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

 تردددددددرين الندددددددا / 15إىل  4  دورتدددددددع الراثعدددددددة والن  ددددددد    القددددددد ة مدددددددن 5/1حقددددددد ن ا   دددددددان 
 12ق ث دددل فاناا   اةل دددة النالندددة عردددرة املعقددد دة   اريدددتعرا، املتعلددد . وجدددر 2019  ددد فمرب

انئد  رئدا  الد ءراو ووءيدر الردخلون اةارجادة    . وترأس وفدد يدل فاناا2019 تررين النا /  فمرب
تردددرين  14اعتمدددد القريدددق العامدددس   جل دددتع ال ددداثعة عردددرة املعقددد دة   و  ال ددداد مدددرو يدددرار.

 املتعلق ث ل فاناا.    التقرير2019  فمرب /النا 

 م عدددة املقدددررين    اختدددار  لددد  حقددد ن ا   دددان2019 كدددا  ن الندددا  /ينددداير  15و   -2
 التالاة )اجملم عة الن  اة( لت هاس اريتعرا، املتعلق ث ل فاناا: ثنغ ديش والدامنرك ومصر. 

مددن مرفدق قددرار  5والققدرة  5/1مدن مرفددق قدرار  لدد  حقد ن ا   ددان  15ووفقدا  للققددرة  -3
 ا:   صدرت ال اثئق التالاة ل يتعرا، املتعلق ث ل فانا16/21 ل  حق ن ا   ان 

)أ( 15تقريدددددددددددددر وكدددددددددددددل مقددددددددددددددم/عر، م تددددددددددددد   و ددددددددددددد  وفقدددددددددددددا  للققدددددددددددددرة  )أ( 
(A/HRC/WG.6/34/SVN/1)؛ 

) ( 15جتما  أعدتع مق  اة األمم املتحدة ال اماة حلقد ن ا   دان وفقدا  للققدرة  ) ( 
(A/HRC/WG.6/34/SVN/2) ؛ 

)ج( 15م جز أعدتع مق  داة األمدم املتحددة ال داماة حلقد ن ا   دان وفقدا  للققدرة  )ج( 
(A/HRC/WG.6/34/SVN/3)؛ 

وأحالددإ إىل يددل فاناا عددن كريددق اجملم عددة الن  اددة قائمددة ابأليدد لة أعددد ا م ددبقا  أملا اددا  -4
والربتغددددال  ابيددددم  م عددددة األصدددددقاو املعناددددة ابلتنقاددددص وا ثدددد   واملتاثعددددة علدددد  الصددددعاد الدددد كل  

لرددمالاة  والددد رتت املتحددددة األمري ادددة. وإيددبا اا  واململ دددة املتحددددة لربيعا اددا العدمددد  وأيرلنددددا ا
 وتُتاح هصه األي لة عل  امل ق  الرب ي ل يتعرا، الدورج الرامس.

 موجز وقائع عملية االستعراض -أوالا  
 عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض -ألف 

أثلغ رئا  وفد يدل فاناا  لد  حقد ن ا   دان حلن احل  مدة قدد أعددت التقريدر الد كل  -5
حلقدددد ن  شددددراك  تلددددا الدددد ءارات ومخلي ددددات ح  ماددددة أخددددر  ف دددد   عددددن املخلي ددددات ال كناددددةإب

 ا   ان. كما التم إ احل  مة آراو ممنلي اجملتم  املد   عن كريق إحاكات إع ماة منتدمة.

وقدد أولددإ يددل فاناا أول يددة عالاددة رحدد ام حقدد ن ا   ددان و ايتهددا وإعما ددا. وشدد لإ  -6
عملاة اريتعرا، الدورج الرامس حافزا  إ دافاا   دخدال املزيدد مدن التح دانات   هدصا الصددد. 
وكّلقإ يل فاناا اللجنة ال كناة املر كة ثد  الد ءارات املعنادة ققد ن ا   دان  همدة تنقادص ورصدد 

لت صددداات الناجتدددة عدددن اريدددتعرا،. وقددددمإ احل  مدددة تقريدددرا  ك عادددا  ملنتصدددا املددددة عدددن تنقادددص ا
 . 2017الت صاات الصادرة عن الدورة ال اثقة   عام 
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ت صاة من أصس الت صاات اليت قبلتها  138وقد  قصت يل فاناا تنقاصا  كام   أو جزئاا   -7
. وقدد عدّدلإ 2014 جنداءات اقققدة مندص عدام ت صاة. وأثرء ال فد ثعض ا 142والبالغ عددها 

يل فاناا القا  ن املتعلق حلم  املدامل املعل قق ن ا   ان هبدف ت يا   عان ورية أم  املدامل 
ثغاة احلص ل عل  اعتماد من امل ت   "ألدا"   إكدار املبدادمل املتعلقدة  ركدز املخلي دات ال كنادة 

(. وقد أ ر  القا  ن املعّدل  ل  حقد ن ا   دان  واملركدز لتعزيز حق ن ا   ان )مبادمل ابري 
  املعل قق ن ا   ان  ومعهد املدافع  عن األكقال داخس م ت  أم  املدامل.

  عدددّزء قدددا  ن احلمايدددة مدددن التماادددز وريدددة املددددافع  عدددن مبددددأ امل ددداواة 2016و  عدددام  -8
ا داريدددة والق ددددائاة  ورصددددد احلمايددددة مددددن مل ددداعدة األشددددراض املعّر دددد  للتمااددددز   ا جددددراوات 

التمااز عل  امل ت   ال كل  ولتنقاص تدداثر وقائادة أو ملعاةدة التماادز  الديت نلدإ أ ردعة الت عادة 
  وإجراو البح ث   هصا اجملال. وقد ُأجاز للمدافع  كل  ايتعرا، ديت رية األفعال القا   اة.

ثتم دد  املددرأة وامل دداوة ثدد  اةن دد  علدد  امل ددت ي   وأكددد ال فددد  ددّددا  التددزام يددل فاناا -9
قددمإ احل  مدة و ال كل والدويل. وقد اختصت يل فاناا عدة تداثر ملن  وم افحة العندا املندزيل. 

ملددرأة  ددد اندد  وم افحددة العنددا املتعلقددة  اتقاقاددة  لدد  أورواب تقريرهددا الدد كل األول ثردد ن تنقاددص 
. وأجدددرت احل  مدددة 2014ب ل(  الددديت ل التصدددديق علاهدددا   عدددام )اتقاقادددة ايدددعن والعندددا املندددزيل

عدددددا  مدددن  ددد ت الت عادددة ثرددد ن العندددا املندددزيل والعندددا ال ددداربا  وويدددعإ شدددب ة مراكدددز إدارة 
األءمدددات والباددد ت ا مندددة   ااددد  أنددداو البلدددد. و ّقدددصت احل  مدددة عددددة ثدددرام  ملنددد  العندددا  دددد 

مردداري  تتعلددق ابمل دداواة ثدد  اةن دد  الدديت  قددصها ممنلدد  الن دداو امل ددّنات. ووفددرت التم يددس لعدددة 
 اجملتم  املد . 

  اعتمدت يل فاناا قا  ن اررتبداط املدد   الدصج  دنش الردركاو األءواج 2016و  عام  -10
من جن    تلق  واألءواج من  ق    ع اةن  املق    ثزواج مدد   قد  احلقد ن الديت يتمتد  

 عباة أو التبل املر ك لألكقال.الناو ما يتعلق اب جنا  عن كريق امل اعدة هبا األءواج  ابيتن

واختصت احل  مة تدداثر إ دافاة لت د ية و د  األشدراض املردع ثة أمسداسهم مدن يدجس  -11
املقامدد  الددددائم    يدددل فاناا ثعدددد حدددّس ي ع يددد فاا. وقدددد اعتمددددت يدددل فاناا قدددا  ان   ّ دددن كدددس 

  اعتدددرب  لددد  أورواب أن 2016ملعالبدددة ثتعددد يض عدددادل. و  عدددام شدددرش "ُشدددع  امسدددع" مدددن ا
تنقاص احل م ذج الصلة الصادر عن اق مة األوروثاة حلق ن ا   ان كدان مر داا   وأ د  إشدرافع 

 عل  هصه امل  لة. 

وأحرءت يل فاناا تقدما  كبرا    خقض عددد الق دات امل اكمدة   اقداكم وتقصدر مددة  -12
 ل مان احلق   اقاكمة النزيهة دون أج أتخر عر مربر. اقاكمات

واعتمدت احل  مة  د  عددم الت دامش إك قدا  جتداه خعدا  ال راهادة. واعتدرب التحدريض  -13
العلددل علدد  ال راهاددة أو العنددا أو عدددم الت ددامش  ناثددة جر ددة جنائاددة يُعاقدد  علاهددا ابل ددجن   

 ددامش واحدد ام التندد ع مددن ثدد  أهددداف الندددام التعلامددي ظددروفم معانددة. ويعتددرب الترددجا  علدد  الت
 اقتد   الردب يمدن  اال راهادة وعرهد خعدا  ثد   عدن العام. وقد أاتح م ق  شب ي خداض ا

. وأجرت وءارة النقافة مرداورات عامدة ثرد ن قدا  ن جديدد ا  ية ثدون ا فصاح عن عر القا   
  اةديدددد لإلعددد م الرقمدددي مدددن خددد ل إدراج لإلعددد م يهددددف إىل ت اادددا التردددريعات مددد  ال اقددد
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أح دددام تدددنش علددد  مناه دددة خعدددا  ال راهادددة   ويدددائس ا عددد م   دددا   ذلددد  عدددرب ا    دددإ 
   وويائط ا ع م الرقماة اةديدة.

عمدال التجاريدة وحقد ن ألعدة عمدس وكنادة ل  اعتمددت يدل فاناا أول خ2018و  عام  -14
 .ا   ان

يل فاناا   الديت ر احلق   مااه الردر   مدن أجدس  دمان    أدرجإ2016و  عام  -15
 حص ل اةما  عل  مااه الرر  عل  أياس عر رقي. 

وي قس الديت ر حرية التعبر  كما أن الديت ر وقا  ن ا ع م حيمادان احلدق   ا عد م  -16
. و  عدام  أمدد ر    شدرعإ يدل فاناا ثتعدديس التردريعات ذات الصدلة ل دمان2019ثرد س كدافم

 من التها الدعم املايل   راو إع م م تقس يعمس من أجس الصاحل العام.

ثغاددة   وأ ردد ت احل  مددة فريددق اةددرباو املعددل قددس الق ددات امل ا اددة   م ددت كنات الرومددا -17
حس الق ات املتعلقة قص ل ااعة الروما عل  املااه والصرف الصحي وال هرابو كمبددأ تد جاهي 
لعمددس يددلعات الدولددة والبلدددتت وعرهددا مددن املخلي ددات   امل ددتقبس. ووفددرت اجملتمعددات اقلاددة 

م يددس مددن   املائددة مددن م ددت كنات ااعددة الرومددا  ثت 75البناددة التحتاددة البلديددة األيايدداة حلدد ايل 
مازا اددة الدولددة ومددن أمدد ال ارحتدداد األوروان. ونددس الددربانم  الدد كل للتددداثر املتعلقددة  ماعددة الرومددا 

تددددداثر ترمددددي إىل مندددد  التمااددددز  ددددد ااعددددة الرومددددا و ددددمان ا دددددماجها  2021-2017للقدددد ة 
  املعدداير الدديت ارجتمدداعي. و  ددن ألفددراد أقلاّددة الرومددا احلصدد ل علدد  امل دداعدة القا   اددة  ردداا  مدد

 حّددها قا  ن امل اعدة القا   اة. 

وت ّمن قا  ن من  العنا املنزيل أح اما  حتدر العق ثة البد ادة. وأيدهم التعدديس الدصج أجدرج  -18
علددد  قدددا  ن تنددددام و  يدددس التعلدددام   فدددر، حددددر علددد  العقدددا  البدددد  لألكقدددال    2017  عدددام 

 تعلاماة لألكقال والربا  ذوج ارحتااجات اةاصة.رت، األكقال واملدارس واملخلي ات ال

وشددّدد ال فددد علدد  أن اارثددة الق دداد ر تددزال واحدددة مددن أولدد تت املددّدعي العددام للدولددة.  -19
وقددددمإ احل  مدددة للربملدددان تعددددي ت علددد  قدددا  ن النزاهدددة ومنددد  الق ددداد  ددددف إىل ءتدة حت ددد  

س أداو مهامهدددا ثقعالادددة أكدددرب. واعتمددددت التردددريعات و  ددد  اللجندددة مدددن منددد  الق ددداد مدددن أجددد
  الدصج اشدتمس 2019-2017احل  مة الربانم  املتعلق ابلتداثر ال ءمة مل افحة الق اد للقد ة 

علددد  تدددداثر  ددددف إىل تعزيدددز  زاهدددة املددد ظق  احل ددد ما  وكبدددار امل دددخلول  وعدددرهم مدددن مددد ظقي 
 م. القعاع العام وءتدة شقافاة العملاات   القعاع العا

إعدادة املمتل دات الديت  ولد  يل فاناا قد ا   شداملة تتعلدق ابيد داد املمتل دات وت دمن -20
اشدد كإ وءارة العددددل واملندمدددة الاه ديدددة  2018صدد درت أ نددداو احلدددر  العاملاددة النا ادددة. و  عدددام 

ا مدن العاملاة للتع ي ات   كل  إجراو دراية لتقاام حجدم املمتل دات الاه ديدة الديت ر وارث  د
 تل  الق ة. ويتترص وءارة العدل تداثر منايبة ثعد إجراو حتلاس لنتائ  الدراية. 

  ق دددإ اق مدددة الديدددت رية حلن القاددد د املقرو دددة علددد  كقددد س ذثدددش 2013و  عدددام  -21
احلا اانت ح   الرريعة ال اردة   قا  ن  اية احلا ان تتماش  م  أح دام الديدت ر  قجدة أن 

 ا اانت من املعاانة اليت   ن منعها دون ا تهاك عر متناي  للحرية الديناة. القا د حتمي احل
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 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 

وتددرد الت صدداات املقدمددة أ ندداو احلددد ار   وفدددا  ثبادداانت أ ندداو جل ددة التحدداور.  81أدىل  -22
 اث اا  من هصا التقرير. ق مال

وأ نإ روا دا علد  يدل فاناا ملدا اختصتدع مدن خعد ات لتنقادص ت صداات اريدتعرا، املتعلدق  -23
. وأشددادت ابلتددزام يددل فاناا الناثددإ ثتم دد  الن دداو وامل دداواة ثدد  اةن دد  علدد  2014هبددا لعددام 

 الصعادين ال كل والدويل. 

درة أمد  املددامل املعدل وأ نإ صرثاا علد  يدل فاناا ةماد  التدداثر الديت اعتمدد ا لتعزيدز قد -24
 قق ن ا   ان  ا يت افق م  مبادمل ابري . 

ورحبدددإ يدددل فاكاا ابعتمددداد تعدددديس للديدددت ر يدددنش علددد  احلدددق   املاددداه كحدددق ي قلدددع  -25
الديددت ر. وأعرثددإ يددل فاكاا عددن تقددديرها للتقدددم اقددرء    ددمان حصدد ل أكقددال ااعددة الرومددا 

 عل  فرض مت اوية   التعلام.

حدإ إيبا اا م  التقدير اعتماد قا  ن احلماية من التمااز والتعدي ت القا   اة اليت ور -26
 أدخلإ ةعس املخلي ة ال كناة حلق ن ا   ان   الب د مت افقة م  مبادمل ابري .

ورحدإ دولة فل ع  م  التقدير التداثر املترصة فاما يتعلدق قمايدة احلدق   الصدحة  -27
التجاريددة وحقددد ن ا   دددان   ددا   ذلددد  الدددربام  وخعددط العمدددس املعتمددددة    و   ددال األعمدددال

 تل  اجملارت.

وأ نددإ اتيلنددد علدد  يددل فاناا ملددا حققتددع مددن منجددزات   تدد فر إم ا اددة حصدد ل اةمادد   -28
علددد  اةددددمات الصدددحاة  وعلددد  جه دهدددا الرامادددة لتعزيدددز و ايدددة حقددد ن األقلادددات   دددا   ذلددد  

  عاراة ةماعة الروما.حت   األو اع امل

ورحبدددددإ تددددد    ابةهددددد د الددددديت ثدددددصلتها يدددددل فاناا مدددددن أجدددددس حت ددددد  إكارهدددددا التردددددريعي  -29
 واملخلي ي وإ راو مخلي ة وكناة حلق ن ا   ان  تنس ملبادمل ابري .

ورحددددإ تركادددا مددد  التقددددير التقددددم ال بدددر اقدددرء   التصدددديق علددد  معاهددددات دولادددة  -30
ا   دددان وتعزيدددز ا كدددار التردددريعي واملخلي دددي  ف ددد   عدددن اعتمددداد تدددداثر إداريدددة إ دددافاة حلقددد ن 

 .2014واجتماعاة جديدة منص اريتعرا، الصج جر    عام 

وأ نإ أوكرا اا عل  يل فاناا رلتزامهدا املتد  ققد ن ا   دان. ورحددإ أوكرا ادا اعتمداد  -31
عل  القا  ن املتعلق حلم  املددامل املعدل ققد ن  قا  ن احلماية من التمااز والتعدي ت اليت أجريإ

 ا   ان وعل  خعة عمس تتعلق ابألعمال التجارية وحق ن ا   ان.

وأ نإ اململ ة املتحددة لربيعا ادا العدمد  وأيرلنددا الردمالاة علد  يدل فاناا لت قاعهدا علد   -32
مردروع التردري  اةديدد  التعهد العداملي قريدة ا عد م  وشدجعإ يدل فاناا علد   دمان أن ي د ن

   هصا اجملال متمراا  م  التعهد العاملي. كما دعإ إىل  زع صقة اةرم عن الترهر. 

وأ نددإ الدد رتت املتحدددة األمري اددة علدد  يددل فاناا  ك قهددا مرددروع قدد  مردد ك مدد   -33
تعد د للاهد د املندمة الاه دية العاملاة للتع ي ات من أجدس جتماد  يدجس اترابدي ابملمتل دات الديت 

 ياثقا  ور وارث  ا   الب د. 
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الددربانم  الدد كل لتحقاددق ت ددافخل القددرض ثدد  وأ ندإ أوروعدد اج علدد  يددل فاناا رعتمادهددا  -34
وملردداريعها املنقددصة ابرشدد اك مدد  مندمددات عددر ح  ماددة  2020-2015للقدد ة  املددرأة والرجددس

   س من اةن  .والراماة إىل الق او عل  األف ار النمعاة املتعلقة ث

واع فدددإ اه ريدددة فندددزوي  الب لاقاريدددة ابلعمدددس الدددصج أجنزتدددع يدددل فاناا لتنقادددص الت صددداات  -35
 .2014املقب لة   ايتعرا ها الدورج الرامس لعام 

وهن ت أفغا  تان يل فاناا عل  جه دها الراماة   راو مخلي ة وكناة حلقد ن ا   دان  -36
وعلدد  ختصدداش أمدد ال إ ددافاة  دددف إىل مندد  ارجتددار  "ألددا"  يُندددر   اعتمادهددا  ددمن الق ددة

 ابلبرر وت فر امل اعدة لألكقال ال حات.

ورحبدإ ألبا ادا ابةهد د الديت تبدص ا يددل فاناا لددعم الردبا  وإدمداجهم   يد ن العمددس.  -37
وشددجعإ يددل فاناا علدد  ءتدة جه دهددا الراماددة إىل و دد  ثددرانم  جديددد حلمايددة حقدد ن األكقددال 

 .2024-2019ق ة لل

ورحبإ اةزائر ابلتصديق عل  اتقاقادة ايدعنب ل والربوت كد ل ارختادارج رتقاقادة حقد ن  -38
العقددددس املتعلددددق إبجددددراوات تقدددددح الب عددددات. كمددددا رحدددددإ التددددداثر املترددددصة للحددددد مددددن الققددددر 

 واريتبعاد ارجتماعي   البلد. 

اهددات إقلامادة ودولادة مهمدة. ويددلعإ وأ ندإ أ غد ر علد  يدل فاناا لتصدديقها علدد  مع -39
 أ غ ر ال  و عل  أمهاة إ راو مخلي ة وكناة حلق ن ا   ان  ا يت افق م  مبادمل ابري . 

ورحددددإ األرجنتددد  مددد  التقددددير عدددر، تقريدددر منتصدددا املددددة ثرددد ن تنقادددص الت صددداات  -40
رس ا مندة واملبدادمل الصادرة عن اريدتعرا، الددورج الردامس  ورحبدإ ابلت قاد  علد  إعد ن املددا

 الت جاهاة املرافقة لع. 

وأقدددّرت أيددد الاا حلن يدددل فاناا حققدددإ تعددد را  إراثادددا  مندددص ايتعرا دددها الددددورج الردددامس  -41
  الددددصج ت ددددّمن حت دددد  ا ا ددددات املتعلقددددة ققدددد ن ا   ددددان اةاصددددة هبددددا  و دامهددددا 2014 لعددددام

الاا يددددل فاناا علدددد  م اصددددلة الق ددددائي وحالددددة األشددددراض "املرددددع ثة أمسدددداسهم". وشددددجعإ أيدددد  
 جه دها املتعلقة هبصه الق ات. 

وأ ندددإ النم دددا علددد  يدددل فاناا ملدددا أحرءتدددع مدددن تقددددم مندددص اريدددتعرا، الددددورج الردددامس  -42
األخددر  ور يددداما احلدددر الصدددريش للعق ثدددة البد اددة واملعاملدددة املهاندددة لألكقددال. ورحددددإ النم دددا 

 ريد من اةن اة ما ءال معّلقا . ثقلق أن عددا  كبرا  من إجراوات التج

وأعرثإ أذرثاجدان عدن قلقهدا حادال احلدارت املبلدغ عنهدا للتماادز  دد ثعدض اجملم عدات  -43
  اقددة  ور ياما العمال املهاجرين  وأشارت إىل  رورة ين ترريعات شاملة مناه ة للتمااز.

ارختادددارج رتقاقادددة حقددد ن وهنددد ت جدددزر البهامدددا يدددل فاناا علددد  التصدددديق علددد  الربوت كددد ل  -44
العقدددس املتعلدددق إبجدددراوات تقددددح الب عدددات وعلددد  م اومدددة قدددا  ن الدددزواج واأليدددرة مددد  اتقاقادددة حقددد ن 
 العقس. وأشارت جزر البهاما إىل التحدتت امل تمرة اليت ت اجع التصدج للتمااز العنصرج والعرقي. 

عندا األيدرج ملند  املعاملدة املهاندة وأ نإ ثنغ ديش عل  يل فاناا لتعدديلها قدا  ن مند  ال -45
لألكقال  ل نها أعرثإ عن قلقها من ارتقاع   بة ا ترار العنا املنزيل. وأعرثإ عن قلقهدا إءاو 

  خعر الققر وظروف عمس املهاجرين.
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ورحدإ ثا روس اةه د اليت تبص ا احل  مة حلماية احلق ن ارجتماعاة وارقتصدادية.  -46
ومدددددد  ذلدددددد   أشددددددارت ثددددددا روس إىل املردددددداوف الدددددديت أُثددددددديإ ثردددددد ن الدددددددروف   املخلي ددددددات 
ا صدد حاة  وارفتقددار إىل ا لاددات ال افاددة لتحديددد ودعددم  ددحات ارجتددار ابلبرددر والتمااددز  ددد 

 املهاجرين. ااعة الروما  وو   

ورحبإ ث اتن ابلتعددي ت الديت أجريدإ علد  القدا  ن املتعلدق حلمد  املددامل املعدل ققد ن  -47
ا   ددان وإ ردداو ها ددة املدددافع  عددن مبدددأ امل دداواة. ورحدددإ ثدد اتن التددداثر املترددصة للحددد مددن 

 ل والدويل.الققر واريتبعاد ارجتماعي وتعزيز امل اواة ث  اةن   عل  امل ت ي  ال ك

وأعرثددإ ث ت دد اان عددن تقددديرها للتددداثر الترددريعاة املترددصة لتنقاددص الت صدداات املقب لددة    -48
. وأشدددارت إىل التحدددتت املتبقاددة  دددا   ذلدد  ارتقددداع 2014اريددتعرا، الدددورج الردددامس لعددام 

 م ت تت العنا  د املرأة وخعا  ال راهاة والعنا اللصين حتركهما دواف  عنصرية.

وأشددددددارت الرباءيددددددس إىل املبددددددادرات الراماددددددة إىل معاةددددددة الق ددددددات الرئا دددددداة املتعلقددددددة ابحلقدددددد ن  -49
ارجتماعاددددة وارقتصددددادية  ل نهددددا أعرثددددإ عددددن ايددددتمرار قلقهددددا إءاو ءواج األكقددددال والق ددددات املتصددددلة 

ن وحقد ن كبدار ابل  ن ال ئق    تم  الروما. وأ نإ الرباءيس عل  اةه د املبصولدة حلمايدة حريدة الددي
 ال ن. وشجعإ يل فاناا عل  تعزيز حق ن األشراض ذوج ا عاقة  ا   ذل  التعلام الرامس.

وأ نإ ثلغارت عل  يل فاناا لقاامهدا ثتح د  ا كدار القدا    واملخلي دي حلمايدة حقد ن  -50
 ا   ان. ورحدإ ثلغارت اعتماد ترري  يتعلق قماية حق ن العقس. 

ورحبددددإ كندددددا ثقددددا  ن احلمايددددة مددددن التمااددددز. وأعرثددددإ عددددن قلقهددددا إءاو التحدددددتت الدددديت  -51
لصددددع ابت الدددديت تدددد اجههم   احلصدددد ل علدددد  مركددددز ي اجههددددا األشددددراض "املرددددع ثة أمسدددداسهم" وا

 ا عل  اعتماد تداثر إ افاة ريتعادة مركزها القا   . اقا   . وشجعإ كندا يل فان

ورحبإ شالي ابلتصديق عل  اتقاقادة ايدعنب ل وت يدا   عدان وظدائا أمد  املددامل املعدل  -52
 ال كل للتداثر اةاصة ابلروما.  قق ن ا   ان  راا  م  مبادمل ابري   ف    عن الربانم 

وأعرثددإ الصدد  عددن يددرورها مل حدددة التددداثر املترددصة للحددد مددن الققددر وتعزيددز حقدد ن  -53
الن ددداو واألكقدددال وامل ددداواة ثددد  اةن ددد   واارثدددة ارجتدددار ابلبردددر  ف ددد   عدددن اعتمددداد الدددربانم  

 ال كل للتداثر اةاصة ابلروما.

التددداثر الراماددة إىل  ايددة حقدد ن األقلاددات  ور يدداما اةالاتددان  وأشددارت ك يددتاري ا إىل -54
ال راهادة علد  ا    دإ  وخاصدة  خعدا ا يعالاة وا نغارية. وأعرثإ ك يتاري ا عن قلقها إءاو 

 ومغدايرج ا  يدة اةن دا اة مزدوجدي املادس اةن ديو  د املهاجرين وااعة الروما واملنلاات واملنلا  
 ن   وامل لم . وحاملي صقات اة

ورحبددددإ كرواتاددددا ثقددددا  ن اررتبدددداط املددددد  وتعزيددددز حقدددد ن ااعددددة الرومددددا. ورحدددددإ أن  -55
يل فاناا مل تع ف ابةماعة ال رواتاة عل  الرعم من أ ا أكرب أقلاة إ نادة وأ دا أقامدإ لعددة قدرون 

    البلد ث صقها أقلاة أصلاة ق ماة.

اختددص ا يددل فاناا لتحدددي  األكددر الترددريعاة واملخلي دداة ورحدددإ كدد اب ا جددراوات الدديت  -56
 ثر ن التنماة وحق ن األقلاات.



A/HRC/43/15 

GE.19-21936 8 

ورحبددددإ قددددربض ابلتددددداثر الدددديت اختددددص ا يددددل فاناا ملعاةددددة ال  دددد  القددددا    لألشددددراض  -57
"املردددع ثة أمسدددداسهم"  وللتعجادددس ابر دددددماج ارجتمدددداعي لألقلادددات  مددددن قبادددس الددددربانم  الدددد كل 

 ة ابلروما.للتداثر املتعلق

وأ ندددإ الددددامنرك علددد  يدددل فاناا رعتمادهدددا تردددريعات  ّ دددن أمددد  املددددامل املعدددل ققددد ن  -58
   ا   ان من تقدح كل  للحص ل عل  امل ت   "ألا" وفقا  ملبادمل ابري .

ورحبإ جاب يت ابلتصديق عل  اتقاقاة ايعنب ل والربوت ك ل ارختادارج رتقاقادة حقد ن  -59
إبجدراوات تقددح الب عدات. وشدجعإ يدل فاناا علد  ختصداش مد ارد كافادة لت دار  العقس املتعلق

 عمس ها ة املدافع  عن مبدأ امل اواة. 

 ورحبإ اةمه رية الدومانا اة ابةه د اليت تبص ا يل فاناا حلماية حق ن ا   ان وتعزيزها.  -60

ورحددإ إكد ادور التصدديق علد  الربوت كد ل ارختادارج رتقاقادة حقد ن العقدس املتعلددق  -61
إبجراوات تقدح الب عات وإ راو ها ة املدافع  عن مبددأ امل داواة  واملردروعات املنقدصة للق داو 

  د الن او واألكقال وإدماج األجا     اجملتم .  عل  العنا ال اربا 

ن ا كدددار القدددا     دددش علددد   ايدددة قا   ادددة متاندددة حلقددد ن ااددد  وذكدددر وفدددد يدددل فاناا أ -62
األقلاات  مما ت من احلقاظ عل   قافا م ولغا م. وقال إن األقلات  ا يعالاة وا نغارية معد ف 

  2018 عددامديددت رت  ث صددقهما أقلاددات مددن الرددع   األصددلاة ذات ال  دد  اةدداض. و   هبمددا
عل ثق دات األقلادات العديدد مدن املماريدات اةاددة والتعد رات ا راثادة   حدد املقرر اةاض امل

  ال  اية األقلاات   يل فاناا.

ويلط ال فد ال  و عل  العديد من التداثر املترصة    ال ا جرة   ا   ذلد  إ رداو  -63
رة. ووفددددرت م تدددد  ح دددد مي لدددددعم املهدددداجرين وإدمدددداجهم واعتمدددداد اريدددد اتاجاة ال كناددددة للهجدددد

احل  مة لألكقال املهاجرين ثغض الندر عن و عهم  إم ا اة ال ص ل إىل الندام التعلامدي علد  
اادد  امل ددت تت    م عددد ر يتجدداوء الن  ددة أشددهر ثعددد وصدد  م  و  ظددس  قدد  الرددروط أيدد ة 

  األكقدددال ابملددد اكن  ال دددل فانا   وقددددمإ  دددم دورات  ا ادددة لدددتعّلم اللغدددة ال دددل فاناة. وقدددد تلقددد
املهاجرون الع ج العيب فاما تلق  املهاجرون ال بار ع جدا  كبادا  عداج    ثتم يدس مدن احل  مدة. 

  تعاملدإ احل  مدة مد  ا جدرة ثعريقدة إ  دا اة 2016و 2015وأ ناو تدفق املهداجرين   عدامي 
  حاة.من خ ل تزويد املهاجرين  ا يلزم من م و  وعصاو ويبس احلص ل عل  الرعاية الص

وأحددددرءت يددددل فاناا تقدددددما  كبددددرا     ددددال  ايددددة حقدددد ن األشددددراض ذوج ا عاقددددة منددددص  -64
اريتعرا، الدورج الرامس النا  املتعلق هبا. واعتمد الربملان أرثعة قد ا   تتعلدق ققد ن األشدراض 
ذوج ا عاقددددة احلددددادة  وأ دمددددة امل دددداعدة الررصدددداة  وتا ددددر وصدددد ل األشددددراض ذوج ا عاقددددة  

 قهم   التص يإ من خ ل ال ص ل القعلي إىل مراكز ارق اع وكرن التص يإ البديلة. وح

مندد  ارجتددار ابلبرددر و قددصت العديددد مددن أ رددعة الت عاددة علدد  وركددزت يددل فاناا جه دهددا  -65
األكقدددال والردددبا  والعمدددال املهددداجرين وكددداليب علددد  األخدددش و الددديت ت دددتهدف عامدددة اةمهددد ر  

اا أح امددا  قا   اددة جتددّرم ارجتددار ابلبرددر وتُلحددق  رت باددع العق ثددة القايدداة وفر ددإ يددل فان اللجدد و.
املنصدددد ض علاهدددددا   الترددددريعات الددددديت تتصدددددد   ددددصه اةر دددددة  وشدددددّددت علدددد  التعددددداون الددددددويل 

 وا قلامي   م افحتها. 
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ال راهادة دون ايدتردام  خعا من القا  ن اةنائي تعاجل  297وأو ش ال فد أن املادة  -66
  التحدددريض املتمنلدددة نائادددة اةر دددة إكدددار اةتصدددنقع  دددمن  مددد  أ ددداال راهادددة"  خعدددا صدددعلش "م

. وقد وي  قرار أصدرتع اق مة العلادا مدخلخرا  التق در التعص العلل عل  ال راهاة أو العنا أو 
واف  التماازيددددة أو العنصددددرية أو مددددا شدددداهبها   ددددن أخددددصها   ارعتبددددار الدددددفال دددداق  ددددصه اةر ددددة. 

 ث صقها عام   مرّددا    ج  القا  ن اةنائي احلايل. 

جد ة األجد ر فردم عمدس و فرض ل  ع الن اوص ل حتمدت احل  مة تداثر لتح   واع -67
  اخنقا، معد     نادس املدرأة   ار ترداابت الربملا ادة األخدرة وج دث  اةن  . ورحظ ال فد 

أن د و  ارتقداع    ناددس املدرأة   احلاداة ال اايداة   الددب مد  ذلد  د علد  أ دع كددان هنداكل ندع شددّ 
 ار. مناص  صن  القر من  ناس املرأة    ترريعات ل مان م ت   عالم هناك 

أ ردد ت يددل فاناا معهددد املدددافع  عددن األكقددال   م تدد  أمدد  املدددامل ل ددمان  ايددة و  -68
آمدددن  ثادددإحقددد ن األكقدددال   ا جدددراوات الق دددائاة وا داريدددة. وكا دددإ احل  مدددة ثصددددد إ رددداو 

  رددد تالنمددد ذج اريددد ندان . وقدددد أايدددتنادا  إىل   مدددن األكقدددال والعندددا يددد و املعاملدددة دددحات ل
د لتددد فر ثا دددة آمندددة  عدددات م ئمدددة لألكقدددال   عددددد مدددن اقددداكم   ااددد  أنددداو الدددباحل  مدددة قا

 ق ائاة.لألكقال أ ناو ا جراوات ال

أحد ال دج ن   املا دي  كا دإ يدل فاناا ت دع   الصج شهدهكتداظ ر ل  الرعم من اوع -69
)ق اعدد  ال د ن ما ددي (. جاهدة ل متنال لق اعد األمم املتحدة النم ذجاة الدد اا ملعاملدة ال دجناو 

اللجنددددة األوروثاددددة ملندددد  التعددددصي  واملعاملددددة أو العق ثددددة الصددددادر عددددن  2017عددددام  وقددددد حدددددد تقريددددر
 ال.ال إ  ا اة أو املهانة ثعض التع رات ا راثاة   هصا اجمل

ة ر داةاما يتعلق ابق اح جترح الترهر  أو دش ال فدد أن اق مدة الديدت رية  ددرت   وف -70
لديددت ر وال دد اثق الق ددائاة للمح مددة األوروثاددة حلقدد ن ا  ألح ددام اوفقددوالرددتم ترددهر للة اةنائادد
 .ا   ان

مهدد رتت اةلألقلاددات القادمددة مددن  ضخددا ثددرانم وجدد د ها ددة ا ذاعددة العامددة  و ددمنإ -71
. كمدددا قددددمإ احل  مدددة او قافا ددد اا ع يددد فاة ال ددداثقة  مددد  ال كادددز ثرددد س خددداض علددد  لغا دددال

اتقدان إثدرام احل  مدة إىل  وت ّصدلإالدعم القا    واملايل للحقاظ عل   قافات األقلاات ولغا ا. 
تلباددة هبدددف افددة والتعلددام والعلدد م  نددائي مدد  النم ددا ل ددمان التعدداون ثدد  البلدددين    ددارت النق

 الناكقة ابألملا اة   يل فاناا. تمعاتاحتااجات اجمل

 ااددز  أج  دون رددامسن يددل فاناا ت ددع  جاهدددة للحصدد ل علدد  التعلددام الأذكددر ال فددد و  -72
م ددداعدة خاصدددة تقددددح  ددددام التعلدددام  ويردددمس  ذلددد    مخلي دددات التعلدددام قبدددس املدريدددي.   دددا

 .وما لتحقاق  تائ  تعلاماة أف سالر ااعة ألكقال 

ورحبإ مصدر ابلتعددي ت الديت أجريدإ علد  القدا  ن املتعلدق حلمد  املددامل املعدل ققد ن  -73
ا   ددان  وابةهدد د املبصولددة للحددد مددن الققددر واريددتبعاد ارجتمدداعي  وابعتمدداد  دددام ال ددماانت 

ىل التحددتت الديت ت اجدع  دمان املتعلق ابلربا  لتردجا  العمالدة فامدا ثد  الردبا . وأشدارت إ
 حرية التعبر.
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املترددصة ثردد ن حقدد ن كبددار ال ددن ورعددات البلدددان ورحدددإ إ ا ثاددا مدد  التقدددير التددداثر  -74
أمهاددة تعددديس قددا  ن ت ددافخل القددرض ثدد  املددرأة والرجددس  تواألشددراض ذوج ا عاقددة. وأثددرء  األخددر 
 عل  األقس.   املائة  40ثن بة  ةل   اةن     ا ا ات احل  ما  ناس إدخالهبدف 

وأشددارت فاجددي إىل التددزام يددل فاناا ابلتنقاددا    ددال حقدد ن ا   ددان وابحلددق   ثا ددة  -75
 آمنة. وأشارت إىل إ راو فريق عامس مر ك ث  ال ءارات لصااعة اي اتاجاة تتعلق اب جرة.

 واارثة التمااز.ورحبإ فر  ا ابلتقدم اقرء    ال  اية حق ن املرأة  -76

ورحبإ ج رجاا ابلتصديق عل  اتقاقاة ايعنب ل والربوت ك ل ارختاارج رتقاقاة حق ن  -77
العقس املتعلق إبجراوات تقدح الب عات. وأ ندإ علد  يدل فاناا لقاامهدا ثتعزيدز وريدة أمد  املددامل 

 املعل قق ن ا   ان.

ثدصلتها يدل فاناا مدن أجدس تنقادص الت صداات الصدادرة وأثدت أملا ادا تقدديرها للجهد د الديت  -78
 .2014عن اريتعرا، الدورج الرامس لعام 

وأ نإ عاان عل  التداثر املتردصة للحدد مدن الققدر واريدتبعاد ارجتمداعي  وتنقادص  ددام  -79
 ال ماانت املتعلق ابلربا . 

   الرعايدة الصدحاة   دا وأ نإ الا انن عل  يل فاناا لعملها مدن أجدس حت د  ال صد ل إىل -80
 .2028-2018ذل  من خ ل اعتماد قرار يتعلق ابلربانم  ال كل للصحة العقلاة للق ة 

ورحبإ آي لندا ابةه د اليت ثصلتها يدل فاناا للنهد ، ابمل داواة ثد  اةن د  واحلدق    -81
 ثا ة صحاة.

عرا، الدددددورج الرددددامس وأ نددددإ ا نددددد علدددد  يددددل فاناا للتقدددددم الددددصج أحرءتددددع منددددص اريددددت -82
 ولت يا   عان ورية أم  املدامل املعل قق ن ا   ان  راا  م  مبادمل ابري .  2014 لعام

وأعرثدددإ إ دو ا ددداا عدددن تقدددديرها للتقددددم الدددصج أحرءتدددع يدددل فاناا    دددال حقددد ن كبدددار  -83
ا   ذلدد  إريدداو ال ددن وأشددادت  ه دهددا املبصولددة لتح دد  إكارهددا الدد كل حلقدد ن ا   ددان   دد

  أياس قا    لتعزيز ورية أم  املدامل املعل قق ن ا   ان.

م ايدددتردالددديت أفدددادت عدددن اعرثدددإ اه ريدددة إيدددران ا يددد ماة عدددن قلقهدددا إءاو التقدددارير وأ -84
املعاديدة األجا د  و ة الديت تدنّم عدن كدره العنصدريفاهدا اةعداابت  العديد مدن الررصداات ال اايداة

  العنصرج. والعناعاوات امل تمرة ثر ن األحقاد العنصرية ردّ والإلي م  

ورحدد  العددران ابةهدد د الدديت تبددص ا احل  مددة ل ددمان مماريددة احلقدد ن املد اددة وال اايدداة   -85
   ذل  عن كريق تعزيز ايتق ل الق او وحت   إقامة العدالة.   ا

ت أمدد  املدددامل املعددل لت يددا  صدد حاا 2017ث ددن ترددريعات   عددام ورحبددإ أيرلندددا  -86
ألعمددال ليرلندددا يددل فاناا علدد  التنقاددص ال امددس ةعددة العمددس ال كناددة أشددجعإ و ققدد ن ا   ددان. 

  .2018  عام  أُكلقإ التجارية وحق ن ا   ان اليت

ورحبإ إيعالاا ابلتصدديق علد  اتقاقادة ايدعنب ل  وابةهد د الرامادة إىل م افحدة ارجتدار  -87
 ابلبرر والتصدج لزواج األكقال والزواج الق رج    تم  الروما. 
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وأشدددار األردن إىل قاددددام يددددل فاناا إبعددددداد تقريرهددددا الدددد كل مددددن خدددد ل عملاددددة تردددداركاة.  -88
ارثدددة العندددا  دددد املدددرأة والتدددداثر الرامادددة إىل م افحدددة ورحدددظ مددد  التقددددير تنقادددص خعدددة وكنادددة ق

 ارجتار ابلبرر.

ورحددد  لبندددان إب رددداو مخلي دددة وكنادددة حلقددد ن ا   دددان وابةهددد د املبصولدددة قارثدددة الققدددر  -89
 وتعزيز ار دماج ارجتماعي. 

ة الدديت نجدزات ال بددر  ا اددا علد  يددل فاناا رلتزامهدا ققدد ن ا   دان واع فددإ ابملتأ ندإ لاو  -90
 .حققتها احل  مة منص اريتعرا، الدورج الرامس األخر

ورحبإ ل  مرب  ابلتع رات ا راثادة    دال الصدحة وامل داواة. كمدا رحبدإ ابلتدداثر  -91
الترريعاة املترصة لل ماح ألم  املدامل املعل قق ن ا   ان ثتقدح كل  احلص ل علد  اعتمداد 

 مبادمل ابري . من امل ت   "ألا"  راا  م  

وأ نإ مالازت عل  يل فاناا ملا ثصلتع من جه د   تنقاص الت صاات املقب لة الصادرة عن  -92
اريتعرا ددات ال دداثقة وشددجعتها علدد  م اصددلة جه دهددا لتعزيددز و ايددة حقدد ن يدد ا ا   دددا   

 ذل  األقلاات.

املتعلددق ثتنقادددص  2017وأشددادت ملددديا ث دددل فاناا ل  ددعها تقريدددر منتصددا املدددة لعدددام  -93
 الت صاات ال اردة أ ناو اة لة النا اة ل يتعرا، الدورج الرامس.

أشدددادت مالعدددة ثتصدددديق يدددل فاناا علددد  العديددددد مدددن الصددد  ك الدولادددة حلقددد ن ا   ددددان  و  -94
 من التمااز  وتداثر  اية األقلاات واةه د املبصولة ملن  العنا  د املرأة.املتزايدة مايتها قوكصل  

رت امل  ددا  ابلتقدددم اقددرء    ددال امل دداواة ثدد  اةن دد   ممددا أاتح ل ددل فاناا أن وأقدد -95
 ت  ن واحدة من ثلدان العامل اليت لديها أصغر فج ة   األج ر ث  اةن  .

ل  ددد  أشددداد اةبدددس األيددد د ث دددل فاناا   رددداو مخلي دددات جديددددة حلقددد ن ا   دددان  و و  -96
ال مددن اادد  أشدد ال العنددا و ايددة الق ددات ال ددعاقة   ددا   ذلدد   ايددة األكقددترمددي إىل تددداثر 

 .ال راهاة عل  ا    إ خعا شج  اةبس األي د يل فاناا عل  م افحة و األقلاات. 

وأ نإ ماامنار عل  يل فاناا ملا حققتدع مدن منجدزات    تلدا اجملدارت   دا   ذلد  إ رداو  -97
 الققر  و اية حق ن املرأة واألشراض ذوج ا عاقة. مخلي ة وكناة حلق ن ا   ان  واحلد من 

ورحبإ  ابال إب راو مخلي ة وكناة حلق ن ا   ان تتمت  ابمل دت   "ألدا"  وابةهد د  -98
الددددديت ثدددددصلتها احل  مدددددة لتعزيدددددز ت دددددافخل القدددددرض ثددددد  الرجدددددس واملدددددرأة وءتدة ا دمددددداج ارجتمددددداعي 

 للمجم عات ال عاقة.

علدد  اعتمدداد قددا  ن مندد  العنددا األيددرج  الددصج حيدددر صددراحة هندد ت ه لندددا يددل فاناا و  -99
  مبدأ امل اواة. املدافع  عنثزتدة ا  قان لصاحل املتعلق العق ثة البد اة لألكقال  وعل  قرارها 

ورحبددإ الناجددر ابلتددداثر الدديت اختددص ا يددل فاناا لتنقاددص الت صدداات املقب لددة يدداثقا  وتعزيددز  -100
 القا    واملخلي ي لتح    اية حق ن ا   ان وتعزيزها.إكارها 
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ورحدددإ  اجددرت مدد  التقدددير اةهدد د الدديت تبددص ا يددل فاناا قارثددة ارجتددار ابلبرددر وتدد فر  -101
احلمايددة لل ددحات. وأ نددإ علدد  ال اايددة الدديت تنتهجهددا ثردد ن ا جددرة وعلدد  جه دهددا الراماددة إىل 

  اية حق ن املهاجرين. 

رحبددإ مقدددو اا الرددمالاة ابلتصددديق علدد  اتقاقاددة ايددعنب ل والتح ددانات الدديت أدخلددإ و  -102
علدددد  ا كددددار الترددددريعي واملخلي ددددي مل افحددددة العنددددا  ددددد املددددرأة. وأثدددددت تقددددديرها للتعدددددي ت 

 الترريعاة اليت أجريإ لت يا   عان ورية أم  املدامل املعل قق ن ا   ان.

اةه د اليت ثصلتها يدل فاناا للحدد مدن الققدر واريدتبعاد إ ابك تان م  التقدير ورحد -103
ال راهادة  خعدا إءاو ءتدة حارت ر تزال ترعر ابلقلق ارجتماعي وحت   حالة كبار ال ن. و 
 .وامل لم ااعة الروما عل  ا    إ  وخاصة  د املهاجرين و 

قد ن ا   دان ور يداما حقد ن وأقّرت البرو ابةه د الديت تبدص ا يدل فاناا فامدا يتعلدق ق -104
 املرأة. 

وأقددددّرت القلبدددد  ابلتقدددددم اقددددرء   تنقاددددص الت صدددداات املقب لددددة أ ندددداو اريددددتعرا، الدددددورج  -105
 الرامس النا . 

وهندد ت الربتغددال يددل فاناا علدد  التزامهددا الرايدد  قمايددة حقدد ن ا   ددان وخاصددة دورهددا  -106
   القاادج   تعزيز حق ن كبار ال ن.

وأشددادت قعددر إب ردداو مخلي ددة وكناددة حلقدد ن ا   ددان  ردداا  مدد  مبددادمل ابريدد   وها ددة  -107
 املدافع  عن مبدأ امل اواة. 

ورحددإ اه ريددة كد رت اةهدد د الديت تبددص ا يددل فاناا حلمايدة حقدد ن كبدار ال ددن   ددا    -108
ادهددا اةعددة ال كناددة ذلدد  اعتمدداد اريدد اتاجاة الرددار خة النرددعة. وأ نددإ علدد  يددل فاناا رعتم

 . 2020-2018النا اة لتنقاص قرارات  ل  األمن املتعلقة ابملرأة وال لم واألمن للق ة 

وأعرثإ اه رية م لدوفا عن تقديرها للرع ات املترصة لتعزيدز ا كدار املخلي دي قارثدة  -109
ام ال دماانت املتعلدق ارجتار ابلبرر وءتدة امل ارد املرصصة حلماية ال دحات. ورحبدإ ثتنقادص  دد

 ابلربا  الصج ي ّهس دم  الربا    ي ن العمس. 

ورحددد  ارحتددداد الرويدددي ثتنقادددص ثدددرانم  وكدددل يتعلدددق  ماعدددة الرومدددا  وابةهددد د املبصولدددة  -110
 لتعزيز ا كار املخلي ي قارثة ارجتار ابألشراض وتعزيز من  هصا ارجتار. 

مايددة مددن التمااددز ف دد   عددن التصددديق علدد  اتقاقاددة ورحبددإ هندددوراس ابعتمدداد قددا  ن احل -111
 ايعنب ل.

إكارهدددا القدددا    واملخلي دددي   دددا   ذلددد  جعدددس  عزيدددز دددنغال علددد  يدددل فاناا لتوأ ندددإ ال -112
ال كنادددة حلقددد ن ا   دددان متمرددداة مددد  مبدددادمل ابريددد   ولتصدددديقها علددد  الربوت كددد ل  مخلي دددتها

 ات تقدح الب عات. ارختاارج رتقاقاة حق ن العقس املتعلق إبجراو

ورحدإ أوءث  دتان مد  التقددير التصدديق علد  الصد  ك الدولادة املتعلقدة ققد ن املدرأة  -113
 والعقس  واةه د املبصولة لتح   حالة األقلاات ال كناة وكبار ال ن.
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وأ نإ إيرائاس عل  يل فاناا   راو ها ة املدافع  عدن مبددأ امل داواة  ورعتمداد قد ا    -114
وياايدددددات تردددددمس قدددددا  ن اررتبددددداط املدددددد  و ددددددام ال دددددماانت املتعلدددددق ابلردددددبا  وايددددد اتاجاة 

 الرار خة النرعة ك يلة األجس. 

وأشار وفد يل فاناا إىل أن احل  مدة قدد صداعإ قدا  ان  جديددا  لإليد ان ل دمان تد فر  -115
ا قامددة الدائمددة مددن أجددس ال دد ن العددام   ددا   ذلدد  ألفددراد اجملم عددات ال ددعاقة احلاصددل  علدد  

  إراد حل ل فعالة ملراكلهم ال  ناة.

 ن لتحدتت الديت ي اجههدا ال د ان امل دنّ ردا  عل  ا عتمدت يل فاناا ياايات شاملةوا -116
الققدر ثد  كبدار ال دن.  ر تردار  ا  جتنبد التقاعديدة املعاشداتفقدد ءادت و اية حق ن كبدار ال دن. 

ارجتماعادة مدن أجدس حت د  ال  د  املدايل  عداانت الديت تدندم ا لإ يل فاناا التردريعاتعدّ كما 
 2025-2015الربانم  ال كل لإلي ان للق ة  وقد ت من   ةعر الققر. ل بار ال ن املعرّ 

ار ددماج حتقادق ل بار ال ن مما أاتح ت فر رعاية عالاة اةد دة و   ئمداثر خاصة لت فر ي ن مت
 .ارجتماعي

 مة جه دا  عل  امل ت   ال كل ملعاةة الق ات البا ادة. و  ال قدإ  ق دع  وثصلإ احل  -117
التزمدددإ ال دددلعات ث اايدددة التعددداون والتعا دددد مددد  ثلددددانم أخدددر  مدددن أجدددس الدددتم ن مدددن معاةدددة 

 الق ات الرائ ة    ارت احلماية البا اة واألمن وا جرة.

ارتقاقاددة الدولاددة حلمايددة اادد  علدد  وأكلقددإ يددل فاناا درايددة تتندداول احتمددال التصددديق  -118
. وكا ددإ يددل فاناا ثصدددد ار تهدداو مددن عملاددة التصددديق علدد  األشددراض مددن ارختقدداو الق ددرج

 (. 29)رقم  1930  تعلقة ابلعمس اةربجمندمة العمس الدولاة املقاقاة رت 2014ثروت ك ل عام 

ولادة حلمايدة حقد ن ااد  جدو  التصدديق علد  ارتقاقادة الدتندر   ال لعات وكا إ  -119
ندس  اد مد  مراعداة أن حقد ن العمدال املهداجرين   دا   ذلد    العمال املهاجرين وأفدراد أيدرهم

م  ارتقاقاة ومعاير ارحتاد   افقالترريعات اقلاة  ا يت كا إ قد  ُدّمإ ابلقعس   ج األير   
ألن   1961م اةن ددداة لعدددام حدددارت ا عدددداخقدددض مل تصددددن يدددل فاناا علددد  اتقاقادددة و األوروان. 

 قا  ن امل اكنة قد اشتمس ابلقعس عل  اا  مبادمل ارتقاقاة.

 تها  اةتام  أعر  ال فد عن امتنا ع للدول األع او   األمم املتحدة اليت كرحدإ أيد لو  -120
حقد ن ا   دان   العديدد حالدة    حت د ايدتعرا، األقدران يدامهإ آلادة وقدد . ات صاا قدمإ و 

وابلتدايل  التزام يل فاناا ثتعزيز حقد ن ا   دان علد  امل دت   الددويل. ّددا  ال فد وأّكد من البلدان. 
 . 2028-2026يُ شش يل فاناا  ق ها  ددا    ا تراابت  ل  حق ن ا   ان للق ة 

 االستنتاجات و/أو التوصيات  -اثنياا  

التوصرريات الررّ قرردأمن   أحلنرراء افرروار التفاعلد/املدرجررة أد   نظرررت سررلوفينيا    -121
 والّ حتظى بدعم سلوفينيا: 

التصررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة فمايررة  يررع األفرر ا  مررن اال تفرراء  121-1
  القسري )فرنسا( )ليتوانيا(؛
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إمتام عملية التصديق على االتفاقية الدولية فماية  يع األفر ا  مرن  121-2
 تفررراء القسرررري )أو(رانيرررا(؛ د دة اجليرررود الراميرررة إال التصرررديق علرررى االتفاقيرررة اال

 الدولية فماية  يع األف ا  من اال تفاء القسري )سلوفا(يا(؛
املتعلرررق  2014التصررديق علررى بروتو(رروة منظمررة العمررل الدوليررة لعررام  121-3

ة لهيطانيرررا ( )اململكرررة املتحرررد29)رقرررم  1930ابتفاقيرررة العمرررل اجلرررهي وتنفيررر    
 العظمى وأيرلندا الشمالية(؛

ضرررمان اسرررتقسة امللسسرررة الو نيرررة فقررروق ل التقررردم ا ررررد االسرررتناد إال 121-4
 ؛)أو(رانيا( ها إال أعلى مستوىعتماداب واالرتقاءاإلنسان   سلوفينيا 

حتسر  إمكانيرة افصروة علرى رعايرة معقولرة الكلفرة ويات نوعيرة جيرردة  121-5
 واألف ا  يوي اإلعاقة العقلية أو البدنية )أسرتاليا(؛لكبار السن 

مواصرررلة ا ررراي تررردابم فعالرررة فمايرررة حقررروق ايفموعرررات الضرررعيفة  رررا    121-6
 يلك النساء واأل فاة و(بار السن واألف ا  يوي اإلعاقة )الص (؛

ا رراي ترردابم مناسرربة مررن أجررل التنفيرر  الفعرراة للرره م  الررو ين لتكررافل  121-7
 ر  ب  املرأة والرجل )أفغانستان(؛الف

مواصررررلة إي(رررراء الرررروعد   ايفتمررررع ابفاجررررة إال القضرررراء علررررى التمييررررز  121-8
 والتعصأب و طاب الكراهية )سلوفا(يا(؛

د دة اجليود افكومية الرامية إال مكافحة العنصرية والتعصأب و طاب  121-9
 الكراهية )مصر(؛

الراميررة إال توعيررة اجلميررور ابفاجررة إال القضرراء مواصررلة تعزيررز اجليررود  121-10
 على  طاب الكراهية والتعصأب )ليتوانيا(؛

تعزيز اإل ار التشريعد   حاالت  طاب الكراهيرة العنصررية والعنرف  121-11
دوافررع عنصرررية عررن  ريررق ضررمان إجررراء حتقيررق فعرراة ومقاضرراة اجلنرراة الرر ي حتر(رر  

 ؛ناسب )رواندا(مومعاقبتيم على حنو 
 يةويرررة اجلنسررراهللتمييرررز علرررى أسررران امليرررل اجلنسرررد و صرررراحة لظرررر اف 121-12
 املثليرات واملثلير  ع محست التوعية ملكافحة القوالب النمطية والتحيرز ضرديوتشج

 )إسرائيل(؛ ومزدوجد امليل اجلنسد واملتحول  جنسياا وحاملد صفات اجلنس 
 زيل )العراق(؛تعزيز اجليود املب ولة ملكافحة العنف املن 121-13
مواصلة اجليود املب ولة ملكافحة العنرف املنرزيل وتعزيرز اليرات افمايرة  121-14

 للضحا  )لبنان(؛
نررع العنررف ملطررة و نيررة صرريغة النيائيررة خ رراي  طرروات فعالررة لوضررع الا 121-15

األسررري والعنررف ضررد املرررأة وتنفيرر ها   ررا   يلررك املبررادل التوجيييررة للعمررل مررع 
 ؛لسعتداء اجلنسد )بوتسوا ( نتعرضو ين األ فاة ال ي



A/HRC/43/15 

15 GE.19-21936 

مواصلة تعزيز جيودها من  سة اسرتاتيجية فاملة فماية (بار السن  121-16
سوء املعاملة  وضمان التحقيرق   حراالت سروء اإلي اء و من العنف و يع أفكاة 

 ؛)ملديف( قاضاة منف ييامعاملة املسن  وم
  هيار ألغراض اجلرنس والعمرل اجلرجتمنع االعزيز التدابم الرامية إال ت 121-17

حتديرررد هويرررة الضرررحا  واملعرضررر  خطرررر االجترررار الراميرررة إال تررردابم ال رررا   يلرررك 
ومعررراقبتيم  مسحقررتيم القضررائيةودعميررم  و صرريو املرروارد للتحقيررق مرررع اجلنرراة و 

 )أسرتاليا(؛
سرررريما مواصررررلة اجليررررود املب ولررررة ملكافحررررة االجتررررار ابألفرررر ا   وال  121-18

 )جيبويت(؛ جرينااملتاستغسة األ فاة والنساء عن  ريق تعزيز مكافحة 
مواصلة جيودهرا املب ولرة ملنرع االجترار ابألفر ا  وال سريما األ فراة  121-19

 )ميامنار(؛
االجترررررار ابلبشرررررر حررررراالت جيرررررود إضرررررافية للتحقيرررررق    يرررررع بررررر ة  121-20

 طررررورة اجلر ررررة مرررردى سررررب مررررع  ررررا يتناومعرررراقبتيم  القضررررائية ملنفرررر ييا ةسحقرررراملو 
 ؛)صربيا(
مواصررلة اجليررود الراميررة إال مكافحررة االجتررار ابلبشررر وضررمان افمايررة  121-21

 للضحا  )األردن(؛
هويرررة ضرررمان االيرررات املناسررربة لتحديرررد  الراميرررة إالاجليرررود مضررراعفة  121-22

بنراءا و اصة األ فاة   را   يلرك تقردس مسراعدة فراملة  ومحايتيم  ضحا  االجتار
 ؛على احتياجاهتم الفردية )الفلب (

وتقردس  لنساء املعرضات خطر االجتاراتعزيز التدابم الرامية إال حتديد  121-23
  لرومرا وامليراجرات والسجترات و البرات اللجروء اعة ا  ال سيما نساء الدعم هلن

  ؛والتدابم الرامية إال معاجلة األسباب اجل رية لسجتار )بيسرون(
لضرررحا  ت  سياسرررات تضرررمن تررروفم املسررراعدة والرعايرررة الكرررافياتأبررراع  121-24

 االجتار ) يورية إيران اإلسسمية(؛
الفتات  دماجمواصلة اجليود الرامية إال افد من الفقر وضمان د دة إ 121-25

 (؛الضعيفة  وال سيما (بار السن )بواتن
 وانعدام املساواة )ميامنار(؛ مواصلة جيودها الرامية إال حماربة الفقر 121-26
صلة تنفير  التردابم الراميرة إال افرد مرن مسرتوى الفقرر واالسرتبعاد موا 121-27

 ؛)اهلند( اا   مع إيسء اهتمام  ا  لرفا  الفتات األ(ثر ضعفداالجتماع
 مواصلة املبادرات اإلجيابية املت  ة من أجل رفا  (بار السن )اهلند(؛ 121-28
ابلفعل لتحقيق املسراواة بر  اجلنسر  ومتكر  ا مودة يود مواصلة اجل 121-29

املرأة   ا   يلك من  سة د دة مشار(ة املرأة   افياة السياسية على الصعيدين 
 ؛ا لد والو ين )أسرتاليا(
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مواصرلة اجليررود الراميررة للقضرراء علررى التمييررز ضررد املرررأة   ررا   يلررك  121-30
 نس(؛التمييز   سوق العمل )تو 

مواصرررلة تنفيررر  السياسرررات الراميرررة إال تعزيرررز مشرررار(ة املررررأة   افيررراة  121-31
العامرررة والسياسرررية وا ررراي مزيرررد مرررن اخطررروات ملكافحرررة ومنرررع العنرررف ضرررد املررررأة 

 ؛والعنف املنزيل ) يورية مولدوفا(
مواصرررلة ا ررراي تررردابم مرررن أجرررل محايرررة حقررروق املررررأة  وال سررريما منرررع  121-32

 رأة )بواتن(؛العنف ضد امل
التعريف القانوين لسغتصاب   القرانون اجلنرائد ثير   إعادة النظر   121-33

  (؛أو التيديد اجلسدي )فيلداإل(را  بدالا من القوة أو الرضا يستند إال عدم 

اصررلة السياسررات الراميررة إال منررع ومكافحررة  يررع أفرركاة العنررف مو  121-34
 ؛املنزيل واالعتداء اجلنسد )جورجيا(ضد املرأة   ا   يلك العنف 

مواصرلة اجليرود الراميرة إال منرع العنرف املنرزيل والعنرف ضرد املررأة مرن  121-35
 ؛سمهغ(ك سة اعتماد  طة و نية هل ا الغرض )ل

مواصررلة تعزيررز الترردابم الراميررة إال منررع العنررف ضررد املرررأة ومكافحترر   121-36
 )ميامنار(؛

منرع ومكافحرة العنرف ضرد املررأة  الراميرة إال تردابم العزيز املضد   ت 121-37
 ؛ ا   يلك العنف املنزيل واالعتداء اجلنسد )ملديف(

التعريف القانوين لسغتصاب   القرانون اجلنرائد ثير  إعادة النظر    121-38
 الرضا )اليو ن(؛ يستند إال عدم

قررروق واإلدمررراج وتكرررافل افاإلجنرررادات   جمررراة تعزيرررز و يرررد مواصرررلة ت 121-39
الهام  الو نية املنف ة )اجلميوريرة   إ ار ألف ا  يوي اإلعاقة لرفا  الالفر  و 

 ؛الدومينيكية(
محايررة األفرر ا  يوي اإلعاقررة وتشررجيع الراميررة إال ة اجليررود مواصررل 121-40

مشار(ة ايفتمع املدين   صياغة القروان  واخطرا الرّ هترد  إال حتسر  أوضراعيم 
 ان(؛)لبن
ضمان اإلدماج الكامل لألف ا  يوي اإلعاقة   ايفتمع من  رسة  121-41

 بر م  تكافل الفر  وضمان عدم التمييز ضدهم )قطر(؛
مواصرررلة تنفيررر  األنشرررطة الرررّ تل(رررد اإلدمررراج الترررام لألفررر ا  يوي  121-42

 اإلعاقة   ايفتمع )اجلبل األسود(؛
ير  الفعراة لا رار التشرريعد القرائم هتمام (برم للتنف صيو اواصلة م 121-43

الرر ين بشرنن اسررت دام لغررة األقليررات  مررع اإلفررارة بوجرر   ررا  إال ترروافر املررو ف  
  لغت    اخدمات العامة واملكاتب ووسائا اإلعسم )إيطاليا(؛لدييم معرفة ب

 مواصلة اجليود الرامية إال منع التمييز ضد  اعة الروما )ألبانيا(؛ 121-44
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للرره م  الررو ين ملكافحررة التمييررز ضررد أقليررات  اا لعمررل وفقررمواصررلة ا 121-45
 ؛)لبنان( 2021-2017للفرتة روما ال

تعزيررز حقرروق اإلنسرران ورفررا  جمتمعررات جمرراة مواصررلة إحررراد تقرردم    121-46
ميوريرررة اجلالرومرررا )املتعلقرررة عماعرررة تررردابم لمرررن  رررسة الررره م  الرررو ين ل الرومرررا 

 ؛(يةالدومينيك
 الرومررااملتعلقررة عماعررة ترردابم لالرره م  الررو ين لد دة تكثيررف تنفيرر   121-47
 )جورجيا(؛ 2021-2017للفرتة 
مشررار(ة أ فرراة الرومررا   نظررام التعلرريم الررّ تضررمن السياسررات تعزيررز  121-48
 ؛)بمو( العام
ميوريرة اجل)مواصلة تعزيز تنفي  السياسات الرامية إال دم  امليراجرين  121-49

 ؛(يةدومينيكال
حتسررر  أوضررراع املعيشررررة والعمرررل واألوضرررراع االجتماعيرررة للميرررراجرين  121-50

 والسجت  وحصوهلم على الرعاية الصحية )تر(يا(؛ 
مواصرررلة اجليرررود الراميرررة إال تعزيرررز حقررروق امليررراجرين و رررال  اللجررروء  121-51

 )العراق(؛
قيرريم الفررردي ضرمان احرررتام مبرردأ عردم اإلعررادة القسرررية مرن  ررسة الت 121-52

 ؛جرة )بمو(من حاالت اهللكل حالة 
ضرررمان إمكانيرررة حصررروة  رررال  اللجررروء علرررى إجرررراءات جلررروء عادلرررة  121-53

 )أفغانستان(؛
لى إجراءات جلوء عادلة عصوة  يع  ال  اللجوء إمكانية حمان ض 121-54

 ؛غ عنيا   ه ا الصدد )أيربيجان(وفعالة  والتحقيق    يع افاالت املبلأ 
 ة د دة الوعد واملعرفرمن أجل توفم التدريب لسلطات إنفاي القانون  121-55

املتعلقرة  عاملرة  رال  اللجروء لسلتزامرات اإلجراءات الّ تت  ها و امتثاة وضمان 
 ؛والقواعد األوروبية والدولية )(ندا(

ان حصوة  يع  ال  اللجوء على متثيل قانوين  عن  ريق توفم ضم 121-56
أتعررراب مسررراعدة قانونيرررة جمانيرررة ألولترررك الررر ين ليسررروا   وضرررع يسرررم  هلرررم بررردفع 

 )قه (؛  اما 
 لى إجراءات جلوء عادلة وفعالة عصوة  يع  ال  اللجوء ح مانض 121-57

 نيا والقانون الدويل )هندوران(؛ ا يتوافق مع قانون افماية الدويل اخا  بسلوفي
املشررطوبة أؤررا هم  رراي الترردابم املناسرربة لضررمان حقرروق األفرر ا  ا 121-58

 2018مررررن سررررجل املقيمرررر  الرررردائم   امتثرررراالا لقرررررار ا كمررررة الدسررررتورية لعررررام 
  )فرنسا(.
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سو  تدرن سلوفينيا التوصيات التالية  وستقدم ردوداا علييا   الوقن املناسب   -122
 :الدورة الثالثة واألربع  يفلس حقوق اإلنسانانعقاد ولكن   موعد ال يتجاود 

عمليرررة التصرررديق علرررى الهوتو(ررروة اال تيررراري امللحرررق ابلعيرررد  (مررراةإ 122-1
 الدويل اخا  ابفقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )السنغاة(؛ 

التصرديق علرى االتفاقيرة الدوليرة فمايررة حقروق  يرع العمراة امليرراجرين  122-2
 وأفراد أسرهم )بنغسديش( )مصر(؛

فاقية الدولية فماية حقوق  يع العمراة  اي تدابم للتصديق على االتا 122-3
(؛ النظررر   إمكانيررة التصررديق علررى االتفاقيررة إندونيسررياامليرراجرين وأفررراد أسرررهم )

الدوليرررة فمايرررة حقررروق  يرررع العمررراة امليررراجرين وأفرررراد أسررررهم )النيجرررر(؛ النظرررر 
اد االنضرررمام إال االتفاقيرررة الدوليرررة فمايرررة حقررروق  يرررع العمررراة امليررراجرين وأفرررر   

 ؛أسرهم )الفلب (
االتفاقية الدولية فمايرة حقروق  يرع العمراة إمتام عملية التصديق على  122-4

 )السنغاة(؛ املياجرين وأفراد أسرهم
النظرررررر   التصرررررديق علرررررى اتفاقيرررررة  فررررري  حررررراالت انعررررردام اجلنسرررررية  122-5
 )أوروغواي(؛  1961 لعام
 1961حررراالت انعرررردام اجلنسررررية لعررررام  فرررري  نضرررمام إال اتفاقيررررة الا 122-6

إجررراءات حتديررد حرراالت انعرردام اجلنسررية لضررمان محايررة األفرر ا  عررد د  وضررعو 
 ؛اجلنسية )الهاديل(

 1961التصرررديق علرررى اتفاقيرررة  فررري  حررراالت انعررردام اجلنسرررية لعرررام  122-7
 )سلوفا(يا( )إسبانيا( )مقدونيا الشمالية(؛

اتفاقيرررررة  فررررري  حررررراالت انعررررردام اجلنسرررررية والتصرررررديق علييرررررا  توقيرررررع 122-8
 )(رواتيا(؛

التصرررديق علرررى اتفاقيرررة  فررري  حررراالت انعررردام اجلنسرررية  والهوتو(ررروة  122-9
اال تياري امللحق ابلعيد الدويل اخا  ابفقوق االقتصادية واالجتماعيرة والثقافيرة 

 والصكوك األ رى املتعلقة ثقوق اإلنسان )هندوران(؛
اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقرة ابلعمراة النظر   التصديق على  122-10

 ( )الفلب (؛189)رقم  2011  املنزلي 
بشررنن   اب تصررا  اللجنرة املعنيررة ثراالت اال تفرراء القسرري اعررت اال 122-11

الررردوة األ ررررا  األ ررررى أو  ابلنيابرررة عرررنيم مرررن األفرررراد أوالرررواردة تلقرررد الرسرررائل 
  اب تصررررا  اللجنررررة املعنيررررة ثرررراالت اال تفرررراء االعرررررتا)ليتوانيررررا(؛ فييررررا والنظررررر 

الردوة األ ررا  ابلنيابة عرنيم أو من الضحا  أو الواردة القسري   تلقد الرسائل 
 )سلوفا(يا(؛والنظر فييا األ رى 
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اعتماد عملية مفتوحة على أسان اجلدارة عنرد ا تيرار مرفرح  علرى  122-12
الررررو ين هليتررررات معاهرررردات األمررررم املتحرررردة )اململكررررة املتحرررردة لهيطانيررررا املسررررتوى 

 العظمى وأيرلندا الشمالية(؛
التن(د من أن أم  املظامل املعين ثقروق اإلنسران مسرتقل ياتيراا بصرورة  122-13

 اتمة ومستقل عن افكومة من  سة تعديل تشريع املالية العامة )الدامنرك(؛ 
املظررامل وااليررات الو نيررة األ رررى فقرروق اإلنسرران أمرر   تلقرردضررمان  122-14

 ؛يرلندا(أرقابة املالية عن افكومة )لل االستقسة التامكا  و ال تمويلال
تكثيرررف اجليرررود الراميرررة إال إنشررراء ملسسرررة و نيرررة فقررروق اإلنسررران  122-15

 )األردن(؛
 النظر   إنشاء ملسسة و نية فقوق الطفل )لبنان(؛ 122-16
من أجرل ضرمان مبدأ املساواة  وارد إضافية هيتة املدافع  عن د ويتز  122-17

 ؛)مقدونيا الشمالية( قياميا بعمليا بشكل اتم وفعأاة
ترردابم ملكافحررة  يررع أفرركاة انتيا(ررات حقرروق اإلنسرران ضررد   وضررع 122-18

 ؛(بار السن )أنغوال(
ق مواصررلة ا رراي ترردابم لتعزيررز وضررمان اإلعمرراة الكامررل جلميررع حقررو  122-19

 ؛اإلنسان للشباب ) يورية مولدوفا(
نفيررر  قرررررارات ا كمرررة الدسررررتورية الرررّ مل يت رررر  بشرررن ا أي إجررررراء  ت 122-20

 قانون الصحة العقلية )املكسيك(؛ إعادة النظر  سيما تلك املتعلقة بضرورة  ال
 كللمل راا  املعتمدةالتدابم دة وتمة تنفي  التدابم القائمة ابلفعل و د  122-21

 ؛)تر(يا( ا ورد أعس م
مكافحررة التمييررز عميررع بتعزيررز   مررن  ررسة اسرررتاتيجية فرراملة  القيررام 122-22

 أو  ررال  ترر أو السج ينامليرراجر وضررع  علررى أسررانالتمييررز أفرركال    ررا   يلررك 
مكافحررة الراميررة إال  اوتعزيررز سياسرراهتحالررة أ رررى؛  اإلعاقررة أو أييوي اللجرروء أو 
 و طاب الكراهية ) يورية فنزويس البوليفارية(؛ العنصرية
 مواصلة تنقي  قانون تكافل الفر  ب  الرجل واملرأة )ألبانيا(؛ 122-23
 مواصلة ب ة اجليود لتعزيز املساواة ب  اجلنس  )األردن(؛ 122-24
منررع العنصرررية و(ررر  مررن أجررل لتمييررز مناهضررة لصررياغة سياسررة فرراملة  122-25

 ؛ا )أيربيجان(مء عليياألجانب والقضا
لتمييرز ابلتشراور مرع يثلرد ايفتمرع مناهضرة لاعتماد اسرتاتيجية فاملة  122-26

 ؛املدين )لكسمهغ(
اصلة تعزيز اإل ار امللسسد واملعيراري للحمايرة مرن التمييرز )اجلبرل مو  122-27

 األسود(؛
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   را وتنفي ها ابلكامرل تصميم اسرتاتيجيات ملنع  يع أفكاة التمييز 122-28
  مناهجيرا التعليميرة  للقضراء  التمييرزاملتعلقة بعدم   يلك عن  ريق دم  القيم 
 ؛(إندونيسياعلى العنصرية و(ر  األجانب )

كافحرة املتعلقرة    تشريعاهتا وسياساهتا واسررتاتيجياهتا  احةا صر إدراج  122-29
علرى أسران اجلرنس أو اجلوانب القائم األفكاة و العرتا  ابلتمييز املتعدد ا التمييز

 امليررراجرين أو  رررال  حالرررة أو األصرررل العرقرررد أو امليرررل اجلنسرررد  أو بسررربب عمررررال
 )هندوران(؛حالة أ رى عاقة أو أي اإل ي  يو اف األأو  ت اللجوء أو السج

وضررع سياسررات عامررة هتررد  إال القضرراء علررى التمييررز   ررا   يلررك  122-30
حتسررر  اسرررتجابة نظرررام العدالرررة علرررى   هررر ا الصررردد  عمرررل  والالتمييرررز العنصرررري

لكراهيررة والعنررف علررى أسرران العرررق  مررن  ررسة ضررمان ا اجلنائيررة فرراالت  طرراب
 )(وستاريكا(؛ سحقة القضائيةالتحقيق وامل

  ال سررررريما التمييرررررز زكافحرررررة  يرررررع أفررررركاة التمييرررررمليرررررد تررررردابم حتد 122-31
البيررررا ت ة  طرررراب الكراهيررررة و العنصررررري  مررررع الرت(يررررز بشرررركل  ررررا  علررررى حماربرررر

 ضد األقليات )جيبويت(؛املوجية األجانب  والّ حترأض على (ر  العنصرية
الوعد   ايفتمرع بضررورة القضراء علرى  رفع تعزيز األنشطة الرامية إال 122-32
 (؛و طاب الكراهية )اليو نوالتعصب  التمييز
علررى التمييررز   ايفتمررع   األنشررطة والقرروان  اهلادفررة إال القضرراءتعزيررز  122-33

الكراهيرررة ضرررد األقليرررات واجلماعرررات  طررراب وغرررم يلرررك مرررن أفررركاة التعصرررب و 
علرى أسران امليرل اجلنسرد أو اهلويرة اجلنسرية أو تلرك القائمرة األ رى   ا   يلرك 
 ؛يسلندا(ااخصائو اجلنسية )

الكراهيررة ا رراي املزيررد مررن الترردابم الفعالررة ملكافحررة التمييررز و طرراب  122-34
 والعنصرية )تر(يا(؛

تكثيف التدابم والهام  الرامية إال مكافحرة العنصررية و(رر  األجانرب  122-35
 والتعصب )الفلب (؛

ردع   و عرقردللحد من حاالت التمييز العنصري وال قوىنفي  تدابم أت 122-36
ع دوافرررالررر ي حتر(ررر  العنرررف نرررع  طررراب الكراهيرررة  وااللترررزام ابجليرررود املسرررتمرة مل

 ؛عنصرية  ال سيما جتا  الفتات الضعيفة )جزر البياما(
 رراي ترردابم فعالررة ملنررع اجلرررائم العنصرررية و طرراب الكراهيررة العنصرررية ا 122-37

عاقبررة موالتحقيررق فييررا و   والعنررف ضررد األقليررات   ررن فررييم امليرراجرون والسجتررون
 مرتكبييا )إ(وادور(؛

فحة التمييز والعنصرية من  رسة اعتماد اسرتاتيجية فاملة بشنن مكا 122-38
رى مع  يع األ را  امليتمة )أودبكستان(؛  عملية مشاورات جتج

مواصرررلة اجليرررود املب ولرررة ملكافحرررة التمييرررز و طررراب الكراهيرررة ضرررد  122-39
 األقليات واألجانب )تونس(؛
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تكثيررف اجليررود املب ولررة ملكافحررة جرررائم الكراهيررة و طرراب الكراهيررة   122-40
 اللتزامات الواردة   إعسن وبر م  عمل ديرابن )أفغانستان(؛ متشياا مع ا

يررود الراميررة إال مكافحررة د دة  طرراب الكراهيررة  و اصررة تكثيررف اجل 122-41
  ايفراة  ديرة عنصرر ا اععلى وسائل التواصل االجتماعد  مرن  رسة إدانرة اللغرة امل

 دد )بنغسديش(؛العام  وتعزيز استجابة نظام العدالة اجلنائية   ه ا الص
الرررر ي طرررراب الكراهيررررة العنصرررررية والعنررررف املتعلقررررة خقرررروان  التعزيررررز  122-42

مبدأ املسراواة وضرمان هيتة املدافع  عن بدوافع عنصرية لز دة دعم عمل يرتكب 
 ؛معاقبة اجلناة )بوتسوا (

للتصدي خطاب الكراهية على وسائل التواصل  ةفامل اتتشريعسن  122-43
 االجتماعد وأما(ن أ رى )غا (؛

مواصلة اجليود املب ولة ملكافحة  طاب الكراهية  وتعزيرز قردرة نظرام  122-44
 (؛إندونيسيافاالت جرائم الكراهية ) التصديالعدالة اجلنائية على 

 ؛ية )العراق(مكافحة  طاب الكراهترمد إال محست توعية تنظيم  122-45
والعنصرررية ضررد تكثيرف اجليررود الراميررة إال مكافحررة  طرراب الكراهيررة  122-46

 املسلم  واألقليات العرقية )األردن(؛
كافحة  طاب الكراهية وجرائم الكراهية   ممواصلة اجليود املب ولة  122-47

 األ رى )نيجم (؛
ري  علرى العنررف  طراب الكراهيررة والتحرومكافحرة ا راي تردابم ملنررع  122-48

فربكة اإلنرتنرن ضد األقليات على حنو أ(ثر فعالية  سواء على اإلنرتنن أو  ارج 
 ؛) يورية (ور (

 يررررع حرررراالت  طرررراب الكراهيررررة ضررررد مررررع عرررردم التسررررام  ضررررمان  122-49
 املياجرين واألقليات العرقية والدينية )أودبكستان(؛

 الكراهيرررة العنصررررية لتحقيرررق    طرررابالراميرررة إال ااجليرررود  كثيرررفت 122-50
التحقيرق فييرا بسررعة  مرع (فالرة يا نف يبدوافع عنصرية ومعاقبة ماملرتكب والعنف 

 ؛وفعالية )األرجنت (
زيرررز اسرررتجابة نظرررام العدالرررة اجلنائيرررة   حررراالت  طررراب الكراهيرررة تع 122-51

مرتكبييرا ة قاضراوالعنف العنصري عن  ريق ضمان إجراء حتقيرق فعراة ومالعنصرية 
 ومعاقبتيم على النحو املناسب ) يورية إيران اإلسسمية(؛

  حرراالت  طرراب  اخررا   ررا تعزيررز اسررتجابة نظررام العدالررة اجلنائيررة 122-52
 فييا بدافع الكراهية عن  ريق ضمان إجراء حتقيق فعاةاملرتكب الكراهية والعنف 

 ؛(ة اجلناة ومعاقبتيم على النحو املناسب )إسرائيلقاضاوم
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  حرراالت  طرراب اخررا   ررا زيررز اسررتجابة نظررام العدالررة اجلنائيررة تع 122-53
 ةقاضرراومفييررا عررن  ريررق ضررمان إجررراء حتقيررق فعرراة يي الصررلة الكراهيررة والعنررف 

 ومعاقبتيم على النحو املناسب )اب(ستان(؛ اجلناة
جررررررائم  طررررراب    تعزيرررررز نظرررررام العدالرررررة اجلنائيرررررة لضرررررمان التحقيرررررق 122-54

حنررو فعرراة ومناسررب  علررى تيمومعرراقبمقاضرراة اجلنرراة و  الكراهيررة والعنررف العنصررري
 ؛)لكسمهغ(

ديل قانو ررا اجلنررائد لتسررليا الضرروء علررى الرردوافع العنصرررية الررّ تعرر 122-55
 يات الصلة ) يورية إيران اإلسسمية(؛ نا تتلدي إال تفاقم اجلرائم واجل

ضرررد يرررز القوالرررب النمطيرررة والتح تكثيرررف اجليرررود الراميرررة إال مكافحرررة 122-56
املتحرررول  جنسرررياا وحررراملد صرررفات املثليرررات واملثليررر  ومزدوجرررد امليرررل اجلنسرررد و 

 ؛يرلندا(أ   ا   يلك عن  ريق إ سق محلة توعية على الصعيد الو ين )اجلنس 
عزيز اجليود الرامية إال إ اء التمييز ضد املثليات واملثلي  ومزدوجرد ت 122-57

   ررا   يلررك التوعيرررة املتحررول  جنسررياا وحرراملد صررفات اجلنسرر نسررد و امليررل اجل
 املثليرررات واملثليررر  ومزدوجرررد امليرررل اجلنسرررديفموعرررات لرررز دة القبررروة االجتمررراعد 

   يررررع جمرررراالت افيرررراة املينيرررررة  املتحررررول  جنسررررياا وحرررراملد صررررفات اجلنسرررر و 
 واالجتماعية )هولندا(؛

فرررس اجلرررنس إال بررررام  الصرررحة اجلنسرررية تعزيرررز وصررروة األدواج مرررن ن 122-58
واإلجنابية   ا يضمن على وج  اخصو  توافر  ردمات صرحية حمرددة لألفر ا  

 ؛املتحول  جنسياا )أوروغواي(
الوالردين مرن نفرس اجلرنس  سبشرنن االعررتا  بكر ةعام اتتشريع نأ س 122-59

ألدواج مرن نفرس اجلرنس ا إمكانيرة حصروةمنو الطفل  و(ر لك توسريع    ْ  املشار(  
 سلندا(؛اياملساواة مع اا رين ) أسانعلى على التبين 

اعتماد أحكام قانونية تسم  ابالعرتا  القرانوين بنروع اجلرنس لألفرراد  122-60
املتحول  جنسياا وا اي  طوات جمدية لتوعية السلطات واجلميرور ثقروق اإلنسران 

 ة(؛اخاصة  م )مالط
حرراملد صررفات  اء الهوتو(رروالت الرّر هتررد  إال "تطبيررع"عمررل علررى إ ررال 122-61

 )مالطة(؛القسرية  اجلنس  من  سة املمارسات الضارة والطبية  ا   يلك اجلراحة
بلرروغ أهرردا  التنميررة املسررتدامة  وحتسرر   ابجتررا  تعزيررز التقرردم ا رررد 122-62

 (؛ملفرات التنمية البشرية )اهلند
  املسررراعدة اإلمنائيرررة الرؤيرررة للوصررروة إال اهلرررد  د دة تدرجييرررة حتقيرررق  122-63

   املائة من النات  القومد اإل ايل )لكسمهغ(؛ 0.7 نسبة قدرها الدويل املتمثل  
د دة مقرررردار املسرررراعدة اإلنسررررانية واملسرررراعدة اإلمنائيررررة إال مسررررتوى  122-64

 ؛يتوافق مع  جتيا ا لد اإل ايل )تر(يا(
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د من أن تطبيرق ديباجرة اتفراق ابريرس يرنعكس   اجلولرة مواصلة التن( 122-65
مرع التزاماهترا  اا متشري  2020املسرتحقة   عرام  اا املقبلة من املسامهات ا ددة و ني

  وجب اتفاق ابريس )فيجد(؛
إفررررا(اا النسررراء واأل فررراة واألفررر ا  يوي اإلعاقرررة  ضرررمان إفرررراك 122-66
ام  املتعلقررة بتغررم املنررا  وافررد مررن التشررريعات والسياسررات والرره وضررع    جمررد ا 

 خما ر الكوارث )فيجد(؛
وضررع وإنفرراي مدونررة مررن أجررل ترروفم متويررل حمرردد للجنررة منررع الفسرراد  122-67

اليات موحلوقة لافرا   بشنن إساءة  وضعسلوك   ا   يلك من  سة القواعد 
لمعلومرررات واملررروارد العامررررة لاسرررت دام أعضررراء اجلمعيرررة الو نيرررة وايفلررررس الرررو ين 

 (؛)الوال ت املتحدة األمريكية
ومرررا يررررتبا  رررا مرررن اي التررردابم السدمرررة ملعاجلرررة ومكافحرررة الفسررراد ا ررر 122-68

اإلدارة تررردبم ية   لضرررمان الشرررفاف أ(ررره  فعاليرررةباإلفرررست مرررن العقررراب عمليرررات 
 العامة ) يورية فنزويس البوليفارية(؛

تعزيز الرقابة على الشر(ات السرلوفينية العاملرة   اخرارج فيمرا يتعلرق  122-69
ع  نرزا ال سريما   منرا ق الو  سل  ألنشطتيا على التمتع ثقوق اإلنسان  محلأتأبي 

ر انتيا(رررات حقررروق حررراالت االحرررتسة األجنررر   حيررر  ترررزداد خمرررا والرررّ تشرررمل 
  (؛اإلنسان )دولة فلسط

عزيرز التردابم الراميررة إال التصردي للعنرف املنررزيل واالعترداء اجلنسررد  ت 122-70
 را   يلررك ضررمان الوصروة الفعرراة إال  رردمات الردعم وسرربل االنتصررا  ووسررائل 

 )الفلب (؛ من النساء افماية للضحا 
ة لكبررار السررن مررن العنررف و يررع تنفيرر  ترردابم لضررمان افمايررة العمليرر 122-71

جنرررراة املسحقررررة القضررررائية للأفرررركاة سرررروء املعاملررررة والتحقيررررق   هرررر   افرررراالت و 
 ؛)أودبكستان(

 ررراي تررردابم ملكافحرررة العنرررف املنرررزيل وتررروفم افمايرررة فقررروق الفترررات ا 122-72
و(برررار السرررن األفررر ا  يوو اإلعاقرررة الضرررعيفة   رررا   يلرررك النسررراء واأل فررراة و 

 الروسد(؛ )االحتاد
القضررائية  عررن  ريررق د دة حتسرر   دعاوىالررترررا(م مواصررلة افررد مررن  122-73

 ؛واملوارد املالية للمحا(م )أملانيا( تو يفالمستوى 
مان افق   العدالة جلميع املعتقل   مرن  رسة تروفم حمرامد دفراع ض 122-74
 )(وستاريكا(؛ من أجل توفم حقوق الدفاع وا ا(مة العادلةأبتعاب جمانية عام 
ضمان اسرتفادة  يرع ا تجرزين بفعاليرة مرن حقيرم   االتصراة  حرام   122-75

 ؛)الدامنرك( إيا لزم األمروجما ا من افرية   مرما حمن  بداية 

حتسرر   رررو  العرريش   مرافررق االحتجرراد متشررياا مررع قواعررد نيلسررون  122-76
 مانديس )أنغوال(؛
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جر ررة مدنيررة ولررريس التشررريم عترره يديل تشررريعات التشررريم ثيرر  تعرر 122-77
 يرلندا الشمالية(؛أجنائية )اململكة املتحدة لهيطانيا العظمى و 

مواصلة اجليود املب ولة ملكافحة االجتار ابألف ا   ال سريما النسراء  122-78
 من  سة املقاضاة الفعالة للجناة )فيلد(؛حتديداا واأل فاة  و 

دة اجليرررود املب ولرررة ملنرررع االجترررار ابألفررر ا  واسرررتغسة األ فررراة د  122-79
 ؛)مصر(يم دعمالضحا  و ومحاية 
مواصرررلة اجليرررود املب ولرررة ملكافحرررة االجترررار ابلبشرررر والتمسرررك ثقررروق  122-80

 ؛ضحا  االجتار ابلبشر و( لك حقوق املياجرين )نيجم (
االجتار ابلبشر وتعزيرز اليرات الرصرد مواصلة اجليود املب ولة ملكافحة  122-81

 و ع البيا ت )تونس(؛
من  ضرحا  و واصلة تعزيز هيكليا امللسسد ملكافحة االجتار ابلبشر م 122-82

 وافمايرة الفعالرة االجتار سبل افصوة على ما يكفد مرن الرعايرة الصرحية واملشرورة
 )اب(ستان(؛

ومقاضررراهتا واملعاقبرررة التحقيرررق    يرررع حررراالت االجترررار ابألفررر ا   122-83
 ؛مناسبة )إسرائيل(إنصا  وتزويد ضحا  ه   اجلرائم بتدابم علييا 
  مكافحة االجترار ابألفر ا   وال سريما مرن  املب ولة عزيز جيودهات 122-84

تعزيررز  عررن  ريررق ررسة ضررمان ترروفم الرردعم الكررا  واملرروارد التنهيليررة للضررحا   و 
 )جزر البياما(؛ سحقة القضائيةجيود التحقيق وامل

مايرة الضرحا  وإنفراي القرانون والوقايرة مرن ها املتعلقرة ثمواصلة جيود 122-85
وفررررض عقررروابت ليرررد العاملرررة الصرررارمة جلررررائم االجترررار ابجلرررنس وااملقاضررراة   رررسة

)الروال ت  جتراربتيمرة اال   على  يع املدان  ويلة سجنمدة مناسبة   ا   يلك 
 ؛املتحدة األمريكية(

مسراعدة (افيرة بغر  النظرر عمرا علرى ضرحا  االجترار  حصروةضمان  122-86
إيا (ررانوا يتعرراونون مررع سررلطات إنفرراي القررانون   التحقيقررات واإلجررراءات اجلنائيررة 

 )بيسرون(؛
مواصلة دعرم األسررة ابعتبارهرا الوحردة األساسرية والطبيعيرة للمجتمرع  122-87
 ر(؛)مص
سياسررررات وبرررررام  ملكافحررررة الفقررررر تكفررررل افمايررررة إرسرررراء النظررررر    122-88

 ؛الكاملة فقوق الطفل وتعزيزها )غا (
تعررامج  لررة أمررور مررن بينيررا لتعجيررل ابملوافقررة علررى سياسررة إسرركان و نيررة ا 122-89

تلر  االحتياجرات اخاصرة و حصوة  يع سركا ا علرى السركن االجتمراعد دون متييرز  
 يوي اإلعاقة و(بار السن   ه ا ايفاة ) يورية فنزويس البوليفارية(؛لألف ا  
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لى الرعاية الصحية ع اجلميعصوة ح  حتس   ا ققةمواصلة إجناداهتا  122-90
 2028-2018لررره م  الررو ين للصرررحة العقليرررة للفررررتة اب املتعلرررقوتنفيرر  القررررار 

 تنفي اا فعاالا )إحليوبيا(؛
جيودهرررا الراميرررة إال حتسررر  إمكانيرررة افصررروة علرررى  ررردمات تسرررريع  122-91

 الرعاية الصحية )جورجيا(؛
ة مواصلة جيودهرا فيمرا يتعلرق ابفرق   الصرحة وتروفم فرر  متسراوي 122-92

 ررا    النوعيررة لررى  رردمات الرعايررة الصررحية اجليرردةللحصرروة ع جلميررع األفرر ا 
 بار السن )دولة فلسط (؛واألف ا  يوي اإلعاقة و(  يلك   املنا ق الريفية

امل فأفرررة لررريالم جلميرررع (برررار السرررن الرعايرررة  ررردمات ضرررمان تررروافر  122-93
 ؛)ماليز ( م عليياصوهلحوإمكانية 

 لتعلرريم للقضرراء علررى الفرروارق اإلقليميررة  ل وضررع امل صصررات املاليررة 122-94
 افصوة على التعليم )اجلزائر(؛

 )ماليز (؛ على التعليم اجليدسب  يع الطضمان املساواة   حصوة  122-95
علررى اجلميررع إال حتسرر  املسرراواة   حصرروة  هتررد ترردابم ا رراي مواصررلة  122-96

 (؛اإلقليمية   افصوة على التعليم )نيباة فوارقومعاجلة مشكلة ال  تعليم جيد
وضع إجرراءات وسياسرات لضرمان جرودة التعلريم الشرامل علرى  يرع  122-97

 املستو ت )إسرائيل(؛
تكثيف اجليود الرامية إال توفم برام  فاملة للتثقيف   جماة حقروق  122-98

 اإلنسان ملو فد إنفاي القانون بشنن حقوق املياجرين والسجت  )اليو ن(؛
إال حتقيررق املسرراواة  مرردر تمواصررلة إحررراد تقرردم   تنفيرر  اسرررتاتيجيات  122-99

ت افيرراة االقتصررادية والسياسررية واالجتماعيررة   رررا   برر  اجلنسرر     يررع جمرراال
 يلك العمالة واألجر املتساوي )(واب(؛

لز دة معدة تو يف النساء ومتثيلين على املت  ة التدابم مضاعفة  122-100
 ؛ار(يامنمستوى اإلدارة )م

عزيررز الترردابم الراميررة إال منررع ومكافحررة العنررف ضررد املرررأة   ررا   ت 122-101
العنف املنزيل واالعتداء اجلنسد  من  سة ضمان وصوة الضرحا  إال سربل  يلك
 نصا  ووسائل افماية الفعالة )رواندا(؛اإل

القرانون إلنفراي الرّ تبر ة يرود اجلالعام وتعزيز رفع مستوى التثقيف  122-102
 مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس )جزر البياما(؛ د  
لتشرررمل  يرررع أفررركاة العنرررف ضرررد املررررأة وتعزيرررز  تعرررديل تشرررريعاهتا 122-103

اجلنسرد  وضرمان الوصروة إال  ردمات  ءالتدابم الرامية إال منع ومكافحة االعتردا
 ؛افماية الفعالة )إسبانيا(
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مواصرررلة اجليرررود املب ولرررة ملكافحرررة العنرررف ضرررد املررررأة  مرررن  رررسة  122-104
يما اتفاقيرررة جملرررس أورواب مواءمرررة التشرررريعات الو نيرررة مرررع املعرررايم الدوليرررة  وال سررر

 نع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل )فرنسا(؛املتعلقة  
 يع أفكاة العنرف ضرد املررأة  و(ب  تعزيز التدابم الرامية إال منع  122-105

نصا  فعالة إ ا   يلك العنف املنزيل  عن  ريق  لة أمور من بينيا ضمان سبل 
 للضحا  )ماليز (؛

تعريررف االغتصرراب   القررانون اجلنررائد ثيرر  يكررون إعررادة النظررر    122-106
واملعرايم الدوليرة فقروق الردويل فرى مرع القرانون ايتموجعل    الرضاقائماا على عدم 

 سلندا(؛اياإلنسان )
تعريف االغتصراب الروارد   القرانون اجلنرائد  ثير   إعادة النظر   122-107

مرع املعرايم  ئمراا واتابلترايل مجعلر  و  اإل(ررا  بدالا من القروة أو الرضا يستند إال عدم 
نع ومكافحة العنف ضرد املررأة والعنرف املتعلقة  الدولية  مثل اتفاقية جملس أورواب 

 ؛املنزيل )املكسيك(
  جمرراة الصررحة اجلنسررية وامليسررورة عزيررز اخرردمات العامررة اجليرردة ت 122-108

 واإلجنابية للنساء املنتميات إال الفتات الضعيفة )بمو(؛
غرم العنيفرة وتنظريم محرست إعسميرة لرفرع تنديرب تشجيع أفركاة ال 122-109

 أل فاة )اجلزائر(؛على اعقوبة البدنية للالوعد العام ابااثر الضارة 
السررتغسة اضررحا  األ فرراة وضررع وتنفيرر  اسرررتاتيجية و نيررة فمايررة  122-110

تلرررف أفررركاة اجلنسرررد مرررن أجرررل حتديرررد األ فررراة ضرررحا  خم أو اإليررر اء واالعترررداء
 ؛)فرنسا(ووقايتيم ودعميم االستغسة واالعتداء 

وضع وتنفي  اسرتاتيجية و نية بشنن محايرة األ فراة مرن االسرتغسة  122-111
 واالعتداء اجلنسي  )ايسلندا(؛

ضرررمان مرررن أجرررل وضرررع وتنفيررر  سياسرررات إضرررافية فمايرررة األ فررراة  122-112
الرومررا وغررمهم مررن األ فرراة الضررعفاء  اعررة امليرراجرين وأ فرراة  حصرروة األ فرراة

 فضررسا عررن التعلرريم والرعايررة الصررحية والسرركن السئررق والتغ يررة الكافيررة  جمررا ا علررى
 ؛االجتماعد )أوروغواي( همكافحة فقر األ فاة واستبعادم

التشرررريعات والسياسررات والرررهام  الو نيررة ملواءمتيرررا مرررع اسررتعراض  122-113
 ؛اتفاقية حقوق األف ا  يوي اإلعاقة )إسبانيا(أحكام 
تتعلرق   اي مزيد من اخطوات العتماد تشريعات وسياسرات حمرددةا 122-114

 ماية حقوق النساء والفتيات يوات اإلعاقة )بلغار (؛ث
النظررررر   إد رررراة أحكررررام أ(ثررررر تفصرررريسا بشررررنن التعلرررريم الشررررامل  122-115

 والسياسات القائمة )بلغار (؛ لأل فاة يوي اإلعاقة   التشريعات
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يع الطسب يوي اإلعاقة على التعلريم  ضمان املساواة   حصوة  122-116
 ؛متييز )قطر(أي اجليد  دون 

وسروء  واإلير اء اعتماد اسرتاتيجية فراملة ملنرع  يرع أفركاة العنرف 122-117
لسرررن برررار ا(املعاملرررة ضرررد األفررر ا  يوي اإلعاقرررة  وال سررريما النسررراء واأل فررراة و 

 )إ(وادور(؛يوي اإلعاقة 
  اإلنسرران هرراايفتمررع وحمور أساسرريا لصررحة العقليررة ل رردمات وضررع  122-118
اتفاقيرررة حقررروق األفررر ا  يوي اإلعاقرررة  حتررررتم افقررروق أحكرررام مرررع  يتمافرررى  رررا

الصررحة اضررطراابت واإلرادة والتفضرريست املسررتنمة لألفرر ا  الرر ين يعررانون مررن 
 العقلية أو اإلعاقات النفسية االجتماعية )الهتغاة(؛

التشريعات افالية يات الصلة لتحس  محايرة حقروق  يرع استعراض  122-119
إضررافية حرروة  اا تضررمن أحكامررتبشررنن حقرروق األقليررات  اتاألقليررات  وتقرردس تشررريع

 )صربيا(؛   ا اخصو  تعليم لغات األقليات   املنا ق الّ توجد فييا مصلحة
 فماية حقوق األقليات )ماليز (؛ ةفامل اتتشريعوجود ضمان  122-120
اجليرررود الراميرررة إال تعزيرررز ومحايرررة حقررروق األقليرررات دعيم مواصرررلة تررر 122-121
لرى عصروهلم إمكانيرة ح  ال سيما مرن  رسة حتسر  جامعةة متكاملة وفاملة و بطريق

اإلسرركان والتعلرريم وميررا  الشرررب املنمونررة  مررن قبيررلاخرردمات االجتماعيررة الرئيسررية 
 )اتيلند(؛ ملرافق الصحيةوا

ضرررررمان التمثيرررررل الكرررررا  لألقليرررررات العرقيرررررة   اهليترررررات املنت برررررة  122-122
 ؛)نيباة( دةاإلدارة الرفي اجيا  مإلد

عررادة األقليررات بشرركل صرروة حضررمان املب ولررة لمضرراعفة اجليررود  122-123
واإلعمراة الكامرل فقرروق  دجتمرراعاللرى اخردمات األساسرية مررن أجرل إدمراجيم اع

 )الفلب (؛ اخاصة  م اإلنسان
الدسررررتور  (مررررا يررررنو علييررررا  لغررررة اإلفررررارة السررررلوفينيةب عرررررتا اال 122-124

 )النمسا(؛ السلوفيين
األملانيررة  ررا   للغررة الخنرررايف   حرروار مررنظم مررع جمتمررع النررا ق  ابا 122-125

للغررة اب  النررا ق تمررعيفالتابعررة معيررات الثقافيررة الررّ تضررم اجليلررك املنظمررة اجلامعررة 
  ؛جملس أورواب )النمسا( أيضاا  األملانية  (ما أوصى ب لك

  فررة ولغررة جمتمررع النررا ق صرريو مرروارد إضررافية للحفرراا علررى حلقا 122-126
 ا(؛)النمس اا أيضاا األملانية   سلوفينيا  على النحو املوصى ب  سابق ابللغة
ة الكرواتيررة (نقليررة يفموعرراي  يررع اخطرروات السدمررة لسعرررتا  ابا رر 122-127
إسررنادها  مت ابلفعررل ّيررة أصررلية ومنحيررا افقرروق املسررتمدة مررن هرر ا الوضررع الررقوم

 ؛)(رواتيا( ة واهلنغاريةعات اإليطاليللمجمو 
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  ةعرقية لألقليات الجامعبيتة  قياملتشجيع  املب ولةواصلة جيودها م 122-128
صد ر نفي  و تلى اخدمات العامة   ا   يلك من  سة عصوهلا ف الكاملضمان الو 

 بشرركل 2021-2017لرومررا للفرررتة اب املتعلقررةدابم لتررلرره م  الررو ين لاوتقيرريم 
 فعأاة ) يورية (ور (؛

مواصررلة إيررسء املزيررد مررن االهتمررام لقضررية األقليررات العرقيررة   ررا    122-129
 يلك  اعة الروما )االحتاد الروسد(؛

   اا اجلة التمييز املستمر ضد أفراد جمتمع الروما امليمش اجتماعيمع 122-130
فيمررا يتعلررق ابلصررعوابت املسررتمرة الررّ يواجيو ررا      ال سرريمابسدء الررحنررابعرر  أ

مررن  ررسة مواصررلة ويلررك أتمرر  السرركن السئررق وافصرروة علررى اخرردمات العامررة  
)الرروال ت  2021-2017لرومررا للفرررتة املتعلقررة ابترردابم لتنفيرر  بر جميررا الررو ين ل

 ؛مريكية(ألاملتحدة ا
افررررايل   أقليررررة الرومررررا سررررن تشررررريعات تسررررعى إال حتسرررر  الوضررررع  122-131

 وتنفي ها ابلكامل )غا (؛
التمييز   التشريعات وغمها من التدابم ب  جمتمعات  القضاء على 122-132

 الروما "األصلية" و"غم األصلية" )اليو ن(؛
مررن  االرومررا ومحايتيرر اعررة  ا رراي مزيررد مررن اخطرروات لرردعم حقرروق 122-133

التحيرررز والتمييرررز واالسرررتبعاد االجتمررراعد   رررا   يلرررك عرررن  ريرررق ضرررمان التنفيررر  
 ؛لروما )الهاديل(املتعلقة ابلتدابم لالفعاة لله م  الو ين 

لرومرا لتحديرد أولرو ت املتعلقرة ابلتردابم لبر جميا الو ين استعراض  122-134
ا يتعلرررق ابفصررروة علررررى ال سررريما فيمرررو وجرررداوة دمنيرررة واضرررحة لتنفيررر  الترررردابم  

 ضمان االندماج الكامل يفتمعات الروما )(ندا(؛من أجل اخدمات األساسية 
لرومرررا عرررن  ريرررق حتديرررد املتعلقرررة ابتررردابم لتعزيرررز الررره م  الرررو ين ل 122-135

  متساوية ومنصفة وعادلةعاملة تعزيز معاملة األقليات مأهدا  ملموسة  من أجل 
  (؛)هولندا 16و 10ية املستدامة مع هد  التنم  ا يتمافى

إجراء تقييم مستقل  ا يتوافرق مرع الره م  الرو ين للتردابم املتعلقرة  122-136
 )إسبانيا(؛ 2021-2017ابلروما للفرتة 

   ررا   يلرك عررن ا التابعرة هلرا مسرتو ت معيشررة سركان الرومررحتسر  122-137
األساسررية وحتسرر  نتررائ  وصرروة إال املرافررق واخرردمات أفضررل لل فررر  ريررق ترروفم 

 ؛التعليم لطسب الروما على  يع املستو ت )أسرتاليا(
لسسرررررتبعاد الررررردافع ا ررررررك هرررررد  الرومررررران معررررراداة أبفيرررررم تعميرررررق ال 122-138

لتحسرررر   رررررو   املب ولررررة رومررررا والسررررنّ  وتعزيررررز اجليررررودماعررررة الاالجتمرررراعد جل
معيشتيم  علرى سربيل املثراة مرن  رسة اعتمراد تردابم لضرمان حصروهلم علرى ميرا  

 ؛والكيرابء )النمسا( ةالصحي واملرافقالشرب 
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جيودهررا لترروفم ميررا  الشرررب املنمونررة و رردمات الصررر  مضرراعفة  122-139
 الصحد لسكان الروما ال ين يعيشون   مستو نات غم رؤية )فيلد(؛

جلماعرررة الرومرررا وبوجررر  مواصررلة اجليرررود لتحسررر  الظررررو  املعيشررية  122-140
ضمان افق   ميا  الشرب للجميع علرى النحرو املنصرو  علير    دسرتور  ا  

 ؛ يورية سلوفينيا )أملانيا(
محايرررة حتسررر  املعيشرررية لسررركان الرومرررا و األوضررراع سررر  مواصرررلة حت 122-141

 )الص (؛ حقيم   التعليم
 اعررة ترردابم فعالررة و صرريو مرروارد (افيررة إلدمرراج أ فرراة اعتمرراد  122-142

   العرقررررد   ووضرررع حرررد للفصرررلدمرررا قبرررل املدرسرررالتعلررريم الرومرررا   ملسسرررات 
 ؛حاالت التسرب من املدارن )(وستاريكا( ف  املدارن و 

غررررمهم مررررن الرومررررا وامليرررراجرين و  اعررررة إلدمرررراج  صررررلة اجليررررودموا 122-143
ن أجرررل حصررروهلم علرررى التعلررريم والرعايرررة الصرررحية مررروحتديرررداا ألقليرررات األ ررررى  ا

 والسكن  وضمان مشار(تيم   افياة السياسية واالجتماعية )(واب(؛ عملوال
للعمرراة  غرم املررهرطرررد الملنرع  حررادم اعتمراد إ ررار تشرريعد وسياسررد 122-144

 ؛املياجرين )أيربيجان(
مان مشار(ة امليراجرين والنسراء واأل فراة واألفر ا  يوي اإلعاقرة ض 122-145

 )فيجد(؛ هلجرةاملتعلقة اباسرتاتيجية افكومة وتنفي  بصورة جمدية   صياغة 
التزامررات متشررياا مررع و يررع امليرراجرين اجلرردد  حقرروق الوافرردين صررون 122-146

 ؛سلوفينيا الدولية )اتيلند(وتعيدات 
الرعايرة جرين بشركل اتم علرى نوعيرة أفضرل مرن املياصوة حضمان  122-147

مررن حيرر  بغرر  النظررر عررن وضررعيم يررة  الصررحية واخرردمات االجتماعيررة والتعليم
 )الهتغاة(؛ من افرية   وتنفي  تدابم بديلة فرمان  يع األ فاة املياجريناهلجرة
د مواصلة تنفي  اسرتاتيجية الدولرة املتعلقرة ابهلجررة  وال سريما اجليرو  122-148

املب ولررة لضررمان تنسرريق عمررل الو(رراالت يات الصررلة   حالررة د دة ترردفق اهلجرررة 
 ؛)االحتاد الروسد(

الدوليرة  سرلوفينيا سح تشريعاهتا الو نية من أجل تنفي  التزامراتإص 122-149
 ؛بشنن املياجرين والسجت  و ال  اللجوء )(ندا(

للميرراجرين والسجترر    حقرروق اإلنسرران  جمرراة تعزيررز برررام  التثقيررف  122-150
ع  العرام  والقضراة  مرع اهلجرة وقوات األمن واجلريش واملردأ   املسلول  عنلمو ف ول

 (؛ ا  على مبدأ عدم اإلعادة القسرية )املكسيك وج الرت(يز ب
عمل على تنفي  تدابم إضافية لضمان عردم احتجراد األ فراة غرم ال 122-151

 لدييا أ فاة )قه (؛املصحوب  أو األسر الّ 
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وغررررررم يوييررررررم  ضررررررمان محايررررررة حقرررررروق األ فرررررراة املنفصررررررل  عررررررن 122-152
صرروة  ررال  اللجرروء حمشررل األسررر فضررسا عررن  عت  رر  وتسررييل عمليررااملصررحوب 
اإلسرركان والرعايررة الصررحية العامررة ن قبيررل لررى اخرردمات االجتماعيررة مررعوالسجترر  

 ؛املساواة )إ(وادور( أسان والتعليم على
ملبررردأ عررردم  ترررامالحررررتام الثيررر  يرررنو علرررى اعزيرررز نظرررام اللجررروء ت 122-153

 اإلعادة القسرية )قه (؛
افردود بتروفم املعلومرات الكافيرة لطرال  وفرر ة ضمان قيام حررن  122-154

حقررروقيم ابللغرررة الرررّ بشرررنن اللجررروء وامليررراجرين بشرررنن اإلجرررراءات يات الصرررلة و 
 يفيمو ا )مالطة(؛

املشررررطوبة "األفرررر ا   متكررررنبم الراميررررة إال ضررررمان التررررداكثيررررف ت 122-155
 وجرب القرانون سريلة املنراة وسرريعة استعادة إقامتيم الدائمة بطريقة  من أؤا هم"

 )األرجنت (؛ 2010املعتمد   عام 
املشررررطوبة عاجلررررة قضررررية "األفرررر ا  الراميررررة إال ممواصررررلة اجليررررود  122-156

 ؛)سلوفا(يا( اةفعأ أؤا هم" بشكل 
لتحديررد وتسررجيل األفرر ا  عررد د اجلنسررية  مررن  اتإجررراءوضررع  122-157

 .أجل ضمان محاية حقوق اإلنسان اخاصة  م )(وستاريكا(

 يررع االسررتنتاجات و/أو التوصرريات الررواردة   هرر ا التقريررر تعكررس موقررف الدولررة  -123
أ ررا حتظررى )الرردوة( املقدمررة هلررا و/أو الدولررة موضرروع االسررتعراض. وال ينبغررد تصررورها علررى 

 بتنييد الفريق العامل (كل.
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