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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور  الادامل، املنادو ب جدا قدرار قلد   قد    -1

. 2017تاددددرين الةددددا /ن فمرب  17إىل  6، دورتددددث الةامنددددة والعاددددرين   الفدددد ة مددددن 5/1اإلنسددددان 
. وترأسدت 2017تادرين الةدا /ن فمرب  6واستعرضت  الة تايكيا   اجللسدة األوىل، املعقد دة   

كيا انئبة وزير  ق   اإلنسان مارتينا ستبنك فا. واعتمد الفريق العامدل   جلسدتث العاشدرة، وفد تاي
 ، التقرير املتعلق بتايكيا.2017تارين الةا /ن فمرب  4املعق دة   

، اختدددددار قلددددد   قددددد   اإلنسدددددان فريدددددق املقدددددررين التدددددا  2017شدددددباط/فرباير  13و   -2
 استعراض احلالة   تايكيا: إندونيسيا والربازيل ونيجرياي.)اجملم عة الةالثية( من أجل تيسري 

مدددن مرفدددق  5وللفقدددرة  5/1مدددن مرفدددق قدددرار قلددد   قددد   اإلنسدددان  15ووفقدددال للفقدددرة  -3
 ، صدرت ال اثئق التالية ألغراض استعراض احلالة   تايكيا:16/21 قراره

 (؛A/HRC/WG.6/28/CZE/1)أ( )15تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقال للفقرة  )أ( 
جتميع للمعل مات أعدتث مف ضية األمم املتحددة السدامية حلقد   اإلنسدان وفقدال  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/28/CZE/2)ب( )15للفقرة 

)ج( 15مددددددد ج  أعدتدددددددث املف ضدددددددية السدددددددامية حلقددددددد   اإلنسدددددددان وفقدددددددال للفقدددددددرة  )ج( 
(A/HRC/WG.6/28/CZE/3؛) 
م عة الةالثية، قائمدة أسدةلة أعددسا سدلفال أوروغد ا ، وُأ يلت إىل تايكيا، عن طريق اجمل -4

وإسدبانيا، وأملانيددا، والربازيددل، والربتغددال، وبلجيكددا، وسددل فينيا، واململكددة املتحدددة لربي انيددا الع مدد  
وآيرلندددددددا الاددددددمالية، والنددددددرويا. ولكددددددن االطددددددالا علدددددد  األسددددددةلة   امل قددددددع الاددددددبكي ا ددددددارجي 

 لالستعراض الدور  الاامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -الا أو  
 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

أبرزت انئبة وزير  ق   اإلنسدان مسدا ة تاديكيا    داس االسدتعراض الددور  الادامل  -5
مددن خددالل جا دلددا الراميددة إىل تنفيدد  الت صدديات الدديت تلقتاددا   أثندداق اجل لددة السددابقة. وقددد أُعددد 

الدد طين ابتبدداا فددا شددفان وتدد ىل تنسدديقث قسددم  قدد   اإلنسددان التددابع للدددي ان احلكدد مي.  التقريددر
وأات ت اهليةدات االستادارية احلك ميدة املعنيدة  قد   اإلنسدان للسدل ات مندربال لالجتمداا بمةلدي 

أفض  إىل تقدمي ت صيات إىل احلك مة باون التحسينات  اجملتمع املد  واألوساط األكادلية، ما
 اجا إدخاهلا للنا ض بقضااي  ق   اإلنسان. واخت ت تدابري كةرية لتنفي  الت صيات املقب لدة ال

 ت صية. 129  أثناق اجل لة السابقة وعددلا 
وقددد صددددشقت تادديكيا علددد  مع ددم املعالددددات الدوليددة حلقددد   اإلنسددان الددديت كانددت قدددد  -6

سددبل التصددديق علدد  الربوت كدد ل الت مددت ابلتصددديق علياددا بعددد االسددتعراض الةددا . ولددي تبحدد  
االختيددددار  التفاقيددددة  قدددد   األشددددوال ذو  اإلعاقددددة، والربوت كدددد ل االختيددددار  امللحددددق ابلعاددددد 
الدددو  ا ددال ابحلقدد   االقتصددادية واالجتماعيددة والةقافيددة، واتفاقيددة من مددة العمددل الدوليددة باددون 
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ة هبددن التصدديق علد  (، وتعكف علد  إعدداد تعدديالت تادريعي189)2011العمال املن ليني، 
اتفاقيددددة قلدددد  أورواب لل قايدددددة مددددن العندددددف ضددددد النسددددداق والعنددددف املنددددد   ومكافحتامددددا )اتفاقيدددددة 
اسد نب ل(. وت مدع الدولدة التصددديق علد  االتفاقيدة الدوليدة حلمايددة  قد   ايدع العمدال املادداجرين 

 وأفراد أسرلم.
ل ذو  اإلعاقددة بتكليددف وسددتع ز تادديكيا بقدددر كبددري تنفيدد لا اتفاقيددة  قدد   األشددوا -7

. وأمانددة امل ددام 2018أمانددة امل ددام بامددة رصددد االتفاقيددة املسددتقل ابتددداق مددن كددان ن الةا /يندداير 
مؤسسددة مسددتقلة ترصددد  الددة  قدد   اإلنسددان   البلددد وتسددد  املادد رة إىل السددل ات احلك ميددة 

تركدد  أيضددال علدد  ت  يدددف  واحلك مددة والربملددان. وت جددد اسدد اتيجية خاصددة لتنفيددد  االتفاقيددة، ولددي
 األشوال ذو  اإلعاقة.

واعتمدددت تادديكيا تعددديالت لقددان ن املدددارس تددنل علدد  تدد فري التعلدديم الاددامل جلميددع  -8
التالميدد  ذو  اال تياجددات ا اصددة، بددن فدديام األطفددال الرومددا الدد ين يعددان ن أوجاددا مددن احلرمددان 

 التعليمي العام. االجتماعي، وذلك هبدن إدماج ايع األطفال داخل الن ام
، اعتمدت تايكيا اس اتيجية شاملة إلدماج الروما تستند إىل مقايي  2014 و  عام -9

وألدددان   قدداالت العمالددة والسددكن والتعلدديم واللغددة والةقافددة. واحلك مددة ملت مددة بتسدد ية ماددكلة 
رومددا السددابق ليدديت وبياددك  ابالستعاضددة عددن م رعددة ا نددازير امل جدد دة   م قددع معسددكر اعتقددال ال

 بنصا ت كار  حملرقة الروما. وجير  تاييد نصا ت كار  آخر   ل دونني وك نستات .
وعدددشلت قدد انني الرعايددة الصددحية ملنددع تعقدديم نسدداق الرومددا غددري القددان  ، وابت ابسددت اعة  -10

ن احلداالت املدربرة، لكدن أ الضحااي امل البة بتع يض عن األضرار مدن خدالل دعد ض قضدائية. و 
متدددنس مسددداعدة قان نيدددة قانيدددة. وأنادددو اجمللددد  احلكددد مي  تتندددازل احملكمدددة عدددن الرسددد م القضدددائية أو

عدامالل يُعدب ببحد  خيدارات تقددمي الددعم النفسدي لضدحااي التعقديم غدري  ال لاؤون أقلية الرومدا فريقد
 القان  .

ولددددي  اسدددد اتيجية شدددداملة للمسدددداواة بددددني النسدددداق والرجددددال، 2014 واعتمدددددت   عددددام -11
اسددد اتيجية تتصددددض ملسدددائل مدددن قبيدددل فدددار  األجددد ر بدددني اجلنسدددني والت فيدددق بدددني العمدددل واحليددداة 

 والتمةيل املت ازن   مناصا صنع القرار والعنف األسر  والق الا النم ية اجلنسانية.
واعتمدت خ ط عمل ملم سة لتنفيد  اتفاقيدة  قد   ال فدل، ومتةدل لددفاا الرئيسدي    -12

ايدة األطفددال احملتداجني مدن املؤسسددات إىل األسدر. وي جدد إطددار قدان   عتيدد  مددي نقدل مامدة رع
   ذلك العنف اجلنسي. األطفال من ايع ضروب العنف، با

وقددد اعتمدددت اسدد اتيجية لتحسددني  الددة السددج ن وضددمان إدمدداج السددجناق   اجملتمددع  -13
 بعد اإلفراج عنام وجتنا الع دة إىل اإلجرام.

، اكت ددت مرافددق ا تجدداز األجانددا، لكددن ال ضددع 2015 أزمددة اهلجددرة   عدداموب ادد ر  -14
 فياا مرفق خال ابألسر اليت لدياا أطفال. حتسن بفتس مرافق جديدة، با

  ذلددك اسددتغالل العمددال، وذلددك عددن  وواصددلت تادديكيا مكافحددة االجتددار ابلباددر، بددا -15
 لضحااي.طريق ال قاية واملقاضاة، وبت فري احلماية واملساعدة ل
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وي جددد إطددار قددان   عتيددد ملنالضددة العنصددرية وكددره األجانددا، ولدد  إطددار جُييدد  لسددل ات  -16
إنفدداذ القددان ن واحملدداكم مال قددة املتدد رطني   جددرائم الكراليددة واجلددرائم العنصددرية ويددنل علدد   ايددة 

اليدددة الضدددحااي. وتضدددع احلك مدددة اسددد اتيجيات وتقييمدددات سدددن ية ملنالضدددة العنصدددرية وجدددرائم الكر 
اسدتدع  إطدال   لدة  والت رن. بيد أنث يتعني التصدد  للم اقدف والق الدا النم يدة السدلبية، مدا

 .2015 ملنالضة العنصرية وكره األجانا والتعصا،   عام
، اعتمددت اسد اتيجية بادون السدكن االجتمداعي. ووافدق الربملدان، قبدل 2015 و  عام -17

زال  علدد  ماددروا قددان ن باددون السددكن االجتمدداعي. ومددا 2017 فايددة العادددة الربملانيددة   عددام
 يتعني ب ل امل يد من اجلا د   ل ا اجملال.

، اعتمددددد البلددددد خ ددددة عملددددث ال طنيددددة األوىل املتعلقددددة 2017و  تاددددرين األول/أكتدددد بر  -18
أبنادددد ة املؤسسددددات احلك ميددددة ودوائددددر األعمددددال و ايددددة  قدددد   اإلنسددددان، متادددديال مددددع املبدددداد  

 ألعمال التجارية و ق   اإلنسان.الت جياية ل
ر ولددي اسدد اتيجية 2030 واعتمدددت تادديكيا اسدد اتيجية راجلما ريددة التادديكية   عددام -19

 شاملة تت خ  تنفي  ألدان التنمية املستدامة.
وتادددك محل  ايدددة  قددد   اإلنسدددان  جدددر زاويدددة للسياسدددة ا ارجيدددة احلك ميدددة. وقدددد مددد شل  -20

مليد ن  24، مااريع وصلت اعتماداسدا إىل 2004 إناائث   عام برانما تاجيع االنتقال، من 
. وتتعاون 2016 ملي ن ي رو للمساعدة اإلمنائية الرمسية   عام 225ي رو، وخصصت احلك مة 

تايكيا مع اآلليات الدولية حلقد   اإلنسدان، ولدي عضد  نادط   قلد   قد   اإلنسدان. وقدد 
تقريددددر منتصددددف املدددددة املتعلددددق بتنفيدددد  ت صدددديات عملددددت مددددع آليددددات اجمللدددد  ب ددددر  مناددددا تقدددددمي 

االستعراض الدور  الاامل، ووجات دع ة دائمدة إىل اإلجدراقات ا اصدة، وتعاوندت مدع ليةدات 
 املعالدات. وقدشمت تايكيا أيضال تربعات لعمل املف ضية.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
جلسددة التحدداور. ولكددن االطددالا علدد  الت صدديات الدديت وفدددال ببيدداانت خددالل  81أدىل  -21

 قدمت أثناق احل ار   الفرا اثنيال من ل ا التقرير.
وقد أشادت سل فينيا ابعتماد خ ة العمل ال طنية للتعليم الاامل للجميع، لكنادا أعربدت  -22

  املائددة    28.4عددن قلقاددا إزاق ارتفدداا نسددبة األطفددال الرومددا ذو  اإلعاقددات ال لنيددة ا فيفددة مددن 
 .2016/2017  املائة   السنة الدراسية  30.9إىل  2013/2014السنة الدراسية 

وأعربدت إسدبانيا عدن تقدديرلا اللتد ام تاديكيا ابملسداواة بدني اجلنسدني. وعدربت عدن قلقادا  -23
ألن جدددرائم الكراليدددة تسدددتادن اب صددد ل طائفدددة الرومدددا وألن اسدددتدامة ن دددام السدددج ن مادددددة 

 ال رون املادية.بتدل ر 
و   ددني ال  ددت دولددة فلسدد ني اجلادد د املب ولددة   سددبيل منالضددة التمييدد  العنصددر ،  -24

فقددد  لدددت قلقددة إزاق أعمدددال العندددف والق الددا النم يدددة القائمددة علددد  دوافدددع عرقيددة. وقدددد ر بدددت 
 ب ضع خ ة عمل وطنية تتفق مع املباد  الت جياية لألعمال التجارية و ق   اإلنسان.
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ور بددت س يسددرا ابجلادد د الدديت تبدد هلا تادديكيا   قددال التعلدديم الاددامل للجميددع، لكناددا  -25
سددديما الدددربانما الرامدددي إىل مكافحدددة التمييددد      لدددت قلقدددة إزاق فعاليدددة تنفيددد  اإلصدددال ات، ال

 املدارس.
وال  ت اتيلند اجلا د املت اصلة   سبيل مكافحة جرائم الكراليدة، لكنادا أعربدت عدن  -26
إزاق تفاي ل ه اجلدرائم الناادة عدن دوافدع العنصدرية وكراليدة األجاندا. وأعربدت اتيلندد عدن  قلقاا

 قلقاا أيضال إزاق العنف ابلنساق واألطفال.
لياددددددديت بقدددددددان ن مندددددددع التمييددددددد  وابعتمددددددداد اسددددددد اتيجية إدمددددددداج الرومدددددددا  -ور بدددددددت تيمددددددد ر  -27
التعلدديم للبنددات واألوالد الرومددا. الدديت تتدد خ  ضددمان املسدداواة   احلصدد ل علدد   2020-2015 للفدد ة

 ليايت أيضال عن تقديرلا إلنااق ن ام مساعدة قان نية لفائدة ضحااي التميي . -وأعربت تيم ر 
وأشدادت تد ن  ابلتصددديق علد  صددك   دوليدة عديددة وأ اطددت علمدال ابالسدد اتيجيات  -28

 ال طنية اليت نُدف  ت حلماية األطفال ومكافحة االجتار ابلبار.
 ور بت تركيا أبعضاق ال فد وشكرسم عل  العرض املقدم. -29
وأشددددادت أوكرانيدددددا ابرتفددددداا مسدددددت ض تنفيددددد  الت صدددديات الددددديت تلقالدددددا البلدددددد أثنددددداق ج لدددددة  -30

االستعراض الةانيدة. وال  دت اعتمداد اسد اتيجيات وخ دط عمدل حلمايدة  قد   اإلنسدان ودمدا 
 ن ن احمللي.عدد كبري من الصك   الدولية حلق   اإلنسان   القا

 ور بددددددددددت اململكددددددددددة املتحدددددددددددة ابالسدددددددددد اتيجية ال طنيددددددددددة ملكافحددددددددددة االجتددددددددددار ابلباددددددددددر -31
التفاقيددة من مددة العمددل الدوليددة  2014 وابلتصددديق علدد  بروت كدد ل عددام 2019-2016للفدد ة 

 ( وشجعت عل  تنفي  ا تنفي ال كامالل.29 )رقم 1930باون العمل اجلرب ، 
األمريكيددة بعدد م تادديكيا علدد  إ يدداق ذكددرض ضددحااي معسددكر  وأشددادت الدد الايت املتحدددة -32

ليدديت علدد  ئدد  الئددق. وأعربددت عددن قلقاددا إزاق التمييدد  املناجددي الدد   يتعددرض لددث الرومددا   التعلدديم 
 والعمالة والسكن والرعاية الصحية وإزاق ا  اابت املعادية للمسلمني وللمااجرين.

الدوليددددة حلمايددددة ايددددع األشددددوال مددددن  ور بددددت أوروغدددد ا  ابلتصددددديق علدددد  االتفاقيددددة -33
االختفدداق القسددر ، وابجلادد د املب ولددة لتاددجيع املسدداواة بددني اجلنسددني. وال  ددت التقدددم احملددرز   

   ذلك التعليم الاامل للجميع. قال احلق   االقتصادية واالجتماعية والةقافية، با
املدخلددددة علدددد  الدسددددت ر فياددددا التعددددديالت  وال  ددددت أفغانسددددتان إ ددددازات تادددديكيا، بددددا -34

واعتماد قان ن منع التميي . وأشادت أفغانستان ابجلا د الرامية إىل مكافحة اإليدي ل جية املت رفة 
 مةل النازية اجلديدة وأشكال أخرض من التعصا.

وأعربددددت ألبانيددددا عددددن تقددددديرلا السددددتمرار تعدددداون تادددديكيا مددددع من مددددات  تلفددددة حلقدددد    -35
 ية أمانة امل ام، فقد شجعت تايكيا عل  تدعيم قدرات املؤسسة.أشارت إىل أ  اإلنسان. وإذ

ور بدددت اجل ائدددر ابلتصدددديق علددد  صدددك   دوليدددة حلقددد   اإلنسدددان واعتمددداد عددددة خ دددط  -36
وسياسددددات تتعلدددددق ابلرومدددددا والنسددددداق واألطفدددددال. وأشدددددادت ابلتددددددابري املتوددددد ة ملكافحدددددة التمييددددد ، 

 امل فق العام  ي  تامل ل ه املسولة. وشجعت تايكيا عل  الن ر   ت سيع ن ا  والية
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 ور بددددددددت أندددددددددورا ة ددددددددة العمددددددددل املتعلقددددددددة بنددددددددع العنددددددددف املندددددددد   والعنددددددددف اجلنسددددددددا  -37
، وإبقرار الن ام التعليمي اجلديد للتالمي  من ذو  اال تياجات ا اصة. 2018-2015للف ة 

 ل ذو  اإلعاقة.وشجعت عل  م اصلة اجلا د الرامية إىل تدعيم التعليم الاامل لألطفا
ور بدددت أنغددد ال ابلتقددددم احملدددرز منددد  االسدددتعراض الةدددا    قدددال تع يددد   قددد   اإلنسدددان  -38

  ذلددك  قدد   الرومددا و قدد   ال فددل، واملسدداواة بددني اجلنسددني، ومكافحددة االجتددار  و ايتاددا، بددا
 ابلبار واإلجرام. بيد أفا أشارت إىل استمرار بعض التحدايت.

 ابلتصددددديق علدددد  االتفاقيددددة الدوليددددة حلمايددددة ايددددع األشددددوال مددددن ور بددددت األرجنتددددني -39
 االختفاق القسر . وأشارت إىل التدابري املتو ة من أجل مكافحة التميي .

وأشدددادت أرمينيدددا اب  ددد ات املتوددد ة ملنالضدددة العنصدددرية والكراليدددة، وابلتددددابري املعتمددددة  -40
للجميددع، وابالسدد اتيجية ال طنيددة ملكافحددة  لتع يدد  املسدداواة بددني اجلنسددني وضددمان التعلدديم الاددامل

 .2019-2016االجتار ابلبار للف ة 
وأشادت أس اليا ابلت ام تايكيا ط يدل األمدد  مايدة  قد   اإلنسدان وتع ي لدا. ور بدت  -41

. وأعربدت عدن قلقادا املسدتمر إزاق التقدارير 2020-2015بتنفي  اس اتيجية إدماج الروما للفد ة 
  رون السج ن   البلد. املتعلقة بتد 

زالت تةري مادكلة. وسدولت عدن اجلاد د  وأشارت النمسا إىل أن  الة الروما   البلد ما -42
املب ولدددة ملكافحدددة الق الدددا النم يدددة وأوجدددث التحيددد  الددديت ي اجاادددا الرومدددا وملعاجلدددة اآلاثر التميي يدددة 

د اجتالدددات مةدددرية للقلدددق الناادددة عدددن تادددريعات واارسدددات إعدددادة املمتلكدددات. وأشدددارت إىل وجددد  
 يتعلق ة اابت وجرائم الكرالية. فيما
ور بدددددت أذربيجدددددان ابجلاددددد د املب ولدددددة لتنفيددددد  عددددددة ت صددددديات قبلتادددددا تاددددديكيا خدددددالل  -43

سدديما    ذلددك التدددابري املتودد ة لتع يدد  إجددراقات منددع التمييدد    البلددد، ال االسددتعراض الةددا ، بددا
 اعتماد اس اتيجية إدماج الروما.

ور بدددت البحدددرين ابجلاددد د املب ولدددة لتنفيددد  الت صددديات املقدمدددة   االسدددتعراض السدددابق.  -44
وشددت عل  أ ية إ اار احل م   مكافحة التحدريض علد  الكراليدة والعنصدرية وكدره األجاندا، 

 فياا الروما. مارية إىل زايدة أعمال التميي  ضد األقليات، با
خالت التاريعية والسياسية، وشددت عل  ضرورة وأشارت بنغالديش إىل عدد من التد -45

امل يددد مددن ال كيدد  لتنفيدد  تدددابري التعامددل مددع الق الددا النم يددة وأوجددث التحيدد  السددلبية الدديت ي اجااددا 
   ذلك كره اإلسالم. أفراد األقليات واملااجرون، با

ة ملكافحدددة وال  دددت بددديالروس أندددث علددد  الدددرغم مدددن تددددابري مندددع التمييددد  واجلاددد د املب ولددد -46
ت ال لنا  أمةلة متعددة عل  التميي  ألسباب  تلفة وعل  العنصرية جتداه  الفصل االجتماعي، ال
 املااجرين واألقليات.

وسدددل مت بلجيكدددا بدددبعض ا  ددد ات اإلجيابيدددة املتوددد ة صددد ب تنفيددد  الت صددديات املقدمدددة  -47
امل يددددد مددددن التقدددددم   بعددددض خددددالل االسددددتعراض السددددابق. بيددددد أفددددا أشددددارت إىل إمكانيددددة إ ددددراز 

 اجملاالت، مةل مكافحة ايع أشكال التميي .
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وأشددادت الب سددنة واهلرسددك اب  دد ات املتودد ة لتدددعيم  ايددة  قدد   اإلنسددان ور بددت  -48
اباللت ام الق   بكافحة االجتار ابلبار. وقد ضمت ص سا إىل ليةات املعالددات   التعبدري عدن 

 ساق   عمليات صنع القرار.القلق إزاق اخنفاض متةيل الن
وأشدارت ب تسد اان إىل االسد اتيجية ال طنيدة حلمايدة  قد   ال فدل واالسد اتيجية ال طنيددة  -49

ملكافحددة االجتددار ابلباددر. وأشددادت بتاددجيع املسدداواة   متةيددل النسدداق والرجددال   مناصددا صددنع 
زال يادكل  سبل االنتصان مداس   العمل. بيد أفا اعتربت أن ال ص ل إىل العدالة و  القرار و 
 حتدايل.
وأشددادت الربازيددل ابعتمدداد اسدد اتيجية إدمدداج الرومددا، معربددة عددن قلقاددا إزاق التقددارير الدديت  -50

زال ا يتعرض ن للتميي . وسلمت الربازيل ابلتدابري املتو ة   سبيل تس ية أزمدة  تفيد أبن الروما ما
 إزاق سياسات اال تجاز. اهلجرة والالجةني، ولكناا أعربت عن اناغاهلا

فياا تلك  وأشادت بلغاراي ابعتماد عدة اس اتيجيات   قال املساواة بني اجلنسني، با -51
قدددا   قددد   ال فدددل واهلجدددرة.  الراميدددة إىل حتقيدددق التمةيدددل املتددد ازن   مناصدددا صدددنع القدددرار، و 

ع  دددالرة التادددرد وتسدددد يتاا وطلبدددت بلغددداراي معل مدددات بادددون االسدددد اتيجية األوىل الراميدددة إىل منددد
 وتنفي  تلك االس اتيجية.

فيادددا ا  ددد ات املتوددد ة ملندددع فصدددل  ور بدددت كنددددا ابجلاددد د الراميدددة إىل مندددع التمييددد ، بدددا -52
األطفال الروما وتادجيع ماداركتام   املددارس العاديدة. وأشدارت إىل ضدرورة تنفيد  وإنفداذ قد انني 

 التميي .حت ر التميي  واجلرائم املرتكبة بدافع 
ور بت شيلي ابلتصديق عل  عددة صدك   وة دط العمدل اجلديددة املتعلقدة ابملسداواة بدني  -53

اجلنسددني و قدد   ال فددل واألقليددات واألشددوال ذو  اإلعاقددة. وأعربددت عددن اناددغاهلا املسددتمر إزاق 
  ق.أتثري التحي  والتنميط عل  احلق   األساسية للسكان الروما وعل  الالجةني وملتمسي اللج

وأشددارت الصددني إىل اإلجددراقات اإلجيابيددة املتودد ة   شددكل إصددال ات قان نيددة وخ ددط  -54
واسددد اتيجيات. وأعربدددت عدددن قلقادددا املسدددتمر إزاق تفادددي انعددددام املسددداواة بدددني اجلنسدددني والتمييددد  
املناجي ضد األقليدات واسدتمرار الكراليدة العرقيدة والعندف العرقدي جتداه األقليدات، ونقدل الفعاليدة 

   اية  ق   الالجةني واملااجرين. 
ديفدد ار ابلتصددديق مددؤخرال علدد  عدددة معالدددات حلقدد   اإلنسددان واعتمدداد  ور بددت كدد ت -55

 .2020-2014قان ن منع التميي  واس اتيجية املساواة بني النساق والرجال للف ة 
تود ة لتجدرمي ور بت كرواتيا ابستعراض منتصف املدة الد   أجرتدث تاديكيا وابلتددابري امل -56

املت رطني   شىت أشكال إي اق األطفال. وشجعت كرواتيا تايكيا عل  املضي   تدعيم إطارلدا 
 القان     قال  ق   ال فل. وأعربت عن دعماا للجا د املب ولة   قال منع التميي .

 وأشددددارت كدددد اب ابستحسددددان إىل تنفيدددد  قددددان ن منددددع التمييدددد  واسدددد اتيجية إدمدددداج الرومددددا -57
. وضددمت كدد اب صدد سا   اإلعددراب عددن القلددق إزاق م ددالر العنصددرية وكددره 2020-2015 للفدد ة

فتةدت تتصداعد   األعد ام األخدرية. وقالدت أيضدال إن معاملدة املاداجرين   األجانا املستمرة اليت ما
 كانت م ض ا انتقاد من املف ضية السامية حلق   اإلنسان.
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ات الراميدة إىل ضدمان ن دام تعلديم شدامل للجميدع، فقدد و   ني ر بت الدامنر  ابملبادر  -58
زالد ا اةلددني متةديالل مفرطددال   املددارس ا اصددة ابألطفددال  أعربدت عددن قلقادا ألن األطفددال الرومدا مددا

 املصابني إبعاقات ذلنية خفيفة.
 ور بت إك ادور ابل فد وشكرت تايكيا عل  تقدمي تقريرلا. -59
   االستعراض الدور  الاامل.ور بت مصر بااركة تايكيا  -60
و   ددني ر بددت إسددت نيا ابجلادد د املب ولددة   سددبيل حتقيددق املسدداواة بددني اجلنسددني، فقددد  -61

 شجعت عل  ب ل امل يد من اجلا د فيما يتصل بتمةيل النساق وبكافحة العنف ابملرأة.
علدديم الاددامل وأفددادت تادديكيا   ردلددا أبن البلددد بصدددد ق ددع أشدد اط كبددرية   قددال الت -62

زالددت تاددكل حتدددايل جسدديمال. وقددد نددل التعددديل املدددخل علدد   للجميددع رغددم أن لدد ه املسددولة مددا
، علددد  تددد فري التعلددديم الادددامل جلميدددع 2016قدددان ن املددددارس، الددد   بددددأ نفددداذه   أيل ل/سدددبتمرب 

ألطفددال التالميد  مدن ذو  اال تياجددات ا اصدة، بدن فدديام األطفدال الرومدا احملرومدد ن اجتماعيدال وا
ذوو اإلعاقدددة. ويكفدددل لددد ا القدددان ن  دددق األطفدددال ذو  اال تياجدددات ا اصدددة، بعدددد خضددد عام 
لتقيدديم نفسددي وتربدد  ،   احلصدد ل علدد  املسدداعدة الالزمددة للمادداركة   التعلدديم العدداد  ب اسدد ة 

دة ، أُقر التعليم التحضري  اإلل امدي اجملدا  ملد2017أيل ل/سبتمرب  قم عة من تدابري الدعم. و 
 سنة لفائدة ايع األطفال.

تلميد ال مدن الدربانما ا دال  221واستنادال إىل استعراض حلالدة األطفدال الرومدا، اسدُتبعد  -63
ابألطفددال ذو  اإلعاقدددات ال لنيدددة ا فيفدددة. وست اصدددل تاددديكيا اسدددتعراض  الدددة األطفدددال الرومدددا 

هلدم. وأفضد  لد ا اإلصدالس إىل لتقييم اال تياجات الفردية لكل طفل وإحلاقام ابلتعليم املناسدا 
اخنفدداض مسددتمر   عدددد املدددارس والفصدد ل ا اصددة ابلتالميدد  ذو  اإلعاقددات ال لنيددة ا فيفددة، 

  املائدة سدن ايل   عددد أولةدك األطفدال داخدل الفصد ل العاديدة. والدد ايدة  2وارتفداا بنسدبة تندال  
تعد ض  األطفدال ابلدربانما بقددر مدا تع ض إىل إحلا    عدد األطفال املام لني ب لك الربانما ال

عاد لكن إحلا  امل يدد  ، وما2017 إىل النم  الدلغرا . وت قفت عمليات اإلحلا  تلك   عام
 من األطفال ابلربانما.

مسددولة التعقدديم، ولددي عمليددة تقتضددي  2011 ويددن م قددان ن ا دددمات ال بيددة ا اصددة لعددام -64
أايم )   الددة التعقدديم  7ين. ويتعددني انقضدداق مالددة أدانلددا م افقددة كتابيددة ومسددتنرية مددن الاددول املعدد

ي مال )   الة التعقيم ألسباب غري طبية( بدني اتريدت تقددمي املعل مدات واتريدت  14ألسباب طبية( و
عنددما تقتضديث  لكن تعقيم األشدوال ذو  القددرات ال لنيدة احملددودة إال امل افقة عل  التعقيم. وال

بددد مددن تقدددمي م افقددة كتابيددة مددن ال صددي وجلنددة مانيددة واحملكمددة. وقبددل  صددحة الاددول املعنيددة. وال
اعتمدداد رأ  هبدد ا الاددون، جيددا علدد  اللجنددة املانيددة مناقاددة كددل  الددة فرديددة والتحقددق مددن اسددتيفاق 

 ايع الاروط. وإضافة إىل ذلك، جيا أن يؤخ  رأ  الاول املعين   االعتبار.
انددا وكددره اإلسددالم مددن خددالل إطددار قددان   شددامل وجيددر  التصددد  للعنصددرية وكددره األج -65

يددددنل علدددد  تقدددددمي مسدددداعدة خاصددددة لضددددحااي جددددرائم الكراليددددة ولدددد كالق النيابددددة وأفددددراد الاددددرطة 
زالت تةري ماكلة كبرية   تايكيا، وقدد تفاقمدت   أثنداق  املتوصصني. بيد أن ل ه ال  الر ما

جث التحي ، أطلقت احلك مدة  لدة مكافحدة أزمة اهلجرة. وسعيال إىل مكافحة الق الا النم ية وأو 
، الدديت تاددتمل علدد  عدددة أنادد ة، 2017-2014العنددف القددائم علدد  العنصددرية والكراليددة للفدد ة 
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مناددا  لددة رثقافددة خاليددة مددن الكددرهر الدديت روجددت هلددا وسددائط اإلعددالم التقليديددة ووسددائل الت اصددل 
سنة، وأنا ة تعليميدة وتدريبيدة  25و 18االجتماعي واستادفت الاباب امل او ة أعمارلم بني 

للتالميددد  وأفدددراد الادددرطة. وقدددد ُعدددني   صدددف ن الادددرطة م  فددد  اتصدددال مددددرب ن خصيصدددال علددد  
قضااي الةقافات املتعددة والتحقيق   جرائم الكرالية، وذلك حلماية األقليات من التميي  وحتديدد 

 الدوافع التميي ية.
، 2020-2014اة بدددني النسددداق والرجدددال للفددد ة واعتمددددت احلك مدددة اسددد اتيجية املسددداو  -66

اليت تكملاا خ تا عمل باون منع العندف األسدر  واجلنسدا  واملسداواة   متةيدل النسداق والرجدال 
  مناصددا صددنع القددرار. وةصدد ل فددار  األجددد ر، تددنل التاددريعات القائمددة علدد  املسددداواة   

اواة   األجددد ر. وتادددمل ا  ددد ات   املائدددةر للمسددد 22األجددد ر، وقدددد أطلقدددت احلك مدددة  لدددة ر
األخرض ت فري خدمات الرعاية لألطفال الصغار وإعانة األب ة لآلابق السالرين عل  رعاية أبنائام 

 وإجازة األب ة، إىل جانا تع ي  ترتيبات العمل املرنة.
ويدد فر قددان ن منددع التمييدد  احلمايددة مددن التمييدد  علدد  أسدد  كةددرية   ميددادين كةددرية، ويتدديس  -67

سدددبل انتصدددان قضدددائية وإداريدددة للضدددحااي، الددد ين لكدددنام االسدددتعانة   احملكمدددة بن مدددات غدددري 
 ك مية متوصصة واحلص ل قاانل عل  التمةيل القدان   واملاد رة القان نيدة. وأماندة امل دام  تصدة 

 أيضال   مسولة التميي . وسيق س   املستقبل القريا ن ام جديد للدعاوض اجلماعية.
جيددددر  مناقادددددة مسددددولة اعتمددددداد أمانددددة امل دددددام، الددددديت تتفددددق مدددددع املبدددداد  املتعلقدددددة بركددددد  و  -68

املؤسسددات ال طنيددة لتع يدد  و ايددة  قدد   اإلنسددان )مبدداد  ابريدد (، إىل جانددا إمكانيددة إنادداق 
 أمانة م ام خاصة ابألطفال.

ماجام فيدددث.  وال  دددت فنلنددددا التقددددم احملدددرز   وصددد ل األطفدددال الرومدددا إىل التعلددديم واندددد -69
 ال  ت إمكانية ب ل امل يد من اجلا د لتنفي  التعديل املدخل عل  قان ن املدارس. كما
ور بدددت فرنسدددا ابلتقددددم احملدددرز مدددؤخرال   قددداالت مةدددل تعلددديم الرومدددا. بيدددد أفدددا ال  دددت  -70

 استمرار العقبات اليت حت ل دون حتسني  الة الروما والسجناق والعمال األجانا.
ج رجيا ابلتصديق مؤخرال عل  صك   دولية حلق   ال فدل واعتمداد اسد اتيجية ور بت  -71

 املساواة بني النساق والرجال وخ ة العمل املتعلقة بنع العنف األسر  واجلنسا .
  ذلدك الت امدات  ور بت أملانيا ابعتماد االس اتيجية ال طنية حلماية  ق   ال فل، بدا -72

 ألطفال.البلد بت  ير ن م  ضانة ا
ور بددت غدداان ابملبددادرات الراميددة إىل التصددديق علدد  معالدددات  قدد   اإلنسددان. و ةددت  -73

تايكيا عل  ضمان أن خيصل ن ام املساعدة القان نيدة مي انيدة لتسدليم دعداة العندف القدائم علد  
إفداق   ةتادا علد  سديما إذا اسدتادفت أفعداهلم أفدراد الرومدا، كمدا التميي  والكرالية إىل العدالة، ال

 منفصلني عن ذويام. غري مصح بني أم ا تجاز ايع األطفال س اق أكان ا مصح بني أم
اخت تدددث مددن خ ددد ات   سدددبيل ال فدداق ابلت اماسدددا الدوليدددة.  وأشددادت اليددد انن بتادديكيا ملدددا -74

وأعربددددت عددددن تقددددديرلا العتمدددداد قددددان ن منددددع التمييدددد  وللو دددد ات املتودددد ة صدددد ب القضدددداق علدددد  
 يي ية   قا  السكن والعمالة.املمارسات التم
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وأشارت غ اتيماال بقلدق إىل التقدارير املتعلقدة ابسدتمرار أعمدال الكراليدة والعندف العدرقيني  -75
اليت تستادن الروما، وابنتاار الق الا النم ية وأوجث التحي   يال الالجةدني وملتمسدي اللجد ق 

 وب ايدة عدد  االت كره اإلسالم.من خالل امل اقع الابكية ووسائل الت اصل االجتماعي، 
وسل ت لندوراس الضد ق علد  جاد د احلك مدة   سدبيل وضدع  دد لعد ل طائفدة الرومدا  -76

 والتصديق عل  بروت ك الت متن عة حلماية  ق   اإلنسان.
وسولت لنغاراي كيف لكن لن ام الددعاوض اجلماعيدة اجلديدد أن يسدام   مكافحدة التمييد ،  -77

زالدددد ا يلحقددد ن بدددددارس خاصددددة.  إزاق التقددددارير الددديت تفيددددد أبن األطفدددال الرومددددا مدددا وأعربدددت عددددن قلقادددا
 دددني أشدددادت ابلسياسدددات وبتددددابري الددددعم املدددا  امل جادددة إىل األقليدددات ال طنيدددة، فقدددد شدددجعت  و 

 لغات وثقافات األقليات. تايكيا عل  تع ي  التسامس والتفالم جتاه اللغات والةقافات احمللية أو
دت آيسددلندا بتادديكيا لنجا اددا   تنفيدد  االلت امددات الدديت أخدد سا علدد  عاتقاددا   وأشددا -78

 .2012أعقاب االستعراض الدور  الاامل املنعقد   تارين األول/أكت بر 
ور بت اهلند ابلتصدديق علد  عددة صدك   وابعتمداد تددابري تسدالم   احلدد مدن الفقدر.  -79

  ذلددددك  سددددتغالل اجلنسددددي لألطفددددال والتمييدددد ، بدددداوأشدددادت ابملبددددادرات الراميددددة إىل مكافحددددة اال
التمييدد  ضددد النسدداق والرومددا. بيددد أفددا  لددت قلقددة إزاق تنفيدد  التاددريعات ذات الصددلة والصددع ابت 

 اليت ت اجااا طائفة الروما.
 2020-2015وأعربدددت إندونيسددديا عدددن تقدددديرلا العتمددداد اسددد اتيجية إدمددداج الرومدددا للفددد ة  -80

 .2019-2016جية ال طنية ملكافحة االجتار ابلبار للف ة والعتماد االس اتي
وأعربت اا رية إيران اإلسالمية عن قلقاا إزاق استمرار الكرالية العرقية وأعمال العنف  -81

سديما جتداه طدائفيت الرومدا واملسدلمني، واالعتدداق اجلنسدي علد  النسداق  املرتكبة بدوافع عنصدرية، ال
 ونقل فرل احلص ل عل  السكن االجتماعي املدع م. واألطفال، واالجتار ابلبار،

ور ددددا العددددرا  ابلتدددددابري املتودددد ة ملكافحددددة التمييدددد  العنصددددر  وابعتمدددداد اسدددد اتيجيات  -82
 فياا تلك املتعلقة إبدماج الروما و ق   ال فل وبكافحة االجتار ابلبار.  ك مية، با

فدددل لكنادددا أعربدددت عدددن أسدددفاا ألن ور بدددت آيرلنددددا ابلتقددددم احملدددرز   قدددال  قددد   ال  -83
تنف  بعد الت صيات املتعلقة إبنااق أمانة م ام تعب ابألطفال. ور بت ابإلصدال ات  تايكيا م

الراميددة إىل حتسددني  صدد ل األطفددال الرومددا علدد  التعلدديم العدداد ، لكناددا ال  ددت اسددتمرار بعددض 
 املمارسات املةرية للقلق.

  املنجدد    سددبيل  ايددة  قدد   أفددراد طائفددة الرومددا، وأشددارت إسددرائيل إىل العمددل اجلددد -84
. وأشدارت إسدرائيل أيضدال إىل احلملددة 2020-2015بسدبل منادا اسد اتيجية إدمداج الرومددا للفد ة 

 .2017-2014املامة الرامية إىل منالضة العنصرية وجرائم الكرالية عل  مدض الف ة 
 قاية من العنف ضد النساق والعنف املند   ور بت إي اليا بت قيع اتفاقية قل  أورواب لل -85

ومكافحتامدددا، والتصدددديق علددد  اتفاقيدددة قلددد  أورواب حلمايدددة األطفدددال مدددن االسدددتغالل اجلنسدددي 
 واالعتداق اجلنسي، واعتماد تدابري حلماية  ق   الفةات الضعيفة.

يعات   ذلددك اعتمدداد تاددر  وأشددادت ليبيددا ابلتقدددم احملددرز   قددال  قدد   اإلنسددان، بددا -86
 والتصديق عل  اتفاقية  ق   ال فل.
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ور بددددت مددددالي اي يادددد د تاددددكيا الراميددددة إىل حتقيددددق ألدددددان مناددددا ضددددمان إرسدددداق األطددددر  -87
القان نيددة احملليدددة الالزمدددة لل فدداق ابلت اماسدددا الدوليدددة   قدددال  قدد   اإلنسدددان. ور بدددت ابلت ددد رات 

 فةات الضعيفة.اإلجيابية   قا  اإلدماج االجتماعي و اية  ق   ال
   وأعربت ملديف عن تفاؤهلا اب   ات اإلجيابية املتود ة للناد ض  قد   ال فدل، بدا -88

  ذلدددك اسددد اتيجية  ذلدددك اعتمددداد قدددان ن املددددارس بصددديغتث املعدلدددة، واملسددداواة بدددني اجلنسدددني، بدددا
 .2020-2014املساواة بني النساق والرجال للف ة 

علد  عددة صدك   تتعلدق  قد   ال فدل ور بدت ابجلاد د وأشادت املكسيك ابلتصديق  -89
الراميددددة إىل منددددع االجتددددار ابلباددددر ودعددددم الضددددحااي. وأعربددددت عددددن قلقاددددا إزاق عدددد دة  ددددالر  كددددره 

 .ال تايكيا أيض األجانا وخ اب الكرالية العرقية عل  الصعيد العاملي، و 
ميي  ضد أقليات الرومدا، و   ني ر بت منغ ليا ابلتدابري املتو ة من أجل التصد  للت -90

فقدد اعتدربت أن مدن املادم تد فري التددريا للمدرسددني ب كيد  خدال علد  البعدد اإلثدين. وقدد  لددت 
 قلقة إزاق الف ار  الكبرية من  ي  املساواة بني اجلنسني، رغم اجلا د املب ولة.

والتاددريعي ور ددا اجلبددل األسدد د اب  دد ات املتودد ة   سددبيل حتسددني اإلطددار املؤسسددي  -91
  ذلك  ق   ال فل، وأشاد ابألناد ة الراميدة إىل مكافحدة التمييد  و ايدة  حلق   اإلنسان، با

ني ألعمددال العنددف املرتكبددة بددددافع يزالدد ا لةلددد ن الضددحااي الرئيسدد الضددحااي. وال دد  أن الرومددا مددا
 العنصرية.

 ايتاددا وبتقدددمي تقريددر وأشدداد املغددرب ابجلادد د املب ولددة   سددبيل تع يدد   قدد   اإلنسددان و  -92
. وأعرب املغدرب عدن تقدديره لأل يدة الديت ت ليادا تاديكيا 2015 استعراضي ملنتصف املدة   عام

 إىل تدعيم اإلطار املؤسسي، وأشاد إبنااق أمانة امل ام.
  ذلدك التصدديق علد  عددة  وأشادت انميبيا ابلتقدم احملرز من  االستعراض السابق، با -93

 ق   اإلنسان.صك   دولية حل
ور بت نيبال ابلتصديق عل  صك   دولية وابعتماد تدابري اسد اتيجية عددة. وسدل ت  -94

الضدد ق علدد  اجلادد د املب ولددة مددن أجددل مكافحددة التمييدد  ونبدد  العنددف. وأشددارت إىل أن ابسددت اعة 
 تايكيا زايدة مسا تاا   سبيل بل غ اهلدن العاملي املتعلق ابملساعدة اإلمنائية.

  ذلك التميي  عل  أساس امليدل  وأشادت ل لندا ابلتدابري املتو ة ملكافحة التميي ، با -95
اجلنسي واهل ية اجلنسانية. وأعربت عدن تقدديرلا للجاد د الراميدة إىل ضدمان املسداواة بدني اجلنسدني 

 ت ال طائفة حمرومة. وزايدة إدماج الروما، لكناا ال  ت أن طائفة الروما ال
  ذلددك صددياغة  كدداراغ ا ابلتقدددم الكبددري احملددرز مندد  االسددتعراض السددابق، بدداور بددت ني -96

واالسددد اتيجية ال طنيدددة  2020-2014وتنفيددد  اسددد اتيجية املسددداواة بدددني النسددداق والرجدددال للفددد ة 
 .2019-2016ملكافحة االجتار ابلبار للف ة 

يتعلدددق ابال تياجدددات  وأشدددادت الندددرويا ابلتعدددديالت املدخلدددة علددد  قدددان ن التعلددديم فيمدددا -97
التعليمة ا اصة وابلتعليم التحضري ، وبعمل املدافع العام عن احلق  ، وابجلا د املب ولة لضدمان 

 املساواة بني اجلنسني.
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وأشدددددادت بدددددريو ابلتقددددددم احملدددددرز   ضدددددمان املسددددداواة بدددددني اجلنسدددددني وابلتددددددابري املتعدددددددة  -98
ر بدددددت ابعتمددددداد اسددددد اتيجية إدمددددداج الرومدددددا لتحقيدددددق إدمددددداج الرومدددددا إدماجدددددال كدددددامالل. و  املتوددددد ة
 .2020-2015 للف ة
وأشددارت الفلبددني إىل اجلادد د الراميددة إىل تنقدديس التاددريعات احملليددة وجعلاددا   اتسددا  مددع  -99

الت امدددات تاددديكيا الدوليدددة   قدددال  قددد   اإلنسدددان، وااللتددد ام القددد   بكافحدددة االجتدددار ابلبادددر. 
 تدعيم اهلياكل املؤسسية. وشجت الفلبني تايكيا عل  م اصلة

وأشادت الربتغال ابجلا د املت اصلة املتعلقة ابلتعلديم الادامل للجميدع واجلاد د الراميدة إىل  -100
سدديما مددن خددالل  ددالت منالضددة كددره األجانددا وكددره  منالضددة العنصددرية والعنددف والكراليددة، ال

 اإلسالم.
نفيدددد  الت صددديات املقدمدددة   اجل لددددة وأقدددرت اا ريدددة كددد راي ابجلادددد د املب ولدددة   سدددبيل ت -101

السابقة، وذلك بسبل مناا اعتماد تاريعات وخ ط عمل واس اتيجيات وطنية من أجل حتسني 
التصدددد  للمسدددائل االجتماعيدددة واالقتصدددادية. وأشدددارت إىل قدددان ن التعلددديم وأعربدددت عدددن تقدددديرلا 

 لتحسن مست ض املساواة بني اجلنسني   الف ة األخرية.
سددديما  ت اا ريدددة م لددددوفا ابل كيددد  القددد   علددد  سياسدددات  قددد   اإلنسدددان، الوأشددداد -102

التدابري الرامية إىل تع ي  ن دام  ايدة ال فدل، وابلتد ام احلك مدة القد   ب ضدع  ددا إليدداا األطفدال 
  املؤسسدددات. وأعربدددت أيضدددال عدددن تقدددديرلا للجاددد د الراميدددة إىل تددددريا املددد  فني العددداملني مدددع 

 .األطفال الضعفاق
وأعربددت رومانيددا عددن تقددديرلا للتدددابري املعتمدددة عقددا ج لددة االسددتعراض الةانيددة وسددولت  -103
إذا كدددان قدددد أجدددر  تقيددديم   منتصدددف املددددة لتنفيددد  اسددد اتيجية املسددداواة بدددني النسددداق والرجدددال  مدددا

 سن ات عل  اعتمادلا. 3  بعد انقضاق ئ 2020-2014 للف ة
شدديد إزاق انتااكدات  قد   األقليدات ال طنيدة واإلثنيدة  وأعرب االحتاد الروسي عدن قلدق -104

  تادديكيا، وتددد   ددرون املعياددة   املويمددات املؤقتددة إليدد اق الالجةددني و ددرون اال تجدداز   
 السج ن ومرافق اال تجاز رلن احملاكمة.

وأشدددارت السدددنغال إىل اإلرادة السياسدددية الكبدددرية الددديت عدددربت عنادددا تاددديكيا مدددن خدددالل  -105
سديما تصدديقاا  ا الرامية إىل تنفي  الت صديات املقب لدة خدالل ج لدة االسدتعراض الةانيدة، الجا دل

علددد  عددددة صدددك   دوليدددة حلقددد   اإلنسدددان واعتمادلدددا تددددابري ترمدددي إىل مكافحدددة ايدددع أشدددكال 
 التميي .
وأعربت صربيا عن سدرورلا ابألناد ة املتعلقدة إبدمداج الرومدا وأشدادت اب  د ات الراميدة  -106
رصد اس اتيجية إدماج الروما وتقييمادا. وشدجعت تاديكيا علد  م اصدلة  د  سدبل لضدمان  إىل

أعلددد  مسدددت ض مدددن الفعاليدددة    ايدددة ضدددحااي التمييددد . ور بدددت صدددربيا ابلتددددابري املتوددد ة لتددددعيم 
 املساواة بني اجلنسني.

 وشددجعت سددريالي ن تادديكيا علدد  تكةيددف جا دلددا مددن أجددل تنفيدد  اسدد اتيجية إدمدداج -107
الرومددددا، وت  يددددد تددددددابري التعددددرن واحلمايددددة    الدددددة ضددددحااي االجتددددار، والتصدددددديق علدددد  اتفاقيدددددة 

 إس نب ل، ومكافحة خ اب الكرالية وكره اإلسالم.
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ور بددددت سدددددل فاكيا ابعتمددددداد اسددددد اتيجية إدمددددداج الرومددددا وخ دددددة عمدددددل التعلددددديم الادددددامل  -108
اتيجية سياسدة اهلجدرة. ور بدت أيضدال للجميع، وابلتعديالت املدخلة علد  قدان ن املددارس، وابسد  

ابلتعددديالت املدخلددة علدد  القددان ن اجلنددائي، الدديت نصددت علدد  املعاقبددة علدد  اجلددرائم املرتكبددة بدددافع 
 العنصرية و  ر التميي  ضد األشوال ذو  اإلعاقة.

 ور بت اا رية فن ويال الب ليفارية ب فد تايكيا. -109
، تاددمل 2014 إدمداج الرومددا، الديت اعتمدددت   عداموقدال وفددد تاديكيا إن اسدد اتيجية  -110

التعليم والعمالدة والسدكن والصدحة وا ددمات االجتماعيدة، و درون معيادة الرومدا ب صدفام أقليدة 
وطنية، ومااركتام   الادؤون العامدة. وتضدع إدارة اإلدمداج االجتمداعي خ  دال اسد اتيجية حمليدة 

 البلدايت.لإلدماج االجتماعي ب اس ة شراكات حملية مع 
 2018-2013 ةواعتمدددت تادديكيا االسدد اتيجية ال طنيددة حلمايددة  قدد   ال فددل للفدد   -111

وأدخلدددت تعدددديالت تادددريعية علددد  قددد انني منادددا قدددان ن احلمايدددة االجتماعيدددة والقان نيدددة، ابعتمددداد 
. بناقل علد  أمدر مدن احملكمدة لكن ت بيقث إال أ كام تنل عل  أن الرعاية املؤسسية  ٌل أخري ال

ي ال من املمكن إيداا األطفال دون سن الةالةة   املؤسسات، لكن اجلاات املعنيدة تن در    وال
 لدد ل بديلددة. وجيددرشم املت رطدد ن   االسددتغالل اجلنسددي التجددار  لألطفددال واسددتودامام   البغدداق 

ائيددة ابعتبددار االجتددار ابلباددر واالعتددداق اجلنسددي غددري التجددار  علدد  األطفددال ياددكالن جرلددة جن
حمددددة تقدد ن ب ددرون ماددددة وت تددا علياددا عق بددة أشددد. ويندددرج الضددحااي األطفددال ضددمن فةددة 

 الضحااي الضعفاق باكل خال ويتمتع ن  ماية قان نية مع زة.
وي جدد ن ددام لبددائل ا تجدداز ملتمسدي اللجدد ق   إطدار قددان ن اللجد ق وقددان ن األجانددا   -112

سددددددجلت  دددددداالت ا تجدددددداز أسددددددر مندددددد   واندرال مددددددا كليامددددددا، ويعتددددددرب اال تجدددددداز  ددددددالل أخددددددريال.
، ذلددددك أن ا تجدددداز األسددددر الدددديت تلددددتم  اللجدددد ق حم دددد ر ب جددددا قددددان ن اللجدددد ق. 2016 عددددام
  تج  األجانا وملتمس  اللج ق   السج ن العادية. وقد ازداد مت يل مراك  اال تجاز. وال

ملعنيدة إىل ت بيدق بددائل وال ي ال االكت اظ ياكل حتدايل   السج ن. وتسدع  اجلادات ا -113
اال تجددداز، ومنادددا ن دددام احلراسدددة اإللك ونيدددة وزايدة اسدددتودام العقددد ابت املاليدددة. وجيدددر  إدخدددال 

   ذلك اال تجاز رلن احملاكمة. حتسينات عل   رون السج ن، با
ا وختامال، شكرت انئبة الد زير اجملتمدع املدد  التاديكي وأماندة امل دام التاديكية ملسدا تام -114

  تنفيدددد  الت صدددديات املتلقدددداة خددددالل اجل لددددة السددددابقة، وأثنددددت علدددد  ال فدددد د ألسددددةلتاا وتعليقاسددددا 
وت صياسا، اليت ستع ي زمخال إضافيال للجا د الراميدة إىل التغلدا علد  التحددايت املتبقيدة. وقالدت 

زال  مداإن تايكيا فود رة إب ازاسدا   قدال  قد   اإلنسدان، وإن كاندت تسدلم ابلتحددايت الديت 
البلد ي اجااا   قاالت مناا إدماج الروما واجملالرة بكره األجانا والتعصا، وأزمة املااجرين، 

 2020 ومسدددولة السدددكن االجتمددداعي. وقالدددت إن تاددديكيا سدددتقدم تقريدددر تنفيددد  مر ليدددال   عدددام
 قب لة.بعل مات عن التنفي  املبكر لعدة من الت صيات امل 2019 سوست ا  اجملل    آذار/مار 
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
ستتتن ر تشتتتيكيا و التوصتتيات التاليتتتةد وستتتقده ردوداا عليملتتتا و الو تت  املناستتتبد  -115

 لكن و أجل أ صاه موعد انعقاد الدورة السابعة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
الن تتتر و التصتتتديق علتتتة االتفا يتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة حقتتتوق  يتتت   115-1

لعمتتاا اململتتاجرين وأ تتراد أستتررتاد واالعتت ال ابنتصتتال اللكنتتة و تلقتت   تتكاو  ا
 األ رادد علة النحو املوصة به سابقاا )أوروغواي(؛

التصتتتتديق علتتتتة االتفا يتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتة حقتتتتوق  يتتتت  العمتتتتاا  115-2
اململتتتتتاجرين وأ تتتتتراد أستتتتتررتا )مصتتتتتر( )رتنتتتتتدوراي( )الستتتتتن اا( ) ملوريتتتتتة  نتتتتتزويال 

 البوليفارية(؛
التصتتتتديق علتتتتة االتفا يتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتة حقتتتتوق  يتتتت  العمتتتتاا  115-3

 اململاجرين وأ راد أسررتاد علة النحو املوصة به سابقاا )الفلبني(؛
اإلستتراع و التصتتديق علتتة االتفا يتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق  يتت   115-4

 العماا اململاجرين وأ راد أسررتا )غواتيماال(؛
الربوتوكتتتوا االنتيتتتاري امللحتتتق ابلعملتتتد  الن تتتر و التصتتتديق علتتتة 115-5

 الدويل اخلال ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقا ية )أوروغواي(؛
تو يتتتتت  الربوتوكتتتتتوا االنتيتتتتتاري امللحتتتتتق ابلعملتتتتتد التتتتتدويل اخلتتتتتال  115-6

 ابحلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقا ية والتصديق عليه )إيطاليا(؛
االنتيتتتتاري امللحتتتتق ابلعملتتتتد التتتتدويل  التصتتتتديق علتتتتة الربوتوكتتتتوا 115-7

اخلتتتال ابحلقتتتوق اال تصتتتادية واالجتماعيتتتة والثقا يتتتة )اجلبتتتل األستتتود( )ستتتلو اكيا( 
 )إسبانيا(؛

التصديق علة الربوتوكوا االنتياري التفا ية حقوق الطفل بشتنن  115-8
 املواد اإلابحية )أ  انستان(؛ بي  األطفاا واست الا األطفاا و الب اء وو

اإلستتراع و التصتتديق علتتة الربوتوكتتوا االنتيتتاري التفا يتتة حقتتوق  115-9
 األ خال ذوي اإلعا ة )غواتيماال(؛

اإلستتراع و التصتتديق علتتة الربوتوكتتوا االنتيتتاري التفا يتتة حقتتوق  115-10
األ تتتخال ذوي اإلعا تتتةد  ا تتتياا متتت  نطتتتة العمتتتل الوطنيتتتة لتعزيتتتز تكتتتا   الفتتترل 

 ( )إستونيا(؛2020-2015لفائدة األ خال ذوي اإلعا ة )
التصتتديق علتتة الربوتوكتتوا االنتيتتاري التفا يتتة حقتتوق األ تتخال  115-11

 ذوي اإلعا ة ) ملورية إيران اإلسالمية(؛
التصتتديق علتتة الربوتوكتتوا االنتيتتاري التفا يتتة حقتتوق األ تتخال  115-12

د  ا تتياا متت  نطتتة العمتتل الوطنيتتة لتعزيتتز تكتتا   2017 ذوي اإلعا تتة بنملايتتة عتتاه
 الفرل لفائدة األ خال ذوي اإلعا ة )ماليزاي(؛



A/HRC/37/4 

15 GE.17-23413 

استتتكماا عمليتتة التصتتديق علتتتة الربوتوكتتوا االنتيتتاري التفا يتتتة  115-13
 حقوق األ خال ذوي اإلعا ة )أوكرانيا(؛

التصتتتديق علتتتة اتفا يتتتة من متتتة العمتتتل الدوليتتتة بشتتتنن الشتتتعو   115-14
 ( )غواتيماال(؛169 )ر ا 1989 داألصلية والقبلية

التصتتتتديق علتتتتة اتفا يتتتتة من متتتتة العمتتتتل الدوليتتتتة بشتتتتنن العمتتتتاا  115-15
 ( )السن اا(؛189 د )ر ا2011 داملنزليني
التصديق علة اتفا ية جملس أورواب للو اية من العنف ضد النستاء  115-16

 والعنف املنزيل ومكا حتملما )اتفا ية إسطنبوا( )أندورا( )تركيا(؛
لتس أورواب للو ايتة متن العنتتف أتنت  علتة اتفا يتتة جم التصتديق بتال 115-17

 ضد النساء والعنف املنزيل ومكا حتملما )البوسنة واهلرسك(؛
اإلسراع و عملية التصديق علة اتفا يتة جملتس أورواب للو ايتة متن  115-18

 العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكا حتملما )اتفا ية إسطنبوا( )إستونيا(؛
يق علتتتة اتفا يتتتة جملتتتس أورواب حتتتخل اخلطتتتوات الراميتتتة إ  التصتتتد 115-19

للو ايتتة متتن العنتتف ضتتد النستتاء والعنتتف املنتتزيل ومكا حتملمتتا )اتفا يتتة إستتطنبوا( 
 )جورجيا(؛

التصديق علة اتفا ية جملس أورواب للو اية من العنف ضد النستاء  115-20
 والعنف املنزيل ومكا حتملما والشروع و تنفيذرتا و أ ر  و   ممكن )إسبانيا(؛

  ي  معارتدة ح ر األسلحة النووية )غواتيماال(؛تو  115-21
الن تتر و إنشتتاء  ليتتة وطنيتتة للتنستتيق والتنفيتتذ واإلبتتال  واملتابعتتةد  115-22
تعزيز اآللية القائمةد  ا ياا م  العناصر النا ئة عن املمارسات اجليدة احملددة و  أو

  واملتابعتتة بشتتنن اآلليتتات الوطنيتتة ل بتتال 2016 دليتتل املفوضتتية الصتتادر و عتتاه
 )الربت اا(؛

الن تتتر و إنشتتتاء مرصتتتد حلقتتتوق اإلنستتتان علتتتة الصتتتعيد التتتوطيند  115-23
 وتزويده ابلوالية املناسبة واملوارد الكا يةد  ا ياا م  مبادئ ابريس )بن الديش(؛

إنشاء م سسة وطنيتة حلقتوق اإلنستان متن الفئتة  ألتف  ابالستتناد  115-24
 إ  مبادئ ابريس )الدامنرك(؛

إنشاء م سستة وطنيتة حلقتوق اإلنستان تتما تة مت  مبتادئ ابريتس  115-25
 )اهلند(؛
إنشتتتتتاء م سستتتتتة وطنيتتتتتة حلقتتتتتوق اإلنستتتتتان و قتتتتتاا ملبتتتتتادئ ابريتتتتتس  115-26
 ليشيت(؛ - )تيمور
إنشاء م سستة وطنيتة حلقتوق اإلنستان تتما تة مت  مبتادئ ابريتس  115-27

 )الفلبني(؛
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احلقتوق لمتمان  ا تيه مت  مبتادئ تعديل  انون املدا   العاه عتن  115-28
 ابريس )س اليون(؛

اختاذ نطوات من أجل اعتماد أمانة امل املد  نذة و اعتباررتتا أن  115-29
م سسة املدا   العاه عن احلقوق )أمانة امل امل( تتفق ابلفعل مت  الكثت  متن مبتادئ 

 ابريس )أوكرانيا(؛
كينتتته متتتن امتثتتتاا توستتتي  ستتتلطات املتتتدا   العتتتاه عتتتن احلقتتتوق لتم 115-30

املبتتتتتادئ املتعلقتتتتتة ابمل سستتتتتات الوطنيتتتتتة حلقتتتتتوق اإلنستتتتتان و قتتتتتاا ملبتتتتتادئ ابريتتتتتس 
 )إندونيسيا(؛

 تعزيز مركز امل سسة الوطنية حلقوق اإلنسان ودوررتا )امل ر (؛ 115-31
يلزه ألداء وظائفملا علة حنو  تدعيا والية أمانة امل امل وتزويدرتا مبا 115-32

 ريس )نيباا(؛يتفق  اماا م  مبادئ اب
مواصتتتلة اجلملتتتود الراميتتتة إ  ضتتتمان اضتتتطالع املتتتدا   العتتتاه عتتتن  115-33

 احلقوق أيماا بوالية مكا حة التمييز )ب و(؛
تتدعيا واليتة م سستتملا الوطنيتة حلقتوق اإلنستان وتزويتدرتا ابلتدعا  115-34

 الكاو من حيخل املوارد املالية والبشرية ) ملورية كوراي(؛
  الوستتائل حلمايتتة ضتتحااي التمييتتزد بستتبل منملتتا  ستتني تتتو   أ تت 115-35

 والية أمانة امل امل وتوسيعملا حبيخل تشمل أيماا مكا حة التمييز )نيكاراغوا(؛
إ تترار عمليتتة انتيتتار مفتوحتتة و ائمتتة علتتة االستتتحقاق عنتتد تعيتتني  115-36

ة املر تتحني التتوطنيني النتختتاابت رتيئتتات معارتتتدات األمتتا املتحتتدة )اململكتتة املتحتتد
 لربيطانيا الع مة و يرلندا الشمالية(؛

 0.7 اختتتاذ نطتتوات ل  يتت  نستتبة املستتاعدة اإلمنائيتتة األجنبيتتة إ  115-37
 و املائة من الناتج احملل  اإل ايل )س اليون(؛

مواصتتلة جملودرتتتا و ستتياق أرتتتدال التنميتتة املستتتدامةد  نتتذةا و  115-38
 اعتباررتا زاوية حقوق اإلنسان )امل ر (؛

تكثيف جملودرتا الراميتة إ  مرا بتة الشتركات التشتيكية العاملتة و  115-39
ستيما  اخلارج  يما يتصل أبي أثر ستل  ألنشتطتملا علتة التمتت  حبقتوق اإلنستاند ال

و منتتتتاطق النتتتتزاع التتتتيت تشتتتتمل حتتتتاالت االحتتتتتالا األجنتتتت د حيتتتتخل تتتتتزداد  تتتتاطر 
 انتملاكات حقوق اإلنسان )دولة  لسطني(؛

فيتتتذ جمموعتتتة متتتن التتتتداب  الراميتتتة إ  تشتتتكي  التعتتتايش وضتتت  وتن 115-40
السلم  بني  يت   ئتات الستكان ومكا حتة التملمتيش التذي  تد يستتملدل األ تراد 

 و ذلك األ ليات اإلثنية والدينية )بيالروي(؛ اجلماعاتد مبا أو
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تشتتتكي  زايدة التستتتاما قتتتاه األ ليتتتات واحتتت اه حقتتتوق اإلنستتتان  115-41
طريتتق تتتالت ال بيتتة املدنيتتة و وستتائت اإلعتتاله التقليديتتة ووستتائل اخلاصتتة  تتا عتتن 

 التواصل االجتماع  )أملانيا(؛
زايدة جملودرتا الرامية إ  تشكي  التساما واملوا ف غ  التمييزية  115-42

لد  سكاهنا وتعزيز احت اه حقتوق اإلنستان والتماستك االجتمتاع  ) ملوريتة إيتران 
 اإلسالمية(؛

تتزاا  ائمتة بتني األزواج  العمل علة إزالة الفتوارق التيت ال مواصلة 115-43
 املثليني واألزواج غ  املثليني  يما يتصل ابحلقوق )إسرائيل(؛

اختتتتتاذ تتتتتداب  لمتتتتمان تنفيتتتتذ متتتتوظف  إنفتتتتاذ القتتتتانون واملتتتتوظفني  115-44
القمتتائيني  تتانون منتت  التمييتتز تنفيتتذاا كتتامالا حرصتتاا علتتة الفعاليتتة و التحقيتتق متت  

تك  أعمتتاا التمييتتز و حتتق اململتتاجرين والالجئتتني وملتمستت  اللكتتوء ومعتتا بتملا متتر 
 )األرجنتني(؛

و ذلتك  تانون منت  التمييتز  إذكاء الوع  بقوانني من  التمييتزد مبتا 115-45
و ليات الت لا ذات الصلةد و صفول موظف  إنفاذ القتانون واملتوظفني القمتائيني 

 كان(؛ب ية  سني تاية المحااي )أذربي
تتتدعيا إنفتتاذ  تتانون منتت  التمييتتز وتنفيتتذ استت اتيكية إدمتتاج الرومتتا  115-46

ب ية إحراز تقتده ملمتوي و ابتل للقيتاي و مكا حتة  يت  أنتواع التمييتز و اجملتمت  
 )الربازيل(؛

إذكاء الوع  بقانون من  التمييز و صفول متوظف  إنفتاذ القتانون  115-47
 واملوظفني القمائيني )كواب(؛

تتدعيا تنفيتذ  تتانون منت  التمييتتز ب يتة احلتد متتن العنصترية والتمييتتز  115-48
 العنصري وكره األجانب والدعاية واالعتداءات )انميبيا(؛

تعتديل  تتانون منتت  التمييتز لتوستتي  أستتس التمييتز احمل تتورة صتتراحةا  115-49
 و رتذا القانون )الفلبني(؛

تمتتتتمن  يتتتت  جتتتترائا الن تتتتر و تنقتتتتيا القتتتتانون اجلنتتتتائ  حبيتتتتخل ي 115-50
التحتري  علتة العنتف والتمييتز والشتتتائا العنصتريةد واختتاذ تتداب  صتارمة ملكا حتتة 
نطتتتا  التطتتترل والكرارتيتتتة التتتذي يستتتتملدل أ ليتتتة الرومتتتا واململتتتاجرين واملستتتلمني 

 )مصر(؛
تنقتتتيا القتتتانون اجلنتتتائ  لتمتتتمينه جتتترائا التحتتتري  علتتتة العنتتتف  115-51

لطتتاب  العنصتتري وأ تتكاا التعبتت  العلتتين أبرتتتدال والتمييتتز والشتتتائا العامتتة ذات ا
 عنصرية ) ملورية إيران اإلسالمية(؛

ستيما  تنفيذ تالت توعية ملتوظف  إنفتاذ القتانون ب يتة تثقتيفملاد ال 115-52
 يتعلق بقانون من  التمييز )بوتسواان(؛  يما
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مواصتتلة تلتتة التوعيتتة بقتتوانني منتت  التمييتتز و ليتتات التتت لا ذات  115-53
 الصلة )سلو اكيا(؛

اختتتتتاذ نطتتتتوات ملنتتتت  اجلتتتترائا املرتكبتتتتة بتتتتدا   التمييتتتتز العنصتتتتري  115-54
الدييند وذلتك متن نتالا التعلتيا والتوعيتة والتتدريبد وضتمان التحقيتق بسترعة  أو

 و عالية و أي جرائا كرارتية )كندا(؛
تكثيتتتتف تتتتتالت التوعيتتتتة متتتتن أجتتتتل مكا حتتتتة القوالتتتتب النمطيتتتتة  115-55

العنصتترية وكتتره اإلستتاله وكتتره األجانتتب والتنديتتد علنتتاا وبقتتوة  طتتا  القائمتتة علتتة 
 الكرارتية و احلياة العامة )ألبانيا(؛

اختتتتتاذ املزيتتتتد متتتتن التتتتتداب  متتتتن أجتتتتل التصتتتتدي جلتتتترائا الكرارتيتتتتة  115-56
والتمييز العنصري بسبل منملا تعزيز  ملا التنوع الثقاو و اجملتم د ومساعدة  با  

ذ إ  ستوق العمتلد واعتمتاد سياستات مالئمتة و جمتاا الستكن األ ليات علة النفا
 االجتماع  )اتيلند(؛

املم  و تدعيا تنفيذ السياسات العامة املتصلة مبكا حة التمييتز  115-57
 و ممارسات التوظيف )ليبيا(؛

تعزيز اجلملود الرامية إ  التصدي لكره اإلساله والتمييز العنصري  115-58
منملتتا الرومتتا واأل ليتتات الدينيتتة واململتتاجروند وكتتذلك أ تتكاا والتعصتتب قتتاه  ئتتات 

 التعصب األنر  ذات الصلة )إندونيسيا(؛
ضمان الفعالية و متابعتة األنشتطة املنكتزة و إطتار تلتة منارتمتة  115-59

د وذلتتك متتثالا 2017 والعنصتترية وجتترائا الكرارتيتتةد التتيت انتملتت  ر/يتتاا و أاير/متتاي
 ملوضوع ذاته )إسرائيل(؛إبعداد تلة جديدة بشنن ا

مواصتتتتتلة اجلملتتتتتود الراميتتتتتة إ  مكا حتتتتتة  يتتتتت  أ تتتتتكاا التمييتتتتتز  115-60
العنصتتري لتمكتتني  يتت  األ تتخال متتن التمتتت  ابحلقتتوق اال تصتتادية واالجتماعيتتة 

 )تونس(؛
املمتتتت  و اختتتتتاذ تتتتتداب  ملنارتمتتتتة العنصتتتترية والعنتتتتف والكرارتيتتتتة  115-61

 جرين والالجئني اح اماا كامالا )الربت اا(؛واح اه حقوق اإلنسان اخلاصة ابململا
مواصتتتلة رصتتتد جتتترائا الكرارتيتتتة وحتتتاالت التمييتتتز عتتتن كثتتتبد و  115-62

ستتتتيا ات منملتتتتا  تتتتبكة اإلن نتتتت  و تتتتبكات التواصتتتتل االجتمتتتتاع د ابالستتتتتناد إ  
 اس اتيكيات من  اإلجراه اليت تعتمدرتا احلكومة ابنت اه )رومانيا(؛

ميتة إ  منارتمتة  يت  أ تكاا التمييتز والتعصتب زايدة اجلملود الرا 115-63
والعنصرية وكره األجانب وكره اإلسالهد وذلك بسبل منملا اختتاذ املزيتد متن التتداب  

احليتاة السياستية  التشريعية لوض  سياسات ملكا حة التمييز و وسائت اإلعتاله وو
 )تركيا(؛
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ريب الفعتتاا تتتدعيا جملتتود التتوزارات املختصتتة و ستتبيل تتتو   التتتد 115-64
للمملنينيد كالقماة واملدعني العامني وضباط الشرطةد لتمكينملا من إجراء  قيقات 
 سريعة ومستقلة ومالحقة مرتك  جرائا العنصرية والكرارتية مالحقة  عالة )تركيا(؛

ضتتتمان إجتتتراء  قيقتتتات  عالتتتة وستتتريعة و أيتتتة جتتترائا تستتتتملدل  115-65
عفاءد والتصتتدي ألي دا تت   ييتتزي مزعتتوه األ تتراد واجملتمعتتات متتن األ ليتتات والمتت

 هلذه اجلرائا )كندا(؛
تكثيتتتف جملودرتتتتا و ستتتبيل منارتمتتتة الكرارتيتتتة العنصتتترية والعنتتتف  115-66

بتتتدا   العنصتتترية متتتن نتتتالا الستتتماحل إب امتتتة دعتتتاو  احلتتتق العتتتاه لفائتتتدة المتتتحااي 
 ديفوار(؛ )كوت
والكرارتيتتتتتة تتتتتتدعيا اجلملتتتتتود الراميتتتتتة إ  القمتتتتتاء علتتتتتة العنصتتتتترية  115-67

والوصتتتا علتتتة أستتتس عنصتتترية وأعمتتتاا العنتتتف املرتكبتتتة بتتتدا   عنصتتتري والتتت ويج 
للتحيتتتز والقوالتتتب النمطيتتتة قتتتاه الالجئتتتني وملتمستتت  اللكتتتوء بواستتتطة اخلطتتتاابت 
واملوا ت  الشتتبكية و تتبكات التواصتتل االجتمتتاع  وتصتتاعد كتتره األجانتتبد وضتتمان 

املرتكبتتة بتتدا   اهلويتتة القوميتتة العنتتف  التحقيتتق و أي عمتتل متتن أعمتتاا التمييتتز أو
 اإلثنية للمحية ومعا بة اجلناة )إكوادور(؛ أو

وض  حد لتزايد اهلكمات العنيفة وجرائا الكرارتية اليت تستملدل  115-68
 الروما ومعا بة املس ولني عنملا ) ملورية  نزويال البوليفارية(؛

الكرارتيتة وقتر  اختاذ املزيد من التداب  ملن   ي  م تارتر نطتا   115-69
 املتورطني و التحري  علة العنف والتمييز )اليوانن(؛

ضتتتمان اختتتتاذ املستتت ولني احلكتتتوميني مو فتتتاا صتتتارماا ومتستتتقاا ضتتتد  115-70
 نطا  الكرارتية املعادي للمسلمني واململاجرين )الوالايت املتحدة األمريكية(؛

لكرارتيةد لبس  يه جبمي  أ كاا نطا  ا التنديد بشكل  اط  ال 115-71
والتحقيق و احلاالت احملددةد ومقاضاة املس ولني عنملا حستب اال تمتاءد وضتمان 

 النفس  الالزه )إسبانيا(؛ حصوا ضحااي جرائا الكرارتية علة الدعا القانوين أو
إنشتتتاء  ليتتتات وطنيتتتة لرصتتتد التحتتتري  علتتتة الكرارتيتتتة وأعمتتتاا  115-72

 العنصرية وكره اإلساله ووض  حد هلا )البحرين(؛
إنشتتتاء  ليتتتة وطنيتتتة لمتتتمان تتتتو   اجلتتترب لمتتتحااي التحتتتري  علتتتة  115-73

 الكرارتية وكره اإلساله )البحرين(؛
اختتتتاذ نطتتتوات وتتتددة لو تتتف تفشتتت  البيتتتاانت التمييزيتتتة وأوجتتته  115-74

التحيتتز والقوالتتب النمطيتتة التتيت تستتتملدل األ ليتتات الوطنيتتة والالجئتتني وملتمستت  
  ية و بكات التواصل االجتماع  )بيالروي(؛اللكوء و وسائت اإلعاله اجلمارت

التنديد بقوة  طا  الكرارتيةد والتحقيتق علتة النحتو املناستب و  115-75
نطتتتاابت الكرارتيتتتة العنصتتترية وأعمتتتاا العنتتتف املرتكبتتتة بتتتدا   عنصتتتريد ومقاضتتتاة 

 اجلناة )غواتيماال(؛
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وضتت  استت اتيكيات لو تتف تفشتت  اخلطتتا  املعتتادي ل جانتتب و  115-76
ياة االجتماعية والسياسيةد علة أن يشمل ذلك  ليتات لمتمان تتو   املستاعدة احل

 القانونية واالجتماعية لمحااي العنصرية وجرائا الكرارتية )املكسيك(؛
املم  و تنفيتذ التتداب  الراميتة إ  مكا حتة  يت  م تارتر التحيتز  115-77

العنيتف وتتدعيا تلتك  والتمييزد مثل نطا  الكرارتيتة واحلركتات املتطر تة والتطترل
التتتتداب  عنتتتد المتتترورة متتت  إيتتتالء ارتتمتتتاه نتتتال مل تتتارتر العنصتتترية وكتتتره األجانتتتب 

 إثنية معينة )نيكاراغوا(؛ ونطا  الكرارتية اليت تستملدل داينة أو
التنديد علناا جبرائا الكرارتية ونطتا  الكرارتيتةد وضتمان التحقيتق  115-78

الدينيتتتة  اإلثنيتتتة أو   اهلويتتتة القوميتتتة أوالعنتتتف املرتكبتتتة بتتتدا  و أعمتتتاا التمييتتتز أو
 للمحية ومقاضاة اجلناة ومعا بتملا )النمسا(؛

املمتتت  و مكا حتتتة الكرارتيتتتة العنصتتترية وأعمتتتاا العنتتتف املرتكبتتتة  115-79
بتتدا   عنصتتري قتتاه الرومتتاد متتن نتتالا التحقيتتق بستترعة و عاليتتة و  يتت  اجلتترائا 

 املرتكبة و حقملا والتصدي هلا )بلكيكا(؛
مواصتتلة جملودرتتتا الراميتتة إ  مكا حتتة نطتتا  الكرارتيتتة الصتتادر  115-80

عتتتن املستتت ولني احلكتتتوميني والتحقيتتتق و أعمتتتاا العنتتتف املرتكبتتتة بتتتدا   عنصتتتري 
 ومقاضاة اجلناة )دولة  لسطني(؛

ستتتيما الشتتترطةد احلمايتتتة للطوائتتتف  ضتتتمان تتتتو   الستتتلطاتد وال 115-81
إمكانية  ت  الرومتا حبقتوق اإلنستان اخلاصتة واجملموعات اململددة ابلعنف والتمييزد و 

  ييز )سويسرا(؛  ا دون تررتيب أو
وضتت  حتتدع لتعقتتيا متترتك  اجلتترائا اجلنستتية احملتكتتزين إبنمتتاعملا  115-82

لعمليتتتات جراحيتتتةد ورتتتت  ممارستتتة تشتتتتكل معاملتتتة مملينتتتة مبوجتتتب القتتتانون التتتتدويل 
 ) ملورية  نزويال البوليفارية(؛

يتتة إضتتا ية و الن تتاه القتتانوين احمللتت  ب يتتة  ستتني دمتتج معتتاي  دول 115-83
 ظرول االحتكاز )اجلزائر(؛

إيتتتتالء املزيتتتتتد متتتتتن االرتتمتتتتتاه لسياستتتتتة الستتتتتكون و البلتتتتتد وزايدة  115-84
 اإلنفاق العاه علة السكون )إسبانيا(؛

حتتتخل التتتتداب  الراميتتتة إ  ضتتتمان ئيئتتتة ظتتترول مالئمتتتة للستتتكناء  115-85
 )أس اليا(؛

 ظرول االحتكاز ) رنسا(؛  سني 115-86
اختتتاذ تتتداب  عاجلتتة لتستتوية مشتتكلة االكت تتال و ستتكون البلتتد  115-87

 )اال اد الروس (؛
أتييتتتتد دعتتتتوة رئتتتتيس وزراء اململكتتتتة املتحتتتتدة إ  اختتتتتاذ إجتتتتراءات  115-88

واال تتتاد و التزامنتتتا إبهنتتتاء العمتتتل اجلتتتربي والتتترق املعاصتتتر واالقتتتار ابلبشتتتر وأستتتوأ 
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)اململكتتتة املتحتتتدة لربيطانيتتتا  2030 طفتتتاا و عاملنتتتا حبلتتتوا عتتتاهأ تتتكاا عمتتتل األ
 الع مة و يرلندا الشمالية(؛

اختتتتاذ املزيتتتد متتتن التتتتداب  لمتتتمان مستتتاءلة املتتتتورطني و االقتتتار  115-89
 ابلبشر )أرمينيا(؛

التكثيف بقدر كب  من أنشطة مكا حة االقار ابلبشرد  ا ياا م   115-90
معا بة االقار ابأل خالد  اصة النستاء واألطفتااد املكمتل بروتوكوا من  و م  و 

 التفا ية األما املتحدة ملكا حة اجلرمية املن مة عرب الوطنية )رتندوراي(؛
سيما النساء والبنات  زايدة الفعالية و مكا حة االقار ابلبشرد ال 115-91

 )السن اا(؛
 يبيا(؛مواصلة اجلملود املتصلة  ف  معدا اجلرمية )ل 115-92
مكا حتتة  يتت  م تتارتر الكرارتيتتة الدينيتتة دانتتل اجملتمتت  التشتتيك   115-93

 )العراق(؛
ضمان اعتماد ن اه املساعدة القانونية الذي جيري إعتداده حاليتااد  115-94

والتتذي يفتت ض أن  ساتتن تايتتة ضتتحااي التمييتتز ويتتو ر املزيتتد متتن نيتتارات املشتتورة 
 ) يسلندا(؛ 2018 ه وز/يولي 1 نم القانونية ل  خال احملتاجنيد ابتداءا 

زايدة مشتتتاركة النستتتاء و رتيئتتتات صتتتن  القتتترار وضتتتمان إمكانيتتتة  115-95
 مشاركة األ خال ذوي اإلعا ة و عملية التصوي  )العراق(؛

تتتتتو   احلمايتتتتة الالزمتتتتة ل ستتتترة ابعتباررتتتتتا نتتتتواة اجملتمتتتت  الطبيعيتتتتة  115-96
 واألساسية )مصر(؛

سياسة جديدة ل سرة  دل تعزيز التو يتق بتني االنتملاء من وض   115-97
العمتتتل واحليتتتتاة واملستتتتاعدة علتتتتة  ستتتتني املستتتاواة بتتتتني اجلنستتتتني و مكتتتتان العمتتتتل 

 )إسرائيل(؛
وضتت  وإنفتتاذ ن تتاه  تتامل للستتكن االجتمتتاع  واختتتاذ تتتداب  ملنتت   115-98

 إنشاء مناطق سكنية معزولة )بيالروي(؛
هلتذا  اماع د ووض  تعريف واضتإنشاء ن اه مالئا للسكن االجت 115-99

املفملتوه ومعتاي  اجتماعيتة متستارتلة لتوزيت  املستاكن االجتماعيتة علتة أحتوج األ ستر 
 ) ملورية  نزويال البوليفارية(؛

إضتتتفاء طتتتاب   تتتانوين علتتتة الستتتكن االجتمتتتاع  لمتتتمان إمكانيتتتة  115-100
 حصوا  ي  األ سر عليه ) ملورية إيران اإلسالمية(؛

مو فملا متن أجتل تقتد  التعتوي  إ  النستاء الرومتا التال    مراجعة 115-101
كن ضحية تعقيا  ستري ب يتة االعت ال علتة النحتو الستليا مبعتاانئن وتتو   اجلترب 

 العادا هلن )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
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اختتاذ تتتداب  عاجلتتة حلتتخل التحقيقتتات القمتتائية ومعا بتتة املتتتورطني  115-102
قستتري التتيت أنمتتع  هلتتا نستتاء متتن الرومتتاد وذلتتك و ستتياق و عمليتتات التعقتتيا ال

 اجلملود الرامية إ  مكا حة القوالب النمطية وأوجه التحيز حياا املرأة )األرجنتني(؛
يتعلتق بتقتد  التعتوي   سيما  يما  سني حالة السكان الروماد ال 115-103

 ؛) رنسا( 2004 إ  النساء الال  انمعن للتعقيا القسري  بل عاه
اختتتتتتاذ تتتتتتداب   عالتتتتتة لتنفيتتتتتذ توصتتتتتيات اللكنتتتتتة املعنيتتتتتة حبقتتتتتتوق  115-104

 يملتتا التوصتتيات املتعلقتتة مبمارستتة تعقتتيا األ تتخال  األ تتخال ذوي اإلعا تتةد مبتتا
 ذوي اإلعا ة دون احلصوا علة موا قتملا احلرة واملستن ة )أذربيكان(؛

لمتحااي التعقتيا إنشاء  لية  عالة لتو   اجلرب والتعوي  الشاملني  115-105
 غ  الطوع د ومقاضاة املتورطني و تلك املمارسات )إكوادور(؛ القسري أو

الن تر و تنقتتيا أجتل الستتنوات التتثالش لتقتد   تتكاو  التعتتوي   115-106
 غ  الطوع د ب ية  ديد ذلك األجل )اليوانن(؛ و حاالت التعقيا القسري أو

اإلعا تتة دون احلصتتوا علتتة إل تتاء ممارستتة تعقتتيا األ تتخال ذوي  115-107
 ليشيت(؛ -موا قتملا احلرة واملستن ة )تيمور 

إحراز تقده و إنشتاء  ليتات التت لا والو ايتة املعنيتة مبستنلة تعقتيا  115-108
يشتتمل  ستتيما تعقتتيا النستتاء الرومتتا والنستتاء ذوات اإلعا تتةد مبتتا النستتاء القستتريد ال

 تو   تداب  اجلرب للمحااي )املكسيك(؛
 كتتني النستتاء ضتتحااي التعقتتيا القستتري متتن الوصتتوا إ  العدالتتة  115-109

األصتل اإلثتين  واحلصوا علة التعوي  الكاود بصرل الن ر عتن اتريتا التعقتيا أو
 السن ) ملورية  نزويال البوليفارية(؛ اجلنسية أو أو

مواصتتلة االقتتاه اإلجيتتال املستتكل و جمتتاا إدمتتاج الرومتتا بمتتمان  115-110
ستيما و ن تاه  يتعلتق بتتداب  منت  التمييتزد ال يب املالئا للمدرسني  يماتو   التدر 

تعلتتتتيا ذوي االحتياجتتتتات اخلاصتتتتة )اململكتتتتة املتحتتتتدة لربيطانيتتتتا الع متتتتة و يرلنتتتتدا 
 الشمالية(؛

تنفيذ التعديالت املدنلة علة  انون التعليا تنفيذاا كتامالا المتثتاا  115-111
اال تاد األورول الراميتة إ  معاجلتة االنتملاكتات   رارات احملكمة األوروبية وإجراءات

حرصاا علة  ت  األطفاا الروما بفرل متساوية م  غ رتا و احلصوا علة التعلتيا 
 )الوالايت املتحدة األمريكية(؛

مواصتتتتلة العمتتتتل علتتتتة تتتتتو   التعلتتتتيا الشتتتتامل للكميتتتت  وتيستتتت   115-112
ا اإلثنيتتة و م سستتات التعلتتيا تستتكيل األطفتتاا ذوي اإلعا تتة وأطفتتاا طائفتتة الرومتت

 العادي )إسبانيا(؛
رصتتتد تنفيتتتذ و اثر اإلصتتتالحات الراميتتتة إ  إهنتتتاء  صتتتل األطفتتتاا  115-113

الروما و ن اه التعلياد وضمان التصدي علة النحو املناسب إ  املوا ف التمييزية 
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ملتملا التتيت يتختتذرتا املدرستتون وغتت رتا متتن املتتوظفني قتتاه التالميتتذ و ييتتزرتا و معتتا
 )النمسا(؛

رصتتتتد أثتتتتر اإلصتتتتالحات الراميتتتتة إ  إدمتتتتاج التالميتتتتذ الرومتتتتتا و  115-114
املتتداري العاديتتتةد ابلن تتتر إ  استتتتمرار  صتتتل األطفتتتاا الرومتتتا عتتتن التعلتتتيا العتتتادي 

 )بلكيكا(؛
ضمان تلق  موظف  املداري ومراكتز املشتورة تتدريباا و جمتاا منت   115-115

يتعلتق ابملعتاي   يكف  من التمويل واإلر تاد  يمتا مبا التمييز وتزويد رتذه امل سسات
 املوضوعية والعمليات العادلة لدعا الطال  ذوي االحتياجات اخلاصة )كندا(؛

اعتمتتاد تتتداب  ملموستتة ملنتت   صتتل أطفتتاا الرومتتا وتنفيتتذ تتتالت  115-116
ار تثقيفيتتة لت يتت  القوالتتب النمطيتتة الستتلبية التتيت تستتتملد ملا وأستتررتاد وذلتتك و إطتت

 سياسات التعليا الشامل الوطنية ) يل (؛
ضمان تنفيذ  انون املداري تنفيذاا كامالا بتقد  تقرير عن املتدا    115-117

العاه عن احلقوق يتممن تقييماا آلاثر ذلك القانون علة إهناء التمييز ضد التالميتذ 
الرومتتتاد  ذوي اإلعا تتتات الذرتنيتتتة اخلفيفتتتةد مبتتتن  تتتيملا األطفتتتاا املنتمتتتون إ  أ ليتتتة

 و صل أولئك التالميذ عن سائر األطفاا )الدامنرك(؛
اختاذ تتداب  ملموستة وعمليتة ملكا حتة التمييتز و الن تاه املدرست   115-118

 ومواصلة عملية إعادة إدماج الروما و رتذا الن اه )سويسرا(؛
اختتتاذ  يتت  التتتداب  الالزمتتة للتصتتدي للموا تتف املتحيتتزة وضتتمان  115-119

و ذلتتك التعلتتيا والرعايتتة و  ألطفتتاا الرومتتا و ن تتاه التعلتتيا التشتتيك د مبتتاإدمتتاج ا
مرحلتتتة الطفولتتتة املبكتتترةد علتتتة النحتتتو املنصتتتول عليتتته و  تتتانون املتتتداري بصتتتي ته 

 املعدلة ) نلندا(؛
و ذلتتك تتتدريب املدرستتني  ضتتمان تعلتتيا جيتتد  تتامل للكميتت د مبتتا 115-120

ات اخلاصتتتةد واإل تتترال علتتتيملا وتتتتو   علتتتة التعامتتتل متتت  التالميتتتذ ذوي االحتياجتتت
اإلر اد اململين هلا ب ية نف  عدد التالميذ الروما الذين ي تادرون الن تاه التعليمت  

 و مرحلة مبكرة ) نلندا(؛
 2018-2016 ةضمان تنفيذ نطة عمل التعليا الشتامل للفت   115-121

الرومتا و املتداري  تنفيذاا  عاالا ورصد  اثر اإلصالحات الراميتة إ  إدمتاج التالميتذ
 العادية ) يسلندا(؛

إهناء  ي  أ كاا الفصل و الن اه التعليم  وإعداد تلتة توعيتة  115-122
املتتتتوظفني العتتتتاملني و  طتتتتاع التعلتتتتيا والوالتتتتدين متتتتن أجتتتتل احلتتتتد متتتتن التصتتتتورات 

 االجتماعية السلبية للتعليا الشامل ) يرلندا(؛
التعلتتتيا الشتتتامل للكميتتت  وختصتتتي  مواصتتتلة ال كيتتتز علتتتة تتتتو    115-123

 برامج هلذا ال رض إ  جانب إهناء  صل األطفاا الروما )النرويج(؛
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ستتيما  وضتت  حتتد للممارستتات التمييزيتتة قتتاه األطفتتاا الرومتتاد ال 115-124
انتملتتاك حقملتتا و التعلتتيا و صتتلملا عتتن ستتائر األطفتتاا وإيتتداعملا  ستتراا و متتداري 

 اا و النمو )اال اد الروس (؛ناصة ابألطفاا الذين يعانون أتنر 
القمتتتاء علتتتة التمييتتتز والفصتتتل املستتتتمرين اللتتتذين يتعتتترض هلمتتتا  115-125

األطفتتاا الرومتتا اجملتتربون علتتة االلتحتتاق مبتتداري ل طفتتاا ذوي اإلعا تتات الذرتنيتتة 
 ) ملورية  نزويال البوليفارية(؛

اجلنستتني  تنفيتتذ  تتانون التعلتتيا وتتتداب  أنتتر  لتعزيتتز املستتاواة بتتني 115-126
 )النرويج(؛

التصتتتتدي النعتتتتداه املستتتتاواة بتتتتني اجلنستتتتني وتايتتتتة حقتتتتوق املتتتترأة  115-127
 والنملوض بوضعملا االجتماع  ومكا حة العنف ابملرأة مكا حة  عالة )الصني(؛

املمتت  و تتتدعيا التتتداب  الراميتتة إ   قيتتق املستتاواة بتتني النستتاء  115-128
 والرجاا و تشيكيا )جورجيا(؛

 تنفيتتتتتتتتتتتتتذ استتتتتتتتتتتتت اتيكية املستتتتتتتتتتتتتاواة بتتتتتتتتتتتتتني النستتتتتتتتتتتتتاء والرجتتتتتتتتتتتتتاا 115-129
 تنفيذاا  عاالا ) يسلندا(؛ 2020-2014 ةللف  
املم  و تنفيذ اخلطت الوطنية للمساواة بني النساء والرجتاا متن  115-130

أجتتتل القمتتتاء علتتتة العنتتتف األستتتري والعنتتتف اجلنستتتاين ومكا حتتتة االقتتتار ابلبشتتترد 
 رد املالية لتنفيذ رتذه اخلطت ) يل (؛يكف  من املوا وضمان ختصي  ما

و  تنفيتتذ براجمملتتا املتعلقتتة ابملستتاواة بتتني اجلنستتني تنفيتتذاا  عتتاالاد مبتتا 115-131
ذلك اس اتيكية املساواة بني النساء والرجااد ب ية التصتدي للفتوارق اجلنستانية و 

  طاعات متنوعة )انميبيا(؛
لتمييتتز ضتتد املتترأة والقمتتاء مواصتتلة اجلملتتود الراميتتة إ  مكا حتتة ا 115-132

عليه ب ية ضمان املساواة الكاملة بني اجلنسني و احلياة اليوميتة والسياستات العامتة 
 )تونس(؛
النملوض حبقوق املرأة و سوق العملد و ديداا  يما يتصل بفوارق  115-133

 األجور بني الرجاا والنساء )اجلزائر(؛
الرجتاا والنستاء وح تر إهنتاء التصدي لفارق األجور الشاس  بتني  115-134

 ندمة النساء بعد عودئن من إجازة األمومة )مصر(؛
ممتتاعفة اجلملتتود املبذولتتة لتنفيتتذ تتتداب  تقلتتي   تتارق األجتتور بتتني  115-135

 اجلنسني )أوروغواي(؛
 يملتتا حقتتوق النستتاء و  اعتمتتاد  تتانون بشتتنن حقتتوق املرضتتةد مبتتا 115-136

ظفني املعنيتني مبرا بتة نتدمات الصتحة اإل ابيتة جماا الصحة اإل ابيتةد وتتدريب املتو 
لصتتون احلقتتوق األساستتية للنستتاء والبنتتات و جمتتاا طتتب التوليتتد وعتتالج األمتتراض 

 النسائية )ألبانيا(؛
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زايدة اجلملتتتتود التشتتتتريعية والعمليتتتتة الراميتتتتة إ  احلتتتتد متتتتن العنتتتتف  115-137
 ابلنساء والعنف األسري )أس اليا(؛

لراميتتة إ  منتت  العنتتف اجلنستتاين والتصتتدي لتتهد مواصتتلة اجلملتتود ا 115-138
والتصتتديق و رتتتذا الستتياق علتتة اتفا يتتة جملتتس أورواب بشتتنن منتت  ومكا حتتة العنتتف 

 ابملرأة والعنف األسري )بلكيكا(؛
اختاذ تداب  ملن  أعماا العنف األسري والعنف اجلنست  ومقاضتاة  115-139

 مرتكبيملا ومساعدة ضحاايرتا )اتيلند(؛
مواصلة جملودرتا و جماا مكا حتة االعتتداء اجلنست د بستبل منملتا  115-140

 ليشيت(؛ - ضمان تسليا اجلناة إ  العدالة )تيمور
املم  و اختاذ إجراءات  دل وض  اس اتيكية  املة للمساواة  115-141

بتتتتني اجلنستتتتنيد واعتمتتتتاد تتتتتداب  تشتتتتريعية  عالتتتتة لتتتتزايدة مشتتتتاركة النستتتتاء و احليتتتتاة 
 ن  القرار )البوسنة واهلرسك(؛ص السياسية وو

مواصلة اجلملود الرامية إ  القمتاء علتة القوالتب النمطيتة املتعلقتة  115-142
مبكانة املرأة و اجملتم د وإ  وض  أرتدال وغاايت وأطتر زمنيتة وتددة لتزايدة  ثيتل 
النستتتاءد مبتتتن  تتتيملن النستتتاء الرومتتتاد و اجلمعيتتتات التشتتتريعية واملناصتتتب احلكوميتتتة 

 (؛)رتولندا
مواصتتتلة اجلملتتتود الراميتتتة إ  تعزيتتتز املستتتاواة بتتتني النستتتاء والرجتتتاا  115-143

ميتدان إنشتاء  سوق العمتل وو بتشكي  التمثيل املتوازن و رتيئات صن  القرار وو
 املشاري د و  لة تداب  أنر  )نيكاراغوا(؛

 مواصلة جملودرتا الرامية إ  إنشاء أمانة م تامل تعتحب حبقتوق الطفتل 115-144
 )البوسنة واهلرسك(؛

الن تتر و إنشتتاء أمانتتة م تتامل حلقتتوق الطفتتل ب يتتة املمتت  و  ستتني  115-145
 وض  األطفاا ) يرلندا(؛

مواصلة تعزيز حقوق الطفل وتايتملا بسبل منملا أيماا حبخل إنشاء  115-146
 أمانة م امل وطنية تعحب ابألطفاا )إيطاليا(؛

   ديداا حبقوق الطفل )النرويج(؛إنشاء أمانة م امل مستقلة تعحب 115-147
مواصتتلة تنفيتتذ االستت اتيكية الوطنيتتتة حلمايتتة حقتتوق الطفتتل علتتتة  115-148

 تنفيذاا  عاالا واتماا )ملديف(؛ 2018-2012 ةمد  الف  
تعزيتتتتز ن تتتتاه تايتتتتة الطفتتتتل حب تتتتر  يتتتت  أ تتتتكاا العقتتتتا  البتتتتدين  115-149

 ؛ل طفاا و  ي  السيا ات ح راا صر اا )النمسا(
الن ر و مواصلة مواءمة ح ر العقا  البدين ل طفاا م  املعاي   115-150

 الدولية )كرواتيا(؛



A/HRC/37/4 

GE.17-23413 26 

تدعيا التداب  الوطنية ملعاجلة إيذاء األطفاا وإهناء العقا  البدين  115-151
 )إندونيسيا(؛

اختتتاذ تتتداب  عمليتتة لوضتت  حتتد للعقتتا  البتتدين ل طفتتاا و  يتت   115-152
 )اجلبل األسود(؛السيا ات 

اعتمتتاد  تتانون   تتر العقتتا  البتتدين ل طفتتاا و  يتت  الستتيا ات  115-153
  يملا املنزا ) ملورية  نزويال البوليفارية(؛ مبا

اختتتتتاذ املزيتتتتد متتتتن التتتتتداب  التشتتتتريعية والسياستتتتاتية إلهنتتتتاء إيتتتتداع  115-154
 األطفاا دون سن الثالثة و امل سسات )بل اراي(؛

جملودرتا الرامية إ  إهناء ممارستة إيتداع األطفتاا دون ستن  مواصلة 115-155
الثالثتة و مرا تق الرعايتة امل سستتية املن متة واملمت  و تعزيتتز ن تاه احلمتانة األستترية 

 ابعتباره البديل الرئيس  ل يداع امل سس  )كرواتيا(؛
املمتت  و إجيتتاد ستتبل الرعايتتة األستترية البديلتتة ل طفتتاا المتتعفاء  115-156
  إليداعملا و الرعاية امل سسية )انميبيا(؛قنباا 
إهنتتتاء إيتتتداع األطفتتتاا دون ستتتن الثالثتتتة و امل سستتتات ) ملوريتتتة  115-157

 مولدو ا(؛
تقييتد  تدعيا ن اه تاية الطفل بتعزيز جملودرتا الرامية إ  إهناء أو 115-158

 إيداع األطفاا دون سن الثالثة و امل سسات )النمسا(؛
زيتتتتد متتتتن تتتتتداب  احلمايتتتتة االجتماعيتتتتة والقانونيتتتتة لفائتتتتدة اختتتتتاذ امل 115-159

 األطفاا المعفاء من ضحااي االعتداء اجلنس  ولفائدة أسررتا )أن وال(؛
اعتمتتتتتاد تشتتتتتريعات وتتتتتددة تعتتتتت ل جبرميتتتتتة االستتتتتت الا اجلنستتتتت   115-160

 التكاري ل طفاا واستخدامملا و الب اء )بوتسواان(؛
الستتتتتتخداه األطفتتتتاا و املتتتتتواد اعتمتتتتاد تعريتتتتف واضتتتتتا وواستتتت   115-161

الب تتتاء يتفتتتق متتت  القتتتانون التتتدويلد وإل تتتاء إمكانيتتتة مشتتتاركة األطفتتتاا  اإلابحيتتتة وو
ستتنة و الب تتاء بصتتورة  انونيتتة ) ملوريتتة  نتتزويال  18و 15 امل اوحتتة أعمتتاررتا بتتني

 البوليفارية(؛
يكفتت  متتن املتتوارد للختتدمات اجملتمعيتتة ملنتت  الفصتتل  ختصتتي  متتا 115-162
 و ذلك و حالة األطفاا ذوي اإلعا ة ) ملورية مولدو ا(؛ يد مبااألسر 
اعتمتتتاد  يتتت  التتتتداب  الالزمتتتة لمتتتمان حقتتتوق األ تتتخال ذوي  115-163

اإلعا ةد وإزالة القيود اليت ميكن أن  د من أرتليتملا القانونيةد والتشتكي  نصوصتاا 
وانعتداه املستاواة إ  علة وصوا األ خال ذوي اإلعا ة التذين يتعرضتون للتمييتز 

 إجراءات  مائية وإدارية  عالة )إكوادور(؛
ضتتتتتمان حقتتتتتتوق األ تتتتتخال ذوي اإلعا تتتتتتة و أثنتتتتتاء تتتتتتتوظيفملاد  115-164
 السلطات العامة )اال اد الروس (؛ سيما و اهليئات أو ال
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ح تتتر التمييتتتز و توظيتتتف األ تتتخال ذوي اإلعا تتتةد و القتتتانون  115-165
داب  تشتريعية لمتمان إدمتاجملا و ستوق العمتل ) ملوريتة املمارسةد واعتمتاد تت وو

  نزويال البوليفارية(؛
تتتتدعيا التتتتداب  الراميتتتة إ  مكا حتتتة التمييتتتز ضتتتد الرومتتتا وإزالتتتة  115-166

الفكوة بني الروما وسائر أ راد اجملتم  و ميتدان التعلتيا والعمالتة والستكن والرعايتة 
 الصحية واحلماية االجتماعية )أن وال(؛

مواصلة اجلملود العملية الرامية إ  إزالتة الفتوارق بتني طائفتة الرومتا  115-167
وستتائر أ تتراد اجملتمتت د وذلتتك بستتبل منملتتا تنفيتتذ تشتتريعات وتتتداب  عمليتتة متتن أجتتل 
القمتتاء علتتة التمييتتز ضتتد األ تتراد الرومتتاد وضتتمان تايتتة الشتترطة لطوائتتف الرومتتا 

ي د علتة  تده املستاواةد علتة التعلتيا اململددة ابلعنف والتمييزد وكفالة حصوا اجلم
 و رل العمل والسكن واخلدمات الصحية والرعاية االجتماعية )أس اليا(؛

تايتتة حقتتوق الرومتتا واأل ليتتات األنتتر  بواستتطة ستتن التشتتريعات  115-168
وإنفتتاذ القتتوانني واعتمتتاد التتتداب  اإلداريتتةد والقمتتاء علتتة التمييتتز العنصتتري وكتتره 

فعاليتتتة و مكا حتتتة أعمتتتاا العنتتتف املرتكبتتتة بتتتدا   عنصتتتري األجانتتتبد وضتتتمان ال
 )الصني(؛

 سيما و جماا السكن ) رنسا(؛  سني حالة الروماد ال 115-169
اختاذ  يت  التتداب  الالزمتة للقمتاء علتة التمييتز و ستني ظترول  115-170

 يا(؛معيشة الروما بسبل منملا تو   السكن الالئق والبنية األساسية العامة )أملان
د التتتيت 2020-2015 ةتنفيتتتذ استتت اتيكية إدمتتتاج الرومتتتا للفتتت   115-171

 اعت مدت نالا رائسة رتن اراي جمللس اال اد األورول )رتن اراي(؛
 2020-2015 ةضتتمان تنفيتتذ استت اتيكية إدمتتاج الرومتتا للفتت   115-172

 تنفيذاا  عاالا ) يسلندا(؛
 دمتتتتتتتتتتتاج الرومتتتتتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتمان الفعاليتتتتتتتتتتتة و تنفيتتتتتتتتتتتذ استتتتتتتتتتت اتيكية إ 115-173
د ب كيتتتز نتتتال علتتتة املستتتاواة و احلصتتتوا علتتتة التعلتتتيا 2020-2015للفتتت ة 

 واخلدمات الصحية والسكن و رل العمل )رتولندا(؛
تكثيف اجلملود املبذولة و جماا اإلدمتاج االجتمتاع  وتايتة حقتوق  115-174

املستاواة مت  سيما  كتني طائفتة الرومتا متن احلصتواد علتة  تده  الفئات المعيفةد وال
 غ رتاد علة  رل العمل والتعليا والسكن والرعاية االجتماعية )اهلند(؛

تعزيتتز التتتداب  الراميتتة إ  ضتتمان إمكانيتتة  تتت  الرومتتا  تعتتاا كتتامالا  115-175
 حبقو ملا اال تصادية واالجتماعية والثقا ية علة غرار سائر سكان البلد )ب و(؛

لمتتتمان تنفيتتتذ استتت اتيكية إدمتتتاج الرومتتتا املمتتت  و اختتتتاذ تتتتداب   115-176
 تنفيذاا كامالا )الربت اا(؛ 2020-2015للف ة 
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تستتوية مستتنلة إحيتتاء ذكتتر  الرومتتا اهلتتالكني أثنتتاء احلتتر  العامليتتة  115-177
 الثانية و املعسكر النازي و  رية لييت )اال اد الروس (؛

لرومتا إدماجتاا كتامالا اعتماد تداب   انونيتة وإداريتة لمتمان إدمتاج ا 115-178
و اجملتمتت  التشتتيك  وتكثيتتف اجلملتتود الراميتتة إ  مكا حتتة التمييتتز و  تتت  النستتاء 

 الروما حبقو ملن وحصوا األطفاا الروما علة التعليا )تركيا(؛
يكف  من التمويل واملتوارد البشترية لتنفيتذ است اتيكية  ختصي  ما 115-179

عمتتتتتتتتتل التعلتتتتتتتتتيا الشتتتتتتتتتامل ونطتتتتتتتتتة  2020-2015إدمتتتتتتتتتاج الرومتتتتتتتتتا للفتتتتتتتتت ة 
 )سلو ينيا(؛ 2018-2016 للف ة
 ستتتني تايتتتة حقتتتوق العمتتتاا األجانتتتب متتتن غتتت  متتتواطين اال تتتاد  115-180

 األورول ) رنسا(؛
ستتتتيما األطفتتتتاا  ضتتتتمان كفالتتتتة حقتتتتوق اململتتتتاجرين والالجئتتتتنيد ال 115-181
 )ب و(؛
اخلاصتتتتة اختتتتتاذ التتتتتداب  الالزمتتتتة لتعزيتتتتز وتايتتتتة حقتتتتوق اإلنستتتتان  115-182

 ابململاجرين و البلد ) ملورية كوراي(؛
املم  و التصتدي للتحيتز والوصتا والتمييتز قتاه بعت  ملتمست   115-183

 اللكوء واململاجرين والالجئني )صربيا(؛
إدناا تعديالت تشريعية لممان إمكانية حصوا النساء والبنات  115-184

مات الرعاية الصحية العامة اململاجراتد علة  ده املساواة م  املواطناتد علة ند
 )س اليون(؛

ضمان توا ق املمارسات الوطنية املتعلقة مبتنا اللكتوء مت  املعتاي   115-185
 الدولية حلماية اململاجرين والالجئني وملتمس  اللكوء وعدمي  اجلنسية )بيالروي(؛

ستتتيما النستتتاء واألطفتتتاا  تايتتتة حقتتتوق الالجئتتتني واململتتتاجريند ال 115-186
 صني(؛منملا )ال
تو   احلمايتة الالزمتة مللتمست  اللكتوءد وصتون رتتويتملاد وضتمان  115-187

حصوهلا علة املساعدة القانونيةد وتيس     مشل األسر لفائدة اململاجريند وتو   
المتتمان االجتمتتاع  هلتتاد وإعتتادة الن تتر و إجتتراءات اللكتتوء لمتتمان توا قملتتا متت  

 مبدأ عده اإلعادة القسرية )مصر(؛
تتتتتتدعيا القتتتتتدرات امل سستتتتتية لتتتتتتو   التتتتتدعا مللتمستتتتت  اللكتتتتتوء  115-188

 واململاجرين علة حنو   ه حقوق اإلنسان اخلاصة  ا اح اماا كامالا )املكسيك(؛
إنشتتتاء  ليتتتات  انونيتتتة  عالتتتة تتتتتيا تقلتتتي  الو تتت  التتتذي يقمتتتيه  115-189

 األ راد و  يمات الالجئني امل  تة )اال اد الروس (؛
ا  تتانون إ امتتة الرعتتااي األجانتتب إبل تتاء احلكتتا القاضتت  بتتد   تنقتتي 115-190

 اململاجرين والالجئني تكاليف احتكازرتا )س اليون(؛
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ضمان عده احتكاز ملتمس  اللكوء م  اجملترمني وتلقتيملا معاملتة  115-191
 معقولة ومتناسبة م  احلاالت وال رول الفردية )بن الديش(؛

واختتتاذ تتتداب  إلهنتتاء احتكتتاز  يتت   ستتني حالتتة ملتمستت  اللكتتوء  115-192
 األطفاا الالجئني )العراق(؛

ستتتيما األطفتتتااد  إهنتتتاء احتكتتتاز اململتتتاجرين وملتمستتت  اللكتتتوءد ال 115-193
 منفصلني عن ذويملا )الربازيل(؛ غ  مصحوبني أه سواء أكانوا مصحوبني أه

وضتتتت  حتتتتد الحتكتتتتاز  يتتتت  األطفتتتتاا اململتتتتاجريند ستتتتواء أكتتتتانوا  115-194
 منفصلني عن ذويملا )كواب(؛ غ  مصحوبني أه  أهمصحوبني

أتنتتت  إ  تنفيتتتذ التتتتداب  البديلتتتة لستتتلب احلريتتتة و  املبتتتادرة بتتتال 115-195
ستيما و  كحل أنت د ال املمارسةد وضمان عده اللكوء إ  احلبس إال القانون وو

 (؛حالة األطفاا املصحوبني وغ  املصحوبني واملنفصلني عن ذويملا )غواتيماال
غتتت   إهنتتتاء احتكتتتاز  يتتت  األطفتتتااد ستتتواء أكتتتانوا مصتتتحوبني أه 115-196

منفصتتلني عتتن ذويملتتاد واإلستتراع و تنفيتتذ تتتداب  بديلتتة لالحتكتتاز و  مصتتحوبني أه
 املمارسة )الفلبني(؛ القانون وو

مراجعتة  وانينملتا وسياستائا الوطنيتتة إلهنتاء احتكتاز  يت  األطفتتاا  115-197
 )س اليون(؛اململاجرين 

إجيتتتتاد حتتتتل لتحستتتتني معاملتتتتة الالجئتتتتني و منتتتتاطق العبتتتتور دانتتتتل  115-198
 املطارات و يمات اململاجرين )رتندوراي(؛

ضمان توا ق ال رول السائدة و  ي  مرا تق احتكتاز اململتاجرين  115-199
 واستقباهلا م  املعاي  الدولية ) ملورية إيران اإلسالمية(؛

ل املعيشتتة و  يتت  مراكتتز احتكتتاز اململتتاجرين ضتتمان توا تتق ظتترو  115-200
استتتقباهلا متتت  املعتتاي  الدوليتتتةد ووضتت  حتتتد ملمارستتة إصتتتدار أوامتتر الطتتترد  بتتتل  أو

 ديفوار(؛ تسكيل طلبات اللكوء )كوت
الو اء التاه ابلتزامملا مبخطت إعادة التتوطني التذي اعتمتده اال تاد  115-201

رد  بتل تستكيل طلبتات اللكتوءد وامتثتاا األورولد وإهناء ممارسة إصتدار أوامتر الطت
 مبدأ عده اإلعادة القسرية امتثاالا اتماا.

و ي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة و رتذا التقرير تعرب عن مو تف الدولتة  -116
ي فملتتا أهنتتا   تتة بتنييتتد  )التتدوا( التتيت  تتدمتملا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض. وينب تت  أال

 مله.الفريق العامل بكا
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