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

. 2016أيار/مدددايو  13إىل  2  دورتدددخل اسامسدددة والعشدددرين ن الفددد ة مدددن 5/1حقدددوإل اانسدددا  
. وتدددرأف وفدددد 2016أيار/مدددايو  3واسُتعرضدددحل احلالدددة ن اليوندددا  ن ابلسدددة الرابعدددة املعقدددودة ن 

عدام للشدفافية وحقدوإل اانسدا   يوسدتي  بابداييوانو  واعتمدد الفريدق العامدال  د ا اليونا  األمني ال
 . 2016أيار/مايو  9املعقودة ن  احلادية عشرةالتقرير ن جلستخل 

  اختددار  لدد  حقددوإل اانسددا  فريددق املقددررين التددا  2016يددانو  اليناي/يندداير   12ن و  -2
  اليونا   الاحاد الروس  وجنو  أفريقيا و ولندا. )اجملموعة الينالثية( لتيسري استعراض احلالة ن

مددن  5والفقددرة  5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوإل اانسددا   15وعمددالا ب حكددام الفقددرة  -3
   صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة ن اليونا   16/21مرفق قرار اجملل  

 (؛ A/HRC/WG.6/25/GRC/1)أ( )15تقرير وطا/عرض يتايب مقدم وفقاا للفقرة  )أ( 
جتميع للمعلومات أعدتخل مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوإل اانسدا  وفقداا  ) ( 
 (؛ A/HRC/WG.6/25/GRC/2) ( )15للفقرة 

)ج( 15مدددددددوجز أعدتدددددددخل املفوضدددددددية السدددددددامية حلقدددددددوإل اانسدددددددا  وفقددددددداا للفقدددددددرة  )ج( 
(A/HRC/WG.6/25/GRC/3  .) 
طريددق اجملموعددة الينالثيددة  قائمددة أسددسلة أعددداا سددلفاا إسددبانيا  وُأحيلددحل إىل اليونددا   عددن  -4

مووريدددددة التشددددديكية  وسدددددلوفينيا  والسدددددويد  ولي تنشدددددتاين  ابوأفغانسدددددتا   وأملانيدددددا  وبل يكدددددا  و 
ميكدددن و واململكدددة املتحددددة لاياانيدددا العنمدددل وايرلنددددا الشدددمالية  والندددروي   و ولنددددا.   واملكسدددي 

  املوقع الشبك  اسارج  لالستعراض الدورج الشامال. الطالع علل   ه األسسلة ن

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

ب   التقرير الوطا أعد ن إطار عملية شاملة لل ميع شاريحل فيودا واارات اليونا  أفادت  -5
دي والل نددة الوطنيددة حلقددوإل اانسددا . وسددتقدم اليونددا  واستشددريت ن إطار ددا مننمددات اجملتمددع املدد

 ما فعلحل ن الستعراض األول. يتقرير منتصف املدة املرحل  بش   تنفي  التوصيات اليت أيداا  
 ولحددر رئددي  الوفددد بصددفتخل رئيسدداا سددابقاا لل نددة الوطنيددة ييددف ايتسددبحل  دد ه امل سسددة -6

 دت م خراا. وييف تعزات من خالل تشريعات اعتم الح ام
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  لكدن مدا اال  ندامل املزيدد تدا يتعدني القيدام بدخل. وأضدا  اُُتد تة ماخاوات  وقال إ   -7
 أ  احلوار سيقوم علل التقييم ال ايت النقدج. 

  عقددب مفاوضددات مددع املفوضددية األوروبيددةو  وعانددحل اليونددا  مددن أامددة اقتصددادية حددادة. -8
  اناددوت سياسددات التصدددج زدد ه األامددة علددل وصددندوإل النقددد الدددو   والبندد  املريددزج األورويب

ن  36يددا     2014ويانددحل اثددار الريددود يبددرية. ففدد  عددام  الصددارمة. الكينددري مددن تدددابري التقشددف
 25وتراجع النات  احملل  اامجا  بنسدبة  ؛عرضة للفقر أو ااقصاء الجتماع من السكا  املائة 

ن املائة. وأصدرت  49.8نسبة باالة الشبا  ن املائة؛ و  24.4ن املائة؛ وبلغحل نسبة الباالة 
الل ندددة الوطنيدددة توصددديات وشدددددت علدددل األثدددر السدددلق لتددددابري التقشدددف علدددل حقدددوإل اانسدددا  

 وامل سسات الدميقراطية. 
إىل محايدة حقدوإل الفسددات  اليوندا  سدعحل  التفداإل املدا  الد ج أبدرم مد خراا وعندد تابيدق   -9

األساسددددية   اعُتمددددد قددددانو  لضددددما  تددددوفري السددددلع واسدددددمات 2015الضددددعيفة. ون امار/مددددارف 
ننددام املعاشددات ابددارج لصددال  وقددال إ  االألشدد او واألسددر الدد ين يعددانو  مددن الفقددر املدددقع. 

ملاليددة القيددود اأضددا  أ  إىل وضددع ننددام ضددما  اجتمدداع  منصددف وعقددالي. و يوددد  التقاعديددة 
  يدال ابودود املمكندة أمحايدة حقدوإل اانسدا  و ن ميكن است داموا مريعة لتاير أوجخل النقص  ل

قد بُ لحل من أجال ااعمال التام بميع التفاقيدات الدوليدة حلقدوإل اانسدا . لكدن حالدة اليوندا  
احلقوإل  ليكو  من دو  ت ثري علأثبتحل أ  تقويض احلقوإل القتصادية والجتماعية ل ميكن أ  

 املدنية والسياسية. 
ونتي دددة لألامدددة القتصدددادية  اتسدددعحل الف دددوة بدددني ابنسدددني ن سدددوإل العمدددال وارتفعدددحل  -10

. وُصمم الانام  الوطا لتحقيق املساواة الفعلية بني ابنسني اسمول معدلت الباالة ومعدلت
ف اثددار  دد ه األامددة ُتفيدد تمكن مددنمل يددقبددال تفدداقم األامددة القتصددادية و  2015-2010للفدد ة 

تغايدددة  2016. وأرسدددحل القدددوانني الددديت اعتمددددت ن عدددام إل جزئيددداا  علدددل املسددداواة بدددني ابنسدددني
صحية بميع األش او غري املشمولني ب ج تد مني صدح    دا ن ملد  أفدراد الفسدات الضدعيفة  

يدة الابيدة زم الوصول اجملاي إىل ننام الصحة العامة  ويسدرت حصدوزم علدل الرعا حلأتاححبيث 
 وعلل العالج بشكال  اي أو شبخل  اي. 

أثدر  2015ويا  لستقبال أيينر من مليو  لجد  وموداجر غدري شدرع  مند  بدايدة عدام  -11
أنفسددوم يعددانو  مددن ضددائقة ماليددة  رحبددوا هبددم  ددم الدد ين يددانوا   مباشددر علددل اليونددا . فاليونددانيو 

مجيع أحناء أوروبا بإقفال احلدود  ما من انحل ت يت ولبوا احتياجاام املباشرة  رغم الدعوات اليت ي
إىل مزيددد مددن الوفيددات ن البحددر. ومل تددزد از مددات العنصددرية خددالل تلدد    مجلددة أمددور  ن أدى

ع  متاماا خار تزايد العنصرية ويره األجانب  يمدا  دو احلدال ن ت حلالف ة  رغم أ  اليونا  ما اال
 الكينري من البلدا  األوروبية. 

بعد أ  أدت التدابري األحادية  ش ص 55 000وقد تقاعحل السبال ن اليونا  حبوا   -12
ن غر  البلقا . ومل تتوا  اليوندا  عدن احد ام احلقدوإل از رة إىل إغالإل احلدود علل طول طريق 
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واملبددددادس األساسددددية وعددددن الضدددداالع بالتزامااددددا اانسددددانية. وقددددد بدددد ل حددددرف احلدددددود قصددددارى 
البحددث واانقددام؛ وقدددمحل ابوددات املعنيددة الوطنيددة والاحدداد األورويب املددوارد  جوددد م ن عمليددات

 2015ااضددافية الالامددة زدد ا الغددرض. وقدددم الوفددد إحصدداءات عددن عمليددات اانقددام ن عددام  
. خل   دا ن ملدد  عمليددات اانقددام الدديت تددون فيوددا أشدد او أثندداء يدداولتوم عبددور حبددر إ دد2016و

ون مجيددع أحندداء البلددد  فيمددا حصددال بعددض لبحددر إ ددخل ن ابددزر الشددرقية وأنشددسحل مرايددز اسددتقبال 
مددن بددرام  األسددر املضدديفة. اسددتفادوا األشدد او علددل إعانددات ماليددة لدددفع إ ددارات املسدداين أو 

ولألسدف  أصددر يينددري مددن األشدد او علددل البقدداء ن املناقددة احملياددة ب يدددوميا بسددبب املعلومددات 
او ن شددور أيار/مددايو  دو  اسددت دام القددوة  عندددما أصددبححل املضددللة. وقددد نُقددال  دد لء األشدد 

 امل يمات الالامة لستقبازم جا زة. 
بددني الاحدداد األورويب  2016واعتمدددت اليونددا  ااطددار القددانوي لتنفيدد  اتفدداإل امار/مددارف  -13

وترييا. واادت أعدداد طلبدات الل دوء قيدد الددرف وطلبدات مرحلدة مدا قبدال التسد يال ن قدوائم طدالق 
 املتزايددددة اقفدددال احلددددودالل دددوء. وقدددد ياندددحل املومدددة  ائلدددة  بدددالننر إىل يدوديدددة املدددوارد والضدددغو  
احلددق ن طلدددب  ضددمنتوتسددريع ااجددراءات. لكددن اليوندددا  مل تقددوض مبددادس حقددوإل اانسدددا  الدديت 

الل دددوء وحندددرت عمليدددات الادددرد ابمددداع . ونشددد ت معندددم الصدددعوبات مدددن تناقضدددات السياسدددة 
 األوروبية املتعلقة باز رة والل وء. وبُ لحل جوود متواصلة لزيادة قدرة دائرة الل وء. 

 قّصددر غددري املصددحوبني أولويددة قصددوى. ول تددزال  نددامل احددديات خاددريةويانددحل حلمايددة ال -14
. وأتا  ااطدار ابديدد إنشداء سد ال لألوصدياء ُتضع للدراسة حالياا  التشريعات مات الصلةلكن 

 رصد. مكلفة باللتفتيش  يسة  ومخيضعو  حيدد واجباام والتزاماام
ن  لكددن معدددلت الباالددة املرتفعددة وتعلددق اليونددا  أعيددة علددل إدمدداج الالجسددني واملودداجري -15

فيودددا تعيدددق وصدددوزم إىل سدددوإل العمدددال. ولألسدددف  اسدددتدعحل التددددفقات الكبدددرية ُتصددديص مدددوارد 
املددوارد امل صصددة لجدمدداج. وأنفقددحل اليونددا   بااضددافة إىل املسدداعدة  تفددوإل لعمليددات السددتقبال

 حلعينددددو  نيتوددددا الوطنيددددةبليددددو  يددددورو مددددن ميزا 1.8الدددديت تلقتوددددا مددددن الاحدددداد األورويب  أيينددددر مددددن 
كن مواجودة  د ه األامدة مكن من املي موظفني  خصوصاا ن دوائر الستقبال األو  والل وء. ومل

مدددن خدددالل التعددداو  الددددو  وتقاسدددم األعبددداء  لكدددن اليوندددا  تشدددعر بدددالقلق مدددن أ   ددد ا املبددددأ إل 
 يتقامسخل معوا مجيع أصدقائوا األوروبيني.  ل
. 2013-2012 الفددد ةسددديما ن  أعمدددال العندددف العنصدددرية مصددددراا للقلدددق  ل ومينلدددحل -16

وردت السددلاات باُتدددام تددددابري زلدددحل تعزيدددز التشددريعات وتعيدددني  سدددة مددددعني خاصدددني معنيدددني 
مس ولو ا التمويال احلكوم  لألحزا  السياسية اليت حُيت ز بتعليق لاملا  ومُسح لجبرائم العنصرية. 

 حز  الف ر ال  ق مستمرة. أعضاء يمة ا عنصرية  وما االحل يبسبب ارتكا  جرائم 
وأُنش  اجملل  الوطا ملكافحة العنصرية والتعصب وسي رج قريباا وضع خاة عمدال لدخل.  -17

وتقدددرر أيضددداا وضدددع اليدددة لرصدددد خادددا  الكرا يدددة. وأُنشدددسحل وحددددات ومكاتدددب جديددددة للشدددرطة 
 . اا تدريب للتحقيق ن أعمال العنف العنصرية وتلقل أفراد ا



A/HRC/33/7 

GE.16-11662 6 

وتكتسدد  مسدداءلة مددوظف  إنفددام القددانو  أعيددة قصددوى. وأُنشدد  مكتددب  وجددب القددانو   -18
يُعدددع  عابدددة حدددالت التعسدددف املزعومدددة  لكندددخل مل يبددددأ عملدددخل بعدددد بسدددبب نقدددص املدددوارد بشدددكال 
أساسدد . وتدددرف اليونددا  سددبالا بديلددة لضددما  فعاليددة واسددتقاللية  دد ه اضليددة. ول ميكددن التغاضدد  

 اافالت من العقا .  عن
سياسدددات املسددداواة وعددددم التمييدددز. وزلدددحل لالسدددتعراض التشدددريع   وقدددد ايتمدددال تقريبددداا  -19

التعددديالت الدديت ُسددنحل تعزيددز اختصاصددات أمددني املنددامل وإدراج ةازويددة ابنسددانيةة وةاسصددائص 
 . علل أساسوا التمييزضمن العتبارات اليت حُينر ابنسانيةة 

ل إىل العدالة أمام ضحايا التمييز من خالل تدابري منودا املسداعدة القانونيدة وأتيح الوصو  -20
 اجملانية وااعفاء من الرسوم ل وج الدخال املن فض. 

لرضدا اسن وأُلغ  . املينلينياملدي حبيث يشمال  الق ا وأقرت اليونا  قانوناا يوسع نااإل  -21
و درج مدن سدن الرضدا ن حالدة غدري املينليدني  الد ج يدا  أعلدلمارسة ابدن  بدني املينليدني الد يور مل

 ازوية ابنسانية. بالع ا  لتشريع ن  حالياا الننر 
خاددة تصددميم وضددع خاددة عمددال وطنيددة بشدد   حقددوإل الافددال إضددافة إىل حاليدداا  ددرج و  -22

  وفقدداا ألحكددام اتفاقيددة حقددوإل األشدد او موج لوضددع حددد للرعايددة امل سسدديةاسدد اتي ية وطنيددة 
جرى بالفعال نقال القّصر من مريز ليواينا  ويقوم خااء بوضع خاط لتقدمي الرعايدة ااعاقة. وقد 

صال  ننام األسر احلاضنة والتبا ومراجعدة ااطدار اللنزلء اضخرين. و رج تنفي  تدابري أخرى 
 القانوي مل سسات الرعاية احلكومية واساصة. 

اُتددد ت أدت إىل الددديت لكدددن التددددابري قلدددق  ميندددار ول يدددزال الوضدددع ن مرافدددق الحت ددداا  -23
اخنفاض عدد نزلء الس و . وتعمال اليونا  مع  يسات وخدااء أوروبيدني لوضدع خادة اسد اتي ية 

واعتمدددت واارة العدددل   بشدد   السدد و . وشدددد أمددني املنددامل علددل احلاجددة إىل  دد  أيينددر زددولا 
 الكينري من اق احات أمني املنامل. 

احلريددددة. ويعددددني دائمدددداا يددددام  اللحنددددات األوىل لسددددلبوالسددددتعانة  حددددام مضددددمونة مندددد   -24
مدددن للمتومدددني بارتكدددا  جنايدددة أو للقصدددر. وتتدددا  املسددداعدة القانونيدددة اجملانيدددة حملددددودج الددددخال 

الضددعفاء  يضددحايا الجتدار أو العنددف املنددز . ول تددزال  ندامل احددديات تتعلددق بسددرعة و ألشد او ا
 ائية  لكن عدداا من التعديالت التشريعية اعتمد لتسريع   ه ااجراءات. ااجراءات القض

 لكددددنتشددددعر اليونددددا  بددددالقلق إااء وصددددول العنددددف املنددددز  إىل معدددددلت مينددددرية لل ددددزع  و  -25
جددار الصددمحل وأ  إبالغودن عددن حدواد  العنددف  د ه ميكددن   كسددر ي   النسدداء بددأ أ يشد عوا

ايدادة إبدراا العنددف  برنددام  وطدا ن  د ا اجملدال ن أ  يفضد  إىل مالحقدات قضدائية. وقدد سدا م
  املنز  باعتباره جرمية.

وأشددددارت اليونددددا  إىل أ  األامددددة القتصددددادية أثددددرت بصددددورة غددددري متناسددددبة علددددل الفسددددات  -26
  الضعيفة مينال الروما وإىل أ  سلسلة من التدابري ستنف  ن مجيع البلديات تقريباا.
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إ  و   حقددددوإل اانسددددا  واملواطندددة ميينددددال جدددزءاا مددددن األولويددددات إ  التينقيددددف ن  دددا حلوقالددد -27
 صول الالجسني األطفال والشبا  علل التعليم أمراا أساسياا. حتدفقات الالجسني جعلحل موضوع 

وتندددوج اليوندددا  النندددر بإ ابيدددة إىل مق حدددات التصدددديق علدددل الاوتويدددول الختيدددارج امللحدددق  -28
تصدادية والجتماعيددة والينقافيددة يمدا أ ددا سدتننر جبديددة ن التصددديق بالعودد الدددو  اسداو بدداحلقوإل الق

علدددل الاوتويدددول الختيدددارج لتفاقيدددة حقدددوإل الافدددال املتعلدددق بدددإجراء تقددددمي البالغدددات ن سدددياإل خادددة 
بإعدددداد مق حدددات تشدددريعية للتصدددديق علدددل  الالعمدددال الوطنيدددة بشددد   حقدددوإل الافدددال. ويقدددوم فريدددق عامددد

ر ن النضدمام إىل نن  وسديُ  ندع ومكافحدة العندف ضدد املدرأة والعندف املندز .اتفاقية  ل  أوروبدا بشد   م
رع ن عمليددددة التصددددديق علددددل وقددددد ُشدددد ن الوقددددحل املناسددددب.خفددددض حددددالت انعدددددام ابنسددددية  اتفاقيددددة

 العدوا .  جبرمية املتعلقةو روما األساس  للمحكمة ابنائية الدولية املدخلة علل ننام تعديالت ال
ون  أج متييدز.متامداا دو  يميدة تعبدري وتكدوين ابمعيدات حريدة الاليونا  علل أ   شددتو  -29
 د  و احملايم العديد من ابمعيات املمينلة لألقليدات  س لحلاألقلية املسلمة  تعيش   حيث تراقيا

املالئمدة لتنفيد  أحكدام صدادرة عدن احملكمدة األوروبيدة ن السدبال تنندر اليوندا  و تعمال دو  عوائدق. 
  انتوايات حلرية تكوين ابمعيات.علل احملكمة ن ثالثة قضايا تناوج برأج اانسا  حلقوإل 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
التوصدديات املقدمددة خددالل جلسددة وتددرد وفددداا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور.  88أدىل  -30

  التحاور ن الفرع اليناي من   ا التقرير.
مددارات العربيددة املتحدددة بإلددااات اليونددا    ددا ن ملدد  القددانو  الدد ج صدددر ورحبددحل اا -31

 م خراا بش   إنشاء اجملل  الوطا ملكافحة العنصرية والتعصب. 
رحبدحل اململكدة املتحددة بدداساوات املت د ة لتنفيد  التوصدديات الصدادرة عدن السددتعراض و  -32

والتصديق علدل الاوتويدول الختيدارج  األول  ووضع خاة العمال الوطنية بش   حقوإل اانسا  
  لتفاقية منا ضة التع يب وغريه من ضرو  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املويندة

   املينليني.بني  والع ا  بالق ا  املدي
وأعربددحل الوليددات املتحدددة األمريكيددة عددن قلقوددا إااء حددالت التمييددز ضددد أفددراد األقليددة  -33
يد  هبا مسد ولو  اليت احملرضة علل الكرا ية اساابات سلمة ن تراقيا وضد الروما  فضالا عن امل

  أفراد األقليات الدينية وغري الدينية.ضد عموميو  
أوروغواج جوود اليونا  ن مواجوة األامدة القتصدادية  ورحبدحل بوضدع خادة  ولحنحل -34

 عمال جديدة بش   املساواة بني ابنسني. 
  اندداا  لكوربدداءلتددوفري اا اُت تددخل اليونددا  مددن تدددابري  ددمجووريددة فنددزويال البوليفاريددة ونو ددحل  -35

   زدددد ه األسددددر أدىن مددددن الدددددخالوحددددد إعانددددات اا ددددار  والغدددد اء  وتقدددددمي لألسددددر األشددددد فقددددراا  
  جبوود ا الرامية إىل معابة أامة از رة.نو حل  يما
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  ير ا.و ن ت ألبانيا اليونا  علل تقدمي تقر  -36
املنشدد  قددانو  وبالورحبددحل ابزائددر باعتمدداد خاددة العمددال الوطنيددة بشدد   حقددوإل اانسددا   -37
  ل  وطا ملكافحة العنصرية والتعصب.جمل
وأثنحل األرجنتني علل اليونا  لتصديقوا علل التفاقيدة الدوليدة حلمايدة مجيدع األشد او  -38

 از رة. ن مواجوة أامة  جبوود امن الختفاء القسرج وأشادت 
تواجودخل مدن احدديات مدا استقبال اليوندا  ملسدات ال  الالجسدني  رغدم بوأشادت أرمينيا  -39

  اقتصادية. وسلاحل أرمينيا الضوء علل اعتماد إطار قانوي قوج ملكافحة العنصرية.
ن السددد و  ومدددا اسدددتحدثتخل  اليتندددا وأقدددرت أسددد اليا بددداساوات املت ددد ة للحدددد مدددن  -40

بات أيينر صرامة ن حالت التمييز والتحريض علدل العندف. وقالدحل إ دا ل تدزال اليونا  من عقو 
 تشعر بالقلق إااء تقارير عن التمييز بني ابنسني وجرائم الكرا ية. 

غدري  للقصدروشددت النمسا علل ضرورة إيالء ا تمام خاو ألماين اايواء امل صصة  -41
  املصحوبني ن سياإل الل وء. ورحبحل جبوود مكافحة العنف املنز .

لالجسدددني  رغدددم األامدددة  ااسدددتقبازوبورحبددحل البحدددرين بااصدددالحات الددديت أجرادددا اليونددا   -42
 القتصادية  وشددت علل ضرورة تقاسم املس ولية ن التصدج ألامة الالجسني. 

ة حبقددوإل املودداجرين ن السددتعراض وا املتعلقددوأعربددحل بددنغالديش عددن أسددفوا أل  توصدديت -43
األول مل تقبددال. وأشددارت إىل بعددض الشددواغال الدديت أعربددحل عنوددا  يسددات املعا دددات   ددا ن ملدد  

  يتعلق باست دام القوة وسوء املعاملة. ما
وأعربدددحل بددديالروف عدددن قلقودددا إااء عددددم إحدددراا تقددددم ن معابدددة موضدددوع املسددداواة بدددني  -44

تفددددات إىل ظددددرو  عمددددال املودددداجرين  تعراض األول. ودعددددحل اليونددددا  إىل اللابنسددددني مندددد  السدددد
  سيما ن  ال الزراعة. ل
ورحبحل بل يكا بالتصديق علل الاوتويول الختيدارج واتفاقيدة منا ضدة التعد يب وعلدل  -45

بدالقلق التفاقية الدولية حلماية مجيع األش او من الختفاء القسرج. وقالحل إ ا ل تزال تشعر 
  إااء احت اا القصر غري املصحوبني وإااء النرو  األمنية ن بعض مرايز الستقبال.

وسدددلاحل البوسدددنة وازرسددد  الضدددوء علدددل التصدددديق علدددل التفاقيدددة الدوليدددة حلمايدددة مجيدددع  -46
األش او مدن الختفداء القسدرج واتفاقيدة حقدوإل األشد او موج ااعاقدة وبروتويوزدا الختيدارج. 

 ااعاقة.  وطفال مو األاصة باألطفال  ل سيما اسعن مرافق الرعاية امل سسية واستفسرت 
 ن البلدد  ال ج يعزا تشريعات مكافحدة العنصدرية 2014ورحبحل بوتسوانا بقانو  عام  -47

بدالقلق إااء التقددارير املتعلقددة بسددوء تشددعر  ظلددحل وبإنشداء شددبكة تسدد يال العنددف العنصدرج  لكنوددا
 معاملة األطفال. 
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 املينليددددني يشددددمال يددد  املدددددي  القدددد ا  قدددانو  وسددديع اليونددددا  لنادددداإل وأشدددادت الااايددددال بت -48
يونا  علدل بد ل مزيدد مدن الدولية. وش عحل ال عدد من الصكوملالتصديق علل ب قياموا م خراا وب

 كافحة يره األجانب والتمييز. ملابوود 
تعيدني مددعني خاصدني العمال الوطنية بش   حقوإل الافدال و  بوضع خاةورحبحل بلغاريا  -49

  للتحقيق ن ابرائم العنصرية.
وشددد عحل  بدددالق ا  املددددي بدددني مينليدددني ولحندددحل ينددددا بارتيدددا  اعتمددداد قدددانو  يعددد    -50
يونددا  علدددل توسدديع ناددداإل املسدداواة القانونيدددة الكاملدددة ليشددمال املينليدددات واملينليددني ومزدوجددد  امليدددال ال

  ات ابنسني.ابنس  ومغايرج ازوية ابنسانية وحامل  صف
وأثنددحل شدديل  علددل اليونددا  للتزاموددا حبقددوإل اانسددا  مددن خددالل تعزيددز أطر ددا القانونيددة  -51

  وامل سسية. وأشارت إىل التدفقات الستيننائية للمواجرين وطالق الل وء.
ورحبددحل الصدددني باعتمددداد إطدددار قدددانوي ملكافحدددة العنصدددرية والتمييدددز العنصدددرج. وأشدددادت  -52

  استقبازم.و  ملسات ال  املواجرين ن البحربإنقام السلاات 
ألشددد او الفدددارين مدددن احلدددرو . اسدددتقبازم لوأشدددادت يوسدددتاريكا بسدددكا  ليسدددبوف  -53

  وأعربحل عن قلقوا إااء است دام الشرطة املفر  للقوة.
و ندد ت يوبددا اليونددا  علددل مواصددلة وفائوددا بالتزامااددا املتعلقددة حبقددوإل اانسددا  رغددم أامددة  -54

از ددرة. وقالددحل إ  مددن بددني األمينلددة علددل ملدد  تصددديقوا علددل اتفاقيددة حقددوإل األشدد او موج 
 ااعاقة وبروتويوزا الختيارج  والتفاقية الدولية حلماية مجيع األش او من الختفاء القسرج. 

الالجسني واملوداجرين. ورحبدحل إااء نحل قاو علل اليونا  لنو وا املبدئ  واانساي وأث -55
  بإرساء ااطار القانوي ملكافحة العنصرية ويره األجانب وما يتصال ب ل  من تعصب.

وأعربددددحل ابمووريددددة التشدددديكية عددددن شددددكر ا لليونددددا  علددددل ردود ددددا علددددل األسددددسلة الدددديت  -56
  مسبقاا. قدمتوا
تصددديقوا علددل اتفاقيددة حقددوإل األشدد او موج ااعاقددة ليددوادور علددل اليونددا  وأثنددحل إ -57

وعلددل التفاقيددة الدوليددة حلمايددة مجيددع األشدد او مددن الختفدداء القسددرج    وبروتويوزددا الختيددارج
 وخاط عملوا الوطنية بش   حقوإل اانسا .   وعلل تشريعوا ابديد ملكافحة العنصرية

 ابيدة مند  السدتعراض السدابق   دا ن ملد  اعتمداد خادة وأشادت مصر بدالتاورات اا -58
 العمال الوطنية بش   حقوإل اانسا . والتصديق علل اتفاقية حقوإل األش او موج ااعاقة. 

إدارة الل دوء  ن نندام أثنحل فنلندا علل ابوود املب ولة من أجال معابة أوجخل القصدور و  -59
   وش عحل اليونا  علل مواصلة جوود ا. ا ن مل  إنشاء دائرة الستقبال األو 

ورحبحل فرنسا باللتزامات اليت قدمتوا اليونا   ل سيما التصديق علل التفاقية الدوليدة  -60
  واتفاقية حقوإل األش او موج ااعاقة.  حلماية مجيع األش او من الختفاء القسرج
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يات الددديت قبلدددحل ن ورحبدددحل جورجيدددا بتقددددمي تقريدددر منتصدددف املددددة بشددد   تنفيددد  التوصددد -61
  اليناي.الستعراض األول وش عتوا علل تقدمي تقرير تاثال أثناء الستعراض 

يوسدددع ناددداإل  2015عدددام ن أملانيدددا بإلدددااات اليوندددا  ومنودددا اعتمددداد قدددانو   أشدددادتو  -62
  املينليني. وأعربحل عن قلقوا إااء ظرو  احت اا املواجرين.ليشمال املدي الق ا  

لجد  وموداجر ن البحددر  100 000علدل اليونددا  انقام دا مدا يزيدد علددل  وأثندحل غاندا -63
  . اوعلل تقدميوا املساعدة إىل الالجسني واملواجرين ن جزر 

ورحبدددحل غواتيمددددال بالتصدددديق علددددل اتفاقيدددة حقددددوإل األشددد او موج ااعاقددددة واتفاقيددددة  -64
تقدارير الديت تفيدد بتزايدد التمييدز وأعربحل عن قلقودا إااء الالتع يب وبروتويوزا الختيارج. منا ضة 

 ضد املواجرين وملتمس  الل وء والروما بسبب األامة القتصادية. 
الرسددو  بددابوود الدديت تبدد زا اليونددا  لضددما  حقددوإل اانسددا  مددن خددالل   ونددوه الكرسدد -65

  خاة العمال الوطنية بش   حقوإل اانسا  وأشاد جبوود منع الجتار باألش او.
 نغاريا اليونا  علل وضع اس اتي ية وطنية ملكافحة العنصرية  ورحبحل خباة وش عحل  -66

العمددال الوطنيددة بشدد   حقددوإل اانسددا   واستفسددرت عددن التدددابري العمليددة الدديت  ددرج اُتام ددا مددن 
  أجال تنفي    ه اساة.

يونا  يسلندا ب   اليونا  اح محل املعايري رغم األامات املتزامنة  ولحنحل أ  الاوأقرت  -67
  تلبية احتياجات الالجسني واملواجرين.ن ل ينبغ  أ  تتحمال جزءاا غري متناسب من املس ولية 

اعتمدداد خاددة العمددال بورحبددحل ازنددد بدداساوات الدديت اُتدد ت مدد خراا ملكافحددة العنصددرية  و  -68
املنفعدة ام  منقح للتوظيف ن م سسدات نوخاة وضع بر   ابديدة املتعلقة باملساواة بني ابنسني

العامة. وطلبحل ازند مزيداا من املعلومات عدن تلد  املسدائال وعدن اسادوات املت د ة ملعابدة حالدة 
  .غري النناميني املواجرين وملتمس  الل وء

وأثندحل إندونيسدديا علدل اليونددا  ملدا تب لددخل مدن جوددود لتعزيدز حقددوإل اانسدا   رغددم األامددة  -69
يدددة حقدددوإل األشددد او موج ااعاقدددة  والاوتويدددول القتصدددادية  مدددن خدددالل التصدددديق علدددل اتفاق

  ومن خالل وضع خاط عمال وطنية.  الختيارج لتفاقية منا ضة التع يب
ورحبدددحل مجووريدددة إيدددرا  ااسدددالمية بددداساوات الددديت اُتددد اا اليوندددا  للت فيدددف مدددن اثدددار  -70

  األامة القتصادية والتدابري التقشفية علل أشد الفسات حرماناا.
العدددراإل بإلدددااات اليوندددا  ن  دددال حقدددوإل املدددرأة والافدددال  ودعا دددا إىل التمسددد   وأشددداد -71

   بادس حقوإل اانسا  ن التصدج للتحديات األخرى.
إ ا تدرمل التحدديات الديت تواجوودا اليوندا  ن تلبيدة احتياجدات عددد غدري  ايرلنداوقالحل  -72

لب تعاوناا وثيقاا مدع الاحداد األورويب مسبوإل من املواجرين والالجسني. وقالحل إ    ه األامة تتا
  واألمم املتحدة واجملتمع املدي.
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اليوندددددا  للت فيدددددف مددددن اضثدددددار السددددلبية لألامدددددة القتصدددددادية جبوددددود إسدددددرائيال شددددادت وأ -73
  اطار التشريع  ال ج وضعتخل ملكافحة التمييز العنصرج ويره األجانب وإنكار يرقة اليوود.باو 

يونا  علل التمس  بالتزاموا حبماية احلقوإل القتصادية والجتماعية وش عحل إيااليا ال -74
والينقافية مع الت فيف ن الوقحل نفسدخل مدن اثدار األامدة القتصدادية  وأشدادت بتقددميوا املسداعدة 

  إىل املواجرين.
وأشددارت اليونددا  إىل أ  ااصددال  الرئيسدد  الدد ج أجرتددخل علددل ننددام الل ددوء أفضددل إىل  -75

تتلقدل اليوندا  و ن املائة تقريبداا.  50 عدل قبول لالجسني يصال إىل و   جبوداا العالية عملية يُع  
الاحددداد أغدددع منودددا ن دول  اتلقا دددت لالبدددات الددديتايفدددوإل عددددد اا ل دددوء عدددددالطلبدددات مدددن حاليددداا 

األورويب. وقالددحل إ  جوددود احسددني مرافددق السددتقبال مسددتمرة  ل سدديما بالنسددبة إىل القصددر غددري 
  وبني. و رج تابيق بدائال الحت اا ن ابزر.املصح
وسلَّاحل اليونا  الضوء علل ما جُتريخل مدن إعدادة  يكلدة لنندام محايدة الافدال  مدع ال ييدز  -76

علددل تادددوير خدددمات الددددعم لألطفدددال واألسددر  ومندددع إيدددداع األطفددال ن امل سسدددات  وتشددد يع 
ة. ومددددن املتوقددددع أ  يتضدددداعف ن عاقدددد ددددا ن ملدددد  األطفددددال موو اا  اأُلسددددر احلاضددددنة لألطفددددال

مقارندة بالسدنوات  عدد األطفال املودعني لدى ُأسر بدلا من إيداعوم ن م سسدات 2016 عام
وضددعحل  وطنيددة بشدد   اادمدداج الجتمدداع  اسدد اتي ية   قُدددمحل إىل املفوضددية األوروبيددةو . السددابقة
تتعلددق والدداام  املاليددة لتصدددج ملشددكلة فقددر األطفددال يمددا أ   نددامل عدددداا مددن التحددويالت أسد  ا

  ألسر واألطفال ال ين يعانو  من الفقر.با
األثددددر اا ددددايب لددددبعض سياسددددااا بددددات ملحوظدددداا إم إ  معنددددم أ  وأشددددارت اليونددددا  إىل  -77

  ة.تلقو  الدعم للمشارية ن الاام  الرئيسييالاال  موج ااعاقة 
وشددت اليونا  علل أ ا تسلِّم ب   العنصرية متينال إحددى أ دم الوسدائال الديت تد ثر علدل  -78

حقوإل اانسا  ن اليونا  ون الكينري من البلدا  األوروبية وغري األوروبيدة. وقددم الوفدد حملدة عامدة 
مدن حيدث  عن التحديات اليت تواجووا اليونا  ن  د ا الصددد وعدن تددابري التصددج الديت اُتد اا

  التشريعات والسياسات احلكومية.
وشددددت اليونددا  علددل أ   موعددة أشدد او واحدددة   دد  األقليددة املسددلمة ن تراقيددا   دد   -79

. و د  1923متوا/يوليدخل  24السدالم  املوقعدة ن لدواا   ن  معا دةاليت تعتا أقلية  وجب أحكام 
والرومددا. وقدددد اسدددتند  ملألتدددرامل والبومددداتتدد لف مدددن ثددال  طوائدددف مسدددتقلة تعددود أصدددول أفراد ددا إىل ا

واحد م اليوندا  اح امداا تامداا مبددأ التحديدد الد ايت  .تنفي  املعا دة إىل املعايري احلديينة حلقوإل اانسدا 
كينوا مدن التمتدع   موعة معينة ي قلية ومتالع ا  الدولة قرار أ   و للووية الفردية  لكن موقفوا 

  الدديت ُتضددا  إىل احلقددوإل املكفولددة  وجددب معا دددات حقددوإل اانسددا   احلقوإل احملددددة لألقليدداتبدد
معايري موضوعية. أما أعضاء اجملموعات اليت ل يُع   هبدا ي قليدات حقائق و  ب أ  يستند إىل 

  فوم يتمتعو  متتعاا تاماا حبقوقوم  وجب معا دات حقوإل اانسا .  رمسياا 
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وميرت اليونا  أ  أعضاء األقلية املسلمة ن تراقيا زم اسيدار بدني رفدع دعداوا م املتعلقدة  -80
املفتدني احملليددني الد ين يسدتندو  إىل الشدريعة ااسدالمية أو إىل احملددايم إىل بشد و  األسدرة واملدريا  

 تتعددارض مددع املدنيددة. ويددنص القددانو  علددل أ  احملددايم ل ينبغدد  زددا أ  ُتابددق قددرارات املفتددني الدديت
 الدستور أو مع املعا دات ااقليمية والدولية حلقوإل اانسا .

وشدَّدت اليونا  علل التحديات اليت تواجخل الشرطة لتدوفري األمدن علدل احلددود اسارجيدة  -81
از ددددرة امل تلاددددة  والوفدددداء بالتزامددددات البلددددد ن  ددددال حقددددوإل  تدددددفقاتلالاحدددداد األورويب  وإدارة 

علدل املدوارد املتاحدة. وُتنودر اليوندا  إنسدانية  اا مباشدر  اا لحالدة القتصدادية تد ثري ل  اانسا . وقالحل إ
ساددر الغددرإل. املعرضددني الدد ين خيدداطرو  حبيدداام انقددام املودداجرين  أفددراد الشددرطةعنيمددة  ل سدديما 

لاحداد علل احلدود اسارجية للددول ن ا وتراقب الشرطة والويالة األوروبية ادارة التعاو  العمليايت
  األورويب أية حالت سوء معاملة أو انتوايات ملبدأ عدم ااعادة القسرية.

وأشدادت جامايكدا خبادط العمدال الوطنيدة بشد   حقدوإل اانسدا  وحقدوإل األطفدال  وبإنشداء  -82
   اجملل  الوطا ملكافحة العنصرية والتعصب  وإصال  امل سسات الوطنية اليت تننم التماف الل وء.

يينيددا خباددط العمددال الوطنيددة بشدد   حقددوإل اانسددا   وحقددوإل األطفددال  وبشدد   ورحبددحل   -83
 ا جرى م خراا من تصديق علل صكومل دولية.  إصال  ننام الل وء وإدارة از رة  و 

وأعددددر  لبنددددا  عددددن تقددددديره لتعزيددددز ومحايددددة حقددددوإل اانسددددا  مندددد  السددددتعراض األخددددري  رغددددم  -84
   ة وأامة الالجسني  وأشاد بعمليات إنقام الالجسني واستقبازم.التحديات اليت تفرضوا األامة القتصادي

ورحبددحل ليبيددا بالتقدددم احملددرا بشدد   التوصدديات املنبينقددة عددن السددتعراض األخددري وبالتدددابري  -85
بشدد   اأُلسدر الدديت  4320/2015الراميدة إىل معابدة الفددوارإل الجتماعيدة  ل سدديما القدانو  رقدم 

  د األدىن املكفول للدخال.تعيش ن فقر مدقع وننام احل
مقاضاة ن وأشادت مالوج بابوود املب ولة للقضاء علل الجتار بالبشر وبالتقدم احملرا  -86

اليونددا  ن معابددة يدددعم  رمدد  الجتددار باأليدددج العاملددة. وطلبددحل مددالوج مددن اجملتمددع الدددو  أ  
  األامة املالية ون استضافة املواجرين.

بددابوود املب ولددة حلمايددة الفسددات الضددعيفة واملودداجرين واألشدد او موج ونو ددحل ماليزيددا  -87
ااعاقددددة  عقددددب التصددددديق علددددل اتفاقيددددة حقددددوإل األشدددد او موج ااعاقددددة  لكنوددددا أشددددارت إىل 

  التحديات املتبقية املتعلقة بالعنصرية والتمييز والوصول إىل التعليم.
موج ااعاقددة والاوتويدددول ورحبددحل ملددديف بالتصدددديق علددل اتفاقيددة حقدددوإل األشدد او  -88

اددة العمددال الوطنيددة بشدد   حقددوإل اانسددا . وشدد عحل خبالختيددارج لتفاقيددة منا ضددة التعدد يب  و 
  ابوود الرامية إىل مساعدة الالجسني.

وأشددادت املكسددي  باحلمايددة املمنوحددة للفسددات الضددعيفة  والسياسددات املتعلقددة بالوصددول  -89
لألسددر الدديت تعدديش ن فقددر مدددقع  وابوددود املب ولددة  الوتددوفري فددرو عمددإىل اسدددمات األساسددية  

  لستقبال الالجسني وملتمس  الل وء.
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ج  تتعلدددق بتددد ثري األامدددة القتصدددادية علدددل التمييدددز ضدددد اوأشدددار اببدددال األسدددود إىل  دددو  -90
الفسات الضعيفة. وش ع اليونا  علل ضما  ظدرو  معيشدية لئقدة ن مرايدز اسدتقبال واحت داا 

  وملتمس  الل وء.املواجرين 
ورحددددب املغددددر  بالقددددانو  الدددد ج يددددنص علددددل إنشدددداء  لدددد  وطددددا ملكافحددددة العنصددددرية  -91

والتعصددددب وأشدددداد بالتصددددديق علددددل الاوتويددددول الختيددددارج لتفاقيددددة منا ضددددة التعدددد يب وإنشدددداء 
  م سسة أمني املنامل بوصفوا اضلية الوقائية الوطنية.

إعددددادة أ   ا متيقنددددة مددددندية ن اليونددددا  وقالددددحل إ ددددوأشددددارت ناميبيددددا إىل األامددددة القتصددددا -92
أ  ُتفدف مدن حددة أامدة املوداجرين مدن شد  ا تصميم الاحاد األورويب لسياسدتخل املتعلقدة بدالل وء 

  والالجسني املتصاعدة.
ولحنحل نيبال التصدديق علدل حقدوإل األشد او موج ااعاقدة والاوتويدول الختيدارج  -93

طنيدددة بشددد   حقدددوإل اانسدددا  وحقدددوإل الافدددال. وأعربدددحل عدددن امللحدددق هبدددا  ووضدددع خادددط عمدددال و 
  تقدير ا لل وود الرامية إىل تعزيز إدماج املواجرين ومكافحة العنصرية.

املددددي بدددني املينليدددني  القددد ا  سدددنحل قانونددداا يتددديح اليوندددا  وأعربدددحل  ولنددددا عدددن ارتياحودددا أل   -94
   جنسني خمتلفني.الشرياء من اليت يتمتع هبا املينليني نف  احلقوإل الشرياء لكنوا لحنحل أ ا مل متنح 

ورحبحل ني رييا بالتعميم املتعلق حبق يال طفال يعيش ن اليونا  ن اللتحداإل باملدرسدة.  -95
  وأعربحل عن قلقوا إااء عدم وجود خاة وطنية ملكافحة العنصرية.

وأيدددت مسدد ولية وأشددادت النددروي  بددابوود الدديت تبدد زا اليونددا  ملعابددة تدددفق املودداجرين  -96
  مجيع البلدا  األوروبية عن احسني حالة الالجسني واملواجرين ن أوروبا.

ولحنحل بايستا  التصديق علل اتفاقيدة حقدوإل األشد او موج ااعاقدة  وبروتويوزدا  -97
الختيارج  والاوتويول الختيارج لتفاقية منا ضة التع يب. وطلبحل من اليونا  استكمال بناء 

  أثينا لتمكني األقليات الدينية من تارسة حرية الدين واملعتقد.مس د ن 
ولحنددحل بنمددا أ  أامددة از ددرة  فضددالا عددن األامددة القتصددادية  تدد ثر علددل حقددوإل اانسددا  ن  -98

   اليونا   وأ  التصدج ز ه األامة حيتاج إىل اس اتي ية متكاملة وطويلة األجال علل الصعيد األورويب.
ريو الضدوء علدل ابودود الديت تبد زا اليوندا  ملراعداة حقدوإل اانسدا   ل سديما حقدوإل وسلَّاحل بد -99

   الفسات الضعيفة  ن سياإل تنفي  ا لتدابري التقشف  وتوفري استقبال يرمي لالجسني واملواجرين.
مددع قالدحل إ ددا تتفددق وأعربدحل الفلبددني عددن تقدددير ا ضليدات احلمايددة املتعلقددة باملودداجرين. و  -100
 ليونا  األولوية الاا خاة العمال الوطنية بش   حقوإل الافال.تو  االقائال بضرورة أ   الرأج
وأشارت بولندا إىل القيود املالية ونو حل بابوود الرامية إىل معابة الفوارإل الجتماعيدة.  -101

 ورحبحل بالقوانني والسياسات ابديدة املتعلقة ب عمال العنف ضد األجانب.
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الاتغددال حبمايددة حددق يددال طفددال يعدديش ن اليونددا  ن اللتحدداإل باملدرسددة  بغددض الننددر ورحبددحل  -102
   عن وضع إقامتخل  وأشادت بالتصديق علل الاوتويول الختيارج لتفاقية منا ضة التع يب.

وأشددادت قاددر بتنفيدد  التوصدديات املنبينقددة عددن السددتعراض السددابق  ووضددع خاددط عمددال  -103
ودددود مكافحدددة العنصدددرية والتعصدددب  وإنشددداء مرايدددز جبباألطفدددال  و  وطنيدددة  ل سددديما فيمدددا يتعلدددق

  لستقبال الالجسني.
وأعربحل مجوورية يوريدا عدن أملودا ن أ  تكفدال اليوندا  احلقدوإل القتصدادية والجتماعيدة  -104

  األساسية الدنيا للضعفاء  بغض الننر عن ااصالحات القتصادية.
دم الدد ج أحراتددخل اليونددا  ن محايددة ملتمسدد  الل ددوء قدددير ا للتقددتوأعربددحل  ندددوراف عددن  -105

  واملواجرين غري الشرعيني  وبش   إدماج الروما ن البلد.
عددن تقيدديم خاددة العمددال الوطنيددة بشدد   حقددوإل اانسددا    امولدددوففسددرت مجووريددة استو  -106

  يانحل اضلية الوطنية احالة ضحايا الجتار ت دج عملوا بشكال يامال. وعما إما
أعربحل رومانيا عن تقدير ا لستضافة اليونا  لالجسدني واملوداجرين. ونو دحل بااطدار التشدريع  و  -107

   ملكافحة العنصرية وما يتصال هبا من تعصب وبإنشاء اجملل  الوطا ملكافحة العنصرية والتعصب.
تددابري لوبا ابدزر استقبال الالجسني قبالدةالرامية إىل ورحب الاحاد الروس  جبوود اليونا   -108

  اليت اُت اا ادماج األش او موج ااعاقة.
السددددددلع وفري الدددددد ج يضددددددمن تدددددد 4320/2015وأشددددددادت السددددددنغال باعتمدددددداد القددددددانو   -109

واسددمات األساسدية لألشد او واأُلسدر الد ين يعدانو  مدن الفقدر املددقع يمدا أشدادت بالتصدديق 
  علل عدة صكومل حلقوإل اانسا .

لدددل البحدددث عدددن ُسدددُبال حلمايدددة حقدددوإل املوددداجرين وملتمسددد  وحيندددحل سدددرياليو  اليوندددا  ع -110
مددع الددرأج القائددال بضددرورة مراجعددة سياسددة قالددحل إ ددا تتفددق الل ددوء غددري النندداميني بفعاليددة أيددا و 

  الاحاد األورويب ن  ال الل وء.
تصددديقوا علددل اتفاقيددة حقددوإل األشدد او موج ااعاقددة ل نددا وأثنددحل سددلوفاييا علددل اليو  -111

وبروتويوزا الختيارج ودعتوا إىل ضما  تنفي عا تنفي اا فعالا. وشد عحل سدلوفاييا اليوندا  علدل 
 إلغاء الرعاية امل سسية لألطفال والستعاضة عنوا برعاية اأُلسر احلاضنة.علل مواصلة عملوا 

خددرية علددل الصددكومل الدوليددة وجبوددود اليونددا  حلمايددة ورحبددحل سددلوفينيا بالتصددديقات األ -112
  حقوإل الالجسني ومحاية األطفال غري املصحوبني.

وأثندددحل جندددو  أفريقيدددا علدددل اليوندددا  للمسددداعدة الددديت قددددمتوا إىل الالجسدددني واملوددداجرين  -113
ولعتماد دددا ااطدددار التشدددريع  ملكافحدددة العنصدددرية ومدددا يتصدددال هبدددا مدددن تعصدددب  وشددد عتوا علدددل 

   ه ابوود.  مواصلة
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ولحنددحل إسددبانيا التغددريات خددالل الفدد ة قيددد السددتعراض وأشددادت جبوددود البلددد ابددداء  -114
  التزامخل حبقوإل اانسا   علل الرغم من الصعوبات.

وأشدددادت دولدددة فلسددداني بدددابوود الراميدددة إىل تنفيددد  التوصددديات املنبينقدددة عدددن السدددتعراض  -115
  إعمال احلق ن التعليم. ناألول ونو حل بالتحسينات احلاصلة 

ولحندحل السددويد الزيدادة غددري املسددبوقة ن أعدداد ملتمسدد  الل ددوء والالجسدني واملودداجرين الدد ين  -116
   اليونا .   لء األش او من إمكانية مغادرةشايال تتفاقم عندما حيرم امليدخلو  إىل اليونا  وأ  

ونددا  لتنفيدد  التوصدديات الدديت قبلتوددا ن يالورحبددحل سويسددرا بدداساوات ازامددة الدديت اُتدد اا  -117
  الستعراض األول.

خادددة إعدددداد جبودددود اليوندددا  حلمايدددة حقدددوإل اانسدددا   ل سددديما  طاجيكسدددتا ونو دددحل  -118
  العمال الوطنية بش   حقوإل اانسا   علل الرغم من األامة القتصادية.

علددل  واوشدد عت خاددط عمددال ن  ددال حقددوإل اانسددا اليونددا  ونو ددحل تايلنددد باعتمدداد  -119
  إدماج الروما.ن  ال مواصلة جوود ا 

أسفوا أل  اليونا  مل تنف  التوصديات عن وأعربحل مجوورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاا  -120
املنبينقدددة عدددن السدددتعراض األول املتعلقدددة بتنفيددد  أحكدددام احملكمدددة األوروبيدددة حلقدددوإل اانسدددا  بشددد   

  تس يال مجعيات األقليات املقدونية.
رغبتوددا ن بإنشدداء م سسددة أمددني منددامل األطفددال وأعربددحل عددن  ليشدديت -تيمددور ورحبددحل  -121
معلومدددات إضدددافية بشددد   إنشددداء اجمللددد  الدددوطا ملكافحدددة  احلصدددول علدددل يدددةييفاملزيدددد عدددن  معرفدددة 

  العنصرية والتعصب.
تزايدد  ألامدة القتصدادية  قدوانني وتددابري ملندعارغدم  اليونا  اعتمددت  ولحنحل توغو أ  -122

   الزيادة الكبرية ن العتداءات علل املواجرين.وقف العنف العنصرج و 
  وقدمحل ترييا توصيات. -123
ولحندحل أوغنددا اعتمداد خادة العمدال الوطنيدة بشد   حقدوإل اانسدا  وحقدوإل األطفدال  -124

  وإنشاء اجملل  الوطا ملكافحة العنصرية والتعصب.
ونو حل أويرانيدا بتددابري محايدة حقدوإل األشد او الضدعفاء مدن اثدار الريدود القتصدادج   -125

 لدفاع عن حقوإل الصحفيني ن احملافال الدولية.ن اال ج اُت تخل اليونا  الريادج وباملوقف 
وأشددارت اليونددا  إىل تدددابري التقشددف الدديت اضددارت إىل اُتام ددا ن إطددار برنددام  البندد   -126

اعتااددا  يسددات املعا دددات الدوليددة واألوروبيددة منافيددة الدديت يب وصددندوإل النقددد الدددو  املريددزج األورو 
ملعا ددددات حقدددوإل اانسدددا . وبيندددحل التددددابري الددديت اُتددد اا حلمايدددة القااعدددات السدددكانية األييندددر 
ضدددعفاا  مشدددرية إىل اسدددتينمارااا الراميدددة إىل مكافحدددة الباالدددة  ل سددديما بالنسدددبة للشدددبا  والنسددداء 

إعدادة و والتدابري الرامية إىل معابة مشدكليت السدكن والفقدر    ني عن العمال من  أمد طويالالعاطل
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علدل  4368/2016ترتيب مننومة السياسات الجتماعيدة. وعدالوة علدل ملد   يدنص القدانو  
متكني األش او غري احلاصلني علل ت مني صح  وأفراد الفسات الضعيفة من الوصدول إىل نندام 

  اناا.الصحة العامة  
شددددارة إىل عدددددد صددددغري لجاسددددت دام مصددددالح ةاملقدددددونينية أ  وشددددددت اليونددددا  علددددل  -127
األشدد او يعيشددو  ن مناقددة مقدددونيا اليونانيددة الشددمالية ويتحدددثو  لغددة سددالفية بااضددافة  مددن
سددالفية الجتدداه  ميينددال انتوايدداا حلقددوإل و ويددة الاللغددة اليونانيددة  مددن دو  توصدديف يبددني  ددويتوم  إىل
مليدددو  مقدددوي يوندداي يسدددت دمو   دد ه الصددفة للدللدددة علددل أصددوزم ااقليميدددة  2.5ينددر مددن أي

يسدددتايع  ددد لء األشددد او التعبدددري عدددن ارائودددم حبريدددة وتننددديم مناسدددبات   ملددد رغدددم والينقافيدددة. و 
لكدن  واحد  لغتوم. وفيما يتعلق باألقلية املسلمة  يستايع أفراد ا ااعدال  عدن أصدوزم ثقافية 
والرومددا ضددمن ازويددة ال ييددة غددري مقبددول. واليونددا  ملتزمددة التزامدداا صددارماا  بومدداملتصددنيف الياولددة 

تعليم أفدراد  تاويرلع برنام  ُوضراقيا ن التعليم ومن  التسعينيات تاح ام حق األقلية املسلمة ن ب
    ه األقلية.

احدداول الت يددد مددن  واحدددد دائددرة الل ددوء أطفددال املودداجرين القصددر غددري املصددحوبني و دد  -128
مزيددد مددن نشدداء احدداول اليونددا  إو شدد ص اخددر مسدد ول عددن يددال طفددال.  وأ وجددود أحددد الوالدددين

  مرايز الستقبال زم وتاوير ااجراءات مات الصلة.
عدن  متفرقدةل تدزال تدرد تقدارير   واُت ت اليوندا  تددابري خاصدة لتعلديم الرومدا. ومدع ملد  -129

بعض احلالت بن ا   لكدن عوبحل ن مدارف منفصلة. وقد  أطفال من الروما يتلقو  تعليموم
 حالت أخرى احتاج إىل مزيد من التدخال وإىل اخنرا  اجملتمع ب يملخل.

و دددرج اض  وضدددع خادددة عمدددال وطنيدددة جديددددة بشددد   املسددداواة بدددني ابنسدددني. وتشدددمال  -130
 اد مننور جنساي.األولويات التماس  الجتماع  واستسصال الفقر ومعابة أامة از رة باعتم

جوود دددا ملكافحدددة الجتدددار باألشددد او  ل سددديما مدددن خدددالل إنشددداء اليوندددا  وعدددزات  -131
 مكتب املقرر الوطا. وقدمحل مزيداا من التفاصيال عن إجراءااا. 

( 2016-2014وسددي رج تقيدديم تنفيدد  خاددة العمددال الوطنيددة بشدد   حقددوإل اانسددا  ) -132
 خاة متابعة بالتشاور مع ابموور واجملتمع املدي. سي رج إعداديما  2016ن  اية عام 

وأتاحدددددحل أامدددددة الالجسدددددني للم تمدددددع اليونددددداي اسدددددتعادة احددددد ام الددددد ات علدددددل الصدددددعيد  -133
قدددددد أثبتدددددحل اجملتمعدددددات احملليدددددة ملددددد . وتندددددوج اليوندددددا  و   واسدددددتعادة الينقدددددة بالتضدددددامن ابمددددداع 
ار  بددددددال يوسدددددديلة لفوددددددم التحددددددديات املشددددددار إليوددددددا ن جلسددددددة التحدددددداور لددددددي  يمدددددد اسددددددت دام
أمددددام اجملتمعددددني أ  التوصدددديات ل تنشددددر علددددل نادددداإل واسددددع وشددددكرت اليونددددا  وأيدددددت  الواقددددع.

 املشاريني ن النقاش. 
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 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
  درست اليونان التوصيات الواردة أدناه وهي تحظى بتأييدها: -134

الملحق بالعهد الدولي الخاص التصديق على البروتوكول االختياري  134-1
 )الجبل األسود(؛ ( )البرتغال(إيطاليابالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )

التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفلل المتعللق  134-2
 )الجبل األسود(؛ بإجراء تقديم البالغات )البرتغال(

اري التفاقية حقوق الطفلل المتعللق التصديق على البروتوكول االختي 134-3
 بإجراء تقديم البالغات وإدراج أحكامه في تشريعها الداخلي )كينيا(؛

المتعلقلة بخفلح حلاالت انعلدام  1961التصديق على اتفاقية عام  134-4
 الجنسية )غانا(؛

النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبلا بشلأن منلم ومكافحلة  134-5
 لعنف المنزلي )جورجيا(؛العنف ضد المرأة وا

التصللديق علللى اتفاقيللة مجلللس أوروبللا بشللأن منللم ومكافحللة العنللف  134-6
)بلجيكلللا(  )البرتغلللال(ضلللد الملللرأة والعنلللف المنزللللي )اتفاقيلللة اسلللطنبول( )إيطاليلللا( 

 )بلغاريا( )البوسنة والهرسك( )تايلند( )تركيا( )سلوفينيا( )هولندا(؛
ضلللد النسلللاء والعنلللف المنزللللي تكثيلللف جهودهلللا لمكافحلللة العنلللف  134-7

والتصللديق عللللى اتفاقيلللة مجللللس أوروبلللا بشلللأن منلللم ومكافحلللة العنلللف ضلللد الملللرأة 
 والعنف المنزلي )اتفاقية اسطنبول( )النمسا(؛

وضللم مراللرات و نيللة لحقللوق اإلنسللانت عمللالا بللاقترا  المفوضلللية  134-8
لسياساتها الو نيلة  اا السامية لحقوق اإلنسانت كأداة تتيح تقييماا أدق وأكثر تماسك

 لحقوق اإلنسان )البرتغال(؛
 توفير موارد مالية كافية لمرسساتها الو نية لحقوق اإلنسان )بولندا(؛ 134-9
وضلللم اسلللتراتيجية عمليلللة والللاملة لحقلللوق اإلنسلللانت بالتعلللاون ملللم  134-10

 اللجنة الو نية لحقوق اإلنسان )أوكرانيا(؛
بشأن حقلوق األ فلال وتنفيل ها عللى استكمال خطة العمل الو نية  134-11

سلللبيل األولويلللة؛ وفلللي غولللون بللللكت وضلللم تلللدابير لحمايلللة األالللخاص الولللعفاء  
 كاأل فال غير المصحوبين واأل فال بوي اإلعاقة )بوتسوانا(؛

__________ 

   مل احرر الستنتاجات والتوصيات. **
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خطلة العملل الو نيلة  اسلتكمالالمبادرة في أسرع وقت ممكلن إللى  134-12
المصلللحوبين عللللى سلللبيل  بشلللأن حقلللوق األ فلللال ومعالجلللة مسلللألة األ فلللال غيلللر

 األولوية )الصين(؛
عمل الو نية بشأن حقوق األ فال ومعالجة الاستكمال إعداد خطة  134-13

 مسألة األ فال غير المصحوبين على سبيل األولوية )قبرص(؛
اعتملللاد خطلللة عملللل و نيلللة بشلللأن حقلللوق الطفلللل ملللم إيلللالء اهتملللام  134-14

سللات الرعايللة واأل فللال بوي خللاص لحمايللة حقللوق األ فللال المللودعين فللي مرس
 اإلعاقة )الجمهورية التشيكية(؛

 إنجاز خطة العمل الو نية لحقوق الطفل )جورجيا(؛ تسريم عملية 134-15
 تسريم اعتماد خطة العمل الو نية لحماية حقوق األ فال )ملديف(؛ 134-16
إيالء األولوية الستعراض وإصال  اإل ار التشلريعي ملن أجلل تلوفير  134-17
كمال خطللة العمللل اسللتسللبل منهللا بغيللر المصللحوبينت  ايللة تامللة لحقللوق القصللرحم

 الو نية بشأن حقوق الطفل )جامايكا(؛
استكمال خطة العمل الو نية بشلأن حقلوق الطفللت وإيلالء األهميلة  134-18

 الالزمة لمسألة األ فال غير المصحوبين )رومانيا(؛
لطفلل ومعالجلة مسلألة استكمال خطة العمل الو نيلة بشلان حقلوق ا 134-19

 األ فال غير المصحوبينت على سبيل األولوية )جنوب أفريقيا(؛
 تعزيز التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان )المغرب(؛ 134-20
اتخاب التلدابير المالمملة لتحسلين اإلدملاج والتنلوع االجتملاعيت علن  134-21

وإدراج التوعيلللة   ريلللق تنظللليم حملللالت عاملللة لمكافحلللة العنصلللرية وكلللره األجانلللب
 والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان في مناهج المدارس الحكومية )هندوراس(؛

اتخللاب المزيللد مللن المبللادرات للتصللدي لخطللاب الكراهيللة الموجلله  134-22
ضد أفراد المجموعات الوعيفةت وضمان التركيز بشكل كاف على ه ا الموضلوع 

 في النظام التعليمي )النرويج(؛
التثقيلف تنظيم حمالت عامة لمكافحلة العنصلرية وكلره األجانلب؛ وإدراج  134-23

 في مجال حقوق اإلنسان في المناهج التعليمية للمدارس الحكومية )نيجيريا(؛
تللوفير التللدريب فللي مجللال حقللوق اإلنسللان لمللونفي إنفللاب القللانون  134-24

لمفلر  اووضم حد لحاالت لجوء الشر ة إلى إجراءات وحشلية وإللى االسلتخدام 
 للقوة )سيراليون(؛ 
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والتلللدريب العاملللة إدراج مسلللألة العنلللف المنزللللي فلللي منلللاهج التعلللليم  134-25
 وبا  الشر ة والمدعين العامين والقواة )سلوفينيا(؛ل

مواصلللللة تعزيللللز وحمايللللة حقللللوق اإلنسللللانت ال سلللليما حقللللوق المللللرأة  134-26
 والطفل والفئات الوعيفة في المجتمم )البحرين(؛

واصلللة اتخللاب تللدابير لحمايللة حقللوق األ فللال والنسللاء والالجئللين م 134-27
 )باكستان(؛

 توالنسللللاء تمواصلللللة الجهللللود الراميللللة إلللللى تعزيللللز حقللللوق األ فللللال 134-28
 بوي اإلعاقة )أوكرانيا(؛واألاخاص 

تعجيلللل اعتمللللاد خطللللة عمللللل اللللاملة جديللللدة بشللللأن المسللللاواة بللللين  134-29
 وس(؛الجنسين وضمان تنفي ها الفعال )بيالر 

اعتملللاد خطلللة عملللل جديلللدة بشلللأن المسلللاواة بلللين الجنسلللين للفتلللرة  134-30
 تنفي اا تاماا )سلوفاكيا(؛ هاوتنفي  2020المقبلة الممتدة حتى عام 

اتخلاب مزيللد مللن التللدابير إلعملال سياسللاتها المتعلقللة بالمسللاواة بللين  134-31
 كستان(؛ يالجنسين ) اج

ة إللللى تعزيلللز التمكلللين االقتصللللادي مواصللللة تلللدعيم التلللدابير الراميلللل 134-32
 ال سيما خالل األزمة المالية )اإلمارات العربية المتحدة(؛ تللمرأة
مللللا يتعلللللق فيمواصلللللة جهودهللللا لتعزيللللز المسللللاواة بللللين الجنسللللينت  134-33

 بمعدالت البطالة المرتفعة بين اإلناث )بلغاريا(؛
عات الو نيلة التلي اتخاب تدابير إضافية من أجل التنفي  التام للتشلري 134-34

 تومن المساواة بين الجنسين )العراق(؛
مواصلللة تللدعيم التللدابير الراميللة إلللى تعزيللز التسللامح واحتللرام التنللوع  134-35

الثقلللافي والتصلللدي لاحكلللام المسلللبقة والصلللور النمطيلللة والتمييلللز والعنصلللرية وكلللره 
 اإلسالم )اإلمارات العربية المتحدة(؛

اتخلللاب مزيلللد ملللن اإلجلللراءات لمكافحلللة التحلللريح عللللى الكراهيلللة  134-36
سبل منها التلرويج للحكايلات اإليجابيلة بوالجرامم العنصرية ضد الرعايا األجانبت 

عللن الهجللرة الدوليللة ومواصلللة العمللل علللى وضللم خطللة العمللل الو نيللة لمكافحللة 
 العنصرية والتعصب )ماليزيا(؛

م المرتكبلللللة بلللللدوافم تمييزيلللللة ضللللمان التحقيلللللق فلللللي جميلللللم الجللللرام 134-37
 والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بشكل فعال )أستراليا(؛
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التحقيللللق بفعاليللللة فللللي جللللرامم الكراهيللللة والهجمللللات العنيفللللة ضللللد  134-38
األالخاص المنتملين إللى هيئلات ضلعيفة ومهمشلةت بملا فلي بللك األقليلات اإلثنيلة 

 والدينية؛ ومقاضاة الجناة ك لك )كندا(؛
 وخطاب الكراهية )الصين(؛العنصرية اصلة مكافحة الجرامم مو  134-39
التحقيق فلي جميلم حلاالت كلره األجانلب والعنلف والهجملات ضلد  134-40

 ؛ )غانا( المهاجرينت بما في بلك تور  مونفي إنفاب القانون في ه ه الجرامم
جميم حاالت العنف والهجمات بدافم كلره األجانلبت في تحقيق ال 134-41

ك أي نوع من المشاركة في ه ه الجرامم من جانب قلوات النظلام العلام بما في بل
 ومونفي مراكز االحتجاز )غواتيماال(؛

حلللللللاالت العنلللللللف بلللللللدافم كلللللللره األجانلللللللب  التحقيلللللللق فلللللللي جميلللللللم 134-42
ضللد المهللاجرينت بمللا فللي بلللك أي تللور  لمللونفي إنفللاب القللانون فللي  والهجمللات

 تلك الجرامم )ناميبيا(؛ 
 ي جميم حاالت العنف بدافم كره األجانب )آيسلندا(؛التحقيق ف 134-43
ُعللللدلت مللللرخراا لمكافحللللة التللللي التنفيلللل  التللللام للتشللللريعات القاممللللة  134-44

 العنصرية وكره األجانب )إسراميل(؛
مواصللللللللة جهلللللللود مكافحلللللللة خطلللللللاب الكراهيلللللللة ضلللللللد الالجئلللللللين  134-45

 )لبنان(؛ والمهاجرين
بلدافم كلره األجانلب والهجملات التحقيق في جميم حلاالت العنلف  134-46

 ريا(؛يضد المهاجرين )نيج
تنفي  سياسات أكثر صرامة تهدف إلى وضم حلد للعنلف العنصلري  134-47

 المرتكب ضد المهاجرين واألجانب )سيراليون(؛
 بللالتمييز العنصللري المللرتب اتخللاب تللدابير إضللافية لمكافحللة العنللف  134-48

 )فرنسا(؛
التعصلللب وكلللره األجانلللب والعنلللف العنصلللري تلللدابير مكافحلللة زيلللادة  134-49
 )بيرو(؛
علللى  تتوسلليم تللدابير مكافحللة مشللكلة خطللاب الكراهيللة بسللبل منهللا 134-50

 ضمان إجراء تحقيقات فعالة )ألمانيا(؛ توجه الخصوص
مواصلة تعزيز تدابير التوعية المتعلقة بالتمييز ضد ملتمسلي اللجلوء  134-51

وص التحقيللللق فللللي حللللاالت العنللللف والالجئللللينت بسللللبل منهللللا علللللى وجلللله الخصلللل
 والهجمات ضد المهاجرين المرتكبة بدافم كره األجانب )األرجنتين(؛
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اعتمللاد اسللتراتيجية اللاملة لمكافحللة جميللم أاللكال العنصللرية وكللره  134-52
 األجانب )الجزامر(؛

مواصلللة بلل ل أقصللى قللدر مللن الجهللود لوللمان عللدم تعللرض بعللح  134-53
 للتمييز )أوروغواي(؛  ترس والنساءسيما أ فال المدا األقلياتت ال

المجلللس إنشللاء مواصلللة مسللاعيها لمكافحللة العنصللريةت بسللبل منهللا  134-54
 الو ني لمكافحة العنصرية والتعصب )مصر(؛

مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في اتخاب تدابير إضافية  134-55
 تاماا )أرمينيا(؛وكره األجانب وتنفي  القانون الواجب التطبيق تنفي اا 

مواصلة جهودها للقواء على جميم أاكال التمييز العنصلري وكلره  134-56
 األجانب والتعصب )الكرسي الرسولي(؛

تعزيز ووضم قوانين مكافحة جميلم أالكال التمييلز والعنصلرية وكلره  134-57
 األجانب )لبنان(؛

العنصللري مكافحللة العنصللرية والتمييللز راميللة إلللى لامواصلللة الجهللود  134-58
 )المغرب(؛

مواصلللة الجهللود الراميللة إلللى مكافحللة العنصللرية والتمييللز العنصللري  134-59
 وكره األجانب )بولندا(؛

مواصلة اتخاب مزيلد ملن الخطلوات بغيلة مكافحلة العنصلرية والتمييلز  134-60
العنصري وكره األجانب وملا يتصلل بل لك ملن تعصلبت وتنفيل  التشلريعات القامملة 

 اا )رومانيا(؛والمعتمدة حديث
مكافحللللة العنصللللرية إلللللى ضللللمان التنفيلللل  التللللام للتشللللريعات الراميللللة  134-61

 والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل ب لك من تعصب )جنوب أفريقيا(؛
 العمل على تعزيز التسامح العرقي واإلثني والديني ) اجيكستان(؛ 134-62
جتمللاعي وضللعف النسللاء اعتمللاد خطللة و نيللة لمكافحللة اإلقصللاء اال 134-63

نسللاء اللللواتي الو  توالمهللاجرين تمسلللمةت ونسللاء الرومللاالطوامللف الالمنتميللات إلللى 
 يعشن في المنا ق الريفية )الجزامر(؛

العمللللل بنشللللا  أكبللللر علللللى مكافحللللة القوالللللب النمطيللللة واألحكللللام  134-64
 والمسللبقة التللي يتعللرض لهللا المثليللون والمثليللات ومزدوجللو الميللل الجنسللي ومغللاير 

صفات الجنسينت عن  ريق تنظليم حملالت توعيلة عاملة  والهوية الجنسانية وحامل
 وضمان مقاضاة ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف على أساس الميل الجنسي )ايلي(؛
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اعتملللللاد تلللللدابير لمكافحلللللة التمييلللللز القلللللامم عللللللى الميلللللل الجنسلللللي  134-65
 الهوية الجنسانية )إسراميل(؛ أو

حاالت التمييز في العملت بما في بلك التمييز  التحقيق بنشا  في 134-66
ضلللد المثليلللات والمثليلللين ومزدوجلللي الميلللل الجنسلللي ومغلللايري الهويلللة الجنسلللانية 

 وحاملي صفات الجنسين )الواليات المتحدة األمريكية(؛
تحسين معاملة ملونفي إنفلاب القلانون للمهلاجرين وملتمسلي اللجلوء  134-67

 ات المهمشة )ألبانيا(؛والسكان الروما وغيرهم من الفئ
ضمان المساءلة الفعلية لمونفي إنفاب القانون في حاالت التعسلف  134-68

 (؛بيالروس)
 مقاضاة ومعاقبة مرتكبي أعمال التع يب وفقاا للقانون )توغو(؛ 134-69
مللللن جانللللب سللللتخدام المفللللر  للقللللوة االمواصلللللة جهودهللللا لتالفللللي  134-70

يتعللللق بلللإدارة الشلللر ة للمظلللاهرات ومراقبلللة  سللليما فيملللا ملللونفي إنفلللاب القلللانونت ال
 ؛ )الكرسي الرسولي( الحشود
تشلللغيل المكتلللب المنشلللأ لمعالجلللة االنتهاكلللات المزعوملللة لملللونفي  134-71

المزعوملة  االعتلداءات إنفاب القانون وتعيين الملونفين فيله ملن أجلل معالجلة جميلم
 وتقارير سوء المعاملة )بوتسوانا(؛

تعزيللز الجهللود الراميللة إلللى منللم التعلل يب بسللبل منهللا ضللمان عمللل  134-72
تعسلف المزعوملة بشلكل فعلال ومسلتقل الالمكتب المسلرول علن معالجلة حلاالت 

 3938/2011وبما يكفي من التمويلل والملونفينت وبللك حسلب نلا القلانون 
 )الجمهورية التشيكية(؛

المهمشلللة  ضلللمان تفعيلللل آليلللة معالجلللة ملللزاعم أفلللراد المجموعلللات  134-73
التعللرض لسللوء المعاملللة علللى أيللدي عللن ملتمسللي اللجللوء والرومللا و كالمهللاجرين 

ة فللي هللل ه ونزيهللل ةواللامل ةتحقيقلللات فوريللإجللراء مللونفي إنفللاب القلللانونت وضللمان 
 (؛يرلنداآ) المزاعم
إنشللللاء آليللللة فعالللللة ومسللللتقلة لتسللللجيل الشللللكاو  المقدمللللة ضللللد  134-74

 اكات المزعومة )سويسرا(؛والتحقيق في االنتهاليونانية السلطات 
سللجون اليونللان الظللروف فللي الحللد مللن االكتظللان وضللمان اسللتيفاء  134-75

 )النمسا(؛للمعايير الدولية 
اتخللللاب جميللللم التللللدابير الالزمللللة لتحسللللين نللللروف السللللجون وحللللل  134-76

 مشكلة اكتظان السجون )فرنسا(؛
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حلو االمتثلال التلدابير البديللة لالحتجلاز كخطلوة نإللى اللجلوء زيادة  134-77
 للمعايير الدولية لالحتجاز )ألمانيا(؛

مواصللللة تحسلللين نلللروف االحتجلللازت بسلللبل منهلللا تقلللديم الشلللركاء  134-78
 مة )جامايكا(؛ماإلقليميين والدوليين للمساعدة المال

حملة توعيلة  ويللة األجلل ضلد العنلف المنزللي وأسلبابه في الشروع  134-79
 علن المهنيلين كاأل بللاء والقولاة وأفللراد أوسللا  عاملة الجمهلور فوللالا فلي الج ريلة 

تقييم منتظملين لتنفيل  قلانون وسياسلات العنلف المنزللي ملن و الشر ة وإجراء رصد 
أجللل تعزيللز سللبل االنتصللاف والحمايللة القانونيللة المتاحللة لوللحايا العنللف المنزلللي 

 )الجمهورية التشيكية(؛
تعللديالت علللى النصللوص القانونيللة مللا يلللزم مللن التعجيلل فللي إدخللال  134-80

منلللم ومكافحلللة العنلللف ضلللد لبات الصللللة لجعلهلللا متماالللية ملللم البرنلللامج اللللو ني 
 النساء )إسبانيا(؛

بحسللب مصللنفة التشللديد بقللدر أكبللر علللى التوعيللة وجمللم بيانللات  134-81
 نوع الجنس والعالقة بين ضحايا العنف الجنساني ومرتكبيه )إسبانيا(؛السن و 
 تعزيز التدابير الرامية إلى منم ومكافحة العنف )إسراميل(؛في الموي  134-82
وضم نظم لرصد وتجميم المعلومات بغيلة منلم االعتلداء عللى األ فلال  134-83

 حاالت اإلهمال أو نقا الرعاية )المكسيك(؛ومنم غير بلك من وإساءة معاملتهمت 
اسلاتي بي الصللةت اتخاب الخطلوات الالزملة لتنفيل  اإل لار القلانوني والسي 134-84
االتجار باألاخاص على نحو فعلالت وتحديلد الولحايات وتزويلدهم بكلل  مكافحةبهدف 

 ما يلزم من مساعدة ودعمت ومقاضاة المتجرين )جمهورية إيران اإلسالمية(؛
تحديلد ضلحايا االتجلار بالبشلر عمليلة اتخاب التدابير الالزمة لتعزيلز  134-85

االجتماعيت بما في بلك عن  ريلق تلوفير الملأو  لهلم هم وإعادة تأهيلهم وإدماج
 ومساعدتهم )جمهورية مولدوفا(؛

اتخلللاب الخطلللوات الالزملللة لتنفيللل  اإل لللار القلللانوني والسياسلللاتي بي  134-86
وتحديللد الوللحايات وتزويللدهم بكللل االتجللار باألاللخاصت  مكافحللةالصلللةت بهللدف 

 )جنوب أفريقيا(؛ يلزم من مساعدة ودعم ما
تنفيلللل  األ للللر القانونيللللة والسياسللللاتية المالممللللة لمكافحللللة  اصلللللةمو  134-87

 االتجار باألاخاص بشكل فعال ) اجيكستان(؛
تنفيللل  تلللدابير ترملللي إللللى ضلللمان تعزيلللز فعاليلللة اإلجلللراءات القانونيلللة  134-88

 وتسريم حل القوايا القانونية )النرويج(؛
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ا المرفوعلللة أملللام اتخلللاب التلللدابير الولللرورية للتعجيلللل فلللي تجهيلللز القولللاي 134-89
 المحاكم فيما يتعلق بالحق في االحتكام إلى القواء والحق في محاكمة عادلة )فرنسا(؛

حماية الطفلل فلي سلبيل وضلم حلد لمواصلة إصال  النظام المحلي  134-90
ملكلللة المتحلللدة لبريطانيلللا للرعايلللة المرسسلللية واالنتقلللال إللللى نملللوبج مجتمعلللي )الم

 يرلندا الشمالية(؛آالعظمى و 
مواصلللة الجهللود التللي تبلل لها الحكومللة اليونانيللة لبللدء تنفيلل  برنللامج  134-91

 الرعاية البديلة لا فال )العراق(؛
االنتقال إلى رعاية األ فال خارج المرسسلات علن  ريلق االسلتثمار  134-92

مم المبلاد  التوجيهيلة للرعايلة  في مرافق الرعاية األسرية لا فال وتعزيزهات تمشياا 
 لا فال )سلوفاكيا(؛البديلة 
تجلريم ضمان الحرية الدينية والتسامحت عن  ريق تلدابير مثلل إلغلاء  134-93

 التجديف وحماية حقوق األقليات الدينية والملحدين والالأدريين )البرازيل(؛
مواصللللة تنفيللل  سياسلللات لولللمان الحلللق الفعللللي فلللي حريلللة اللللدين  134-94

 لاقلية المسلمة في تراقيا )بيرو(؛
مواصلللللة جهودهللللا الراميللللة إلللللى زيللللادة مشللللاركة المللللرأة فللللي الحيللللاة  134-95

 صنم القرار )كوبا(؛مراكز السياسية وفي 
اعتماد وتنفيل  التلدابير التشلريعية واإلداريلة الالزملة لتعزيلز المشلاركة  134-96

 الفعالة للمرأة في الحياة العامة والسياسية للبلد )المكسيك(؛
حق في العمل للجميلمت بسلبل منهلا تلوفير التلدريب مواصلة تعزيز ال 134-97

 التقني والمهني للشباب )مصر(؛
وضلللللم سياسلللللات وبلللللرامج لتنفيللللل  االسلللللتراتيجية الو نيلللللة ل دملللللاج  134-98

 )إندونيسيا(؛ فعاالا  االجتماعي تنفي اا 
تكثيللللف التللللدابير الراميللللة إلللللى التخفيللللف مللللن ا ثللللار السلللللبية للتللللدابير  134-99

التركيلللللز عللللللى تحسلللللين نظلللللم الحمايلللللة االجتماعيلللللة والقولللللاء عللللللى االقتصلللللاديةت ملللللم 
 )ماليزيا(؛ الفقر
مواصللللللة اتخلللللاب التلللللدابير المناسلللللبة لحمايلللللة أضلللللعف القطاعلللللات  134-100

 توالحفللان علللى التماسللك االجتمللاعي فللي مواجهللة الفللوارق االجتماعيللة الوللخمة
األساسللية السلللم والخللدمات علللى الفقللر عللاني مللن األسللر التللي تحصللول وضللمان 

 )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛
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 مواصللللة تنفيللل  الخطلللة التلللي أقرتهلللا الحكوملللة فلللي تشلللرين الثلللاني/ 134-101
مللدقم الفقللر يعللانون مللن البهللدف مسللاعدة األسللر واألفللراد اللل ين  2014نللوفمبر 

 )البحرين(؛
فللللللللللي حللللللللللدود قللللللللللدراتها لتنفيلللللللللل   بلللللللللل ل كللللللللللل جهللللللللللد ممكللللللللللن 134-102
إمكانية الحصول على السلم والخلدمات إتاحة من أجل  4320/2015 القانون

 الناس ال ين يعانون من الفقر )ليبيا(؛أمام األساسية 
مواصللللة جهودهلللا الراميلللة إللللى التخفيلللف ملللن حلللدة ا ثلللار السللللبية  134-103

لازمة االقتصادية وتدابير التقشف التي ترثر على الفئات السلكانية األالد حرمانلاا 
 بشكل أساسي )كوبا(؛

مواصللللة جهودهلللا الراميلللة إللللى التخفيلللف ملللن حلللدة ا ثلللار السللللبية  134-104
لازمة االقتصادية وتدابير التقشف التي ترثر على الفئات السلكانية األالد حرمانلاا 

 (؛نيبال) بشكل أساسي
اتخلللاب مزيلللد ملللن الخطلللوات للتخفيلللف ملللن أثلللر األزملللة االقتصلللادية  134-105

ماعيللة واالقتصللادية ألاللد فئللات المجتمللم والتللدابير التقشللفية علللى الحقللوق االجت
 )بولندا(؛ ضعفاا 
مواصلة العملت خالل مفاوضاتها ملم اللدامنين اللدوليينت عللى إبلراز  134-106

ضرورة حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في سلياق برنلامج المعونلة 
ات الدوليلة لحقلوق لاللتزاملات التلي تعهلدت بهلا اليونلان فلي االتفاقيل الماليةت وفقاا 

 اإلنسان )أرمينيا(؛
مواصللللة جهودهلللا الراميلللة إللللى التخفيلللف ملللن األثلللر السللللبي لازملللة  134-107

االقتصللادية علللى حقللوق اإلنسللانت وحلل  المقرضللين الللدوليين علللى دعللم الجهللود 
 التي تب لها الحكومة في ه ا المجال )مصر(؛

الللدوليينت إلللى  مواصلللة السللعيت خللالل المفاوضللات مللم المقرضللين 134-108
إثللارة ضللرورة حمايللة الحقللوق االقتصللادية واالجتماعيللة والثقافيللة فللي سللياق برنللامج 
المساعدة الو نيةت ملم مراعلاة أن المرسسلات المعنيلةت بملا فلي بللك المرسسلات 
الماليللة الدوليلللةت ينبغلللي أن تأخللل  فلللي االعتبللار الكاملللل التزاملللات اليونلللان بموجلللب 

 لصلة )جمهورية إيران اإلسالمية(؛معاهدات حقوق اإلنسان بات ا
ضمان المساواة فلي وصلول الفتيلات والنسلاء إللى جميلم مسلتويات  134-109

 التعليم في جميم المنا ق )جمهورية كوريا(؛
ضمان استدامة وتعميم وصلول األ فلال إللى التعلليمت بملا فلي بللك  134-110

 نامية )ماليزيا(؛األ فال بوو اإلعاقة واأل فال ال ين يعيشون في المنا ق ال
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اتخاب خطوات ملموسة إلنهاء التمييز ضد األاخاص بوي اإلعاقة  134-111
 )ملديف(؛

معالجللة التمييللز اللل ي يواجهلله األاللخاص بوو اإلعاقللة فيمللا يتعلللق  134-112
 بالحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية )غانا(؛

تعللللليم الشللللامل مواصلللللة وضللللم السياسللللات الراميللللة إلللللى تحقيللللق ال 134-113
 للجميم وضمان حصول األاخاص بوي اإلعاقة على فرص عمل )إسراميل(؛

تكثيللف الجهللود الراميللة إلللى القوللاء علللى التمييللز ضللد األاللخاص  134-114
بوي اإلعاقللة بغيللة تحسلللين فللرص حصللولهم عللللى العمللل والخللدمات االجتماعيلللة 

 والتعليم )تايلند(؛
الللخاص بوي اإلعاقلللة فلللي مجلللاالت التلللرويج لزيلللادة اسلللتقاللية األ 134-115

التصللديق علللى اتفاقيللة حقلللوق نحللو الصللحة والعمالللة والتعللليم كخطللوات إضللافية 
 األاخاص بوي اإلعاقة )إسبانيا(؛

اتخاب الخطوات الالزمة ل دماج الكامل أل فلال الروملا فلي نظامهلا  134-116
 فلال الروملا التعليميت بطرق منها وضم حلد للتمييلز والعلزل اللل ين يعلاني منهملا أ

 في المدارس )أستراليا(؛
إللللى  مواصللللة تحسلللين فلللرص وصلللول األقليلللاتت وبخاصلللة الروملللات 134-117

 )البرازيل(؛ الروماومراهقو  ال سيما أ فال التعليمت
اتخللاب خطللوات إلنهللاء التمييللز والعللزل الللل ين يتعللرض لهمللا أ فللال  134-118

 اتها الدولية )سويسرا(؛التزامبما يتمااى مم الروما في النظام المدرسيت 
التنفي  الكامل لالستراتيجية الو نيلة إلدملاج الروملا ملن أجلل تالفلي  134-119

 على التعليم والعمل )هندوراس(؛ همالتمييز ضدهم وزيادة فرص حصول
مواصللة تللدعيم اإلجللراءات الراميلة إلللى حمايللة وتعزيلز حقللوق الرومللا  134-120

 )األرجنتين(؛
  تكثيف اإلجراءات التي تولمن إدملاج جماعلة الروملا وتمتعهلا تمتعلاا  134-121
 بحقوق اإلنسانت ال سيما الحق في العمل والتعليم )بيرو(؛ كامالا 
مواصلللللة العمللللل علللللى ضللللمان االحتللللرام الكامللللل لحقللللوق اإلنسللللان  134-122

الخاصلللة بالسلللكان الروملللا فلللي اليونلللانت وعلللدم التمييلللز ضلللدهمت بملللا يتماالللى ملللم 
ات الدوليلللللة لليونلللللانت وتنفيللللل  االسلللللتراتيجيات المعتملللللدة عللللللى جميلللللم االلتزامللللل

 )السويد(؛ وفعاالا  تاماا  المستويات تنفي اا 
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مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسينت بملا فلي  134-123
بللللك ضلللمان قيلللام المحلللاكم المدنيلللة المحليلللة بمراجعلللة ومراقبلللة القلللرارات التلللي 

ينيللة لاقليللة المسلللمة فللي تراقيللا فيمللا يتعلللق بللاإلرث والقوللايا تتخلل ها الهيئللات الد
 األسرية )أستراليا(؛

 مواصلة حماية حقوق المهاجرين )المغرب(؛ 134-124
 ضمان االحترام الكامل لحقوق اإلنسان للمهاجرين )نيجيريا(؛ 134-125
مواصلللللة حمايللللة حقللللوق المهللللاجرين اللللل ين يعيشللللون فللللي إقليمهللللا  134-126

 )السنغال(؛
اإلالللراف عللللى نلللروف عملللل العملللال المهلللاجرين عللللى نحلللو فعلللال  134-127

 )بيالروس(؛
 التعجيل في تعزيز قدرات دامرة اللجوء )النمسا(؛ 134-128
تأمين نروف استقبال مالمملة لطلالبي اللجلوء بحيل  يتلقلون اللدعم  134-129
لمتطلبللات االتفاقيللة األوروبيللة لحمايللة حقللوق اإلنسللان والحريللات األساسللية  وفقللاا 

 وقانون االتحاد األوروبي )النمسا(؛
ضللمان اسللتمرار إدارة تللدفقات الالجئللين عبللر إقليمهللا بمللا يتمااللى  134-130

 مم التزاماتها في مجال حقوق اإلنسان )إسبانيا(؛
ال لالجئلللين والمهللللاجرين إيلللالء األولويلللة لتحسلللين نلللروف االسلللتقب 134-131

 ومواصلة جهودها من أجل ضمان إجراءات لجوء تتسم بمزيد من الكفاءة )النرويج(؛
المتخللل ة  أن تكلللون التلللدابير التشلللريعية والسياسلللاتيةالحلللرص عللللى  134-132

للتصللدي للزيللادة التللي تشللهدها فللي أعللداد المهللاجرين غيللر النظللاميين متسللقة مللم 
القللانون الللدولي لحقللوق اإلنسللان والقللانون الللدولي لالجئللينت وبخاصللة مبللدأ عللدم 

 اإلعادة القسرية )كندا(؛
العملللللل عللللللى تحسلللللين وضلللللم المهلللللاجرينت ال سللللليما فيملللللا يتعللللللق  134-133

علللن تحسلللين  وبنوعيلللة هللل ه اإلجلللراءاتت فولللالا  بوصلللولهم إللللى إجلللراءات اللجلللوء
الظروف السامدة في مراكز االحتجلازت وضلمان االحتلرام الكاملل لحقلوق اإلنسلان 
الخاصللة بجميللم المهللاجرين ومللنحهم الحمايللة بمللا يتمااللى مللم االلتزامللات الدوليللة 

 لليونان )السويد(؛
جلرة الموي في معالجلة ملا اسلتجد ملن تلدفق لالجئلين وضلغو  اله 134-134

  مم االستمرار في ضمان االحترام الالزم لحقوق اإلنسان )مصر(؛
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اتخلللاب تلللدابير إضلللافيةت سلللواء ملللن حيللل  التشلللريعات والسياسلللات  134-135
 المنف ةت من أجل ضمان احترام حقوق اإلنسان لجميم المهاجرين )بولندا(؛

الحرص على أن تحترم التشريعات الو نية حقوق اإلنسلان الخاصلة  134-136
ت وتكثيلف جميلم الجهلود تاملاا  بالمهاجرينت وسياسلات وممارسلات الهجلرة احتراملاا 

 الرامية إلى تنفي  خطة العمل الو نية وإدارة ارون الهجرة )الكرسي الرسولي(؛
الحلللللرص عللللللى أن تحتلللللرم التشلللللريعات المحليلللللة حقلللللوق اإلنسلللللان  134-137

 )آيسلندا(؛ تاماا  والالجئين والمهاجرين احتراماا 
الحللللرص علللللى أن تبللللدأ السلللللطة المكلفللللة بللللإدارة أمللللوال االتحللللاد  134-138

األوروبللليت مثلللل صلللندوق اللجلللوء والهجلللرة واإلدملللاجت عملياتهلللا فلللي أسلللرع وقلللت 
 ممكن )آيسلندا(؛

تسللللريم الجهللللود الراميللللة إلللللى تللللوفير هياكللللل فعالللللة لتحديللللد هويللللة  134-139
ايا التعلل يبت ت بمللن فلليهم ضللحمللن بللين الوافللدين المهللاجرين والالجئللين الوللعفاء

 والترتيبللاتاإلعاقللةت وتقللديم الرعايللة  ووالقصللر غيللر المصللحوبينت واألاللخاص بو 
 (؛يرلنداآ)التيسيرية لهم وحمايتهم ودعمهم 

مواصللللة تقلللديم المسلللاعدة للمهلللاجرين غيلللر النظلللاميين الفلللارين ملللن  134-140
النزاعللات وحمايللة حقللوقهم مللن خللالل إقامللة اللراكات علللى الصللعيدين اإلقليمللي 

 والدولي )ماليزيا(؛
ضللللللمان التللللللوفير المنهجللللللي لمعلومللللللات كافيللللللة لجميللللللم الالجئللللللين  134-141

والمهاجرين الوافدين إلى اليونان بشأن إجراءات اللجوءت ونظلام االتحلاد األوروبلي 
 إلعادة التو ين وإمكانيات لم امل األسرة )ناميبيا(؛

المهلاجرين ملن بلين ملتمسلي اللجلوء و  ضمان حصلول األالد ضلعفاا  134-142
كالنسلللللاء الحواملللللل أو النسلللللاء الالتلللللي للللللديهن أ فلللللال صلللللغارت والقصلللللر غيلللللر   -

علللللى الخلللدمات األساسلللية وتمللللتعهم  - المصلللحوبينت واألالللخاص بوي اإلعاقلللة
 بظروف عيش آمنة والمقةت بسبل منها زيادة القدرة االستيعابية للمالجئ )كندا(؛

والمنظملات الدوليلة األخلر ت العملت بالتعاون مم البلدان األوروبيلة  134-143
علللى تحسللين المللوارد والظللروف المعيشللية والسللالمة فللي مراكللز البللت فللي  لبللات 

 المهاجرين )الواليات المتحدة األمريكية(؛
موللللللاعفة الجهللللللود الراميللللللة إلللللللى ضللللللمان نللللللروف معيشللللللية المقللللللة  134-144

 للمهاجرين وملتمسي اللجوء في مراكز االستقبال )كوستاريكا(؛
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واصلللللة تطللللوير اإلدارة الو نيللللة للجللللوء مللللم إيللللالء اهتمللللام خللللاص م 134-145
لحقللوق اإلنسللانت وللظللروف المعيشللية فللي مرافللق االسللتقبال والحتياجللات الفئللات 

 الوعيفة )فنلندا(؛
مواصللللة تعزيلللز االسلللتراتيجيات الراميلللة إللللى تالفلللي اإلقاملللة الطويللللة  134-146

فللي المراكللز التللي ال تتللوفر  لهللرالء المهللاجرينت ال سلليما القصللر غيللر المصللحوبينت
 فيها الهياكل األساسية الالزمة )المكسيك(؛

زيللادة قللدرة المالجللئ علللى بالتعللاون مللم الشللركاء الللدوليينت العمللل  134-147
 على استيعاب ملتمسي اللجوء واأل فال غير المصحوبين )ناميبيا(؛

يلم مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان نلروف معيشلية المقلة فلي جم 134-148
مراكللز اسللتقبال واحتجللاز المهللاجرين وملتمسللي اللجللوء مللن خللالل تللوفير مسللتو  

الصللحية وإمكانيللة نللروف النظافللة مالمللم مللن خللدمات الرعايللة الصللحية واألغ يللة و 
 ليشتي(؛ - الوصول إلى وسامل النقل )تيمور

ضللمان نللروف معيشللية المقللة فللي جميللم مراكللز اسللتقبال واحتجللاز  134-149
 من خالل توفير خدمات كافية )أوغندا(؛ توملتمسي اللجوءالمهاجرين 

إيللللالء االهتمللللام الللللالزم لسللللالمة المهللللاجرين والمللللونفين الللللدوليين  134-150
 العاملين في مراكز االستقبال في الجزر اليونانية )بلجيكا(؛

لتحسين عملية رصد القصر غير المصحوبين الالزمة تدابير الاتخاب  134-151
لللى البللد وتحديللد هللويتهم وتقللديم الرعايلة لهللم )المملكللة المتحللدة الل ين يصلللون إ

 يرلندا الشمالية(؛آلبريطانيا العظمى و 
الالجئللللين وملتمسللللي يخللللا وضللللم نظللللام فعللللال للرعايللللة والوصللللاية  134-152

 اللجوء من القصر غير المصحوبين ورصد ما يكفي من موارد له )النرويج(؛
الكاملللللة لهيئللللة تعنللللى باإلاللللراف علللللى النظللللر فللللي إسللللناد السلللللطة  134-153

المسلللامل المتعلقلللة بحمايلللة المهلللاجرين القصلللر غيلللر المصلللحوبينت بالتنسللليق ملللم 
 وكاالت أخر  )بنما(؛

اتخاب التدابير الالزمة لتحسين القاعلدة التشلريعية بغيلة زيلادة فعاليلة  134-154
المرسسللللات التلللللي تكفلللللل الوصلللللاية عللللللى األ فلللللال غيلللللر المصلللللحوبين )االتحلللللاد 

 . لروسي(ا
  وتحظى التوصيات التالية بتأييد اليونان التي تر  أنها نُف ت بالفعل: -135

التصديق على االتفاقية الدولية للقولاء عللى جميلم أالكال التمييلز  135-1
 العنصري )السنغال(؛
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 إدراج التثقيلللف فلللي مجلللال حقلللوق اإلنسلللان فلللي المنلللاهج الدراسلللية 135-2
 ؛)ملديف(
المتعلللق بمكافحللة العنللف المنزلللي  3005/2006قانونهللا ح يتنقلل 135-3

ت من أجل معالجة مسألة االغتصاب الزوجيت وحظر العنف الجسدي ضد القصلر
 . وتيسير اإلجراءات القانونية أمام الوحايا )تايلند(

 ستدرس اليونان التوصيات التاليةت وستقدم ردوداا عليها في وقت مناسلب ال يتجلاوز -136
  :2016الثالثة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في أيلول/سبتمبر موعد الدورة 
اتفاقيللللللة منظمللللللة العمللللللل الدوليللللللة النظللللللر فللللللي التصللللللديق علللللللى  136-1
 )الفلبين(؛ 189 رقم
المتعلقلللة  189التصللديق عللللى اتفاقيللة منظملللة العمللل الدوليلللة رقللم  136-2

 )كينيا(؛وإدراج أحكامها في القانون الداخلي بالعمال المنزليين 
التفاقية مجلس أوروبلا لحمايلة حقلوق  12التصديق على البروتوكول رقم  136-3

 ؛)هنغاريا( (اإلنسان والحريات األساسية )جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاا 
التصللللللديق علللللللى االتفاقيللللللة اإل اريللللللة لحمايللللللة األقليللللللات القوميللللللة  136-4

 (؛)جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاا 
تكثيف العمل الرامي إلى التصديق على اتفاقيلة مجللس أوروبلا اإل اريلة  136-5

 )هنغاريا(؛ 1997لحماية األقليات الو نية التي وقعت عليها اليونان في عام 
التفعيلللللل التلللللام للمرصلللللد اللللللو ني لحقلللللوق الطفللللللت وتحديلللللد دوره  136-6

 التنسيقي بوضو  )توغو(؛
الحللللرص علللللى اسللللتخدام سياسللللاتها وتشللللريعاتها ولوامحهللللا وتللللدابير  136-7
التجاريلة المرسسلات  ضللوعمنلم ومعالجلة تزايلد خطلر في نفاب استخداماا فعاالا اإل

حلللتالل األجنبلللي حلللاالت االبملللا فلللي بللللك فلللي االنتهاكلللات فلللي حلللاالت النلللزاعت 
 فلسطين(؛ )دولة
ةت لليس فقل  ملن جانلب اتخاب تدابير تشريعية للحد ملن خطلاب الكراهيل 136-8

عن  ريق وسام  اإلعالم الرميسلية والشخصليات العاملةت بسلبب  المتطرفينت ولكن أيواا 
الجللرامم المرتكبللة بللدافم الكراهيللة ضللد الالجئللين والمهللاجرين واألقليللاتت بمللا فللي تزايللد 

 بلك جرامم الكراهية التي تطال األقليات الدينية واإلثنية )باكستان(؛
اتخللللاب تللللدابير إضلللللافية فعالللللة لمكافحللللة الجلللللرامم العنصللللرية التلللللي  136-9

تسلللتهدف المهلللاجرين والروملللات ال سللليما فلللي مجلللاالت العماللللة والتعلللليم والصلللحة 
 واإلسكان )قطر(؛
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التحقيلللق بفعاليلللة فلللي حلللاالت التمييلللز ضلللد غيلللر الملللوا نين وأفلللراد  136-10
التصللريحات المعاديللة للسللامية األقليللات الدينيللة والعرقيللة وإدانتهللات وكلل لك إدانللة 

 من جانب المونفين العموميين )الواليات المتحدة األمريكية(؛
اتخلللللاب خطلللللوات صلللللوب االعتلللللراف القلللللانوني الكاملللللل بالعالقلللللات  136-11

 توالللزواج تالمسللجلةت والشللراكة الماليللة ةالجنسللية المثليللة؛ ويشللمل بلللك الشللراك
 وإمكانية تبني األ فال )هولندا(؛

آليللة مسللتقلة للتحقيللق فللي ادعللاءات التعلل يب علللى يللد أفللراد وضللم  136-12
لحللللدود زمنيللللة صللللارمة  الشللللر ة لوللللمان بقللللاء االحتجللللاز لللللد  الشللللر ة خاضللللعاا 

 ولمراجعة قوامية من جانب المحكمة )ألبانيا(؛
إلغلللاء و  اعتملللاد التلللدابير التشلللريعية الالزملللة لحظلللر احتجلللاز القصلللر 136-13

 تجريم تسول األ فال )كوستاريكا(؛
الوفللاء بالتعهللد اللل ي التزمللت بلله منلل  فتللرة  ويلللة فيمللا يتعلللق ببنللاء  136-14

مسجد في أثينات وفتح أحد المساجد التاريخية في ثيسالونيكي لممارسلة العبلادةت 
 عن تخصيا مقبرة للمسلمين في المدينتين )تركيا(؛ فوالا 
ابي غيللر عقللاعتللراف ببللديل إدراج التشللريعات الحاليللة بغيللة مراجعللة  136-15

 )أوروغواي(؛ للخدمة العسكرية يتا  لجميم المستنكفين ضميرياا وغير تمييزي 
النظر في إجراء تغييرات في التشلريعات والممارسلات لولمان علدم  136-16

مللن الخدمللة العسللكرية  تعللرض األفللراد اللل ين يعبللرون عللن االسللتنكاف الوللميري
للمولللايقة  تاإللزاميلللة عللللى أسلللاس حريلللة الفكلللر والولللميرت أو اإلعاقلللةت أو اللللدين

أداء خدمللة مدنيللة تتسللاو  فللي مللدتها مللم الخدمللة وتمكيللنهم مللن المحاكمللةت  أو
 العسكرية )سلوفينيا(؛

وضم حد لتجلريم التشلهير وإدراجله فلي قلانون ملدني  بقلاا للمعلايير  136-17
 ا(؛الدولية )غان

ت المحلية اتخاب تدابير دقيقة لتسجيل رابطات مختلف المجتمعات 136-18
بمللا فللي بلللك تلللك التللي تطالللب بالحصللول علللى مركللز األقليللة )جمهوريللة مقللدونيا 

 (؛اليوغوسالفية سابقاا 
االعتللراف بالرومللا كأقليللة ومواصللللة تحسللين المعللايير فللي مجلللاالت  136-19

 )ألمانيا(؛ اإلسكان والتعليم والرعاية الصحية
تطبيق نظام حصا مالممة للتعجيل في تحقيق المساواة في تمثيل  136-20

 المرأة في جميم مجاالت الحياة العامة )كوستاريكا(؛
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اعتملللاد تلللدابير لزيلللادة تمثيلللل الملللرأة فلللي مناصلللب المسلللرولية فلللي  136-21
 الهيئتين التشريعية والتنفي يةت وتحديد آجال زمنية محددة ل لك )ايلي(؛

مراجعلللة التشلللريعات لولللمان حظلللر جميلللم أالللكال الكراهيلللة ضلللد  136-22
 األقليات بموجب القانون )جمهورية كوريا(؛

بالملدارس وبقلامهم  اتخاب تدابير لزيادة معدالت التحاق الطالب الروملا 136-23
فيها من خالل جمللة أملور بينهلا وضلم تلدابير الاملة وكافيلة لتغطيلة التكلاليف المتعلقلة 

 فلسطين(؛ تعليم في أوسا  أسر الروما )دولةبالتعليم والتوعية بأهمية ال
الحلللللد ملللللن اللجلللللوء إللللللى احتجلللللاز ملتمسلللللي اللجلللللوء والالجئلللللين  136-24

 واألاخاص عديمي الجنسية )النرويج(؛
مواعفة الجهود لتنفي  خطة العمل الو نية المتعلقلة بلإدارة اللجلوء  136-25

 والهجرةت وإنشاء آلية إلجراء مراجعة قوامية تلقامية ألوامر الطرد )هندوراس(؛
حظللر احتجللاز األ فللال غيللر المصللحوبين فللي القللانون والممارسللةت  136-26

ين مللن ملتمسللي وزيللادة قللدرات المالجللئ علللى اسللتيعاب األ فللال غيللر المصللحوب
 . اللجوء )بلجيكا(

 ولم تحظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد اليونانت وسيشار إليها على ه ا األساس: -137
 حقللوق لحمايللة الدوليللة االتفاقيللةالنظللر فللي إمكانيللة االنوللمام إلللى  137-1
 ؛(مصر) أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميم
االتفاقيلللة الدوليلللة لحمايلللة حقلللوق جميلللم النظلللر فلللي التصلللديق عللللى  137-2

 العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )الفلبين(؛
االتفاقيللللة الدوليللللة لحمايللللة حقللللوق جميللللم العمللللال االنوللللمام إلللللى  137-3

 المهاجرين وأفراد أسرهم )السنغال(؛
االنوللللمام إلللللى االتفاقيللللة الدوليللللة لحمايللللة حقللللوق جميللللم العمللللال  137-4

 )تركيا(؛ المهاجرين وأفراد أسرهم
التصللديق علللى االتفاقيللة الدوليللة لحمايللة جميللم العمللال المهللاجرين  137-5

 )كينيا(؛وإدراج أحكامها في القانون الداخلي وأفراد أسرهم 
النظلللر فلللي التصلللديق عللللى االتفاقيلللة الدوليلللة لحمايلللة حقلللوق جميلللم  137-6

 )ايلي(؛( ليشتي -تيمور العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )الجزامر( )
فلي االنولمام إللى االتفاقيلة الدوليلة لحمايلة حقلوق جميلم  النظر 137-7

 العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )إندونيسيا(؛
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التصللللديق علللللى االتفاقيللللة الدوليللللة لحمايللللة حقللللوق جميللللم العمللللال  137-8
 ( )أوروغواي( )غانا( )غواتيماال( )هندوراس(؛إكوادورالمهاجرين وأفراد أسرهم )

التصلللللديق عللللللى االتفاقيلللللة الدوليلللللة لحمايلللللة حقلللللوق جميلللللم العملللللال  137-9
المهللاجرين وأفللراد أسللرهمت وتنقلليح القللوانين واللللوامح الو نيللة لكفالللة حمايللة كاملللة مللن 
 السخرة لجميم فئات العمالت وضمان إجراء رقابة فعالة على نروف العمل )ألبانيا(؛

مجللال التعللليم الصللادرة التصللديق علللى اتفاقيللة مكافحللة التمييللز فللي  137-10
 عن منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )سلوفينيا(؛

النظر في االنومام إلى الميثاق األوروبي للغات اإلقليمية أو لغلات  137-11
 األقليات )هنغاريا(؛

اتخللاب تلللدابير موجهلللة نحلللو النتللامج للقولللاء عللللى التمييلللز وخطلللاب  137-12
 والمسلمين وأعواء األقلية المسلمة التركية )تركيا(؛الكراهية ضد المهاجرين 

فلي ن في الممارسة العمليلة المسلاواة اتخاب خطوات مجدية كي توم 137-13
جميلم األالخاصت لالتمتم الفعال بالثقافلة والمهنلة وممارسلة اللدين واسلتخدام اللغلة 

 بانيا(؛بمن فيهم من يركدون انتماءهم إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية )أل
اتخاب الخطوات الالزمة لالعتلراف بلالمفتين الل ين تنتخلبهم األقليلة  137-14

 )تركيا(؛ 3536/2007التركية المسلمة وإلغاء المواد بات الصلة من القانون 
تعديل المواد بات الصلة من القانون المتعلق بالمرسسلات والسلما   137-15

 مرسساتها واإلاراف عليها )تركيا(؛لاقلية التركية المسلمة بالتمتم بتسيير 
تنفي  األحكام الصادرة عن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في  137-16
بشلللأن  لبلللات ثلللالث ملللن رابطلللات األقليلللات ُحظلللرت عللللى أسلللاس  2008علللام 
 ن أسمامها لكلمة "تركية" )تركيا(؛توم  
ايلللة اتخلللاب تلللدابير فعاللللة لالعتلللراف بجميلللم األقليلللات ملللن أجلللل حم 137-17

حقوقهللللللا ولغتهللللللا ودينهللللللا وثقافتهللللللا وهويتهللللللا حمايللللللة تامللللللة )جمهوريللللللة مقللللللدونيا 
 (؛اليوغوسالفية سابقاا 

موللاعفة جهودهللا مللن أجللل التبديللد التللام لقلللق لجنللة حقللوق الطفللل  137-18
إزاء اسللتمرار التمييللز ضللد أ فللال الرومللا واأل فللال بوي األصللول التركيللة وأ فللال 

ى أسللللاس االنتمللللاء إلللللى األقليللللة المقدونيللللة ف نفسللللها علللللالجماعللللات التللللي تعللللر  
  (؛)جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاا 
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س بللاللغتين التركيللة الشللروع فللي إجللراءات فللتح ريللاض لا فللال تللدر   137-19
علللن ملللدارس جديلللدة ثناميلللة اللغلللة تراعلللي االحتياجلللات الراهنلللة  واليونانيلللةت فولللالا 
 لاقليات )تركيا(؛

الفعال لخطلة العملل الو نيلة المتعلقلة بالمهلاجرين  النظر في التنفي  137-20
دون المسللاس بوضللم هللرالء المهللاجرين عللن  ريللق إلغللاء تجللريم حالللة الهجللرة غيللر 

 النظامية )بنغالديش(؛
ضلمان معامللة إنسللانية وكريملة لالجئللين فلي مراكللز االحتجلاز تحتللرم  137-21

هلا وضلم حلد لعمليلات المباد  العالمية لحقوق اإلنسانت وتطبيق جملة تلدابير بين
الترحيلل الفللوري علللى الحللدود البحريللة والبريلة وعمليللات ترحيللل واعتقللال األ فللال 

وتللللوفير أكبللللر قللللدر ممكللللن مللللن الحمايللللة لا فللللال غيللللر  تالمهللللاجرين والالجئللللين
 المصحوبين )إكوادور(؛

اعتماد وتنفي  مزيد ملن البلرامج والسياسلات التلي تركلز عللى إدملاج  137-22
 واألقليات القومية في المجتمم اليوناني )أوكرانيا(؛المهاجرين 

وضللم اسللتراتيجية اللاملة و ويلللة األجللل تتعلللق بللالالجئين والمهللاجرينت  137-23
 والحيلولة دون انتهاك مبدأ عدم اإلعادة القسرية/اإلبعاد القسري )قطر(؛

ملوا ن يونلاني ألغيلت جنسليتهم  60 000إعادة الجنسية لحلوالي  137-24
 . من قانون الجنسية اليونانية )تركيا( 19لمادة بموجب ا

جميلللم االسلللتنتاجات و/أو التوصللليات اللللواردة فلللي هللل ا التقريلللر تعبلللر علللن موقلللف  -138
وال ينبغللي أن يفهللم أنهللا  - الدولللة )الللدول( التللي قللدمتها و/أو الدولللة موضللوع االسللتعراض

 .تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله
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