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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل، املنشأ عماًل بقرار جملس حقوو   -1

. 2018كووانون اليناي/ينوواير   26إىل  15، دورتووه التاسووعة والعشوورين ة الفوو ة موون 5/1اإلنسووان 
. 2018 ينواير/اليناي كوانون  16 ة املعقوودة الينالينة اجللسة ة برومانيا املتعلق االستعراض وُأجري
ريوق الف واعتمود. ميكووال فيكتوور ألكسوندرو السيد اخلارجية، بوزارة الدولة وزير رومانيا وفد   وترأس

 .2018كانون اليناي/يناير   19العامل التقرير املتعلق برومانيا ة جلسته العاشرة املعقودة ة 
التووا  ، اختووار جملووس حقووو  اإلنسووان فريووق املقووررين 2018كووانون اليناي/ينوواير   10وة  -2

 )اجملموعة الينالثية( لتيسري االستعراض املتعلق برومانيا: أوكرانيا والعرا  ونيجرياي.
موون  5والفقوورة  5/1موون مرفووق قوورار جملووس حقووو  اإلنسووان  15وعموواًل كحكووام الفقوورة  -٣

 ، صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض احلالة ة رومانيا:16/21مرفق قراره 
 (؛A/HRC/WG.6/29/ROU/1)أ( )15كتايب مقدم وفقاً للفقرة   تقرير وطين/عرض )أ( 
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحودة السوامية حلقوو  اإلنسوان وفقواً  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/29/ROU/2)ب( )15للفقرة 

)ج( 15موجز أعدته مفوضوية األموم املتحودة السوامية حلقوو  اإلنسوان وفقواً للفقورة  )ج( 
(A/HRC/WG.6/29/ROU/3.) 
وُأحيلت إىل رومانيا عن طريق اجملموعة الينالثية قائمة أسئلة أعوداا سولفاً إسوبانيا وأملانيوا  -٤

والربازيل والربتغوال وبلجيكوا وتشويكيا وسولوفينيا والسوويد ولياتنشوتاين واململكوة املتحودة لربي انيوا 
الطووالع علووو اووئه األسووئلة ة العظمووو وريرلنوودا الشوومالية والوووالايت املتحوودة األمريكيووة. و كوون ا

 املوقع الشبكي لالستعراض الدوري الشامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الدولة قيد االستعراض -ألف 

ذكووور الوفووود أن رومانيوووا نظموووت انتاووواابت رحمسوووية وبرملانيوووة و ليوووة، وكوووئل  انتاووواابت  -5
. وخووالل الفوو ة 201٣الشووامل الينوواي املتعلووق هبووا ة الربملووان األورويب، منووئ االسووتعراض الوودوري 

املشوومولة ابلتقريوور، ااووئت احلكومووة توودابري عوودة لتحسووي إطاراووا امل سسووي والتشووريعي ة جمووال 
 محاية حقو  اإلنسان.

للتوصوويات الووويت انبينقووت عوون االسووتعراض الينوواي والوويت يتعلوووق اً ونُظووم التقريوور الوووطين وفقوو -6
ة حق الروما. وسولط التقريور الووطين ال ووى علوو  سيما الة من التمييز، و كبري منها ابحلماي عدد

األمهيووة الوويت توليهووا السوول ات وووئا املوضوووع، وقوودم معلومووات عوون إصووازات عوودة ة اووئا ال وودد. 
وأوضح التدابري الرئيسة اليت اائت لوضع حد للتمييز ة التعليم، وإدماج ثقافة الروما ة املنااج 

عزيز فرص دخول الروما سوو  العمول وح وووم علوو خودمات الرعايوة ال وحية. وأخوئت الدراسية، وت
الويت قودمها  ة االعتبوار التوصويات 2020-2015اس اتيجية إدماج مواطين رومانيا من أقليوة الروموا 

 االحتاد األورويب.
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جووالى وواصوولت رومانيووا االسووتينمار ة بوورامج اإلسووكان االجتموواعي جلماعووات الرومووا. وكووان إ -٧
للتشوريعات الوطنيوة اً املستأجرين وادم املباي اليت بنيت دون تورخي  علوو أراضوي الدولوة قود نُفوئا وفقو

 اليت توفر إمكانية املراجعة الق وائية وضوما ت قانونيوة حتموي مون اإلخوالى القسوري. وااوئت احلكوموة
 إلسكان.تدابري خاصة عدة لرفع احلواجز اليت ي  دم هبا الروما ة جمال اأي اً 

ودأبووت رومانيووا علووو انتهوواج سياسووة عامووة ترمووي إىل منووع زيووع أشووكال التمييووز واملعاقبووة  -8
 2020-2016عليهووا. ووضووعت احلكومووة واعتموودت اسوو اتيجية ااملسوواواة واإلدموواج والتنوووعا للفوو ة 

نسوووان. إىل توصوويات جملووس أورواب واملقوورر اخلوواص املعووين رسووألة الفقوور املوودقع وحقووو  اإلاسووتناداً 
وعلوووو ضووورورة حتقيوووق املزيووود مووون االتسوووا  ة  201٣-200٧وارتكوووزت علوووو اسووو اتيجية الفووو ة 

 تنفيووئ تشووريعات مناا ووة التمييووز. وابإلضووافة إىل ذلوو ، تت وومن العديوود موون االسوو اتيجيات الق اعيووة
 بشووأن مكافحووة التمييووز. واضوو ُلع كنشوو ة توعيووة ة إطووار تلوو اً املتعلقووة وقووو  اإلنسووان أحكاموو

 2015فعلوو سوبيل املينوال، نُظوم ة الفو ة بوي عوامي  اً.االس اتيجيات بغية حتقيق النتائج الووُمرادة فعليو
 محالت توعية عامة عدة ودورات تدريبية مهنية بشأن املساواة بي اجلنسي. 201٧و
 االلتماسواتمون اً متناميواً وازدادت فعالية عمل اجمللس الوطين ملكافحوة التمييوز. فقود تلقوو عودد -9

ة اإلجووراىات اً خبووري  موون ال لبووات الوويت تلووتمس رأايً اً خووالل الفوو ة املشوومولة ابلتقريوور. كمووا تلقووو مزيوود
الق ائية. واستمرت احملاكم ة أداى دور اام ة ضومان احو ام مبودأ عودم التمييوز ايوالى االعتبوار 

 الواجب للممارسات األوروبية والدولية.
كبوووورية حلمايووووة حقووووو  أفووووراد الفئووووات ال ووووعيفة. ولووووئل  اعتموووودت   وأولووووت احلكومووووة أمهيووووة -10

جمموعوة مون القوواني املعياريووة مون أجول حتسووي محايوة حقوو  األشووااص ذوي اإلعاقوة. فقود ُرمسووت 
بعنوان اجمتمع بال حواجز أمام األشااص ذوي اإلعاقوةا  2020-2016اس اتيجية وطنية للف ة 

األوروبيوة  ألشوااص ذوي اإلعاقوة وتتبوؤ ر يوة االسو اتيجيةادف إىل ضمان تنفيئ اتفاقية حقوو  ا
 . وأكودت االسو اتيجية الوطنيوة التوزام السول ات بتحسوي نوعيوة حيوواة2020-2010لإلعاقوة للفو ة 

 األشااص ذوي اإلعاقة.
وااوووئت توووودابري عوووودة بشوووأن التمينيوووول القووووانوي للشوووااص ذوي اإلعاقووووة خووووالل الفوووو ة  -11

علوووو إنشووواى  2016املشووومولة ابلتقريووور. فعلوووو سوووبيل املينوووال، يووون  قوووانون جديووود اعتمووود ة عوووام 
جملس لرصد أحكام اتفاقية حقو  األشااص ذوي اإلعاقة ب فة عامة واستعراض محاية حقو  

  سسوات السووكنية ومتابعووة الوفيوات ة اووئه امل سسوات ب ووفة خاصووة.األشوااص ذوي اإلعاقووة ة امل
املتعلقوة ووضع املدعي العام مبادئ توجيهية واضحة بشأن كيفية إجراى حتقيقات فعالة ة التقارير 
حيقَّوووق  ابنتهاكووات حقوووو  األشوووااص ذوي اإلعاقوووة. وااوووئ مكتوووب املوودعي العوووام تووودابري عووودة ويووو 

 بوة ة حوق األشوااص ذوي اإلعاقوة ة امل سسوات السوكنية أو ة حوق األفورادبفعاليوة ة اجلورائم املرتك
 املود عي م سسات ال حة العقلية.

وواصلت احلكومة بئل اجلهود الالزمة للحود مون فقور األطفوال، روا ة ذلو  مون خوالل  -12
ليت تت ود  االعتماد علو الدعم املا  من االحتاد األورويب. وت ع زيع االس اتيجيات الوطنية ا

لالسوووتجابة الوطنيوووة املتكاملوووة اً لإلق وواى االجتمووواعي ملاتلوووأل فئوووات األطفوووال املست ووعفي شووورط
ملعاجلوووة العوامووول املتعوووددة لعووودم املسووواواة. وقووود يووو دي تووووفري الووودعم الفوووردي واملتكامووول مووون خوووالل 

وكفاىاوووا. املنافووئ الوحيووودة أو موووديري الق وووااي الشا وووية إىل زايدة فعاليوووة اخلووودمات االجتماعيوووة 
وعووززت اويئووة الوطنيووة حلمايووة حقووو  ال فوول والتبووين قوودراا علووو وضووع سياسووات جديوودة قائمووة 

 علو األدلة إلهناى إيداع األطفال ة امل سسات ابستادام أموال من االحتاد األورويب.
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ينشوووظ وةيفووة أمووي املظوووا   قووانو ً  201٧وابإلضووافة إىل ذلوو ، اعتموود الربملوووان ة عووام  -1٣
عووين ابألطفووال بنوواى علووو توصوويات ايئووات عوودة حلقووو  اإلنسووان وبعووة للمووم املتحوودة. وعليووه، امل

سيكون لود  رومانيوا م سسوة مسوتقلة لإلشوراف علوو ال ريقوة الويت حتو م هبوا حقوو  األطفوال ة 
 .2018زيع أحناى البلد ة عام 

ووئت -1٤ توعيوووة عووودة  تووودابري للت ووودي للعنوووأل ضوود األطفوووال. وأسوووهمت محوووالتأي ووواً  وااخ
نظمتها احلكومة رشاركة منظمة األمم املتحدة لل فولة )اليونيسيأل( ومنظمات اجملتموع املودي ة 
االع اف كشكال شو  مون العنوأل وسووى املعاملوة. وزاد عودد حواالت العنوأل اجلسودي واإلمهوال 

هنواى العنوأل ، أصوبحت رومانيوا رائودة ة الشوراكة العامليوة مون أجول إ2016املبلو  عنهوا. وة عوام 
ضوود األطفوووال، والتزمووت بتحديووود وتنفيووئ مبوووادرات للق وواى علوووو العنووأل ضووود األطفووال، وتقووود  

 خدمات شاملة ملنع العنأل والت دي له.
للحفوا  علوو  متكوامالً اً وكانت الوكالة الوطنية ملكافحة االجتار ابألشوااص تودير نظامو -15

يوا ت عون ضوحااي االجتوار ابلبشور الوئين ات ال منتظم ب حااي االجتار ابلبشر. وت من النظوام ب
 تُوُعر ف عليهم ة رومانيا، إضافة إىل مواطني رومانيي ُعر فوا كهنم ضحااي ة اخلارج.

ويوفر دستور رومانيا وقوواني أخور  ضوما ت السوتقالل الق واى. واودف االسو اتيجية  -16
 حقوووة إىل زايدة كفووواىة الق ووواى.وخ وووة عملهوووا الال 2020-2015الوطنيوووة لت ووووير الق ووواى ة الفووو ة 

 وح  اآلن، ُأصز العمل املتعلق بوضع إطار تشريعي شامل بشأن أداى الق اى.
وأوضوووح التقريووور الووووطين اجلهوووود الووويت تبوووئوا احلكوموووة حلووول مشوووكلة اكتظوووا  السوووجون.  -1٧

 2012ة عام  18 000وأحرز تقدم كبري من خالل احلد من النق  ة أماكن االحتجاز من 
 . وستعاَل  ائه املسألة معاجلة ومة ة املستقبل القريب.2018ة عام  ٤ ٣00ىل إ

 جلسة التحاور وردود الدولة قيد االستعراض -ابء 
وفووداً ببيووا ت أثنوواى جلسووة التحوواور. وتوورد التوصوويات املقدمووة أثنوواى اجللسووة ة  ٧8أدىل  -18

 ا من ائا التقرير.الفرع ااثنياً 
لو رومانيا للتقدم الئي أحرزته ة تنفيئ اإلصالحات املتعلقة ركافحة وأثنت أس اليا ع -19

الفساد والق اى. وشجعتها علو مواصلة جهوداا الرامية إىل حتقيق املساواة بي اجلنسي ومتكوي 
املرأة والفتاة. وأعربت عون قلقهوا إزاى التقوارير الويت تتحودا عون التمييوز ة حوق امل وابي بفوريوس 

 البشرية/اإليدز.نق  املناعة 
وأثنووت إسوورائيل علووو رومانيووا للوودور الووئي أدتووه ب ووفتها رئيسووة التحووالأل الوودو  إلحيوواى  -20

ذكووور   رقوووة اليهوووود. وأشوووارت إىل أمهيوووة العمووول الوووئي يقووووم بوووه اجمللوووس الووووطين ملكافحوووة التمييوووز 
 رية/اإليدز.والتدابري املتائة ملنع التمييز ضد األشااص امل ابي بفريوس نق  املناعة البش

ورحبوووت إي اليوووا ابلت وووديق علوووو اتفاقيوووة جملوووس أورواب للوقايوووة مووون العنوووأل ضووود النسووواى  -21
(، واعتموواد قووانون العقوووابت وقووانون اإلجووراىات اسوو نبولوالعنووأل العووائلي ومكافحتهمووا )اتفاقيووة 

بري الراميوة اجلنائية اجلديودين، وإنشواى إدارة معنيوة رنوع التعوئيب داخول مكتوب أموي املظوا ، والتودا
 إىل إدماج الروما.

ورحبت الياابن ابجلهود اليت تبئوا رومانيا ملكافحة االجتوار ابلبشور، وإعوادة إنشواى اويئوة  -22
 الوطنية حلماية حقو  ال فل والتبين، واااذ تدابري تشريعية حلماية حقو  األطفال.
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ا رومانيووا جلعوول التعلوويم علووو ورأت موواليزاي أن  ووا يبعوو  علووو التشووجيع اجلهووود الوويت تبووئو -2٣
زيووع املسووتوايت ة متنوواول عوودد أكوورب موون السووكان، رووا ة ذلوو  عوون طريووق إقامووة مراكووز للتعلوويم 
 اجلووامع، وزايدة فوورص ح ووول األطفووال ذوي االحتياجووات اخلاصووة علووو التعلوويم، واعتموواد اسوو اتيجية

 وطنية ملنع ترك األطفال للمدارس.
للا وووات الوويت خ   تهووا لتوودعيم الق وواى. ورأت أن اجلهووود  وأثنووت ملووديأل علووو رومانيووا -2٤

 الوويت تبووئوا احلكومووة لتعزيووز حقووو  األشووااص ذوي اإلعاقووة ومحايتهووا تبعوو  علووو التشووجيع، ورحبووت
 ابالس اتيجية الوطنية ذات ال لة.

قوووق ة الق ووواى علوووو التمييوووز ة حوووق املووورأة وتعزيوووز  -25 ورحبوووت املكسوووي  ابلتقووودم الوووئي حت 
 ة بووي اجلنسووي، رووا ة ذلوو  إنشوواى الوكالووة الوطنيووة لتكوواف  الفوورص بووي املوورأة والرجوول، واعتموواداملسوواوا

 االس اتيجية الوطنية.
والحظووت منغوليووا أن مسووائل مينوول عوودم املسوواواة بووي اجلنسووي والعنووأل العووائلي والنسوواى  -26

وأعربت عن قلقها بشأن  .جدايً اً الفقريات وعمالة املرأة وفجوة األجور والتمييز تستوجب ااتمام
 أوضاع ق اع ال حة. 

وأثؤ اجلبل األسود علو رومانيا للتقدم الوئي أحرزتوه ة اإلصوالل الق وائي، ومكافحوة  -2٧
 الفسواد، ومحايووة حقوو  اإلنسووان بوجوه عووام. وشووجعها علوو االسووتمرار ة توطيود السياسووات اجلامعووة،

 ة التعليم واحلماية االجتماعية وال حية والنفاذ إىل سو  العمل. سيما ال
ورحوب املغوورب بكووون رومانيووا تنظوور ة الت ووديق علووو الربوتوكووول االختيوواري التفاقيووة حقووو   -28

 األشااص ذوي اإلعاقة، وجهوداا للتينقيأل ة جمال حقو  اإلنسان، را ة ذل  التدريب املهين.
رومانيا لت ديقها علو عدة صكوك دولية حلقو  اإلنسوان، األمور وأثنت موزامبيق علو  -29

 الئي يدل علو االلتزام السياسي وماية حقو  شعبها وإعماوا.
، وحينتهوا علوو اإلسوراع ة عمليوة اسو نبولورحبت اولندا بت ديق رومانيا علوو اتفاقيوة  -٣0

 التشريعات الوطنية مع أحكام االتفاقية.مواىمة 
ويج إىل اجلهود اليت تبوئوا رومانيوا إلصوالل الق واى ومكافحوة الفسواد. وذكورت وأشارت النر  -٣1

 أن أطفال الروما واألطفال ذوي اإلعاقة يتعرضون للتمييز رغم التقدم احملرز ة تل  اجملاالت.
واع فت بنما ابجلهود اليت تبئوا احلكومة لتحسي اإلطار التشريعي وامل سسي والتدابري  -٣2

ف الق ووواى، والفسوووواد، واالجتووووار ابلبشووور، والتمييووووز ة حوووق األطفووووال. وأشووووارت إىل الووويت تسووووتهد
 التحدايت املتمينلة ة إحقا  حقو  األشااص ذوي اإلعاقة وكبار السن واألقليات.

وأشووارت بووريو إىل اجلهووود الوويت تبووئوا رومانيووا موون أجوول محايووة حقووو  اإلنسووان، رووا فيهووا  -٣٣
 أقلية الروما، وإدراج منظور متعدد الينقافات ة املنااج املدرسية. اس اتيجية إدماج مواطنيها من

وأثنت الفلبي علو رومانيا لسياسوتها الراميوة إىل مكافحوة زيوع أشوكال التمييوز وللمشواورات  -٣٤
الواسوووعة الووويت أجريوووت ة إطوووار اعتمووواد اسووو اتيجية وطنيوووة ملكافحوووة التمييوووز. وأشوووارت إىل اسووو اتيجية 

 .2020-2016واإلدماج والتنوعا للف ة ااملساواة 
 وشكرت الربتغال رومانيا علو تقريراا الوطين الشامل. -٣5
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وأشارت ق ر إىل التودابري التشوريعية وامل سسوية املتعوددة الويت ااوئاا رومانيوا لتنفيوئ التوصويات  -٣6
انيوة ملواجهوة التحودايت ة املنبينقة عن االستعراض السابق، وأعربت عن تقوديراا الوزايدة السونوية ة امليز 

 نظام التعليم، را ة ذل  عدد األطفال الئين تركوا املدرسة.
وأثنووووووووت زهوريووووووووة كوووووووووراي علووووووووو رومانيووووووووا السوووووووو اتيجيتها الوطنيووووووووة ملكافحووووووووة الفسوووووووواد  -٣٧

وللتووودابري التشوووريعية الراميوووة إىل مكافحوووة االجتوووار ابلبشووور. وحينتهوووا علوووو  2020-2016 للفووو ة
 رية الرامية إىل حتقيق العدالة االجتماعية واالقت ادية وسياسة الشمول.تدعيم جهوداا اجلا

ورحبووت زهوريووة مولوودوفا ابالسوو اتيجيات الوطنيووة املتعلقووة ابألطفووال واألشووااص ذوي  -٣8
اإلعاقوة والروموا، والنتووائج الويت حتققوت موون التودابري التشوريعية الراميووة إىل مكافحوة االجتوار ابلبشوور، 

 نسي للطفال والعنأل ضد املرأة.واالستغالل اجل
وأعرب االحتاد الروسي عن قلقه إزاى أوضاع الروموا وحواالت عمول األطفوال. وأشوار إىل  -٣9

 املشاكل اليت ي رحها حتقيق استقالل الق اى وتنفيئ القرارات الق ائية والتأخري ة إقامة العدل.
اوادفووة إىل محايووة األشووااص ذوي وأثنووت السوونغال علووو رومانيووا السوو اتيجيااا الوطنيووة  -٤0

اإلعاقووة وأقليووة الرومووا وإىل مكافحووة الفقوور. ورحبووت ابويئووة الوطنيووة حلمايووة حقووو  ال فوول والتبووين 
 وابلتشريعات املت لة ابالجتار ابلبشر.

وأشارت صربيا إىل إنشاى م سسات معنيوة وقوو  اإلنسوان، روا ة ذلو  مون أجول منوع  -٤1
ع، واألقليات القومية. وشجعت السل ات علو أن تواصل حرصوها علوو التعئيب، والتعليم اجلام

 عدم التسامح مع خ اب الكرااية وتقد  اجلناة إىل العدالة.
وأشارت سرياليون إىل اعتماد اس اتيجيات بشأن حقو  ال فول وبشوأن ال وحة العقليوة  -٤2

ميوووة إىل محايوووة حقوووو  وإىل جتووور  االجتوووار ابلبشووور. وشوووجعت رومانيوووا علوووو تكينيوووأل جهوداوووا الرا
 األطفال الروما واألطفال ذوي اإلعاقة.

مووع األسووأل رعوودل محوول املرااقووات املرتفووع، األموور الووئي  كوون اً وأحاطووت سوولوفينيا علموو -٤٣
أن يعووز  إىل عوودم وجووود اسوو اتيجية بشووأن ال ووحة اإلصابيووة. وأثنووت علووو رومانيووا للتوودابري الوويت 

  ذل  زايدة فرص ح ووم علو الرعاية ال حية والتعليم.اائاا حلماية حقو  األطفال، را ة
ورحبووووت إسووووبانيا ابلتووووزام رومانيووووا بتحقيووووق املسوووواواة بووووي اجلنسووووي وبتنفيووووئ قوووورار جملووووس  -٤٤

 ( وبر مج املرأة والسالم واألمن.2000)1٣25 األمن
ة ة حوق الروموا وأعربت دولة فلس ي عون قلقهوا إزاى اجلورائم املرتكبوة بودافع الكراايوة العن وري -٤5

والقوالووب النم يووة السوولبية ة احليوواة العامووة واخل وواب السياسووي، رغووم اجلهووود املبئولووة ملكافحووة التمييووز. 
 ورحبت ابخل وات اليت خ   تها رومانيا بشأن األعمال التجارية وحقو  اإلنسان.

حقوو  اإلنسوان، واع فت السويد رواصلة رومانيا العمل علو الوفاى ابلتزامااوا ة جموال  -٤6
 وشجعت علو بئل مزيد من اجلهود.

ورحبت سويسرا ابجلهود الرامية إىل مكافحة الف ل ة نظام التعليم. وأشارت إىل أوجه  -٤٧
الق وووور ة جمووواالت السوووكن الالئوووق والتعلووويم والرعايوووة ال وووحية، والحظوووت أن الفقووور واإلق ووواى 

 االجتماعي ي ثران ة عدد كبري من أطفال رومانيا.
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ابعتمووواد اسووو اتيجيات وطنيوووة تتعلوووق ادمووواج الروموووا وومايوووة  ليشووويت -تيموووور ورحبوووت  -٤8
 حقو  ال فل وابل حة العقلية. وقالت إهنا ال تزال تشعر ابلقلق من انتشار التمييز ة حق الروما.

وأشوادت توونس برومانيوا علوو اجلهوود الويت تبووئوا مون أجول وضوع إطوار م سسوي حلمايووة  -٤9
 ن واعتماد اس اتيجيات تت ل وماية حقو  ال فل.حقو  اإلنسا

والحظت تركمانستان أن احلكومة أشركت منظمات اجملتمع املدي ة إعوداد التقريور الووطين.  -50
 ابلسياسة الوطنية املتعلقة بتحقيق املساواة بي األقليات وغرياا وإدماجها.علماً وأحاطت 

ا رومانيوا للتأكود مون أن معهود رومانيوا حلقوو  اإلنسوان ورحبت أوكرانيا ابخل وات اليت خ   ته -51
 تينووول للمبوووادئ املتعلقوووة رركوووز امل سسوووات الوطنيوووة لتعزيوووز ومحايوووة حقوووو  اإلنسوووان )مبوووادئ ابريوووس(. 

 ابلنهج البناى ة ميدان محاية حقو  األقليات الوطنية من خالل احلوار والتعاون.أي اً  ورحبت
هووود اوادفووة إىل حتسوي األوضوواع ة السوجون وابلت ووديق علووو ورحبوت اململكووة املتحودة ابجل -52

. وشجعت علو اااذ املزيد من اإلجوراىات بشوأن حقوو  املينليوات واملينليوي ومزدوجوي اس نبولاتفاقية 
 امليل اجلنسي ومغايري اووية اجلنسانية.

أعربووت عوون وأثنوت الوووالايت املتحودة علووو التوزام رومانيووا بتعزيووز حقوو  اإلنسووان، لكنهوا  -5٣
قلقهوا بشووأن التعووديالت التشوريعية الوويت قوود تقووض اسووتقالل الق وواى، والتقوارير الوويت تتحوودا عوون 

 املعاملة غري العادلة للقليات الدينية، والتقدم ال فيأل ة مكافحة التمييز ة حق الروما.
 وأثنت أوروغواي علو جهوود رومانيوا حلمايوة حقوو  األطفوال، لكنهوا أعربوت عون أملهوا -5٤

 ة أن تنفئ رومانيا توصوية تتعلوق بتسوجيل الووالدات كانوت قُودمت ة االسوتعراض السوابق. والحظوت
استمرار خ اب الكرااية ة حق الروما، والتمييز ة حق الفئوات ال وعيفة، والتمييوز علوو أسواس 

 نوع اجلنس.
ملعوايري األموم وفقواً  ملكافحوة التمييوز شوامالً اً وذكر وفد رومانيا أن احلكومة وضعت نظام -55

املتحوودة، وجملووس أورواب، واالحتوواد األورويب. وة إطووار التوودابري الوقائيووة، نظمووت احلكومووة محووالت 
توعيووووة عامووووة، ودربووووت املهنيووووي املعنيووووي، روووون فوووويهم الق وووواة وموةفووووو إنفوووواذ القووووانون واملوةفووووون 

للمعوووايري وفقوواً  يووزالعموميووون. واكتسووب الق وواى معرفوووة وخووربة ز تووي ة التعاموول موووع ق ووااي التمي
الدوليوووة. وة الوقوووت الوووئي زاد فيوووه عووودد احلووواالت املبلووو  عنهوووا، ةووول التق وووري ة التبليووو  يشوووك ل 
مشووكلة. وكانووت األطوور التشووريعية وامل سسووية ملكافحووة التمييووز فعالووة وة متنوواول ضووحااي التمييووز 

 ييز.الئين التمسوا االنت اف. ورمست احلكومة اس اتيجية وطنية ملكافحة التم
 كانت مكانتهم، رن فيهم شا يات عامة.  وقوضي أصحاب خ اب الكرااية وعوقبوا أاي ً  -56
 سوويما الوااووئت احلكومووة إجووراىات اامووة تكفوول إدموواج األطفووال ذوي اإلعاقووة ة التعلوويم، و  -5٧

عوون طريوووق تنقوويح اإلجوووراىات ذات ال ووولة لتوووفري اسوووتحقاقات اجتماعيوووة للطفووال ذوي اإلعاقوووة عنووود 
حووووواقهم ابلتعلووووويم. وزِّيووووود مبلووووو  االسوووووتحقاقات االجتماعيوووووة للشوووووااص ذوي اإلعاقوووووة، رووووون فووووويهم الت

 بلغة اإلشارة أداًة للتواصل.اً األطفال، زايدة كبرية. واع فت احلكومة رمسي
ة املائووة للشووااص ذوي  ٤وااووئت احلكومووة توودابري لتعزيووز نظووام ح وو  العمالووة بنسووبة  -58

ووووئه الغايوووة، زيووودت اً زيوووع اجلهوووات، روووا فيهوووا امل سسوووات العاموووة. وحتقيقووواالعاقوووة، وقووود تقي ووودت بوووه 
مون امل سسووات اً كبوري اً  ، قي موت احلكوموة عودد201٧العقووابت علوو عودم التقيود ابحل و . وة عوام 
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العامووة موون حيوو  تيسووري وصوووول األشووااص ذوي اإلعاقووة إليهووا. وااوووئت توودابري عمليووة لتعزيووز إهنووواى 
عاقة ة م سسات، ودعوم انتقواوم إىل اخلودمات اجملتمعيوة، روا ة ذلو  عون إيداع األشااص ذوي اإل

إلزالووة احلووواجز الوويت حتووول دون إدموواج األشووااص اً طريووق ا ووي  موووارد ماليووة كبوورية. وبووئلت جهووود
 ذوي اإلعاقة ة اجملتمع.

عوووواة وستواصوووول الوكالووووة الوطنيووووة للرومووووا اسووووتكمال خ ووووة العموووول الوطنيووووة للرومووووا، وذلوووو  ررا -59
. واووووودف اخل وووووة إىل وضوووووع 2020-201٧توصووووويات االحتووووواد األورويب وبووووور مج احلكوموووووة للفووووو ة 

سياسات مستدامة وتنفيئاا من أجل ت ييق الفجوة بي السكان الروما وغوري الروموا، وتشوجيع التنووع 
دموواج ومكافحوة التمييووز. وستواصوول الوكالوة وضووع نظووام للرصود والتقيوويم ق وود قيواس التقوودم احملوورز ة اإل

 فرقة عمل لتنفيئ حلول  ددة لق ااي اإلسكان واإلخالى.أي اً  االجتماعي للروما. وستنشظ
بتوودابري عوودة ااووئت لتعزيووز حقووو  األطفووال ذوي  وأشووادت زهوريووة فنووزويال البوليفاريووة -60

اإلعاقة وح ول األطفال من األسر ال وعيفة علوو التعلويم، ومنوع التمييوز ة حوق الروموا، وتودعيم 
 الق اى، ومكافحة االجتار ابلبشر، ومنع العنأل العائلي، واحلد من وفاة الرض ع.

األسووور احملروموووة علوووو التعلووويم وأثنوووت فييوووت  م علوووو اعتمووواد قوووواني بشوووأن ح وووول أطفوووال  -61
 علو اخلدمات اجملتمعية. اً واحملرومي عموم

وأثنوت أفغانسوتان علوو التوودابري التشوريعية ة جموا   عودم التمييووز واملسواواة بوي اجلنسووي،  -62
 ومتابعة التوصيات املنبينقة عن االستعراض السابق.

إىل توودعيم الق وواى، وحتسووي التعلوويم، وأثنوت ألبانيووا علووو االسوو اتيجيات واجلهووود الراميوة  -6٣
إضافة إىل تدابري مكافحة الفساد اليت ااوئت منوئ االسوتعراض السوابق. ورحبوت ابجلهوود اوادفوة 

 إىل توطيد اإلطار امل سسي حلقو  اإلنسان وي   تينل ملبادئ ابريس.
ض السووووابق ورحبووووت اجلزائوووور ابلتوووودابري املتاووووئة لتنفيووووئ التوصوووويات املنبينقووووة عوووون االسووووتعرا -6٤

واملتعلقة ابلق اى، ومكافحة الفساد، وحقو  الفئات ال وعيفة. ورح بوت ابجلهوود املبئولوة لتيسوري 
 سبل احل ول علو التعليم والسكن.

 وامتدحت أندورا اجلهود اليت بئلتها رومانيا للت ديق علو صكوك حقو  اإلنسان الدولية. -65
 تمر مع ايئات معاادات حقو  اإلنسان.وأثنت أنغوال علو رومانيا اللتزامها املس -66
وأعربوووووت أرمينيوووووا عووووون تقوووووديراا التووووودابري التشوووووريعية املتاوووووئة حلمايوووووة حقوووووو  األطفوووووال،  -6٧

وشوووجعت رومانيوووا علوووو مواصووولة اوووئه اجلهوووود. ورحبوووت ابإلجوووراىات املتاوووئة ملكافحوووة االجتوووار 
 ي.ابلبشر، را ة ذل  اعتماد تشريعات، وتوفري التدريب للمهنيي املعني

وحي ت ريرلندا تنفيئ االس اتيجية الوطنيوة ملكافحوة الفسواد وزايدة اإلنفوا  علوو التعلويم.  -68
وحينووت رومانيووا علووو الت وودي للتحيووز اجملتمعووي جتوواه األقليووات الوطنيووة وا ووي  املوووارد الالزمووة 

 .2020-2015لتنفيئ اس اتيجية إدماج مواطين رومانيا من أقلية الروما للف ة 
ثنت النمسا علو رومانيا بشأن التقدم الئي أحرزته ة ميدان حقو  اإلنسان، لكنها وأ -69

اً أعربت عن قلقها إزاى أوضاع سكن الروما املزرية وإزاى اميش األشااص ذوي اإلعاقة اجتماعي
 وإساىة معاملتهم وةروف معيشتهم غري الالئقة.
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ي نوعيوة النظوام الق وائي ومسواىلته، وحي ت أذربيجان اجلهوود الويت تبوئوا رومانيوا لتحسو -٧0
رووا ة ذلوو  اسووو اتيجية ت وووير الق وواى وملنوووع الفسوواد ومكافحتووه مووون خووالل تنفيووئ االسووو اتيجية 

 الوطنية ملكافحة الفساد.
وأشارت بيالروس إىل تنفيئ اتفاقية حقو  األشااص ذوي اإلعاقة واعتمواد اسو اتيجية  -٧1

. وأشوارت إىل ضورورة بوئل جهووود 2020-2015ومووا للفو ة إدمواج موواطين رومانيوا مون أقليوة الر 
 إضافية من أجل حتقيق تقدم ة الق ااي االجتماعية.

والحظوووت بلجيكوووا التووودابري اإل ابيوووة الووويت ااوووئاا رومانيوووا لتنفيوووئ توصووويات االسوووتعراض  -٧2
عااوودات ملوفقوواً  السوابق. ومووع ذلوو ، ينبغووي ااوواذ إجووراىات إضوافية لتعزيووز محايووة حقووو  اإلنسووان

 ة جمال عدم التمييز. سيما الحقو  اإلنسان الدولية، 
وطلبت دولة بوليفيا املتعددة القوميات معلومات إضوافية عون جتربوة رومانيوا ة التشوجيع  -٧٣

علو الرضاعة ال بيعية. ودعت رومانيا إىل املشاركة ة امشروع اإلعالن املتعلق وقو  الفالحوي 
 ناطق الريفيةا ودعمه.وغريام من العاملي ة امل

وحي ووت الربازيوول ان وومام رومانيووا إىل االتفاقيووات املتعلقووة ابنعوودام اجلنسووية، لكنهووا أعربووت  -٧٤
عن قلقها ألن قوانون اجلنسوية ال يووفر ضوما ت حتموي مون انعودام اجلنسوية للطفوال املولوودين ة 

 لوال ذل . اإلقليم والئين سيكونون عد ي اجلنسية
بلغوواراي ال وووى علووو جهووود رومانيووا ة سووبيل منووع الفسوواد ومكافحتووه وضوومان وسوول ت  -٧5

الشوووفافية امل سسوووية ة الق ووواع العوووام. وأثنوووت علوووو التعوووديالت التشوووريعية الووويت أدخلوووت لتحقيوووق 
 املساواة بي الرجل واملرأة، ومحاية حقو  األشااص ذوي اإلعاقة.

ىات لتحسووووي الرعايووووة ال ووووحية وشووووجعت كنوووودا رومانيووووا علووووو ااوووواذ مزيوووود موووون اإلجوووورا -٧6
والسوكن والعمالووة وزايدة فورص ح ووول الروموا علووو التعلويم. وقالووت إهنوا توودعم اجلهوود الراميووة إىل 

 مكافحة العنأل العائلي والعنأل ضد املرأة.
وأثنت تشواد علوو رومانيوا لوضوعها رليوات م سسوية لتنفيوئ القوواني والسياسوات املرتب وة  -٧٧

املعنونووة  2020-2016رحبووت ابعتموواد االسوو اتيجية الوطنيووة للفوو ة ومايووة حقووو  اإلنسووان. و 
 اجمتمع بال حواجز أمام األشااص ذوي اإلعاقةا.

وانوووأت شووويلي رومانيوووا انشووواى جلنوووة مشوووو كة بوووي الووووزارات ملكافحوووة العنوووأل العووووائلي،  -٧8
اانووة، مينوول ورحبووت ابجلهووود الراميووة إىل حتسووي األوضوواع ة السووجون. وأشووارت إىل التحوودايت الر 

 التمييز ة حق الروما.
وأشادت ال ي ابلتقدم الئي أحرزته رومانيا ة جموال محايوة حقوو  اإلنسوان. وأشوارت  -٧9

بتقودير إىل تودعيم اإلطووار التشوريعي والت ووورات اواموة ة ق وواعي التعلويم وال ووحة وتعزيوز املسوواواة 
 بي اجلنسي.

ت الووويت أجراوووا احلكوموووة ملتابعوووة تنفيوووئ وأعربوووت كووووت ديفووووار عووون تقوووديراا اإلصوووالحا -80
توصوويات االسووتعراض السووابق. ورحبووت ابعتموواد خ ووة العموول لتنفيووئ اسوو اتيجية ت وووير الق ووواى 

 .2020-2015للف ة 
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ورحبوووووووت كرواتيوووووووا ابالسووووووو اتيجية الوطنيوووووووة املتعلقوووووووة ومايوووووووة حقوووووووو  ال فووووووول وتعزيزاوووووووا  -81
داا لتنفيئ اإلطار التشوريعي املت ول . وشجعت رومانيا علو مواصلة جهو 2020-201٤ للف ة

 ابلعنأل العائلي وحتقيق مزيد من الكفاىة ة تقد  املساعدة إىل ضحااي العنأل.
وحي ت كواب التدابري اليت اائاا احلكومة والويت ألقوو التقريور الووطين ال ووى عليهوا وبوران  -82

 نسووان. وأشووارت إىل التحسوويناتعلووو التووزام رومانيووا ابلت وودي للتحوودايت الراانووة ة جمووال حقووو  اإل
 أطفال الروما واألطفال ذوي اإلعاقة. سيما الاليت أدخلت ل مان محاية حقو  األطفال، و 

والحظوووت قوووربص جتووور  زيوووع اجلووورائم املتعلقوووة ابالجتوووار ابلبشووور روجوووب القوووانون اجلنوووائي  -8٣
اصلة جهوداا ملكافحوة اجلديد والتدابري املتائة لتحسي إدماج الروما. وشجعت رومانيا علو مو 
 زيع أشكال التمييز، را ة ذل  من خالل اعتماد اس اتيجية وطنية.

وحي ت تشيكيا التقدم احملرز ة العديود مون جمواالت حقوو  اإلنسوان، وشوجعت رومانيوا  -8٤
 علو مواصلة جهوداا ة ائا ال دد.

 ن ة رومانيا.ابلت ورات اإل ابية ة أوضاع حقو  اإلنساعلماً وأحاطت م ر  -85
ودعت إستونيا رومانيا إىل توفري موارد كافية لآلليات الرامية إىل محاية حقوو  األطفوال.  -86

 وتوقعووت أن تسوواعد االسوو اتيجية اجلديوودة ملكافحووة الفسوواد علووو الت وودي للفسوواد بفعاليووة. وأعربووت
  .عن قلقها إزاى  اوالت تقييد وسائط اإلعالم وم ايقة ال حفيي

ورحبوووووت فنلنووووودا ابلتغيوووووريات التشوووووريعية الووووويت تكفووووول ح وووووول زيوووووع األطفوووووال املولوووووودين ة  -8٧
املستشفو علو ب اقة اوية وطنية، واعتماد القوانون املتعلوق بتشوجيع مشواركة أطفوال األسور احملروموة ة 

 التعليم ة مرحلة ال فولة املبكرة. ومن ال روري اااذ إجراىات حامسة لتنفيئ ائا القانون.
 وسل ت فرنسا ال وى علو أمهية مواصلة جهود مكافحة الفساد. -88
. ورحبوت ابعتمواد االسو اتيجية اسو نبولوأثنت جورجيا علو رومانيا لت ديقها علو اتفاقيوة  -89

 .2020-2016الوطنية ملكافحة الفساد للف ة 
وأثنت أملانيا علو رومانيا للتقدم احملرز ة عمل اجمللوس الووطين ملكافحوة التمييوز. وقالوت  -90

إهنووا ال تووزال تشووعر ابلقلووق إزاى أوضوواع حقووو  اإلنسووان ألفووراد الفئووات ال ووعيفة، روون فوويهم الرومووا 
 .واملينليات واملينليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اووية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسي

وأثنووت غووا  علووو رومانيووا ملووا أحرزتووه موون تقوودم ة جمووال حقووو  اإلنسووان، رووا ة ذلوو   -91
اعتمووواد قوووواني حلمايوووة حقوووو  األطفوووال واألشوووااص ذوي اإلعاقوووة، ومكافحوووة العنوووأل العوووائلي. 
 وأعربت عن قلقها إزاى التمييز ة حق أطفال الروما واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الالجئي.

ربووت اليووو ن عوون تقووديراا تنفيووئ رومانيووا االسوو اتيجيتي الوووطنيتي ملكافحووة الفسوواد وأع -92
ورحبووت ابألمهيووة املعلقووة علووو التينقيووأل ة جمووال حقووو  اإلنسووان، خاصووة التوودريب  .فعوواالً اً تنفيووئ

 املهين املقدم ملعلمي املدارس االبتدائية والق اة واحملامي.
ااوووئاا رومانيوووا لتنفيوووئ التوصووويات املقدموووة خوووالل  ورح بوووت انووودوراس ابإلجوووراىات الووويت -9٣

 مكافحووة وسياسووات الفسوواد مكافحووة ة احملوورز ابلتقوودم وأشووادتجوووالت االسووتعراض السووابقة. 
 .ابألشااص االجتار
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وأشووارت انغوواراي إىل جهوداووا الراميووة إىل إقامووة عالقووة مووع رومانيووا علووو أسوواس االحوو ام  -9٤
م الئي قدمه م خراً  ينل حلكومة رومانيا والئي يت من اديدات املتبادل. وذكرت أن البيان العا

 ألقلية قومية ال يتسق مع القيم الدولية حلقو  اإلنسان.
ورحبت ريسلندا ابألعمال اليت اض لع هبا لتشوجيع التعلويم اجلوامع واحلود مون التمييوز ة  -95

د مون التحسوينات، علوو النحوو املدارس بوي الروموا وغوري الروموا، وأشوارت إىل ضورورة إدخوال املزيو
 املبي ة التقرير الوطين.

ورحبووت اونوود انشوواى اللجنووة الوطنيووة للوودمج العن ووري واإلدموواج التعليمووي، وإدارة منووع  -96
 التعووئيب ة أموواكن االحتجوواز داخوول مكتووب أمووي املظووا ، والوكالووة الوطنيووة إلدارة األصووول امل وواد رة.

 يت تبئوا احلكومة بشأن إدماج زاعة الروما.وأشارت إىل اجلهود املتواصلة ال
وأثنووت إندونيسوويا علووو رومانيووا ملووا بئلتووه موون جهووود لت وووير التينقيووأل والتوودريب ة جمووال  -9٧

 حقو  اإلنسان من أجل املواطنة الد قراطية، إضافة إىل التدابري اوادفة إىل ضمان حقو  املهاجرين.
 خ وووة العمووول لتنفيوووئ اسووو اتيجية ت ووووير الق ووواى وأشوووارت زهوريوووة إيوووران اإلسوووالمية إىل -98

 .2020-2016واالس اتيجية الوطنية ملكافحة الفساد للف ة  2020-2015للف ة 
 2020-2015ورحب العرا  ابعتماد خ ة العمل لتنفيئ اس اتيجية ت ووير الق واى للفو ة  -99

 واالس اتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، والتعديالت اليت أدخلت علو بعض التشريعات الوطنية.
 وأثنووت سوولوفاكيا علووو رومانيووا للجهووود الوويت تبووئوا موون أجوول معاجلووة ق ووااي حقووو  اإلنسووان -100

 وحتسووي اإلطووار التشووريعي. وأعربووت عوون تقووديراا اعتموواد اسوو اتيجيتي وطنيتووي، إحوودامها تتعلووق
 وماية حقو  ال فل واألخر  ابل حة العقلية.

وألقووت األرجنتووي ال وووى علووو اجلووزى موون التقريوور الوووطين الووئي يتنوواول الفئووات ال ووعيفة،  -101
واألطفوال، واملينليوات واملينليوي ومزدوجوي امليول اجلنسووي ومغوايري اوويوة اجلنسوانية وحواملي صووفات 

 اجلنسي، واجلرائم املرتكبة بدافع الكرااية.
تبووووئل لتحوووودي  مرافووووق االحتجوووواز والتافيووووأل موووون اكتظووووا  اً وقووووال وفوووود رومانيووووا إن جهووووود -102

السجون. ويساعد جتديد السجون القائمة وتشييد مبان جديدة علو معاجلوة املسوائل املرتب وة بظوروف 
. وُمووو ل 202٣االحتجوواز ونقوو  أموواكن االحتجوواز. وموون املقوورر بنوواى سووجني جديوودين ولووول عووام 

ار ة البنية التحتية للسجون من ميزانية الدولوة، وسويظل األمور كوئل  ة املسوتقبل. وابإلضوافة االستينم
إىل ذلوو ، ح وولت رومانيووا علووو دعووم مووا  موون حكومووة النوورويج وعلووو قووروض موون منظمووات دوليووة. 
وااوووئت احلكوموووة تووودابري عووودة لسووود الووونق  ة عووودد مووووةفي السوووجون وإدارة احلووووادا الووويت تقوووع ة 

 202٤يشووومل الفووو ة املمتووودة حووو  عوووام  مف وووالً اً زمنيووو بفعاليوووة. وأعووودت احلكوموووة جووودوالً السوووجون 
للتغلووب علووو مشووكلة اكتظووا  السووجون، وحتسووي ةووروف االحتجوواز، وضوومان إوحووة سووبل انت وواف 

 فعالة للتعويض عما وقع من أضرار ة املاضي نتيجة لتل  املسائل.
أولووووايت احلكوموووة. وركوووزت االسووو اتيجية  وةلوووت مكافحوووة االجتوووار ابلبشووور أولويوووة مووون -10٣

علوو تودابري الوقايوة واحلمايوة. واسوتهدف  2016-2012الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشر للفو ة 
جووزى كبووري موون أنشوو ة التينقيووأل والتوعيووة الفئووات املعرضووة بوجووه خوواص لالجتووار ابلبشوور. وااووئت 

ن التحقيوق الفعوال ة حواالت االجتوار رومانيا تدابري لتحسي عملية حتديد اوية ال حااي، وضما
روووا ة ذلووو  م وووادرة أصوووول املت جووورين ابألشوووااص وأرابحهوووم.  اً،ابلبشووور ومالحقوووة اجلنووواة جنائيووو
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 ووط وودت تعاوهنووا الوودو  ملكافحووة االجتووار ابلبشوور بفعاليووة موون خووالل زايدة مشوواركتها ة أفرقووة التحقيووق
 املش كة ة ق ااي االجتار ابلبشر.

التعوديالت علوو القوانون املودي،  سيما ال، و 201٤لإلصالحات التشريعية عام ونتيجة  -10٤
اخنفووض عوودد موون ُسوولبت حووريتهم، وزاد اسووتادام توودابري بديلووة للعقوبووة. وكفلووت احلكومووة زايدة 
 فوورص نفوواذ املنظمووات غووري احلكوميووة الوويت تُعووؤ وقووو  اإلنسووان إىل أموواكن االحتجوواز التابعووة للشوورطة

 بزايرات الرصد. من أجل االض الع
واائت احلكومة تدابري عدة لبناى الينقة والتفاام بوي الشورطة وأقليوة الروموا، األمور الوئي  -105

بشوأن محايوة اً مهنيواً أد  إىل زايدة عدد أفراد الشرطة مون الروموا. وقودمت أكاد يوة الشورطة تودريب
ضوابط  ٣00تلقوو  ،2016و 201٣حقو  اإلنسان ومكافحة التمييز. ففوي الفو ة بوي عوامي 

 علووو لغووة الرومووا وثقووافتهم. ولتحسووي تلبيووة احتياجووات زاعووة الرومووا، أنشووئت خفوواراتاً شوورطة توودريب
بوووودعم مووووا  موووون بوووور مج التعوووواون  201٣جمتمعيووووة متا  ووووة لفائوووودة زاعووووات الرومووووا ة عووووام 

ملتعوددة الروماي. وأنشئت جلنة استشوارية لدراسوة تودخالت الشورطة ة اجملتمعوات ا - السويسري
اإلثنيووات وتقوود  توصوويات بشووأن كيفيووة تنظوويم تلوو  األعمووال وأدائهووا بفعاليووة، إضووافة إىل توثيووق 

، تلقوووو 201٧املمارسوووات اجليووودة ة جموووال العالقوووات بوووي الروموووا والشووورطة ونشوووراا. ومنوووئ عوووام 
 بشأن احملرقة.اً ضباط الشرطة تدريب

اجلنسي ة صفوف موةفي إنفواذ القوانون. وما برحت وزارة الداخلية تروج املساواة بي  -106
ضوواب ة شوورطة. ووزيوورة الداخليووة احلاليووة اووي أول اموورأة توورأس  10 000أكينوور موون اً ويوجوود حاليوو

 وزارة ة رومانيا.
تكفل امتينال مكتب أمي اً وأ درجت التعديالت اجلديدة علو قانون أمي املظا  أحكام -10٧

لئي من شأنه أن يساعد علوو اعتمواده بوصوفه م سسوة وطنيوة املظا  التام ملبادئ ابريس، األمر ا
ألداى عملوه بفعاليوة ة  2018حلقو  اإلنسان. وُخ   ملكتوب أموي املظوا  ميزانيوة كافيوة لعوام 

 إطار الوالية املوسعة اليت أسندت إليه.
لقووة وأنشوظ ديوووان مظوا  األطفووال ة إطووار التشوريع اجلديوود، و كنووه تلق وي الشووكاو  املتع -108

ابنتهوواك حقووو  األطفووال وإجووراى زايرات دون الكشووأل عوون اويتووه إىل مراكووز االحتجوواز ومراكووز 
الرعايوة وامل سسوات التعليميووة وال وحية. وُرخوو  ألموي املظووا  ة رفوع شووكاو  جنائيوة ة ق ووااي 

اري العنأل ابألطفال واالعتداى عليهم. وستنظر رومانيا بعناية ة الت ديق علو الربوتوكول االختي
 التفاقية حقو  ال فل املتعلق اجراى تقد  البالغات.

وتوفر القواني واالس اتيجيات املت لة ابملوضوع ال ما ت الالزمة حلماية األطفال مون  -109
العنوووأل ة زيوووع األمووواكن. ويووون  اإلطوووار القوووانوي علوووو التعووواون الفعوووال بوووي اويئوووات احلكوميوووة 

 لية، حلماية األطفال بفعالية.املعنية، را فيها السل ات احمل
ة الت وودي للعنووأل العووائلي. اً متا  وواً وتلقووو العديوود موون املوووةفي العموووميي توودريب -110

ويوووفر قووانون مكافحووة العنووأل العووائلي ل ووحااي اووئا النوووع موون العنووأل محايووة خاصووة، إضووافة إىل 
ويوجووود ة البلوود خوووط  وتقوود  اخلوودمات ال بيوووة وووم.اً إعووادة ياوويلهم وإعوووادة إدموواجهم اجتماعيووو

ات ووال ملسوواعدة ضووحااي العنووأل العووائلي. وزاد عوودد املالحقووات اجلنائيووة املتعلقووة بق ووااي العنووأل 
 ة العنأل العائلي.اً متا  اً العائلي. وتلقو الق اة تدريب
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، شوورعت مكاتووب املوودعي العووام ة زووع بيووا ت 2018وابتووداى موون كووانون اليناي/ينوواير  -111
يع أشوكال التمييوز املن ووص عليهوا ة قوانون العقووابت. وأنشوئت قاعوات م نفة علو أساس ز

 استماع للطفال ة  اكم عدة.
لرصود وزارة  2020-2016وخ ع تنفيئ االس اتيجية الوطنية ملكافحوة الفسواد للفو ة  -112

 العدل عن طريق األمانة الفنية لالس اتيجية.
  الودول األع واى ة األموم املتحودة فيموا  و  واعترب الوفد البيان الئي أدلت به إحد -11٣

علووو األخبووار الزائفووة، واقوو ل أن يُتحقَّووق موون  اإلعووالن الووئي أدىل بووه  ينوول حكومووة رومانيووا مينوواالً 
م مون اوئا اإلعوالن لتفوادي اوئا اخل وأ. وشوكر الوفود زيوع الودول األع واى ة األموم املتحودة 

رومانيا ما زالت ملتزمة بتعزيز حقو  اإلنسان  اليت شاركت ة جلسة التحاور. وقال إن سل ات
 لكل فرد ومحايتها. وستواصل احلكومة بئل ق وار  جهوداا لتنفيوئ أعلوو املعوايري ة اوئا اجملوال،

 اللتزامااا الدولية.وفقاً 

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
الوقت املطلوب لكن ستنظر رومانيا يف التوصيات التالية وستقدم ردودها عليها يف  -11٤

 يف موعد أقصاه اتريخ انعقاد الدورة الثامنة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان.
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص منن االتتفناء  1-11٤

 القسري )اجلبل األسود( )بنما(؛
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص منن االتتفناء  2-11٤

 القسري )هندوراس(؛
مواصننلة جهودهننا للتصننديق علننى االتفاقيننة الدوليننة حلمايننة مجيننع  ٣-11٤

 األشخاص من االتتفاء القسري )األرجنتني(؛
التصديق يف أقرب وقت ممكن على االتفاقية الدولية حلماية مجينع  ٤-11٤

 األشخاص من االتتفاء القسري )الياابن(؛ 
العمننننل الدوليننننة بشنننن ن العمننننا  التصننننديق علننننى اتفاقيننننة منظمننننة  5-11٤

 ( )بنما(؛189)رقم  2011املنزليني، 
النظننر يف التصننديق علننى اتفاقيننة منظمننة العمننل الدوليننة بشنن ن العمننا   6-11٤

 املنزليني )الفلبني(؛
النظنننر يف التصنننديق علنننى االتفاقينننة الدولينننة حلماينننة حقنننوق مجينننع  ٧-11٤

 (؛العما  املهاجرين وأفراد أسرهم )املغرب( )الفلبني
النظنننر يف التصنننديق علنننى االتفاقينننة الدولينننة حلماينننة حقنننوق مجينننع  8-11٤

 العما  املهاجرين وأفراد أسرهم )مصر(؛
التصننننديق علننننى االتفاقيننننة الدوليننننة حلمايننننة حقننننوق مجيننننع العمننننا   9-11٤

 ( )شيلي(؛ليشيت -تيمور املهاجرين وأفراد أسرهم )
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وق مجيننننع العمننننا  التصننننديق علننننى االتفاقيننننة الدوليننننة حلمايننننة حقنننن 10-11٤
 املهاجرين وأفراد أسرهم )هندوراس(؛

التصننديق علننى الكوتواننو  االتتينناري التفاقيننة حقننوق األشننخاص  11-11٤
 ذوي اإلعاقة، يف مجلة صكوك )موزامبيق(؛

التصننديق علننى الكوتواننو  االتتينناري التفاقيننة حقننوق األشننخاص  12-11٤
 ذوي اإلعاقة )قكص(؛

واننو  االتتينناري التفاقيننة حقننوق األشننخاص التصننديق علننى الكوت 1٣-11٤
 ذوي اإلعاقة )هندوراس(؛

توقيننننع الكوتواننننو  االتتينننناري التفاقيننننة حقننننوق األشننننخاص ذوي  1٤-11٤
 اإلعاقة )إسبانيا(؛ 

 التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )شيلي(؛ 15-11٤
دويل التصننننديق علننننى الكوتواننننو  االتتينننناري امللحننننق ابلعهنننند النننن 16-11٤

 اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )الكتغا (؛
توقينننننع الكوتوانننننو  االتتيننننناري امللحنننننق ابلعهننننند الننننندويل اخلننننناص  1٧-11٤

 ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )إسبانيا(؛
التصننديق علننى الكوتواننو  االتتينناري التفاقيننة حقننوق الطفننل املتعلننق  18-11٤

 تقدمي البالغات )أندورا( )تشيكيا( )سلوفاايا(؛إبجراء 
توقيع الكوتواو  االتتياري التفاقية حقوق الطفل املتعلنق إبجنراء  19-11٤

 تقدمي البالغات )إسبانيا(؛
النظنننر يف التصنننديق علنننى الكوتوانننو  االتتيننناري التفاقينننة حقنننوق  20-11٤

وق الطفنننل املتعلنننق األشنننخاص ذوي اإلعاقنننة والكوتوانننو  االتتيننناري التفاقينننة حقننن
 إبجراء تقدمي البالغات )ألبانيا(؛

االنضمام إىل االتفاقية الدولينة حلماينة مجينع األشنخاص منن االتتفناء  21-11٤
الكوتواننننو  االتتينننناري  سننننيما الالقسننننري، والكوتواننننوالت االتتياريننننة امللتزمننننة  ننننا، و 

لحنق ابلعهند الندويل التفاقية حقوق األشنخاص ذوي اإلعاقنة والكوتوانو  االتتيناري امل
 اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )سرياليون(؛

التصنننديق علنننى تعنننديالت نظنننام رومنننا األساسننني للمحكمنننة اجلنا ينننة  22-11٤
 الدولية بش ن جرمية العدوان )أندورا(؛ 

النظنننر يف االعنننتاا ابتتصننناص جلننننة مناهضنننة التعننن ي  يف تلقننني  2٣-11٤
من اتفاقية مناهضة التع ي  وغنريه منن ونروب  22للمادة فقاا و  البالغات الفردية

 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )املغرب(؛
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اعتمننناد عملينننة واونننحة تقنننوم علنننى أسننناس اجلننندارة عنننند اتتينننار  2٤-11٤
املرشننننحني علننننى الصننننعيد الننننو ين النتخنننناابت هيحننننات معاهنننندات األمننننم املتحنننندة 

 حدة لكيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(؛)اململكة املت
 ومان امتثا  املؤسسة الو نية حلقوق اإلنسان ملبادئ ابريس )قطر(؛ 25-11٤
ومان امتثا  معهد رومانيا حلقوق اإلنسان الكامل ملبادئ ابريس  26-11٤

 )مجهورية اوراي(؛
ابريس ومان امتثا  معهدها حلقوق اإلنسان امتثاالا اامالا ملبادئ  2٧-11٤

 (؛ليشيت -تيمور )
استكما  عملية اعتماد املؤسسات الو نية حلقنوق اإلنسنان يف الفحنة  28-11٤

 اليت تستجي  ملبادئ ابريس )أوارانيا(؛
ومان أداء مكت  أمني املظامل املعين بشنؤون الطفنل الن ي أنشن   29-11٤
 ملبادئ ابريس )مجهورية مولدوفا(؛وفقاا  أداءا سليماا اا مؤتر 
مواصلة مجيع اخلطوات الالزمة الرامية إىل إنشاء مكت  ألمنني املظنامل  ٣0-11٤

 معين حبقوق الطفل )قكص(؛
تنفيننن  القنننانون املتعلنننق إبنشننناء مكتننن  ألمنننني املظنننامل معنننين ابأل فنننا   ٣1-11٤

نند علننى نفسنني داتننل ديننوان املظننامل وذي أهننداا واوننحة و ننو    ايننة  مسننتقل ومعتم 
  اية حقوق الشباب )سلوفينيا(؛ حقوق األ فا  ورصدها وا لك

زايدة موارد املؤسسة املسنتقلة املعنينة حبماينة حقنوق األ فنا  والشنباب  ٣2-11٤
 إلقدارها على أداء مهامها بكفاءة )السنغا (؛

مضاعفة اجلهود الرامية إىل إنشناء مؤسسنة مسنتقلة حلماينة حقنوق  ٣٣-11٤
 األ فا  والشباب )اليوانن(؛

النظر يف إنشاء أو تو يد آلية التنسيق والتنفي  واإلبالغ واملتابعنة  ٣٤-11٤
منع العناصنر املنبثقنة عنن املمارسنات اجليندة النيت ح نددت يف متاشنياا الو نية القا منة 

املتعلنننق ابالينننات الو نينننة  2016دلينننل املفوونننية السنننامية حلقنننوق اإلنسنننان لعنننام 
 لإلبالغ واملتابعة )الكتغا (؛

استعراض شنامل لنظامهنا النو ين حلقنوق اإلنسنان منن أجنل  إجراء ٣5-11٤
تصحيح االزدواجية احلالية بني  تلف هيحنات هن ا النظنام، وترشنيد املنوارد، وجعلني 

 أاثر فعالية )هندوراس(؛
الت اننننند منننننن أن تعنننننديالت القنننننوانني املتعلقنننننة ابلعدالنننننة وقنننننانون  ٣6-11٤

  يف اامل احلسبان رأي اللجننة العقوابت ال تعوق حقوق اإلنسان ملوا نيها، واألت
 األوروبية للدميقرا ية من تال  القانون )جلنة فينيسيا( )هولندا(؛
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االمتثننننا  لتوصننننيات آليننننة التعنننناون والتحقننننق التابعننننة للمفووننننية  ٣٧-11٤
انني   ة، وذلننكاألوروبيننة، والت انند مننن أن هنن ه اإلصننالحات ال رجعننة فيهننا ومسننتدام

 والتحقق )السويد(؛يتسىن إهناء العمل آبلية التعاون 
مواصنننلة ونننمان سنننيادة القنننانون ابألتننن  بتوصنننيات آلينننة اال ننناد  ٣8-11٤

األورويب للتعننناون والتحقنننق، وابللجنننوء إىل جلننننة فينيسنننيا التابعنننة جمللنننس أورواب دون 
إبطنناء إلجننراء تقيننيم إلصننال، القضنناء، ومشننروت القننانون املتصننل بقننانون العقننوابت 

ل ونننافة إىل مشننننروت القنننانون املتعلننننق بشنننرو  عمننننوقنننانون اإلجنننراءات اجلنا يننننة، إ
 ؛ (1)منظمات اجملتمع املدين )فرنسا(

تنفي  استاتيجياهتا املتصلة ابملساواة واإلدماج والتنوت، إوافة إىل  ٣9-11٤
 تمييننزافحننة التطننا العمننل املننناألرة، األمننر النن ي سيسننمح  واصننلة إحننراز تقنندم يف مك

 )اواب(؛
ية املتعننددة السننننوات ملنننع التميينننز ومكافحتنننيال يف اعتمنناد الاالسنننتاتيج ٤0-11٤

 أقرب وقت ممكن )أملانيا(؛
التعجينننننننل إبقنننننننرار اسنننننننتاتيجية الاملسننننننناواة واإلدمننننننناج والتننننننننوتال  ٤1-11٤
جلنننرا م وتطنننة عملهنننا النننيت ترمننني إىل مكافحنننة التميينننز وا 2020-2016 للفنننتة

 املرتكبة بدافع الكراهية )إندونيسيا(؛
تنقيح تشريعاهتا وسياساهتا الو نية املتصلة  ناهضنة التميينز حبين   ٤2-11٤

 سي )هندوراس(؛يل اجلنتتضمن مجيع معايري عدم التمييز،  ا فيها اهلوية اجلنسانية وامل
مواصنننلة اجلهنننود الرامينننة إىل  قينننق املسننناواة بنننني اجلنسنننني وتعزينننز  ٤٣-11٤

 حقوق املرأة )تونس(؛
ني اجلنسني من أجنل ونمان املسناواة يف احلقنوق مواءمة املساواة ب ٤٤-11٤

 )ترامانستان(؛
اعتماد آلية قانونية لتعزيز املساواة بني اجلنسني وإدماج اجلميع يف  ٤5-11٤

 اجملتمع )أنغوال(؛
مواصنننلة جهنننود مكافحنننة انننل أشنننكا  التميينننز والوصنننم وتطننناب  ٤6-11٤

 الكراهية )تونس(؛ 
اانت الشخصنيات العامنة )السياسنية استحصا  اإلقصاء االجتماعي وبين ٤٧-11٤

 ي(؛أوروغوا)أو الدينية( اليت تعيق صحة املرأة اجلنسية وحقوقها اإلجنابية 
الت اننند منننن أن اجمللنننس النننو ين ملكافحنننة التميينننز يكثنننف جهنننوده  ٤8-11٤

 ملكافحة التمييز يف حق أفراد األقليات وغريها من الفحات الضعيفة األترى )إسرا يل(؛
__________ 

فيما يلي ن  التوصية كما جاىت أثناى جلسوة التحواور: اضومان سويادة القوانون ابألخوئ بتوصويات رليوة االحتواد  (1)
ل جوووراى تقيووويم إلصوووالإب ووواى إل األورويب للتعووواون والتحقوووق، وابللجووووى إىل جلنوووة فينيسووويا التابعوووة جمللوووس أورواب دون

لوق ع القوانون املتعة إىل مشورو ومشروع القانون املت ل بقانون العقوابت وقانون اإلجراىات اجلنائيوة، إضوافالق اى 
  بشروط عمل منظمات اجملتمع املديا.
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تنظننيم  ننالت توعيننة علننى الصننعيد الننو ين  نندا احلنند مننن  مواصننلة ٤9-11٤
 ؛ (2)التحيز وتطاب الكراهية والتمييز يف حق األقليات والفحات الضعيفة )املكسيك(

اعتمنناد قننانون يعاقنن  علننى التصننرطات الننيت تنطننوي علننى التمييننز  50-11٤
حننق ممثلنني  عننالم يفوالعنصننرية والننيت ي نندىل  ننا يف األمنناان العامننة أو يف وسننا ا اإل

 األقليات القومية )اال اد الروسي(؛
اعتمنننناد اسننننتاتيجية ملكافحننننة التمييننننز يف حننننق أفننننراد األقليننننات،  51-11٤

 ريكية(؛فيها اجملموعات الدينية، وتنفي ها )الوالايت املتحدة األم  ا
اختنناذ تنندابري عاجلننة للتحقيننق يف أفعننا  الكراهيننة، مثننل التمييننز يف  52-11٤

ايري نسننني ومغنننواألقلينننات واملثلينننات واملثلينننني ومزدوجننني املينننل اجلحنننق املهننناجرين 
ملنوألفني اأفعنا   اهلوية اجلنسانية وحناملي صنفات اجلنسنني، واملعاقبنة عليهنا، تاصنة

 العموميني )األرجنتني(؛
مكافحة القوال  النمطية العنصرية والتحريض علنى الكراهينة منن  5٣-11٤

مر أبفنراد تعلق األعندما ي سيما الالتسامح،  تال  تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز
 أقلية الروما )فرنسا(؛

االسننتمرار يف مكافحننة التمييننز ودعننم حقننوق الفحننات املهمشننة يف  5٤-11٤
 اجملتمع، تاصة الروما )الفلبني(؛

منع التاينز علنى منظنور  ،اعتماد تدابري تشريعية وسياسناتية دنددة 55-11٤
 القننننانون مكافحننننة التمييننننز يف حننننق الرومننننا يفاملسنننناواة بننننني اجلنسننننني، مننننن أجننننل 

 اإلسنكانو التعلنيم و واملمارسة، تشنمل تندابري إبابينة تكفنل اإلدمناج يف جمناالت الصنحة 
 يف املنا ق الريفية )هندوراس(؛ سيما الوالعمالة، و 

مواصننلة جهننود مكافحننة التحيننز والقوالنن  النمطيننة السننلبية الننيت  56-11٤
إلتنالء اعمليات  الروما وتقصيهم؛ ويف ه ا اإل ار، إهناءتنطوي على متييز يف حق 

 القسري غري القانوين للروما )بريو(؛
اقننتالت جنن ور التمييننز واإلقصنناء االجتمنناعي اللنن ين يتعننرض هلمننا  5٧-11٤

 الروما، تاصة التحيز والقوال  النمطية السلبية )بنما(؛
ونمان  سنيما الو تعزيز جهود القضاء على التمييز يف حق الروما،  58-11٤

ز ون متييننندحصننوهلم علنننى التعلنننيم والسننكن االجتمننناعي والرعاينننة الصننحية والعمنننل 
 )النمسا(؛

االستمرار يف التصدي للتحيز السليب والقوال  النمطية السنلبية،  59-11٤
للنن ين اجتمنناعي الننيت هنني مننن بننني األسننباب الر يسننة للتمييننز املمنننه  واإلقصنناء اال

 لسطني(؛يواجههما الروما )دولة ف

__________ 

فيما يلي ن  التوصية كما جاىت أثناى جلسة التحاور: اتنظيم محالت توعية علو ال عيد الوطين هبودف احلود  (2)
  والتمييز ة حق األقليات والفئات ال عيفةا. من التحيز وخ اب الكرااية
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االسنننتمرار يف العمنننل ألجنننل القضننناء علنننى مجينننع أشنننكا  الوصنننم  60-11٤
 والتمييز على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية )شيلي(؛

 سيما التكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع أشكا  التمييز،  61-11٤
 نسنني ومغننايرييف حننق األشننخاص ذوي اإلعاقننة واملثليننات واملثليننني ومزدوجنني امليننل اجل

 اهلوية اجلنسنانية وحناملي صنفات اجلنسنني،  نا يف ذلنك عنن  رينق تعزينز ثقافنة املسناواة
 وإزالة العقبات اليت  و  دون متتعهم حبقوقهم )إيطاليا(؛

مواصلة اجلهنود الرامينة إىل مكافحنة التميينز و اينة الفحنات الضنعيفة،  62-11٤
 اجلنسنني ومغننايري اهلويننة اجلنسننانية وحنناملي املثليننات واملثليننني ومزدوجنني امليننل سننيما ال

صننفات اجلنسننني، واختنناذ إجننراءات مننن أجننل التنفينن  الكامننل لالسننتاتيجية الو نيننة 
 املتعلقة ابملساواة وعدم التمييز ورصدها وتقييمها )أستاليا(؛

االسننتثمار يف املزينند مننن مبننادرات التنندري  والتوعيننة لضننبا  الشننر ة  6٣-11٤
العنننامني لضنننمان التحقينننق الفعنننا  يف اجلنننرا م املرتكبنننة يف حنننق  والقضننناة واملننندعني

املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات 
 اجلنسني )إسبانيا(؛

ووع برام  ملكافحة التمييز يف حنق املثلينات واملثلينني ومزدوجني  6٤-11٤
          وحنننناملي صننننفات اجلنسننننني وتنفينننن ها، امليننننل اجلنسنننني ومغننننايري اهلويننننة اجلنسننننانية 

 نننا يف ذلنننك تنظنننيم  نننالت توعينننة عامنننة وتقننندمي تننندري  متخصننن  ملنننوألفي إنفننناذ 
 القانون )اندا(؛

زايدة عنندد  ننالت التوعيننة قصنند رفننع مسننتوى فهننم عامننة الننناس  65-11٤
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسنانية وحناملي  حلقوق املثليات

 صفات اجلنسني، مع إيالء اهتمام تاص لتوعية الطالب )بلجيكا(؛
اختاذ تدابري فعالة ملنع التمييز يف حق املثليات واملثليني ومزدوجني  66-11٤

 ل منها، على امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني بوسا
سبيل املثا ، إدراج اهلوية اجلنسانية يف قا مة املعايري املرتبطنة بعندم التميينز، وإدراج 
 حكم يف القانون بيز الشرااة والزواج املدنيني بني أشخاص من نفس اجلنس )آيرلندا(؛

اسننتحداش شنننرااة قانونينننة مدنينننة بننني القنننرانء منننن نفنننس اجلننننس،  6٧-11٤
استفتاء بش ن تغيريات دستورية  ظنر القنرانء منن نفنس اجلننس واالمتنات عن إجراء 

مننن الننزواج، األمننر النن ي طتمننل أن يننؤج  املشنناعر السننلبية ونند املثليننات واملثليننني 
 ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني )السويد(؛

حنق املثلينات  احلرص على التحقينق يف أعمنا  التميينز والعننف يف 68-11٤
واملثلينننني ومزدوجننني املينننل اجلنسننني ومغنننايري اهلوينننة اجلنسنننانية واألشنننخاص الننن ين 

 ومساءلة اجلناة )النمسا(؛اا سليماا ينتمون إىل الفحات الضعيفة األترى  قيق
تشجيع املزيد من التسامح جتاه املثليات واملثليني ومزدوجني املينل  69-11٤

 ة وحاملي صفات اجلنسني )اليوانن(؛اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنساني
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تنظنننيم بنننرانم  لتوعينننة النننناس ابلتحينننز السنننليب والتميينننز يف حننننق  ٧0-11٤
األشننخاص بسننب  مننيلهم اجلنسنني أو هننويتهم اجلنسننانية ويف حننق املصننابني بفننريوس 

 نق  املناعة البشرية/اإليدز )تشيكيا(؛
ض علنننى اعتمننناد قنننانون أو مدوننننة لقواعننند السنننلوك  ظنننر التحنننري ٧1-11٤

اا الكراهية وجترمي وتنطبق على الشخصيات السياسية والكملانيني الن ين يلقنون تطبن
تننننم  عنننن العنصنننرية أو اراهينننة املثلينننني أو األجانننن  أو عنننن أي شنننكل منننن أشنننكا  

 التعص  األترى )أوروغواي(؛
تلنك  سنيما الاختاذ تدابري ملنع ارتكاب اجلنرا م بندافع الكراهينة، و  ٧2-11٤

 الباع  عليها العنصرية والتمييز )مجهورية اوراي(؛اليت يكون 
اختنناذ تنندابري ملكافحننة تطنناب الكراهيننة واجلننرا م بنندافع الكراهيننة  ٧٣-11٤

علنننى  اا،بفعاليننة، تاصنننة تصنندي القنننانون جلميننع أشنننكاهلما ومعاقبتنني عليهمنننا  دينند
 النحو ال ي أوصت بي هيحات رصد املعاهدات )بلجيكا(؛

قانون ال ي طظنر التحنريض علنى الكراهينة يطبنق الت اد من أن ال ٧٤-11٤
 )اوت ديفوار(؛ عنصرايا  على مجيع السياسيني ال ين يستخدمون تطاابا 

اختننناذ اخلطنننوات الالزمنننة ملعاجلنننة مجينننع احلننناالت املبلننن  عنهنننا منننن  ٧5-11٤
جننرا م الكراهيننة العنصننرية املرتكبننة يف حننق أقليننة الرومننا،  ننا فيهننا تطنناب الكراهيننة 

 النمطية السلبية يف حق الروما )غاان(؛والقوال  
مجنننع البيننناانت عنننن اجلنننرا م املرتكبنننة بننندافع الكراهينننة،  نننا تشنننمل  ٧6-11٤

مننا إذا اننان الباعنن  علننى اجلرميننة  ي ننزاا علننى عننرق الضننحية  البواعنن  ونشننرها، مننثالا 
ديننني أو ميلنني اجلنسنني أو هويتنني اجلنسننانية أو اوننني ذا إعاقننة )الننوالايت املتحنندة  أو
 مريكية(؛األ

االنتظننام يف مجننع بينناانت إحصننا ية مصنننفة بشنن ن اجلننرا م املرتكبننة  ٧٧-11٤
بنندافع الكراهيننة ونشننرها، وينبغنني أن تتضننمن هنن ه البينناانت معلومننات عننن دوافننع 

 اجلناة )أملانيا(؛
االستمرار يف مننع التميينز يف التعلنيم والرعاينة الصنحية ومكافحتني  ٧8-11٤

 )صربيا(؛
مويننل واملننوارد البشننرية يف املنننا ق الريفيننة مننن أجننل احلنند تننوفري الت ٧9-11٤

مننن الفننوارق والقضنناء عليهننا، مننع التايننز بوجنني تنناص علننى احلصننو  علننى التعلننيم 
 والتمكن من تسجيل الوالدات وإلغاء العز  يف الفصو  الدراسية )النروي (؛

ضنرية تندعيم التندابري الرامينة إىل احلند منن الفنوارق بنني املننا ق احل 80-11٤
 واملنا ق الريفية، تاصة ما يتعلق ابحلصو  على اخلدمات األساسية )أنغوال(؛

زايدة فرص حصو  سنكان الرينف علنى التعلنيم والرعاينة الصنحية  81-11٤
 )فرنسا(؛

مواصنننلة جهودهنننا يف جمنننا  مكافحنننة الفسننناد منننن تنننال  التنفيننن   82-11٤
 استقال  القضاء )أستاليا(؛ الكامل الستاتيجيتها الو نية ملكافحة الفساد، وترسيخ
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دعننم جهننود مكافحننة الفسنناد وتكثيفهننا، وذلننك عننن  ريننق تنفينن   8٣-11٤
استاتيجية مكافحة الفساد وصون عمل املديرية الو نية ملكافحة الفسناد واككمنة 

 العليا للنقض والعد  )اندا(؛
 اختاذ تدابري ملكافحة الفساد يف قطات الصحة )مجهورية اوراي(؛ 8٤-11٤
مواصلة مكافحة الفساد يف قطات الصحة، وذلك عن  ريق اختناذ  85-11٤

إجراءات جنا ية، إوافة إىل تدابري لرفع مستوى الوعي ابااثر السلبية للمبال  اليت 
 ت دفع بصورة غري رمسية ومن مهنة الط  )فرنسا(؛

مواصلة جهودها الرامية إىل زايدة الكفاءة واملساءلة والشنفافية يف  86-11٤
 قطات الوأليفة العامة يف البلد )أذربيجان(؛

تكثيف جهودها اهلادفنة إىل مراقبنة الشنراات الرومانينة النيت تعمنل  8٧-11٤
 سنيما اليف اخلارج خبصوص أي أثر سنليب ألنشنطتها علنى التمتنع حبقنوق اإلنسنان، 

 يف منننا ق النننزات الننيت تشننمل االحننتال  األجنننيب، حينن  تننزداد  ننا ر انتهااننات حقننوق
 اإلنسان )دولة فلسطني(؛

مواصلة تدعيم التدابري الرامينة إىل تنفين  التشنريعات املناهضنة للعننف  88-11٤
 العا لي )ملديف(؛

رسم تطة و نينة ملكافحنة العننف القنا م علنى ننوت اجلننس وتنفين ها،  89-11٤
 إوافة إىل توفري املزيد من املوارد ملساعدة الضحااي )إسبانيا(؛

دمات الننندعم املتكامنننل لضنننحااي العننننف اجلنسننني، اسنننتحداش تننن 90-11٤
يف ذلك يف احلاالت النيت يكنون فيهنا املعتندي منن غنري األسنرة، وتعنديل القنانون   ا

املتعلنننق  ننننع العننننف العنننا لي ومكافحتننني قصننند توسنننيع نطاقننني  217/2003رقنننم 
 ليشمل مجيع أشكا  العنف القا م على نوت اجلنس )الكتغا (؛

ية و نيننة ملكافحننة العنننف القننا م علننى نننوت اجلنننس ووننع اسننتاتيج 91-11٤
واعتمادهننا، وتعننديل القننانون املتعلننق ابلعنننف العننا لي بتوسننيع نطاقنني ليشننمل مجيننع 
اا  أشكا  العنف القا م علنى ننوت اجلننس، واحلنرص علنى تنفين  القنانون املننقح تنفين 

 )تشاد(؛ اامالا 
وء وحااي العنف مواصلة اجلهود اهلادفة إىل توسيع نطاق فرص جل 92-11٤

 القا م على نوت اجلنس والعنف العا لي إىل العدالة وتنظيم  ايتهم بووو، )ارواتيا(؛
رصنننند تنفينننن  القننننانون املعنننند  املتعلننننق  كافحننننة العنننننف العننننا لي  9٣-11٤

 اا،وتسننخري النتننا   لالسننتمرار يف  سننني عمليننة مالحقننة مننرتكيب العنننف العننا لي قضننا ي
 ناة يعاقبون حق  العقاب )تشيكيا(؛والت اد من أن مجيع اجل

 تدعيم برام  مكافحة العنف العا لي )العراق(؛ 9٤-11٤
رفننض التشننريعات الننيت تضننعف سننيادة القننانون وتعننر ض مكافحننة  95-11٤

 الفساد للخطر )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
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للمعننايري وفقنناا  مواصننلة اإلصننالحات القضننا ية ومكافحننة الفسنناد 96-11٤
 )النروي (؛الدولية 
 استكما  إصال، القضاء )السنغا (؛ 9٧-11٤
صون استقال  القضناء وتعزينزه بغينة احلفناى علنى دميومنة اإلصنالحات  98-11٤

اإلداريننة منننن تنننال  تنفيننن  توصنننيات آلينننة التعننناون والتحقنننق النننواردة منننن املفوونننية 
 األوروبية )اندا(؛

فعالية عمل مكتن  اختاذ تدابري إلصال، السلطة القضا ية وزايدة  99-11٤
 املدعي العام ومستوى الكفاءة املهنية ملوألفيي )اال اد الروسي(؛

رسننم اسنننتاتيجية و نيننة لتيسنننري وصنننو  الفحننات الضنننعيفة إىل العدالنننة،  100-11٤
يف ذلننك عنننن  ريننق تنننوفري التنندري  يف جمنننا  حقننوق اإلنسنننان ملننوألفي القضننناء   ننا

 )املكسيك(؛
تشننننمل العقوبننننة املتناسننننبة علننننى معاملننننة اعتمنننناد تنننندابري تشننننريعية  101-11٤

 اكتجزين والسجناء معاملة قاسية وغري قانونية )اال اد الروسي(؛
اختنناذ تنندابري لتحدينند أنشننطة العصنناابت اإلجراميننة الننيت تسننتخدم  102-11٤

األ فنننا  يف األعمنننا  التجارينننة غنننري املشنننروعة ومنعهنننا،  نننا يف ذلنننك البغننناء واملنننواد 
 لروسي(؛اإلابحية )اال اد ا

إزالننننة أي قيننننود علننننى ممارسننننة املشننننورة أو التوجينننني أو اخلنننندمات  10٣-11٤
القانونينننة اجملانيننننة النننيت يقنننندمها اكنننامون إىل اكتنننناجني إىل املسننناعدة القانونيننننة غننننري 

 القادرين على  مل تكاليف التمثيل القانوين )الكتغا (؛
تمتعنون ابحلنق يف الت اد من أن مجيع َمن سلبت الشر ة حريتهم ي 10٤-11٤

الننندفات ويف إجنننراء مناقشنننات منننع دنننامني، علنننى النحنننو املنصنننوص عليننني يف قنننانون 
 رومانيا )مجهورية إيران اإلسالمية(؛

احلننرص علننى التحقيننق السننريع والفعننا  يف مجيننع ادعنناءات إسنناءة  105-11٤
 املعاملة على يد موألفي إنفاذ القانون )النمسا(؛

التايننز علننى وننمان حريننة التعبننري وحريننة وسننا ا توجينني مزينند مننن  106-11٤
 اإلعالم )إستونيا(؛

تكثيننف اجلهننود ملكافحننة الننرق املعاصننر عننن  ريننق  ايننة حقننوق  10٧-11٤
الضحااي،  ا فيهنا احلنق يف إغفنا  اهلوينة، وتقندمي املسناعدة للضنحااي،  نا يف ذلنك، 

يننوم واألسننبوت عننند االقتضنناء، املنن وى واملشننورة وتننا اتصننا  مباشننر علننى منندار ال
 )اململكة املتحدة لكيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(؛

اختاذ املزيد من التندابري ملكافحنة االجتنار ابلبشنر وتقندمي اجلنناة إىل  108-11٤
 العدالة )أرمينيا(؛

مواصلة تكثينف جهودهنا ملننع االجتنار ابلبشنر منن تنال  التحقينق  109-11٤
 ناة إىل اكاامة، وفرض عقوابت متناسبة )آيرلندا(؛وتقدمي اجل اا،يف القضااي استباقي
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مواصننلة اجلهننود الو نيننة الراميننة إىل مكافحننة االجتننار ابألشننخاص  110-11٤
 واستغال  األ فا  )مصر(؛

االستمرار يف اجلهود الرامية إىل منع االجتار ابلبشنر وقمعني ومكافحتني  111-11٤
 حة االجتار ابألشخاص )غاان(؛حبي  تتحقق أهداا االستاتيجية الو نية ملكاف

مواصننلة مكافحننة االجتننار ابلبشننر واملشنناراة يف التعنناون اإلقليمنني  112-11٤
 والدويل يف ه ا املضمار )بلغاراي(؛

مواصلة املكافحة الفعالة لالجتار ابلبشر من تال  التندابري التشنريعية  11٣-11٤
 )الصني(؛واإلدارية 

ملكافحنة االجتنار ابألشنخاص، وإدراج  تدعيم االستاتيجية الو نية 11٤-11٤
 تدابري وقا ية هتدا إىل معاجلة األووات اهلشة للمرأة )هندوراس(؛

تكثيف اجلهود الرامية إىل منع االجتار ابلبشر ألغنراض االسنتغال   115-11٤
 يف العمل واالجتار ابأل فا  )العراق(؛

ال  يف العمل تكثيف جهودها ملنع االجتار ابلبشر ألغراض االستغ 116-11٤
واالجتننار ابأل فننا ، و سننني عمليننة التعننرا علننى وننحااي االجتننار ابلبشننر يف الوقننت 

 املناس  )مجهورية إيران اإلسالمية(؛
تننندعيم جهنننود مكافحنننة االجتنننار ابلبشنننر واالسنننتغال  االقتصنننادي  11٧-11٤

 واالجتماعي وزايدة املساعدة املقدمة إىل الضحااي )إيطاليا(؛
الثابت للقوانني الو نية ذات الصلة واستاتيجيتها الو نية  التنفي  118-11٤

 الرامية إىل قطع دابر االجتار ابلبشر )الياابن(؛
 سننيما المضناعفة اجلهنود اهلادفنة إىل مننع االجتنار ابلبشنر ومكافحتني،  119-11٤

يف ألغنننراض االسنننتغال  اجلنسننني ويف العمنننل والتسنننو  القسنننري منننن تنننال  الكشنننف 
 ومساعدة الضحااي )بنما(؛الوقت املناس  

مواصلة اجلهود اجلارية ملكافحة االجتنار ابلبشنر، تاصنة األ فنا ،  120-11٤
 و ايتهم من االستغال  اجلنسي )تونس(؛

مواصلة جهودها الرامية إىل منع االجتنار ابلبشنر وقمعني ومكافحتني  121-11٤
 ليشيت(؛ - )تيمور
دم ملمننوس يف مكافحننة االجتننار مواصننلة اجلهننود اهلادفننة إىل  قيننق تقنن 122-11٤

 ابألشخاص )ترامانستان(؛
اختاذ تندابري موحندة منن أجنل تنوفري تندمات فعالنة إلعنادة  هينل  12٣-11٤

 وحااي االجتار واالستغال  والعنف ود املرأة )مجهورية مولدوفا(؛
مواصننلة تنندعيم التنندابري الو نيننة الراميننة إىل تننوفري احلمايننة ل سننرة  12٤-11٤

 وحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع )مصر(؛بوصفها ال
اعتمنناد إ ننار قننانوين  صنن  أو تعننديل تشننريعات العمننل القا مننة  125-11٤

 من أجل تعزيز تنظيم التدري  الداتلي املدفوت األجر وجودتي )الكتغا (؛
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االسنننتمرار يف تو يننند التنمينننة االقتصنننادية واالجتماعينننة والنهنننوض  126-11٤
 معيشة الشع  )الصني(؛ ابلعمالة، ورفع مستوى

مواصلة اجلهود حبي  يتمتع العاملون يف القطنات الزراعني حبقنوقهم  12٧-11٤
 )بريو(؛ اامالا اا  االقتصادية واالجتماعية والثقافية متتع

االستمرار يف تدعيم سياساهتا االجتماعية، تاصة يف جما  احلقوق  128-11٤
 سننيما الاالرتقنناء  سننتوى معيشننة شننعبها، و االقتصننادية واالجتماعيننة والثقافيننة مننن أجننل 

 أوعف فحات السكان )مجهورية فنزويال البوليفارية(؛
تدعيم السياسات الرامية إىل ومان حنق اإلنسنان يف املناء يف املننا ق  129-11٤

 الريفية )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛ 
التايز أاثر على  سنني نوعينة اخلندمات الصنحية، منع إينالء اهتمنام  1٣0-11٤

 تاص لوفيات األ فا  واألمهات )منغوليا(؛
اختاذ املزيد من التدابري من أجل مواصلة التقدم اكرز يف اسنتفادة  1٣1-11٤

 اكرومني )فييت انم(؛ سيما الاجلميع من نظام الرعاية الصحية وتعزيزه، 
دمات الرعاينة الصنحية لنزايدة متوسنا العمنر املتوقنع للمواليند تدعيم ت 1٣2-11٤
 من معدالت وفيات األ فا  واألمهات )بريو(؛ واحلد
استحداش اسنتاتيجية و نينة للوقاينة منن فنريوس نقن  املناعنة البشنرية  1٣٣-11٤

 والعمل مع اجملتمع املدين لتنفي ها )أستاليا(؛
  نية بش ن فريوس نقن  املناعنة البشنرية/النظر يف اعتماد استاتيجية و  1٣٤-11٤
 )إسرا يل(؛اإليدز 
اإلسننرات يف اعتمنناد االسننتاتيجية الو نيننة املتعلقننة بفننريوس نقنن   1٣5-11٤

 واالسننتاتيجية الو نيننة بشنن ن الصننحة 2020-2018املناعننة البشننرية/اإليدز للفننتة 
 واحلقوق اجلنسية واإلجنابية ورصد ميزانية هلما )أملانيا(؛

زايدة امليزانينننة املخصصنننة لنننكانم  مكافحنننة السنننل النننو ين وتغينننري  1٣6-11٤
 التشريعات، حس  االقتضاء، لعالج مجيع مروى السل )إستونيا(؛

تكريس املزيد من املوارد للنظام التعليمي من أجل ومان حصو   1٣٧-11٤
 اجلميع وعلى قدم املساواة على التعليم اجليد )فييت انم(؛

التنندابري الالزمننة الننيت تكفننل جلميننع األ فننا  احلصننو   اختنناذ مجيننع 1٣8-11٤
علننى تعلننيم جننامع يكننون يف املتننناو  وذا جننودة فا قننة دون أي شننكل مننن أشننكا  

هشنننة اا التميينننز،  نننا يف ذلنننك لفا ننندة األقلينننات مثنننل الرومنننا ومنننن يعيشنننون أووننناع
 )فنلندا(؛

اختننناذ مزيننند منننن التننندابري لضنننمان حصنننو  مجينننع األ فنننا  علنننى  1٣9-11٤
 لتعليم )العراق(؛ا

زايدة امليزانيننة املخصصننة لتحسننني نظننام التعلننيم، ومعاجلننة ألنناهرة  1٤0-11٤
 التسرب املدرسي املبكر )إندونيسيا(؛
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مواصنننلة دعننننم تننندري  املعلمننننني علنننى التثقيننننف يف جمنننا  حقننننوق  1٤1-11٤
 حقوق الطفل )قطر(؛ سيما الاإلنسان، و 

ثقيننف يف جمننا  حقننوق اإلنسننان مواصننلة ووننع تنندابري فعالننة لتعزيننز الت 1٤2-11٤
 والتوعية  ا )أرمينيا(؛

تنفين  التثقينف اجلنسنني الشنامل اإللزامنني الن ي يسنناوي بنني اجلنسننني  1٤٣-11٤
 ويال م األعمار ومن نظام التعليم الرمسي وومان تكافؤ الفرص فيي )أستاليا(؛

اسنية التثقيف يف ميدان الصحة اجلنسية واإلجنابية يف املنناه  األس 1٤٤-11٤
للتعليم الثانوي،  ا يف ذلك عن  ريق ووع جدو  زمنين دندد لتنفين  هن ا التندبري 

 )سلوفينيا(؛
اختاذ إجراءات لووع برانم  للتثقيف شامل ويقوم على األدلة يف  1٤5-11٤

املناه  األساسية للتعليم الثانوي، إوافة إىل توفري التدري  الكايف للمعلمني بش ن 
 ندا(؛التثقيف اجلنسي )فنل

 زايدة سرعة جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة و ايتها )منغوليا(؛ 1٤6-11٤
وونع تندابري تشنريعية مناسنبة تضنمن حقنوق املنرأة يف امللكينة بعند  1٤٧-11٤

 يف حالة الزبات غري املسجلة )سرياليون(؛ سيما الالطالق، 
 رينننق التصننندي اختننناذ تننندابري لتعزينننز حقنننوق املنننرأة، تاصنننة عنننن  1٤8-11٤

لالنبعاش األتري للخطاب الن ي ينطنوي علنى قوالن   طينة تتصنل حبقنوق املنرأة يف 
 الصحة اإلجنابية واجلنسية )بلجيكا(؛

 قيق تقدم يف تنفين  تندابري دنددة ومتابعنة تنفين ها لضنمان تنفين   1٤9-11٤
 برانم  املرأة والسالم واألمن )إسبانيا(؛

حكنام اتفاقينة جملنس أورواب للوقاينة منن اعتماد تشريعات تعكنس أ 150-11٤
العنف ود النساء والعنف العا لي ومكافحتهمنا، وتنوفري احلماينة املال منة للضنحااي 
ومسننناعدهتم منننن تنننال  تننندمات متخصصنننة )اململكنننة املتحننندة لكيطانينننا العظمنننى 

 وآيرلندا الشمالية(؛
جملنس أورواب املواءمة التامة لتشنريعاهتا الو نينة منع أحكنام اتفاقينة  151-11٤

( اسننطنبو للوقايننة مننن العنننف ونند النسنناء والعنننف العننا لي ومكافحتهمننا )اتفاقيننة 
 )إستونيا(؛

يف تفعينننل احلزمننننة التشننننريعية النننيت ووننننعتها الواالننننة اا املضننني قنننندم 152-11٤
الو نية لتكافؤ الفنرص لتنفين  اتفاقينة جملنس أورواب للوقاينة منن العننف وند النسناء 

 ( )جورجيا(؛اسطنبو تهما )اتفاقية والعنف العا لي ومكافح
تدعيم اجلهود املب ولة ملكافحة العنف ود املرأة عن  ريق إعنالم  15٣-11٤

 الضحااي ووقايتهم و ايتهم ومعاقبة اجلناة )آيسلندا(؛
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مضاعفة جهود  اية املنرأة منن العننف، يف القنانون ويف املمارسنة،  15٤-11٤
واملساءلة، تاصة م نن  رينق تندابري اسنتعجالية  ا يف ذلك من تال  آليات الوقاية 

 فعالة لصاحل الضحااي وأسرهم )الكازيل(؛
وننمان تعزيننز حقننوق األ فننا  والشننباب و ايتهننا )مجهوريننة إيننران  155-11٤

 اإلسالمية(؛
استحداش سياسات فعالة ملعاجلة مس لة العدد الكبنري منن األ فنا   156-11٤

 ين يعملون يف اخلارج )الياابن(؛املسيبني ال ين تراهم والدوهم ال 
توفري التعليم اجملاين واجليند جلمينع األ فنا ،  نن فنيهم أ فنا  الرومنا،  15٧-11٤

وتنندعيم جهودهننا الراميننة إىل  ايننة حقننوق مجيننع األ فننا ، واختنناذ التنندابري الالزمننة 
 لوقف العنف والتمييز )منغوليا(؛

إيندات األ فنا  يف مؤسسنات التطنة إهنناء   سني التنفي  الفعا  لنن 158-11٤
الرعايننة ووننمان انتقنناهلم إىل نظننام الرعايننة اجملتمعيننةال، مننع التايننز تاصننة علننى منننع 

 سنوات يف مؤسسات )اجلبل األسود(؛ 3إيدات األ فا  دون 
التطة إهناء إيندات األ فنا  يف مؤسسنات الرعاينة وونمان انتقناهلم  159-11٤

 رصد صارم )ألبانيا(؛إىل نظام الرعاية اجملتمعيةال وووع نظام 
اختاذ املزيند منن اإلجنراءات لتنفين  التطنة إهنناء إيندات األ فنا  يف  160-11٤

مؤسسنننات الرعاينننة وونننمان انتقننناهلم إىل نظنننام الرعاينننة اجملتمعينننةال، والتعجينننل ابختننناذ 
 تدابري لتوسيع نطاق التعليم اجلامع لفا دة األ فا  ذوي اإلعاقة )بلغاراي(؛

عننن  سننيما الالراميننة إىل منننع االجتننار ابأل فننا ، و  تكثيننف اجلهننود 161-11٤
 رينننق تننندري  املعلمنننني وتوعينننة األ فنننا  بواسنننطة التعلنننيم، وإينننالء اهتمنننام تننناص 

 للمجتمعات اكلية الفقرية واأل فا  املهاجرين )النروي (؛
من تكثيف العمل على الصعيد التشريعي خبصوص  اية األ فا   162-11٤

 الوقنننت املناسننن  عنننن معاملنننة األ فنننا  بقسنننوة ومنعهنننا العننننف، وونننمان الكشنننف يف
 )اال اد الروسي(؛

 ختصنني  املننوارد البشننرية والتقنيننة واملاليننة الالزمننة لتنفينن  االسننتاتيجية 16٣-11٤
وخلطننة العمننل  2020-2014الو نيننة لتعزيننز حقننوق الطفننل و ايتهننا يف الفننتة 

العننننف وننند اال فنننا  ذات الصنننلة بغينننة احلننند منننن الفقنننر واإلقصننناء االجتمننناعي و 
 )سويسرا(؛

وونننع تننندابري تاصنننة وتنننوفري املنننوارد املالينننة الالزمنننة إلبننناد  اينننة  16٤-11٤
 شاملة أل فا  الشوارت وتزويندهم ابإلمكناانت احلقيقينة للحصنو  علنى التعلنيم والندعم

 الطيب والسكن والغ اء )بيالروس(؛
األ فننا  والننزواج  تنندعيم اجلهننود التشننريعية الراميننة إىل إهننناء زواج 165-11٤

 )سرياليون(؛اا املبكر والزواج القسري واستغال  األ فا  جنسي
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ومان تندمات الندعم املتخصصنة ل  فنا  الن ين وقعنوا ونحااي  166-11٤
 االعتداء واالستغال  اجلنسي )شيلي(؛

االسنننتمرار يف اختننناذ اإلجنننراءات الالزمنننة ملكافحنننة فقنننر األ فنننا   16٧-11٤
 )اهلند(؛وومان رفاه األ فا  

اعتمنننناد تنننندابري معي نننننة للحنننند مننننن تعننننرض األ فننننا  خلطننننر الفقننننر  168-11٤
 )الكتغا (؛

اا اختنناذ التنندابري الالزمننة ملكافحننة الفقننر وإقصنناء األ فننا  اجتماعينن 169-11٤
 )اجلزا ر(؛

ختصي  املنوارد الكافينة لضنمان فعالينة أداء اهليحنة الو نينة حلماينة  1٧0-11٤
 فاايا(؛حقوق الطفل والتبين )سلو 

االرتقاء ابجلهنود املب ولنة حلماينة األشنخاص ذوي اإلعاقنة منن تنال   1٧1-11٤
جتديد التعاون مع املنظمات غري احلكومية اخلبرية وعن  ريق إجراء  قيقات شاملة 

 يف ادعاءات االعتداء )النروي (؛
منن تنال   سنيما ال سني ألنروا عنيا األشنخاص ذوي اإلعاقنة، و  1٧2-11٤

تنوهلم سننوق العمنل وتكييننف املرااننز وغريهنا مننن آلينات اإليننواء علننى تيسنري سننبل د
 احتياجاهتم )اجلزا ر(؛

اختنناذ التنندابري املناسننبة لضننمان مشنناراة األشننخاص ذوي اإلعاقننة  1٧٣-11٤
 دون عراقيل يف النظام التعليمي ويف سوق العمل )النمسا(؛

التعبننري عننن  هتيحننة الظننروا املواتيننة لتمكننني األقليننات القوميننة مننن 1٧٤-11٤
ثقافاهتا وتقاليدها وتطويرهنا بلغاهتنا األصنلية، واختناذ تندابري إونافية يف حقنل التعلنيم 

 ملختلف األقليات،  ا فيها الروما )أفغانستان(؛
تعننننننديل التشننننننريعات الو نيننننننة لضننننننمان االمتثننننننا  الكامننننننل جلميننننننع  1٧5-11٤

ا،  ننا يف ذلننك تلننك والتعهنندات املتعلقننة حبمايننة حقننوق اإلنسننان وتعزيزهننااللتزامننات 
املتصلة ابألقليات القومية والنامجة عن التصديق على معاهندات حقنوق األقلينات، 
ومنننن بينهنننا االتفاقينننة اإل ارينننة حلماينننة األقلينننات القومينننة وامليثننناق األورويب للغنننات 

 اإلقليمية أو لغات األقليات )هنغاراي(؛
جمنننا  حقنننوق  تننندعيم السياسنننات الرامينننة إىل ونننمان التثقينننف يف 1٧6-11٤

 اإلنسان وصحة أ فا  األقليات )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛ 
 اية حقوق األقليات القومية والدينية واحتامها عن  ريق إعادة  1٧٧-11٤

 ممتلكاهتا وومان اليقني القانوين يف ه ا السياق )هنغاراي(؛
العامننة عننن  ريننق وننمان التنفينن  الكامننل للقننانون املتعلننق ابإلدارة  1٧8-11٤

توونننيح عننندم التنننيق ن القنننانوين إزاء شنننر  العتبنننة خبصنننوص إألهنننار أمسننناء الشنننوارت 
 والعالمات الطوبوغرافية يف لغات األقليات )هنغاراي(؛



A/HRC/38/6 

27 GE.18-05361 

 ومان احلق يف حرية جتمع األقليات السلمي دون متييز )هنغاراي(؛ 1٧9-11٤
تنقيح املناه  الدراسية وات  التاريخ املدرسنية حبين  جتسند تننوت  180-11٤

 ثقافات األقليات ومنظوراهتا ل مور وتقضي على القوال  النمطية والتحيزات )هنغاراي(؛
الت اند منن أن تطننا االلتحناق ابملندارس والعتبننة العددينة إلنشنناء  181-11٤

صننو  علننى التعلننيم التقننين الفصنو  ال تسننتخدم بطريقننة متييزيننة، مننع تننوفري فننرص احل
 واملهين بلغات األقليات )هنغاراي(؛

مواصنلة تعزيننز إدمناج مجاعننة الرومننا،  نا يف ذلننك عنن  ريننق تنفينن   182-11٤
 )إيطاليا(؛ 2020-201٥االستاتيجية الو نية اليت أ لقت تال  الفتة 

ة اال  ننراد يف تنفينن  اسننتاتيجيتها إلدمنناج مننوا ين رومانيننا مننن أقلينن 18٣-11٤
، وتننندعيم املبننادرات املتصننلة ابلتعلنننيم، مثننل تعزينننز 2020-201٥الرومننا للفننتة 

 تعليم أ فا  الروما )الياابن(؛
مواصننلة التنفينن  الفعننا  لالسننتاتيجية احلكوميننة مننن أجننل إدمنناج  18٤-11٤

 )ملديف(؛ 2020-201٥موا ين رومانيا من أقلية الروما للفتة 
نفي  االسنتاتيجية الو نينة إلدمناج أقلينة زايدة املوارد املخصصة لت 185-11٤

 الروما )إسبانيا(؛
بنن   اجلهننود الالزمننة لننزايدة فننرص حصننو  الرومننا علننى التعلننيم،  186-11٤

 ودتو  سوق العمل، وتلق ي تدمات الرعاية الصحية )اال اد الروسي(؛
اختنناذ التنندابري الالزمننة لتمكننني أ فننا  الرومننا مننن االسننتفادة التامننة  18٧-11٤
 التعليم والرعاية الصحية والعمل واإلدماج االجتماعي )ألبانيا(؛ من

اختنناذ مزينند مننن اإلجننراءات لضننمان حصننو  أ فننا  الرومننا علننى  188-11٤
التعلنننيم اجلنننامع اجليننند علنننى قننندم املسننناواة، منننع املشننناراة الكاملنننة للسنننكان الرومنننا 

 )آيسلندا(؛
االجتمنناعي للرومننا،  ننا يف تنفينن  تنندابري هتنندا إىل تعزيننز اإلدمنناج  189-11٤

 ذلك مشاراة األ فا  الروما يف النظام املدرسي )سرياليون(؛
 توفري ما يكفي من املوارد لتنفي  استاتيجية إدماج الروما )بيالروس(؛ 190-11٤
مضنناعفة اجلهننود الراميننة إىل إشننراك األ فننا  مننن مجاعننة الرومننا يف  191-11٤

 التعليم )بيالروس(؛
السياسننات اهلادفننة إىل إدمنناج أ فننا  الرومننا يف نظنناَمي التعلننيم  مواصننلة 192-11٤

 والرعاية الصحية )جورجيا(؛
اختنناذ تنندابري دننددة للمسنناعدة علننى دمنن  السننكان الرومننا يف اجملتمننع،  19٣-11٤

 يف جماالت التعليم والصحة والعمالة والسكن )املكسيك(؛ سيما الو 
ينند مننن االهتمننام الحتياجننات الرومننا تنندعيم التشننريعات حبينن  ي ننوىَل املز  19٤-11٤

 يف جمايَل احلق يف السكن واحلق يف التعليم )اوت ديفوار(؛
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مننع إ ننار اال نناد متاشننياا مضنناعفة اجلهننود لتحسننني أووننات الرومننا  195-11٤
منن حين   ، منثالا 2020األورويب لالستاتيجيات الو نية إلدمناج الرومنا حنا عنام 

 لسكن الال ق واإلدماج االقتصادي )هولندا(؛تيسري سبل احلصو  على التعليم وا
استحداش نظام فعنا  ملتابعنة تنفين  االسنتاتيجية الو نينة بتحديند  196-11٤

أهنننداا واونننحة قابلنننة للقيننناس ومسنننؤولية متابعنننة التقننندم اكنننرز؛ والنظنننر يف إدراج 
 معلومننات إلزاميننة يف املنندارس عننن املعاملننة التار؛يننة للرومننا؛ وووننع بننرام  ملكافحننة

 الوصم السليب يف املدارس، وا لك يف  تلف املؤسسات العامة )السويد(؛
تنفي  اإل ار القنانوين القنا م املتعلنق ابلفصنل، وابخلصنوص تسنريع  19٧-11٤

 2020-201٥التنفيننن  امللمنننوس لالسنننتاتيجية الو نينننة املتعلقنننة إبدمننناج الرومنننا للفنننتة 
 )سويسرا(؛

اإلثنية  دا دعم تنفي  اسنتاتيجية إدمناج مجع بياانت مصنفة حس   198-11٤
 )الكازيل(؛ 2020-201٥الروما للفتة 

مواصلة تنفي  توصيات هيحات معاهدات حقنوق اإلنسنان العاملينة  199-11٤
واإلقليمية، تاصة ما يتصل إبباد الظروا املال منة إلقندار األقلينات القومينة علنى 

تطويرهننا بلغاهتننا، واالسننتمرار يف تشننجيع التعبننري عننن ثقافاهتننا وتقالينندها وأعرافهننا و 
 املعرفة بتاريخ  تلف األقليات وتقاليدها وثقافاهتا )أوارانيا(؛

اعتماد استاتيجية و نية إلذااء الوعي يف صفوا سنكان رومانينا  200-11٤
ابملمارسننات التقليديننة الضننارة يف حننق املننرأة والتنمننيا اجلنسنناين النن ي ينطننوي علننى 

 متييز )أوروغواي(؛
تعزيننز حقننوق العمننا  املهنناجرين وأفننراد أسننرهم بننني أصننحاب املصننلحة  201-11٤

على الصعيدين الو ين والعاملي من أجنل النظنر يف التصنديق علنى االتفاقينة الدولينة 
 حلماية حقوق مجيع العما  املهاجرين وأفراد أسرهم )إندونيسيا(؛

ك املتعلقننة تنندعيم  ايننة حقننوق املهنناجرين والالجحننني، تاصننة تلنن 202-11٤
 ابحلصو  على السكن من تال  تدابري دددة )السنغا (؛

اعتمناد تشننريعات إونافية مننن أجننل إزالنة العقبننات العملينة الننيت  ننو   20٣-11٤
 دون حصو  األ فا  الالجحني وملتمسي اللجوء على التعليم )أفغانستان(.

قرير عن موقنف الدولنة وتعك مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ه ا الت -115
)النندو ( الننيت قنندمتها و/أو الدولننة قينند االسننتعراض. وال ينبغنني أن ي فهننم أهنننا  ظننى بت يينند 

 الفريق العامل بكاملي.
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