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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين بالسـتعراض الـدورا الشـاململ املنشـج وجـب جمـرار ولـ قـو
اإلنسـ ـ ــا  1/5امل ـ ـ ـ ر  18زيرا /يوني ـ ـ ـ 7001مل دورت ـ ـ ـ العش ـ ـ ـرين الف ـ ـ ـ ة مـ ـ ــن  71تش ـ ـ ـرين
األول/أكتـ ــوبر  1تش ـ ـرين النـ ــا /نوفم  .7014واستُعرضـ ــل احلالـ ــة البوسـ ــنة وا رس ـ ـ
اجللســة  16املعقــودة  5تشـرين النــا /نوفم  .7014وتـرأو وفــد البوســنة وا رسـ نائــب وريــر
قو اإلنسـا والججنيـيف البوسـنة وا رسـ مل السـيد مـيج دراشيـزيفتم .واعتمـد الفريـق العامـل
جلست  18املعقودة  1تشرين النا /نوفم .7014
هذا التقرير عن البوسنة وا رس
قو اإلنسا فريق املقررين التـا
 -7و  15كانو النا /يناير  7014مل اختار ول
(اجملموعــة النجثي ــةري لتيس ـ اســتعراض احلال ــة البوس ــنة وا رس ـ ة ال ــاد الروس ـ و وري ــة
كوريا وس اليو .
 -3وعمـجا بج كــال الفقـرة  15مــن مرفـق القـرار  1/5والفقـرة  5مــن مرفـق القـرار 71/16مل
صدرت الوثائق التالية ألشراض استعراض احلالة البوسنة وا رس ة
(أري

تقرير وطين/عرض خط مقدل وفق ا للفقرة (15أري (A/HRC/WG.6/20/BIH/1ري؛

(بري جتميع للمعلومات أعدت مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـو اإلنسـا وفقـا
للفقرة (15بري (A/HRC/WG.6/20/BIH/2ري؛
(جري موجز أع ّدت املفوضية وفقا للفقرة (15جري )A/HRC/WG.6/20/BIH/3ري.
 -4وأ يلل البوسنة وا رس عن طريق اجملموعة النجثية جمائمة أسنيلة أع ّدهتا مقدما كل
مــن ســبانيا وأملانيــا وبلميكــا واجلم وريــة التشــيكية وســلوفينيا ولي تنشــتاين واملكســي واململكــة
املتحدة ل يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا .وميكـن الطـجع علـى تلـ املسـائل
على املوجمع الشبك اخلارج لجستعراض الدورا الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أشــار وفــد البوســنة وا رسـ مل الــذا يرأسـ نائــب وريــر قــو اإلنســا والججنيــيف
البوسنة وا رس مل السيد ميجدين دراشيزيفتممل أ البلـد أطلـق عـددا مـن األنشـطة ون ّفـ ذها
أعقــاب الســتعراض الــدورا الشــامل األول .ولكن ـ واج ـ مشــاكل اجمتصــادية و ائيــة كن ـ ة
الة قو اإلنسا  .ومن بيف تل املشاكل الفيضانات العارمة اليت أثّـرت اجلـزء
أثّرت
األك من البلد.
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 -6وذكــر الوفــد بعــا الصــكول الــيت انضــم لي ــا البلــد اةونــة األخ ـ ةمل ومن ــا اتفاجميــة
ول ـ أوروبــا بشــج ألايــة األطفــال مــن الســتتجل اجلنس ـ والعتــداء اجلنس ـ مل واتفاجميــة ول ـ
أوروب ــا املتعلق ـ ـ ة بالتصـ ــال باألطفـ ــالمل وال وتوكـ ــول الختي ــارا للع ـ ــد الـ ــدو اخلـ ــا بـ ــاحلقو
الجمتصادية والجتماعية والنقافية.
اللمنـة املعنيـة اقـو األشـ ا ذوا اإلعاجمـةمل وذكـر الوفــد
 -1وجمـد جمُـدل التقريـر األو
سـيف الـة األشـ ا ذوا
أ البوسنة وا رسـ انضـمل أنشـطة ولـ أوروبـا الراميـة
اإلعاجمــة .وجمـ ّـرر ولـ الــورراء نشــاء ولـ ش ـ و األش ـ ا ذوا اإلعاجمــة البوســنة وا رس ـ
ليكــو هينيــة استشــارية مكلفــة برصــد تنفيــذ اتفاجميــة قــو األش ـ ا ذوا اإلعاجمــةمل وشــرع
دخــال تعــديجت علــى التش ـريع ذا الصــلة .وص ـ ّدجمل البوســنة وا رس ـ علــى التفاجميــة الدوليــة
أجمرت باختصـا اللمنـة املعنيـة
حلماية يع األش ا من الختفاء القسرا عال 7017مل و ّ
االت الختفاء القسرا .وأنشئ املع د اخلا بش و املفقودين البوسنة وا رس مل واجل ود
جارية من أجل نشاء هيكل جديد إلدارت وصندو لدعم أسر املفقودين.
 -8وذكر الوفد تداب جيرا اختاذهـامل مـن بين ـا ريـادة عـدد املسـ وليف املـدربيف علـى مسـتو
الكيانيف و دخال سينات على نظال رصد التمييـز علـى الصـعيد الـوطين مـن خـجل نشـاء نظـال
جلمع البيانات عن الت التمييز.
 -٩وفيمــا يتعلــق امايــة الطفــلمل أشــار الوفــد
بعديد من وثائق السياسة العامة.

خطــة العمــل املتعلقــة بالطفــل واستش ـ د

 -10وفيما يتعلق بالتعليم اجلامعمل ذكر الوفد عددا مـن التـداب املتعلقـة بتعلـيم أطفـال الرومـامل
مدرسـيف مــن الرومــا بالتعــاو مــع منظمـات شـ كوميــةمل وتقــد عــدد
ـا في ــا تعيــيف مســاعدا ّ
من احلوافز لجلتحا باملدارو والنتظال في ا .وأشار الوفد أ عدد األطفـال الـذين يتسـربو
د بعيد.
من املر لتيف البتدائية والنانوية اخنفا
 -11وشــدد الوفــد علــى أ الوثــائق القانونيــة والس ـ اتيمية الــيت تــنظّم عمليــة التعلــيم وضــعل
الشروط املسبقة لت ينية بينية جمائمة على التسامح والتعددية اإلثنية املدارو.
 -17وبـ ّـيف أ ول ـ األجمليــات القوميــة علــى مســتو الدولــة ومســتو الكيــانيف يضــم نلــيف عــن
يع األجمليـات البوسـنة وا رسـ  .واعتُمـدت اسـ اتيمية لشـ و الرومـا وخطـة عمـل منقحـة ملعاجلـة
وخصصل لتنفيذمها ميزانية
جمضايا الروما والت العمل والسكن والرعاية الصحية عال 7013مل ُ
تصل  1.5مليو يورو .والعمل جا ٍر أيض ا إلنشاء من اس اتيم ملعاجلة جمضايا األجمليات القومية.

 -13وفيمــا يتعلــق ســجلة اإلدمــاج الجتمــاع مل بـ ّـيف الوفــد أ البوســنة وا رسـ تقـ ّدل تقــارير
منتظمـ ــة عـ ــن التصـ ــدا ملشـ ــاكل الفنيـ ــات الضـ ــعيفةمل وجمـ ــد اجم ـ ـل ب ـ ـرامج تسـ ــت دت األجمليـ ــات
واألطفــال والنســاء ضــحايا العنــف والجتــار باألش ـ ا نـُفــذت مــن خــجل أم ـوال ضــافية مــن
امليزانيــة ومــن ب ـرامج امل ـاحنيف الــيت يشــرت علي ــا عــدد مــن املنظمــات الدوليــة .كمــا نـُفــذت ب ـرامج
للحماية بالتعاو مع منظمات ش كومية حملية.
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 -14وفيما يتعلق باحلق وثائق السفرمل أ ّكد الوفد أ املواطنيف الـذين يسـتوفو املعـاي الـيت
لولــو احلصــول علــى وثــائق ســفرمل وأ تقــدما كبـ ا
يــنع علي ــا القــانو املتعلــق ببطاجمــات ا ويــة ّ
أُ رر تنفيذ اإلعج اإلجمليم ذا الصلة ( عج رشربري.
 -15وأشار الوفد أ تـداب شـاملة تاختـذت ملنـع الجتـار باألشـ ا علـى مـدار السـنوات
ال  15املاضية منذ ظ وره ألول مرة البوسنة وا رس  .وأشار الوفد أ عددا من امل شرات
الواردة تقارير الرصد الدو تتفق تقييم ـا بـج املشـكلة مـا رالـل جمائمـةمل ولكـن بدرجـة أجمـل
بكن ا كانل علي السـنوات السـابقة .وأشـار الوفـد اعتمـاد اسـ اتيمية ملكافحـة الجتـار
بالبش ــر البوس ــنة وا رسـ ـ وخط ــة عمل ــا ل عـ ـوال  .7015-7013وذك ــر أ السـ ـ اتيمية
تستند هنج مبتكر ينطوا على مشاركة اجملتمع املد مشاركةا كاملة.
وبيف الوفد أ املساعدة النفسية والطبية والجتماعيـة والقانونيـة املناسـبة تُقـدَّل ل جانـب
ّ -16
البوس ــنة
ض ــحايا الجت ــارمل وذك ــر تع ــديجت أُدخل ــل ع ــال  7010عل ــى الق ــانو اجلن ــائ
وا رسـ أصــبح الجتــار باألشـ ا مع ــا جرميــةمل اشــي ا مــع املعــاي الدوليــة ذات الصــلة .وجمـ ّدل
الوفد كذل تفاصيل أخر كن ة عن اإلطار القانو احملل املتعلق بالجتار بالبشر.
 -11وعل ــى ص ــعيد مكافح ــة الفس ــاد واجلرمي ــة املنظم ــةمل أش ــار الوف ــد جمـ ـرار جم ــانو ألاي ــة
هنايـة عـال  .7013وأشـار
األش ا املبلتيف عن الفساد م سسات البوسنة وا رس
اعتم ــاد اس ـ ـ اتيمية مكافح ــة الفس ــاد ل ع ـ ـوال  7014-700٩وخط ــة عم ــل لتنفي ــذهامل وجم ـ ـ ّدل
تفاصيل عن التداب التشريعية والسياساتية امل تلفة ذات الصلة.
 -18وفيمـا يتعلـق باملسـائل اجلنســانيةمل ب ّـيف الوفـد أ البوسـنة وا رسـ وجمّعـل وصـ ّدجمل علــى
عــدد مــن التفاجميــات الدوليــة وــال ظــر العنــف ضــد املـرأة والعنــف املنــز مل وواءمــل جموانين ــا
ويسرت تنفيذها .وعلى مستو الكيـانيفمل ُسـنّل جمـوانيف ولـوائح ملنـع العنـف املنـز
الوطنية مع امل ّ
يـع مسـتويات الرعايـة الصــحية
وتـوف احلمايـة منـ  .وتتـيح القـوانيف اجلديـدة وصـول املـرأة
وال تنظيم األسرةمل بصرت النظر عن الة تجمين ا الصح .
 -1٩وذكــر الوفــد أ خطــة العمــل املتعلقــة بالقضــايا اجلنســانية تتضــمن اس ـ اتيميات جمطاعيــة
حمـ ـ ــددةمل مـ ـ ــن جمبيـ ـ ــل خطـ ـ ــة العمـ ـ ــل ل ع ـ ـ ـوال  7011-7014الراميـ ـ ــة تنفيـ ـ ــذ جم ـ ـ ـرار ول ـ ـ ـ
األمن 7000( 1375ري البوسنة وا رس مل واس اتيمية منع العنف املنز ومكافحت ا اد
البوس ــنة وا رس ـ (ال ــادري ل عـ ـوال 7011-7013مل واس ـ اتيمية مكافح ــة العن ــف املن ــز
ورية صربسكا ل عوال .701٩-7014
 -70وذكر الوفـد أيضـ ا اسـ اتيمية الفـ ة  7014-7018لتنفيـذ اتفاجميـة ولـ أوروبـا بشـج
طــور العتمــاد .وأشــار الوفــد
منــع ومكافحــة العنــف ضــد امل ـرأة والعنــف املنــز مل الــيت ه ـ
تـداب أخـر من ـا مشـاريع هتـدت تعزيـز نيـل املـرأة احليـاة السياسـية والعامـة تن ّفـذها وكالــة
قي ــق املس ــاواة ب ــيف اجلنس ــيف البوس ــنة وا رسـ ـ واملراك ــز العامل ــة القض ــايا اجلنس ــانية عل ــى
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ال ـ ــاد .ومنـ ــذ تشـ ــكيل التممـ ــع
مسـ ــتو الكيـ ــانيف .كمـ ــا ُش ـ ـ ّكل جتمـ ــع برملـ ــا نسـ ــائ
آذار/مــارو 7013مل بــذلل األ ـزاب املشــاركة في ـ ج ــدا كب ـ ا علــى صــعيد التطــوير التنظيم ـ
والتجث ال ملا .
 -71وذ ّكــر نــل وريــة صربســكا بــج دســتور البوســنة وا رس ـ يشـ ّكل جــزءا مــن التفــا
اإلطارا العال للسجل البوسنة وا رس (اتفا دايتو ريمل وهو بالتا جزء مـن معاهـدة دوليـةمل
ضافة كون جزءا من التشريعات احمللية .وب ّيف أ الدسـتور ـدد الختصاصـات احملـدودة الـيت
تتمتع هبا م سسات البوسنة وا رس مل وترل الختصاصات األخر كل ا للكيانيف .فالعديد مـن
القضايا اليت ينظر في ا الجتماع تقع ضمن اختصاصات ورية صربسكا .وذكـر أ مـن امل ـم
أيضـ ـا اإلش ــارة أ الدس ــتور ي ــنع عل ــى التنفي ــذ املباش ــر لجتفاجمي ــة األوروبي ــة حلماي ــة ق ــو
اإلنسا واحلريات األساسية.
وري ــة صربس ــكا أ ــررت أثنـ ــاء الف ـ ـ ة جمي ــد النظ ــر تق ــدما كب ـ ـ ا
 -77وأش ــار املمن ــل أ
مكافحة الفسادمل ومن ذل اعتماد اس اتيمية وخطة عململ وتشكيل فريق خ اء لرصد تنفيذمها.
 -73وعلــى صــعيد مكافحــة الجتــار بالبشــرمل أشــار املمنــل اختــاذ خطــوة م مــة تتمنــل
وريـ ــة صربسـ ــكا مـ ــع املعـ ــاي الدوليـ ــة املتعلقـ ــة بتعريـ ــف الجتـ ــار
مواءمـ ــة القـ ــانو اجلنـ ــائ
باألشـ ـ ا  .وجم ــد اخت ــذت وري ــة صربس ــكا ت ــداب أيضـ ـ ا لتنفي ــذ توص ــيات اللمن ــة األوروبي ــة
ملكافحة التعذيب واملعاملة أو العقوبة الج نسـانية أو امل ينـة فيمـا اـع السـمناء احملكـول علـي م.
فظروت ال تمار ّسنلمل وأا تعسف است دال السـلطة أو أا اسـت دال للقـوة املفرطـة أو
اج بعقوبات صارمة.
املعاملة الج نسانية من جانب أفراد الشرطة يُو َ
وريـة صربسـكا يـنع علـى جـزاءات ضـد كـل مـن
وبيف املمنـل أ القـانو اجلنـائ
ّ -74
حيرض على الكراهية أو الفتنة أو التعصب على أساو النتماء القوم أو العنصرا أو الديين.
ّ
وري ـ ــة صربس ـ ــكا نش ـ ــطل و ـ ــال اإلص ـ ــج القض ـ ــائ مل ولك ـ ــن
 -75وذك ـ ــر املمن ـ ــل أ
م سســات جمضــائية كن ـ ة أنش ـنيل الف ـ ة الج قــة للحــرب علــى حنــو لــالف للدســتور .ومــن
الضــرورا القضــاء علــى التمييــز اإلثــين عمــل مكتــب املــدع العــال وحمكمــة البوســنة وا رسـ مل
وخاصة النظر جمضايا جرائم احلرب اليت ارتُكبل ضد الصرب.
 -76وأعــرب نــل وريــة صربســكا عــن أملـ أ ت يــد احلكومــة اجلديــدةمل الــيت ستتشــكل
بعد النت ابات العامة األخ ةمل يع املق ات املعقولة من أجل تنفيذ القرار جمضية سـيدتم
وفينس ـ ـ ض ــد البوس ــنة وا رس ـ ـ  .وس ــبق أ اجم ــل وري ــة صربس ــكا س ــبيجا إللت ــاء ي ــع
األ كال التمييزية املتعلقة بالنت ابات جمليم ا .وأشـار أيضـ ا أ احملكمـة األوروبيـة حلقـو
اإلنســا اجم ــل جمضــية مــاكتوت وداميــانوفتم ضــد البوســنة وا رس ـ القضــاء علــى ارســة
جمضايا جرائم احلربمل ولكن حمكمة البوسنة وا رس مل تعتمـد بعـد
تطبيق القانو بجثر رجع
تداب لتنفيذ هذا الجم ا .
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 -71وفيمــا يتعلــق باملســاواة بــيف يــع األجمليــات اإلثنيــةمل أشــار نــل وريــة صربســكا أ
أي ـا مــن جمــوانيف الكيــا ل تتضــمن أ كام ـا ييزيــة هــذا الصــدد .فــجفراد اعــة الرومــا يتمتعــو
اقو املواطنيف اةخرين نفس امل ا في ا الرعاية الصحية .كما اختذت ورية صربسـكا تـداب
عدي ــدة للن ــوض بوض ــع امل ـرأةمل و ــالت من ــا مكافح ــة العن ــف ض ــد امل ـرأة ومش ــاركة امل ـرأة
السياس ــة والعم ــل .وبص ــفة خاص ــةمل ُعـ ـ ّدل الق ــانو اجلن ــائ ليص ــبح العن ــف املن ــز جرمي ــة ول ــي
جنحــة .واعتمــدت وريــة صربســكا اس ـ اتيمية ملكافحــة العنــف املنــز مل وجمانون ـا وبروتوكــولت
ذات صلةمل وأنشجت أيضا ول ش و الطفل.
 -78وأشار نل ال ـاد أ كومتـ تـدرل وجـود ييـز وـالت معيّنـة داخـل الكيـا مل
و أهنــا واض ــحة دانت ــا يــع أعم ــال التميي ــز .فقــد تاخت ــذت وموع ــة مــن الت ــداب القانوني ــة
ملعاجلة هذه املسجلةمل وأعربل كومة الكيـا رـرأة عـن تجييـدها إلصـج الدسـتورمل وعـن احلاجـة
تبســيه هياكــل احلوكمــة وتقليل ــامل ومكافحــة التمييــز علــى أا أس ـاو .ول بــد مــن احلصــول
على الدعم من البلدا الصديقة ليتمكن املواطنو من التمتع باحلقو نفس ا املكفولـة معظـم
البلـ ــدا املتقدمـ ــة .وذكـ ــر نـ ــل ال ـ ــاد أ الكيـ ــانيف ل ميلكـ ــا ش صـ ــية اعتباريـ ــة دوليـ ــة رشـ ــم
امتجك ما اختصاصات معيّنةمل وأ البيانات اليت أد هبا نل ورية صربسكامل وخـرج هبـا عـن
اإلطار الدستورا القائممل ت كد احلاجة صج دستورا قدوره أ يسـاعد البوسـنة وا رسـ
على قيق الدميقراطية والوفاء بالتزاماهتا الدولية.
ــيف
 -7٩وبـ ّـيف نــل ال ــاد أ التعلــيم الكيــا يقــع ضــمن اختصــا الكانتونــاتمل
تضطلع الورارة ال ادية بدور تنسيق فقه .ولكن ورارة التعليم و كومة ال ـاد اسـتنمرتا ج ـدا
كب ا واعتمدتا اس اتيمية وتوصـيات للقضـاء علـى ا ياكـل املنقسـمة والفصـل املـدارومل الـذا
تشــيع تســميت بـ ـ "مدرســتيف ــل ســقف وا ــد" .ف ــذه شــروط مســبقة لت ينيــة بينيــة جمائمــة علــى
التعدديــة اإلثنيــة والتســامح مــدارو ال ــاد .وسـلّه نــل ال ــاد الضــوء أيضـ ا علــى الســتنمار
واجل ود الجرمة لتحسيف أوضاع األطفال ذوا ال تياجات اخلاصة.
 -30وفيمـا يتعلــق اقــو العمــلمل فــا كومــة ال ــاد ملتزمــة التزامـ ا ل حييــد بالتقيّــد باعمــال
قو كل من املوظفيف وأصحاب العمل وواجباهتم .والعمـل جـا ٍر لوضـع مشـروع جمـانو عصـرا
للعمـل .ويعــرب ال ـاد عــن أسـف راء طــول مــدة بعـا اإلجـراءات القضـائية القضــايا املتعلقــة
بالعمــل .ويشــكل التصــدا لججمتصــاد ش ـ الرو ـ أولوي ـةا أخــر حلكومــة ال ــادة فقــد اعتُمــدت
جم ـوانيف جديــدة تتعل ــق بــاجلنح وتفت ــيم العمــل لتعزي ــز ألايــة الع ــامليف عــن طري ــق ريــادة عملي ــات
التفتيم والعقوبات.
 -31وأشار نل ال اد أ كومة ال اد تع ام ا ِعظَـم املشـاكل الـيت يسـبب ا الفسـاد

وخطورهتــامل مــا دفع ــا الشــروع عــدة عمليــات صــج رئيســية .ور ــا كانــل اخلطــة العامــة
ملكافحــة الفســاد والقانونــا املتصــج هب ـا أهــم اإلصــج ات الــيت جــرت م ـ خرا .ومــن العناصــر
امل مة هذا الصدد حماكم ومكاتب الدعاء العال املت صصة.
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 -37وذكر املمنل أ تقدم ا هائجا أُ ـ ِرر علـى صـعيد سـيف ظـروت ال تمـارمل وأ التشـريع
كال املتعلقة باتا ة اإلجمامة اجل ية سبيجا
ُعدل .وعلى جمدر خا من األمهية هذا الصدد األ ُ
لتنفيذ عقوبة السمن والستعاضـة عـن السـمن بـدفع تعـويا مـا  .وجمـد خففـل تلـ األ كـال
د كب من اكتظاظ السمو .
 -33وأشار املمنل أ جميمة األضرار الـيت أسـفرت عن ـا الفيضـانات األخـ ة بلتـل بجيـيف
اليورومل و أ كومة ال اد بذلل ج ودا هائلة ملساعدة املـواطنيف املتضـررين علـى العـودة
احلياة الطبيعيةمل مركزةا بشكل خا على ضما توريع املساعدات بانصات.
 -34وسلّه املمنل الضوء على تعاو ال اد مـع مكتـب املمنـل السـام واملنظمـات الدوليـةمل
منل اللمنـة الدوليـة املعنيـة بـاملفقودينمل ومنظمـة األمـن والتعـاو أوروبـامل وأعـرب عـن شـكره ـا
يع ـا وللعديــد مــن امل سســات احملليــة والدوليــة األخــر  .وأ ّكــد أ كومــة ال ــاد تظــل تت ــذ
موجمفا مو دا دعم ا حلقو اإلنسا كجولوية عليامل وأهنا ستواصل السع رد لتنفيذ الصكول
الدولية اليت جمبلت ا تنفيذا كامجا.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -35أد  67وف ــدا ببيان ــات أثن ــاء جلس ــة التح ــاور .وت ــرد التوص ــيات املقدم ــة أثن ــاء جلس ــة
التحاور الفرع النا من هذا التقرير.
املوج ـ ــة
 -36فقـ ــد أشـ ــادت وريـ ــة مقـ ــدونيا اليوشوسـ ــجفية السـ ــابقة بالـ ــدعوة الدائمـ ــة ّ
اإلجـراءات اخلاصــةمل والتصــديق علــى صــكول دوليــةمل والتقــدل احملــرر تلبيــة ا تياجــات الســكن
جلماعــة الرومــا .وطلبــل تفاصــيل عــن التــداب املت ــذة لتــوف خــدمات الصــحة والعمــل جلماعــة
الروما .ور ّ بل خبطه العمل املتعلقة بـاملرأة والسـجل واألمـنمل و قـو الطفـلمل وطلبـل معلومـات
عن تنفيذها.
 -31ور ّ بــل تركيــا بالتقــدل احملــرر التصــدا للعنــف القــائم علــى نــوع اجلــن مل ــا ذل ـ
ـمعل
التصـديق علـى صـكول جمليميـة والعمـل الـذا تضـطلع بـ وكالـة املسـاواة بـيف اجلنسـيفمل وش ّ
على بذل مزيد من اجل ود .وأثنـل علـى التقـدل احملـرر مكافحـة الفسـاد والجتـار باألشـ ا مل
وأشــارت مــا يتصــل بــذل مــن اسـ اتيميات وخطــه عمــلمل ومواءمـ ٍـة للتشـريعات الوطنيــة مــع
املعاي الدولية.
 -38ول ظ ــل اململك ــة املتح ــدة ل يطاني ــا العظم ــى وأيرلن ــدا الش ــمالية عم ــل م سس ــة أم ــيف
املظ ــاململ ووض ــع خط ــة وطني ــة حلق ــو اإلنس ــا مل وتق ــد ال ــدعم امل ــا والسياس ـ ـ للم سس ــات
ـمعةا علــى
وا ينيــات القضــائية .ور ّ بــل بتنفيــذ الس ـ اتيمية الوطنيــة املتعلقــة ر ـرائم احلــربمل مشـ ّ
ال كيز على حماكمة اجلناة جمضايا العنف اجلنس .
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 -3٩وأشــادت الوليــات املتحــدة األمريكيــة بالنت اب ــاتمل ولكن ــا نّــل علــى التحقي ــق
امل الفات املبلغ عن ا .وأعربل عـن جملق ـا راء الدعـاءات بسـوء معاملـة الشـرطة للمشـتب فـي ممل
رشــم جمبــول التوصــية ذات الصــلة .وأشــارت املســائل املتعلقــة بعمــل األطفــالمل ل ســيما أطفــال
الرومامل واق الججنييف العودة ديارهم اليت كانوا يقيمو في ا جمبل احلرب.
 -40وس ـلّطل أوروش ـواا الض ــوء عل ــى التص ــديق عل ــى ال وتوك ــول الختي ــارا للع ــد ال ــدو
اخلا باحلقو الجمتصادية والجتماعية والنقافيةمل والتفاجمية الدولية حلماية يع األش ا من
الختفاء القسرا .ور ّ بل بالدعوة الدائمة املوج ة لل اء املستقليف املكلفـيف بوليـات طـار
اإلجراءات اخلاصةمل ورأت في ا دليجا على اللتزال بالتعاو مع النظال الدو حلقو اإلنسا .
سيف الظروت املعيشية جلماعـة
 -41ول ظل ورية فنزويج البوليفارية اجل ود الرامية
الرومامل ول سيما عن طريق التعليم .ول ظل كذل وضع طار معيارا ملنع العنف القائم علـى
نوع اجلن والعنف املنز وألاية الضحايا.
 -47وأثنل فييل نال علـى اإلاـارات الـيت ققـل وـال تعزيـز قـو اإلنسـا وألايت ـامل
ا ذل اعتماد املبادئ التوجي ية لتنفيذ ال نامج العامل للتنقيف وال قـو اإلنسـا
البوس ــنة وا رسـ ـ  .ول ظ ــل أيضـ ـ ا التط ــور الق ــدرات امل سس ــيةمل و ري ــة اإلع ــجلمل والتعل ــيممل
والرعاية الجتماعية والصحيةمل ومعدلت العمل.
 -43وأثنل أفتانستا على اجل ود املبذولة لتنفيـذ التوصـيات الـيت جمُبلـل أثنـاء اجلولـة األو مـن
الس ــتعراض ال ــدورا الش ــاململ ول س ــيما التص ــديق عل ــى اتفاجمي ــة ق ــو األش ـ ا ذوا اإلعاجم ــة
وجمبــول جـراء التحقيــق التــابع ــا .ور ّ بــل بالتقــدل احملـ َـرر ســبيل ضــما قــو الفنيــات الض ـعيفة
واألجملياتمل حميطةا علما بانشاء ول األجمليات القومية ووضع جموانيف واس اتيميات جديدة.
 -44ور ّ بل اجلزائر بالتصديق على صـكول دوليـةمل ـا في ـا اتفاجميـة قـو األشـ ا ذوا
اإلعاجمــة .ول ظــل نشــاء ولـ شـ و الطفــل البوســنة وا رسـ مل وتكييــف املنــاهج الدراســية
لتلبي ــة ا تياج ــات األجملي ــاتمل وتعزي ــز النـ ـدماج .ور ّ ب ــل بالتق ــدل احمل ــرر قي ــق املس ــاواة ب ــيف
اجلنسيفمل مش ةا ريادة عدد النساء مناصب صنع القرار.
التفاجميــات الدوليــةمل وبالتوجي ــات الصــادرة
 -45ور ّ بــل أنتــول بانضــمال البوســنة وا رسـ
من أجل سيف الظروت املعيشية ألطفال الروما .وأشادت بالعمل على مواءمة التشـريعات املتعلقـة
باملسـاواة بـيف اجلنسـيف وضـما تطبيق ــا اشـيا مـع توصـية اللمنـة املعنيــة بالقضـاء علـى التمييـز ضــد
سيف املكانة الجتماعية ل ش ا ذوا اإلعاجمة.
املرأة .وأشارت اجل ود الرامية
 -46وأشــادت األرجنتــيف بـاجل ود الراميــة تعزيــز جمامــة دعــاو جنائيــة ضــد مـرتك جـرائم
احلربمل مش اة اعتماد ال وتوكول املتعلق عاملة الضحايا والش ود جرائم احلرب والعتداء
اجلنسـ ـ واألفع ــال اإلجرامي ــة األخ ــر املتص ــلة ب ــالعنف الق ــائم عل ــى ن ــوع اجل ــن  .وأعرب ــل ع ــن
اهتمام ا باملعلومات املقدمة بشج ظر التمييز.
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 -41ور ّ بــل أس ـ اليا بنمــا النت ابــات العامــةمل وبالتقــدل احملـ َـرر مكافحــة النت اكــات
املنتظمة من جانب جمـوات األمـن .وأعربـل عـن جملق ـا راء األ كـال الدسـتورية الـيت تقيّـد مشـاركة
يـع املـواطنيف مشــاركة كاملـة احليــاة السياسـيةمل و ارســة تـجث شـ مشـروع علــى نظـال القضــاء
وضعف القدرات هذا النظالمل والتقارير اليت تفيد مارسة ال هيب ضد الصحفييف.
 -48وأشادت النمسا بالتصـديق علـى صـكول دوليـةمل ولكن ـا أشـارت شـواشل لـدي ا راء
تنفيذ طار السياسات العامة الوطين .كما أعربل عن القلق راء العنف ضد املرأةمل وعـدل ـرار
تق ــدل احلك ــم جمض ــية س ــيدتم وفينسـ ـ مل واألطف ــال الروم ــا شـ ـ امللتحق ــيف بنظ ــال التعل ــيم.
ور ّ بــل بالتصــديق علــى اتفاجميــة قــو األشـ ا ذوا اإلعاجمــة وبروتوكو ــا الختيــارامل و نّــل
على مواصلة تنفيذمها.
 -4٩وأشادت البحـرين بجسـلوب عـداد التقريـر الـوطينمل وأشـارت اجل ـود الراميـة تنفيـذ
التوص ــيات ال ــيت جمُبل ــل أثن ــاء اجلول ــة األو م ــن الس ــتعراض ال ــدورا الش ــامل .ور ّ ب ــل باص ــج
احملاكم اجلنائيـة مـن خـجل نشـاء نظـال جمضـائ يتسـم بالكفـاءة ويضـمن احلـق حماكمـة عادلـةمل
وتنفيذ برامج ذات صلة لتدريب املوظفيف.
 -50وأعربل بلميكا عن أسف ا لعدل السما ل جمليات اإلثنية بال شح ملناصب عامة رفيعة
املستو أثناء النت ابات األخ ةمل وعدل منح هذا احلق سـو للممموعـات اإلثنيـة الـنجيت الـيت
أجمرت باجل ود احمللية الرامية مكافحة التمييزمل ولكن ا أشارت وجـود
يع ت هبا الدستور .و ّ
مسائل عالقةمل و ديدا فيما يتصل بالعائدين واألش ا ذوا اإلعاجمة والروما.
 -51ور ّ بل ال اريل باعتماد املبادئ التوجي ية للتعامل مع ـالت العنـف ضـد األطفـال
البوس ــنة وا رسـ ـ مل ودع ــل تعزي ــز الت ــداب املت ــذة ه ــذا الص ــدد و س ــيف ف ــر الفني ــات
الضــعيفة احلصــول علــى التعلــيم .واع فــل بــالتزال البوســنة وا رس ـ بالتوصــل احلقيقــة
جمضية املفقودين أثناء احلربمل و نّت ا على بذل مزيد من اجل ود هذا الصدد.

 -57ور ّ بــل بلتاريــا بــادراج نظــال رومــا األساس ـ للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة التش ـريعات
الوطنيــة .وأشــارت الش ـواشل الــيت أعربــل عن ــا جلنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــرا واللمنــة
املعنيــة اقــو اإلنســا راء خطــاب الكراهيــة والتعصــب .وطلبــل معلومــات عــن التقــدل احملـ َـرر
والتــداب املت ــذة هــذا الصــددمل وعــن اخلطـوات املت ــذة مــن أجــل وضــع طــار جمــانو ملكافحــة
جرائم الكراهية والتمييز القائم على األصل اإلثين.
 -53وطلبل كندا معلومـات بشـج التقـدل احمل َـرر علـى صـعيد هنـاء الفصـل اإلثـين املـدارو
أجمرت بالتحديات ولكن ا ل ظل أ
وبشج العقبات املتبقية .ور ّ بل بالن ج البناء احلوارمل و ّ
الفصل ل يساعد على عمال احلق التعليممل بل ينبت أ يعزر النظال التعليم الطابع املتعـدد
النقافات البلد.
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 -54ور ّ بل شيل باملبادرات الرامية تنفيذ التوصيات من اجلولة األو مل وبالتصديق على
صــكول دوليــةمل و صــدار تشـريعاتمل وتعزيــز م سســات قــو اإلنســا مل ول ســيما تنفيــذ خطــه
عمل تتعلق بقرار ول األمن 7000(1375ري وبارالة األلتال.
 -55وأشادت الصيف بتنفيذ التوصيات اليت جمُبلل أثناء اجلولة األو مـن السـتعراض الـدورا
الشاململ ول ظل التداب املت ذة فيما يتصـل بالفنيـات الضـعيفة واملسـاواة بـيف اجلنسـيف والعنـف
املنز مل والس اتيميات والسياسات الرامية ألاية قو الطفل .ور ّ بـل بالتـداب الراميـة
ضــما املســاواة الفــر لصــاح األش ـ ا ذوا اإلعاجمــةمل ومكافحــة التمييــز ضــد األجملي ــات
اإلثنيةمل ا في ا الروما.
 -56ول ظ ــل كوس ــتاريكا اجل ــود الرامي ــة مواءم ــة التشـ ـريعات الوطني ــة م ــع املع ــاي الدولي ــةمل
و نّــل علــى بــذل مزيــد مــن اجل ــود لتنفيــذ التوصــيات وجمـرارات احملــاكم الصــادرة عــن ا ينيــات اإلجمليميــة
والدولية .وأشادت بالتداب املت ـذة حلمايـة قـو الطفـلمل لكن ـا أعربـل عـن القلـق راء الـة أطفـال
الشوارع .ور ّ بل بتداب مكافحة العنف املنز وتعزيز قو املرأةمل وأشارت جمانو النت ابات.
 -51ور ّ بــل كرواتيــا بــاجل ود الراميــة تنفيــذ التوصــيات الــيت جمُبلــل أثنــاء الــدورة األو مــن
الستعراض الدورا الشاململ والتتي ات امل سسية والتشريعية املتعلقـة اقـو املـرأة .وأشـادت بانشـاء
آلي ــة وجمائي ــة وطني ــة مس ــتقلة ملن ــع التع ــذيب متماش ــية م ــع اإلجـ ـراءات ال ــيت ي ــنع علي ــا ال وتوك ــول
الختيــارا لتفاجميــة مناهضــة التعــذيب وشـ ه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبـة القاســية أو الج نســانية
أو امل ينةمل وطلبل معلومات عن خطة العمل املتعلقة بالطفل ملا بعد عال .7014

 -58ور ّبل اجلم ورية التشيكية تر يبا ارا بجعضاء وفد البوسنة وا رس وجم ّدمل توصيات.
 -5٩وأشادت مصر بتحسيف امل سساتمل ول ظل رار تقدل على صـعيد قـو الطفـلمل
وم سسـة أمـيف املظــاململ والتعريـف املـنقح للتعــذيبمل وتـداب مكافحـة الفســاد .ور ّ بـل بالتصــديق
علــى اتفاجميــة قــو األشـ ا ذوا اإلعاجمــةمل وتســاءلل عمــا ذا كــا وضــع خطــة عمــل وطنيــة
حلقو اإلنسا سيضيف جميمةمل ول سيما وال التنسيق على املستو الوطين.
 -60وأشــادت ســتونيا بالتصــديق علــى اتفاجميــة قــو األش ـ ا ذوا اإلعاجمــة وبروتوكو ــا
الختيــارامل مر ّ ب ـةا خبطــة العمــل الراميــة تنفيــذ جمـرار ول ـ األمــن 7000(1375ري .وأعربــل
عــن جملق ــا راء تنفيــذ احلكــم جمضــية ســيدتم وفينس ـ والتش ـريعات املتعلقــة بــالتمييز .ور ّ بــل
بالتــداب املتعلقــة بالرومــا ورمــع بيان ـات عــن التمييــزمل ش ـ أهنــا أشــارت وجــود أوج ـ جمصــور
فيما يتعلق باحلريات األساسية.
 -61وأشادت فنلندا بانشاء ول وطين ل ش ا ذوا اإلعاجمةمل وباجل ود املبذولة للقضاء
علــى املعاملــة التفضــيلية علــى أســاو اإلعاجمــة أو املوجمــع اجلت ـرا مل علــى الــرشم مــن اســتمرار وجــود
ــديات .وأعربــل عــن القلــق مســجلة قيــق العدالــة لضــحايا جـرائم احلــرب الــيت تنطــوا علــى
عنـ ــف جنس ـ ـ مل ودعـ ــل اإلس ـ ـراع املج قـ ــات القضـ ــائيةمل وضـ ــما وصـ ــول الضـ ــحايا
اخلدمات القضائية والصحية.
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 -67ور ّ بــل فرنســا بالتصــديق علــى التفاجميــة الدوليــة حلمايــة يــع األشـ ا مــن الختفــاء
القســرا .واستفســرت ع ــن التــداب العملي ــة الــيت تاختــذت لتعزي ــز مشــاركة امل ـرأة اجملــاليف امل ــد
وامل ينمل وملكافحة العنف املنز  .واستفسرت أيضا عن اإلجراءات اليت تاختذت ملكافحة اإلفجت
من العقاب جمضايا العنف اجلنس الذا ارتُكب أثناء احلرب.
 -63ور ّ بل أملانيـا بالتقـدل احملـرر علـى صـعيد تشـريعات قـو اإلنسـا مل و ديـدا اخلطـوات
املت ذة ملكافحة الجتـار باألشـ ا ومعاجلـة الـة املشـردين داخليـ ا .وشـمعل علـى بـذل مزيـد
من اجل ود من أجل سيف الة قو اإلنسا مل و ديدا من خجل وضع برامج للتنفيـذ تُرصـد
ا موارد كافية وتستند سيادة القانو .
 -64وأشادت هنتاريا باجل ود املبذولـة لضـما ـع البيانـات بصـورة سـليمةمل ولكن ـا أعربـل
مـن جديـد عـن شـواشل راء عـدل تنفيـذ التوصــيات السـابقة تنفيـذا كـامجامل ول سـيما بسـبب عــدل
احملرر على صعيد دمـاج الرومـامل وتعزيـز قـو املـرأة واملسـاواة بـيف
كفاية املوارد .ور ّ بل بالتقدل َ
الــة املشــردين داخليـ ا والعائــدين تظــل مصــدر جملــقمل علــى الــرشم مــن وضــع
اجلنســيف .وجمالــل
اس اتيمية منقحة ذل الصدد.
 -65وذكــر رئــي وفــد البوســنة وا رس ـ عــددا مــن جمضــايا قــو اإلنســا الــيت أث ـ ت
الستعراض .ففيما يتعلق بعودة الججنييف واملشردين داخلي امل ذكـر أ  ٩٩املائـة مـن مسـاكن م
ـاكل ض ــما
ُرَّدت ل ــي م من ــذ هناي ــة احل ــربمل ولك ـ ّـن وت ـ ـ ة الع ــودة كان ــل بطيني ــة نتيم ــة مش ـ َ
الستدامة .وعجوة على ذلـ مل ل تـزال الظـروت املعيشـية لكنـ مـن العائـدين شـ ُمرضـية .ورشـم
أ النت ابات األخ ة مل تُ ِ
فا بعد تشكيل كومة جديدةمل فقـد ـديت القـادة عـن أولويـة
تنفي ــذ القـ ـرار الص ــادر جمض ــية س ــيدتم وفينس ـ مل و س ــيف التع ــاو داخ ــل البوس ــنة وا رسـ ـ .
وأعرب عن أمل أ ُ ل املسجلة هناية املطاتمل و أ يُعدَّل جمانو النت ابات.

البجشات اليت أ يلـل البوسـنة وا رسـ
 -66وأشارت مساعدة ورير قو اإلنسا
مـ خرا طـار جـراءات تقـد البجشـات الفرديــة الـيت تـنع علي ــا عـدة معاهـداتمل و الــدعوة
اإلج ـراءات اخلاص ــة .وأش ــارت أيضـ ـا ع ــدد م ــن
وج ت ــا البوس ــنة وا رسـ ـ
الدائم ــة ال ــيت ّ
األنشطة جميد التنفيذمل من بين ا خطة العمل املتعلقة بالطفل وتعـديجت جمـانو أمـيف املظـاململ وكـج
األمرين سيُعرضـا علـى ال ملـا مطلـع عـال  .7015وسـتنع التعـديجت علـى نشـاء آليـة وجمائيـة
وطنيةمل وعلى تعزيز استقجل م سسة أميف املظامل وفق مبادئ باري  .كما ستسـاعد التعـديجت
التقنيــة لقــانو مكافحــة التمييــز علــى ســيف جـراءات احلمايــة مــن التمييــز .وأشــارت صــدور
أ كال كن ة وجب ذل القانو السنوات املاضية.
 -61وذكــرت مســاعدة الــورير أيض ـا أ مشــكلة تســميل املواليــد مــن أطفــال الرومــا ُ لّــل
معظم البلديات ساعدة مفوضية األمم املتحدة السامية لش و الججنييف ومنظمة األمم املتحدة
للطفول ــةمل وبفض ــل التع ــديجت ال ــيت أُدخل ــل عل ــى التشـ ـريعات .وفيم ــا يتعل ــق بجطف ــال الشـ ـوارع
واستتج م و جمصـائ م اجتماعيـامل شـرعل الـورارة جـراء اـه هـذه املسـجلةمل وشـ ّكلل أفرجمـة
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حمليـةمل وأنشـجت عـددا مـن مراكـز الرعايـة الن اريـة لتقـد الـدعم ل طفـال وأسـرهم .وجمـد اعتمــدت
كوم ــة البوسـ ــنة وا رس ـ ـ و كومتـ ــا الكي ــانيف خطط ـ ـا وأنش ــطة بالتعـ ــاو م ــع املنظمـ ــات ش ـ ـ
احلكومية هبدت ضما تقد الدعم لضحايا العنف املنز .
 -68وبيّنل مساعدة الورير أ العمل أُاز لوضع مشـروع خطـة عمـل لتعزيـز قـو اإلنسـا
والتوجي ــات ذات الص ــلةمل وبيّن ــل أيض ـا وج ــود تش ـريع حلماي ــة األش ـ ا ذوا املي ــول اجلنس ــية
ســيف املمارســات ذل ـ اجملــالمل و أ ول ـ
املتنوعــة .وأشــارت أ الــورارة تســعى
ش و الطفل وول األش ا ذوا اإلعاجمة يواصج عمل ما.
 -6٩وتطـ ّـر الوفــد التــداب املت ــذة لتنفيــذ اتفاجميــة قــو األش ـ ا ذوا اإلعاجمــة منــذ
آخ ــر اس ــتعراضمل ــا في ــا نش ــاء رابط ــة األش ـ ا ذوا اإلعاجم ــة ال ــيت ترص ــد السياس ــات عل ــى
مســتو الدولــة وعلــى مســتو الكيــانيف .وذكــر أ لــد الكيــانيف علــى الس ـواء جم ـوانيف لتحفيــز
التوظيــف .ومــن بــيف التــداب هــذا الصــدد تقــد ـوافز ماليــة ألصــحاب العمــل وتقــد الــدعم
للعمـ ــل احلـ ــر .وتشـ ــمل يـ ــع الس ـ ـ اتيميات املتعلقـ ــة بالعمـ ــل األش ـ ـ ا ذوا اإلعاجمـ ــة كفنيـ ــة
املســت دفة .كمــا أ سياســات أخــر تســت دف ممل من ــا سياســات التعلــيم .وجمــد أ ــررت البوســنة
وا رس تقدما علـى صـعيد قـو األشـ ا ذوا اإلعاجمـةمل ولكن ـا مسـتعدة إلعـادة النظـر
املسائل املنارة جلسة التحاور.
أمهية جمضية سيدتم وفينسـ  .وب ّـيف أ
 -10وأشار نل ورارة العدل البوسنة وا رس
البوسنة وا رس اختذت بعا التـداب لتنفيـذ جمـرار احملكمـةمل رشـم عـدل سـم املسـجلة بعـدمل ومـن
بــيف هــذه التــداب نشــاء جلنــة مكلّفــة باعــداد مشــروع التعــديجت الدســتورية والتش ـريعية .ولكــن
ل سفمل مل يتم التوصل اتفا مل ولكن العمل مسـتمرمل بانتظـار أ يقـ ّدل الفريـق العامـل املعـين
بتعديل جمانو النت ابات تقريره.
 -11وأشــار الوفــد تــدريب القضــاة واملــدعيف العــاميف الــذا اضــطلعل ب ـ مراكــز تــدريب
طائفـة واسـعة مـن املواضـيع .واشـتملل
القضاة واملدعيف العاميف على صـعيد الكيـانيف وتطـر
مشاريع أخر على تدريب موظف السمو .
 -17وأعــرب رئــي الوفــد عــن أســف أل الوجمــل مل يتّســع لتقــد جابــات شــفوية علــى يــع
األسنيلة املنارة جلسة التحاورمل ولكنـ أكـد أ ردودا خطيـة سـتُق ّدل لعـرض اإلاـارات واخلطـه
البوسنة وا رس .
 -13ورددت آيســلندا امل ــاوت الــيت أثارهتــا جلنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــرا بشــج خطــاب
سـيف وضـع املـرأة
الكراهيـة والتمييـز علـى أسـاو األصـل اإلثـين والعرجمـ  .وأشـادت بـاجل ود الراميـة
ــالت مــا بعــد الن ـزاعمل ولكن ــا أعربــل عــن القلــق راء بــهء التقــدل احملــرر املج قــات القضــائية
وتد ّ معدلت اإلدانة .وشمعل على بذل مزيد من اجل ود ملكافحة الجتار باألش ا .
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ص ــكول دوليــة أساســيةمل وبالتع ــاو
 -14ور ّ بــل ندونيســيا بانض ــمال البوســنة وا رس ـ
اجليــد مــع اإلج ـراءات اخلاصــة والــدعوة الدائمــة الــيت ُوج ّ ــل لي ــا .ورأت أ وضــع خطــة عمــل
وطني ــة م ــن ش ــجن تعزي ــز ألاي ــة ق ــو اإلنس ــا  .وأش ــادت ر ــود مكافح ــة التميي ــز ع ــن طري ــق
سياسات هناء الفصل املدارومل ولكن ا أشارت استمرار وجود ديات.
 -15ور ّ بل ورية يرا اإلسجمية بـاخلطوات اإلجيابيـة الـيت تاختـذت منـذ اجلولـة األو مـن
الســتعراض الــدورا الشــاململ وأعربــل عــن األمــل أ يـُتّ ــذ مزيــد مــن التــداب حلمايــة قــو
اإلنس ـ ــا واحلري ـ ــات األساس ـ ــية .وش ـ ــمعل البوس ـ ــنة وا رس ـ ـ عل ـ ــى النض ـ ــمال ال وتوك ـ ــول
الختيارا لتفاجمية قو الطفل املتعلق باجراء تقد البجشات.
خطيت العمل الوطنية حلقو املرأة والطفلمل والـدعوة الدائمـة املوج ـة
 -16وأشارت أيرلندا
َ
اإلجراءات اخلاصة .وأعربل عن القلق راء حمدودية التعاو مع هينيـات املعاهـداتمل والتطبيـق
ــق م ـرتك ج ـرائم
املشــتل للسياســاتمل واخنف ــاض معــدل املج ق ــات القضــائية واإلدانــات
احلرب املزعوميفمل ول سيما فيما يتعلق بالعنف اجلنس .
صـكول دوليـة أساسـية حلقـو اإلنسـا مل
 -11ور ّ بل يطاليا بانضمال البوسـنة وا رسـ
وبعــدل اســت دال عقوبــة اإلعــدالمل وبــاخلطوات املت ــذة ملكافحــة الفســاد واجلرميــة املنظمــة والجتــار
باألش ـ ا مــن خــجل الس ـ اتيميات وخطــه العمــل ذات الصــلة .وأشــارت أمهيــة وجــود
نظال تعليم متعدد اإلثنيات والنقافات.
 -18وأشارت الكويل اجل ود املبذولة والت كن ةمل ول سيما التمييز والفقر و قـو
الطفــل واألجمليــات واملســاواة بــيف اجلنســيف .وأشــادت بانشــاء ول ـ ش ـ و الطفــل وج ــود تعزيــز
قو األش ا ذوا اإلعاجمة واجملموعات السكانية األشد ضعفا.
 -1٩ور ّ بــل لتفيــا بالتقــدل احملــررمل وأشــارت ج ــود رالــة األلتــال األرضــيةمل ووضـع بـرامج
لتوعيــة األطفــال والشــباب خبطرهــا .ومــع ذلـ مل دــة عــدد مــن اجملــالت الــيت ميكــن اختــاذ مزيــد مــن
اخلطوات في ا لتعزيز قو اإلنسا وألايت ا.
 -80ور ّ بـ ــل ليبيـ ــا بالتصـ ــديق علـ ــى اتفاجميـ ــة قـ ــو األش ـ ـ ا ذوا اإلعاجمـ ــة وبروتوكو ـ ــا
الختيــارامل وبالمتنــال لجلتزامــات الدوليــة .وأشــادت بانشــاء ول ـ ش ـ و الطفــل لرصــد تنفيــذ
اتفاجمية قو الطفل وخطة العمل ذات الصلة املتعلقة اقو الطفلمل فضجا عن صج اجمللـ
األعلى للقضاء والدعاء العال.
 -81ول ظــل ليتوانيــا التصــديق علــى صــكول دوليــة و جمليميــة متعلقــة اقــو امل ـرأة وألايــة
األطفــال مــن الســتتجل اجلنس ـ والعتــداء اجلنس ـ مل ولكن ــا أعربــل عــن القلــق راء مســجلة
قيق العدالة لإلنايت ضحايا العنف اجلنسـ واجلنسـا
تنفيذ اللتزامات الدوليةمل واحلاجة
أثناء احلرب.
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بتحســن احلمايــة الجتماعيــة املقدمــة للممموعــات الســكانية الضــعيفةمل
 -87ور ّ بــل ماليزيــا ّ
و واءمة التشريعات املتعلقة بالعنف املنز مع املعاي الدولية واجل ـود الراميـة مكافحـة الجتـار
احملرر على صعيد القضاء علـى الفقـرمل وضـما
باألش ا مل و ألاية الضحايامل وأيضا بالتقدل َ
التعليم البتدائ واملساواة بيف اجلنسيفمل على النحو الذا سبق أ أوصل ب .
 -83وأشــارت موريتانيــا ج ــود تعزيــز الدميقراطي ــة وســيادة القــانو والتع ــاو مــع اةلي ــات
الدولي ــة واجملتم ــع امل ــد  .وأعرب ــل ع ــن تق ــديرها للتشـ ـريعات والت ــداب العملي ــة ا ادف ــة تعزي ــز
م سس ــات ق ــو اإلنس ــا مل ومواءم ــة التشـ ـريعات الوطني ــة م ــع الق ــانو ال ــدو مل والنض ــمال
اتفاجميات قو اإلنسا .
 -84ول ظ ــل املكس ــي تع ــاو البل ــد م ــع اةلي ــات الدولي ــةمل ــا ذلـ ـ التص ــديق عل ــى
التفاجمية الدولية حلماية يع األش ا من الختفـاء القسـرا واتفاجميـة قـو األشـ ا ذوا
اإلعاجمــةمل وتقــد التقــارير هينيــات املعاهــداتمل واملوافقــة علــى تلق ـ ريــارات لتلــف املكلفــيف
بوليات طار اإلجراءات اخلاصة .وأشادت باعتماد الس اتيمية املنقحة لتنفيذ املرفق السابع
من اتفا دايتو للسجل.
 -85ور ّ ــب اجلب ــل األس ــود بالسـ ـ اتيمية املنقح ــة لتنفي ــذ املرف ــق الس ــابع م ــن اتف ــا دايت ــو
للسجلمل واستفسر عـن التحـديات الـيت تواجـ تنفيـذها .ور ّ ـب امايـة قـو الطفـلمل واستفسـر
عن نتائج تنفيذ املبادئ التوجي ية لتحسيف وضع أطفال الروما.
 -86ول ظ املترب اجل ود الرامية تعزيز ا ال التنوع الديين والنقا مل ا في ا اجل ود
ا ادفة تعزيز التماس السياس  .وأشاد باجملل األعلى املستقل للقضاء والدعاء العالمل
واجل ـ ــود الرامي ـ ـ ة مواءم ـ ــة التش ـ ـريعات املتعلق ـ ــة بـ ــالتمييز مـ ــع املع ـ ــاي الدوليـ ــةمل وتبس ـ ــيه
جراءات سمل األ وال املدنيةمل واجل ود الرامية تنفيذ ال نامج العامل للتنقيـف وـال
قو اإلنسا .
ـمعل هولن ــدا اإلص ــج القض ــائ مل واملس ــاواة احلق ــو ب ــيف اجلماع ــات اإلثنيـ ــة
 -81وش ـ ّ
والدينيــةمل ومواصــلة ج ــود مواءمــة التش ـريعات مــع املعــاي الدوليــة .وأعربــل عــن القلــق راء امل ـواد
التمييزية جمانو النت اباتمل وضعف امل سسـات القضـائيةمل وتـدهور ـر َييت اإلعـجل والتممـعمل
ق مرتك أفعال العنف اجلنس .
وتد معدل اإلدانات الصادرة
 -88وشمعل النرويج على تنفيذ جمانو املساواة بيف اجلنسـيف .وأشـارت صـعوبة الوصـول
العدالةمل ول سيما فيما يتعلق رـرائم احلـرب .وسـلّطل النـرويج الضـوء علـى أمهيـة وجـود نظـال
تعليم ـ متكامــل مــن أجــل قيــق املصــاحلة والتعــايم الســلم مل وأمهيــة مشــاركة اجملتمــع املــد مل
رية التممع و عدل التمييز ضد املنليـات واملنليـيف ومزدوجـ امليـل اجلنسـ
و عمال احلقو
ومتايرا ا وية اجلنسانية.
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ظــر التمييــزمل والتشــميع علــى دمــاج الرومــامل
 -8٩وأشــارت الفلبــيف التــداب الراميــة
وتنفيــذ ال نــامج العــامل للتنقيــف وــال قــو اإلنســا مل وضــما امتنــال أمــيف املظــامل ملبــادئ
بـاري  .ول ظــل التصـديق علــى التفاجميـة الدوليــة حلمايـة قــو يـع العمــال امل ـاجرين وأفـراد
أسرهممل وسجلل عن الضمانات اإلجرائية اليت جيرا وضع ا لضما توف اجل على حنو فعال.
 -٩0ور ّ بــل بولنــدا بــاجل ود الــيت تبــذ ا البوســنة وا رسـ لتنفيــذ التوصــيات الــيت جمُبلــل أثنــاء
اجلولة األو من الستعراض الدورا الشامل .وأعربل عـن القلـق راء الـة قـو اإلنسـا بـيف
األش ا املنتميف األجمليات القوميةمل ول سيما الروما.
 -٩1ور ّ ب ــل ال تت ــال بال ــدعوة الدائم ــة املوج ــة اإلج ـ ـراءات اخلاص ــةمل والتص ــديق عل ــى
اتفاجمية قو األش ا ذوا اإلعاجمةمل والتفاجمية الدولية حلماية يـع األشـ ا مـن الختفـاء
القســرا .وأعربــل عــن القلــق راء الجتــار باألشـ ا واســتتجل األطفــال حمليـامل ــا ذلـ
التسولمل وطلبل مزيدا من املعلومات عن تل املسائل.
 -٩7و يّــل جمط ــر اجل ــود الرامي ــة تعزي ــز ق ــو الطف ــلمل ــا في ــا ولـ ـ شـ ـ و الطف ــل
وم ـ ـ ـا يتصـ ـ ــل ب ـ ـ ـ مـ ـ ــن خطـ ـ ــه عمـ ـ ــل .وأشـ ـ ــادت مل ـ ـ ـ ش ـ ـ ـ و األش ـ ـ ـ ا ذوا اإلعاجمـ ـ ــةمل
ســيف الوضــع الجتمــاع ل شـ ا ذوا اإلعاجمــة.
وبالسـ اتيمية وخطــة العمــل الـراميتيف
وشمعل على مواءمة التشريعات الوطنية مع املعاي الدولية.
 -٩3ول ظــل وريــة مولــدوفا مواءمــة التش ـريعات احملليــة مــع الصــكول الدوليــةمل واعتمــاد
اس اتيميات جمطاعيةمل مستفسرةا عن مكانية النظر وضع خطـة عمـل وطنيـة حلقـو اإلنسـا .
ول ظ ــل اللت ـ ـزال بتنقيـ ــف امل ــوظفيف احلكـ ــومييف و ــال ق ــو اإلنسـ ــا مل و عط ــاء األولويـ ــة
ملكافحة العنف املنز .
 -٩4ول ظل رومانيا التصديق على اتفاجميـة ولـ أوروبـا بشـج منـع ومكافحـة العنـف ضـد
املـ ـ ـرأة والعن ـ ــف املن ـ ــز مل وال وتوك ـ ــول الختي ـ ــارا للع ـ ــد ال ـ ــدو اخل ـ ــا ب ـ ــاحلقو الجمتص ـ ــادية
والجتماعية والنقافيةمل واعتماد اس اتيمية مكافحة الجتار بالبشر وخطة عمل امل والتداب الرامية
ألاية قو املرأة والطفل.
 -٩5ول ــظ ال ــاد الروسـ ـ انض ــمال البل ــد ص ــكول دولي ــةمل و دخالـ ـ س ــينات عل ــى
التشريعات الوطنيةمل وتنفيذه اتفاجمات متعددة األطرات .لكن أشار استمرار وجود صعوبات.
ول ظ باإلضافة ذل أ البلد ختلّف عـن املعـدلت األوروبيـة عـدة م شـرات تتعلـق االـة
املرأةمل وأ اعة الروما ل تزال م مشة.
 -٩6وأشــادت اململكــة العربيــة الســعودية بالتعــاو مــع آليــات قــو اإلنســا واجل ــود الراميــة
تنفيذ املعاهدات الدولية .وأشارت اإلاارات على صـعيد ألايـة قـو الطفـلمل وأشـادت
بانشاء ول ش و الطفل.
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 -٩1ول ظــل الســنتال التقـدل احملــرر مكافحــة الفقــر والتمييــز ضــد األجمليــات والججنيــيفمل
وألايـة قـو األطفـال واألشـ ا ذوا اإلعاجمـةمل و ريـة الـدين .ول ظـل اإلصـج امل سسـ
الذا من شجن أ يتصد لنت اكات قو اإلنسا مل والنضمال صكول جمليمية ملكافحة
استتجل األطفال و يذاءهم جنسي ا ومكافحة العنف ضد املرأة.
 -٩8وأشـ ــادت ص ـ ـربيا بـ ــاخلطوات املت ـ ــذة مـ ــن أجـ ــل ضـ ــما املسـ ــاواة و قـ ــو األجمليـ ــاتمل
ومكافحة التمييزمل واحلد من الفقرمل والعودة املستدامة لججنييف واملشردين داخلي ا .وشمعل علـى
تنفيذ جمرار احملكمة األوروبية حلقو اإلنسا جمضية سيدتم وفينس مل وعلى التعاو الوثيق مـع
املنظمـات شـ احلكوميــة جمضــايا قــو اإلنســا  .وتسـاءلل عــن األنشــطة احملــددة املن ّفــذة مــن
أجل تعزيز التسامح الديين.
 -٩٩وأشــادت س ـ اليو بالتصــديق علــى التفاجميــات األساســيةمل وبتقــد التقــارير هينيــات
املعاهـدات .وأشــارت تشـريعات واسـ اتيميات قــو اإلنســا الــيت ينبتـ تنفيــذهامل ــا في ــا
تلـ املتعلقــة باأللتــال األرضــية و قــو امل ـرأة .وشــمعل علــى ألايــة األجمليــات اإلثنيــة و دماج ــا
سياسي امل ومقاضاة املتورطيف عمليات الختفاء القسرا.
 -100وشمعل سلوفاكيا على المتنال لجلتزامات الدوليةمل وأعربل عـن األمـل أ تواصـل
احلكومـة اجلديــدة السـ علــى ذلـ الــن جمل ـا ذلـ اســتعراض جمــانو النت ابــات .وشــمعل
عل ــى اخت ــاذ خط ـوات م ــن أج ــل ض ــما التعل ــيم اجل ــامع والتوعي ــة بالتش ـريعات املناهض ــة للتميي ــز.
وبيّنل أ املساعدة الجتماعية ينبت أ تل ّ ا تياجات أشد الفنيات ضعفا.
 -101ور ّ ب ــل س ــلوفينيا بال ــدعوة الدائم ــة املوج ــة اإلج ـراءات اخلاص ــةمل وبالتص ــديق عل ــى
اتفاجمية قو األش ا ذوا اإلعاجمةمل والتفاجمية الدولية حلماية يـع األشـ ا مـن الختفـاء
القســرامل و نشــاء ولـ شـ و الطفــلمل وامايــة قــو الطفــل .وشــمعل علــى هتينيــة بينيــة تعلــم
متعــددة اإلثنيــاتمل وأعربــل عــن القلــق راء عــدل تــوف وســائل منــع احلمــل أو التنقيــف وــال
الصحة اجلنسية واإلاابية.

ســيف الظــروت املعيشــية ل شـ ا ذوا اإلعاجمــةمل
 -107واع فــل ســبانيا بــاجل ود الراميــة
وبالتعديجت التشريعية ا ادفة ضما التحقيق جرائم الكراهية ومكافحة التمييـز علـى أسـاو
امليــل اجلنسـ  .وأشــارت أ اللمنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املـرأة كانــل شـ ّددت علــى
قيق املساواة الفعلية بيف الرجل واملرأة سـو العمـل .وأعربـل عـن القلـق راء اإلبقـاء
احلاجة
على عقوبة اإلعدال التشريعات اجلنائية أجزاء من جمليم البوسنة وا رس .
 -103وأشــارت الســويد اســتمرار تعـ ّـرض املنليــات واملنليــيف ومزدوج ـ امليــل اجلنس ـ ومتــايرا
ا وية اجلنسانية والناشطيف ذل اجملال التمييز والت ديـد والعتـداء علـى الـرشم مـن التوصـيات
وري ــة
ال ــيت جمُبل ــل س ــابقا .ور ّ ب ــل ب ــاحلظر الصـ ـريح لتوجمي ــع العق ــاب الب ــد عل ــى األطف ــال
صربسكامل وأعربل عن القلق راء عدل فرض ظر اثل تشريعات الكيانات اإلدارية األخر .
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 -104وأشــارت سويس ـرا اجل ــود الراميــة تنفيــذ توصــيات اجلولــة األو مــن الســتعراض
الدورا الشاململ ول سيما فيما يتعلق االة املرأة واستمرار التمييز ضدها .وأشارت التصـديق
علـى اتفاجميـة ولـ أوروبـا بشـج ألايـة األطفـال مـن السـتتجل اجلنسـ والعتـداء اجلنسـ مل و
كا تنفيذها حمدودا .وشمعل اجل ود املبذولة ملقاضاة مرتك جرائم احلرب ومكافحة اإلفجت
من العقاب.
 -105وش ــمعل تايلن ــد البل ــد عل ــى مواص ــلة الوف ــاء بالتزاماتـ ـ الدولي ــة واإلجمليمي ــةمل واس ــتكمال
تعــديل التشـريعات ــا يكفــل امتنــال م سســة أمــيف مظــامل املو ّ ــدة ملبــادئ بــاري و صــو ا علــى
م ـوارد كافي ــة .وك ــررت التجكي ــد عل ــى أمهي ــة وض ــع نظ ــال تعليمـ ـ متع ــدد اإلثني ــاتمل وري ــادة تعزي ــز
القدرات امل سسية.
 -106و اخلتــالمل ذكــر رئــي الوفــد أ الوفــد ســعى الــرد علــى األسـنيلة بالقـدر املمكــن و
دود الوجمل الضيق املتا  .وأوجز جمائجا البوسنة وا رس أ ررت تقدما كبـ امل وهـ متحفـزة
لتنفيذ التوصيات اليت وردتمل واملض أيض ا تنفيـذ خطط ـا اخلاصـة .وأعـرب الوفـد عـن امتنانـ
ل سنيلة والتوصيات اليت تل ّقاها.

ثانيا -االستنتاجات وأأو التوصيات

**

 -101س تتتدرل البوس تتنة والهرس تتك التوص تتيات التالي تتة وس تتتقدو ردودا عليه تتا تتي و ت ت
مناس تتب ال يتج تتاو موع تتد ال تتدورة الثامن تتة والعشت ترين لمجل تتس حق تتوق اإلنس تتان تتي ارأ
مارل .5102
 1-101التصديق على البروتوكول االختياري التفا يتة حقتوق اللفتل المتعلتق
بإجراء تقديم البالغات (البرتغال)؛
 7-101التو يتتع علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة حقتتوق اللفتتل المتعلتتق
بإجراء تقديم البالغات والتصديق عليه (سلو اكيا)؛
 3-101إدختتال التعتتديالت الال متتة علتتى الدستتتور متتن أجتتل ضتتمان إدمتتا
جميع األ ليات القومية إدماج ا كامالا (النرويج)؛

 4-101إدامة وتعزيز عملية مواءمة التشريعات الجنائية ي البلد مع المعايير
الدولية (السنغال)؛

__________

 5-101اتخا المزيد متن التتدابير متن أجتل ضتمان التنفيتا الفعتال للصت و
الدولي تتة لحق تتوق اإلنس تتان وتعزي تتز التنس تتيق ب تتين مختل تتف المس تتتويات الم سس تتية
المعنية (إيلاليا)؛

** مل رر الستنتاجات والتوصيات.
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 6-101تعزي تتز تتدرات م سس تتة أم تتين الم تتالم وت ثي تتف ال تتدعم الح تتومي
المقدو لها وأخا توصياتها ي االعتبار ( رنسا)؛
 1-101تعزيتتز تتدرات الم تتتب التتو ني ألمتتين الم تتالم وتعزيتتز عاليتتته متتع
ضمان االحتراو ال امل لمبادئ باريس (ألمانيا)؛
 8-101تخصتتيت تمويتتل كتتام لتتدعم م تتتب أمتتين الم تتالم المعنتتي بحقتتوق
اإلنستتان علتتى مستتتو الدولتتة وإتاحتتة التنفيتتا المب تتر لتوصتتيات لجنتتة البند يتتة
(الممل ة المتحدة لبريلانيا الع مى وأيرلندا الشمالية)؛
 ٩-101تزوي تتد أم تتين الم تتالم ب تتالموارد المالي تتة الال م تتة ليح تتا
اعتماده ي "الفئة أ" (المغرب)؛

عل تتى مرك تتز

 10-101تزويتتد أمتتين الم تتالم المعنتتي بحقتتوق اإلنستتان بتتدعم متتالي و تتانوني
يضمن عاليته واستقالله الم سسي (بولندا)؛
 11-101تعزيز استقاللية أمين الم الم و قا لمبتادئ بتاريس وضتمان حصتوله
على التمويل ال ا ي ألداء مهامه على أكمل وجه (البرتغال)؛
 17-101تزوي تتد م سس تتة أمت تتين الم تتالم ب تتالموارد الماليت تتة والبشت ترية ال ا يت تتة
ليتسنى لها تنفيا واليتها على نحو عال (سلو اكيا)؛
 13-101اإلستراع تتي إنشتتاء ليتهتتا الو ائيتتة الو نيتتة و قتا لاللتزامتتات المترتبتتة
عليها بموجب البروتوكول االختياري التفا ية مناهضة التعتايب (جمهوريتة مقتدونيا
اليوغوسال ية سابق ا)؛
 14-101إنشاء لية و نية لمنع التعايب و قا للبروتوكول االختيتاري التفا يتة
مناهضة التعايب ( رنسا)؛
 15-101تنفيتتا التزامهتتا ستتابقا بإنشتتاء ليتتة و ائيتتة و نيتتة علتتى النحتتو المحتتدد
تتي البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة مناهضتتة التعتتايب وضتتمان تزويتتد هتتاه ا ليتتة
بالموارد الال مة لعملها (هنغاريا)؛
 16-101اعتمتتاد خل تتة و ني تتة و تتاملة لحق تتوق اإلنس تتان لت تتون وثيق تتة و تتاملة
تتضمن تدابير عالة تعالج جميع مسائل حقوق اإلنسان (كرواتيا)؛
 11-101وض تتع خل تتة عم تتل و ني تتة لحق تتوق اإلنس تتان وتنفي تتاها تت ت يرا ل تتنهج
منت م ي تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها (إندونيسيا)؛
 18-101مواصتتلة بتتال جهتتود إلعمتتال حقتتوق اللفتتل وبخاصتتة تتي مجتتال
الحماية االجتماعية والتعليم ( يي ناو)؛
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 1٩-101بع تتد تنفي تتا خل تتة العم تتل المتعلق تتة باللف تتل تتي البوس تتنة والهرس تتك
لألعتتواو  5101-5115مواصتتلة وضتتع ب ترامج لحمايتتة اللفتتل وبخاصتتة علتتى
صعيد م ا حة استغالل األ فال تي التستول وتجنيتدهم المحتمتل تي النزاعتات
المس تتلحة واس تتتخدامهم يه تتا وحم تتايتهم تتي اإلجت تراءات القض تتائية ضت تالا ع تتن
صلهم عن البالغين ي أماكن االحتجا (ويلي)؛
 70-101المضت تتي ت تتي جهت تتود تعزيت تتز ست تتيادة القت تتانون والم سست تتات لتحقيت تتق
التماسك االجتماعي والتسامح والمساواة من أجل إعمال حقتوق اإلنستان إعمتاالا
وامالا بين أ راد وعبها وبخاصة الفئات الضعيفة ( يي ناو)؛
 71-101اتخ ت تتا ت ت تتدابير لتو ي ت تتد التع ت تتاون وتنس ت تتيق األنش ت تتلة عل ت تتى جمي ت تتع
المس تتتويات يم تتا ب تتين الهيئ تتات الت تتي تض تتللع ب تتدور تتي تعزي تتز حق تتوق اإلنس تتان
وحمايتها (أيرلندا)؛
 77-101تنفيت تتا لي ت تتات تقت تتوو عل ت تتى الشت تتفا ية وو ت تتمول الجميت تتع ت تتي إجت ت تراء
المشتتاورات العامتتة متتع من متتات المجتمتتع المتتدني بشت ن جميتتع المستتائل المتتاكورة
أعتتاله (أي المستتاواة بتتين الجنستتين وحقتتوق األ ليتتات وتتتو ير الجبتتر تتي الج ترائم
المرت ب تتة تتي م تتن الح تترب وت تتو ير تعل تتيم جي تتد يش تتمل األ لي تتات والتميي تتز ض تتد
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية) (النرويج)؛
 73-101النهوض ببرامج التدريب ي مجتال حقتوق اإلنستان وبخاصتة تلتك
المصممة للقضاة وموظفي إنفا القانون (الجزائر)؛
 74-101وضتتع خلتتة و نيتتة لم ا حتتة التمييتتز بلتترق منهتتا تتتدريب متتوظفي
إنفا القانون والمهنيين القانونيين وتنفيا حملة إل كاء الوعي العاو ( رنسا)؛
 75-101اتخا جميع التدابير الال مة لضمان تلبيق جميع القوانين وتدريب
المس ولين على حقوق اللفل (ليبيا)؛
 76-101مواصلة جهودها الرامية إلتى تعزيتز وحمايتة حقتوق الفئتات الضتعيفة
وتزويدها بمزيد من الفرص المتساوية لترتقي بنفسها (الصين)؛
 71-101وضتتع واعتمتتاد استتتراتيجية لم ا حتتة التمييتتز تتي جميتتع أنحتتاء البلتتد
تتي إ تتار تعتتاون وثيتتق متتع جميتتع أصتتحاب المصتتلحة وي الصتتلة بحي ت تشتتمل
مسائل منها الميل الجنسي والهوية الجنسانية وجماعة الروما (ألمانيا)؛
 78-101مواءمتتة تتانون ح تتر التمييتتز متتع القتتوانين واألح تتاو علتتى مستتتو
ال يانين والمقا عات والبلديات وإ كاء الوعي العاو بالقانون (إستونيا)؛
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 7٩-101ضتتمان امتثتتال جميتتع التش تريعات الو نيتتة لقتتانون م ا حتتة التمييتتز
لسنة  ( 5112رنسا)؛
 30-101تنفيت تتا ت تتانون م ا حت تتة التمييت تتز باعتمت تتاد است تتتراتيجية وخلت تتة عمت تتل
لم ا حة التمييز (صربيا)؛
 31-101بتتال مزيتتد متتن الجهتتود لتشتتجيع الحتتوار بتتين الثقا تتات والتستتامح
والتفتتاهم يم تتا ب تتين مختلتتف المجتمع تتات المحلي تتة والجماعتتات الت تتي تع تتي تتي
البوسنة والهرسك (إيلاليا)؛
 37-101ضمان تنفيا اتفا ية القضتاء علتى جميتع أوت ال التمييتز ضتد المترأة
تنفياا عاالا والسعي بجد لتعزيز المساواة بين الجنسين (سويسرا)؛
 33-101تنفيا أح او انون المساواة بين الجنستين تنفيتاا كتامالا ودون مزيتد
من الت خير وإدرا ح ر التمييز ضد المرأة ي الدستور الجديد (النمسا)؛

 34-101تنفيا انون المساواة بين الجنستين وخلتة العمتل المتعلقتة بالقضتايا
الجنسانية وضمان تو ير الموارد ال ا ية لهما (ليتوانيا)؛
 35-101مواصتتلة وضتتع تتتدابير عمليتتة ضتتمن إ تتار استتتراتيجية تعزيتتز وحمايتتة
المستتاواة بتتين الجنستتين وحقتتوق الم ترأة لألعتتواو  5102-5100وخلتتة عملهتتا
( نزويال (جمهورية  -البوليفارية))؛
 36-101تخصتتيت متتوارد كا يتتة لضتتمان تحقيتتق الفعاليتتة التامتتة لخلتتة العمتتل
المتعلقة بالقضايا الجنسانية (( )5102-5102إسبانيا)؛
 31-101تنفيتتا تتتدابير ت فتتل المستتاواة تتي الحقتتوق وعتتدو التمييتتز وال ستتيما
على أسال نوع الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (أوروغواي)؛
 38-101تعزيتتز إجتراءات ضتتمان تنفيتتا تشتريعات الحمايتتة متتن جميتتع أوت ال
التمييتتز العنصتتري أو اإلثنتتي تنفيتتاا عتتاالا متتع إيتتالء اهتمتتاو ختتاص لوضتتع ليتتات
الر ابة (األرجنتين)؛
 3٩-101وضع وتعزيز برامج للحد متن التحامتل و ليتات لرصتد أ عتال التمييتز
والعنف القائمة على أسال إثني ( يسلندا)؛
 40-101وضع برامج للحد من التحامل ضد األ ليات اإلثنية (بولندا)؛
 41-101س ت شتن تشت تريعات و واع تتد تتس تتق م تتع الصت ت و الدولي تتة ات الص تتلة
لح ر ت وين الجمعيات التي تعز خلاب ال راهية والعنصرية وتنشره (ويلي)؛
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 47-101محاربة خلاب ال راهية وجرائم ال راهية بما ي لك ي المجتال
السياسي وتحقيقا لتالك جمتع بيانتات بشت ن خلتاب ال راهيتة وجترائم ال راهيتة
وتقييمه تتا وتعزي تتز التس تتامح ب تتين اإلثني تتات واألدي تتان وبخاص تتة تتي ن تتاو التعل تتيم
(الجمهورية التشي ية)؛
 43-101مض تتاعفة جهوده تتا الرامي تتة إل تتى م ا ح تتة الم تتاهر العام تتة لخل تتاب
ال راهية والتعصب (إندونيسيا)؛
 44-101تعزيتتز التش تريعات لم ا حتتة التح تريك علتتى ال راهيتتة والتمييتتز علتتى
أس تتال االنتم تتاء اإلثن تتي أو الثقا تتة أو ال تتدين أو الجنس تتية وبخاص تتة عن تتدما ي تترد
التحريك ي البيانات السياسية أو يصدر عن مس ولين ح وميين (الم سيك)؛
 45-101التحقي ت تتق ت تتي الح ت تتواد المتص ت تتلة بخل ت تتاب ال راهي ت تتة ومقاض ت تتاة
مرت بيها (سيراليون)؛
 46-101إصالح القوانين التي تتضمن أح امت ا تمييزيتة وال ستيما ضتد الرومتا
(إيران (جمهورية  -اإلسالمية))؛
 41-101تعزي ت تتز الت ت تتدابير الرامي ت تتة إل ت تتى م ا ح ت تتة التميي ت تتز اإلثن ت تتي والعنص ت تتري
والجنستتاني .ون ترا ألن البوستتنة والهرستتك تتتتولى حالي ت ا رئاستتة مبتتادرة "عقتتد إدمتتا
الرومتتا تتي المجتمتتع" ينبغتتي لهتتا االضتتلالع بمزيتتد متتن التتتدابير الراميتتة إلتتى تعزيتتز
إدما األوخاص المنتمين إلى أ لية الروما أثناء توليها والية هاه المبادرة (رومانيا)؛
 48-101مواصت تتلة جهودهت تتا الراميت تتة إلت تتى م ا حت تتة جميت تتع أو ت ت ال التمييت تتز
والتعصب الديني (ال وي )؛
 4٩-101مضاعفة التدابير الرامية إلى بناء الثقة بين اللوائف الدينية ي البلد
(الجزائر)؛
 50-101اتخا تدابير لم ا حة التمييز على أسال الميل الجنستي أو الهويتة
الجنسانية بصورة عالة ( رنسا)؛
 51-101االستتتفادة متتن التلتتورات الحاصتتلة علتتى صتتعيد التتتدريب والتنستتيق
وإ كاء الوعي ي ور ة كانتون سراييفو متن أجتل التصتدي للتمييتز ضتد المثليتات
والمثلي تتين ومزدوج تتي المي تتل الجنس تتي ومغ تتايري الهوي تتة الجنس تتانية وتنفي تتا ه تتاه
الممارسات ي عموو الجها القضائي والشر ة (النرويج)؛
 57-101وضع استراتيجية إعالمية لتوعية المجتمع بالصعوبات التتي تواجههتا
جماعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغتايري الهويتة الجنستانية
وحاملي صفات الجنسين وتعزيز بيئة وامها التسامح (إسبانيا)؛
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 53-101إدانة أي اعتداء لف ي أو بدني ضد جماعات المثليات والمثليين
ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية إدان تةا علنيتتة ال لتتبس يهتتا
وتقديم المس ولين عنها إلى العدالة (السويد)؛
 54-101مواصلة ت ييف التشريعات ي كامل إ ليمها الو ني امتثاالا ألح تاو
البروتوكتتول االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعهتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق المدنيتتة
والسياسية الاي و شعه البلد وص شدق عليه (إسبانيا)؛
 55-101إلغاء عقوبة اإلعداو ي جمهورية صربس ا ( رنسا)؛

 56-101إلغاء ح م عقوبة اإلعداو من دستور جمهورية صربس ا ل ي يستفر
إلغاء كامالا (إيلاليا)؛
الو ف االختياري الحالي عن إلغاء عقوبة اإلعداو ا

 51-101ت تتدريب ض تتباط الش تتر ة تتي مج تتال الس تتلو غي تتر المقب تتول و تترض
العقوبات المناسبة ي جميع حاالت سوء المعاملة (الواليات المتحدة األمري ية)؛

 58-101مواءمة التشتريعات المحليتة متع المعتايير الدوليتة يمتا يتعلتق بجترائم
العنتف الجنستي تتي حتاالت النتزاع المستتلح ومواصتلة التحقيتق تتي هتاه الجترائم
وحماية الشهود والضحايا يها (أوروغواي)؛
 5٩-101مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدوليتة ات الصتلة بمقاضتاة مرت بتي
جرائم الحرب المتمثلة ي العنف الجنسي ( نلندا)؛
 60-101التعجي تتل باعتم تتاد تتوانين وبت ترامج مص تتممة لض تتمان وص تتول جمي تتع
ضتحايا العنتتف الجنستي أثنتتاء الحترب إلتتى العدالتة علتتى نحتو عتتال بمتا تتي لتتك
الوصول إلى سبل جبر مناسبة ( يسلندا)؛
 61-101التحقيتتق بصتتورة وا يتتة تتي جميتتع أعمتتال العنتتف الجنستتي المرتب تتة
أثناء النزاع بهدم محاسبة الجناة وضتمان تعتويك ضتحايا االغتصتاب وغيتره متن
أعمتتال العنتتف الجنستتي تتي متتن الحتترب وإعتتادة إدمتتاجهم تمام تا تتي المجتمتتع
واتختتا إج تراءات لم ا حتتة أي م هتتر متتن م تتاهر الوصتتم االجتمتتاعي واالستتتبعاد
الموجهة ضدهم (أيرلندا)؛
 67-101ضمان أن تحقق الستللة القضتائية والستللات األختر ات الصتلة
العدالتتة وأن تقت شدو التعتتويك وإعتتادة الت هيتل لضتتحايا االغتصتتاب والعنتتف الجنستتي
ي من الحرب (النرويج)؛
 63-101تعديل القانون الجنائي لضمان توا ق تعريف جرائم الحرب المتمثلتة
تتي العنتتف الجنستتي متتع المعتتايير الدوليتتة وتنفيتتا االستتتراتيجية الو نيتتة المتعلقتتة
بجرائم الحرب (ليتوانيا)؛
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 64-101ض تتمان وج تتود م تتدعين ع تتامين و ض تتاة وم تتوظفين ض تتائيين م تتدربين
بصورة جيدة ي االتحاد وجمهورية صربس ا إلحزا تقت شدو دون تت خير وعلتى نحتو
كف تي ضتايا جترائم الحترب بمتا تي لتك التعامتل الحستال متع القضتايا التتي
تتناول العنف الجنسي (الممل ة المتحدة لبريلانيا الع مى وأيرلندا الشمالية)؛
 65-101تنفيتتا توصتتيات اللجن تتة المعنيتتة بالقضتتاء عل تتى التمييتتز ضتتد المت ترأة
بوضتع ن تاو للرصتد وتنفيتا تشتريعات م ا حتة العنتف المنزلتي وغيتره متن أوت ال
العنف ضد المرأة (أوروغواي)؛
 66-101اتخا تدابير لرصد تنفيتا التتدابير الراميتة إلتى حمايتة ضتحايا العنتف
المنزلي (البحرين)؛
 61-101مواص ت تتلة تعزي ت تتز التشت ت تريعات الرامي ت تتة إل ت تتى حماي ت تتة ض ت تتحايا العن ت تتف
المنزلي (التفيا)؛
 68-101مواصلة التدابير اإليجابية التي تتخاها ي م ا حة العنف المنزلتي
بلرق منها ضمان التحقيتق الفعتال تي ضتايا العنتف المنزلتي وتقتديم الجنتاة إلتى
العدالة وتزويد الضحايا بالمساعدة والحماية الال متين (ماليزيا)؛
 6٩-101تعزيتز عمليتتة ضتتمان تلبيتتق تتانون موحتد للعنتتف المنزلتتي تتي إ ليمهتتا
ومواصلة تحسين ليات اإلحالة لحماية ضحايا العنف المنزلي (جمهورية مولدو ا)؛
 10-101تنفي تتا ت تتدابير ترم تتي إل تتى الح تتد م تتن ظ تتاهرة وا األ ف تتال وال تتزوا
المب ر والزوا القسري والقضاء عليها بلرق منها التصدي للعوامل التي تت دي
إلى ارتفاع معدالت تسرب أ فال الروما من المدرسة (كندا)؛
 11-101ت ثيتتف الجهتتود الراميتتة إلتتى التصتتدي النتشتتار العنتتف ضتتد الم ترأة
باعتماد استراتيجية لتنفيا اتفا يتة مجلتس أوروبتا بشت ن منتع وم ا حتة العنتف ضتد
المرأة والعنف المنزلي (هنغاريا)؛
 17-101تنقتتيح التش تريعات المتعلقتتة بتتالعنف الجنستتي والمنزلتتي ومواءمتهتتا متتع
المعايير الدولية بهدم معا بة مرت بي جميع أعمال العنف ضد المرأة (سيراليون)؛
 13-101لمتتا كانت التنميتتة حق ت ا غيتتر ابتتل للتصتترم مواصتتلة تنفيتتا خللهتتا
اإلنمائي تتة ودع تتم الجه تتود العملي تتة الرامي تتة إل تتى تحقي تتق التنمي تتة وتعزي تتز الق تتدرات
الم سس تتية م تتع التركي تتز عل تتى أولوي تتات الح وم تتة المتمثل تتة تتي التعل تتيم والرعاي تتة
االجتماعي تتة والخ تتدمات الص تتحية ووض تتع خل تتة و ني تتة عال تتة لم ا ح تتة االتج تتار
باألوخاص بالتعاون مع بلدان الجوار (الممل ة العربية السعودية)؛
 14-101ضمان ح ر تو يع العقاب البدني على األ فتال تي جميتع األمتاكن
ح را انوني ا صريح ا (كرواتيا)؛
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 15-101س ت شتن تشت تريعات تح تتر جمي تتع أوت ت ال العق تتاب الب تتدني تتي جمي تتع
األمتتاكن ح ترا ص تريحا بمتتا تتي لتتك تتي مقا عتتة برتش ت و و تتي اتحتتاد البوستتنة
والهرسك (السويد)؛
 16-101ضت تتمان المالحقت تتة القض ت تتائية للمس ت ت ولين ع ت تتن است تتتغالل األ ف ت تتال
واالتجتتار بهتتم وبخاصتتة الفتيتتات متتن األ ليتتات اإلثنيتتة الالتتتي يجبتترن علتتى التتزوا
المب ر (سيراليون)؛
 11-101التصت تتدي للمشت تتاكل الخليت تترة المقترنت تتة بمالحقت تتة الجنت تتاة ت تتي است تتتغالل
األ فال ي المواد اإلباحية وغيتر لتك متن أوت ال استتغالل األ فتال وإيتاائهم جنستي ا
وتقديم المساعدة للضحايا والشهود وحمايتهم (إيران (جمهورية  -اإلسالمية))؛
 18-101إدختتال التعتتديالت الال متتة علتتى التش تريعات الو نيتتة لمواءمتهتتا متتع
االلتزامات والتعهدات الدولية تي مجتال حمايتة األ فتال وال ستيما حمتايتهم متن
اإليااء الجنسي ومن االتجار باألوخاص كالك (سويسرا)؛
 1٩-101إ كاء الوعي العاو باتفا يتة مجلتس أوروبتا بشت ن حمايتة األ فتال متن
االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي (ليتوانيا)؛
 80-101إنشتتاء ن تتاو و نتتي إلدارة المعلومتتات متتن أجتتل جمتتع بيانتتات عتتن
االتجار باألوتخاص بمتا يهتا بيانتات عتن المتشجترين باألوتخاص والضتحايا التاين
تحدد هويتهم (تركيا)؛
 81-101تعتتديل القتتوانين لفتترض ح تتر ص تريح علتتى جميتتع أو ت ال االتجتتار
باألو تتخاص م تتع التركي تتز بوج تته خ تتاص عل تتى عم تتل األ ف تتال والتس تتول القس تتري
(الواليات المتحدة األمري ية)؛
 87-101تعزيز العمل على م ا حة االتجار باألوخاص (أوروغواي)؛
 83-101مواصلة الجهود الرامية إلى م ا حة االتجتار باألوتخاص وال ستيما
النساء واأل فال عن ريق مقاضاة الجناة (كوستاري ا)؛
 84-101مواصلة جهودها تي مجتال م ا حتة االتجتار باألوتخاص وبخاصتة
النساء واأل فال بلرق منها اعتماد نهج مراع للضحايا واالرتقاء بالتعتاون التدولي
واإل ليمي (مصر)؛
 85-101تعزيت تتز الجهت تتود الراميت تتة إلت تتى إنشت تتاء اعت تتدة بيانت تتات عت تتن االتجت تتار
باألو تتخاص عل تتى مس تتتو البل تتد وتح تتديثها بانت تتاو وتعزي تتز ال تتدعم والمس تتاعدة
المقدمين لضحايا االتجار باألوخاص (إيلاليا)؛
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 86-101تعزيتتز الجهتتود الراميتتة إلتتى م ا حتتة االتجتتار باألوتتخاص وال ستتيما
األ ف تتال والنس تتاء ألغت تراض العم تتل واالس تتتغالل الجنس تتي ومعا ب تتة المست ت ولين
عنه (الم سيك)؛
 81-101مواص تتلة جه تتود تنفي تتا االس تتتراتيجيات وخلت ت العم تتل القائم تتة تتي
مجتتال م ا حتتة االتجتتار باألوتتخاص وإنشتتاء نتتوات و ليتتات للتعتتاون التتدولي تتي
هاا الميدان ( لر)؛
 88-101تنفيت تتا خلت تتة العمت تتل المتعلقت تتة باللفت تتل لألعت تتواو 5102-5100
واستراتيجية م ا حة العنتف ضتد األ فتال لألعتواو  5102-5105وتخصتيت
م تتوارد كا ي تتة لالس تتتراتيجية وس ت شتن تتانون و ن تتي و تتامل إلعم تتال حق تتوق اللف تتل
وضتتمان تتتو ر وستتائل عالتتة لابتتال عتتن العنتتف ضتتد األ فتتال وتتتو ير المستتاعدة
المادية والنفسية لضحايا هاا العنف (الممل ة العربية السعودية)؛
 8٩-101اعتم تتاد ت تتدابير للتص تتدي لمش تتاكل االس تتتغالل واالتج تتار ال تتداخلي
باأل ف ت تتال وض ت تتمان التحقي ت تتق حس ت تتب األص ت تتول ت تتي جمي ت تتع ح ت تتاالت االتج ت تتار
باألوخاص (البرتغال)؛
 ٩0-101ضتتمان تنفيتتا التشتريعات القائمتتة تنفيتتاا عتتاالا بمتتا تتي لتتك تتتو ير
الحماي تتة والمس تتاعدة للض تتحايا ومقاض تتاة المتشجت ترين باألو تتخاص ومع تتا بتهم دون
إبلاء ( يسلندا)؛
 ٩1-101اتختتا مزيتتد متتن الخلتتوات لتحستتين عمليتتة إنفتتا تتوانين م ا حتتة
االتجار باألوخاص (إيران (جمهورية  -اإلسالمية))؛
 ٩7-101تتو ير دعتم سياستتي ومتالي إضتا ي ودائتتم إلتى ن تاو العدالتتة بمتا تتي
لك م تب الم شدعي العاو (أستراليا)؛
 ٩3-101إعلاء األولوية إلصالح الن او القضائي وبخاصة لضتمان المستاواة
تتي الوصتتول إلتتى العدالتتة وستترعة اإلج تراءات القضتتائية واإلنفتتا الفعتتال لق ترارات
المحاكم ضالا عن إدما التثقيف ي مجال حقوق اإلنسان ي بترامج التتدريب
العامين (تايلند)؛
المهني الموجهة للقضاة والم شدعين ش
 ٩4-101ض تتمان أن تتخ تتا جمي تتع المح تتاكم وم ات تتب الم تتدعين الع تتامين تتي
مختلتتف ال يانتتات تتتدابير مناستتبة لتتدعم الشتتهود وحمتتايتهم لتفتتادي أن يت دي نقتتل
الملفتتات إلتتى هتتاه ال يانتتات إلتتى اإل تتالت متتن العقتتاب وال ستتيما تتي حتتاالت
العنف الجنسي (بلجي ا)؛
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 ٩5-101وضع ح ومة البوسنة والهرستك يتودا علتى نقتل الواليتات القضتائية
إلتتى ال يتتانين وبالتتتالي الحيلولتتة دون يتتادة تجتتزض الستتللة القضتتائية تتي البوستتنة
والهرسك (هولندا)؛
 ٩6-101إ التتة مفهتتوو الحتتبس االحتيتتا ي علتتى أستتال تهديتتد األمتتن العتتاو أو
الممتل تتات العامتتة متتن التش تريعات وضتتمان مراعتتاة األصتتول القانونيتتة تتي جميتتع
عمليات االحتجا (الم سيك)؛
 ٩1-101اعتماد تانون بشت ن تقتديم الجبتر والتعتويك لضتحايا التعتايب أثنتاء
الحرب ( رنسا)؛
 ٩8-101مواصت تتلة الجهت تتود الراميت تتة إلت تتى م ا حت تتة اإل ت تتالت مت تتن العقت تتاب ت تتي
االنتهاكات الخليرة لحقوق اإلنسان التي ارت ب أثناء النزاع المسلح (األرجنتين)؛
 ٩٩-101تع ت تتديل الق ت تتوانين الجنائي ت تتة بغ ت تترض جعله ت تتا متوائم ت تتة ومتوا ق ت تتة م ت تتع
االلتزامات والواجبتات المترتبتة عليهتا بموجتب القتانون الجنتائي التدولي تي مجتال
التتدعاو المقامتتة ضتتد مرت بتتي الج ترائم الدوليتتة وال ستتيما ج ترائم الحتترب التتتي
تنلوي على عنف جنسي (سويسرا)؛
 100-101مواءمة القانون الجنائي الملبق ي ضتايا جترائم الحترب باإلضتا ة
إلى استعراض األح او متى ا تضى األمر لك .ومن الضروري أيضا تعريتف وضتع
ضحايا الحرب على نحو مناسب وتقديم التعويك الال و لهم (ويلي)؛
 101-101مواصلة مواءمة ن او عدالة األحدا مع المعايير الدولية (التفيا)؛
 107-101مواصلة تنفيا خلة م ا حة الفساد (البحرين)؛
 103-101مواص تتلة تعزي تتز سياس تتات م ا ح تتة الفس تتاد وض تتمان توس تتيع نل تتاق
الوصتتول إلتتى العدالتتة لجميتتع المتتوا نين بمتتا تتي لتتك متتن ختتالل تتتو ير المعونتتة
القانونية المجانية للفئات األود ضعفا (إيلاليا)؛

 104-101إنشاء أ ر تن يمية واضحة ألنشلة الشركات األمنية متن أجتل ضتمان
مساءلتها انونيا ي انتهاكات حقوق اإلنسان (إيران (جمهورية – اإلسالمية))؛

 105-101ت تتو ير الحماي تتة الفعال تتة لألس تترة بوص تتفها اللبن تتة األساس تتية واللبيعي تتة
للمجتمع بما يتفق مع التزاماتها ي إ ار القانون الدولي لحقوق اإلنسان (مصر)؛
 106-101ضمان منح وتهادات متيالد ووثتائق وخصتية لجميتع متن لتم يستجل
من األ فال المولودين ي البلد (الجمهورية التشي ية)؛
 101-101ضتتمان تستتجيل جميتتع األ فتتال عنتتد التتوالدة ومتتنح األ فتتال غيتتر
المسجلين وثائق وخصية (إستونيا)؛
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 108-101اتخا المزيد من الخلتوات لضتمان تستجيل جميتع التوالدات ومتنح
وثائق هوية لجميع األوخاص الاين لم تسجل والدتهم (رومانيا)؛
 10٩-101الن ت تتر ت تتي ت ثيت تتف جهت تتود ضت تتمان التست تتجيل المجت تتاني والشت تتامل
للمواليتتد باتختتا تتتدابير منهتتا المواءمتتة بتتين التشتريعات المتعلقتتة بستتجل األحتتوال
المدنية على صعيد كيانات الدولة وكيانتات الح ومتات المحليتة وتتاليل متا تبقتى
من عقبات تمنع نساء الروما من تسجيل المواليد والحصول على وتهادات متيالد
أل فالهن (الفلبين)؛
 110-101تعزيز التسامح وتشجيعه بين الجماعات الدينيتة وإعمتال الحتق تي
حرية الوجدان والدين إعماالا تام ا (االتحاد الروسي)؛
 111-101اتخا التدابير الال متة لضتمان احتتراو حريتة التعبيتر وحريتة الصتحا ة
احترام ا كامالا ي جميع ال روم ( رنسا)؛
 117-101اتخا مزيد من الخلتوات لضتمان حريتة التعبيتر وحريتة الوصتول إلتى
المعلومات على وب ة اإلنترن وخارجها على السواء (التفيا)؛
 113-101اتختتا خلتتوات وريتتة لضتتمان التحقيتتق بصتتورة وا يتتة تتي ادعتتاءات
تعرض الصحفيين ووسائل اإلعالو للتهديد والترهيب (أستراليا)؛
ش
 114-101ضتمان حمايتتة الصتتحفيين والعتتاملين تتي وستتائل اإلعتتالو والمتتدا عين
ع تتن حق تتوق اإلنس تتان م تتن أي هج تتوو والتحقي تتق تتي أي هج تتوو م تتن ه تتاا القبي تتل
ومالحقة مرت بيه ضائيا وتقديم المس ولين إلى العدالة (إستونيا)؛
 115-101التصت تتدي لتخوي ت تف الصت تتحفيين والمت تتدا عين عت تتن حقت تتوق اإلنست تتان
ولممارسة الضغوط عليهم ( رنسا)؛
 116-101إصدار إدانة علنية ضتد أي هجتوو علتى الصتحفيين والمتدا عين عتن
حق تتوق اإلنس تتان أو تخ تتويفهم والتحقي تتق تتي ه تتاه األ ع تتال وتق تتديم الجن تتاة إل تتى
العدالة (ليتوانيا)؛
 111-101استتتخداو الممارستتات الجيتتدة الدوليتتة كنقتتاط مرجعيتتة لقيتتال التقتتدو
المحتر علتى صتتعيد تحستين حالتة وستتائل اإلعتالو علتى النحتتو التاي ا ترحتته ممثلتتة
حرية وسائل اإلعالو ي من مة األمن والتعاون ي أوروبا دنيا مياتو ت (ليتوانيا)؛
ي م تتن أ ت تراد الش تتر ة المت تتور ين
 118-101حماي تتة حري تتة التجم تتع ومس تتاءلة أ ل
(ليتوانيا)(1ري؛
__________

أا من أفراد الشرطة".
(1ري وردت التوصيةمل كما جاءت الجتماعمل على النحو التا ة "ألاية رية التممع ومساءلة ٍّ
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 11٩-101إج ت تراء التعت تتديالت الدست تتتورية الال مت تتة لوضت تتع حت تتد للتمييت تتز ضت تتد
األ ليات ي ممارسة حقها ي المشاركة السياسية ال املة (أستراليا)؛
 170-101است تتتعراض التش ت تريعات الو نيت تتة مت تتن أجت تتل ضت تتمان المست تتاواة ت تتي
المشاركة السياسية لأل ليات اإلثنية والدينية (البرا يل)؛
 171-101ت ثيتتف الجهتتود الراميتتة إلتتى ضتتمان مشتتاركة األ ليتتات تتي الحيتتاة
السياسية مشاركةا عالة (كوستاري ا)؛
 177-101ضتتمان أن ت فتتل الح ومتتة الجديتتدة لتتد تشت يلها المستتاواة تتي
الحق تتوق لجمي تتع الم تتوا نين وإتاح تتة التمثي تتل السياس تتي بلريق تتة تع تتس التعددي تتة
اإلثنية الغنية ي البلد (سلو ينيا)؛
 173-101تضا ر جهود ح ومة البوسنة والهرستك وح تومتي ال يتانين متن أجتل
تعديل الدستور بما يضمن المشاركة السياسية ال املة لجميع الموا نين على جميتع
مستتتويات الح تتم بصتترم الن تتر عتتن أصتتلهم القتتومي واإلثنتتي واتختتا مزيتتد متتن
الخلت توات لتنفي تتا ت ترار المح م تتة األوروبي تتة لحق تتوق اإلنس تتان تتي ض تتية س تتيدت
و ينسي ومن لك وضع جدول مني لتنفيا القرار (الجمهورية التشي ية)؛
 174-101مواءمتتة الدستتتور متتع ترار المح متتة األوروبيتتة لحقتتوق اإلنستتان تتي
ضية سيدت و ينسي ( رنسا)؛
 175-101تعديل الدستور الو ني و انون االنتخابات ليتماويا متع الح تم الصتادر
عن المح مة األوروبية لحقوق اإلنسان ي ضية سيدت و ينسي (ألمانيا)؛
 176-101ضت ت تتمان تعت ت تتديل ح ومت ت تتة البوست ت تتنة والهرست ت تتك لدست ت تتتورها و ت ت تتانون
االنتخابات يهتا متن أجتل إ التة التمييتز علتى أستال االنتمتاء اإلثنتي تي السياستة
بما يتماوى مع األح او الصادرة عن المح مة األوروبية لحقوق اإلنستان تي كتل
م تتن ض تتية س تتيدت و ينس تتي ض تتد البوس تتنة والهرس تتك و ض تتية أ را ورن تتت ض تتد
البوسنة والهرسك (هولندا)؛
 171-101تنفيتا الح تم الصتتادر عتن المح متتة األوروبيتة لحقتتوق اإلنستان تتي
ضية سيدت و ينسي (رومانيا)؛
 178-101اتخت تتا جميت تتع التت تتدابير الال مت تتة إللغت تتاء األح ت تتاو التمييزيت تتة مت تتن
الدستتتور و تتانون االنتخابتتات و ق ت ا للح تتم الصتتادر عتتن المح متتة األوروبيتتة
لحقوق اإلنسان (النمسا)؛
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 17٩-101تعديل الدستور دون إبلتاء بهتدم القضتاء علتى التمييتز علتى أستال
االنتماء اإلثني تي الحيتاة السياستية و تي الوصتول إلتى الوظتائف العامتة بمتا يتفتق
مع الح م الصادر عن المح مة األوروبية لحقوق اإلنسان (بلجي ا)؛
 130-101اتخ تتا جمي تتع الت تتدابير الال م تتة لتعزي تتز مس تتتو مش تتاركة المت ترأة تتي
الحياة العامتة والسياستية و قتا لن تاو الحصتت المنصتوص عليته تي القتوانين ات
الصلة (تركيا)؛
 131-101اعتمتتاد تتتدابير إضتتا ية لتحقيتتق المستتاواة بتتين الجنستتين تتي صتتياغة
السياسات واتخا القرارات على جميع مستويات الح ومة (البحرين)؛
 137-101ضت تتمان المست تتاواة بت تتين الجنست تتين ت تتي التوظيت تتف والتعيينت تتات ت تتي
المناصب السياسية ضمان ا تام ا (االتحاد الروسي)؛
 133-101إدرا تتتدابير إيجابيتتة لصتتالح الم ترأة تتي سياستتات وبترامج التوظيتتف
عل تتى جمي تتع مست تتتويات الح تتم وض تتمان الحمايت تتة االجتماعي تتة للمت ترأة وتمتعهت تتا
بالحقوق االجتماعية  -اال تصادية (ألمانيا)؛
 134-101ضمان حق الجميتع تي البوستنة والهرستك ومتن بيتنهم العائتدون أو
األوتخاص وو اإلعا تة أو الرومتا تي الحصتول علتى الختدمات العامتة بمتا يهتا
الرعاية الصحية والتعليم دون تمييز (بلجي ا)؛
 135-101علتتى ستتبيل األولويتتة وضتتع منهتتا دراستتي أساستتي مشتتتر متعتتدد
اإلثنيتتات ووتتامل للجميتتع وغيتتر تمييتتزي وعمتتل جميتتع مستتتويات الح ومتتة علتتى
ضمان مساهمة مضمون ال تب المدرسية ي تعزيز التسامح وتشجيعه ي أوساط
األ ليات اإلثنية (سلو ينيا)؛
 136-101تحستتين بتترامج النهتتوض بالمستتاعدة تتي مجتتال العمتتل والمستتاعدة
الغاائي تتة واالجتماعي تتة الت تتي تس تتتهدم األ لي تتات القومي تتة وغيره تتا م تتن الفئ تتات
الس ت ت انية الضت تتعيفة ت تتي إ ت تتار محاربت تتة الفقت تتر والتفت تتاوت االجتمت تتاعي ( نت تتزويال
(جمهورية  -البوليفارية))؛
 131-101ت ثيتتف تتتدابير محاربتتة الفقتتر بلتترق منهتتا تتتو ير التمويتتل ال تتا ي
لن ا و الحمايتة االجتماعيتة واستتراتيجية التوظيتف الو نيتة الهاد تة إلتى الحتد متن
البلالة (ماليزيا)؛
 138-101ت تتو ير الم تتوارد الال م تتة للتص تتدي للفق تتر الم تتد ع والتهم تتي
يواجههما الروما (بولندا)؛
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 13٩-101ضمان أن تن ر جميع مستتويات الح ومتة تي البوستنة والهرستك تي
ت مين وصول متساو إلى التثقيف والخدمات ي مجال الصحة الجنسية واإلنجابيتة
بما ي لك وسائل منع الحمل الحديثة الميسورة الت لفة (سلو ينيا)؛
 140-101إنهتتاء الفصتتل تتي المتتدارل علتتى أستتال االنتمتتاء اإلثنتتي ضتالا عتتن
مراجعتتة المنتتاهج الدراستتية وال تتتب المدرستتية وتنقيحهتتا بغيتتة تعزيتتز التفتتاهم بتتين
الثقا ات وتقدير تاريخ كل الجماعات اإلثنية واأل ليات القومية وأديانها (كندا)؛
 141-101ضت تتمان أن تضت تتع ح ومت تتة البوست تتنة والهرست تتك وال انتونت تتات ن ام ت تا
تعليمي ا متعدد اإلثنيات يشمل الجميع بالفعل وأن تنشئ ليتة اعلتة للتنستيق تي
مجال التعليم (الجمهورية التشي ية)؛
 147-101اتخا تدابير لجعل المدارل أكثر وتموالا وخاليتة متن أي وت ل متن
أو ال التمييز (إيلاليا)؛
 143-101ضتمان الوصتتول إلتتى تعلتتيم جيتتد مشتتتر ووتتامل للجميتتع متتع إيتتالء
اهتمتتاو ختتاص لقضتتايا أ ليتتة الرومتتا واألوتتخاص وي اإلعا تتة والمثليتتات والمثليتتين
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (النرويج)؛
 144-101اتخ تتا جمي تتع الت تتدابير الال م تتة لوض تتع ح تتد للن تتاو المع تتروم باس تتم
"مدرستين تح ستقف واحتد" والقضتاء علتى الفصتل اإلثنتي تي الن تاو المدرستي
(أوروغواي)؛
 145-101ضمان أن تنهي الح ومة وال يانات المحلية على وجته السترعة الفصتل
تجع عل تتى تهيئ تتة بيئ تتة تعليمي تتة متع تتددة
واالنقس تتامات اإلثنيت تة تتي الم تتدارل وأن تش ت ش
اإلثنيات تسمح لللالب بتعلم لغاتهم وثقا اتهم وتاريخهم وأديانهم (تايلند)؛
 146-101مواصتتلة التوعيتتة باحتياجتتات الس ت ان متتن جماعتتة الرومتتا وال ستتيما
األ ف تتال وإنش تتاء ن تتاو مالئ تتم يت تتيح إدم تتاجهم اجتماعيت ت ا وتعليميت ت ا بل تترق منه تتا
تخصيت موارد كا ية (النمسا)؛
موحت تتد يتفت تتق عليت تته ممثلت تتو
 141-101تلبيت تتق منهت تتا دراست تتي أساست تتي و نت تتي ش
الجماعات اإلثنية واأل ليات القومية ي البلد (كندا)؛
 148-101مواءم ت تتة تشت ت تريعات الدول ت تتة م ت تتع اتفا ي ت تتة حق ت تتوق األو ت تتخاص وي
اإلعا ة (أنغوال)؛
 14٩-101بتتال مزيتتد متتن الجهتتود للنهتتوض بالم انتتة االجتماعيتتة لألوتتخاص
وي اإلعا ة (أ غانستان)؛
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 150-101المواءمة بين جميع القوانين واللوائح متن أجتل ضتمان المستاواة تي
معاملتتة األوتتخاص وي اإلعا تتة تتي جميتتع أنحتتاء البلتتد والقضتتاء علتتى المعاملتتة
التفضيلية المقدمة لألوخاص وي اإلعا ة باالستناد إلى سبب اإلعا ة ( نلندا)؛
 151-101وضتتع مشتتروع خلتتة عمتتل و نيتتة واحتتدة لحقتتوق األوتتخاص وي
اإلعا ة لها ميزانية وإ ار مني واضح لتنفياها (النمسا)؛
 157-101ت ثيف جهودها لتعزيز حقوق األوتخاص وي اإلعا تة بلترق منهتا
الن تتر تتي وضتتع خلتتة عمتتل و نيتتة موحتتدة وتعيتتين جهتتة تنستتيق و نيتتة لتنفيتتاها
وتو ير الموارد الال مة لضتمان التعلتيم الجتامع وإم انيتة الوصتول لألوتخاص وي
اإلعا ة (مصر)؛
 153-101التعجيتتل بعمليتتة وضتتع خلتتة العمتتل المتعلقتتة بتنفيتتا اتفا يتتة حقتتوق
األوخاص وي اإلعا ة ووضع إ ار مني محدد بوضوح (سلو اكيا)؛
 154-101مواصتتلة تتتدعيم ب ترامج الحمايتتة االجتماعيتتة متتن أج تل تنفيتتا اتفا يتتة
حقوق األوخاص وي اإلعا ة ( نزويال (جمهورية  -البوليفارية))؛
 155-101اعتماد خلة عمل و نيتة للنهتوض بحقتوق األوتخاص وي اإلعا تة
تماوتتي ا متتع اتفا يتتة حقتتوق األوتتخاص وي اإلعا تتة وبتركيتتز ختتاص علتتى التعلتتيم
الجامع وتعزيز اإلدما ي سوق العمل (البرا يل)؛
 156-101تنفيا اتفا ية حقوق األوخاص وي اإلعا ة تنفياا كامالا و ي هتاا
الصدد تعيين جهة تنسيق لت ون لية تنسيق ائمة على التشاور بصورة مالئمة مع
من مات األوخاص وي اإلعا ة (ألمانيا)؛
 151-101تعزيت تتز تنفيت تتا اتفا يت تتة حقت تتوق األوت تتخاص وي اإلعا ت تتة ت تتي كامت تتل
إ ليمه تتا وض تتمان توا تتق الت تتدابير المختلف تتة المتخ تتاة م تتع ال تتنهج ال تتاي تح تتدده
االتفا ية (إسبانيا)؛
 158-101مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أوت ال التمييتز ضتد
األوخاص وي اإلعا ة تماوي ا مع أ ضل الممارسات والمعايير الدولية ( لر)؛
 15٩-101مواص تتلة تعزي تتز الت تتدابير والسياس تتات التعليمي تتة الرامي تتة إل تتى إدم تتا
الللب تتة الروم تتا تتي ن تتاو التعل تتيم ضت تالا ع تتن حم تتالت مح تتو األمي تتة تتي ص تتفوم
الس ان ( نزويال (جمهورية  -البوليفارية))؛
 160-101إنشاء ليات عالة إلدما الروما اجتماعي ا (االتحاد الروسي)؛

 161-101مواصلة تعزيز اإلدما االجتماعي من خالل تعزيتز الحمايتة المقدمتة
لأل ليات اإلثنية وال سيما الروما (السنغال)؛
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بهمتة بمتا تي لتك ضتمان تمتتعهم
 167-101تلبيق خلة العمل المتعلقتة بالرومتا ش
الميسر على الخدمات االجتماعية (سيراليون)؛
بالمساواة ي المعاملة والحصول ش

 163-101ضتتمان إدم تتا الروم تتا والتش تتاور معه تتم عن تتد تص تتميم وتنفي تتا وتقي تتيم
السياسات أو البرامج أو المبادرات التي د ت ثر ي حقو هم (النمسا)؛

 164-101ت ثيف الجهود المباولة لتنفيا المادة السابعة متن اتفتاق دايتتون التتي
تضمن حق عودة الالجئين إلى ديارهم األصلية (الواليات المتحدة األمري ية)؛
 165-101تلبيق االستراتيجية المنقحة لتنفيا المر ق السابع من اتفتاق دايتتون
للس تتالو تلبيقت تا ثابتت تا وحثيث ت تا وب تتال ك تتل الجهت تتود لتحس تتين ال تتروم المعيشت تتية
للمشردين داخليا والعائدين (الجمهورية التشي ية)؛

 166-101ضتتمان تمت تتع تم تتن المش تتردين داخليت تا والعائ تتدين م تتن التمت تتع تامت تا
بحق تتو هم تتي الحماي تتة االجتماعي تتة والرعاي تتة الص تتحية والتعل تتيم والست ت ن والعم تتل
وأمنهم الشخصي (هنغاريا)؛
 161-101تقاستتم خبترات البوستتنة والهرستتك تتي تعلتتيم التستتامح تتي المتتدارل
بلريقة تراعي تعدد اإلثنيات (المغرب).
 -108جميتتع االس تتتنتاجات وأأو التوص تتيات ال تتواردة تتي ه تتاا التقري تتر تعبشتتر ع تتن مو تتف
الدولتتة (التتدول) التتتي تتدمتها وأأو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينبغتتي أن يفهتتم أنهتتا
تح ى بت ييد الفريق العامل ب امله.
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