املددنقر بردد ن اجمللدد  القضددااي  ابلغددة. سمهيددة العددام 
القضاة واملدع  العام  وسعاد حتديد معاير تعيد  القضداة واملددع  العدام   دا يتمردى مدل رسج 

 اللجنة األوروبية للدرقراةية من خنيل القانون. 
وهناو عدد من اإلصنيحات اليت جرت لتحس  شقافية النظدام القضدااي. فعلدى يدبيس  -46

 ا  اإلعنيم القضااي بوصقه سداة جديدة لتعزيز الرقافية.املاال، سنرئ  ل  ويا
للتصدج للجراام املتعلقدة ابلقسداد  ميريةوتس م وحدة خاصة ل ميت  املدعي العام  -4٧

قضدددية فسددداد ابرزة جديددددة،  29، يدددجل  201٧ يددد اماً كبدددراً ل ميافحدددة القسددداد. ول عدددام 
 .قضية عا،ت ا الوحدة اخلاصة 2٣من ا 
، اعتمدددد قدددانون تعدددديس القدددانون ا،ندددااي. وملندددل جدددراام 201٨رين الادددا//نوفمي ول ترددد -4٨

اليراهية بقعالية، سدرج عن ةريق التعدينيت تعريد  ،رردة اليراهيدة ل القدانون ا،ندااي وسدرجد  
 عناصر جررة اليراهية ل تعري  ا،راام األخرى.

املدددددعي العددددام، ل التصدددددج وشددددارك  وزارة الداخليددددة بنرددددا ، ابلتنسدددديق مددددل ميتدددد   -49
ينترر من سفعال اليراهية على سياو ا،ن  سو ا،نسية سو الدين سو امليس ا،نسي ل ويداا   ملا

اإلعدنيم وشددبية اإلن ندد . واختددات وحدددة ميتد  املدددعي العددام املتنصصددة ل ا،ددراام ا ايددوبية 
ن املنظمددات غددر ا يوميددة واألدلددة ا،ناايددة الرقميددة سيضددا  جددرايات بندداي علددى شددياوى مقدمددة مدد

 واألفراد.
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)ترددددددرين  201٨-2014ويددددددجل  وزارة الداخليددددددة ل نادددددداق اختصاصددددددا ا ل األعددددددوام  -50
 شنصاً من مرتييب تل  األفعال. 59فعنيً  جرامياً من سفعال اليراهية، سبلغ عن  46الاا//نوفميي 

شنصداً مدن  46عدن جرردة مدن جدراام اليراهيدة، سبلدغ  29، يجل  201٨وخنيل عام  -51
 جراام من هاا النوه ل السنة. 6جراام     ٣مرتيبي ا، بينما مل يسجس ل السنوات السابقة يوى 

شدد د تسددجيس سربددل جددراام جناايددة تتعلددق بنرددر مددواد  201٨وجتدددر اإلشددارة    سن عددام  -52
  ن مرتيبي ا.تناوج على العنصرية وكراهية األجان  عي نظام حايويب، سبلغ عن سربعة سشنا  م

ال ارجتدددار ابألةقدددال بغدددر، ايدددتغنيام جنسدددياً سو ايدددتغنيام ل العمدددس سو ل الدددزواج ر يدددز و  -5٣
، زايدة ل حدارت حتديدد 201٨القسرج هو الريس السااد من سشيال ارجتار ابلبرر. وش د عام 

ة تدددحااي هويددة الضدددحااي مدددن قبدددس امل يسدددات ا يوميدددة. ويقدددم دار  يدددواي حيدددومي متنصددد  لرعايددد
 ارجتار ابلبرر املسين ا من و يل اخلدمات املتاحة ل  ةار بر مج املساعدة والدعم املباشر.

حتس ن معدل اركتظا  ل السجون ابلقعس عن ةريق بنداي  201٨ول كانون الاا//يناير  -54
مياتد   يجون جديدة وتوفر عقدوابت بديلدة، مادس اإلفدراج املردرو  حتد  املراقبدة. وفتحد  تسدعة

مراقبددددة ل املددددددن ل  يددددل سحنددددداي البلدددددد. ويسددددتندم العددددداملون ل  دددددال الرعايددددة الصدددددحية ل  يدددددل 
وتدددع  لصصدددات ل امليزانيدددة الوةنيدددة لتغايدددة التددد م   2019امل يسدددات اإلصدددنيحية، ول عدددام 

الصددحي ،ميددل األشددنا  املدددان . وهندداو  ليددة خارجيددة ملنددل  يدداية معاملددة السددجناي مددن جاندد  
وظقي السددجون. وهندداو مرددروه قددانون جديددد سيضدداً يعددايف سوجدده القصددور ل نظددام السددجون بندداي مدد

 على توصيات اللجنة األوروبية ملنل التعاي  واملعاملة سو العقوبة الني نسانية سو امل ينة.
وقددد ويددل مرددروه قددانون منددل التمييددز وا مايددة مندده ا،ديددد سيدد  التمييددز وستددقى علددى  -55

مايددة مددن التمييددز ةابعدداً م نيدداً. وعددنيوة علددى ذلدد ، سدرج ل مرددروه القددانون  جددراي عمددس ،نددة ا 
قددانو/ جديددد وهددو، دعددوى ا سددبة، ووتددع  سحيددام ريددتندام سنددواه جديدددة مددن األدلددة، ماددس 
حالدة ارختبدار واإلحصددايات. ويدن  القددانون سيضداً علددى تضدم  اإلجددرايات القضدااية  عقددايات 

ل الددوزارات ملتزمددة إبعددداد خادد  ترددغيلية تتعلددق ابملسدداواة بدد  ا،نسدد ، و يدد .مددن ريددوم احملدداكم
 مل خاة العمس الوةنية للمساواة ب  ا،نس . مترياً 
وتتالل خاة العمس الوةنية لتنقيا اتقاقية ايانبول    حتقيق  ني ة سهداف رايسدية، هدي   -56

دمات متنصصددة  مايددة تددحااي العندد  املوايمددة بدد  اإلةددار القددانو/ الددوةل وارتقاقيددة، ووتددل خدد
، بددددددست 201٨ا،نسدددددا/ والعددددداالي، وارتدددددانيه أبنرددددداة الوقايدددددة. ول كدددددانون األول/ديسدددددمي 

ا يومددة وتددل قددانون بردد ن العندد  ا،نسددا/، يددين  علددى  نردداي نظددام ملنددل  يددل سشدديال العندد  
،نددااي بوصددقه جررددة جناايددة ا،نسددا/ وا مايددة مندده. ويدديعاد سيضدداً تعريدد  قتددس اإل   ل القددانون ا

 ، ييجرج تدرجيياً وتل خدمات متنصصة وفقاً ألحيام ارتقاقية.202٣منقصلة. وةلول عام 
ولضددددمان  دمدددداج سةقددددال الرومددددا ل العمليددددة التعليميددددة، تددددوفر ا يومددددة ابيددددتمرار املددددنر  -5٧

الدرايددية والدديامج التوجي يددة واملعلمدد  لألةقددال مددن سيددر الرومددا. ونتيجددة لددال ، اخنقدد  معدددل 
ارنقادددداه عددددن الدرايددددة ل صددددقوف  اعددددة الرومددددا. ويقدددددم الدددددعم سيضدددداً    الق ددددات الضددددعيقة 

 الققرة. األيرسةقال  األخرى، ور ييما
 ليددي البدنيدة العاهددات ذوج لألةقدال سيايدية هياكددس تدوافر لضدمان تدددابر اختداذ وجيدرج -5٨
 التعلديم ملردروه وكدان ا خدرين. مدل املسداواة قددم علدى املدريدية املبا/    الوصول فر  ام تتا 
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 التيامدس برد ن للتاقيد  جديدد مردروه ووتدل جيدة، نتااج 201٧ عام ل سجنز الاج املتيامس
 .اإل نيات ب 
 ل املسدددتندمة املدريدددية اليتددد  قدددانون علدددى املدخلدددة 201٧ عدددام تعددددينيت و قتضددى -59

 علددى حتتددوج سرددا تبدد  سن بعددد مدريددياً  كتدداابً   22  موعدده مددا يددح  والاددانوج، اربتدددااي التعلدديم
 هددو املعينددة التينولوجيدا علددى ا صدول أبن ا يومددة وتعد ف نمايددة.ال قوالد الو  يراهيددةال خاداب
بيدددد سن تلددد   التعلددديم. ل وا،دددودة والردددمول القعاليدددة مدددن املزيدددد لتحقيدددق املسدددبقة الردددرو  سحدددد

 املدارو. بع  ل  ر حالياً  تتيسر رالتينولوجيا 
 وسعدت هي ة التنسيق الوةنية بر ن تنقيا اتقاقية حقوق األشنا  ذوج اإلعاقة خادة -60

 ذوج األشدددددنا  ةقدددددوق املعنيدددددة للجندددددة اخلتاميدددددة املنيحظدددددات    ايدددددتناداً  2019 لعدددددام عمدددددس
 سناعتقدداداً رايددناً  ا يومددة وتعتقددد .201٨ سيلول/يددبتمي ل دار الدداج ا ددوار عقدد  اإلعاقددة،
 األشددنا  ،ميددل املعيرددية الظددروف حيسددن سن شدد نه مددن العمددس خاددة ل الددواردة التدددابر تنقيددا
 اإلعاقة. ذوج
للحدددد مدددن معددددرت وفيدددات املواليدددد، وحتسددد   ميانيدددة  ا، دددود مدددن املزيدددد بدددال وجيدددرج -61

ا صددول علددى خدددمات الصددحة ا،نسددية واإلجنابيددة واريددتقادة من ددا، ماددس تنظدديم األيددرة، ومنددل 
ا مددس، واإلج ددا،. واختددات تدددابر لتعزيددز النظددام الصددحي ابل كيددز بردددة علددى الرعايددة الصددحية 

تيامدددس لتقدددد  اخلددددمات الصدددحية، ر يرمدددي    حتسددد  التنسددديق بددد  األوليدددة، وايدددتندام ردددج م
    م يسدددات الصدددحة العامدددة وم يسدددات الرعايدددة األوليدددة والاانويدددة والاالايدددة فحسددد  بدددس سيضددداً 

 حتس  تعاورا وتنسيق ا مل خدمات الرعاية ارجتماعية.
ف دو يدييون عدامنًي هامداً  وا يومة ملتزمة بتنقيدا اتقداق سوهريدد اإلةدارج تنقيدااً كدامنًي، -62

ل  ريدداي السددنيم بدد  اجملتمعددات احملليددة وخاددوة حامسددة حنددو حتقيددق  تمددل متعدددد األعددراق يرددمس 
ا،ميددل. ول الوقددد  الدددراهن جيدددرج وتدددل ايددد اتيجية وةنيدددة ملددددة  دددني  يدددنوات مدددن سجدددس تنقيدددا 

 ارتقاق، ابيم "  تمل واحد للجميل".
   ي ددة بي ددة مواتيددة  ريددة التعبددر. وسداندد  خادداب ووتددع  ا يومددة عمليددات  دددف   -6٣

اليراهيددة علدددى  يدددل املسددتوايت. وكانددد  محايدددة الصدددحقي  علددى رسو جددددول سعمدددال ا يومدددة، 
 وايتجاب  وزارة الداخلية تبعاً لال   ارت ترتب  بسنيمة الصحقي .

-اإلذاعيددة والسددمعية واعتمددد اليملددان التعدددينيت علددى القددانون املتعلددق بويدداا  اإلعددنيم  -64
. وسجريددد  العمليدددة كل دددا باريقدددة شددداملة، بعدددد سن يدددبقت ا عمليدددة 201٨البصدددرية ل رايدددة عدددام 

تراور وايعة النااق. وصدر  عنين عام ومقتو  ألعضاي  ل   دارة داادرة البدا اإلذاعدي العدام 
ضدداي ل ا،لسددة و لدد   دارة سج ددزة اإلعددنيم اإلذاعيددة والسددمعية البصددرية. ويدديجرج اختيددار األع

العامدة علدى سيداو الردقافية. ويدتتير التعددينيت ا،ديددة علدى القدانون املتعلدق بويداا  اإلعدنيم 
 اإلعدددنيم لويددداا  تنظيميدددة وهي دددة العدددام اإلذاعدددي للبدددا داادددرةاإلذاعيدددة والسدددمعية والبصدددرية تدددوفر 

 املسدتدام التمويدس تتلقيدان ويدوف للمسدايلة، و ضدعان واليقداية واريتقنيلية ابلرقافية يتسمان
 من امليزانية الوةنية.

ورحبدد  فرنسددا ابخلاددوات اإلجيابيددة الدديت اختددا ا ا يومددة ل  ددال حقددوق اإلنسددان وتعزيددز  -65
 مقادمل سن تل  ا، ود ينبغي سن تستمر ل األجس الاويس. ييادة القانون. ويلا  الضوي على ما
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العديددددد مددددن اريدددد اتيجيات واخلادددد  وس ندددد  جورجيددددا علددددى السددددلاات لوتددددل وتنقيددددا  -66
الوةنيددة،  دددا ل ذلدد  ايددد اتيجية  صدددني  نظددام العدالدددة، واريددد اتيجية الوةنيددة للمسددداواة وعددددم 

واريدددد اتيجية الوةنيددددة للمسدددداواة وعدددددم التمييددددز واريدددد اتيجية  ،2020-2016التمييددددز للقدددد ة 
 الوةنية للمساواة ب  ا،نس  وخاة عمل ا الوةنية.

رحبدد  سملانيددا اب، ددود املباولددة  مايددة حقددوق املاليددات واملاليدد  ومزدوجددي امليددس ا،نسددي و  -6٧
ومغددايرج ااويددة ا،نسددانية وحدداملي صددقات ا،نسدد  و ددا تظ ددرمل ا يومددة مددن دعددم ،ماعددة املاليددات 
واملاليددد  ومزدوجدددي امليدددس ا،نسدددي ومغدددايرج ااويدددة ا،نسدددانية وحددداملي صدددقات ا،نسددد . ور يدددزال 

ساورها القلق  زاي بع  عناصر الترريل واملمارية ل البلد، ور ييما فيما يتعلق ابيتقنيل وياا  ي
 اإلعنيم والصحافة، وظروف ارحتجاز ل السجون، والظروف املعيرية لألشنا  ذوج اإلعاقة.

ورحبدد  هندددوراو إبجنددازات ا يومددة منددا اريددتعرا، السددابق، ورحظدد  ابرتيددا  ابلددغ  -6٨
 امات الاوعية اليت قاعت ا ا يومة على نقس ا، وقدم  دعم ا اا.ارلتز 
ورحبدد   يسددلندا ابلتعدددينيت املقدد    دخااددا علددى قددانون مناهضددة التمييددز الدديت يتويددل  -69

 قاامة سي  التمييز احملظورة لترمس امليس ا،نسي وااوية ا،نسانية.
املتعلقدددددة إبصدددددني  نظدددددام العدالدددددة ونوهددددد   ندونيسددددديا ابعتمددددداد اريددددد اتيجية ا،ديددددددة  -٧0
وإبنراي  ل  وياا  اإلعنيم القضااي لتعزيز شقافية النظدام القضدااي.  2022-201٧ للق ة

 وسحاة  علماً مل التقدير سيضاً ابعتماد بع  التعدينيت على القانون املتعلق أبم  املظامل.
ريددتمرار املماريدددة املتمالدددة ل  ودعدد    وريدددة  يددران اإليدددنيمية ا يومددة    التصددددج  -٧1

كراهيددة األجاندد  والتمييددز العرقددي والددديل تددد األقليددات ل البلددد،  ددن في ددا املسددلمون والرومددا، 
ييما فيما يتعلق ابلتعليم والرعايدة الصدحية. ويدلا  الضدوي سيضداً علدى ا اجدة    التصددج  ور

 لل حيس القسرج للم اجرين والنيج  .
   سن اخلاوات الترريعية املتناة إلصني  نظام العدالة، وحتقيق املساواة  وسشار العراق -٧2

ب  ا،نس ، والتنقي  من حدة الققر وا د من اريدتبعاد ارجتمداعي مدن شد نه سن يسد م ل 
 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايت ا.

يجيات وسعربدد  سيرلندددا عددن ترحيب ددا ابخلاددوات املتندداة مددن خددنيل العديددد مددن اريدد ات -٧٣
الرامية    جعس التعليم سكار مشور للجميل، وخاصة للانيب من األقليات. بيد سرا سعربد  عدن 

 قلق ا  زاي قلة ارهتمام  س لة التمييز على سياو امليس ا،نسي وااوية ا،نسانية.
ورحبدددد   يااليددددا ابإلجنددددازات الدددديت حتققدددد  منددددا جولددددة اريددددتعرا، الاانيددددة، ور يدددديما  -٧4

عدن التددابر الراميدة  ق على اتقاقيدة ايدانبول، واعتمداد خادة عمدس وةنيدة لتنقيداها، فضدنيً التصدي
    تعزيز حقوق األشنا  ذوج اإلعاقة.

وس ندددد  ليتوانيددددا علددددى ا يومددددة رلتزام ددددا ةقددددوق اإلنسددددان ونوهدددد  ابلتقدددددم احملددددرز منددددا  -٧5
 اريتعرا، السابق.

زيز نظام العدالة من خنيل ايد اتيجية  صدني  وس ن  ملدي  على ا، ود الرامية    تع -٧6
. وس نددد  علدددى اعتمددداد قدددانون الوقايدددة وا مايدددة مدددن العنددد  2022-201٧نظدددام العدالدددة للقددد ة 

 العاالي وتنقيا اري اتيجية الوةنية املتعلقة ابلتنقي  من حدة الققر واريتبعاد ارجتماعي.
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 2022-201٧الددددددددة للقدددددددد ة ورحبدددددددد  امليسددددددددي  ابيدددددددد اتيجية  صددددددددني  نظددددددددام العد -٧٧
واري اتيجية الوةنية للمساواة وعدم التمييز على سياو ارنتماي العرقي والعمر واإلعاقة الاهنيدة 

. وسشارت    ا، ود اليت تبااا ا يومة مليافحة 2020-2016سو البدنية ونوه ا،ن  للق ة 
 جملانية للم اجرين.ا،راام املرتباة ابلقساد ا يومي وتوفر الرعاية الصحية ا

وس دددجل ا،بدددس األيدددود علدددى ج ددددود ا يومدددة الراميدددة    اعتمددداد التعددددينيت الديددددتورية،  -٧٨
. ورحد  201٨وابلتا  الوفاي ابلتزاما ا الديتورية  وج  اتقداق بريسدبا املو قدل ل حزيران/يونيده 

لضدددمان متتدددل  وخادددة عمل دددا 2022-201٧ابعتمددداد ايددد اتيجية  صدددني  نظدددام العدالدددة للقددد ة 
يدانبول ارحد  سيضداً ابلتصدديق علدى اتقاقيدة السلاة القضااية ابريتقنيلية والنزاهة الياملت . و 

 وخاة عمله.
ورحبددد  مياكدددار ابإلجندددازات ل  دددال حقدددوق اإلنسدددان مندددا جولدددة اريدددتعرا، الاانيدددة،  -٧9

 يا التوصيات.لين ا يلا  الضوي على سنه ر يزال هناو  ال للتحس  فيما يتعلق بتنق
ف ددة املاليددات واملاليددد   لقضدددااي وس ندد  هولندددا علدددى  نردداي فريددق الددددعوة اليملددا/ اخلددا  -٨0

ومزدوجددددي امليددددس ا،نسددددي ومغددددايرج ااويددددة ا،نسددددانية وحدددداملي صددددقات ا،نسدددد ، ليددددن ر يددددزال 
يسدداورها القلددق  زاي التمييددز القدداام علددى سيدداو نددوه ا،ددن  سو امليددس ا،نسددي. ورحبدد  ابلقددانون 

حريدددة التعبدددر  ا،ديدددد اخلدددا  بويددداا  اإلعدددنيم، معربدددة ل الوقددد  نقسددده عدددن قلق دددا  زاي مسددد لة
 وترورة كقالة توفر سنراة  عنيمية فعالة وشقافة وتعزيز ينيمة الصحقي . 

وسشددارت عمددان    سن التقريددر الددوةل يعيدد  األمهيددة الدديت تولي ددا  مايددة وتعزيددز حقددوق  -٨1
الدددديت حتدددددد اجملددددارت ذات األولويددددة  9-6-٣اإلنسددددان، علددددى النحددددو املبدددد  فيمددددا يسددددمى خاددددة 

 نظام العدالة واإلدارة العامة واألمن. لوصني ، ماس
ونوهدددد  ابراغددددواج اب، ددددود الراميددددة    موايمددددة الترددددريعات مددددل املبدددداد  املتعلقددددة  ركددددز  -٨2

امل يسات الوةنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )مباد  ابري ي فيما يتعلق  يتد  سمد  املظدامل 
. وسعرب  عن قلق ا  زاي حالة الروما 2022-201٧ول اي اتيجية  صني  نظام العدالة للق ة 

 فيما يتعلق ةصوام على الرعاية الصحية والتعليم ومتتع م بساار ا قوق واخلدمات األيايية.
 2020-201٨ورحب  القلب  ابعتماد خاة العمس الوةنيدة للمسداواة بد  ا،نسد  للقد ة  -٨٣

ترددريعات وتعددديل ا. وس ندد  علددى اعتمدداد واب، ددود الراميددة    التصدددج للعندد  العدداالي ابعتمدداد 
، وعلدى 2020-201٧اري اتيجية الوةنية مليافحة ارجتدار ابلبردر وعلدى خادة عمل دا للقد ة 

 تنقيا التدابر الرامية    تعزيز محاية األةقال من ارجتار.
، ورحبدد  اليتغددال ابعتمدداد التعدددينيت الدديت سدخلدد  علددى القددانون املتعلددق أبمدد  املظددامل -٨4

 ملباد  ابري . بغية ايتيقاي معاير مركز ارعتماد من الق ة سل  وفقاً 
توصدديات  104توصددية مددن سصددس  9٨ونوهدد    وريددة كددوراي بقبددول مقدددونيا الرددمالية  -٨5

صدددادرة عدددن ا،ولدددة الاانيدددة وابلتقددددم اليبدددر احملدددرز ل تنقيددداها. ورحبددد  ابريددد اتيجية اخلمسدددية 
 دف    تعزيز القاعدة امل يسية النيزمة لتوفر يلاة قضااية تتسم  إلصني  نظام العدالة، اليت

ابريددتقنيل والنزاهددة واليقدداية. وس ندد  علددى القددرار املردد و بدد  الددوزارات القاتددي بتددوفر الرعايددة 
 الصحية اجملانية للم اجرين وخاة العمس املنصصة للم اجرين القصر.
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الرامية    منل التمييز تد املرسة واألقليدات مدن  وس ن    ورية مولدوفا على اإلجرايات -٨6
 خنيل ةااقة وايعة من املبادرات الرامية     رياي مبدس املعاملة املنصقة للجميل.

ورحدد  ارحتدداد الرويددي ابريدد اتيجيات واخلادد  الوةنيددة املمولددة مددن ميزانيددة الدولددة الدديت  -٨٧
سو العمددر،  ،لتمييددز علددى سيدداو األصددس اإل ددلتتعلددق  سددااس، ماددس املسدداواة بدد  ا،نسدد  وعدددم ا

اإلعاقة النقسية ارجتماعية سو البدنية. وسعرب عن القلق  زاي ا الة الساادة ل نظام العدالدة،  سو
 الاج يبدو سنه يعا/ من تدخس خارجي.

وسشادت السنغال  ا  العمس احملددة ل  ارت رايسية من سجس تعزيز ومحاية حقوق  -٨٨
. وكان  صني  نظام العدالدة، وا دد مدن اركتظدا  ل السدجون، وتدوفر الرعايدة الصدحية اإلنسان

للمحتجدددزين وحتسددد  تددددري  مدددوظقي السدددجون، مدددن بددد  سمدددور سخدددرى، دلدددينًي علدددى حسدددن نيدددة 
 السلاات فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان األيايية.

ترمدددي    حتسددد  حالدددة حقدددوق  وس نددد  صدددربيا علدددى اعتمددداد عددددة ايددد اتيجيات وةنيدددة -٨9
اإلنسان ،ميل ف ات األشنا ، وعلى  نراي هي ة التنسديق الوةنيدة برد ن تنقيدا اتقاقيدة حقدوق 

 .201٨األشنا  ذوج اإلعاقة ل ساير/مايو 
وسشددددادت يددددنغافورة ابلتدددددابر املتندددداة لتعزيددددز ميتدددد  سمدددد  املظددددامل، واعتمدددداد ايدددد اتيجية  -90

و نراي هي ة تنسيق وةنية جديدة معنية بتنقيا اتقاقية  2022-201٧للق ة إلصني  نظام العدالة 
حقوق األشنا  ذوج اإلعاقة. وس ن  سيضاً على ا، ود الرامية    تعزيدز التعلديم الردامس للجميدل 

 2020-2014مدددددن خدددددنيل ايددددد اتيجية ا يومدددددة للتعلددددديم املتيامدددددس، وايددددد اتيجية الرومدددددا للقددددد ة 
 ، مما ي سر حصول ا،ميل على التعليم.2025-201٨م للق ة واي اتيجية التعلي

ورحبد  يددلوفاكيا ابعتمدداد قددانون الوقايددة وا مايدة مددن العندد  العدداالي. ويددلا  الضددوي  -91
علددى حتدددايت حقددوق اإلنسددان الدديت تواج  ددا الق ددات الضددعيقة وامل مرددة، ماددس األشددنا  ذوج 

لعرقيدة. وسعربد  اللجندة عدن تقدديرها للنادوات اإلعاقة واألشنا  الداين ينتمدون    األقليدات ا
اإلجيابيددة املتندداة للتصدددج ،ددراام اليراهيددة وخادداب اليراهيددة والتمييددز علددى سيدداو نددوه ا،ددن . 

 و شدت السلاات توفر ما يلزم من الدعم واملوارد مل يسات حقوق اإلنسان ذات الصلة.
الردامس املتعلقدة اب دق ل التعلديم، ورحب  يلوفينيا بتنقيا توصيات اريتعرا، الدورج  -92

و دراج امليددددس ا،نسددددي وااويددددة ا،نسددددانية كسددددبب  مددددن األيددددباب احملظددددورة ل مردددداريل ترددددريعات 
ميافحددة التمييددز. وسشددادت ابلتصددديق علددى نظددام رومددا األيايددي. وشددجع  يددلوفينيا ا يومددة 

حقددوق املاليددات واملاليدد  علددى تعزيددز ج ودهددا الراميددة    حتسدد  األوتدداه ل السددجون، وكقالددة 
ومزدوجددي امليددس ا،نسددي ومغددايرج ااويددة ا،نسددانية وحدداملي صددقات ا،نسدد ، و دمدداج الرومددا ل 

 اجملتمل وتعزيز املساواة ب  ا،نس .
وسعرب   يبانيا عن تقديرها ريتمرار  حراز تقدم ل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على  -9٣

احمليمة اإلدارية القانو/ اباوية ا،نسدانية، وسعربد  عدن سيدق ا  الصعيد الدو . ورحب  ابع اف
ألن اليار من األشنا  مغايرج ااوية ا،نسانية ر يزالون يتعرتون ألفعدال التمييدز سو العند . 

 وعنيوة على ذل ، سعرب   يبانيا عن القلق  زاي ارتقاه معدرت وفيات الرتل.
اولدددة إلقامدددة نظدددام عدالدددة يتسدددم ابريدددتقنيلية وا يددداد ونوهددد  دولدددة فلسدددا  اب، دددود املب -94

. 2022-201٧وامل نية واليقاية، بويدااس من دا اعتمداد ايد اتيجية إلصدني  نظدام العدالدة للقد ة 
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ورحبدددد  ابملبددددادرات الراميددددة    ميافحددددة التمييددددز،  ددددا ل ذلدددد  اريدددد اتيجية الوةنيددددة للمسدددداواة 
 التمييز. وعدم
سيايات واريد اتيجيات الوةنيدة احملدددة األهدداف، ور يديما تلد  ورحب  السويد ابل -95

املتعلقة ابلعن  القاام على نوه ا،ن ، وبتادوير نظدام السدجون وإبدمداج الرومدا. بيدد سردا حاد  
 مقدونيا الرمالية على تعزيز اح ام حقوق اإلنسان وييادة القانون وحتس  تنقيامها العملي.

ود الراميدددة    حتسددد  حالدددة حقدددوق اإلنسدددان وتعزيدددز ايدددتقنيل وسشدددادت يويسدددرا اب، ددد -96
وكقاية نظام العدالة. ونوه  سيضاً إبنراي هي ة رقابية جديدة ألنراة الررةة. وسعرب  يويسدرا 
عددن قلق ددا فيمددا يتعلددق بعدددم  حددراز تقدددم ل  ددال محايددة حقددوق األةقددال، وحتسدد  األوتدداه ل 

 مسي اللجوي.السجون ومحاية حقوق امل اجرين وملت
ورحبدد  تددون  ابملردداورات الدديت سجر ددا ا يومددة مددل اجملتمددل املددد/ س ندداي  عددداد التقريددر  -9٧

الدددوةل وابلتردددريعات املعتمددددة مندددا  خدددر جولدددة لنييدددتعرا، الددددورج الردددامس. وسشدددادت بتعزيدددز 
 و صدددني  اإلةدددار القدددانو/ وامل يسدددي مدددن خدددنيل التصدددديق علدددى ارتقاقيدددات الدوليدددة وتنقيددداها،

 السلاة القضااية واري اتيجيات الوةنية املتعلقة ابملساواة ب  ا،نس  وميافحة العن  العاالي.
وسعربدد  تركيدددا عدددن تقدددديرها للج ددود املباولدددة مدددن سجدددس التنقيددا اليامدددس رتقددداق سوهريدددد  -9٨

اتقاقيدددة اإلةدددارج، والتصدددديق علدددى اتقاقيدددة ايدددانبول، و نرددداي هي دددة تنسددديق وةنيدددة معنيدددة بتنقيدددا 
 حقوق األشنا  ذوج اإلعاقة.

ورحب  سوكرانيا بتصديق ا على عدد من الصيوو الدولية  قوق اإلنسان،  ا ل ذلد   -99
عدن اريد اتيجيات  اتقاقية ايانبول. ونوه  ابعتماد ايد اتيجية إلصدني  نظدام العدالدة، فضدنيً 

التمييدددز، وميافحدددة ارجتدددار  وخاددد  العمدددس الوةنيدددة برددد ن تعزيدددز املسددداواة بددد  ا،نسددد ، وعددددم
ابلبردددر. وس نددد  علدددى ا، دددود املباولدددة ملوايمدددة اإلةدددار القدددانو/ وامل يسدددي الدددوةل مدددل الصددديوو 

 الدولية  قوق اإلنسان.
وسقددددرت اململيددددة املتحدددددة ليياانيددددا العظمددددى وسيرلندددددا الرددددمالية ابلتقدددددم الدددداج سحرزتدددده  -100

اا  اإلعدددنيم ا،ديدددد، واملرددداركة البنددداية مدددل ا يومدددة، ور يددديما مدددن خدددنيل اعتمددداد قدددانون ويددد
منظمدددددددات اجملتمدددددددل املدددددددد/ برددددددد ن اإلصدددددددنيحات القضدددددددااية والرقابدددددددة اليملانيدددددددة علدددددددى وكدددددددارت 
اريددتنبارات. ورحبدد  إبنردداي الوحدددة الوةنيددة مليافحددة ااجددرة غددر الرددرعية وارجتددار ابلبرددر. 

لتصددددج للقسددداد ل السدددجون وحاددد  علدددى وتدددل تردددريعات فعالدددة مليافحدددة جدددراام اليراهيدددة، وا
 والتحقيق ل  يل ا،راام املبلغ عن ا تد الصحقي .

ووجددددت الدددورايت املتحدددددة األمريييدددة مددددا يردددجع ا ل التقدددددم احملدددرز ل زايدة شددددقافية  -101
السلاة القضااية وايتقنياا ومسايلت ا. بيد سردا سشدارت    تدرورة املضدي ل ا، دود الراميدة    

حات املتعلقددة  يافحددة القسدداد علددى مسددتوى كبددار املسدد ول  ومقاتددا م مددن سجددس تنقيددا اإلصددني
ال هنداو ر تدز ايتعادة  قة ا،م دور ل م يسدات الدولدة ول عدالدة السدلاة القضدااية ونزاهت دا. و 

سيضداً حتدددايت تتعلددق ابنترددار التمييددز علددى نادداق وايددل،  ددا ل ذلدد  بعدد  حددارت العندد  الدديت 
 اإل نية والروما.تست دف األقليات 

وس نددددددد  سوروغدددددددواج علدددددددى اعتمددددددداد خادددددددة العمدددددددس الوةنيدددددددة للمسددددددداواة بددددددد  ا،نسددددددد   -102
والتعدددينيت املقدد    دخااددا  2020-2014وايدد اتيجية الرومددا للقدد ة  ،2020-201٨ للقدد ة
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 على قانون مناهضة التمييز إلدراج امليدس ا،نسدي وااويدة ا،نسدانية تدمن سيد  التمييدز احملظدورة.
 ونوه  ابلتزام ا يومة ابلصيوو الدولية املتعلقة ةماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.

وشدير رادي  الوفدد املرددارك  علدى ا دوار الصدرير، وسكددد  ددداً التدزام حيومدة مقدددونيا  -10٣
 الرمالية بدعم حقوق اإلنسان ومحايت ا.

 التوصيات و/أواالستنتاجات  -اثنياا  
ستتتتدرق مقتتتدونيا الشتتتمالية التوصتتتتيات التاليتتتةع وستتتتقدو ردوداا علي تتتا   الو تتتت   -104

 اإلنسان:املناسبع على أال يتجاوز ذلك الدورة احلادية واألربعني جمللس حقوق 
التصتتديق علتتى الكوتواتتوي اال تيتتاري التفا يتتة حقتتوق ال فتتل املتعلتتق  104-1

 إبجراء تقدمي البالغات )سلوفاايا( )ارواتيا(؛
التصتتديق علتتى الكوتواتتوي اال تيتتاري امللحتتق ابلع تتد التتدو  ا تتا   104-2

ابحلقتوق اال تصتادية واالجتماعيتة والفقافيتة والكوتواتوي اال تيتاري التفا يتة حقتتوق 
 سابقاا )الكتغاي(؛ ال فل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات على النحو املوصى به

ية مجيت  األختصا  متن اال تفتاء التصديق على االتفا ية الدولية حلما ٣-104
 القسري )تشيكيا(؛

( بشتتتت ن 169التصتتتديق علتتتى اتفا يتتتة من متتتة العمتتتل الدوليتتتة )ر تتت   104-4
 )الدامنرك(؛ 1989الشعوب األصلية والقبليةع لعاو 

التصديق على صكوك حقوق اإلنسان اليت جرى املضي   الن ر    104-5
 التو ي  علي ا ابلفعل )جورجيا(؛

الن ر   االنضماو إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصبح  104-6
في اع مبتا   ذلتك اتفا يتة من متة العمتل الدوليتة بشت ن الشتعوب األصتلية  بعد طرفاا 
االتفا يتتة املتعلقتتة حفتت  حتتاالت انعتتداو اجلنستتيةع متتن بتتني أمتتور أ تترى و  والقبليتتةع

 )هندوراق(؛
االتفا يتة الدوليتة حلمايتة حقتوق مجيت  العمتاي  الن ر   التصديق على ٧-104

 امل اجرين وأفراد أسره  )إندونيسيا( )أوروغواي(؛
التصتتتديق علتتتى اتفا يتتتة منتتت  جراتتتة اإلابدة اجلماعيتتتة واملعا بتتتة علي تتتا  ٨-104

 )مج ورية إيران اإلسالمية(؛
التصتتديق علتتى الكوتواتتوي اال تيتتاري امللحتتق ابلع تتد التتدو  ا تتا   104-9

 ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والفقافية )اجلبل األسود(؛
الن ر   اختاذ تتداب  متن أجتل االنضتماو إىل االتفا يتة الدوليتة حلمايتة  104-10

 )الفلبني(؛  حقوق مجي  العماي امل اجرين وأفراد أسره 
 اال تفتاء متن األختصا  مجيت  حلماية الدولية االتفا ية على التصديق 104-11

 ل )إسبانيا(؛ال ف حقوق التفا ية الفالث اال تياري وعلى الكوتواوي القسري
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الن ر   التصديق على االتفا يتة الدوليتة حلمايتة حقتوق مجيت  العمتاي  104-12
امل تتتاجرين وأفتتتراد أستتتره  وعلتتتى االتفا يتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة مجيتتت  األختتتصا  متتتن 

 اال تفاء القسري )أرمينيا(؛
االتفا ية الدولية حلماية مجيت  األختصا  متن اال تفتاء التصديق على  104-1٣

القستتريع و بتتوي التتزقرة الق ريتتة للفريتتق العامتتل املعتتين لتتاالت اال تفتتاء القستتري 
 غ  ال وعي )أوارانيا(؛ أو

 االنضماو إىل االتفا ية املتعلقة حف  حاالت انعداو اجلنسية )أوارانيا(؛ 104-14
ائمتتة علتتى الكفتتاءة عنتتد ا تيتتار املرختتحني اعتمتتاد عمليتتة مفتوحتتة و  104-15

التتوطنيني النتصتتاابت هيمتتات معاهتتدات األمتت  املتحتتدة )اململكتتة املتحتتدة لكي انيتتا 
 الع مى وأيرلندا الشمالية(؛

التصديق على االتفا ية الدولية حلماية مجيت  األختصا  متن اال تفتاء  104-16
 القسري )أوروغواي(؛

إىل احلتد متن التمييتزع وتتوف  فتر  متكافمتةع مواصلة ج ودها الرامية  104-1٧
ع وستن  ٢٠٢٠-٢٠18وتنفيذ   ة العمل الوطنية للمستاواة بتني اجلنستني للفت ة 

 التمييز )بواتن(؛ منالقانون املق ح بش ن احلماية 
مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة إىل تنفيتتتذ  تتتانون تكتتتاف  الفتتتر  بتتتني املتتترأة  104-1٨

 للمساواة بني اجلنسني تنفيذاا اامالا )بلغارق(؛ والرجلع واالس اتيجية الوطنية
افالتتة إدراهن  تتئ  تتائ  علتتى حقتتوق اإلنستتان بشتتكل فعتتاي   صتتلب  104-19

 التشريعات والسياسات وامليزانيات اليت ت ثر على الشباب )بلغارق(؛
مواصتلة تعزيتتز التنميتتة اال تصتتادية واالجتماعيتتة و ايتتة حقتتوق النستتاء  104-20

 خصا  ذوي اإلعا ة وغ ه  من الفمات الضعيفة )الصني(؛واألطفاي واأل
ضتتتمان األداء املستتتتقل واملستتتتداو مل سستتتات الر ابتتتة الوطنيتتتةع مبتتتا    104-21

ذلك واالة مرا بة االتصاالتع واللجنة احلكومية املقبلة ملن  الفسادع وهيمة التنسيق 
 السمعية البصرية )فرنسا(؛املعنية بتداب  مناهضة التمييز وواالة اإلعالو وا دمات 

اختاذ مزيد من التتداب  الستتيفاء املعتاي  الالزمتة للحصتوي علتى مراتز  104-22
 اعتماد من الفمة ألف لدى امل سسة الوطنية حلقوق اإلنسان )جورجيا(؛

تعزيتتز اجل تتود الراميتتة إىل ضتتمان أن يكتتون عمتتل أمتتني امل تتامل متماختتياا  104-2٣
 ا(؛م  مبادئ ابريس )إندونيسي

إمتاو العمليات الالزمة لضمان إنشاء م سسة وطنية حلقتوق اإلنستانع  104-24
 متاخياا م  مبادئ ابريس )املكسيك(؛

افالة ختصيص متوارد اافيتة لتنفيتذ   تل عمتل وطنيتة واست اتيجيات  104-25
 وطنية )ميامنار(؛
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مواصتتتلة سياستتتات مواءمتتتة التشتتتريعات الوطنيتتتة متتت  املعتتتاي  الدوليتتتة  104-26
 قوق اإلنسان )عمان(؛ حل

إنشاء آليات وطنية لتقدمي التقارير إىل هيمات حقوق اإلنسان الدولية  104-2٧
ومتابعة التوصيات املقدمة من  تالي ن تاو تنستيق م سستي فعتاي بغيتة إحتراز تقتدو 

 )ابراغواي(؛ ٢٠٣٠  تنفيذ   ة التنمية املستدامة لعاو 
ابعة وتنفيذ خمتلف   تل العمتل إنشاء آلية تنسيق من أجل ضمان مت 104-2٨

 املتعلقة لقوق اإلنسان )السنغاي(؛
تعزيتتتز احلتتتوار التتتوطين متتتن أجتتتل تيستتت  التكامتتتل اإل ليمتتتي واجملتمعتتتي  104-29

 )السنغاي(؛
تعتتتديل القتتتانون املتعلتتتق  متتتني امل تتتامل لكتتتي يكتتتون متماختتتياا متامتتتاا متتت   ٣0-104

ابملوارد البشرية واملالية الضترورية لضتمان مبادئ ابريسع وتزويد مكتب أمني امل امل 
 )سلوفاايا(؛ تنفيذ واليته تنفيذاا فعاالا ومستقالا 

الت اد من أن مشروع تعديل القانون املتعلق  مني امل املع يتماخى م   ٣1-104
 مبادئ ابريس )أوارانيا(؛

افالتتة ختصتتيص املتتوارد الكافيتتة للوحتتدة الوطنيتتة ملكافحتتة ا جتترة غتت   ٣2-104
املشروعة واالجتار ابلبشرع وزقدة حج  التمويل املقدو متن وزارة الدا ليتة ومكتتب 
املتتدعي العتتاو لتتتوف  املزيتتد متتن التتتدريب للمتتومفني لتفتتادي اعتمتتاد الوحتتدة علتتى 

 اجل ات املاحنة )اململكة املتحدة لكي انيا الع مى وأيرلندا الشمالية(؛
قضتتتتتاء الفعلتتتتتي علتتتتتى الفستتتتتاد اختتتتتتاذ التتتتتتداب  الالزمتتتتتة متتتتتن أجتتتتتل ال ٣٣-104

ومكافحتتتهع ب تترقع من تتا تعيتتني جلنتتة جديتتدة ملكافحتتة الفستتاد غتت   اضتتعة لضتتغل 
 سياسي أو نفوذ )الوالقت املتحدة األمريكية(؛

اعتمتتاد وتنفيتتذ تتتداب  ترمتتي إىل تعزيتتز امل سستتات املستت ولة عتتن منتت   ٣4-104
مجيتت  اجل تتات الفاعلتتة الفستتاد ومكافحتتتهع وتشتتجي  املوا تتف األافتتر استتتبا ية جتتتا  

 املشاراة على أعلى املستوقت السياسية )النمسا(؛
مواصلة تعزيز مكافحة التمييز والتحري  علتى العنتف ضتد األ ليتات  ٣5-104

والفمات الضعيفةع والت اتد متن التحقيتق   اجلترائ  املرتكبتة بتداف  التحيتز بفعاليتةع 
 ومعا بة اجلناة )مج ورية فنزويال البوليفارية(؛

اعتمتتاد تشتتريعات بشتت ن منتت  التمييتتز واحلمايتتة منتته وضتتمان تنفيتتذها  ٣6-104
 بفعالية ومواءمت ا م  القوانني األ رى ذات الصلة )سلوفاايا(؛

اختتتاذ تتتداب  العتمتتاد القتتانون التتذي وضتت  متت  راا بشتت ن منتت  التمييتتز  ٣٧-104
 واحلماية منه   أ رب و   ممكن )اندا(؛
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اعتمتتتاد  تتتانون منتتت  التمييتتتز واحلمايتتتة منتتتهع التتتذي ضتتتمان اإلستتتراع    ٣٨-104
أعدتتتتته وزارة العمتتتتل والسياستتتتة االجتماعيتتتتة )اململكتتتتة املتحتتتتدة لكي انيتتتتا الع متتتتى 

 وأيرلندا الشمالية(؛
اختاذ املزيد متن التتداب  للتحقيتق بفعاليتة   جترائ  الكراهيتة و  تاب  ٣9-104

ملفليون ومزدوجو امليتل اجلنستي الكراهية ضد الفمات الضعيفةع مبن في ا املفليات وا
 ومغايرو ا وية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسنيع ومقاضاة مرتكبي ا )اندا(؛

التصتتتدي للتمييتتتز ضتتتد النستتتاء واملفليتتتات واملفليتتتني ومزدوجتتتي امليتتتل  104-40
اجلنستتي ومغتتايري ا ويتتة اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات اجلنستتنيع ب تترقع من تتا حتتذ  

القضتاق اجلنستتانية وا ويتة اجلنستانية   الكتتب املدرستتية    اإلختارات التمييزيتة إىل
 املدارق الفانوية واجلامعات )اندا(؛

التحقيتتتتق   جتتتترائ  الكراهيتتتتة التتتتيت ترتكتتتتب ضتتتتد املفليتتتتات واملفليتتتتني  104-41
ومزدوجتتتتي امليتتتتل اجلنستتتتي ومغتتتتايري ا ويتتتتة اجلنستتتتانية وحتتتتاملي صتتتتفات اجلنستتتتني 

 ومقاضاة مرتكبي ا )خيلي(؛
اختتتاذ املزيتتد متتن التتتداب  متتن أجتتل القضتتاء علتتى التمييتتز القتتائ  علتتى  104-42

 أساق امليوي اجلنسية )إستونيا(؛
تعزيز حقوق املفليات واملفليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري ا وية  104-4٣

 اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )فرنسا(؛
لتك اجلترائ  التيت ترتكتب التحقيق بفعاليتة   جترائ  الكراهيتةع مبتا   ذ 104-44

ضتتتتد الصتتتتحفيني واملفليتتتتات واملفليتتتتني ومزدوجتتتتي امليتتتتل اجلنستتتتي ومغتتتتايري ا ويتتتتة 
 اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ومقاضاة مرتكبي ا )آيسلندا(؛

اختتتاذ التتتداب  املناستتبة ملنتت  ومكافحتتة مجيتت  أختتكاي التمييتتز ومواءمتتة  104-45
املعتتاي  الدوليتتةع ب تترق من تتا زقدة اجل تتود  التشتتريعات الوطنيتتة ملناهضتتة التمييتتز متت 

الرامية إىل  اية املفليات واملفليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسانية 
 وحاملي صفات اجلنسني )إي اليا(؛

مكافحتتتة   تتتاب الكراهيتتتة علتتتى ختتتبكة اإلن نتتت  و ارج تتتاع وجتتترائ   104-46
ومجاعتة املفليتات واملفليتني ومزدوجتي امليتل  الكراهية ضد األ لياتع مبن في ا الرومتا

اجلنستتي ومغتتتايري ا ويتتتة اجلنستتانية وحتتتاملي صتتتفات اجلنستتنيع متتتن  تتتالي اعتمتتتاد 
 تشريعات تستند إىل املعاي  الدولية حلقوق اإلنسان )ليتوانيا(؛

اختاذ مجي  التداب  للت اد من أن التشتريعات التيت ر تر التمييتز علتى  104-4٧
 )أيرلندا(؛ اامالا   نسي وا وية اجلنسانية تنفذ تنفيذاا أساق امليل اجل

ملناهضتتة للتمييتتز التتيت  تتد  إىل  ايتتة ااعتمتتاد التشتتريعات اجلديتتدة  104-4٨
األختتصا  متتن التمييتتز علتتى أستتاق امليتتل اجلنستتي وا ويتتة اجلنستتانية بستترعة ودون 

 مزيد من الت    )هولندا(؛
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ة منته بغيتة ح تر التمييتز علتى أستاق تعديل  انون من  التمييز واحلماي 104-49
 امليل اجلنسي وا وية اجلنسانية ح راا صرحياا )إسبانيا(؛

مواصتتتلة ج ودهتتتا الراميتتتتة إىل القضتتتاء علتتتى مجيتتتت  أختتتكاي التمييتتتتزع  104-50
وذلتتك متتن  تتالي اعتمتتاد مشتتروع تعتتديل  تتانون مناهضتتة التمييتتز ومقاضتتاة متترتك  

تكبتة ضتد مجاعتة املفليتات واملفليتني ومزدوجتي جرائ  الكراهيةع وال سيما اجلرائ  املر 
 امليل اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )سويسرا(؛

التعجيتتتل ابعتمتتتاد مشتتتروع  تتتانون منتتت  التمييتتتز واحلمايتتتة منتتته وح تتتر  104-51
 )بلجيكا(؛ التمييز القائ  على أساق امليل اجلنسي وا وية اجلنسانية ح راا صرحياا 

تعزيتتز التتتداب  املتصتتذة   اجملتتاي التشتتريعي ملكافحتتة التمييتتز اجلنستتا   104-52
 )هندوراق(؛

واضتحاا  مراجعة القانون اجلنائي   البلد للت اد من أنه يتضمن تعريفتاا  104-5٣
متن االتفا يتة الدوليتة للقضتاء علتى  1وخامالا للتمييتز العنصتري ومتستقاا مت  املتادة 

 )مج ورية إيران اإلسالمية(؛ يمجي  أخكاي التمييز العنصر 
مواصتتتتلة إصتتتتالح التشتتتتريعات الوطنيتتتتةع ب تتتترقع من تتتتا إدراهن تعريتتتتف  104-54

للتمييتتتز العنصتتتري مبتتتا يتماختتتى متتت  االتفا يتتتة الدوليتتتة للقضتتتاء علتتتى مجيتتت  أختتتكاي 
 )املكسيك(؛ التمييز العنصري

ب تترق تعزيتتز اجل تتود الراميتتة إىل القضتتاء علتتى مجيتت  أختتكاي التمييتتزع  104-55
من تتتا تعزيتتتز التشتتتريعات لضتتتمان املستتتاواة بتتتني اجلنستتتني   جمتتتا  العمتتتل واحلقتتتوق 

 االجتماعية )ليتوانيا(؛
اختتتاذ تتتداب  فعالتتة ملعاجلتتة األختتكاي املتعتتددة واملتقاطعتتة للتمييتتز ضتتد  104-56

 األخصا  ذوي اإلعا ةع وال سيما النساء والفتيات )الكتغاي(؛
ية إىل تنفيذ االس اتيجية الوطنية للمساواة وعتدو مواصلة اجل ود الرام 104-5٧

تنفيتتذاا اتتامالاع بوستتائل من تتا التعجيتتل ابإلجتتراءات  ٢٠٢٠-٢٠16التمييتتز للفتت ة 
 التشريعية )مج ورية اورق(؛

إدراهن املزيتتتد متتتن ختتتواغل األ ليتتتات والشتتتعوب األصتتتلية واألختتتصا   104-5٨
 نغاي(؛عداي اجلنسية   الكامئ السياسية القائمة )الس

مواصتتلة تعزيتتز املستتاواة بتتني اجلنستتنيع متتن أجتتل ح تتر مجيتت  أختتكاي  104-59
 التمييز ح راا صرحياا )أرمينيا(؛

مضتتتتتاعفة اجل تتتتتود الراميتتتتتة إىل مكافحتتتتتة التمييتتتتتز ل ستتتتتباب القائمتتتتتة  104-60
نوع اجلنس أو اإلثنية أو امليل اجلنسي أو ا وية اجلنستانية أو ألي ستبب آ تر  على

 )أوروغواي(؛
زقدة التتتتوعي بشتتتت ن التمييتتتتز ومبصتلتتتتف أختتتتكاله وم تتتتاهر ع واتتتتذلك  104-61

 آبليات احلماية ذات الصلةع من  الي  الت إعالمية حمددة األهدا  )النمسا(؛
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الن تتتتر   إدراهن تعريتتتتف للتعتتتتذيب   القتتتتانون اجلنتتتتائي مبتتتتا يتماختتتتى  104-62
وبتتتتة القاستتتتية اتفا يتتتتة مناهضتتتتة التعتتتتذيب وغتتتت   متتتتن ضتتتتروب املعاملتتتتة أو العق متتتت 
 )خيلي(؛ الالإنسانية أو امل ينة أو

تستتتري  التقتتتدو حنتتتو افالتتتة  ايتتتة املتتتدافعني عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان متتتن  104-6٣
 االعتداءات البدنية والت ديدات واالعتداءات اللف ية والوص  )إستونيا(؛

تسري  عملية اعتماد وتعديل التشريعات   إطار   ة العمل املتعلقة  104-64
 )ابراغواي(؛ ٢٠٢٣-٢٠18اتفا ية اس نبوي للف ة  بتنفيذ
إجراء استعراض للتشريعات الوطنية وإاماله بغية مواءمت ا م  أحكاو  104-65

 اتفا ية اس نبوي )ترايا(؛
إيتتتالء اهتمتتتاو  تتتا  لتتتدى إنفتتتاذ  تتتانون الو ايتتتة واحلمايتتتة متتتن العنتتتف  104-66

 العائلي )ألبانيا(؛لتوف  ما يكفي من الدع  لضحاق العنف  العائلي
 اختاذ تداب  ملن  العنف الذي ااَرق ضد النساء واألطفاي )فرنسا(؛ 104-6٧
تكفيتتتف اجل تتتود الراميتتتة إىل تعزيتتتز اإلطتتتار التشتتتريعي ملكافحتتتة العنتتتف  104-6٨

اعتماد تعريف للعنف القائ  على نتوع اجلتنس وجتترمي مجيت   اجلنسا ع بوسائلع من ا
 نوع اجلنس )اجلبل األسود(؛أخكاي العنف القائ  على 

اختتتاذ التتتداب  املناستتبة ملنتت  ومكافحتتة مجيتت  أختتكاي التمييتتز والعنتتف  104-69
ضتتد املتترأةع مبتتا   ذلتتك العنتتف العتتائليع ب تترقع من تتا علتتى وجتته التحديتتد تنفيتتذ 

 اتفا ية اس نبوي )إي اليا(؛
اميتتة مواصتتلة ج ودهتتا   جمتتاي تنفيتتذ التشتتريعات واالستت اتيجيات الر  ٧0-104

 إىل مكافحة العنف ضد النساء واألطفاي )الفلبني(؛
القياو عن افب برصد اإلبالغ عن حاالت العنتف العتائلي   املنتاطق  ٧1-104

 الريفية ومعاجلت ا )مج ورية مولدوفا(؛
 تعديل القانون اجلنائي لتجرمي االغتصاب الزوجي )السويد(؛ ٧2-104
 ريف االغتصاب )السويد(؛إلغاء خرط اإليالهن الوارد   تع ٧٣-104
تعزيتتتز اجل تتتود الراميتتتة إىل تنفيتتتذ التشتتتريعات و  تتتل العمتتتل الوطنيتتتة  ٧4-104

 بش ن العنف العائلي والعنف ضد املرأة )سلوفينيا(؛
إجراء رقيقات خاملة وحمايدة   حاالت إساءة استصداو السل ة من  ٧5-104

 جانب مومفي إنفاذ القوانني )االراد الروسي(؛
القيتتتاو علتتتى الفتتتور بتنفيتتتذ التتتتداب  الراميتتتة إىل التحقيتتتق   الشتتتكاوى  ٧6-104

املتعلقتتة بستتوء املعاملتتة   الستتجونع ورستتني ال تترو  املاديتتة   مرااتتز االحتجتتاز 
 واحلد من اات اظ السجون )إسبانيا(؛
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االستمرار   إصالح ن او السجونع وال ستيما تعزيتز آليتات املرا بتةع  ٧٧-104
صيات اللجنتة األوروبيتة ملنت  التعتذيب واملعاملتة أو العقوبتة الالإنستانية متاخياا م  تو 

أو امل ينتتتةع بغيتتتة تقتتتدمي متتتا تشتتتتد احلاجتتتة إليتتته متتتن معلومتتتات عتتتن معاملتتتة املتتتدانني 
 واحملتجزين )السويد(؛

اختتتتتاذ تتتتتداب  فعالتتتتة جلعتتتتل متتتترو  االحتجتتتتاز متماختتتتية متتتت  املعتتتتاي   ٧٨-104
ابات تتتاظ الستتتجونع وافالتتتة متابعتتتة مجيتتت  حتتتاالت الدوليتتتةع وال ستتتيما فيمتتتا يتعلتتتق 

 إساءة املعاملة املزعومة على النحو املناسب )أملانيا(؛
رستتتتتني ال تتتتترو  املعيشتتتتتية للنتتتتتاق املتتتتتودعني   م سستتتتتات مغلقتتتتتةع  ٧9-104

 والت اد من إمكانية حصو   الكامل على الرعاية الصحية )أملانيا(؛
اءة املعاملتتتتة   الستتتتجونع اختتتتتاذ إجتتتتراءات فوريتتتتة لوضتتتت  حتتتتد إلستتتت ٨0-104

ال تتتتترو  املاديتتتتتة الستتتتتائدة   مرافتتتتتق االحتجتتتتتاز واحلتتتتتد متتتتتن االات تتتتتاظ  ورستتتتتني
 إيران اإلسالمية(؛ )مج ورية

اختاذ تداب  فورية لتحسني األوضاع   السجونع ليث تكون موج تة  ٨1-104
 رديداا حنو احلد من االات اظ وضمان سالمة السجناء )أس اليا(؛

القيتتتاو مبزيتتتد متتتن العمتتتل للحتتتد متتتن االات تتتاظ   الستتتجون ورستتتني  ٨2-104
متترو  احتجتتاز األختتصا  املتتداننيع مبتتا   ذلتتك احلصتتوي علتتى ا تتدمات ال بيتتة 

 اجليدة )بيالروق(؛
رستتتني متتترو  االحتجتتتاز مبكافحتتتة الفستتتاد وستتتوء املعاملتتتةع واتتتذلك  ٨٣-104

 بتحسني الرعاية الصحية املقدمة )سويسرا(؛
مواصلة اجل ود الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة والعنف العائليع  ٨4-104

 واختاذ التداب  املناسبة حلماية الضحاق )تونس(؛
مواصتتتتتتتلة تنفيتتتتتتتذ االستتتتتتت اتيجية الوطنيتتتتتتتة لت تتتتتتتوير ن تتتتتتتاو الستتتتتتتجون  ٨5-104

 واالس اتيجية املتعلقة إبنشاء دائرة املرا بة )مج ورية فنزويال البوليفارية(؛
ضمان املساءلة عتن اجلترائ  اجلستيمة التيت ارتكبت  أثنتاء النتزاع التذي  ٨6-104

 )خيلي(؛ ٢٠٠1دار   عاو 
االستتتتمرار   اإلجتتتراءات واملبتتتادرات الراميتتتة إىل تنفيتتتذ اإلصتتتالحات  ٨٧-104

القضائيةع وتعزيز حقوق الفمات الضتعيفةع ومواءمتة التشتريعات الوطنيتة مت  املعتاي  
 نن(؛الدولية حلقوق اإلنسان )ب

مواصلة اإلصالحات من أجل وضت  ن تاو يتست  ابالستتقاللية واحليتاد  ٨٨-104
 وامل نية والكفاءة )إستونيا(؛

تنفيذ إصالحات ذات مصدا ية وابديتة للعيتان متن أجتل تعزيتز ستيادة  ٨9-104
 القانونع مبا   ذلك ضمان استقالي القضاة وموثو ية اإلجراءات )فرنسا(؛
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لسل ات القضائيةع استناداا إىل املعاي  الدولية حلقوق توف  التدريب ل 104-90
اإلنسان والسوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسانع فيما يتعلتق ابحلتق 

   املساواة وح ر التمييز )آيسلندا(؛
مواصتتلة إصتتتالح الن تتتاو القضتتتائي لضتتتمان استتتتقالليته ورقيتتتق األمتتتن  104-91

 كان البلد وحرق   )املكسيك(؛القضائي و اية حقوق مجي  س
مواصلة اختاذ تداب  لتحسني الن او القضتائي وإصتالح واتاالت إنفتاذ  104-92

 القانون )االراد الروسي(؛
مواصتتتتلة االستتتتتفمار   تتتتتدريب القضتتتتاة واملتتتتدعني العتتتتامني واجل تتتتات  104-9٣
 تتتاو تقتتتدو ا تتتدمات القانونيتتتة املتصصصتتتة متتتن أجتتتل تعزيتتتز ستتتيادة القتتتانون ون التتتيت

 )سنغافورة(؛ العدالة
ضمان و اية استقاللية السل ة القضائية ونزاهت ا الكتاملتني وضتمان  104-94

 احلق   حماامة عادلة )دولة فلس ني(؛
تنفيتتتتتتذ توصتتتتتتيات اللجنتتتتتتة األوروبيتتتتتتة وجملتتتتتتس أورواب تنفيتتتتتتذاا اتتتتتتامالا  104-95
 يتصل إبصالح الن او القضائي )الوالقت املتحدة األمريكية(؛ فيما
التحقيتتتق   االدعتتتاءات ومقاضتتتاة مجيتتت  حتتتاالت الضتتتغل السياستتتي  104-96

 والتصويف وإساءة استعماي املوارد اإلدارية وخراء األصوات )آيسلندا(؛
 يمتتة بيمتتة مواتيتتة لتعدديتتة وستتائل اإلعتتالو واستتتقال اع وافالتتة ستتالمة  104-9٧

ة   مجيت  اجلترائ  يني ووسائل اإلعالو وضمان إجراء رقيقات مالئمة ونزي تصحفال
 اليت ترتكب ضد الصحفيني )تشيكيا(؛

تعتتديل التشتتريعات املتعلقتتة بتن تتي  وستتائل اإلعتتالو متتن أجتتل ضتتمان  104-9٨
 )إستونيا(؛ خفافية دائرة البث اإلذاعي العاو واستقال ا

ضتتمان احتت او حريتتة التعبتت  واحلتتق   ا صوصتتيةع مبتتا   ذلتتك علتتى  104-99
 )إستونيا(؛خبكة اإلن ن  

 ضمان  يمة بيمة سليمة للمش د اإلعالمي ورقيق تنوعه )فرنسا(؛ 104-100
مواصتتتلة تعزيتتتز بيمتتتة مواتيتتتة حلريتتتة التعبتتت ع وضتتتمان متكتتتن الصتتتحفيني  104-101

والكتاب من العمل لرية ودون  و  من العقاب بسبب التعبت  عتن آراء انتقاديتة 
 أملانيا(؛وضمان استقالي وسائل اإلعالو وتنوع ا )

اختاذ مزيد من ا  وات لكفالتة االعت ا   ةيتة  ايتة احلتق   حريتة  104-102
الرأي والتعب ع عن طريق توف  بيمة آمنة وم مونة لنشت اء اجملتمت  املتد  واملتدافعني 

 عن حقوق اإلنسان والصحفيني للقياو بعمل   )أيرلندا(؛
ى املعلومات من  الي مواءمة رسني  اية احلق   حرية احلصوي عل 104-10٣

 التشريعات الوطنية م  املعاي  الدولية )إي اليا(؛
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ضتتتمان  ايتتتة حريتتتة التعبتتت  ابلتصتتتدي علتتتى النحتتتو الكتتتا  والفتتتوري  104-104
عتتتتن مواصتتتتلة رستتتتني حقتتتتو      العمتتتتل  لالعتتتتتداءات علتتتتى الصتتتتحفينيع فضتتتتالا 

 وحقو    االجتماعية )ليتوانيا(؛
تعبتت ع متتن  تتالي ضتتمان تنفيتتذ  تتانون وستتائل اإلعتتالو  ايتتة حريتتة ال 104-105

 اجلديد بنجاح وتوف  سوق آمنة ومنصفة وذات أداء جيد )هولندا(؛
ضتتمان احلتتق   حريتتة التعبتت  وتكتتوين اجلمعيتتاتع واختتتاذ متتا يلتتزو متتن  104-106

 تداب  حلماية الصحفيني واملت اهرين واملدافعني عن حقوق اإلنسان )الكتغاي(؛
اختتاذ تتتداب  ملموستتة حلمايتة التتذين اارستتون حقتو      حريتتة التعبتت   104-10٧

 وتكوين اجلمعيات من التصويف والعنف )مج ورية اورق(؛
اختتتاذ تتتداب  ملموستتة   ستتبيل تعزيتتز بيمتتة مواتيتتة حلريتتة التعبتت  ودعتت   104-10٨

دائترة البتث  امل هالت امل نية والد ة   تقدمي التقاريرع ب رقع من تا تعزيتز استتقالي
 اإلذاعي العاو )النمسا(؛

املضتتتتتي   زقدة اإلجتتتتتراءات الراميتتتتتة إىل مكافحتتتتتة االجتتتتتتار ابلبشتتتتترع  104-109
سيما النساء واألطفتايع وتعزيتز التتداب  الراميتة إىل الكشتف عتن هتذ  احلتاالت  وال

 ومنع ا )مج ورية فنزويال البوليفارية(؛
 مكافحة االجتار ابلبشر )هندوراق(؛مضاعفة ج ودها الرامية إىل  104-110
مواصتتتتلة تعزيتتتتز التتتتتداب  الراميتتتتة إىل مكافحتتتتة االجتتتتتار ابألختتتتصا ع  104-111

 وضمان حصوي ضحاق االنت ااات على سبل االنتصا  )ملديف(؛
تكفيتتتف اجل تتتود الراميتتتة إىل التصتتتدي لالجتتتتار ابألختتتصا ع وضتتتمان  104-112

 ار(؛معا بة اجلناة على النحو املناسب )ميامن
مواصتتتلة تعزيتتتز اجل تتتود الراميتتتة إىل رستتتني تتتتداب  احلمايتتتة متتتن االجتتتتار  104-11٣

 ابألخصا  املتاحة للشرائح الضعيفة )الفلبني(؛
اختتتتتاذ التتتتتداب  الالزمتتتتة ملكافحتتتتة االجتتتتتار ابألختتتتصا ع والتحقيتتتتق    104-114

بت   بعقتوابت حاالت االجتار رقيقتاا من جيتاا وصتارمااع ومقاضتاة اجلنتاةع وافالتة معتا 
 لدوفا(؛و مناسبة إذا ثبت  إدانت   )مج ورية م

مواصتلة تعزيتتز اجل تتود املبذولتتة   جمتتاي مكافحتتة االجتتتار ابألختتصا ع  104-115
مبا   ذلك رسني ممارسات إنفاذ القتانون بغيتة تقتدمي اجلنتاة إىل العدالتة ومعتا بت  ع 

    بصورة فعالة )بيالروق(؛وتوف  احلماية لضحاق االجتار ابلبشر واس داد حقو 
مواصلة اجل ود الرامية إىل رقيق املساواة بني اجلنسني   سوق العمل  104-116

 و  اختاذ القرارات )تونس(؛
اختاذ تداب  لضتمان متتت  األختصا  األافتر حرمتاما و ميشتاا ابحلمايتة  104-11٧

 الكاملة   مل ن او الضمان االجتماعي )اجلزائر(؛
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عتتتتل اإلج تتتتاض ال تتتت  متاحتتتتاا و  املتنتتتتاوي   مجيتتتت  أحنتتتتاء البلتتتتدع ج 104-11٨
يتماختتى متت  املبتتادئ التوجي يتتة لأج تتاض املتت مون التتيت وضتتعت ا من متتة الصتتحة  مبتتا

 اإلدارية غت  ار واالستشارة املتحيزة واألعباءالعامليةع والتعجيل إبلغاء ف ات االنت 
 الضرورية )آيسلندا(؛

التكتتتاليف املرتب تتتة ابلصتتتحة اجلنستتتية واإل ابيتتتة  ضتتتمان تغ يتتتة مجيتتت  104-119
 وبوسائل من  احلمل احلديفة   الت مني الصحي احلكومي )آيسلندا(؛

بتتتذي اتتتل اجل تتتود لضتتتمان إاتحتتتة  تتتدمات الرعايتتتة الصتتتحية األوليتتتة  104-120
 وجعل ا   متناوي اجلمي  )مج ورية إيران اإلسالمية(؛

الت اتتتد متتتن أن  تتتدمات الرعايتتتة الصتتتحية تكفيتتتف اجل تتتود الراميتتتة إىل  104-121
 األولية متوافرة و  متناوي مجي  املواطننيع بغ  الن ر عن املو   اجلغرا  )صربيا(؛

وضتت  ن تتاو رعايتتة صتتحية أوليتتة يكفتتل تتتوف  رعايتتة طبيتتة جيتتدة جتتداا  104-122
 للنساء احلوامل واألطفاي )إسبانيا(؛

متتات اجملتمتت  املتتد  واجملتمعتتات إنشتتاء آليتتة فعالتتة تكفتتل مشتتاراة من  104-12٣
 احملليتتة املتضتتررة   وضتت  بتترامئ و ائيتتة وطنيتتة   جمتتاي صتتحة األم تتات واألطفتتاي

 ؛)أوارانيا(
اعتمتتاد بتترممئ ختتامل بشتت ن حقتتوق الصتتحة اجلنستتية واإل ابيتتةع متت   104-124

 إيالء اهتماو  ا  لتحسني التفقيف اجلنسي   املدارق )بلجيكا(؛
وي مجيت  النستاءع مبتن فتي ن النستاء الريفيتات والنستاء متن افالة حص 104-125

 الفمات الضعيفةع على  دمات الرعاية الصحية اإل ابية )آيسلندا(؛
مواصتتتتتلة اجل تتتتتود الراميتتتتتة إىل تتتتتتوف  فتتتتتر  احلصتتتتتوي علتتتتتى التعلتتتتتي   104-126

 )بواتن(؛ ل طفايع وال سيما أولمك الذين ينتمون إىل الفمات امل مشة
 )ميامنار(؛ اجل ود الرامية إىل جعل التعلي  أافر مشوالا  مواصلة 104-12٧
اختاذ مجي  التداب  الالزمة لتعزيز التعلي  الشامل للجمي ع م  الت اتد  104-12٨

  من عدو إةاي األ لياتع وإدمتاهن األختصا  املنتمتني إىل الفمتات الضتعيفة إدماجتاا 
 اامالا   الن او التعليمي )الكتغاي(؛

التتداب  الالزمتة إللغتاء املعتاي  التواردة   التكامئ التعليميتة التيت  اختاذ 104-129
تشكل متييزاا ضد أطفاي الرومتا واعتمتاد بترامئ تعليميتة تضتمن  ت  احلتق   التعلتي  

 دون أي متييز )األرجنتني(؛
مضتتتاعفة اجل تتتود الراميتتتة إىل تعزيتتتز التعلتتتي  الشتتتاملع وال ستتتيما ألطفتتتاي  104-1٣0
 حيملون واثئق خصصية )صربيا(؛ واألطفاي من أ ليات أ رى واألطفاي الذين الالروما 
اختاذ مزيد من التداب  لبناء جمتم  أافتر مشتوالا متن  تالي افالتة تتوف   104-1٣1

متتا يكفتتي متتن املتتربني املتصصصتتني لتتدع  إدمتتاهن األطفتتاي ذوي اإلعا تتة   املتتدارق 
 نغافورة(؛االبتدائية والفانوية   مجي  البلدقت )س
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مواصتتلة اجل تتود الراميتتة إىل احلتتد متتن التستترب متتن املتتدارقع و اصتتة  104-1٣2
 فتيات الروما )سلوفينيا(؛

بتتذي املزيتتد متتن اجل تتود إلدمتتاهن الرومتتا   التعلتتي  االبتتتدائي والفتتانويع  104-1٣٣
   ذلك ختصيص امليزانيات احمللية والوطنية من أجل رقيق هذ  الغاية )السويد(؛ مبا

رستتتني نوعيتتتة ن تتتاو التعلتتتي  وإمكانيتتتة احلصتتتوي عليتتته ون تتتاو الرعايتتتة  104-1٣4
 الصحية ل طفاي )سويسرا(؛

مواصتتلة اجل تتود الراميتتة إىل تتتوف  التعلتتي  جلميتت  األطفتتايع وال ستتيما  104-1٣5
 أولمك الذين يعيشون   املناطق الريفية )تونس(؛

متتتن  تتالي رستتتني التحتتتاق تعزيتتز التعلتتتي  الشتتامل للجميتتت ع وحاصتتة  104-1٣6
ال تتالب متتن األ ليتتاتع وال ستتيما ال تتالب الرومتتاع ابملتتدارق وبقتتائ   في تتاع مبتتا   
ذلك التعلي   بل االبتدائيع وافالة حصتوي مجيت  األطفتاي علتى التعلتي ع وال ستيما 

 األطفاي الذين ال حيملون واثئق هوية )النمسا(؛
ون تكتتتتاف  الفتتتتر  بتتتتني املتتتترأة تكفيتتتتف اجل تتتتود الراميتتتتة إىل تنفيتتتتذ  تتتتان 104-1٣٧

 والرجل ورقيق املساواة بني املرأة والرجل   خمتلف امليادين )العراق(؛
مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة إىل تعزيتتتز مشتتتاراة املتتترأة   احليتتتاة السياستتتية  104-1٣٨

 والعامة و  موا   اختاذ القرار )العراق(؛
والعتتاوع وحاصتتة   موا تت   زقدة مشتتاراة املتترأة   الق تتاعني السياستتي 104-1٣9

 اختاذ القرار )مج ورية مولدوفا(؛
تعزيتتتتز التتتتتداب  الراميتتتتة إىل القضتتتتاء علتتتتى التتتتزواهن القستتتتري للفتيتتتتات  104-140

 والنساءع واختاذ التداب  الالزمة ملعا بة حاالت الزواهن ابإلارا  )األرجنتني(؛
من تتا التشتتجي   تعزيتتز اجل تتود الراميتتة إىل  ايتتة حقتتوق ال فتتلع ب تترق 104-141

علتتى إدمتتاهن األطفتتاي ذوي اإلعا تتة   ن تتاو التعلتتي  واملضتتي   منتت  زواهن األطفتتاي 
 والزواهن املبكر والزواهن ابإلارا  )إي اليا(؛

تكفيف اجل ود الرامية إىل تنفيذ اتفاق أوهريتد اإلطتاري تنفيتذاا اتامالاع  104-142
تند بقتتتوة اىل ستتتيادة وضتتتمان بنتتتاء جمتمتتت  داقراطتتتي وعملتتتي ومتعتتتدد اإلثنيتتتات يستتت

 القانون )ألبانيا(؛
ضتتمان عتتدو وجتتود أي عوائتتق رتتوي دون احلفتتاظ علتتى ا ويتتة الفقافيتتة  104-14٣

 جلمي  املواطنني والتعب  عن ا وت ويرهاع وهو ما سبق التوصية به )بلغارق(؛
ضمان أن اارق املواطنون حق     تعريف أنفس   على أ   ينتمون  104-144

 موعة إثنية دون أن ي تب على ذلك نتائئ سلبية )بلغارق(؛إىل أي جم
وتنفيتتتتذ  ٢٠٢٠-٢٠1٤مواصتتتتلة تعزيتتتتز استتتت اتيجية الرومتتتتا للفتتتت ة  104-145

  ل عمل من أجتل إدمتاهن الرومتا اجتماعيتاا   جمتاالت العمالتة والتعلتي  والستكن 
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 وريتتتتة والرعايتتتة الصتتتتحيةع ابإلضتتتافة إىل تعزيتتتتز وضتتت  نستتتتاء الرومتتتا   اجملتمتتتت  )مج
 فنزويال البوليفارية(؛

اختاذ مزيد من التداب  لتحسني التعلي  والستكن واحلمايتة االجتماعيتة  104-146
للروماع وال سيما نساء الروماع بوسائل من ا تعزيز إدمتاهن الرومتا   الن تاو التعليمتي 

 و ف  عدد أطفاي الروما املودعني   التعلي  ا ا  )اندا(؛
 مضاعفة اجل تود الراميتة إىل  ايتة حقتوق الرومتا وغت ه  االستمرار   104-14٧

 من األ ليات ومكافحة   اب الكراهية وأفعاي التمييز )الصني(؛
بتتذي املزيتتد متتن اجل تتود لتحستتني إدمتتاهن األ ليتتات القوميتتة اجتماعيتتااع  104-14٨
ستتتتيما احلصتتتتوي علتتتتى التعلتتتتي  و تتتتدمات الرعايتتتتة الصتتتتحية للنستتتتاء واألطفتتتتاي  وال

 ذوي اإلعا ة )ارواتيا(؛واألخصا  
اختتتتتتاذ تتتتتتداب  ترمتتتتتي إىل زقدة مشتتتتتاراة الرومتتتتتا   احليتتتتتاة العامتتتتتة و   104-149

عمليتات صتن  القترارع ابللجتوء   ذلتكع حستب اال تضتاءع إىل املبتادئ التوجي يتتة 
للتتدوي بشتت ن اإلعمتتاي الفعتتاي للحتتق   املشتتاراة   الشتت ون العامتتة التتيت وضتتعت ا 

 حلقوق اإلنسان )تشيكيا(؛املفوضية السامية 
 مواصلة تنفيذ االس اتيجية لتعزيز إدماهن الروما )فرنسا(؛ 104-150
رسني إدماهن األ لياتع وال سيما األلبان والروماع   احلياة السياستية  104-151

 والفقافية واألااداية )املكسيك(؛
الرومتتا   مواصتتلة رستتني إدمتتاهن الرومتتا اجتماعيتتاا وتعزيتتز وضتت  نستتاء  104-152

 اجملتم  )عمان(؛
تكفيتتف اجل تتود التتيت تبتتذ ا احلكومتتة متتن أجتتل رستت  وتنفيتتذ سياستتات  104-15٣

عامة ترمي إىل ضمان التمتت  الكامتل ابحلقتوق األساستيةع لتحستني مستتوى معيشتة 
 السكان الروما   البلد )ابراغواي(؛

يتتتتة ضتتتتد تكفيتتتتف اجل تتتتود الراميتتتتة إىل القضتتتتاء علتتتتى املوا تتتتف التمييز  104-154
السكان الروما ورستني حتالت   االجتماعيتة اال تصتاديةع واعتمتاد تتداب  متن خت  ا 

 أن تعزز مشاراة الروما   احلياة العامة و  عمليات صن  القرار )إسبانيا(؛
تكفيف ج ودها الرامية إىل القضاء على التمييز ا يكلتي ضتد الرومتاع  104-155

وزقدة مشتتتارات     احليتتتاة العامتتتة و   ورستتتني وضتتتع   االجتمتتتاعي اال تصتتتادي
 عمليات صن  القرار )دولة فلس ني(؛

التنفيتتتتتذ الكامتتتتتل لتوصتتتتتيات وزارة العمتتتتتل واستتتتت اتيجية السياستتتتتات  104-156
ع مبتتتتا   ذلتتتتك تستتتتجيل اتتتتل فتتتترد   ٢٠٢٠-٢٠1٤االجتماعيتتتتة للرومتتتتا للفتتتت ة 

اال تصتتادي املواليتتدع متتن أجتتل القضتتاء علتتى حتتاالت الت متتي  االجتمتتاعي  ستتجل
والتمييتتتتز   العمتتتتل التتتتتيت يتعتتتترض  تتتتتا األفتتتتراد التتتتذين ينتمتتتتتون إىل مجاعتتتتة الرومتتتتتا 

 املتحدة األمريكية(؛ )الوالقت
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اختتتتتاذ املزيتتتتد متتتتن اإلجتتتتراءات امللموستتتتة والفعالتتتتة لتحستتتتني ال تتتترو   104-15٧
املعيشتتتية واحلقتتتوق االجتماعيتتتة واال تصتتتادية جلماعتتتة الرومتتتاع مبتتتا   ذلتتتك تبستتتيل 

 التسجيل املد  املعقدة اليت ت ثر في   أافر من غ ه  )أس اليا(؛ إجراءات
الرومتتا  تكفيتتف اجل تتود الراميتتة إىل القضتتاء علتتى التمييتتز ا يكلتتي ضتتد 104-15٨

 ورسني وضع   االجتماعي اال تصادي )بلجيكا(؛
 رسني إعماي حقوق األخصا  ذوي اإلعا ة بشكل عملي )فرنسا(؛ 104-159
التتتتداب  املالئمتتتة لتحستتتني ال تتترو  املعيشتتتية ل ختتتصا  ذوي اختتتتاذ  104-160

 اإلعا ة وتكفيف اجل ود الرامية إىل ضمان إدماج   الكامل )أملانيا(؛
اعتمتتتاد تتتتداب  تتتتتيح ل ختتتصا  ذوي اإلعا تتتة متتتا يلتتتزو متتتن الوستتتائل  104-161

ملعينتة واألج زة املساعدة على احلراة واألج زة الوميفيةع مبا   ذلتك التكنولوجيتا ا
 امليسورة التكلفة )اجلزائر(؛

مواصتلة تعزيتتز التتداب  الراميتتة إىل التصتدي ألختتكاي التمييتز املتعتتددة  104-162
 ؛ء والفتيات ذوات اإلعا ة )ملديف(واملتدا لة اليت تتعرض  ا النسا

ضمان حق األخصا  ذوي اإلعا تة   التصتوي  عتن طريتق اال ت اع  104-16٣
صا  املكفوفتتتتتتون واألختتتتتتصا  ذوو العاهتتتتتتة الفكريتتتتتتة الستتتتتتريع وال ستتتتتتيما األختتتتتت

 اورق(؛ )مج ورية
تقتتدمي التتدع  املالئتت  وامليستتور التكلفتتة لكفالتتة متكتتن األختتصا  ذوي  104-164

اإلعا تة متن احلصتوي علتى  تدمات الصتحة والتعلتي  والعمتل واملشتاراة الكاملتتة   
 اجملتم  )أس اليا(؛

ذ االستتتتت اتيجية املتعلقتتتتتة إبدمتتتتتاهن تكفيتتتتتف اجل تتتتتود الراميتتتتتة إىل تنفيتتتتت 104-165
ع بغيتتة تعزيتتز بتترامئ اإلدمتتاهن ٢٠٢٥-٢٠1٥والرعتتاق األجانتتب للفتت ة  الالجمتتني

 احمللي )إندونيسيا(؛
 ضمان  اية حقوق امل اجرين ومكافحة االجتار هب  )العراق(؛ 104-166
وضتتت  حتتتد لسياستتتة االحتجتتتاز وطتتترد امل تتتاجرينع والن تتتر   اعتمتتتاد  104-16٧
 الحتجاز ملتمسي اللجوءع وال سيما القصر غ  املصحوبني )املكسيك(؛بدائل 
وض  حد  لالحتجاز وال ترد واإلبعتاد التعستفي للم تاجرين وملتمستي  104-16٨

 اللجوءع وضمان تسجيل   على النحو املالئ  والواجب )سويسرا(؛
للمعتتتتاي   ضتتتتمان  ايتتتتة حقتتتتوق امل تتتتاجرين وملتمستتتتي اللجتتتتوء وفقتتتتاا  104-169
ليةع مبا   ذلك استعماي بدائل الحتجاز القصر غت  املصتحوبني عنتدما تكتون الدو 

 .متاحة )بيالروق(
ومجي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة   هذا التقرير تعك  عن مو تف الدولتة  -105

)الدوي( اليت  دمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينبغي أن يف ت  أ تا ر تى بت ييتد 
 ق العامل بكامله.الفري
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