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  مقدمة    
 قرار جملـس    مبوجباملنشأ  ،  عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل        -١

 يف الفتـرة    اخلامسة عـشرة  دورته  ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
ـ     . ٢٠١٣فرباير  / شباط ١ إىل   يناير/ كانون الثاين  ٢١ من يف ربيا  واسُتعرضت احلالـة يف ص

 وفـد صـربيا     توترأس. ٢٠١٣ يناير/الثاين كانون   ٣٠عشرة املعقودة يف    امسة  اجللسة اخل 
اعتمد الفريق العامل   و. ة غوردانا ستامينيتش، كاتبة الدولة بوزارة العدل واإلدارة العامة        السيد
  .٢٠١٣فرباير / شباط١املعقودة يف السابعة عشرة يف جلسته عن صربيا التقرير هذا 
يف صربيا، فريـق    حقوق اإلنسان   اختار جملس   ،  ٢٠١٣ يناير/ كانون الثاين  ١٤ ويف  -٢

 .وشيلي مجهورية كوريا وسويسرا: لتيسري استعراض احلالة) اجملموعة الثالثية(املقررين التايل 

، ١٦/٢١  من مرفق القرار   ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥عمالً بأحكام الفقرة    و  -٣
  :يف صربياغراض استعراض احلالة صدرت الوثائق التالية أل

ــين )أ( ــر وط ــرض/تقري ــدم ع ــي مق ــرة  خط ــاً للفق ) أ(١٥وفق
)A/HRC/WG.6/15/SRB/1(؛  

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان           )ب(
 ؛)A/HRC/WG.6/5/SRB/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 

 )ج(١٥ وفقـاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان       )ج(
)A/HRC/WG.6/15/SRB/3.(  
وأُحيلت إىل صربيا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً آيـسلندا               -٤

وبيالروس واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والسويد واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيـا          
األسئلة متاحة علـى املوقـع الـشبكي        وهذه  . العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا    

  .اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

فعلت صربيا الكثري منذ اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل لتنفيذ التوصيات             -٥
  . اإلنسان ومحايتهااليت وردت إليها وتعزيز حقوق

وجيري حالياً  . وتقدم صربيا بانتظام تقارير دورية إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة           -٦
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة         إعداد التقرير الدوري الثاين مبوجب      
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ثالث مبوجب اتفاقية    والتقريرين الدوريني الثاين وال    العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      أو
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء        حقوق الطفل والتقرير األويل مبوجب      

وقُدِّم التقرير األويل مبوجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف منتـصف          . القسري
  .٢٠١٢ عام
 إجراءاهتا اخلاصة،   وتؤيد صربيا أنشطة األمم املتحدة وتبدي انفتاحاً أمام التعاون مع           -٧

 تـشرين  ١١كما تدل على ذلك دعوهتا الدائمة جلميع اإلجراءات املواضيعية، الـصادرة يف         
  .٢٠٠٥أكتوبر /األول

وتقدم التدريب يف جمال حقوق اإلنسان يف صربيا مؤسـسات الدولـة املختـصة                -٨
  .واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة

اليت أنـشأت   موعة من القوانني القضائية     جمب،  ٢٠٠٩ يف عام    ئيبدأ إصالح قضا  و  -٩
 اتاختـصاص للنيابة العامة كسلطتني رئيسيتني هلمـا        األعلى وجملس الدولة     ئيلس القضا اجمل

القضاة واملدعني العامني ورؤساء احملاكم وضمان كفـاءة        وفصل  وصالحيات تعيني وترشيح    
إلصالح القضائي،  ة ل طني صياغة استراتيجية و   وجتري. املدعني العامني عمل احملاكم ومكاتب    

  .شفاف وفعال ونظام قضائي مستقلوتعزيز دف بناء هب
واءمة التشريعات الوطنية مع    مب على القانون اجلنائي     ومسحت التعديالت اليت أدخلت     -١٠

رفـع  ، و جترمي التشهري وإهناء   ،أوروباالدول املناهضة للفساد التابعة جمللس      توصيات جمموعة   
  .احملاكم إجراءات بشأن  هبارخصاملعامة غري الليقات تعالاحلظر املفروض على 

لكنـه   و،مستقلةجنائية جرمية  ابوصفه" الكراهيةجرمية " التشريع اجلنائيوال يشمل     -١١
اليت تعديالت  وتنص ال . هبذه اجلرائم  من اجلرائم األخرى اليت هلا صلة غري مباشرة          شمل عدداً ي

جرمية جنائية علـى    ه، يف حالة ارتكاب     أنلى  ع ٢٠١٢على القانون اجلنائي يف عام      أدخلت  
ا أو توجهها اجلنسي    هجنسأو نوع    القومي أو اإلثين     ئها أو انتما  هاأساس عرق الضحية أو دين    

احملكمة أن تعترب هذه اجلرمية ظرفاً مشدداً إلزاميـاً ذا      أو هويتها اجلنسانية بالتحديد، فإن على       
  . جنائيةجلرميةعليها كسمة مميزة يكن منصوصاً مل العقوبة، كلما صلة لتحديد 

حلد من االكتظاظ يف مؤسسات إنفاذ العقوبـات اجلزائيـة          امدت استراتيجية   اعُتو  -١٢
 مـن    السجون  ألوضاع تفتيش مستقل وأُجري  . اوخطة العمل املتصل هب   ) ٢٠١٥-٢٠١٠(

مـات غـري    ومنظ رصد إنفاذ العقوبات اجلزائية   املعنية ب  واللجنة الربملانية    أمني املظامل  جانب
  .حكومية

صربيا قانون السجالت اعتمدت وثائق، عدميي الملعاجلة القضايا املتعلقة باألشخاص و  -١٣
 تعديالت علـى قـانون     وأدخلت) ٢٠١١(وقانون اإلقامة الدائمة واملؤقتة     ) ٢٠٠٩(املدنية  

  ).٢٠١٢(القضائية اإلجراءات غري 
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ميع املواطنني، مبـا يف ذلـك        نظام شامل للتأمني الصحي اإللزامي جل      وضعوجيري    -١٤
  .الفئات املهمشة، بتمويل من ميزانية الدولة

 أجمموعة واسعة من أشـكال التمييـز وأنـش       ) ٢٠٠٩(حظر قانون حظر التمييز     و  -١٥
  . موظفا١٨ً وتتألف من، ٢٠١٠منذ عام اليت تعمل  محاية املساواة يةمفوض
من التفصيل احلظر املفـروض     زيد  مب) ٢٠٠٩(قانون املساواة بني اجلنسني     عّرف  يو  -١٦

 والرعايـة  ،على التمييز القائم على نوع اجلنس وحقوق كل من اجلنسني يف جمـال العمـل      
 والعالقات األسرية، واحلياة السياسية والعامة، والتعلـيم، والثقافـة،          ،االجتماعية والصحية 

رأة وتعزيز املساواة   مدت االستراتيجية الوطنية للنهوض بامل    اعُتو. والرياضة، واحلماية القضائية  
بني اجلنسني وخطة العمل ذات الصلة، اليت تغطي ستة جماالت رئيسية تتعلق بالنهوض باملرأة              

مـل  األجور للع إىل تساوي    تنفيذ سياسة تكافؤ الفرص      وأدى. وتعزيز املساواة بني اجلنسني   
 ، واجلهاز القضائي  املرأة يف اهليئات اإلدارية احلكومية،     حضور   املتساوي لكال اجلنسني وزيادة   

شغلت سيدات منصب رئيس اجلمعية الوطنية      و.  يف الدولة  وأعالها مسؤولية وأهم املناصب   
، ٢٠١٠-٢٠٠٩ و ،٢٠٠٩-٢٠٠٥(، ورئيس حمكمة الـنقض العليـا        )٢٠١٢-٢٠٠٨(
، ورئيس احملكمة الدستورية ٢٠١٠، املعروفة باسم احملكمة العليا حىت عام       )٢٠١٣-٢٠١٠و
  ).٢٠٠٨عام منذ (عام جلمهورية صربيا الئب ناال، و)٢٠١١-٢٠٠٧(

إطار اعتمدت االستراتيجية الوطنية ملنع ومكافحة العنف ضد املرأة يف األسرة ويف            و  -١٧
ماية حلوزارة الصحة    الذي وضعته    اصاخلالربوتوكول  وبدأ نفاذ   . الشراكة احلميمة عالقات  

املتعلق بسلوك وتوكول العام ربالاعتمد و. ٢٠١٠ منذ عام وعالجهنالنساء املعرضات للعنف   
إطـار  األسرة ويف    يف حاالت العنف ضد املرأة يف        وتعاوهنااملؤسسات واهليئات واملنظمات    

  .ذات الصلةإقامة تعاون بني اجلهات مما أدى إىل ، )٢٠١١( احلميم مع العشريالعالقات 
 نون مـن  الـذين يعـا   اختالفات يف تعليم األطفال     بوجود  نظام التعليم   يسمح  ال  و  -١٨

 شـامل،  يمفهوم تعليمُوضع و. اإلعاقة أو غريهم من األطفالذوي واألطفال  النمو   مشاكل
النمـو   مـشاكل  لألشخاص الذين يعانون من   تربية  القانون املبادئ األساسية للتعليم و    ويتيح  

لوصـول إىل مجيـع   ااإلعاقة، بغض النظر عن ظروفهم املاديـة، فرصـة   ذوي  واألشخاص  
 يف   ذوي اإلعاقـة    مـن   طالباً ١٢٠ منح دراسية إىل  م  قدَُّتو. يف املؤسسات مستويات التعليم   

  .كل سنة املتوسط
، )٢٠٠٩ (همألشخاص ذوي اإلعاقـة وتـوظيف     لقانون إعادة التأهيل املهين     ألزم  و  -١٩
 إجـراء   بدأكما  . توظيف أشخاص ذوي إعاقة   ب،   على األقل   موظفاً ٢٠ عمل لديه    رب كل

  .ة االجتماعياملؤسسات االجتماعية والعمل يف عتنظيم املشارياعتماد قانون 
ماكن العامة  لوصول إىل األ  اكون  يأن  على  ) ٢٠٠٩(ينص قانون التخطيط والبناء     و  -٢٠

  .واملسنني األطفال اإلعاقة وألشخاص ذويميّسراً ل والتجارية



A/HRC/23/15 

GE.13-12516 6 

ـ للحكم الـذايت ل    لألقليات القومية شكل تنظيمي      الوطنيةاجملالس  و  -٢١ فئـة  ات و ألقلي
مـن  داً  عـد  لألقليات القومية إىل تلك املؤسـسات        الوطنيةقانون اجملالس   نقل  يو. يةوردست

.  والثقافة، واإلعالم، والتعليم،ستعمال الرمسي للغة والكتابةباالتعلق فيما ي الدولة اختصاصات
 أعـضاء جمالـسها      قومية ة أقلي ١٦لكي ختتار   قانون، ألول مرة، االنتخاب املباشر      يسر ال يو

؛ ويـؤدي    الوطنية من خالل مجعية انتخابيـة      قومية جمالسها ثالث أقليات   وتنتخب   .الوطنية
ت اجملالس  بِخ وانتُ ؛لقانونعمالً با وطين  جملس   اليهودية مهام    الطوائفالتنفيذي الحتاد   اجمللس  
اجملـالس  ُتقدَّم األموال إىل    و. السلوفينية للمرة األوىل  و ة والتشيكية واألشكالي  ية األلبان الوطنية

ميزانيـة  خصصت   و ؛احلكم الذايت واملقاطعات واملناطق املتمتعة ب   الدولة   من ميزانيات    لوطنيةا
  .٢٠١٣ لعام  مليون يورو٢,٣ و٢٠١٢لعام  مليون يورو ٢,٢مبلغ الدولة 
اسـتراتيجية  وضعت  ، و )٢٠٠٨ (الروماجبماعة  النهوض  أنشأت احلكومة جملس    و  -٢٢

 ١٣تغطـي   اليت  ) ٢٠١٠(العمل ذات الصلة    وخطة  ) ٢٠٠٩(روما  المجاعة  حبالة  النهوض  
الطـالب  مـستوى   تربية وقانون   المبوجب قانون املبادئ األساسية للتعليم و     و. اً رئيسي جماالً
لتسجيل، ا يف جماالت    الروماوطالب مجاعة   تالميذ  من أجل    إجيايب   ُينفذ عمل كان  التالميذ،  و

ليم اجملاين واإللزامي قبـل املرحلـة       وتقدمي املنح الدراسية، وتقدمي القروض، مبا يف ذلك التع        
الروما املسّجلني يف املدارس الثانويـة      وارتفعت نسبة   . ني التربوي يناملساعدوإدخال   ةاالبتدائي

ُيطبَّـق العمـل    و. ٢٠١٠ يف عام     يف املائة تقريباً   ٢٠ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٨,٣من  
وتـشري  . لتحـاق باجلامعـات   اإلجيايب أيضاً على تسجيل مقدمي الطلبات من الرومـا لال         

املزيد مـن    االرتقاء برأس املال البشري و     إىل) ٢٠٢٠-٢٠١١ (للعمالةاالستراتيجية الوطنية   
. روماالمجاعة  ، مبا يف ذلك     عاتماواجلألفراد  من ا   اجتماعياً للمستبعدين االجتماعي   اإلدماج

 .قابلية للتوظيـف  على أهنم أشخاص أقل      ٢٠١٣لعام  الة  م للع خطة العمل الوطنية  وتعرفهم  
تتعلـق  تـدابري خاصـة     ) ٢٠١٢(االستراتيجية الوطنية لإلسـكان االجتمـاعي       وتتوخى  

 جهـات ماحنـة     إىل جانب مدينة بلغراد،   وأدخلت  . الروماجلماعة   ستوطنات غري الرمسية  بامل
جيـري حتـضري    رومـا، و  المجاعة   ستهدف يف معظمه  يإلسكان االجتماعي   اً ل دولية، برناجم 

  . لهاألموال الالزمةتأمني  حاجة إىل مثةوربنامج ال
. اجلنسييل قانون مكافحة التمييز وقانون العمل صراحة التمييز على أساس امل   وحيظر    -٢٣
أول مـؤمتر   هو  ) ٢٠١٢ (اجلنسانيةوية  اهل اجلنسي و  امليلمؤمتر مكافحة التمييز على أساس      و

زدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية     ومبشأن املسائل املتعلقة باملثليات واملثليني       الدولة   تنظمه
  .اجلنسانية

فيما خيص  عقوبات أكثر صرامة    ) ٢٠٠٩(تعديالت على القانون اجلنائي     ال وأدخلت  -٢٤
ديدة ملنع االجتار   اجلستراتيجية  االت  ّدِعأُو. رتكب ضد القصر  ُيعندما  ال سيما   بالبشر،  االجتار  

تقـدم  و). ٢٠١٤-٢٠١٣(وخطة العمـل ذات الـصلة       ) ٢٠١٨-٢٠١٣ (هبالبشر وقمع 
 ،٢٠١٢يف عـام    و. ضحايا االجتـار  إىل  مؤسسات الدولة ومنظمات غري حكومية مساعدة       

إىل  ُيقدمالرعاية االجتماعية،   كجزء من نظام    و. أنشأت احلكومة مركز محاية ضحايا االجتار     
  .اتضحايا االجتار جمموعة متنوعة من املساعد
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الواقـع يف   قليم كوسوفو وميتوهيا    إ أراضي   هناك مشاكل تتعلق حبقوق اإلنسان يف     و  -٢٥
 مبوجب قـرار جملـس      ١٩٩٩ هيوني/حزيران تديره األمم املتحدة منذ      الذي،  اصربيجنوب  
صربيا من تطبيق املعاهدات الدولية يف جمال محاية حقوق         ومل تتمكن   ). ١٩٩٩(١٢٤٤ األمن

  .اإلنسان يف هذا اجلزء من أراضيها
يف كوسوفو  بيوهتم   أجربوا على مغادرة      الذين  داخلياً شردينشخاص امل أللميكن  وال    -٢٦

اإلطـار املتعلـق    ملعايري املوصى هبا يف     مبا يتماشى مع ا   مستدام  العودة إليها بشكل    وميتوهيا  
املـشردين  ليس بإمكان  سنة،   ١٢مضي    بعد حىتو. باحللول الدائمة ملشكلة املشردين داخلياً    

 أمـام محاية فعالة حلقوق امللكية اخلاصة هبـم         على   احلصولممتلكاهتم أو   داخلياً الوصول إىل    
مكانية إلتفتقر جمتمعات العائدين    و. للعودة املستدامة ومها من الشروط املسبقة     احملاكم احمللية،   

 معاً حيول دون استدامة العـودة،       عمل،التعليم و النظام  لاحلصول على اخلدمات األساسية، و    
  .اليت كانت ضئيلة أصالً

 عـدد   زاد،  ٢٠١٢، و النفـاذ ، عندما دخل قانون اللجوء حيز       ٢٠٠٨ بني عامي و  -٢٧
ـ صل ملتمسو اللجوء على     حيو. ٢ ٧٣٢ إىل   ٧٧ اللجوء من    ملتمسي البـس،  املسكن، و ال

م قـدَّ ُتو. فوريةالترمجة  الجتماعي، وخدمات   االنفسي و الدعم  الوانية،  اجملقانونية  الساعدة  املو
 من قبل مركز    هلم أوصياء يعّين  و اللجوء   ملتمسيمن   القصر غري املصحوبني     رعاية خاصة إىل  
متكني إساءة استخدام التمتع حبق اللجـوء  : "أدخلت جرمية جنائية جديدةو. اجتماعي خمتص 
  .املزيفني اللجوء ملتمسيمن أجل خفض عدد " يف دولة أجنبية

) ٢٠٠٩(استراتيجية إعادة إدماج العائدين مبوجب اتفاقات إعادة القبـول          وتنص    -٢٨
الـسكن وفـرص العمـل      واملسائل املتعلقة ب  وثائق اهلوية الشخصية    : األولويات التالية ى  عل

  .ألسرةلماية القانونية احلواحلصول على الرعاية الصحية والتعليم والرعاية االجتماعية و

 وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور   -باء  

 خـالل مت  دِّالتوصيات اليت قُ  ترد  و. بياناتوفداً ب  ٦٧، أدىل   جلسة التحاور  خالل  -٢٩
  .من هذا التقريرالفرع الثاين احلوار يف 

. اعتماد قانون أمني املظـامل    الذي أُحرز مؤخراً، ومنه     التقدم  إىل   غواتيماال   وأشارت  -٣٠
، مبا يف ذلـك     حلقوق اإلنسان األمم املتحدة السامية    مفوضية   توصيات   وسلطت الضوء على  

فعـال  على حنـو    د الالزمة لتشغيل مؤسسات حقوق اإلنسان       االستمرار يف ختصيص املوار   
  .قدمت غواتيماال توصيةو. وضمان محاية النساء واألطفال من العنف

ألقليـات القوميـة    لوالقولبة النمطية   سلبية  النظرة  ال إزاء   هاقلقعن  بولندا  أعربت  و  -٣١
، مبـا يف ذلـك      سب بشكل منا   احملاكم عدم عمل  تقارير عن    وأشارت إىل .  والدينية واإلثنية
وقـدمت  .  عدد من اجلرائم املتعلقة ببيع األطفال      عن يف اإلجراءات، و   ة غري معقول  اتتأخري

  .بولندا توصيات
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 وأشـارت إىل  . اخلارج من الـرتاع    البلد   هالتقدم الذي أحرز  بندونيسيا  إرحبت  و  -٣٢
 جهـود   أثنت على و. التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان    بلوفاء  لالتدابري اليت وضعتها احلكومة     

. تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان     واصلة   اعتماد قوانني واستراتيجيات مل    الرامية إىل احلكومة  
  .وقدمت إندونيسيا توصيات

 التمييز وتعزيز املساواة    حظررحب العراق باعتماد تشريعات وسياسات هتدف إىل        و  -٣٣
اآلليات لتوطيد  اد تشريعات    عن اعتم  بني اجلنسني وإدماج مجيع أفراد اجملتمع الصريب، فضالً       

األنشطة اليت اضطلعت هبا قوات الشرطة لتعزيز احتـرام         عن   واستفسر العراق . ذات الصلة 
  .قدم العراق توصيةو. حقوق اإلنسان

 واحلماية القانونية جلميع    اجلنائيلقانون  لضمان التنفيذ الكامل    على  يرلندا صربيا   آ توحث  -٣٤
اليت تفيد بتعرض جمتمع املثليـات      تقارير  ربت عن قلقها إزاء ال    وأع. املدافعني عن حقوق اإلنسان   

لالعتداءات والتمييـز، واالعتـداءات     ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية       واملثليني  
  .وقدمت آيرلندا توصيات.  اإلعالمط والسيطرة السياسية على وسائ،الصحفيني على
اليت سلطة  لتسوية مسألة ال   صربيا اختاذها    تتوخى   التدابري اليت   عن إيطالياواستفسرت    -٣٥

املزيد من املعلومات عن خطة العمل ت طلبو. لقضاة واملدعني العامنيلتعيني ا الربملان  يتمتع هبا   
وقـدمت  .  أي عقبات تعوق اعتمادها    عن و  الروما  مجاعة لتنفيذ استراتيجية النهوض بوضع   

  .إيطاليا توصية
 ،٢٠١٢مـايو   /أيار انتخابات   عقبد النساء يف الربملان     زيادة عد برحبت اليابان   و  -٣٦

 على اخلطوات املتخذة من أجـل إصـالح         تجملس الوزراء اجلديد، وأثن   وكذلك بتشكيلة   
 حقوق األشخاص املنتمني إىل فئـات ضـعيفة         محايةوأعربت اليابان عن أملها يف      . ءالقضا
  .قدمت اليابان توصياتو .زها على حنو مالئميوتعز
حتسني املساواة بني اجلنـسني     الرامية إىل   طط  اخلستراتيجيات و باالت الكويت   رحبو  -٣٧

 على  ت، وأثن والسلطوية تكافؤ الفرص للجميع يف املناصب احلكومية        تضمنواعتماد قوانني   
يف سـوق   إىل تيسري إدماجهم    هدف  الذي ي قانون التدريب املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة،       

  .وقدمت الكويت توصيات.  إىل املرافق التعليميةاقةذوي اإلعوصول األطفال والعمل، 
احملرز منذ االستعراض الـسابق، مبـا يف   العملي لتقدم لصربيا على قريغيزستان وأثنت    -٣٨

ستراتيجية اذلك التدابري الرامية إىل تعزيز وضع املرأة، مثل اعتماد قانون املساواة بني اجلنسني، و             
  .وقدمت قريغيزستان توصيات. ١٣٢٥ألمن وطنية وخطة عمل لتنفيذ قرار جملس ا

جولـة   منذ   الذي أحرزته  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية صربيا عن التقدم         تهنأو  -٣٩
وشجعت احلكومة على مواصلة تعاوهنا مـع األمـم         . ةاالستعراض الدوري الشامل السابق   

 معوقـات   املتحدة واملنظمات الدولية األخرى ومجيع أصحاب املصلحة للتغلـب علـى أي           
  .إعمال حقوق مواطنيهاول دون وحتديات حت
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. أثنت ليبيا على اجلهود املبذولة إلنشاء مكتب حلقوق اإلنسان وحقوق األقليـات          و  -٤٠
رحبت باعتماد استراتيجية وطنية ملنع العنف ضد املرأة، وتفعيل خطة ملكافحـة االجتـار              و

نونية املتعلقة باإلصالح القضائي    التمييز، وسلسلة من النصوص القا    مكافحة  بالبشر، وقانون   
ـ   ناطق  املتعدد الثقافات يف    املتعلقة ب قوق  احل عن تعزيز    وأمني املظامل، فضالً   احلكم املتمتعـة ب

  .ليبيا توصياتوقدمت . الذايت
 القائمـة بـشأن   النمطية  القوالب ه إزاء ليتوانيا جملس حقوق اإلنسان قلق    وشاطرت    -٤١

لتركيز على  إىل ا ودعت صربيا   . لنساء الاليت ينتمني إىل أقليات    يف اجملتمع، مبا يف ذلك ا     النساء  
 هذه  بشأنألقليات القومية يف مجيع أحناء البلد، رمبا من خالل حوار مباشر            ضد ا عدم التمييز   

  .قدمت ليتوانيا توصياتو. املسألة
 الكامل جلماعات   اإلدماجالتحديات اليت تواجهها صربيا، مثل      إىل   ماليزيا   وأشارت  -٤٢
كـبري مـن    الدد  قلقها إزاء الع   جلنة حقوق الطفل     يضاًأماليزيا  وشاطرت  .  يف اجملتمع  ااهتأقلي

  .وقدمت ماليزيا توصيات. األطفالاملرتكبة ضد اجلرائم 
ذت لتعزيـز حقـوق اإلنـسان       ِخاإلجراءات اهلامة اليت اتُّ   على   املكسيك   وشددت  -٤٣

عـدة  لإلجراءات اخلاصة والتصديق على     دعوة دائمة   توجيه  يف صربيا، مبا يف ذلك      ومحايتها  
وحثت احلكومة على إعادة النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة            . صكوك دولية 

  . وقدمت املكسيك توصيات.حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
إنشاء مكتب حقوق اإلنسان واألقليـات ورحـب        اهتمامه ب أعرب املغرب عن    و  -٤٤
كما أشار إىل أنه يريد أن يعـرف        . صربيا يف مكافحة الفساد   حققتها  اليت  امة  اهل اإلجنازاتب

  .وقدم املغرب توصيات. اإلثنيةاليت يتيحها النظام التعليمي لألقليات املزيد عن الفرص 
حلماية املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان        عدم إحراز تقدم كاف      هولندا   وذكرت  -٤٥

الحتاد والتقرير املرحلي ل  ليت قدمتها جلنة مناهضة التعذيب       إىل التوصيات ا   ةوالصحفيني، مشري 
ومزدوجي للمثليات واملثليني   أن حرية التعبري وتكوين اجلمعيات      إىل   كما أشارت . األورويب

  .توصياتهولندا وقدمت .  حمدودةامليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية
تهديـدات  لضعيفة أمـام ا    األقليات يف صربيا     مجاعات النرويج أن بعض     وذكرت  -٤٦
 واألقليـات  الرومـا مجاعـة  ، ال سيما  ا حتديات فيما يتعلق مبمارسة حقوقه     تزال تواجه  الو

انظـر  (أشارت إىل توصية املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان            و. اجلنسية
  .وقدمت النرويج توصيات). ١٩-١٣١التوصية 

 عن تعـاون    املتخذة لتحقيق املساواة الكاملة، فضالً    التدابري  برحبت دولة فلسطني    و  -٤٧
يف جمـال مكافحـة االجتـار       املبذولـة   هود  اجلورحبت ب .  مع آليات حقوق اإلنسان    البلد

قوق املتعلق حب قانون  الشروع  مب  أيضاً تورحب. باألشخاص وتوفري احلماية واملساعدة للضحايا    
  .وقدمت توصيات. لعقاب البديناالطفل وحظر 
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أعربـت   هاصربيا اللتزامها حبماية حقوق العمال املهاجرين ولكن      ب الفلبني   توأشاد  -٤٨
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال   صربيا على   بالرغم من توقيع   ، من أنه  هاقلقعن  

 صـربيا ملواءمـة   ت علىوأثن. إىل تلك االتفاقيةبعد ، فإهنا مل تنضم   املهاجرين وأفراد أسرهم  
  .وقدمت توصيات. بروتوكول بالريمومع حمللي إطارها التشريعي ا

حاالت أعمال العنف لتحقيق يف  ذات الصلة على ا    السلطات الصربية    هنغاريا توحث  -٤٩
ملزيد من املعلومـات عـن   ا وطلبت هنغاريا. ضد أشخاص منتمني إىل أقليات قومية     املرتكبة  

وقـدمت  . ب حكومي  حقوق األقليات إىل مكت    مسائلتسيري جمالس األقليات وأسباب نقل      
  .هنغاريا توصيات

االسـتغالل اجلنـسي    فيما يتعلـق ب    التشريعات الصربية    بتحسنيرحبت الربتغال   و  -٥٠
 استفـسرت كما  . وأعربت عن قلقها إزاء العدد الكبري من الفتيات ضحايا االجتار         . لألطفال
 وبني تعريـف  ب  تعريفها للتعذي املواءمة بني   صربيا عن اخلطوات املتخذة لتحقيق      من  الربتغال  

  .وقدمت الربتغال توصيات. اتفاقية مناهضة التعذيب
من ضمان كل   الرامية إىل   األخرية  عملية اإلصالح القضائي    برحبت مجهورية كوريا    و  -٥١

 تاجلهود اجلارية يف جماال   إىل    أيضاً وأشارت.  القضائي واحلق يف حماكمة عادلة     اجلهازاستقالل  
  .وقدمت مجهورية كوريا توصيات. الرومامجاعة  القومية ومحاية املساواة بني اجلنسني واألقليات

زيد من املعلومات عـن اجلهـود       ة امل طلبت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابق    و  -٥٢
. الرومـا مجاعـة    من الناحية القانونية، ال سيما       املرئيني مشكلة األشخاص غري     حللاملبذولة  

معلومات عن اإلجراءات املتخـذة لتنفيـذ       على  ممتنة لو حصلت    وقالت إهنا ستكون أيضاً     
  .الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

اإلجراءات وأقرت ب. واللوائحسن عدد كبري من القوانني برحبت مجهورية مولدوفا و  -٥٣
املتخذة لضمان عدم التمييز، واجلهود املبذولة ملنع العنف القائم على نوع اجلـنس ومعاقبـة               

 واجلهود اجلارية ملكافحة استغالل األطفال وضمان التأهيل البدين والنفسي وإعادة           مرتكبيه،
  .وقدمت مجهورية مولدوفا توصيات.  االجتماعي لألطفال الضحايااإلدماج

اليت يواجهها املواطنون الصربيون املنحدرون      العقبات،   ها إزاء  رومانيا عن قلق   توأعرب  -٥٤
 اإلعـالم   طرية الوصول إىل اخلدمات الدينية والتعليم ووسائ      عوق ح واليت ت من صربيا الشرقية،    

 طائفـة دينيـة     موافقـة  تشترط أن الدولة ال ينبغي أن       وشددت على .  الرومانية -لغتهم األم   ب
  .قدمت رومانيا توصياتو.  القانوينمبركزهاواالعتراف أخرى تسجيل طائفة دينية ل

تعزيز سياسة مكافحة الفساد    : من أجل اخلطوات املتخذة   إىل  وأشار االحتاد الروسي      -٥٥
املتطرفـة؛  واللغة واألفعال املعادية للسامية و     ،العنصريةومكافحة  واستقالل النظام القضائي؛    

 اإلثنية حقوق األقليات وإعمال ؛ملقبولةاإلثنية االعالقات دعم  و؛وقف أنشطة النازية اجلديدةو
  .وقدم االحتاد الروسي توصية. الصغرية
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 القضائي مـن خـالل      ها صربيا يف نظام   حققتهسنغافورة على اإلجناز الذي      تأثنو  -٥٦
 اعتمـاد تـشريعات     وأشـارت إىل  . توفري احلماية ملواطنيها دون متييز    ترمي إىل   إصالحات  

 سـنغافورة   وقـدمت . العالج املقدمة  سبل عن   وسياسات لتجرمي العنف ضد املرأة، فضالً     
  .توصيات

 من القواعد القانونية، مبا يف ذلك قانون حظـر          وعةجممرحبت سلوفاكيا باعتماد    و  -٥٧
" ألـف "ل مؤسسة أمني املظامل فيها علـى املركـز          صوحلصربيا  على   أيضاًوأثنت  . التمييز

 حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      اتفاقية  مبادئ باريس، والتصديق على     يتماشى مع    مما
عدد مـن الربوتوكـوالت     و االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       و

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. االختيارية
 وطنية ملنع العنف ضـد املـرأة      الستراتيجية  املتعلقة باال املعلومات  برحبت سلوفينيا   و  -٥٨

تفاصيل بشأن تصديق صربيا    وطلبت سلوفينيا   .  املتصلة بذلك  وتوكوالتوالرب يهوالقضاء عل 
وقدمت سـلوفينيا   . لعنف ضد املرأة والعنف املرتيل    نع ومكافحة ا  مل اتفاقية جملس أوروبا     على

  .توصيات
 خالل السنوات األخرية املبذولةجهود لل على احلكومة توفد وأثنبالسبانيا إ تورحب  -٥٩

حقوق بالتصديق على اتفاقية خاصة بصفة أشادت و. حقوق اإلنسان ومحايتهامن أجل تعزيز   
االتفاقية الدولية حلمايـة    وعلى  مللحق هبا   ربوتوكول االختياري ا  الواألشخاص ذوي اإلعاقة    

  .وقدمت إسبانيا توصيات. مجيع األشخاص من االختفاء القسري
التزام صربيا حبماية التعددية اإلثنيـة والتعدديـة الثقافيـة يف    برحبت سري النكا    و  -٦٠

. مألقليات القومية يف حتسني التعلي    ل الوطين   ها دور جملس  توضيحصربيا  إىل  طلبت  و. جمتمعها
العامليـة  ألمم املتحدة   التنفيذ خطة عمل    اليت اتُِّخذت   وقائية  الجراءات  عن اإل كما استفسرت   

  .ملكافحة االجتار باألشخاص
 ةقلقال تزال   لكنها  وكافحة التمييز،   معزز مل إطار قانوين   وجود  إىل   السويد   وأشارت  -٦١

. نسي ومغايري اهلوية اجلنسانية   ثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجل    املإزاء استمرار التمييز ضد     
ضرورة فعل املزيد من ها أشارت أيضاً إىل اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد، ولكنوأشارت إىل  
زيد من العمـل لـضمان      القيام مب هنج أكثر استدامة ملكافحة الفساد، مبا يف ذلك         أجل حتقيق   

  .توقدمت السويد توصيا. واجلهاز القضائياستقالل النيابة العامة 
الرومـا  جبماعـة   املتعلقة  الستراتيجية  ا خطة عمل    بأن صربيا الفريق العامل     تأبلغو  -٦٢
  .شهور يف غضون بضعة دَمعَتسُت
ضم أعضاء من اهليئات املختصة واملنظمات غري احلكوميـة         يوقالت إن فريقاً عامالً       -٦٣

. ٧٢ رقـم غـراد  بلالروما من منطقـة  جلماعة ة ترحيل املستوطنات غري الرمسية  تناول مسأل 
 للمبـادئ األساسـية     وفقـاً وجرت عملية النقل    . رصد أمني املظامل  وخضع الفريق العامل ل   
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املقـرر  وضـعها  بدافع التنمية، الـيت  والترحيل عمليات اإلخالء املتعلقة بواملبادئ التوجيهية  
 احلق  بشأنواخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي الئق،             

  . سكن بديلعلىمجيع األسر وحصلت . يف عدم التمييز يف هذا السياق
 مـن الناحيـة القانونيـة       املرئينياألشخاص غري   بشأن  تشريعات جديدة   وأدخلت    -٦٤

إجـراء  كما نظمت هذه التشريعات     . حتسينات فيما يتعلق مبمارسة احلق يف تسجيل املواليد       
مت إعفـاء هـؤالء     و. اص غري املـسجلني    األشخ ميالد وحملتحديد تاريخ   اخلاص ب احملكمة  

  .تكاليف اخلربة من أموال احملكمةدت دِّوُساألشخاص من مجيع الضرائب 
شـخاص   من الربامج اليت هتدف إىل حتسني الظروف املعيشية لأل         اًصربيا عدد نفذ  وت  -٦٥
ُيـدعم  و.  مشاكل اإلسكان ومشاريع التمكني االقتصادي     وتتناول أساساً ،  شردين داخلياً امل

مبجموعـة أدوات خاصـة     قليم كوسوفو الصريب    إالذين قرروا العودة إىل     املشردون داخلياً   
مشاريع املساعدة القانونية، يف شكل مساعدة يف احلصول على وثـائق           متوَّل  كما  . العائدينب

مجعيـات األشـخاص     عدد مـن     لموَُّيو. هوية شخصية والتمثيل أمام احملاكم يف كوسوفو      
  . ميزانية الدولةمناملشردين داخلياً 

تنفـذ  السلطات التنفيذية والسياسية    أن  اإلرادة السياسية ملكافحة الفساد     ال تعين   و  -٦٦
وكاالت إنفاذ القـانون    ليتسىن ل املالئمة  الظروف  هتيئ  السلطات التنفيذية   ف. عمليات اعتقال 

ة بأي سـلطة    وال تتمتع السلطات التنفيذي   . مقاضاة مرتكيب اجلرائم اجلنائية   اجلهاز القضائي   و
  . العمليةجراءات اإلاحملاكم فيما يتعلق باالحتجاز وسري للتأثري على 

مكافحـة  وكالـة   تقدمي تقارير إىل    بقانوين  اللتزام  االمكافحة الفساد   ترتب على   يو  -٦٧
الـشبكي  وقـع  املت تلك التقارير على َرِشُنقد و ممتلكات املوظفني العموميني؛ بشأنالفساد  

  . اإلدارة العامة والسلطات القضائية خطط الرتاهةهيئاتللوكالة وتعد 
 أداء  للخطر أثناء  سالمة الصحفيني    رب تعريض عَتُي،  لتعديالت التشريعية آلخر ا  وفقاًو  -٦٨

رئيس  وموظفي الدولة للخطر، مثل رئيس اجلمهوريةخطورهتا تعريض  يف  متاثلمهنتهم جرمية   
  .الوزراء والقضاة وأعضاء النيابة العامة

فيها ل ِتجرائم قُثالث   مرتكيب   حتديد السلطات املختصة إجراءات هتدف إىل       ختذتوا  -٦٩
فعالـة  الطـرق   بشأن ال أنشأت احلكومة جلنة مكلفة بإعداد رأي       و. صحفيون ومل يتم حلها   

  .لتحسني التحقيق
احملكمـة  اختـذت    إجراءات جنائية ضد أعضاء اجلماعات املتطرفـة، و        توقد بدأ   -٧٠

املضمونة حقوق اإلنسان واألقليات    ظر تشغيل اجلمعيات اليت تنتهك      حلالدستورية إجراءات   
ُيعـّد  و. شكل من أشكال محاية املدافعني عن حقوق اإلنـسان        ، وهي أيضاً    الكراهيةوتنشر  

مجيع اإلجراءات يف مثل هذه األمور عاجلة       ُتعّد  و. اًحذف هذه اجلمعيات من السجل إلزامي     
  .حبكم القانون
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 لألقليـات القوميـة   الوطنية لقانون اجملالس  وفقاًتلكِّس الوطنية وشُ  اجملال تخبانُتو  -٧١
 هذا األخري بعد االنتخابات، ولكـن       لومل ُيشكَّ . ، باستثناء اجمللس الوطين البوسين    )٢٠٠٩(

وتواصـل  . لقانونلنتقايل  الحلكم ا عمالً با ،  ٢٠٠٣يف عام   واصل عمله األعضاء املنتخبون     
وتتمثل اخلطة للعام احلايل يف إجراء تعديالت على . لوطين البوسينالدولة متويل أعمال اجمللس ا

  .املالحظة أوجه القصور أن تزيلالقانون من شأهنا 
مؤسسات الرعاية االجتماعية، بالتعاون مع أصحاب مصلحة آخرين يف جمال          وأدت    -٧٢

ات مكافحـة  محاية ضحايا االجتار بالبشر، واجباهتا مبوجب اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراء        
منـه   قسم الطوارئ األول     خيصص مرفق خاص    لتشغيلأنشطة جارية   هناك  و. االجتار بالبشر 

وأكمل ما يزيد   .  وحدة خاصة ملركز محاية ضحايا االجتار      بوصفهالستقبال ضحايا االجتار،    
  على محاية ضحايا االجتـار بالبـشر يف       اً يف مراكز العمل االجتماعي تدريب     اً موظف ١٧٠ عن

  .٢٠١٢-٢٠١١ الفترة
العنف املرتيل والعنف اجلنسي    أفعال  مؤسسات الدولة املختصة برامج ملرتكيب      ولدى    -٧٣

حلقات دراسية ألعضاء النيابة العامة بـشأن  وُتنظَّم .  عقوباتالذين يقضون حالياً واجلنساين  
  .ةميماحل الشراكةالعنف املرتيل والعنف يف عالقات أفعال معاملة مرتكيب 

علـى  يف حاالت الطوارئ    اخلدمات  أن تقدم   مراكز العمل االجتماعي    ن  ُيطلب م و  -٧٤
 ماساعة، مباشرة وبالتعاون مع اخلدمات والوكاالت األخرى يف اجملتمع احمللي، وحيث          المدار  

منوذج و. تهم وسالم تهم وصح املسننيالبالغني أو    وأكان من الضروري محاية حياة األطفال       
ضـحايا العنـف    وُيحال  حلاالت،  هو إدارة ا  ل االجتماعي   التشغيل املستخدم يف مراكز العم    

  . ُتقدَّم يف اجملتمع احمللياخلدمات اليت إىل  أيضاً
لتصديق على  لينص عليها القانون    تعتزم صربيا اختاذ اخلطوات اليت       ،٢٠١٣يف عام   و  -٧٥

  .نع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيلملاتفاقية جملس أوروبا 
ة قوانني عديـد صدرت  وحقوق الطفل ومحايتها اإلطار التشريعي لتعزيز     لِمأكْقد  و  -٧٦

 ،احلماية االجتماعية، والتعليم، والرعاية الصحية، والعدالة     بشأن  خاصة  متعلقة حبقوق الطفل،    
. ري صياغة قانون بشأن حقوق الطفل     جتو.  واخلدمات األخرى ذات الصلة    ،الشرطةعمل  و
لمعـايري  للتشريعات الوطنية   امن امتثال   مكلفة بالتحقق   لطفل  جلنة اجلمعية الوطنية حلقوق ا    و

  .الدولية حلقوق الطفل
عقوبات صـارمة   بفرض  على القانون اجلنائي    اليت أُدخلت   التعديالت  آخر  تقضي  و  -٧٧
 بـالتبين والـد   أو وصي أو ويل أمر أو  األفعال اجلنسية غري املشروعة اليت يرتكبها معلم      على
غـري  (أي فعل جنسي يستغل وضعه الرتكاب  أو أي شخص آخر     زوجة أب  أو   زوج أم  أو

  . رعايتهيف طفل ضد) يكافئهاجلماع أو ما 
  . استراتيجية مكافحة التمييز يف املستقبل القريبدعتَموسُت  -٧٨
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يف للمحـاكم   تلزم بإحالة القرارات النهائية      قانون املساواة بني اجلنسني آلية       وأدخل  -٧٩
  .ذات الصلةكومية احليئة اهلإىل اجلنساين  من التمييز الدعاوى املدنية للحماية

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري    للمثليات واملثليني    مجعياتحلق يف تكوين    ُيحتّرم ا و  -٨٠
وإدخاهلا حبرية، ودون موافقة مسبقة،     مجعيات   ميكن إنشاء  للدستور،   وفقاًو. اهلوية اجلنسانية 

  .لسرية وشبه العسكرية ااجلمعياتظر حتو.  الصلةذييف السجل 
 ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسانية   املثليات واملثليني   جمتمع  منح  ُيو  -٨١

 وجود عقبات حتول دون وصـوهلم إىل نظـام          دونالتأمني الصحي   بمجيع احلقوق املتصلة    
ق يف  احل) ٢٠١١(على قانون التأمني الصحي     دخلت  اليت أُ تعديالت  المتنح  و. الرعاية الصحية 

 التـأمني الـصحي   يغطي فيهاصربيا من بني البلدان القليلة اليت   و. تغيري اجلنس ألسباب طبية   
  .اإللزامي تغيري اجلنس ألسباب طبية

ن أمني املظامل    الصلة، عيُ  ذي اليت أدخلت على القانون      ٢٠١١ عامتعديالت  ب عمالًو  -٨٢
 يضطلعاملختار، ++" أمني املظامل    "منوذج ومبوجب.  التعذيب ملنعألداء وظائف اآللية الوطنية     

ـ    أنشطة اآللية بالتعاون مع أمناء املظامل       بأمني املظامل    الـذايت  احلكم يف املقاطعات املتمتعـة ب
الالزمـة  وارد  املالدولة  وفرت  و.  يف صربيا  هاعمللية  بدأت اآل قد  و. واملنظمات غري احلكومية  

  .طنية ملنع التعذيب والدولةبني اآللية الومتواصل أُقيم حوار تعاوين و. لعملها
  اإلعـالم  طصياغة مخسة قوانني لتحسني اسـتقالل وسـائ       يف  وقد بدأت صربيا      -٨٣
  .إىل الربملانسترسلها ، وبعد مناقشة عامة واسعة، تهاوحري
طالب املدارس االبتدائية والثانوية الذين ينتمون إىل أقلية وطنية ثالثـة           ُيتاح جلميع   و  -٨٤

األم مبا يف   تعليم اختياري للغة    الصربية مع   باللغة   و ،بلغتنيو ،اللغة األم ليم ب التع: مناذج تعليمية 
املنتمني للطالب  خمتلفاً   اً مدرسي اباً كت ٣٢٩ر ما جمموعه    ِشوُن. ذلك عناصر من الثقافة الوطنية    

  .٢٠١٢/٢٠١٣الفترة األقليات القومية يف إىل 
مرافق تعليمية لطـالب األقليـات       لألقليات القومية إنشاء     ةلس الوطني اوحيق للمج   -٨٥
  .صلةالخرى ذات األ والواجبات الوظائف، وأداء املعنية
 قوق اإلنسانحل الشرطة مع املعايري الدولية نظماإلطار القانوين الذي ي مواءمة   تجرو  -٨٦

حاليـاً   الشرطة   وتضم. على الشرطة ومراقبتها  إلشراف   ل آليات فعالة أُنشئت  و. ذات الصلة 
  .لزيادة هذا التمثيلعديدة أنشطة تروجيية وأُجريت يع األقليات القومية  من مجاًأفراد
 إىل محلة   اليت انضمت األوروبية   صربيا من بني أوائل الدول       ت، كان ٢٠١١يف عام   و  -٨٧

، عن  راهباتالوُعرض فيلم   . ألمم املتحدة ملكافحة االجتار بالبشر    اليت نظمتها ا  القلب األزرق   
  .ذاعة الوطنيةإلاهيئة  مرة وبثته ٤٠أكثر من ع أحناء صربيا يف مجياالجتار بالنساء، 

ـ ضع اإلطار التشريعي حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة واعتُ       وُو  -٨٨ دت اسـتراتيجية   ِم
 تنفيذ قـانون إعـادة      ونتج عن ). ٢٠١٥عام  حىت  (حتسني وضع األشخاص ذوي اإلعاقة      
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 ذوي اإلعاقة،  شخص من١٠ ٠٠٠تشغيل وتوظيفهم ألشخاص ذوي اإلعاقة لالتأهيل املهين 
  .ذوي اإلعاقة يف خمتلف أشكال إعادة التأهيل املهينمن  شخص ١٠ ٠٠٠درج وأُ
 القانون الكنسي والعالقـات     مبوجبوُتنظَّم   الكنائس األرثوذكسية    والياتد  ُتحدَّو  -٨٩

  .بني الكنائس األرثوذكسية
 عن سـن    التعذيب فضالً إلنشاء آلية وطنية ملنع     املبذولة  هود  باجلرحبت سويسرا   و  -٩٠

تشعر بـالقلق  ال تزال   فإهناومع ذلك، .  محاية املساواة  يةقانون ملكافحة التمييز وإنشاء مفوض    
  .قدمت سويسرا توصياتو. إزاء املشاكل اليت تواجهها األقليات املختلفة

 صربيا وتعاوهنا مع    املستمرة اليت تضطلع هبا   تايلند على اإلصالحات القضائية     وأثنت    -٩١
عكس التزامها بالسالم واالستقرار يف     وهو ما ي  حملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،      ا

 األشـخاص   توظيفاعتماد قانون إعادة التأهيل املهين و     إىل   تايلند بسرور    وأشارت. املنطقة
اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال        مبوجب    عن الوفاء بااللتزام الوطين    ذوي اإلعاقة، فضالً  

  . تايلند توصياتوقدمت. ييز ضد املرأةالتم
تلك اليت حتظـر  صدور العديد من القوانني، مبا يف ذلك إىل  تونس بارتياح   وأشارت  -٩٢

 محاية املساواة   يةورحبت بإنشاء مفوض  . نييوالفاش  اجلُدد نيمظاهرات منظمات النازي  والتمييز  
. اجلنـساين واحلماية من العنف    املساواة بني اجلنسني    وإطار تشريعي حلظر التمييز     فضالً عن   

   .قدمت تونس توصياتو
 استفـسرت  ها صربيا، ولكن  نفذهتابادرات مكافحة الفساد اليت     مبرحبت أوكرانيا   و  -٩٣
 وأشـارت . ديدة ملكافحة الفساد  اجلعتماد االستراتيجية الوطنية    الزمين  صربيا ال جدول  عن  

اختاذ املزيـد مـن     على   صربيا   توشجعاجلهود املبذولة ملكافحة العنف املرتيل      إىل  أوكرانيا  
  . أوكرانيا توصياتوقدمت. العنف ضد النساء واألطفالأفعال التدابري ملعاقبة مرتكيب 

يف اليت أجرهتـا    ؤسسية  املتشريعية و التحسينات  للصربيا  على  وأثنت اململكة املتحدة      -٩٤
وأعربت عن  . عالم اإل طمنع التعذيب وسوء املعاملة، وحقوق املرأة، وإصالح وسائ       جماالت  

 واسـتمرار  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان      أمامقلقها إزاء ارتفاع عدد القضايا املعروضة       
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات.  اإلعالمطوسائواملنظمات غري احلكومية ضد التهديدات 

على  الوكالة الصربية ملكافحة الفساد وشجعتبرحبت الواليات املتحدة األمريكية و  -٩٥
أن على الرغم مـن     و.  والقضاء على الرشوة وتضارب املصاحل     القضائيستقالل  االزيد من   امل

 يعانون من التمييز يف التعلـيم       نال يزالو هم  فإن العديد من   صربيا،   ات أولوي لروما من مجاعة ا 
عدم إحـراز   إزاء  شعر الواليات املتحدة خبيبة أمل      وت.  وتسجيل املواليد  التوظيفوالسكن و 

  .وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات. بايتيكي يف قضية تقدم
 التـشريعات احملليـة   اليت أدخلت علـى     التعديالت  الضوء على    أوروغواي   وسلطت  -٩٦

قوق اإلنسان، مبا يف ذلك اعتماد قوانني وطنية ملكافحة         حللمعايري العاملية   لالمتثال  املضطلع هبا ل  
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 االجتـار بالنـساء     اسـتمرار أوروغواي  والحظت  . إلجباريةالتمييز وإلغاء اخلدمة العسكرية ا    
  .قدمت أوروغواي توصياتو. احلدود ألغراض االستغالل اجلنسي وأغراض أخرى عرب
اعتماد العديد من القوانني واالستراتيجيات وخطط العمـل        إىل   فييت نام    وأشارت  -٩٧

 اإلدمـاج  و ،طفال، واهلجـرة   ورعاية األ  ،الوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة      
ـ .  واملشردين ، والتعليم، والالجئني  ،االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة، واإلسكان     ت وأثن

نام   فييت وقدمت.  والعنصرية العرقيالتمييز  للجهود اليت تبذهلا من أجل مكافحة       صربيا  على  
  .توصية
مايـة حقـوق     إطار مؤسسي شامل ومتنوع حل     هلا أن صربيا     إىل  اجلزائر وأشارت  -٩٨

 الـواردة يف    أولويات تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان     حتقيق  على  وشجعت صربيا   . اإلنسان
  . وقدمت اجلزائر توصية.، مبا يف ذلك على الصعيد الدويلتقريرها الوطين

عدد من اإلصالحات من خالل التشريعات      اضطلعت ب أن صربيا   إىل   أنغوال   وأشارت  -٩٩
اجلهود املبذولة حلماية حقـوق     برحبت  و. ؤسساتعدة م ائي و القضاة والنظام القض  املتعلقة ب 
حيظر العقاب البدين، واستراتيجية منع العنف املرتيل       الذي  قانون  ال مشروع   وخاصة،  األطفال
  .وقدمت أنغوال توصية. ضد املرأة

 صربيا على   توهنأ.  لعرض التقرير  ا عن شكره  تالوفد وأعرب ب األرجنتني   تورحب  -١٠٠
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع      التصديق على    وعلى اإلنسان واألقليات    إنشاء مكتب حقوق  

  .قدمت األرجنتني توصياتو. األشخاص من االختفاء القسري
حقوق اإلنسان واعتمـاد    تعليم  يف جمال   املُحَرز  لتقدم  ا ل  أرمينيا عن تقديره   توأعرب  -١٠١
وأشـارت إىل أن    . املـساواة ماية  املعين حب لتمييز وإنشاء منصب املفوض     ا مكافحة اتتشريع

محاية حقوق األقليات من خالل اعتماد قانون اجمللس        حتسني  صربيا حققت نتائج ملموسة يف      
  .قدمت أرمينيا توصيةو. الوطين لألقليات القومية

. رحبت أستراليا باعتماد قانون مكافحة التمييز وإنشاء جلنـة حلمايـة املـساواة            و  -١٠٢
التشريعات أعربت عن قلقها إزاء      هاحلماية الصحفيني، ولكن  ة  املبذول باجلهود   أيضاًورحبت  

احملكمة اجلنائية  تعاون صربيا اجلاري مع     ب أستراليا   وأقرت. قد حتد من حرية التعبري    اليت  املقيدة  
  .قدمت أستراليا توصياتو. الدولية ليوغوسالفيا السابقة

طـط  اخل عن   واستفسرت. املواطنني من مجاعة الروما    مسألة إدماج  النمسا   وأثارت  -١٠٣
 النمسا  توأعرب.  العقاب البدين لألطفال   حظرحتسني دعم ضحايا العنف املرتيل و     الرامية إىل   

 حماوالت اجلماعات املتطرفة ترهيب الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان          إزاء هاعن قلق 
خطط ضمان حريـة التعـبري وتكـوين    عن معلومات ت من خالل خطاب الكراهية، وطلب    

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري     املثليات واملثليني   جلمعيات وتوفري احلماية الكافية جملتمع      ا
  .قدمت النمسا توصياتو. اهلوية اجلنسانية
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، يف البلـد التدابري املتخذة إلنفاذ وحتسني أنشطة أمني املظامل إىل   أذربيجان   وأشارت  -١٠٤
 أن صربيا تعزز وضع املرأة يف صنع القرار         كما الحظت ". ألف "الذي ُرقِّي مؤخراً إىل املركز    

ات العديـد مـن     ياحتياجات وضرور ا لبت   ستوى من خالل تشريعات حمددة، وأهن     رفيع امل 
  .قدمت أذربيجان توصياتو.  أراضيهايفالالجئني 

التشريعات اليت اعتمدهتا صربيا لضمان املساواة بـني اجلنـسني،          برحبت بلجيكا   و  -١٠٥
. األحـداث من االستغالل اجلنسي  ون العديد من ضحايا االجتار       أل أعربت عن قلقها   هاولكن

كما .  اإلعالم طائالشاملة لوس ذ يف تنفيذ استراتيجية البلد      َختَّعن التدابري اليت ستُ   واستفسرت  
 علـى   ، مما أثر سلباً   ٢٠١٢ و ٢٠١١ ييف عام " الفخر موكب"حظر  إزاء   هاعن قلق ت  أعرب

وقدمت بلجيكا  . املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية       حقوق  
  .توصيات
قامة العديد من األطر التشريعية واآلليات املؤسسية احمللية        إلصربيا  على   بوتان   تأثنو  -١٠٦

رحبت و.  واألقليات ومكافحة االجتار بالبشر والعنف املرتيل      والنساء األطفالحلماية حقوق   
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     اتفاقية   الصكوك الدولية، مبا يف ذلك       علىتصديق صربيا   ب
  .قدمت بوتان توصيةو. االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريو

 الوطنيـة إنشاء جملس لألقليات القومية واعتماد قانون اجملـالس         ب كرواتيا   تورحب  -١٠٧
تنفذ لضمان التمثيل   اليت س واستفسرت عن التدابري    .  مكافحة التمييز  لألقليات القومية وقانون  

 اإلثنيات متعدد   ولبناء جمتمع اإلدارة والشرطة   اجلهاز القضائي و  املناسب لألقليات القومية يف     
لمثليات ل احلريات األساسية    توضيح سبب عدم إمكانية محاية     صربيا   إىلطلبت  و. والثقافات

نطـاق  الواسع  ال، يف ضوء التمييز     اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية   واملثليني ومزدوجي امليل    
  ". الكراهيةجرمية"مواصلة تطوير مفهوم  على وشجعت صربيا.  ضدهمواملقلق
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الـسابقة  تعاون صربيا مع  إىل   الربازيل   وأشارت  -١٠٨

تدابري مكافحة التمييز   إىل   أيضاًوأشارت  . لجوء وال ئي القضا بشأن اجلهاز  اجلديدة   اوتشريعاهت
صربيا تعتزم اعتماد تدابري جديدة ضد التمييـز        كانت   عما إذا    واستفسرت. ومحاية املساواة 

  .وقدمت الربازيل توصيات. اجلنسانيةوية اهل اجلنسي وامليلعلى أساس 
جمـال حقـوق    تدابري حتسني اإلطار التشريعي واملؤسسي يف       إىل   بلغاريا   وأشارت  -١٠٩

 أن اهلويـة    غري أهنا أشـارت إىل    . توسيع برناجمها اإلصالحي  على   صربيا   وشجعتاإلنسان  
اليت  واستفسرت عن اخلطوات تتدهور لألقلية القومية البلغارية ة واالقتصادية االجتماعيالةواحل

  .قدمت بلغاريا توصيةو.  صربيا يف هذا الصددهاستتخذ
التمييز من خالل التشريعات    مسألة  معاجلة  الرامية إىل   ري  تداب إىل ال   كمبوديا وأشارت  -١١٠

 ةستراتيجية الوطني مبوجب اال اعتماد قوانني جديدة    برحبت  و. ماية األقليات القومية  املتعلقة حب 
  .قدمت كمبوديا توصيةو. إلصالح القضائيل
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 عـن وطلبت معلومات   . ٢٠٠٩  لعام رحبت كندا باعتماد قانون مكافحة التمييز     و  -١١١
 إللقائها القـبض علـى    صربيا  وأشادت ب . يذ التشريعات املعتمدة والتقدم احملرز حىت اآلن      تنف

 إزاء التهديدات والعنف من     أعربت عن قلقها   ها، ولكن  ونقلهما اهلاربني مالديتش وهادزيتش  
  .وقدمت كندا توصيات.  اجلنسيامليلعلى أساس التهديدات العناصر املتطرفة، مبا يف ذلك 

قوق األشـخاص ذوي    حل الدولية   على االتفاقية تصديقها  لصربيا  على  صني   ال نتأثو  -١١٢
 أدخلـت  صـربيا    وأشـارت إىل أن   .  اإلنسان قوقالدولية حل صكوك  الاإلعاقة وغريها من    

شفافية واختذت تدابري حلماية حقـوق األقليـات        ال و يةستقاللالاإلصالح القضائي لضمان ا   
التمييز أفعال  رار رفيع املستوى، ومعاقبة مرتكيب      دور املرأة يف صنع الق    والنهوض ب واألطفال،  
  .قدمت الصني توصيةو. العنصري
التزام الدولة بتنفيذ التوصـيات الـسابقة وهنجهـا         الضوء على    كولومبيا   وسلطت  -١١٣

ـ الكولومبيا على صـربيا     وأثنت  . آليات حقوق اإلنسان  بشأن  تعاوين  الشفاف و ال  اعتماده
وقـدمت  . لتشريعات املتعلقة حبظـر التمييـز     ولقليات القومية   االتفاقية اإلطارية حلماية األ   

  .كولومبيا توصيات
وأعربت عن قلقها إزاء    . تشريعية حلظر التمييز  التعديالت  إىل ال  كوستاريكا   وأشارت  -١١٤

عرب احلدود   االجتار بالنساء واألطفال     وإزاءاستمرار العنف ضد املرأة وخاصة جتاه األطفال،        
هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود للقضاء على         وأضافت أن   . نسيغرض االستغالل اجل  ب

  .وقدمت كوستاريكا توصيات. هذه الظواهر
 هاماية املساواة وتعيين  معنياً حب  اً مفوض انتخاهبالصربيا  على  البوسنة واهلرسك   وأثنت    -١١٥
يت اختذهتا صربيا   واستفسرت عن التدابري ال   . وطنية ملنع التعذيب  اللية  آلخصص ل املظامل  املأمني  

 االجتار بالبشر، مبا يف ذلك مـن        ومكافحةدور املرأة يف صنع القرار رفيع املستوى        للنهوض ب 
  .خالل التعاون اإلقليمي

القانوين واملؤسسي حلماية حقوق اإلنسان،     ها اإلطار   صربيا لتعزيز على   كوبا   وأثنت  -١١٦
 أكثـر   إدماج أسس   ئها وإرسا ،توىسرفيع امل دور املرأة يف عمليات صنع القرار       ولنهوضها ب 

  .وقدمت كوبا توصية. فعالية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل
 االجتمـاعي واالقتـصادي     الوضـع اجلهود الرامية إىل تعزيز     إىل   قربص   وأشارت  -١١٧

 وإدخال نظام حـصص     ،تأهيلالعادة  متخصص إل مركز  وإنشاء  لألشخاص ذوي اإلعاقة،    
فجوة بـني الـسياسات     ولكنها أشارت إىل استمرار وجود      . ألشخاص ذوي اإلعاقة  ا لعمل

لضمان إنفاذ التشريعات   املعتزم اختاذها   لموسة  عن التدابري امل  قربص  واستفسرت  واملمارسات؛  
  .أكثر منهجية بصورة ذات الصلة

التشريعات الصربية اليت حتمي الصحفيني املـستقلني       برحبت اجلمهورية التشيكية    و  -١١٨
عنف ما يتعرض له الصحفيون من       تشعر بالقلق إزاء     ال تزال  أهنا   غري. ذها تنفي شجعت على و
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ضمان االحترام الكامل   على  وشجعت صربيا   . مكافحة العنف املرتيل  يف  فعالية  الوهتديدات و 
وقـدمت  . املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية        حلقوق جمتمع 

  .تاجلمهورية التشيكية توصيا
احلقـوق املدنيـة    جمال  لتقدم الذي أحرزته، خاصة يف      لمنرك على صربيا    ا الد وأثنت  -١١٩

استجابة كافية لتهديـدات الـيمني      ه ال توجد    أنب اعتقادها   ها أعربت عن  والسياسية، ولكن 
وطنية ملنع التعـذيب، يف ضـوء     اللية  اآلورحبت بإنشاء   . شخصيات عامة األخرية ل املتطرف  

 أشكال متعددة من التمييـز      إزاء استمرار  ها عن قلق  توأعرب. لسجونلة  الظروف غري املرضي  
  . توصياتالدامنركقدمت و. داخل صربيا

لوهلا حلتعدد املستويات حلماية حقوق اإلنسان و     ها امل صربيا لنظام على   مصر   تأثنو  -١٢٠
 حاللـوائ وأعربت عن اعتقادها بـأن      . تهنومشاركلإلناث  السليمة لتعزيز التمثيل السياسي     

جوانـب إجيابيـة    تتضمن   حرية التعبري واألحزاب السياسية      بشأنوالتدابري القانونية الصربية    
  .وقدمت مصر توصيات. كثرية
 اإلصالح القضائي من خـالل تنفيـذ         جمال يفالذي حتقق   التقدم  بستونيا  إ وأقرت  -١٢١

علـى   صربيا   وشجعت. إلصالح القضائي واعتماد التشريعات املناسبة    لاالستراتيجية الوطنية   
 أن صربيا اختذت مبـادرات      والحظت. بنشاط ديدة ملكافحة الفساد  اجلتنفيذ االستراتيجية   

 وقـدمت .  يف جمال التوعية ملكافحة مجيع أشكال التمييز       اً تدريب نفذتقانونية واستراتيجية و  
  .ستونيا توصياتإ

، سالفيا الـسابقة  احملكمة اجلنائية الدولية ليوغو   الصريب مع   بالتعاون  رحبت فرنسا   و  -١٢٢
ضـمان  يف  زال هناك جمال للتقدم     ي أنه ال    غري أهنا رأت  . لتمييزا ملكافحةواعتماد تشريعات   

  .وقدمت فرنسا توصيات.  يف صربياوحريتها اإلعالم طتعددية وسائ
ؤسـسة الوطنيـة    الذي حصلت عليه امل   " ألف"ا للمركز   وأعربت أملانيا عن تقديره     -١٢٣

رومـا  التحـاق ال  التقدم األويل يف حتسني      ب ورحبت أيضاً . املظاملأمني  أي  حلقوق اإلنسان،   
أعربت عن قلقها إزاء األمية بني مجاعة الروما ومعدالت تركهم للدراسـة             هاالتعليم، ولكن ب

ملعاجلة هذا الوضع وضمان احتـرام      ن التدابري اليت اتُِّخذَت      أملانيا ع  واستفسرت. قبل التخرج 
  .وقدمت أملانيا توصيات. اً داخلياألشخاص املشردينحقوق 
  االستراتيجيات وخطـط العمـل  و القوانني عنزيد من املعلومات    امل اليونان   تطلبو  -١٢٤

عن حالة الالجئني واملشردين    استفسرت  كما  .  السياسية تهاقوق املرأة ومشارك  ما يتعلق حب  في
 ومات حول كيفيـة   زيد من املعل  امل اليونان   والتمست.  احلكومية ذات الصلة   التدابري و داخلياً
  .وقدمت اليونان توصية.  هذا التعاونيؤمن صربيا مع اجملتمع املدين وكيف تعاون
أنه مت االنتهاء من حتديد نظام قواعـد وإجـراءات حمـددة يف             إىل   صربيا   توأشار  -١٢٥

ملهنـيني يف   إىل ا تدريب  وقُدِّم  . موإمهاهل ألطفالا إيذاء مبسائلالقطاعات ذات الصلة املكلفة     
  ).التعليم والصحة والضمان االجتماعي والقضاء والشرطة(ع النظم ذات الصلة مجي



A/HRC/23/15 

GE.13-12516 20 

، ٢٠١٦ حـىت عـام      املعلومـات العامـة   تطوير نظام   املتعلقة ب وهتدف االستراتيجية     -١٢٦
  . اإلعالمطوسائلاحلد من ملكية الدولة من بينها  مجلة أمور إىل حتقيق، ٢٠١١عام يف  املعتمدة
جنوب شرق أوروبا، مما أدى إىل      يف  لشرطة  أجهزة ا اقية تعاون   صربيا طرف يف اتف   و  -١٢٧

  .تعاون نوعي مع قوات الشرطة اإلقليمية
اعتماد العديد مـن    إىل   املستمر بني الدولة واملنظمات غري احلكومية        وأدى التعاون   -١٢٨

ال رصد  لمنظمات غري احلكومية يف جم    لفعال  الدور  إىل ال قترحها اجملتمع املدين و   االقوانني اليت   
  .حقوق اإلنسان

 القوانني اإلجرائية   الت يف  القضائي وتعدي  اجلهاز إصالحات يف تنظيم     وُتجرى حالياً   -١٢٩
 املشاكل املتعلقة باملـدة     للتغلب على ) املدنية وقوانني اإلجراءات اإلدارية    و اجلنائيةالقوانني  (

 تعزيز وظائف أكادميية  وجيري،هناك تدريب مستمر للقضاةوجراءات احملكمة، ة إلعقولامل غري
  .القضاء
من جمموعة  وجرى تعديل    ، تدابري ملنع أي تدخل سياسي يف تعيني القضاة        واتُِّخذَت  -١٣٠

، لضمان كفاءة القـضاة  فينيسيامراعاة رأي جلنة مع القوانني القضائية، بناء على نقاش عام و  
لإلجراءات يف  اكات  انتهتعترف ب  احملكمة الدستورية قرارات     وأصدرت. أولويةذي  كمعيار  
للنيابة  األعلى وجملس الدولة     ئيلس القضا اجملتصرف  و.  اتسمت بسوء اإلدارة   لقضاةتعيينات ل 

  . تعيني القضاةاعادأ لقرارات احملكمة الدستورية ووفقاًالعامة 

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
وهـي  ملدرجة أدنـاه    واجلسة التحاور    التوصيات املقدمة أثناء     نظرت صربيا يف    -١٣١
  :دعمهاحتظى ب

النظر يف وضع اللمسات األخرية على عمليـة التـصديق علـى              -١-١٣١
 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم     

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال        على  النظر يف التصديق    )/مصر(
للمهاجرين، هتيئة ظروف عمل عادلة     ان  املهاجرين وأفراد أسرهم ليس فقط لضم     

وحصوهلم علـى اخلـدمات االجتماعيـة       يف حاالت ضعف    الذين هم   وخاصة  
  ؛)الفلبني( ملنع التمييز ولكن أيضاًاألساسية، 

  ؛)الفلبني (١٨٩  رقماالنضمام إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية  -٢-١٣١

__________ 

  . حترر االستنتاجات والتوصياتمل  **  
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ل االختيـاري   وضع تدابري أخرى فيما يتعلق بتنفيذ الربوتوكـو         -٣-١٣١
  ؛)دولة فلسطني(التفاقية مناهضة التعذيب 

النظر يف إنشاء هيئة وطنية لرصد تنفيذ توصيات آليـات األمـم              -٤-١٣١
  ؛)أوكرانيا(املتحدة حلقوق اإلنسان 

تنفيذ آليات ملتابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل من أجل           -٥-١٣١
 لتعزيز املساواة يف احلقوق وعـدم  املعتمدةالتحقق من تنفيذ السياسات والتدابري    

 الفئات الضعيفة   اليت تستهدف ، وال سيما التدابري     وأثرها التمييز جلميع املواطنني  
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل    جمتمع  و اإلثنيةمثل النساء واألطفال واألقليات     
اقـة  يف حالة إعالذين هم واألشخاص واخلناثى اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية   

  ؛)كولومبيا(
حقوق الطفل يف أقرب وقـت      بشأن  النظر يف سن مشروع قانون        -٦-١٣١
  ؛)إندونيسيا(ممكن 
اإلنـسان  حقـوق   مواصلة تعزيز دور اآلليات الوطنية حلمايـة          -٧-١٣١

  ؛)بوتان(
قوق الطفل وإدراج تعريف    املعين حب أمني املظامل   بشأن  اعتماد قانون     -٨-١٣١
  ؛)بولندا(يف قانون العقوبات  جلرمية بيع األطفال صريح
رصد محايـة حقـوق اإلنـسان       مؤسسات  ضمان التكامل بني      -٩-١٣١

  ؛)مجهورية مولدوفا(
لرصد املوارد الكافية   وضمان التكامل    الرامية إىل    تكثيف اجلهود   -١٠-١٣١

  ؛)الفلبني(ومحاية اهلياكل األساسية حقوق اإلنسان 
وحـد مجيـع    تقوق اإلنسان   وطنية حل عمل   خطة   صياغةالنظر يف     -١١-١٣١

وتعمم مجيع بـرامج حقـوق اإلنـسان        كما تبسط   اجلهود وأصحاب املصلحة    
  ؛)إندونيسيا(

 السليب القائم علـى اجلنـسية أو      السلوكمعاجلة ظاهرة التمييز و     -١٢-١٣١
  ؛)بولندا(طاب الكراهية خبجترمي ما يسمى عن طريق أو الدين اإلثنية 
 ة العنـصري  األحكام املسبقة معاجلة  سني  حتا هبدف   هتدخالتتوسيع    -١٣-١٣١

الكراهية وغريها من أشكال التمييز، وال سيما ضـد         خطابات  وكره األجانب و  
املثليـات واملثلـيني    وجمتمـع    والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة      مجاعة الروما 

  ؛)إيطاليا( ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية
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 جلميع املواطنني، مبن فيهم أفـراد جمتمـع         ضمان احلماية الكافية    -١٤-١٣١
 عن طريـق  ،  املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية       

 علناًاخلاصة هبم    اإلنسان حقوقلتجمع لتعزيز   باالسماح هلم   من بينها   مجلة أمور   
 سلمية جتمعات يف يشاركونَمن   ضد عنفأعمال   يرتكبون َمن وحماكمة وحتديد

  ؛)األمريكية املتحدة الواليات(
املثليـات واملثلـيني    من  اختاذ خطوات ملموسة حلماية مواطنيها        -١٥-١٣١

وحريتهم يف التجمع   واخلناثى   ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية     
  ؛)أستراليا(والتعبري 
دوجي املثليات واملثليني ومز   تعزيز اجلهود الرامية إىل متكني جمتمع       -١٦-١٣١

ممارسة حرياته األساسـية يف التعـبري        من   امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية    
  ؛)النرويج(تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي و

املثليـات  مـن   االستجابة بفعالية للتمييز والعنف ضد األشخاص         -١٧-١٣١
أثناء  وضمان سالمتهم    واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية      

  ؛)النمسا(بلغراد ب الفخراملناسبات العامة مثل موكب 
إنشاء آلية أكثر فعالية للحوار مع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف             -١٨-١٣١

  ؛)إسبانيا(جمال األقليات اجلنسية 
 على املدافعني عن حقوق ة واجلسدية اللفظياالعتداءاتإدانة مجيع   -١٩-١٣١

  ؛)النرويج(اإلنسان بقوة أكرب 
بفعالية لسياسات ذات الصلة يف جمال مكافحة العنف املرتيل اتنفيذ    -٢٠-١٣١

هـذه  من أجل منع العنف املرتيل وضمان حتقيق نزيه وفوري وحماكمة مـرتكيب             
  ؛)اجلمهورية التشيكية(األفعال 
مـن  لحماية  لاختاذ خطوات لتقصري الفترة الالزمة إلصدار أوامر          -٢١-١٣١

نائية على انتهاكات أوامـر احلمايـة       اجلزاءات  اجلعالية  العنف املرتيل وحتسني ف   
  ؛)سلوفينيا(

جرميـة  الحقة ومعاقبة مرتكيب    املصممة مل تعزيز اآلليات القضائية      -٢٢-١٣١
 وخدمات  التعويضاالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، وتعزيز تدابري         

  ؛)أوروغواي(ضحايا لإعادة اإلدماج ل
 بيع األطفـال يف قـانون العقوبـات      جلرميةاضح  وضع تعريف و    -٢٣-١٣١

  ؛)تايلند (هامرتكبي على صارمةعقوبة فرض ب الكامل إنفاذهوضمان 
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 مـن   باألشـخاص النظر يف تعزيز اجلهود الوطنية يف جمال االجتار           -٢٤-١٣١
املـواد اإلباحيـة يف   استغالل األطفـال يف     خالل اعتماد تعريف لبيع األطفال و     

  ؛)رمص(القانون اجلنائي 
هبدف ممارسة اجلنس مـع     تعزيز التدابري الرامية إىل منع السياحة         -٢٥-١٣١

 املواد اإلباحية على شـبكة اإلنترنـت         استغالل األطفال يف   مكافحةاألطفال و 
  ؛)مجهورية مولدوفا(

  ؛)الربتغال(قانون حقوق الطفل بسرعة  لشاملالشروع امل اعتماد  -٢٦-١٣١
وق الطفل العقاب البدين لألطفال يف      مشروع قانون حق  حيظر  أن    -٢٧-١٣١
  ؛)الربتغال (البيئاتمجيع 
التدابري التشريعية الالزمة حلظر العقـاب البـدين        باختاذ  اإلسراع    -٢٨-١٣١

األسرة ومؤسسات الرعاية البديلة    يف بيئيت   ، مبا يف ذلك     البيئاتصراحة يف مجيع    
  ؛)أوروغواي(

قانون، مبـا يف ذلـك يف       ال مبوجب   حظر العقاب البدين لألطفال     -٢٩-١٣١
  ؛)النمسا(األسرة 
 وعـدم   والتعـويض ضمان حقوق الضحايا يف احلقيقة والعدالة         -٣٠-١٣١

  ؛)سويسرا(التكرار 
 بالفعـل أو يف طـور       ُتنفَّذ ا صربيا، اليت ترى أهن    بدعمالتوصيات التالية    وحتظى  -١٣٢
  :التنفيذ

ق الطفل بشأن   تفاقية حقو اللربوتوكول االختياري   االتصديق على     -١-١٣٢
  ؛)الربتغال(بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية 

من أجـل  سليمة ختصيص موارد مالية كافية ووضع أسس قانونية        -٢-١٣٢
 عنـها اآلليـة الوطنيـة ملنـع التعـذيب        تعربلشواغل اليت   ل التصديضمان  

  ؛)الدامنرك(
حسني تنظيم وتعميم عمـل أمـني       بت تدابريها فيما يتعلق     مواصلة  -٣-١٣٢
  ؛)أذربيجان(املظامل 
 تعزيز التنسيق بني اآلليات الوطنية حلقـوق        علىالعمل باستمرار     -٤-١٣٢

  ؛)اجلزائر(املوارد الالزمة حلسن سري عملها ب بانتظام تزويدهااإلنسان و
 معاجلة وتنفيذ خطط عملها يف جماالت حقوق اإلنـسان          مواصلة  -٥-١٣٢

 تعزيز ومحاية األقليات والفئات الـضعيفة األخـرى         صة بشأن ، وخا ذات الصلة 
  ؛)كمبوديا(
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 أكـرب يف اجملتمـع      اً دور منحهم متكني املرأة واملعوقني و    مواصلة  -٦-١٣٢
  ؛)الكويت(

 مكافحة الفساد لتعزيـز سياسـتها       الرامية إىل مواصلة جهودها     -٧-١٣٢
  ؛)املغرب(الوطنية يف هذا اجملال 

الالزمة، مبا يف ذلك التعديالت التشريعية، لـضمان    تنفيذ التدابري     -٨-١٣٢
 والـديهم   مركز مجيع األشخاص الذين ولدوا يف صربيا بغض النظر عن           تسجيل

  ؛)املكسيك(
 التثقيفيـة ربامج  المواصلة جهودها بطريقة منهجية لزيادة توافر         -٩-١٣٢

ائية  إنفاذ القانون والسلطات القـض     لسلطاتحقوق اإلنسان   يف جمال    يةوالتدريب
  ؛)مجهورية كوريا(

يف جمال حقوق اإلنسان بشأن التثقيف والتدريب مواصلة جهودها   -١٠-١٣٢
 الشرطة واملوظفني املكلفني بإنفـاذ       أفراد مع التركيز بشكل خاص على تدريب     

  ؛)املغرب (القانون
تقيد املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون تقيداً صارماً مبدونـة         ضمان    -١١-١٣٢

  ؛)لندابو(السلوك 
 والوثيق مع هيئـات معاهـدات األمـم         النشطمواصلة التعاون     -١٢-١٣٢

  ؛)إستونيا(املتحدة 
تنفيـذاً  تنفيذ قانون مكافحة التمييـز    لاختاذ مجيع التدابري الالزمة       -١٣-١٣٢
  ؛)سويسرا(  وفعاالًشامالً
واعتمـاد  تطبيقاً صـارماً    ديد ملكافحة التمييز    اجلقانون  التطبيق    -١٤-١٣٢
  ؛)الربازيل( شامل بشأن جرائم الكراهية تشريع
ماية املعين حب  املفوض   وتزويد اجلهود يف جمال مكافحة التمييز،       بذل  -١٥-١٣٢

  ؛)فرنسا(ميع الوسائل الالزمة لتنفيذ واليته جباملساواة 
مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز املساواة الكاملة والفعالـة          -١٦-١٣٢

  ؛)كوبا(عية واالقتصادية والسياسية يف اجملاالت االجتما
 أسـاس   القائم على  مكافحة التمييز    الرامية إىل مواصلة جهودها     -١٧-١٣٢

  ؛)إستونيا(اجلنس وامليل اجلنسي االنتماء اإلثين ونوع 
االستمرار يف تنفيذ التشريعات القائمة املتعلقـة باملـساواة بـني             -١٨-١٣٢

لى قدم املـساواة والقـضاء علـى        ضمان معاملة الرجال والنساء ع    واجلنسني  
  ؛)ليتوانيا( النمطية املتعلقة باملرأة القوالب
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  ؛)اليونان(مواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني   -١٩-١٣٢
خطة عمل تنفيذ االسـتراتيجية     جوانب  زيد من   املمواصلة حتقيق     -٢٠-١٣٢

  ؛)أرمينيا(جلنسني الوطنية لتحسني وضع املرأة وتعزيز املساواة بني ا
اختاذ التدابري الالزمة لضمان املساواة يف املعاملة وكذلك النظر يف            -٢١-١٣٢

 يف املناطق الريفيـة     املتعلقة باملرأة  النمطية   القوالب القضاء على    يفسبل املساعدة   
  ؛)مجهورية كوريا(

  يف املتعلقة باملرأة  النمطية   القوالبلقضاء على   لظم  ت هنج من  صياغة  -٢٢-١٣٢
  ؛)سلوفينيا(العنف ضد املرأة مطلقاً فيما يتعلق بعدم التسامح ل مناخ وهتيئةاجملتمع 
اختاذ املزيد من التدابري للقضاء على القوالب النمطية اجلنـسانية            -٢٣-١٣٢

  ؛)مجهورية مولدوفا(التمييزية 
 علـى مـشاركة املـرأة يف     مساعيها هبدف التأثري إجيابياً    مواصلة  -٢٤-١٣٢
  ؛)أذربيجان(قتصاد والتعليم والصحة  االتجماال
 العنصري يف املدارس حىت يتـسىن جلميـع         الفصلالقضاء على     -٢٥-١٣٢

  ؛)كوستاريكا(تعليم احلصول على ، اإلثيناألطفال، بغض النظر عن أصلهم 
املثليـات واملثلـيني    اختاذ تدابري إجيابية حلماية وتعزيـز حقـوق           -٢٦-١٣٢

 يف اجملتمـع    إدماجهم وتيسري اهلوية اجلنسانية    ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري   
  ؛)بلجيكا(

ويـة  اهل اجلنـسي و امليلكافحة التمييز على أساس   ملوضع سياسة     -٢٧-١٣٢
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي      من شأهنا أن تضمن حقوق      اجلنسانية  

لـسلمي  تكوين اجلمعيات والتجمع ا   والتعبري  يف حرية   ومغايري اهلوية اجلنسانية    
  ؛)فرنسا(

املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي       ممارسة   إمكانيةضمان    -٢٨-١٣٢
أمن، مبا يف ذلك    يف  قوقهم اإلنسانية حبرية و   حليف صربيا   ومغايري اهلوية اجلنسانية    

  ؛)أملانيا(احلريات األساسية مثل حرية التعبري وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات 
 والتمييز ضد   األحكام املسبقة تدابري الالزمة للحد من     اختاذ مجيع ال    -٢٩-١٣٢

، مبا يف   املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية       جمتمع  
 بفعاليـة  التصديذلك من خالل تدريب الشرطة واملدعني العامني والقضاة على         

  ؛)آيرلندا(العمل  يف مكان هلم، وضمان احلماية الكافية منهمنشطاء الللعنف ضد 
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل    اختاذ املزيد من اخلطوات حلماية        -٣٠-١٣٢

واالعتـداءات   خطاب الكراهية  و التعصبمن   اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية   
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 وتعزيز التسامح يف هذا الصدد بشكل أفضل  همجمااجلسدية، وكذلك لضمان إد   
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

ليت حتد من قدرة الصحفيني على القيـام        اعديل مجيع التشريعات    ت  -٣١-١٣٢
 وإلغائها إذا لزم األمـر     اإلعالم   طؤثر على استقاللية وسائ   واليت ت بعملهم حبرية   

  ؛)آيرلندا(
 اإلعالم واملدافعني عن    طتعزيز محاية الصحفيني والعاملني يف وسائ       -٣٢-١٣٢

احملـاوالت  ه   عن مثل هـذ     وحماكمة املسؤولني  االعتداءات منحقوق اإلنسان   
  ؛)إستونيا(

 وحتـسني   إىل القضاء على العنف ضد املرأة   الرامية هاتعزيز جهود   -٣٣-١٣٢
  ؛)اليابان(وضع املرأة يف اجملتمع 

مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة العنف ضد املـرأة وتعزيـز             -٣٤-١٣٢
  ؛)سنغافورة(املساواة بني اجلنسني 

مكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة      امية إىل   الرمضاعفة اجلهود     -٣٥-١٣٢
  ؛)إسبانيا( والتوعية يف هذا اجملال التثقيف بشأنواعتماد سياسات 

الوطنية ملنع العنـف     ٢٠١١ خطة عمل لتنفيذ استراتيجية      إعداد  -٢٦-١٣٢
  ؛)ليبيا(ضد املرأة 

لمساعدة املتاحة لضحايا العنف ضـد      لزيد من االهتمام    املإيالء    -٣٧-١٣٢
  ؛)سلوفينيا( يف جمال الدعم النفسي واالجتماعي وخاصةرأة، امل

 التدابري والسياسات القانونية لضمان حقوق ضحايا العنف        مواءمة  -٣٨-١٣٢
 تعديل قانون اإلجـراءات اجلنائيـة       مثالً عن طريق   للمعايري الدولية،    املرتيل وفقاً 

ـ عنف املرتيل ل  لجلنائية ل رمية ا اجليف  ‘ األسرةأفراد  ‘مصطلح  وسع  ي تعديالً شمل ي
  ؛)قريغيزستان(الزوج أو الشريك السابق 

 األحكام القانونية لضمان حقوق ضحايا العنف       ملواءمة جهود   بذل  -٣٩-١٣٢
  ؛)أنغوال(املرتيل 
 مناختاذ تدابري إضافية من أجل حتسني تنفيذ التشريعات اليت حتمي   -٤٠-١٣٢

ملـسؤولني بـشأن    اتدريب  العنف املرتيل، مبا يف ذلك من خالل محالت توعية و         
  ؛)ليتوانيا(العنف املرتيل 

 استراتيجية وطنية شاملة ملنع ومكافحة العنـف املـرتيل،          إعداد  -٤١-١٣٢
  ؛)مجهورية كوريا( الوطين الصعيدوإجراء محالت توعية على 
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ملـسؤولني  ادريب وتتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملنع العنف املرتيل         -٤٢-١٣٢
  ؛)مجهورية مولدوفا(عنف املرتيل  اليف جمالاملعنيني 
وإجراء تنفيذاً كامالً،  يجية الوطنية ملنع العنف املرتيلالستراتاتنفيذ   -٤٣-١٣٢

  ؛)النرويج( العنف املرتيل يف جمالملسؤولني امحالت توعية وتدريب 
 ومراكز دعم   مآوي وإنشاء   على حنو فعال  مكافحة العنف املرتيل      -٤٤-١٣٢

  ؛)النمسا(طيب والنفسي والقانوين  الدعم الجمهزة بوسائل
  ضمان محاية األطفال من العنف وفقـاً       الرامية إىل زيادة جهودها     -٤٥-١٣٢

خطة عمل  و ٢٠٠٨لعام  وقاية ومحاية األطفال من العنف      للالستراتيجية الوطنية   
  ؛)ماليزيا (٢٠١٠عام 
ر مبنع العنف ضد األطفال ومكافحة االجتا      املتصلة   هوداجلمواصلة    -٤٦-١٣٢

  ؛)دولة فلسطني(باألطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية 
تنفيذاً وطنية للحد من العنف ضد األطفال والنساء        الحلملة  اتنفيذ    -٤٧-١٣٢
االغتصاب والعنف املرتيل   زيادة احلد من حدوث حاالت       من أجل     وفعاالً كامالً

 ، املؤسسات التعليمية   يف  مبا يف ذلك   ،والتحرش اجلنسي واالعتداء على األطفال    
  ؛)أستراليا(وزواج األطفال 

مكافحـة االجتـار بالبـشر      الرامية إىل    جهودها املكثفة    مواصلة  -٤٨-١٣٢
  ؛)الفلبني(

كافحة االجتـار بالبـشر     وزارة العدل املتعلق مب   تنفيذ بروتوكول     -٤٩-١٣٢
يـة  البشر ومحا بوكذلك اعتماد استراتيجية وطنية جديدة ملنع ومكافحة االجتار         

  ؛)الربتغال(الضحايا 
 مـن خـالل     اً جنسي ماختاذ تدابري ملنع االجتار باألطفال واستغالهل       -٥٠-١٣٢

إعـادة التأهيـل واحلمايـة      ولمـساعدة   ل وتطوير خدمات دعم     تثقيفيةبرامج  
  ؛)بلجيكا(

  ؛)الربتغال(لألطفال ضحايا االجتار بالبشر مآوي متخصصة إنشاء   -٥١-١٣٢
املة لضمان الوصول إىل العدالة، وتوفري التعويض       اعتماد تدابري ش    -٥٢-١٣٢

 يف  ، إعادة إدماج ضحايا االجتار، وال سيما النساء واألطفـال         لتيسريواملساعدة  
  ؛)تايلند(اجملتمعات احمللية 

 إعـادة  هتدف بشكل خاص إىل برامج وخدمات متخصصة  إعداد  -٥٣-١٣٢
  ؛)بيالي(تأهيل وإعادة إدماج األطفال ضحايا االجتار بالبشر 
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 تشريعات مكافحة االستغالل اجلنـسي      حتقيق التوافق الكامل بني     -٥٤-١٣٢
 وبروتوكول بـالريمو واتفاقيـة      اتفاقية حقوق الطفل   بادئ وأحكام وملألطفال  

 واالتفاقية الدولية حلماية األطفـال مـن        اجلرمية السيربانية  بشأنجملس أوروبا   
  ؛)الربتغال(االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي 

 تعريف صريح جلرمية بيع األطفال يف قـانون العقوبـات           إدراج  -٥٥-١٣٢
  ؛)ماليزيا(ومشروع قانون الطفل 

 يتماشى تعريف واضح لبغاء األطفال يف تشريعاهتا الوطنية مبا   توفري  -٥٦-١٣٢
  ؛)قريغيزستان(مع التزاماهتا الدولية 

ـ         إعداد  -٥٧-١٣٢ وظفني  برامج وأنشطة متعلقة بتدريب وبناء قـدرات امل
وغريهم من العاملني املهنيني الذين يعملون مع األطفـال يف جمـال االسـتغالل              

  ؛)ليبيا(اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية 
  ؛)بولندا( العدل إقامةحتسني فعالية   -٥٨-١٣٢
مواصلة تعزيز نظامها القضائي وضمان احترام سـيادة القـانون            -٥٩-١٣٢

  ؛)سنغافورة(
 هبـدف   ٢٠٠٩بدأت يف عـام     اليت   القضائية   تعزيز اإلصالحات   -٦٠-١٣٢

 ته وفعاليته وإمكانيـة الوصـول إليـه       شفافيئي و القضااجلهاز  ضمان استقالل   
  ؛)سلوفاكيا(

 وإصـالح    حتسني النظام القـضائي     إىل الراميةسياسة  مواصلة ال   -٦١-١٣٢
  ؛)االحتاد الروسي(هيئات إنفاذ القانون وخفض مستوى اجلرمية والفساد 

 السلطات القـضائية الـصربية تطبيـق         يكون بوسع   أن ضمان  -٦٢-١٣٢
  ؛)فرنسا (بصرامةاألحكام اجلنائية املتعلقة باجلرائم العنصرية والتمييزية 

 اتباع العمليـة   مكافحة الفساد عن طريق ضمان       حتقيق استدامة   -٦٣-١٣٢
 السياسية  الضجاتوينبغي جتنب   . هنايتهحىت  وتحقيق  ال فتح   الواجبة منذ القانونية  

وعـالوة علـى    .  ومستقل فعليبشكل  ال لعمل الشرطة والنيابة العامة      اجملرك  تل
 يفوتنفيـذها   رفيعة املـستوى    ذلك، ينبغي وضع ممارسات ملنع حاالت الفساد        

 يف عمليـات    وفعاليتها عن طريق ضمان زيادة الشفافية       ، وذلك أساساً  ستقبلامل
  ؛)السويد(مثل اخلصخصة واملناقصات العامة 

علـى   ة اإلفالت من العقـاب    مكافحاجلهود الرامية إىل    لة  مواص  -٦٤-١٣٢
  ؛)األرجنتني( الرتاع املسلح أثناءالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة ا
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عـن  اختاذ مجيع التدابري الالزمة لوضع حد لإلفالت من العقاب            -٦٥-١٣٢
  ؛)سراسوي( للقانون واملعايري الدولية  مالحقة اجلناة املزعومني وفقاًطريق
اختاذ التدابري الالزمة لضمان مقاضاة مجيع األشخاص املدعى أهنم           -٦٦-١٣٢

تعويـضاً مناسـباً    تعويض الضحايا   و احملاكم الوطنية،    أمامارتكبوا جرائم حرب    
  ؛)إسبانيا(

  ضمان مقاضاة األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية         -٦٧-١٣٢
  ؛)املكسيك(صول ا وفقاً لأليف ارتكاهبباملشاركة أو 

جـرائم ضـد    يع األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم      ضمان تقدمي مج    -٦٨-١٣٢
  وفقـاً  وحماكمتـهم حملاكم الوطنية   أو مشاركتهم يف ارتكاهبا إىل ا     القانون الدويل   

  ؛)فرنسا(للمعايري الدولية 
 تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقـاب          مواصلة  -٦٩-١٣٢
 مع احملكمة اتعاوهنعن طريق مواصلة  طرية مبوجب القانون الدويل      اجلرائم اخل  على

 اجلرائمضمان مقاضاة مرتكيب    عن طريق   ، و  ليوغوسالفيا السابقة  اجلنائية الدولية 
  ؛)أستراليا( للمعايري الدولية اآلخرين يف احملاكم احمللية وفقاً

 احتجـاز  األشخاص املسؤولني عن     معضمان إجراء حتقيق جدي       -٧٠-١٣٢
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية (١٩٩٩ يف عام هموإعدامبايتيكي اإلخوة 
التماسـك  لتحقيـق   تعزيز سيادة القانون واملؤسـسات      مواصلة    -٧١-١٣٢

 بصورة  االجتماعي والتسامح واملساواة، من أجل ضمان حقوق اإلنسان لشعبها        
عـوقني  لفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال واملـشردين وامل       وخاصة ل ،  شاملة

  ؛)نام فييت(
 يف  احملتجـزين مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل حتـسني معاملـة            -٧٢-١٣٢

  ؛)اليابان(السجون 
كتظاظ السجون،  ال تنفيذ اإلصالحات الالزمة لوضع حد       مواصلة  -٧٣-١٣٢

ة بظـروف   جديدسجون  مبا يف ذلك إطالق خطة جديدة لتجديد السجون وبناء          
ـ و األورويب االحتاديف سجون    الظروف القائمة توسط  ملمماثلة   ـ  دهتزوي املوارد ا ب

  ؛)إسبانيا (بشكل سليمعملها الكافية لاملادية والبشرية 
 نظام فعال   عن طريق وضع  اختاذ تدابري حلماية احلق يف اخلصوصية         -٧٤-١٣٢

 املـواطنني وضـمان    عنبيانات  لللرصد مشروعية مجع األجهزة األمنية الصربية       
  ؛)كندا(يتم مجعها معلومات أي احترام سرية 

املعيـاري   و مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز اإلطار املؤسـسي         -٧٥-١٣٢
  ؛)أستراليا( فيما يتعلق حبرية التعبري وخاصةحلقوق اإلنسان، 
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اختاذ خطوات حلماية احلق يف حرية التجمع وحرية الرأي والتعبري            -٧٦-١٣٢
 التهديدات املزعومة   يف حالة  ضمان فعالية التحقيق واملالحقة القضائية       عن طريق 

اجلهات الفاعلة من غري الدول واجلماعات املتطرفة جتاه        شىت  والعنف من جانب    
األفراد واجلماعات، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين واألفراد علـى أسـاس             

  ؛)كندا( اجلنسي ميلهم
 لـضمان الـشفافية يف ملكيـة        ها وممارسات وتنفيذ  لوائحوضع    -٧٧-١٣٢
ال داعي له على املواد التحريرية مـن        الذي  تأثري  الإلعالم من أجل منع      ا طوسائ

  ؛)السويد (القوة األخرىمراكز وقبل السياسيني ورجال األعمال 
 وخاصـة  للجنة وزراء جملس أوروبا،      ٢٠١٠/٥تنفيذ التوصية     -٧٨-١٣٢

  ؛)سويسرا(التجمع السلمي حرية  التعبري وةريحباملسائل املتعلقة 
خطـاب  وصلة جهودها الرامية إىل مكافحة جرائم الكراهية        موا  -٧٩-١٣٢

حماكمـة  والكراهية والتحريض على الكراهية، مبا يف ذلك يف اخلطاب السياسي،   
األحكـام  مكافحة  و األجانب،   اليت تكره أعضاء اجلماعات املتطرفة العنصرية أو      

  ؛)تونس( اإلعالم ط يف وسائالعنصري والتمييز املسبقة العنصرية
بدافع املرتكبة   اإلجرامية   األفعالكافحة  املبذولة مل  اجلهود   مواصلة  -٨٠-١٣٢
  ؛)األرجنتني (عليهاكراهية العنصرية أو الدينية، وكذلك التحريض ال

اختاذ مجيع التدابري املناسبة حلماية احلق يف التجمع وضمان التحقيق   -٨١-١٣٢
 يكفلها الدسـتور    احلقوق املدنية والسياسية اليت   الذين ينتهكون    األشخاص   مع

  ؛)الدامنرك(ومقاضاهتم الصريب 
  ؛)ليتوانيا(دارة احمللية واإلزيادة متثيل املرأة يف الدولة   -٨٢-١٣٢
، مبـا يف ذلـك      قدم املساواة ضمان معاملة الرجال والنساء على        -٨٣-١٣٢

  ؛)أوكرانيا(املساواة يف األجر عن العمل املتساوي 
 تلبية احتياجات املسنني وحتسني نوعية مواصلة جهودها الرامية إىل   -٨٤-١٣٢

  ؛)الكويت(حياهتم فيما يتعلق باإلسكان والنقل 
 مجيع املواطنني على مياه     حصولمواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان        -٨٥-١٣٢

  ؛)مصر(صرف صحي وشرب مأمونة 
توحيد اإلطار الدستوري والتشريعي ملنع التمييز ضد األشـخاص      -٨٦-١٣٢

  ؛)عراقال(ذوي اإلعاقة 
الفعال  املعوقنيلفتيان والفتيات   اإزالة احلواجز اليت تعوق وصول        -٨٧-١٣٢
  ؛)املكسيك( التعليم إىل
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 يف صربيا ومع    القوميةألقليات  ا جمالس خمتلف تكثيف احلوار مع      -٨٨-١٣٢
  ؛)إسبانيا (امنظماهت
  ملكافحة التمييز الذي تعاين منه األقليات      املبذولة اجلهود   مواصلة  -٨٩-١٣٢

  ؛)األرجنتني(
معايري اليت يكفلها الدستور الصريب لضمان التنفيذ العملي الفعال ل    -٩٠-١٣٢

، وتوفري  مواءمة تشريعاهتا مواصلةيف جمال حقوق األقليات، مبا يف ذلك عن طريق
ما يكفي من الدعم املايل واإلداري للمؤسسات ذات الصلة، ومنع أي شكل من             

 اإلعالم، واختـاذ تـدابري      ط يف اجملتمع ووسائ   ةواألحكام املسبق أشكال التمييز   
  ؛)بلغاريا( بني املناطق يف البلد أكثر توازناًلتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية 

 تنفيذ االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية وقـوانني      مواصلة  -٩١-١٣٢
  ؛)كولومبيا(رائم الكراهية جبحظر التمييز، وخاصة تلك املتعلقة 

يف اجملتمع إلدماج مجاعة الروما على حنو أكثر فعالية      اختاذ خطوات     -٩٢-١٣٢
  ؛)كندا(الصريب 
 احلقـوق املدنيـة والـسياسية       تأمني لضمان   مناسبةاختاذ تدابري     -٩٣-١٣٢

مـن  يـع األطفـال     ومتكني مج تسجيل املواليد   وإتاحة  لروما  جلماعة ا األساسية  
  ؛)الربازيل(دون متييز االستفادة منه 

حتـسني ظـروف    وضمان عدم التمييز،    الرامية إىل   زيادة التدابري     -٩٤-١٣٢
تعليم جيد وسكن الئق، وإتاحـة مجيـع        باحلصول على   روما فيما يتعلق    مجاعة ال 

  ؛)ليبيا(اخلدمات األساسية هلم 
 الوصـول العـادل واملتـساوي       لكفالةفرض ضمانات قانونية      -٩٥-١٣٢

 من  تهمالروما ومحاي مجاعة  ية ألفراد    واخلدمات احلكوم  والعملإلسكان والتعليم   ل
أمـاكن إقامتـهم     من منازهلم أو     ةالتعسفية و عمليات اإلخالء والتشريد القسري   

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ؤقتة امل
من خالل  املواطنني من مجاعة الروما     إدماج  بتعزيز التدابري املتعلقة      -٩٦-١٣٢

مـن بينـها تيـسري       مجلة أمور    ريقعن ط النظم االجتماعية والتعليمية للدولة،     
تسجيل باستخدام عنـوان مؤقـت      بالالسماح هلم   و يف سجل املواليد     همتسجيل

  ؛)النمسا(
 احليازةاختاذ تدابري قانونية وإدارية فعالة لضمان قدر أكرب من أمن             -٩٧-١٣٢

  ؛)أملانيا (ة غري رمسيبيئة، وخاصة الذين يعيشون يف جلماعة الروما
أقليات ب التمييز املزعوم يف رد املمتلكات فيما يتعلق التتسوية حا  -٩٨-١٣٢

  ؛)سلوفاكيا(دينية معينة 
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ضمان تدريس لغات األقليات على مجيع املـستويات االبتدائيـة            -٩٩-١٣٢
  ؛)ليبيا (اآلخرينغات وثقافات لوتعزيز املعرفة والتسامح يف اجملتمع الصريب بشأن 

 حلماية حقوق العمـال  إجيابيةتدابري محاية حقوق املهاجرين واختاذ      -١٠٠-١٣٢
  ؛)الصني (اجلماعات اإلثنية كلاألجانب، وتعزيز الوئام بني 

الـيت يطرحهـا    لتحديات  الرامية إىل مواجهة ا   مواصلة جهودها     -١٠١-١٣٢
  ؛)أذربيجان( يف البلد ن داخلياًون واملشردوالالجئ
ستراتيجية مثل االمناسبة  واعية سياسات مواصلة السعي إىل وضع     ١٠٢-١٣٢

 ٢٠١٤-٢٠١١ للفتـرة     الالجئني واملشردين داخلياً   مسألةالوطنية بشأن حل    
  ).سلوفاكيا(دائمة و هؤالء األشخاص بطريقة مستدامة حالةملعاجلة 

سوف تقدم ردودها يف الوقت املناسـب،       و،  التوصيات التالية يف   صربيا   وستنظر  -١٣٣
ين جمللـس حقـوق اإلنـسان يف        ولكن يف موعد ال يتجاوز الدورة الثالثـة والعـشر         

  :٢٠١٣ه يوني/حزيران
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         على  التصديق    -١-١٣٣

  ؛)غواتيماال (املهاجرين وأفراد أسرهم
    الربوتوكول اإلضايف الثالث التفاقيـات جنيـف        التصديق على   -٢-١٣٣
  ؛)ستونياإ (١٩٤٩ أغسطس/ آب١٢ املؤرخة
اتفاقيـة مناهـضة    وتعريـف    تعريفها للتعذيب    وافق بني حتقيق الت   -٣-١٣٣

للتقـادم   التعذيب حبيث ال ختضع أفعالالتعذيب وتسريع اإلصالحات القضائية،     
  ؛)تونس(املسقط للدعاوى 

 اتفاقية مناهـضة التعـذيب  تعريف وفقاً ل تعريفها للتعذيب   تعديل  -٤-١٣٣
  جرمية التعـذيب    خطورة لتناسبالعقوبات  لتعديل  وإجراء إصالحات تشريعية    
  ؛)كوستاريكا(التقادم بلتعذيب سقوط قضايا اومن أجل عدم تطبيق قانون 

 ألعمال غري املشروعة املزعوم   لإنشاء آلية رقابة مستقلة وخارجية        -٥-١٣٣
بـشكل  وحتقيقه فيها   ذه احلاالت   هل أمني املظامل    ورصدمن قبل الشرطة    ارتكاهبا  

  ؛)هنغاريا(مستقل ونزيه 
املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي        تعبري   كانيةإمضمان    ٦-١٣٣

        يف للفخـر   بلغراد  موكب   يف   مثالً ، عن أنفسهم حبرية   ومغايري اهلوية اجلنسانية  
  ؛)هولندا (٢٠١٣عام 
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من أن  تأكد  الاغتياالت الصحفيني و  يف  لتحقيق  لإنشاء جلنة دولية      -٧-١٣٣
املزعومـة   اغتيال الـصحفيني  قضايايف للجنة سيكون هلا والية مناسبة للتحقيق      ا
  ؛)هولندا(

 كيـف   تتنـاول نشر وتنفيذ خطة للمدافعني عن حقوق اإلنسان          -٨-١٣٣
 ،دون أي مـضايقة أو تـدخل       واسـتقاللية    بالعمل حبرية حلكومة  ستسمح هلم ا  

اململكـة املتحـدة    (هبا التحقيقـات    عن الطريقة اليت سُتجرى      تفاصيل   وتشمل
  ؛) الشماليةلنداوآيرلربيطانيا العظمى 

 فيما يتعلق باملـدافعني عـن حقـوق          سياسة أكثر دعماً   اعتماد  -٩-١٣٣
 لتقدمي ني، تشكيل شبكة من احملامني املستقلني واملتخصص      هااإلنسان، وكجزء من  

  ؛)هنغاريا (إليهماملساعدة القانونية 
وعـدم   لدسـتورها     مبدأ الفصل بني الدولة والكنيسة وفقاً      إنفاذ  -١٠-١٣٣

  ؛)رومانيا(حقوق بعض مواطنيها  موافقة هيئة دينية إلعمال اشتراط
اختاذ التدابري الالزمة للسماح بالوصول إىل اخلـدمات الدينيـة،            -١١-١٣٣

الـذين  اللغة الرومانية جلميع األشـخاص     ب اإلعالم   ط التعليم ووسائ  إىلوكذلك  
  ؛)رومانيا(يف مجيع أحناء أراضيها يطلبون ذلك 

التعـبري  احلق يف   طة حلماية احلق يف حرية التجمع و      نشر وتنفيذ خ    -١٢-١٣٣
والتحقيق يف  كافية لضمان سالمة احلاضرين     الصالحيات  بالالشرطة  متتع  ضمان  ل

اململكـة املتحـدة    (وشفافة  ترتكب فيما يتعلق بذلك بصورة شاملة        جرائم   أي
  .) الشماليةوآيرلندالربيطانيا العظمى 

توصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة       أو ال /مجيع االستنتاجات و  تعكس  و  -١٣٤
وال ينبغي تفسريها على أهنا حتظى      . أو الدولة موضوع االستعراض   /واليت قدمتها   ) الدول(

  . الفريق العامل ككلبتأييد
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  املرفق
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