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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين بالسـتعراض الـدورا الشـاململ املنشـج  وجـب جمـرار ولـ   قـو   -1

تشـــــــرين  71مل دورتـــــــ  العشــــــرين   الفـــــــ ة مــــــن 7001 زيرا /يونيــــــ   18املـــــــ ر   5/1اإلنســــــا  
ُتعرضـــــل احلالــــة   البوســــنة وا رســـــ    . واس7014تشــــرين النــــا /نوفم   1األول/أكتــــوبر    

نائــب وريــر  . وتــرأو وفــد البوســنة وا رســ 7014تشــرين النــا /نوفم   5املعقــودة    16 اجللســة
 قو  اإلنسـا  والججنيـيف   البوسـنة وا رسـ مل السـيد مـيج  دراشيـزيفتم. واعتمـد الفريـق العامـل 

 .7014تشرين النا /نوفم   1عقودة   امل 18هذا التقرير عن البوسنة وا رس    جلست  
مل اختار ول   قو  اإلنسا  فريق املقررين التـا  7014كانو  النا /يناير   15و   -7

)اجملموعـــة النجثيـــةري لتيســـ  اســـتعراض احلالـــة   البوســـنة وا رســـ ة ال ـــاد الروســـ  و  وريـــة  
 وس اليو . كوريا
مل 16/71مرفـق القــرار مــن  5الفقـرة و  5/1لقــرار مــن مرفـق ا 15وعمـجا بج كــال الفقـرة  -3

 عراض احلالة   البوسنة وا رس ةصدرت الوثائق التالية ألشراض است
 ري؛A/HRC/WG.6/20/BIH/1)أري )15ين/عرض خط  مقدل وفقاا للفقرة تقرير وط )أري 
حلقـو  اإلنسـا  وفقـاا  جتميع للمعلومات أعدت  مفوضية األمم املتحدة السـامية )بري 

 ؛ريA/HRC/WG.6/20/BIH/2)بري )15رة للفق
 ري.(A/HRC/WG.6/20/BIH/3)جري 15أعّدت  املفوضية وفقاا للفقرة موجز  )جري 

وأ يلل    البوسنة وا رس  عن طريق اجملموعة النجثية جمائمة أسنيلة أعّدهتا مقدماا كل  -4
واملكســـي  واململكـــة مــن  ســـبانيا وأملانيـــا وبلميكــا واجلم وريـــة التشـــيكية وســلوفينيا ولي تنشـــتاين 

وميكـن الطـجع علـى تلـ  املسـائل . املتحدة ل يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا
 .على املوجمع الشبك  اخلارج  لجستعراض الدورا الشامل

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

نائــب وريــر  قــو  اإلنســا  والججنيــيف    البوســنة وا رســ مل الــذا يرأســ  أشــار وفــد -5
البوسنة وا رس مل السيد ميجدين دراشيزيفتممل    أ  البلـد أطلـق عـدداا مـن األنشـطة ونّفـذها 
  أعقــاب الســتعراض الــدورا الشــامل األول. ولكنــ  واجــ  مشــاكل اجمتصــادية و  ائيــة كنــ ة 

ـرت   اجلـزء أثّرت    الة  قو  اإلنس ا . ومن بيف تل  املشاكل الفيضانات العارمة اليت أّث
 األك  من البلد.
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وذكـــر الوفـــد بعـــا الصـــكول الـــيت انضـــم  لي ـــا البلـــد   اةونـــة األخـــ ةمل ومن ـــا اتفاجميـــة  -6
ولــ  أوروبــا بشــج  ألايــة األطفــال مــن الســتتجل اجلنســ  والعتــداء اجلنســ مل واتفاجميــة ولــ  

ــــا املتعلقــــ ــــارا للع ــــد الــــدو  اخلــــا  بــــاحلقو  أوروب ة بالتصــــال باألطفــــالمل وال وتوكــــول الختي
 .الجمتصادية والجتماعية والنقافية

وجمـد جمُـد ل التقريـر األو     اللمنـة املعنيـة اقـو  األشـ ا  ذوا اإلعاجمـةمل وذكـر الوفــد  -1
ذوا  األشـ ا  الـةأ  البوسنة وا رسـ  انضـمل    أنشـطة ولـ  أوروبـا الراميـة     سـيف  

وجمــّرر ولــ  الــورراء  نشــاء ولــ  شــ و  األشــ ا  ذوا اإلعاجمــة   البوســنة وا رســ  . اإلعاجمــة
ليكــو  هينيــة استشــارية مكلفــة برصــد تنفيــذ اتفاجميــة  قــو  األشــ ا  ذوا اإلعاجمــةمل وشــرع   

يــة وصــّدجمل البوســنة وا رســ  علــى التفاجميــة الدول.  دخــال تعــديجت علــى التشــريع ذا الصــلة
مل وأجمّرت باختصـا  اللمنـة املعنيـة 7017حلماية  يع األش ا  من الختفاء القسرا   عال 

وأنشئ املع د اخلا  بش و  املفقودين   البوسنة وا رس مل واجل ود . االت الختفاء القسرا
 .صندو  لدعم أسر املفقودينو  ت دار جديد إل هيكل  نشاء جارية من أجل

جيرا اختاذهـامل مـن بين ـا ريـادة عـدد املسـ وليف املـدربيف علـى مسـتو   وذكر الوفد تداب  -8
الكيانيف و دخال  سينات على نظال رصد التمييـز علـى الصـعيد الـوطين مـن خـجل  نشـاء نظـال 

 .جلمع البيانات عن  الت التمييز
لعمـــل املتعلقـــة بالطفـــل واستشـــ د وفيمـــا يتعلـــق امايـــة الطفـــلمل أشـــار الوفـــد    خطـــة ا -٩
 .عديد من وثائق السياسة العامةب

وفيما يتعلق بالتعليم اجلامعمل ذكر الوفد عدداا مـن التـداب  املتعلقـة بتعلـيم أطفـال الرومـامل  -10
 ـا في ــا تعيــيف مســاعدا مدّرسـيف مــن الرومــا بالتعــاو  مــع منظمـات شــ   كوميــةمل وتقــد  عــدد 

وفد    أ  عدد األطفـال الـذين يتسـربو  وأشار ال. من احلوافز لجلتحا  باملدارو والنتظال في ا
 .من املر لتيف البتدائية والنانوية اخنفا     د بعيد

وشــدد الوفــد علــى أ  الوثــائق القانونيــة والســ اتيمية الــيت تــنّظم عمليــة التعلــيم وضــعل  -11
 .  املدارو جمائمة على التسامح والتعددية اإلثنيةبينية ت ينية الشروط املسبقة ل

 أ  ولــ  األجمليــات القوميــة علــى مســتو  الدولــة ومســتو  الكيــانيف يضــم  نلــيف عــن وبــيّف  -17
 يع األجمليـات   البوسـنة وا رسـ . واعُتمـدت اسـ اتيمية لشـ و  الرومـا وخطـة عمـل منقحـة ملعاجلـة 

مل وُخصصل لتنفيذمها ميزانية 7013جمضايا الروما   والت العمل والسكن والرعاية الصحية   عال 
 مليو  يورو. والعمل جاٍر أيضاا إلنشاء من  اس اتيم  ملعاجلة جمضايا األجمليات القومية. 1.5صل    ت

وفيمــا يتعلــق  ســجلة اإلدمــاج الجتمــاع مل بــيّف الوفــد أ  البوســنة وا رســ  تقــّدل تقــارير  -13
بــــرامج تســــت دت األجمليــــات  لجم  ــــجمــــد او  ملمنتظمــــة عــــن التصــــدا ملشــــاكل الفنيــــات الضــــعيفة

ـــذت مـــن خـــجل أمـــوال  ضـــافية مـــن واأل طفـــال والنســـاء ضـــحايا العنـــف والجتـــار باألشـــ ا  نـُف 
ــذت بــرامج . عــدد مــن املنظمــات الدوليــة يف الــيت يشــرت علي ــاحناامليزانيــة ومــن بــرامج املــ كمــا نـُف 

 .للحماية بالتعاو  مع منظمات ش   كومية حملية
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الـيت د أ  املواطنيف الـذين يسـتوفو  املعـاي  الوفأّكد وفيما يتعلق باحلق   وثائق السفرمل  -14
ويــة لّولــو  احلصــول علــى وثــائق ســفرمل وأ  تقــدماا كبــ اا ا القــانو  املتعلــق ببطاجمــات يــنع علي ــا 

 .ُأ رر   تنفيذ اإلعج  اإلجمليم  ذا الصلة ) عج  رشربري
ـذت ملنـع الجتـار باألشـ ا  علـى -15 مـدار السـنوات  وأشار الوفد    أ  تـداب  شـاملة اختت
من امل شرات  اا عددأ  وأشار الوفد    . املاضية منذ ظ وره ألول مرة   البوسنة وا رس  15  ال

تفق   تقييم ـا بـج  املشـكلة مـا رالـل جمائمـةمل ولكـن بدرجـة أجمـل تالواردة   تقارير الرصد الدو  
اسـ اتيمية ملكافحـة الجتـار  وأشـار الوفـد    اعتمـاد. بكن   ا كانل علي    السـنوات السـابقة

 ةوذكــــر أ  الســــ اتيمي. 7015-7013بالبشـــر   البوســــنة وا رســــ  وخطــــة عمل ــــا ل عــــوال 
 .نطوا على مشاركة اجملتمع املد  مشاركةا كاملةتستند    هنج مبتكر ي

ل جانـب  تُقـدَّل وبيّف الوفد أ  املساعدة النفسية والطبية والجتماعيـة والقانونيـة املناسـبة -16
علــــى القــــانو  اجلنــــائ    البوســــنة  7010ضــــحايا الجتــــارمل وذكــــر تعــــديجت أُدخلــــل   عــــال 

املعــاي  الدوليــة ذات الصــلة. وجمــّدل وا رســ  أصــبح الجتــار باألشــ ا  مع ــا جرميــةمل  اشــياا مــع 
 الوفد كذل  تفاصيل أخر  كن ة عن اإلطار القانو  احملل  املتعلق بالجتار بالبشر.

وعلــــى صــــعيد مكافحــــة الفســــاد واجلرميــــة املنظمــــةمل أشــــار الوفــــد     جمــــرار جمــــانو  ألايــــة  -11
وأشـار    . 7013األش ا  املبلتيف عن الفساد   م سسات البوسنة وا رس    هنايـة عـال 

وخطــــة عمــــل لتنفيــــذهامل وجمــــّدل  7014-700٩اعتمــــاد اســــ اتيمية مكافحــــة الفســــاد ل عــــوال 
 .ريعية والسياساتية امل تلفة ذات الصلةتفاصيل عن التداب  التش

وفيمـا يتعلـق باملسـائل اجلنســانيةمل بـيّف الوفـد أ  البوسـنة وا رســ  وجمّعـل وصـّدجمل علــى  -18
عــدد مــن التفاجميــات الدوليــة   وــال  ظــر العنــف ضــد املــرأة والعنــف املنــز مل وواءمــل جموانين ــا 

 العنـف املنـز نـع مل ُسـّنل جمـوانيف ولـوائح ملوعلى مستو  الكيـانيف. الوطنية مع امل ويّسرت تنفيذها
وتتـيح القـوانيف اجلديـدة وصـول املـرأة     يـع مسـتويات الرعايـة الصــحية   منـ .  احلمايـةتـوف  و 

 .وال تنظيم األسرةمل بصرت النظر عن  الة تجمين ا الصح 
ت جمطاعيــة وذكــر الوفــد أ  خطــة العمــل املتعلقــة بالقضــايا اجلنســانية تتضــمن اســ اتيميا -1٩

الراميــــــة    تنفيـــــــذ جمـــــــرار ولـــــــ   7011-7014حمــــــددةمل مـــــــن جمبيـــــــل خطــــــة العمـــــــل ل عـــــــوال 
ري   البوسنة وا رس مل واس اتيمية منع العنف املنز  ومكافحت    ا اد 7000) 1375 األمن

مل واســـ اتيمية مكافحـــة العنـــف املنـــز    7011-7013البوســـنة وا رســـ  )ال ـــادري ل عـــوال 
 .701٩-7014ربسكا ل عوال   ورية ص

تنفيـذ اتفاجميـة ولـ  أوروبـا بشـج  ل 7014-7018الفـ ة وذكر الوفـد أيضـاا اسـ اتيمية  -70
   وأشــار الوفــد . منــع ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة والعنــف املنــز مل الــيت هــ    طــور العتمــاد

ياسـية والعامـة تنّفـذها وكالــة مشـاريع هتـدت    تعزيـز  نيـل املـرأة   احليـاة السمن ـا تـداب  أخـر  
 قيـــق املســـاواة بـــيف اجلنســـيف   البوســـنة وا رســـ  واملراكـــز العاملـــة   القضـــايا اجلنســـانية علـــى 
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ومنــــذ تشــــكيل التممــــع   . كمــــا ُشــــّكل جتمــــع برملــــا  نســــائ    ال ــــاد. مســــتو  الكيــــانيف
د التطـــوير التنظيمـــ  مل بـــذلل األ ـــزاب املشـــاركة فيـــ  ج ـــداا كبـــ اا علـــى صـــعي7013آذار/مـــارو 

 .والتجث    ال ملا 
جــزءاا مــن التفــا  يشــّكل وذّكــر  نــل   وريــة صربســكا بــج  دســتور البوســنة وا رســ   -71

هو بالتا  جزء مـن معاهـدة دوليـةمل و  )اتفا  دايتو ريمل   اإلطارا العال للسجل   البوسنة وا رس 
يت لـادودة احملـ  ـدد الختصاصـات يّف أ  الدسـتوروب.  ضافة    كون  جزءاا من التشريعات احمللية

العديد مـن . فترل الختصاصات األخر  كل ا للكيانيفو  م سسات البوسنة وا رس ملتتمتع هبا 
وذكـر أ  مـن امل ـم . القضايا اليت ينظر في ا الجتماع تقع ضمن اختصاصات   ورية صربسكا

باشــــر لجتفاجميــــة األوروبيــــة حلمايــــة  قــــو  أيضــــاا اإلشــــارة    أ  الدســــتور يــــنع علــــى التنفيــــذ امل
 . اإلنسا  واحلريات األساسية

ــــد النظــــر تقــــدماا كبــــ اا    -77 ــــة صربســــكا أ ــــررت أثنــــاء الفــــ ة جمي ــــل    أ    وري وأشــــار املمن
 مكافحة الفسادمل ومن ذل  اعتماد اس اتيمية وخطة عململ وتشكيل فريق خ اء لرصد تنفيذمها.

خطــوة م مــة تتمنــل    اختــاذ الجتــار بالبشــرمل أشــار املمنــل   وعلــى صــعيد مكافحــة  -73
مواءمـــــة القـــــانو  اجلنـــــائ      وريـــــة صربســـــكا مـــــع املعـــــاي  الدوليـــــة املتعلقـــــة بتعريـــــف الجتـــــار 

وجمــــد اختــــذت   وريــــة صربســــكا تــــداب  أيضــــاا لتنفيــــذ توصــــيات اللمنــــة األوروبيــــة . باألشــــ ا 
. ة الج نسـانية أو امل ينـة فيمـا اـع السـمناء احملكـول علـي مملكافحة التعذيب واملعاملة أو العقوب

فظروت ال تمار  ّسنلمل وأا تعسف   است دال السـلطة أو أا اسـت دال للقـوة املفرطـة أو 
 .املعاملة الج نسانية من جانب أفراد الشرطة يُواَج  بعقوبات صارمة

يـنع علـى جـزاءات ضـد كـل مـن  وبيّف املمنـل أ  القـانو  اجلنـائ      وريـة صربسـكا -74
 .القوم  أو العنصرا أو الديين على أساو النتماء حيّرض على الكراهية أو الفتنة أو التعصب

وذكـــــر املمنـــــل أ    وريـــــة صربســـــكا نشـــــطل   وـــــال اإلصـــــج  القضـــــائ مل ولكـــــن  -75
 ومـــن. م سســـات جمضـــائية كنـــ ة أنشـــنيل   الفـــ ة الج قـــة للحـــرب علـــى حنـــو لـــالف للدســـتور

الضــرورا القضــاء علــى التمييــز اإلثــين   عمــل مكتــب املــدع  العــال وحمكمــة البوســنة وا رســ مل 
 .النظر   جمضايا جرائم احلرب اليت ارُتكبل ضد الصرب  وخاصة 

وأعــرب  نــل   وريــة صربســكا عــن أملــ    أ  ت يــد احلكومــة اجلديــدةمل الــيت ستتشــكل  -76
سـيدتم  جمضيةاملق  ات املعقولة من أجل تنفيذ القرار    بعد النت ابات العامة األخ ةمل  يع
ــــع . وفينســــ  ضــــد البوســــنة وا رســــ  ــــة صربســــكا ســــبيجا إللتــــاء  ي وســــبق أ  اجم  ــــل   وري

وأشـار أيضـاا    أ  احملكمـة األوروبيـة حلقـو     جمليم ا. األ كال التمييزية املتعلقة بالنت ابات 
  ارســة القضــاء علــى اميــانوفتم ضــد البوســنة وا رســ مــاكتوت ود جمضــيةاإلنســا  اجم  ــل   

تطبيق القانو  بجثر رجع    جمضايا جرائم احلربمل ولكن حمكمة البوسنة وا رس  مل تعتمـد بعـد 
 .تداب  لتنفيذ هذا الجم ا 
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وفيمــا يتعلــق باملســاواة بــيف  يــع األجمليــات اإلثنيــةمل أشــار  نــل   وريــة صربســكا    أ   -71
فــجفراد  اعــة الرومــا يتمتعــو  . انيف الكيــا  ل تتضــمن أ كامــاا  ييزيــة   هــذا الصــددأيــاا مــن جمــو 

كما اختذت   ورية صربسـكا تـداب  . اقو  املواطنيف اةخرين نفس امل  ا في ا الرعاية الصحية
   املـــرأة ةمشـــاركو مكافحـــة العنـــف ضـــد املـــرأة    وـــالت من ـــا عديـــدة للن ـــوض بوضـــع املـــرأةمل

وبصـــفة خاصـــةمل ُعـــّدل القـــانو  اجلنـــائ  ليصـــبح العنـــف املنـــز  جرميـــة ولـــي  . والعمـــل السياســـة
واعتمــدت   وريــة صربســكا اســـ اتيمية ملكافحــة العنــف املنــز مل وجمانونــاا وبروتوكـــولت . جنحــة

 .ذات صلةمل وأنشجت أيضاا ول  ش و  الطفل
لت معّينـة داخـل الكيـا مل وأشار  نل ال ـاد    أ   كومتـ  تـدرل وجـود  ييـز   وـا -78

ـــذت وموعـــة مـــن التـــداب  القانونيـــة .  يـــع أعمـــال التمييـــزواضـــحة    دانت ـــا و   أهنـــا  فقـــد اختت
ملعاجلة هذه املسجلةمل وأعربل  كومة الكيـا  رـرأة عـن تجييـدها إلصـج  الدسـتورمل وعـن احلاجـة 

ول بــد مــن احلصـــول . او   تبســيه هياكــل احلوكمــة وتقليل ـــامل ومكافحــة التمييــز علــى أا أســـ
على الدعم من البلدا  الصديقة ليتمكن املواطنو  من التمتع باحلقو  نفس ا املكفولـة   معظـم 

وذكـــــر  نـــــل ال ـــــاد أ  الكيــــانيف ل ميلكـــــا  ش صـــــية اعتباريـــــة دوليـــــة رشـــــم . البلــــدا  املتقدمـــــة
ة صربسكامل وخـرج هبـا عـن امتجك ما اختصاصات معّينةمل وأ  البيانات اليت أد  هبا  نل   وري

اإلطار الدستورا القائممل ت كد احلاجة     صج  دستورا  قدوره أ  يسـاعد البوسـنة وا رسـ  
 .على  قيق الدميقراطية والوفاء بالتزاماهتا الدولية

وبـــيّف  نـــل ال ـــاد أ  التعلـــيم   الكيـــا  يقـــع ضـــمن اختصـــا  الكانتونـــاتمل    ـــيف  -7٩
ولكن ورارة التعليم و كومة ال ـاد اسـتنمرتا ج ـداا  . ادية بدور تنسيق  فقهتضطلع الورارة ال 

قسـمة والفصـل   املـدارومل الـذا كب اا واعتمدتا اس اتيمية وتوصـيات للقضـاء علـى ا ياكـل املن
جمائمــة علــى بينيــة ت ينيــة ف ــذه شــروط مســبقة ل. "مدرســتيف  ــل ســقف وا ــد" تشــيع تســميت  بـــ

وســّله  نــل ال ــاد الضــوء أيضــاا علــى الســتنمار . ســامح   مــدارو ال ــادتالو  يــة اإلثنيــةتعددال
 .األطفال ذوا ال تياجات اخلاصةأوضاع واجل ود الجرمة لتحسيف 

وفيمـا يتعلــق اقــو  العمــلمل فــا   كومــة ال ــاد ملتزمــة التزامــاا ل حييــد بالتقيّــد باعمــال  -30
مشـروع جمـانو  عصـرا  لوضـع العمـل جـارٍ و  .م قو  كل من املوظفيف وأصحاب العمل وواجباهت

عــن أسـف   راء طــول مــدة بعـا اإلجــراءات القضـائية   القضــايا املتعلقــة  ال ـاد ويعــرب .للعمـل
ججمتصــاد شــ  الروــ  أولويــةا أخــر  حلكومــة ال ــادة فقــد اعُتمــدت ل ويشــكل التصــدا .بالعمــل

العـــامليف عـــن طريـــق ريـــادة عمليـــات جمـــوانيف جديـــدة تتعلـــق بـــاجلنح وتفتـــيم العمـــل لتعزيـــز ألايـــة 
 .التفتيم والعقوبات

وأشار  نل ال اد    أ   كومة ال اد تع   اماا ِعظَـم املشـاكل الـيت يسـبب ا الفسـاد  -31
ور ــا كانــل اخلطــة العامــة رئيســية.  وخطورهتــامل مــا دفع ــا    الشــروع   عــدة عمليــات  صــج 

ومـــن العناصـــر . ا أهـــم اإلصـــج ات الـــيت جـــرت مـــ خراا ملكافحـــة الفســـاد والقانونـــا  املتصـــج  هبـــ
 .حماكم ومكاتب الدعاء العال املت صصة امل مة   هذا الصدد



A/HRC/28/17 

GE.14-23363 8 

 سـيف ظـروت ال تمـارمل وأ  التشـريع علـى صـعيد وذكر املمنل أ  تقدماا هائجا ُأ ـرِر  -37
جمامة اجل ية سبيجا األمهية   هذا الصدد األ كاُل املتعلقة باتا ة اإلخا  من وعلى جمدر . ُعد ل

وجمـد خففـل تلـ  األ كـال . لتنفيذ عقوبة السمن والستعاضـة عـن السـمن بـدفع تعـويا مـا 
 .    د كب  من اكتظاظ السمو 

وأشار املمنل    أ  جميمة األضرار الـيت أسـفرت عن ـا الفيضـانات األخـ ة بلتـل بجيـيف  -33
لة ملساعدة املـواطنيف املتضـررين علـى العـودة    اليورومل و   أ   كومة ال اد بذلل ج وداا هائ

 .احلياة الطبيعيةمل مركزةا بشكل خا  على ضما  توريع املساعدات بانصات
وسّله املمنل الضوء على تعاو  ال اد مـع مكتـب املمنـل السـام  واملنظمـات الدوليـةمل  -34

 أوروبـامل وأعـرب عـن شـكره  ـا منل اللمنـة الدوليـة املعنيـة بـاملفقودينمل ومنظمـة األمـن والتعـاو   
وأّكـــد أ   كومـــة ال ـــاد تظـــل تت ـــذ . وللعديـــد مـــن امل سســـات احملليـــة والدوليـــة األخـــر   يعـــاا 

موجمفاا مو داا   دعم ا حلقو  اإلنسا  كجولوية عليامل وأهنا ستواصل السع  رد لتنفيذ الصكول 
 .الدولية اليت جمبلت ا تنفيذاا كامجا 

 ردود الدولة موضوع االستعراض جلسة التحاور و  -باء 
وتــــرد التوصــــيات املقدمــــة أثنــــاء جلســــة . وفــــداا ببيانــــات أثنــــاء جلســــة التحــــاور 67أد   -35

 .التحاور   الفرع النا  من هذا التقرير
فقــــد أشــــادت   وريــــة مقــــدونيا اليوشوســــجفية الســــابقة بالــــدعوة الدائمــــة املوّج ــــة     -36

لــى صــكول دوليــةمل والتقــدل احملــرر   تلبيــة ا تياجــات الســكن اإلجــراءات اخلاصــةمل والتصــديق ع
وطلبــل تفاصــيل عــن التــداب  املت ــذة لتــوف  خــدمات الصــحة والعمــل جلماعــة . جلماعــة الرومــا

ورّ بل خبطه العمل املتعلقة بـاملرأة والسـجل واألمـنمل و قـو  الطفـلمل وطلبـل معلومـات . الروما
 .عن تنفيذها

ل احملــرر   التصــدا للعنــف القــائم علــى نــوع اجلــن مل  ــا   ذلــ  ورّ بــل تركيــا بالتقــد -31
التصـديق علـى صـكول  جمليميـة والعمـل الـذا تضـطلع بـ  وكالـة املسـاواة بـيف اجلنسـيفمل وشـّمعل 

مل شـ ا وأثنـل علـى التقـدل احملـرر   مكافحـة الفسـاد والجتـار باأل. على بذل مزيد من اجل ود
يميات وخطــه عمــلمل ومواءمــٍة للتشــريعات الوطنيــة مــع يتصــل بــذل  مــن اســ اتوأشــارت    مــا 
 .املعاي  الدولية

ول ظــــل اململكــــة املتحــــدة ل يطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية عمــــل م سســــة أمــــيف  -38
املظــــاململ ووضــــع خطــــة وطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا مل وتقــــد  الــــدعم املــــا  والسياســــ  للم سســــات 

اتيمية الوطنيـــة املتعلقـــة رـــرائم احلـــربمل مشـــّمعةا علـــى ورّ بـــل بتنفيـــذ الســـ  . وا ينيـــات القضـــائية
 .ال كيز على حماكمة اجلناة   جمضايا العنف اجلنس 
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وأشـــادت الوليـــات املتحـــدة األمريكيـــة بالنت ابـــاتمل ولكن ـــا  نّـــل علـــى التحقيـــق    -3٩
ب  فـي ممل وأعربل عـن جملق ـا  راء الدعـاءات بسـوء معاملـة الشـرطة للمشـت. امل الفات املبلغ عن ا

وأشــارت    املســائل املتعلقــة بعمــل األطفــالمل ل ســيما أطفــال . رشــم جمبــول التوصــية ذات الصــلة
 .الرومامل واق الججنييف   العودة    ديارهم اليت كانوا يقيمو  في ا جمبل احلرب

وســـّلطل أوروشـــواا الضـــوء علـــى التصـــديق علـــى ال وتوكـــول الختيـــارا للع ـــد الـــدو   -40
قو  الجمتصادية والجتماعية والنقافيةمل والتفاجمية الدولية حلماية  يع األش ا  من اخلا  باحل

 املكلفـيف بوليـات    طـار ورّ بل بالدعوة الدائمة املوج ة لل  اء املستقليف. الختفاء القسرا
 .ا على اللتزال بالتعاو  مع النظال الدو  حلقو  اإلنس دليجا رأت في ا اإلجراءات اخلاصةمل و 

ة جلماعـة يول ظل   ورية فنزويج البوليفارية اجل ود الرامية     سيف الظروت املعيش -41
ول ظل كذل  وضع  طار معيارا ملنع العنف القائم علـى . الرومامل ول سيما عن طريق التعليم

 .نوع اجلن  والعنف املنز  وألاية الضحايا
ققـل   وـال تعزيـز  قـو  اإلنسـا  وألايت ـامل وأثنل فييل نال علـى اإلاـارات الـيت   -47

 ا   ذل  اعتماد املبادئ التوجي ية لتنفيذ ال نامج العامل  للتنقيف   وال  قـو  اإلنسـا    
ول ظـــل أيضـــاا التطـــور   القـــدرات امل سســـيةمل و ريـــة اإلعـــجلمل والتعلـــيممل . البوســـنة وا رســـ 

 .ملوالرعاية الجتماعية والصحيةمل ومعدلت الع
وأثنل أفتانستا  على اجل ود املبذولة لتنفيـذ التوصـيات الـيت جمُبلـل أثنـاء اجلولـة األو  مـن  -43

الســـتعراض الـــدورا الشـــاململ ول ســـيما التصـــديق علـــى اتفاجميـــة  قـــو  األشـــ ا  ذوا اإلعاجمـــة 
عيفة وجمبــول  جــراء التحقيــق التــابع  ــا. ورّ بــل بالتقــدل احملــَرر   ســبيل ضــما   قــو  الفنيــات الضــ
 واألجملياتمل حميطةا علماا بانشاء ول  األجمليات القومية ووضع جموانيف واس اتيميات جديدة.

ورّ بل اجلزائر بالتصديق على صـكول دوليـةمل  ـا في ـا اتفاجميـة  قـو  األشـ ا  ذوا  -44
ول ظــل  نشــاء ولــ  شــ و  الطفــل   البوســنة وا رســ مل وتكييــف املنــاهج الدراســية . اإلعاجمــة
ورّ بـــل بالتقـــدل احملـــرر    قيـــق املســـاواة بـــيف . دماجالنـــ ا تياجـــات األجمليـــاتمل وتعزيـــز لتلبيـــة

 .اجلنسيفمل مش ةا    ريادة عدد النساء   مناصب صنع القرار
ورّ بــل أنتــول بانضــمال البوســنة وا رســ     التفاجميــات الدوليــةمل وبالتوجي ــات الصــادرة  -45

طفال الروما. وأشادت بالعمل على مواءمة التشـريعات املتعلقـة من أجل  سيف الظروت املعيشية أل
باملسـاواة بـيف اجلنسـيف وضـما  تطبيق ــا  اشـياا مـع توصـية اللمنـة املعنيــة بالقضـاء علـى التمييـز ضــد 

 . وأشارت    اجل ود الرامية     سيف املكانة الجتماعية ل ش ا  ذوا اإلعاجمة.  املرأة
اجل ود الراميــة    تعزيــز  جمامــة دعــاو  جنائيــة ضــد مــرتك  جــرائم وأشــادت األرجنتــيف بــ -46

والعتداء  الضحايا والش ود   جرائم احلرب احلربمل مش ةا    اعتماد ال وتوكول املتعلق  عاملة
. وأعربـــل عـــن اجلنســـ  واألفعـــال اإلجراميـــة األخـــر  املتصـــلة بـــالعنف القـــائم علـــى نـــوع اجلـــن 

 .بشج   ظر التمييزقدمة املعلومات بامل اهتمام ا



A/HRC/28/17 

GE.14-23363 10 

ورّ بـــل أســـ اليا بنمـــا  النت ابـــات العامـــةمل وبالتقـــدل احملـــَرر   مكافحـــة النت اكـــات  -41
 وأعربـل عـن جملق ـا  راء األ كـال الدسـتورية الـيت تقيّـد مشـاركة. املنتظمة من جانب جمـوات األمـن

 مشـروع علــى نظـال القضــاء مل و ارســة تـجث  شــ مشــاركة كاملـة   احليــاة السياسـية  يـع املـواطنيف
 .هذا النظالمل والتقارير اليت تفيد  مارسة ال هيب ضد الصحفييفالقدرات   وضعف 

وأشادت النمسا بالتصـديق علـى صـكول دوليـةمل ولكن ـا أشـارت    شـواشل لـدي ا  راء  -48
دل   ـرار كما أعربل عن القلق  راء العنف ضد املرأةمل وعـ. تنفيذ  طار السياسات العامة الوطين

. مل واألطفــــال الرومــــا شــــ  امللتحقــــيف بنظــــال التعلــــيمســــيدتم وفينســــ  جمضــــيةتقــــدل   احلكــــم   
ورّ بــل بالتصــديق علــى اتفاجميــة  قــو  األشــ ا  ذوا اإلعاجمــة وبروتوكو ــا الختيــارامل و نّــل 

 .تنفيذمها مواصلة على
ود الراميـة    تنفيـذ وأشادت البحـرين بجسـلوب  عـداد التقريـر الـوطينمل وأشـارت    اجل ـ -4٩

ـــاء اجلولـــة األو  مـــن الســـتعراض الـــدورا الشـــامل ورّ بـــل باصـــج  . التوصـــيات الـــيت جمُبلـــل أثن
احملاكم اجلنائيـة مـن خـجل  نشـاء نظـال جمضـائ  يتسـم بالكفـاءة ويضـمن احلـق   حماكمـة عادلـةمل 

 .وتنفيذ برامج ذات صلة لتدريب املوظفيف
السما  ل جمليات اإلثنية بال شح ملناصب عامة رفيعة  وأعربل بلميكا عن أسف ا لعدل -50

املستو  أثناء النت ابات األخ ةمل وعدل منح هذا احلق سـو  للممموعـات اإلثنيـة الـنجيت الـيت 
وأجمّرت باجل ود احمللية الرامية    مكافحة التمييزمل ولكن ا أشارت    وجـود . يع ت هبا الدستور

 .ذوا اإلعاجمة والرومااألش ا  بالعائدين و يتصل فيما مل و ديداا عالقةمسائل 
ورّ بل ال اريل باعتماد املبادئ التوجي ية للتعامل مع  ـالت العنـف ضـد األطفـال    -51

البوســـنة وا رســــ مل ودعــــل    تعزيــــز التــــداب  املت ــــذة   هــــذا الصــــدد و ســــيف فــــر  الفنيــــات 
لبوســـنة وا رســـ  بالتوصـــل    احلقيقـــة   واع فـــل بـــالتزال ا. الضـــعيفة   احلصـــول علـــى التعلـــيم

 .جمضية املفقودين أثناء احلربمل و نّت ا على بذل مزيد من اجل ود   هذا الصدد
ورّ بــل بلتاريــا بــادراج نظــال رومــا األساســ  للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة   التشــريعات  -57

مييـــز العنصــرا واللمنـــة وأشــارت    الشـــواشل الــيت أعربـــل عن ــا جلنــة القضـــاء علــى الت. الوطنيــة
وطلبـــل معلومـــات عـــن التقـــدل احملـــَرر . املعنيـــة اقـــو  اإلنســـا   راء خطـــاب الكراهيـــة والتعصـــب

والتــداب  املت ــذة   هــذا الصــددمل وعــن اخلطــوات املت ــذة مــن أجــل وضــع  طــار جمــانو  ملكافحــة 
 .جرائم الكراهية والتمييز القائم على األصل اإلثين

ت بشـج  التقـدل احملـَرر علـى صـعيد  هنـاء الفصـل اإلثـين   املـدارو وطلبل كندا معلومـا -53
ورّ بل بالن ج البناء   احلوارمل وأجمّرت بالتحديات ولكن ا ل ظل أ  . وبشج  العقبات املتبقية

الفصل ل يساعد على  عمال احلق   التعليممل بل ينبت  أ  يعزر النظال التعليم  الطابع املتعـدد 
 .دالنقافات   البل
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ورّ بل شيل  باملبادرات الرامية    تنفيذ التوصيات من اجلولة األو مل وبالتصديق على  -54
صــكول دوليــةمل و صــدار تشــريعاتمل وتعزيــز م سســات  قــو  اإلنســا مل ول ســيما تنفيــذ خطــه 

 .ري وبارالة األلتال7000)1375عمل تتعلق بقرار ول  األمن 
جمُبلل أثناء اجلولة األو  مـن السـتعراض الـدورا  وأشادت الصيف بتنفيذ التوصيات اليت -55

الشاململ ول ظل التداب  املت ذة فيما يتصـل بالفنيـات الضـعيفة واملسـاواة بـيف اجلنسـيف والعنـف 
ورّ بـل بالتـداب  الراميـة    . املنز مل والس اتيميات والسياسات الرامية    ألاية  قو  الطفل

ذوا اإلعاجمـــةمل ومكافحـــة التمييـــز ضـــد األجمليـــات  األشـــ ا  ضـــما  املســـاواة   الفـــر  لصـــاح
 .اإلثنيةمل  ا في ا الروما

ل ظــــل كوســــتاريكا اجل ــــود الراميــــة    مواءمــــة التشــــريعات الوطنيــــة مــــع املعــــاي  الدوليــــةمل و  -56
و نّــل علــى بــذل مزيــد مــن اجل ــود لتنفيــذ التوصــيات وجمــرارات احملــاكم الصــادرة عــن ا ينيــات اإلجمليميــة 

لية. وأشادت بالتداب  املت ـذة حلمايـة  قـو  الطفـلمل لكن ـا أعربـل عـن القلـق  راء  الـة أطفـال والدو 
 الشوارع. ورّ بل بتداب  مكافحة العنف املنز  وتعزيز  قو  املرأةمل وأشارت    جمانو  النت ابات.

ة األو  مـــن ورّ بـــل كرواتيـــا بـــاجل ود الراميـــة    تنفيـــذ التوصـــيات الـــيت جمُبلـــل أثنـــاء الـــدور  -51
الستعراض الدورا الشاململ والتتي ات امل سسية والتشريعية املتعلقـة اقـو  املـرأة. وأشـادت بانشـاء 
آليـــة وجمائيـــة وطنيـــة مســـتقلة ملنـــع التعـــذيب متماشـــية مـــع اإلجـــراءات الـــيت يـــنع علي ـــا ال وتوكــــول 

الج نســانية  ة القاســية أوالختيــارا لتفاجميــة مناهضــة التعــذيب وشــ ه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــ
 .7014أو امل ينةمل وطلبل معلومات عن خطة العمل املتعلقة بالطفل ملا بعد عال 

 ورّ بل اجلم ورية التشيكية تر يباا  اراا بجعضاء وفد البوسنة وا رس  وجمّدمل توصيات. -58
وأشادت مصر بتحسيف امل سساتمل ول ظل   رار تقدل على صـعيد  قـو  الطفـلمل  -5٩
ورّ بـل بالتصــديق . م سسـة أمـيف املظــاململ والتعريـف املـنقح للتعــذيبمل وتـداب  مكافحـة الفســادو 

 ذا كــا  وضــع خطــة عمــل وطنيــة عمــا علــى اتفاجميــة  قــو  األشــ ا  ذوا اإلعاجمــةمل وتســاءلل 
 .حلقو  اإلنسا  سيضيف جميمةمل ول سيما   وال التنسيق على املستو  الوطين

يق علــى اتفاجميــة  قـــو  األشــ ا  ذوا اإلعاجمــة وبروتوكو ـــا وأشــادت  ســتونيا بالتصـــد -60
وأعربــل . ري7000)1375   تنفيــذ جمــرار ولــ  األمــن  الختيــارامل مرّ بــةا خبطــة العمــل الراميــة

ورّ بــل . والتشــريعات املتعلقــة بــالتمييز ســيدتم وفينســ  جمضــيةعــن جملق ــا  راء تنفيــذ احلكــم   
ات عـــن التمييـــزمل شـــ  أهنـــا أشـــارت    وجـــود أوجـــ  جمصـــور بالتـــداب  املتعلقـــة بالرومـــا ورمـــع بيانـــ

 .يتعلق باحلريات األساسية فيما
وأشادت فنلندا بانشاء ول  وطين ل ش ا  ذوا اإلعاجمةمل وباجل ود املبذولة للقضاء  -61

علــى املعاملــة التفضــيلية علــى أســاو اإلعاجمــة أو املوجمــع اجلتــرا مل علــى الــرشم مــن اســتمرار وجــود 
عربــل عــن القلــق   مســجلة  قيــق العدالــة لضــحايا جــرائم احلــرب الــيت تنطــوا علــى وأ.  ــديات

إلســــراع   املج قــــات القضــــائيةمل وضــــما  وصــــول الضــــحايا       اعنــــف جنســــ مل ودعــــل 
 .اخلدمات القضائية والصحية
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ورّ بــل فرنســا بالتصــديق علــى التفاجميــة الدوليــة حلمايــة  يــع األشــ ا  مــن الختفــاء  -67
ـــذت لتعزيـــز مشـــاركة املـــرأة   اجملـــاليف املـــد  . القســـرا واستفســـرت عـــن التـــداب  العمليـــة الـــيت اختت

ذت ملكافحة اإلفجت . وامل ينمل وملكافحة العنف املنز  واستفسرت أيضاا عن اإلجراءات اليت اختت
 .من العقاب   جمضايا العنف اجلنس  الذا ارُتكب أثناء احلرب

ل احملـرر علـى صـعيد تشـريعات  قـو  اإلنسـا مل و ديـداا اخلطـوات ورّ بل أملانيـا بالتقـد -63
وشـمعل علـى بـذل مزيـد . املت ذة ملكافحة الجتـار باألشـ ا  ومعاجلـة  الـة املشـردين داخليـاا 

تنفيـذ تُرصـد للبرامج وضع من اجل ود من أجل  سيف  الة  قو  اإلنسا مل و ديداا من خجل 
 .القانو  ا موارد كافية وتستند    سيادة 

أعربـل   ـاوأشادت هنتاريا باجل ود املبذولـة لضـما   ـع البيانـات بصـورة سـليمةمل ولكن -64
مـن جديـد عـن شـواشل  راء عـدل تنفيـذ التوصــيات السـابقة تنفيـذاا كـامجامل ول سـيما بسـبب عــدل  

سـاواة بـيف ورّ بل بالتقدل احملَرر على صعيد  دمـاج الرومـامل وتعزيـز  قـو  املـرأة وامل. كفاية املوارد
مصــدر جملــقمل علــى الــرشم مــن وضــع تظــل  الــة املشــردين داخليــاا والعائــدين  وجمالــل    .اجلنســيف

 .اس اتيمية منقحة   ذل  الصدد
ذكـــر رئـــي  وفـــد البوســـنة وا رســـ  عـــدداا مـــن جمضـــايا  قـــو  اإلنســـا  الـــيت أثـــ ت   و  -65

  املائـة مـن مسـاكن م  ٩٩ذكـر أ  ففيما يتعلق بعودة الججنييف واملشردين داخلياامل . الستعراض
ــــ ة العــــودة  ُردَّت  ــــة احلــــربمل ولكــــّن وت ــــذ هناي ــــل  لــــي م من ــــة نتيمــــة مشــــاكَل   ضــــما  بطكان يني

ورشـم . وعجوة على ذلـ مل ل تـزال الظـروت املعيشـية لكنـ  مـن العائـدين شـ  ُمرضـيةالستدامة. 
أولويـة  عـن القـادة  ـديت قـدفأ  النت ابات األخ ة مل تُفِا بعد    تشكيل  كومة جديدةمل 

. مل و ســـيف التعـــاو  داخـــل البوســـنة وا رســـ ســـيدتم وفينســـ  جمضـــيةتنفيـــذ القـــرار الصـــادر   
 .وأعرب عن أمل    أ  ُ ل املسجلة   هناية املطاتمل و  أ  يُعدَّل جمانو  النت ابات

سـنة وا رسـ  وأشارت مساعدة ورير  قو  اإلنسا     البجشات اليت أ يلـل    البو  -66
عـدة معاهـداتمل و   الــدعوة  الـيت تـنع علي ــا فرديــةالبجشـات المـ خراا    طـار  جــراءات تقـد  

وأشـــارت أيضـــاا    عـــدد مـــن . الدائمـــة الـــيت وّج ت ـــا البوســـنة وا رســـ     اإلجـــراءات اخلاصـــة
املظـاململ وكـج  جمـانو  أمـيف األنشطة جميد التنفيذمل من بين ا خطة العمل املتعلقة بالطفل وتعـديجت

وسـتنع التعـديجت علـى  نشـاء آليـة وجمائيـة . 7015علـى ال ملـا  مطلـع عـال  ا األمرين سُيعرضـ
كما ستسـاعد التعـديجت . وطنيةمل وعلى تعزيز استقجل م سسة أميف املظامل وفق مبادئ باري 

   صــدور وأشــارت . التقنيــة لقــانو  مكافحــة التمييــز علــى  ســيف  جــراءات احلمايــة مــن التمييــز
 .أ كال كن ة  وجب ذل  القانو    السنوات املاضية

وذكــرت مســاعدة الــورير أيضــاا أ  مشــكلة تســميل املواليــد مــن أطفــال الرومــا ُ ّلــل    -61
معظم البلديات  ساعدة مفوضية األمم املتحدة السامية لش و  الججنييف ومنظمة األمم املتحدة 

 . وفيمــــا يتعلــــق بجطفــــال الشــــوارعدخلــــل علــــى التشــــريعاتللطفولــــةمل وبفضــــل التعــــديجت الــــيت أُ 
سـجلةمل وشـّكلل أفرجمـة املواستتج م و جمصـائ م اجتماعيـاامل شـرعل الـورارة    جـراء اـه   هـذه 
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وجمـد اعتمــدت . حمليـةمل وأنشـجت عـدداا مـن مراكـز الرعايـة الن اريـة لتقـد  الـدعم ل طفـال وأسـرهم
ــــان يف خططــــاا وأنشــــطة بالتعــــاو  مــــع املنظمــــات شــــ   كومــــة البوســــنة وا رســــ  و كومتــــا الكي

 .احلكومية هبدت ضما  تقد  الدعم لضحايا العنف املنز 
وبّينل مساعدة الورير أ  العمل ُأاز لوضع مشـروع خطـة عمـل لتعزيـز  قـو  اإلنسـا   -68

والتوجي ـــات ذات الصـــلةمل وبّينـــل أيضـــاا وجـــود تشـــريع حلمايـــة األشـــ ا  ذوا امليـــول اجلنســـية 
وأشـــارت    أ  الـــورارة تســـعى     ســـيف املمارســـات   ذلـــ  اجملـــالمل و   أ  ولـــ  تنوعـــة. امل

 .ش و  الطفل وول  األش ا  ذوا اإلعاجمة يواصج  عمل ما
وتطــّر  الوفــد    التــداب  املت ــذة لتنفيــذ اتفاجميــة  قــو  األشــ ا  ذوا اإلعاجمــة منــذ  -6٩

ا  ذوا اإلعاجمـــة الـــيت ترصـــد السياســـات علـــى آخـــر اســـتعراضمل  ـــا في ـــا  نشـــاء رابطـــة األشـــ 
وذكـــر أ  لـــد  الكيـــانيف علـــى الســـواء جمـــوانيف لتحفيـــز . مســـتو  الدولـــة وعلـــى مســـتو  الكيـــانيف

ومــن بــيف التــداب    هــذا الصــدد تقــد   ــوافز ماليــة ألصــحاب العمــل وتقــد  الــدعم . التوظيــف
شــــ ا  ذوا اإلعاجمــــة كفنيــــة وتشــــمل  يــــع الســــ اتيميات املتعلقــــة بالعمــــل األ. للعمــــل احلــــر
وجمــد أ ــررت البوســنة . مل من ــا سياســات التعلــيمتســت دف م سياســات أخــر أ  كمــا . املســت دفة

وا رس  تقدماا علـى صـعيد  قـو  األشـ ا  ذوا اإلعاجمـةمل ولكن ـا مسـتعدة إلعـادة النظـر   
 .املسائل املنارة   جلسة التحاور

وبـيّف أ  . سيدتم وفينسـ رس     أمهية جمضية وأشار  نل ورارة العدل   البوسنة وا  -10
البوسنة وا رس  اختذت بعا التـداب  لتنفيـذ جمـرار احملكمـةمل رشـم عـدل  سـم املسـجلة بعـدمل ومـن 

ولكـــن . بـــيف هـــذه التـــداب   نشـــاء جلنـــة مكّلفـــة باعـــداد مشـــروع التعـــديجت الدســـتورية والتشـــريعية
مسـتمرمل بانتظـار أ  يقـّدل الفريـق العامـل املعـين ل سفمل مل يتم التوصل    اتفا مل ولكن العمل 

 .بتعديل جمانو  النت ابات تقريره
وأشــار الوفـــد    تـــدريب القضــاة واملـــدعيف العـــاميف الـــذا اضــطلعل بـــ  مراكـــز تـــدريب  -11

ملل تشـاو . طائفـة واسـعة مـن املواضـيعتطـر     و  يفصـعيد الكيـان ىالقضاة واملدعيف العاميف عل
 .دريب موظف  السمو تعلى مشاريع أخر  

وأعــرب رئــي  الوفــد عــن أســف  أل  الوجمــل مل يّتســع لتقــد   جابــات شــفوية علــى  يــع  -17
األسنيلة املنارة   جلسة التحاورمل ولكنـ  أكـد أ  ردوداا خطيـة سـُتقّدل لعـرض اإلاـارات واخلطـه 

 .  البوسنة وا رس 
لـــى التمييـــز العنصـــرا بشـــج  خطـــاب يســـلندا امل ـــاوت الـــيت أثارهتـــا جلنـــة القضـــاء عآورددت  -13

الكراهيـة والتمييـز علـى أسـاو األصـل اإلثـين والعرجمـ . وأشـادت بـاجل ود الراميـة     سـيف وضـع املــرأة 
   ــالت مــا بعــد النــزاعمل ولكن ــا أعربــل عــن القلــق  راء بــهء التقــدل احملــرر   املج قــات القضــائية 

 ن اجل ود ملكافحة الجتار باألش ا . وتدّ  معدلت اإلدانة. وشمعل على بذل مزيد م
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ورّ بـــل  ندونيســـيا بانضـــمال البوســـنة وا رســـ     صـــكول دوليـــة أساســـيةمل وبالتعـــاو   -14
خطــة عمـــل وضـــع ورأت أ  . اجليــد مــع اإلجـــراءات اخلاصــة والـــدعوة الدائمــة الــيت ُوجّ ـــل  لي ــا

لتمييـــز عـــن طريــــق وأشـــادت ر ـــود مكافحــــة ا. تعزيــــز ألايـــة  قـــو  اإلنســــا   وطنيـــة مـــن شـــجن
 .سياسات  هناء الفصل   املدارومل ولكن ا أشارت    استمرار وجود  ديات

ـذت منـذ اجلولـة األو  مـن  -15 ورّ بل   ورية  يرا  اإلسجمية بـاخلطوات اإلجيابيـة الـيت اختت
الســتعراض الــدورا الشــاململ وأعربــل عــن األمــل   أ  يـُّت ــذ مزيــد مــن التــداب  حلمايــة  قــو  

ـــــات األساســـــيةا ـــــى النضـــــمال    ال وتوكـــــول . إلنســـــا  واحلري وشـــــمعل البوســـــنة وا رســـــ  عل
 .الختيارا لتفاجمية  قو  الطفل املتعلق باجراء تقد  البجشات

وأشارت أيرلندا    خطيَت العمل الوطنية حلقو  املرأة والطفلمل والـدعوة الدائمـة املوج ـة  -16
القلق  راء حمدودية التعاو  مع هينيـات املعاهـداتمل والتطبيـق  وأعربل عن.    اإلجراءات اخلاصة

املشـــتل للسياســـاتمل واخنفـــاض معـــدل املج قـــات القضـــائية واإلدانـــات    ـــق مـــرتك  جـــرائم 
 .احلرب املزعوميفمل ول سيما فيما يتعلق بالعنف اجلنس 

  اإلنسـا مل ورّ بل  يطاليا بانضمال البوسـنة وا رسـ     صـكول دوليـة أساسـية حلقـو  -11
وبعــدل اســت دال عقوبــة اإلعــدالمل وبــاخلطوات املت ــذة ملكافحــة الفســاد واجلرميــة املنظمــة والجتــار 

وأشـــارت    أمهيـــة وجـــود . باألشـــ ا  مـــن خـــجل الســـ اتيميات وخطـــه العمـــل ذات الصـــلة
 .نظال تعليم  متعدد اإلثنيات والنقافات

لت كن ةمل ول سيما التمييز والفقر و قـو  وأشارت الكويل    اجل ود املبذولة   وا -18
وأشــادت بانشــاء ولــ  شــ و  الطفــل وج ــود تعزيــز . الطفــل واألجمليــات واملســاواة بــيف اجلنســيف

 . قو  األش ا  ذوا اإلعاجمة واجملموعات السكانية األشد ضعفاا 
ع بــرامج ورّ بــل لتفيــا بالتقــدل احملــررمل وأشــارت    ج ــود  رالــة األلتــال األرضــيةمل ووضــ -1٩

ومــع ذلــ مل دــة عــدد مــن اجملــالت الــيت ميكــن اختــاذ مزيــد مــن . لتوعيــة األطفــال والشــباب خبطرهــا
 .اخلطوات في ا لتعزيز  قو  اإلنسا  وألايت ا

ورّ بــــل ليبيـــــا بالتصـــــديق علــــى اتفاجميـــــة  قـــــو  األشــــ ا  ذوا اإلعاجمـــــة وبروتوكو ـــــا  -80
دت بانشــاء ولــ  شــ و  الطفــل لرصــد تنفيــذ وأشــا. الختيــارامل وبالمتنــال لجلتزامــات الدوليــة

اتفاجمية  قو  الطفل وخطة العمل ذات الصلة املتعلقة اقو  الطفلمل فضجا عن  صج  اجمللـ  
 .األعلى للقضاء والدعاء العال

ول ظــل ليتوانيــا التصــديق علــى صــكول دوليــة و جمليميــة متعلقــة اقــو  املــرأة وألايــة  -81
  والعتـــداء اجلنســـ مل ولكن ـــا أعربـــل عـــن القلـــق  راء مســـجلة األطفـــال مـــن الســـتتجل اجلنســـ

لإلنايت ضحايا العنف اجلنسـ  واجلنسـا   اللتزامات الدوليةمل واحلاجة     قيق العدالة تنفيذ
 أثناء احلرب.
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للممموعــات الســكانية الضــعيفةمل املقدمــة ورّ بــل ماليزيــا بتحّســن احلمايــة الجتماعيــة  -87
تعلقة بالعنف املنز  مع املعاي  الدولية واجل ـود الراميـة    مكافحـة الجتـار و واءمة التشريعات امل

باألش ا مل و   ألاية الضحايامل وأيضاا بالتقدل احملَرر على صعيد القضاء علـى الفقـرمل وضـما  
 .التعليم البتدائ  واملساواة بيف اجلنسيفمل على النحو الذا سبق أ  أوصل ب 

   ج ـــود تعزيـــز الدميقراطيـــة وســـيادة القـــانو  والتعـــاو  مـــع اةليـــات وأشـــارت موريتانيـــا  -83
وأعربــــل عــــن تقــــديرها للتشــــريعات والتــــداب  العمليــــة ا ادفــــة    تعزيــــز . الدوليــــة واجملتمــــع املــــد 

م سســـات  قـــو  اإلنســـا مل ومواءمـــة التشـــريعات الوطنيـــة مـــع القـــانو  الـــدو مل والنضـــمال    
 .اتفاجميات  قو  اإلنسا 

ول ظــــل املكســــي  تعــــاو  البلــــد مــــع اةليــــات الدوليــــةمل  ــــا   ذلــــ  التصــــديق علــــى  -84
التفاجمية الدولية حلماية  يع األش ا  من الختفـاء القسـرا واتفاجميـة  قـو  األشـ ا  ذوا 

ريـــارات لتلـــف املكلفـــيف  تلقـــ  اإلعاجمـــةمل وتقـــد  التقـــارير    هينيـــات املعاهـــداتمل واملوافقـــة علـــى
وأشادت باعتماد الس اتيمية املنقحة لتنفيذ املرفق السابع . ر اإلجراءات اخلاصةبوليات    طا

 .من اتفا  دايتو  للسجل
ورّ ـــب اجلبـــل األســـود بالســـ اتيمية املنقحـــة لتنفيـــذ املرفـــق الســـابع مـــن اتفـــا  دايتـــو   -85

واستفسـر ورّ ـب امايـة  قـو  الطفـلمل . للسجلمل واستفسر عـن التحـديات الـيت تواجـ  تنفيـذها
 .عن نتائج تنفيذ املبادئ التوجي ية لتحسيف وضع أطفال الروما

ول ظ املترب اجل ود الرامية    تعزيز ا  ال التنوع الديين والنقا مل  ا في ا اجل ود  -86
ا ادفة    تعزيز التماس  السياس . وأشاد باجملل  األعلى املستقل للقضاء والدعاء العالمل 

ة    مواءمـــــة التشـــــريعات املتعلقـــــة بـــــالتمييز مـــــع املعـــــاي  الدوليـــــةمل وتبســـــيه واجل ـــــود الراميـــــ
سمل األ وال املدنيةمل واجل ود الرامية    تنفيذ ال نامج العامل  للتنقيـف   وـال   جراءات

  قو  اإلنسا .
ــــيف اجلماعــــات اإلثنيــــة  -81 ــــدا اإلصــــج  القضــــائ مل واملســــاواة   احلقــــو  ب وشــــّمعل هولن

وأعربــل عــن القلــق  راء املــواد . ومواصــلة ج ــود مواءمــة التشــريعات مــع املعــاي  الدوليــة والدينيــةمل
مل والتممـع التمييزية   جمانو  النت اباتمل وضعف امل سسـات القضـائيةمل وتـدهور  ـرييَت اإلعـجل

 .وتد  معدل اإلدانات الصادرة    ق مرتك  أفعال العنف اجلنس 
وأشـارت    صـعوبة الوصـول . انو  املساواة بيف اجلنسـيفوشمعل النرويج على تنفيذ جم -88

وسـّلطل النـرويج الضـوء علـى أمهيـة وجـود نظـال .    العدالةمل ول سيما فيما يتعلق رـرائم احلـرب
مـــن أجـــل  قيـــق املصـــاحلة والتعـــايم الســـلم مل وأمهيـــة مشـــاركة اجملتمـــع املـــد مل  متكامـــل تعليمـــ 
دل التمييز ضد املنليـات واملنليـيف ومزدوجـ  امليـل اجلنسـ  ع  و  التممع ال احلقو     ريةو عم

 .يةانومتايرا ا وية اجلنس
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وأشــارت الفلبـــيف    التـــداب  الراميـــة     ظـــر التمييــزمل والتشـــميع علـــى  دمـــاج الرومـــامل  -8٩
وتنفيــذ ال نــامج العــامل  للتنقيــف   وــال  قــو  اإلنســا مل وضــما  امتنــال أمــيف املظــامل ملبــادئ 

ول ظــل التصـديق علــى التفاجميـة الدوليــة حلمايـة  قــو   يـع العمــال امل ـاجرين وأفــراد . بـاري 
 .  على حنو فعالتوف  اجلضما  لأسرهممل وسجلل عن الضمانات اإلجرائية اليت جيرا وضع ا 

ورّ بــل بولنــدا بــاجل ود الــيت تبــذ ا البوســنة وا رســ  لتنفيــذ التوصــيات الــيت جمُبلــل أثنــاء  -٩0
بـيف وأعربل عـن القلـق  راء  الـة  قـو  اإلنسـا  . األو  من الستعراض الدورا الشامل اجلولة

 .ألش ا  املنتميف    األجمليات القوميةمل ول سيما الروماا
ورّ بــــل ال تتــــال بالــــدعوة الدائمــــة املوج ــــة    اإلجــــراءات اخلاصــــةمل والتصــــديق علــــى  -٩1

ية الدولية حلماية  يـع األشـ ا  مـن الختفـاء اتفاجمية  قو  األش ا  ذوا اإلعاجمةمل والتفاجم
وأعربــل عــن القلــق  راء الجتــار باألشــ ا  واســتتجل األطفــال حمليــاامل  ــا   ذلــ    . القســرا

 .التسولمل وطلبل مزيداا من املعلومات عن تل  املسائل
و يّـــل جمطـــر اجل ـــود الراميـــة    تعزيـــز  قـــو  الطفـــلمل  ـــا في ـــا ولـــ  شـــ و  الطفـــل  -٩7
وأشــــــادت  ملــــــ  شــــــ و  األشــــــ ا  ذوا اإلعاجمــــــةمل . يتصــــــل بــــــ  مــــــن خطــــــه عمــــــل اومــــــ

. ذوا اإلعاجمــة شــ ا  وبالســ اتيمية وخطــة العمــل الــراميتيف     ســيف الوضــع الجتمــاع  ل
 .وشمعل على مواءمة التشريعات الوطنية مع املعاي  الدولية

فا مواءمـــة التشـــريعات احملليـــة مـــع الصـــكول الدوليـــةمل واعتمـــاد ول ظـــل   وريـــة مولـــدو  -٩3
. اس اتيميات جمطاعيةمل مستفسرةا عن  مكانية النظر   وضع خطـة عمـل وطنيـة حلقـو  اإلنسـا 

ــــزال بتنقيــــف املــــوظفيف احلكــــومييف   وــــال  قــــو  اإلنســــا مل و عطــــاء األولويــــة  ول ظــــل اللت
 .ملكافحة العنف املنز 

يا التصديق على اتفاجميـة ولـ  أوروبـا بشـج  منـع ومكافحـة العنـف ضـد ول ظل رومان -٩4
املــــــرأة والعنــــــف املنــــــز مل وال وتوكــــــول الختيــــــارا للع ــــــد الــــــدو  اخلــــــا  بــــــاحلقو  الجمتصــــــادية 
والجتماعية والنقافيةمل واعتماد اس اتيمية مكافحة الجتار بالبشر وخطة عمل امل والتداب  الرامية 

 .رأة والطفل   ألاية  قو  امل
ول ــــظ ال ــــاد الروســــ  انضــــمال البلــــد    صــــكول دوليــــةمل و دخالــــ   ســــينات علــــى  -٩5

. لكن  أشار    استمرار وجود صعوبات. التشريعات الوطنيةمل وتنفيذه اتفاجمات متعددة األطرات
ة ول ظ باإلضافة    ذل  أ  البلد ختّلف عـن املعـدلت األوروبيـة   عـدة م شـرات تتعلـق االـ

 .املرأةمل وأ   اعة الروما ل تزال م مشة
وأشــادت اململكــة العربيــة الســعودية بالتعــاو  مــع آليــات  قــو  اإلنســا  واجل ــود الراميــة  -٩6

وأشارت    اإلاارات على صـعيد ألايـة  قـو  الطفـلمل وأشـادت .    تنفيذ املعاهدات الدولية
 .بانشاء ول  ش و  الطفل
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دل احملــرر   مكافحــة الفقــر والتمييــز ضــد األجمليــات والججنيــيفمل ول ظــل الســنتال التقــ -٩1
 . ول ظـل اإلصـج  امل سســ ذوا اإلعاجمـةمل و ريـة الـديناألشـ ا  وألايـة  قـو  األطفـال و 

تصد  لنت اكات  قو  اإلنسا مل والنضمال    صكول  جمليمية ملكافحة يأ   ذا من شجن ال
 .العنف ضد املرأة مكافحةاستتجل األطفال و يذاءهم جنسياا و 

مـــــن أجــــل ضـــــما  املســــاواة و قـــــو  األجمليـــــاتمل املت ـــــذة طوات بــــاخل وأشــــادت صـــــربيا -٩8
وشمعل علـى . ومكافحة التمييزمل واحلد من الفقرمل والعودة املستدامة لججنييف واملشردين داخلياا 

وثيق مـع لا مل وعلى التعاو سيدتم وفينس تنفيذ جمرار احملكمة األوروبية حلقو  اإلنسا    جمضية 
وتسـاءلل عــن األنشــطة احملــددة املنّفــذة مــن . املنظمـات شــ  احلكوميــة   جمضــايا  قــو  اإلنســا 

 .أجل تعزيز التسامح الديين
وأشــادت ســ اليو  بالتصــديق علــى التفاجميــات األساســيةمل وبتقــد  التقــارير    هينيــات  -٩٩

 ــا في ــا مل الــيت ينبتــ  تنفيــذهاوأشــارت    تشــريعات واســ اتيميات  قــو  اإلنســا  . املعاهـدات
وشــمعل علــى ألايــة األجمليــات اإلثنيــة و دماج ــا . تلــ  املتعلقــة باأللتــال األرضــية و قــو  املــرأة

 .سياسياامل ومقاضاة املتورطيف   عمليات الختفاء القسرا
وشمعل سلوفاكيا على المتنال لجلتزامات الدوليةمل وأعربل عـن األمـل   أ  تواصـل  -100
وشــمعل . ة اجلديــدة الســ  علــى ذلــ  الــن جمل  ـا   ذلــ  اســتعراض جمــانو  النت ابــاتاحلكومـ

ـــة بالتشـــريعات املناهضـــة للتمييـــز . علـــى اختـــاذ خطـــوات مـــن أجـــل ضـــما  التعلـــيم اجلـــامع والتوعي
 .وبّينل أ  املساعدة الجتماعية ينبت  أ  تلّ  ا تياجات أشد الفنيات ضعفاا 

الدائمـــة املوج ـــة    اإلجـــراءات اخلاصـــةمل وبالتصـــديق علـــى بالـــدعوة ســـلوفينيا ورّ بـــل  -101
اتفاجمية  قو  األش ا  ذوا اإلعاجمةمل والتفاجمية الدولية حلماية  يـع األشـ ا  مـن الختفـاء 

وشــمعل علــى هتينيــة بينيــة تعلــم . مايــة  قــو  الطفــلاو  ملالقســرامل و نشــاء ولــ  شــ و  الطفــل
تــوف  وســائل منــع احلمــل أو التنقيــف   وـــال  متعــددة اإلثنيــاتمل وأعربــل عــن القلــق  راء عـــدل

 .الصحة اجلنسية واإلاابية
واع فــل  ســبانيا بــاجل ود الراميــة     ســيف الظــروت املعيشــية ل شــ ا  ذوا اإلعاجمــةمل  -107

وبالتعديجت التشريعية ا ادفة    ضما  التحقيق   جرائم الكراهية ومكافحة التمييـز علـى أسـاو 
وأشــارت    أ  اللمنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة كانــل شــّددت علــى امليــل اجلنســ . 

احلاجة     قيق املساواة الفعلية بيف الرجل واملرأة   سـو  العمـل. وأعربـل عـن القلـق  راء اإلبقـاء 
 على عقوبة اإلعدال   التشريعات اجلنائية   أجزاء من  جمليم البوسنة وا رس .

الســويد    اســتمرار تعــّرض املنليــات واملنليــيف ومزدوجــ  امليــل اجلنســ  ومتــايرا وأشــارت  -103
والعتـداء علـى الـرشم مـن التوصـيات  ا وية اجلنسانية والناشطيف   ذل  اجملال    التمييز والت ديـد

الــــيت جمُبلــــل ســــابقاا. ورّ بــــل بــــاحلظر الصــــريح لتوجميــــع العقــــاب البــــد  علــــى األطفــــال     وريــــة 
 امل وأعربل عن القلق  راء عدل فرض  ظر  اثل   تشريعات الكيانات اإلدارية األخر .صربسك
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وأشــارت سويســـرا    اجل ـــود الراميـــة    تنفيــذ توصـــيات اجلولـــة األو  مـــن الســـتعراض  -104
وأشارت    التصـديق . الدورا الشاململ ول سيما فيما يتعلق االة املرأة واستمرار التمييز ضدها

تفاجميـة ولـ  أوروبـا بشـج  ألايـة األطفـال مـن السـتتجل اجلنسـ  والعتـداء اجلنسـ مل و    علـى ا
وشمعل اجل ود املبذولة ملقاضاة مرتك  جرائم احلرب ومكافحة اإلفجت . كا  تنفيذها حمدوداا 

 .من العقاب
ال الدوليـــة واإلجمليميـــةمل واســـتكم بالتزاماتـــ  وشـــمعل تايلنـــد البلـــد علـــى مواصـــلة الوفـــاء -105

تعــديل التشــريعات  ــا يكفــل امتنــال م سســة أمــيف مظــامل املوّ ــدة ملبــادئ بــاري  و صــو ا علــى 
وريـــادة تعزيـــز  وكـــررت التجكيـــد علـــى أمهيـــة وضـــع نظـــال تعليمـــ  متعـــدد اإلثنيـــاتمل. مـــوارد كافيـــة

 .القدرات امل سسية
در املمكــن و  و  اخلتــالمل ذكــر رئــي  الوفــد أ  الوفــد ســعى    الــرد علــى األســنيلة بالقــ -106

وأوجز جمائجا    البوسنة وا رس  أ ررت تقدماا كبـ اامل وهـ  متحفـزة . املتا  الضيق  دود الوجمل
وأعـرب الوفـد عـن امتنانـ  . اخلاصـة  ـاخطط لتنفيذ التوصيات اليت وردتمل واملض  أيضاا   تنفيـذ

 .ل سنيلة والتوصيات اليت تلّقاها

 **توصياتالستنتاجات وأأو اال -ثانياا  
ستتتتدرل البوستتتنة والهرستتتك التوصتتتيات التاليتتتة  وستتتتقدو ردوداا عليهتتتا  تتتي و تتت   -101

 مناستتتب ال يتجتتتاو  موعتتتد التتتدورة الثامنتتتة والعشتتترين لمجلتتتس حقتتتوق اإلنستتتان  تتتي   ارأ
 .5102 مارل

التصديق على البروتوكول االختياري التفا يتة حقتوق اللفتل المتعلتق  101-1
 (؛بإجراء تقديم البالغات )البرتغال

التو يتتع علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة حقتتوق اللفتتل المتعلتتق  101-7
 بإجراء تقديم البالغات والتصديق عليه )سلو اكيا(؛

إدختتتال التعتتتديالت الال متتتة علتتتى الدستتتتور متتتن أجتتتل ضتتتمان إدمتتتا   101-3
 جميع األ ليات القومية إدماجاا كامالا )النرويج(؛

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

اتخا  المزيد متن التتدابير متن أجتل ضتمان التنفيتا الفعتال للصت و   101-5
الدوليتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان  وتعزيتتتز التنستتتيق بتتتين مختلتتتف المستتتتويات الم سستتتية 

 المعنية )إيلاليا(؛
__________ 

 مل  رر الستنتاجات والتوصيات.  ** 
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التتتدعم الح تتتومي  تعزيتتتز  تتتدرات م سستتتة أمتتتين الم تتتالم  وت ثيتتتف 101-6
 المقدو لها وأخا توصياتها  ي االعتبار ) رنسا(؛

تعزيتتز  تتدرات الم تتتب التتو ني ألمتتين الم تتالم وتعزيتتز  عاليتتته  متتع  101-1
 ضمان االحتراو ال امل لمبادئ باريس )ألمانيا(؛

تخصتتيت تمويتتل كتتام  لتتدعم م تتتب أمتتين الم تتالم المعنتتي بحقتتوق  101-8
وإتاحتتتة التنفيتتتا المب تتتر لتوصتتتيات لجنتتتة البند يتتتة اإلنستتتان علتتتى مستتتتو  الدولتتتة  

 )الممل ة المتحدة لبريلانيا الع مى وأيرلندا الشمالية(؛
تزويتتتد أمتتتين الم تتتالم بتتتالموارد الماليتتتة الال متتتة ليحتتتا   علتتتى مركتتتز  ٩-101

 اعتماده  ي "الفئة أ" )المغرب(؛
وني تزويتتد أمتتين الم تتالم المعنتتي بحقتتوق اإلنستتان بتتدعم متتالي و تتان 101-10

 يضمن  عاليته واستقالله الم سسي )بولندا(؛
تعزيز استقاللية أمين الم الم و قاا لمبتادئ بتاريس  وضتمان حصتوله  101-11

 على التمويل ال ا ي ألداء مهامه على أكمل وجه )البرتغال(؛
تزويتتتتد م سستتتتة أمتتتتين الم تتتتالم بتتتتالموارد الماليتتتتة والبشتتتترية ال ا يتتتتة  101-17

 تها على نحو  عال )سلو اكيا(؛ليتسنى لها تنفيا والي
اإلستتراع  تتي إنشتتاء  ليتهتتا الو ائيتتة الو نيتتة و قتتاا لاللتزامتتات المترتبتتة  101-13

عليها بموجب البروتوكول االختياري التفا ية مناهضة التعتايب )جمهوريتة مقتدونيا 
 اليوغوسال ية سابقاا(؛

ختيتاري التفا يتة إنشاء  لية و نية لمنع التعايب و قاا للبروتوكول اال 101-14
 مناهضة التعايب ) رنسا(؛

ستتابقاا بإنشتتاء  ليتتة و ائيتتة و نيتتة علتتى النحتتو المحتتدد  تنفيتتا التزامهتتا 101-15
 تتي البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة مناهضتتة التعتتايب  وضتتمان تزويتتد هتتاه ا ليتتة 

 بالموارد الال مة لعملها )هنغاريا(؛
نستتتان لت تتتون وثيقتتتة وتتتاملة اعتمتتتاد خلتتتة و نيتتتة وتتتاملة لحقتتتوق اإل 101-16

 تتضمن تدابير  عالة تعالج جميع مسائل حقوق اإلنسان )كرواتيا(؛
وضتتتع خلتتتة عمتتتل و نيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان وتنفيتتتاها تتتت  يراا لتتتنهج  101-11

 منت م  ي تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها )إندونيسيا(؛
مواصتتتلة بتتتال جهتتتود إلعمتتتال حقتتتوق اللفتتتل  وبخاصتتتة  تتتي مجتتتال  101-18
 اية االجتماعية والتعليم ) يي  ناو(؛الحم
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بعتتتد تنفيتتتا خلتتتة العمتتتل المتعلقتتتة باللفتتتل  تتتي البوستتتنة والهرستتتك  101-1٩
  مواصتتلة وضتتع بتترامج لحمايتتة اللفتتل  وبخاصتتة علتتى 5101-5115لألعتتواو 

صعيد م ا حة استغالل األ فال  تي التستول  وتجنيتدهم المحتمتل  تي النزاعتات 
يتهم  تتتي اإلجتتتراءات القضتتتائية   ضتتتالا عتتتن المستتتلحة واستتتتخدامهم  يهتتتا  وحمتتتا

  صلهم عن البالغين  ي أماكن االحتجا  )ويلي(؛
المضتتتتي  تتتتي جهتتتتود تعزيتتتتز ستتتتيادة القتتتتانون والم سستتتتات لتحقيتتتتق  101-70

التماسك االجتماعي والتسامح والمساواة من أجل إعمال حقتوق اإلنستان إعمتاالا 
 ) يي  ناو(؛وامالا بين أ راد وعبها  وبخاصة الفئات الضعيفة 

اتختتتتتا  تتتتتتدابير لتو يتتتتتد التعتتتتتاون وتنستتتتتيق األنشتتتتتلة علتتتتتى جميتتتتتع  101-71
المستتتتويات  يمتتتا بتتتين الهيئتتتات التتتتي تضتتتللع بتتتدور  تتتي تعزيتتتز حقتتتوق اإلنستتتان 

 وحمايتها )أيرلندا(؛
تنفيتتتتتا  ليتتتتتات تقتتتتتوو علتتتتتى الشتتتتتفا ية ووتتتتتمول الجميتتتتتع  تتتتتي إجتتتتتراء  101-77

بشتت ن جميتتع المستتائل المتتاكورة  المشتتاورات العامتتة متتع من متتات المجتمتتع المتتدني
أعتتاله )أي المستتاواة بتتين الجنستتين  وحقتتوق األ ليتتات  وتتتو ير الجبتتر  تتي الجتترائم 
المرت بتتتة  تتتي  متتتن الحتتترب  وتتتتو ير تعلتتتيم جيتتتد يشتتتمل األ ليتتتات  والتمييتتتز ضتتتد 
 المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية( )النرويج(؛

ض ببرامج التدريب  ي مجتال حقتوق اإلنستان  وبخاصتة تلتك النهو  101-73
 المصممة للقضاة وموظفي إنفا  القانون )الجزائر(؛

وضتتتع خلتتتة و نيتتتة لم ا حتتتة التمييتتتز  بلتتترق منهتتتا تتتتدريب متتتوظفي  101-74
 إنفا  القانون والمهنيين القانونيين وتنفيا حملة إل كاء الوعي العاو ) رنسا(؛

ير الال مة لضمان تلبيق جميع القوانين  وتدريب اتخا  جميع التداب 101-75
 المس ولين على حقوق اللفل )ليبيا(؛

مواصلة جهودها الرامية إلتى تعزيتز وحمايتة حقتوق الفئتات الضتعيفة   101-76
 وتزويدها بمزيد من الفرص المتساوية لترتقي بنفسها )الصين(؛

أنحتتاء البلتتد  وضتتع واعتمتتاد استتتراتيجية لم ا حتتة التمييتتز  تتي جميتتع 101-71
 تتي إ تتار تعتتاون وثيتتق متتع جميتتع أصتتحاب المصتتلحة  وي الصتتلة بحيتت  تشتتمل 

 مسائل منها الميل الجنسي والهوية الجنسانية وجماعة الروما )ألمانيا(؛
مواءمتتتة  تتتانون ح تتتر التمييتتتز متتتع القتتتوانين واألح تتتاو علتتتى مستتتتو   101-78

 لقانون )إستونيا(؛ال يانين والمقا عات والبلديات  وإ كاء الوعي العاو با
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ضتتتمان امتثتتتال جميتتتع التشتتتريعات الو نيتتتة لقتتتانون م ا حتتتة التمييتتتز  101-7٩
 ) رنسا(؛ 5112لسنة 
تنفيتتتتا  تتتتانون م ا حتتتتة التمييتتتتز باعتمتتتتاد استتتتتراتيجية وخلتتتتة عمتتتتل  101-30

 لم ا حة التمييز )صربيا(؛
بتتتال مزيتتتد متتتن الجهتتتود لتشتتتجيع الحتتتوار بتتتين الثقا تتتات والتستتتامح  101-31
هم  يمتتتا بتتتين مختلتتتف المجتمعتتتات المحليتتتة والجماعتتتات التتتتي تعتتتي   تتتي والتفتتتا

 البوسنة والهرسك )إيلاليا(؛
ضمان تنفيا اتفا ية القضتاء علتى جميتع أوت ال التمييتز ضتد المترأة  101-37

 تنفيااا  عاالا  والسعي بجد لتعزيز المساواة بين الجنسين )سويسرا(؛
لجنستين تنفيتااا كتامالا ودون مزيتد تنفيا أح او  انون المساواة بين ا 101-33

 من الت خير  وإدرا  ح ر التمييز ضد المرأة  ي الدستور الجديد )النمسا(؛
تنفيا  انون المساواة بين الجنستين وخلتة العمتل المتعلقتة بالقضتايا  101-34

 الجنسانية  وضمان تو ير الموارد ال ا ية لهما )ليتوانيا(؛
ضتتمن إ تتار استتتراتيجية تعزيتتز وحمايتتة  مواصتتلة وضتتع تتتدابير عمليتتة 101-35

وخلتتة عملهتتا  5102-5100المستتاواة بتتين الجنستتين وحقتتوق المتترأة لألعتتواو 
 البوليفارية((؛ -) نزويال )جمهورية 

تخصتتيت متتوارد كا يتتة لضتتمان تحقيتتق الفعاليتتة التامتتة لخلتتة العمتتل  101-36
 ( )إسبانيا(؛5102-5102المتعلقة بالقضايا الجنسانية )

فيتتا تتتدابير ت فتتل المستتاواة  تتي الحقتتوق وعتتدو التمييتتز  وال ستتيما تن 101-31
 على أسال نوع الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية )أوروغواي(؛

تعزيتتز إجتتراءات ضتتمان تنفيتتا تشتتريعات الحمايتتة متتن جميتتع أوتت ال  101-38
يتتات التمييتتز العنصتتري أو اإلثنتتي تنفيتتااا  عتتاالا  متتع إيتتالء اهتمتتاو ختتاص لوضتتع  ل

 الر ابة )األرجنتين(؛
وضع وتعزيز برامج للحد متن التحامتل و ليتات لرصتد أ عتال التمييتز  101-3٩

 والعنف القائمة على أسال إثني ) يسلندا(؛
 وضع برامج للحد من التحامل ضد األ ليات اإلثنية )بولندا(؛ 101-40
ستتتنش تشتتتريعات و واعتتتد تتستتتق متتتع الصتتت و  الدوليتتتة  ات الصتتتلة  101-41
 ر ت وين الجمعيات التي تعز  خلاب ال راهية والعنصرية وتنشره )ويلي(؛لح 
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محاربة خلاب ال راهية وجرائم ال راهية  بما  ي  لك  ي المجتال  101-47
السياسي  وتحقيقاا لتالك  جمتع بيانتات بشت ن خلتاب ال راهيتة وجترائم ال راهيتة 

 تتتي ن تتتاو التعلتتتيم  وتقييمهتتتا  وتعزيتتتز التستتتامح بتتتين اإلثنيتتتات واألديتتتان  وبخاصتتتة
 )الجمهورية التشي ية(؛

مضتتتاعفة جهودهتتتا الراميتتتة إلتتتى م ا حتتتة الم تتتاهر العامتتتة لخلتتتاب  101-43
 ال راهية والتعصب )إندونيسيا(؛

تعزيتتز التشتتريعات لم ا حتتة التحتتريك علتتى ال راهيتتة والتمييتتز علتتى  101-44
نتتتتدما يتتتترد أستتتتال االنتمتتتتاء اإلثنتتتتي أو الثقا تتتتة أو التتتتدين أو الجنستتتتية  وبخاصتتتتة ع

 التحريك  ي البيانات السياسية أو يصدر عن مس ولين ح وميين )الم سيك(؛
التحقيتتتتتق  تتتتتي الحتتتتتواد  المتصتتتتتلة بخلتتتتتاب ال راهيتتتتتة ومقاضتتتتتاة  101-45

 )سيراليون(؛ مرت بيها
إصالح القوانين التي تتضمن أح امتاا تمييزيتة  وال ستيما ضتد الرومتا  101-46

 اإلسالمية((؛ -)إيران )جمهورية 
تعزيتتتتتز التتتتتتدابير الراميتتتتتتة إلتتتتتى م ا حتتتتتة التمييتتتتتتز اإلثنتتتتتي والعنصتتتتتتري  101-41

والجنستتاني. ون تتراا ألن البوستتنة والهرستتك تتتتولى حاليتتاا رئاستتة مبتتادرة "عقتتد إدمتتا  
الرومتتا  تتي المجتمتتع"   ينبغتتي لهتتا االضتتلالع بمزيتتد متتن التتتدابير الراميتتة إلتتى تعزيتتز 

 ناء توليها والية هاه المبادرة )رومانيا(؛إدما  األوخاص المنتمين إلى أ لية الروما أث
مواصتتتتتلة جهودهتتتتتا الراميتتتتتة إلتتتتتى م ا حتتتتتة جميتتتتتع أوتتتتت ال التمييتتتتتز  101-48

 والتعصب الديني )ال وي (؛
مضاعفة التدابير الرامية إلى بناء الثقة بين اللوائف الدينية  ي البلد  101-4٩

 )الجزائر(؛
الميل الجنستي أو الهويتة اتخا  تدابير لم ا حة التمييز على أسال  101-50

 الجنسانية بصورة  عالة ) رنسا(؛
االستتتفادة متتن التلتتورات الحاصتتلة علتتى صتتعيد التتتدريب والتنستتيق  101-51

وإ كاء الوعي  ي ور ة كانتون سراييفو متن أجتل التصتدي للتمييتز ضتد المثليتات 
والمثليتتتين ومزدوجتتتتي الميتتتتل الجنستتتتي ومغتتتايري الهويتتتتة الجنستتتتانية  وتنفيتتتتا هتتتتاه 

 لممارسات  ي عموو الجها  القضائي والشر ة )النرويج(؛ا
وضع استراتيجية إعالمية لتوعية المجتمع بالصعوبات التتي تواجههتا  101-57

جماعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغتايري الهويتة الجنستانية 
 وحاملي صفات الجنسين  وتعزيز بيئة  وامها التسامح )إسبانيا(؛
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إدانة أي اعتداء  لف ي أو بدني  ضد جماعات المثليات والمثليين  101-53
ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية إدانتتةا علنيتتة ال لتتبس  يهتتا  

 وتقديم المس ولين عنها إلى العدالة )السويد(؛
مواصلة ت ييف التشريعات  ي كامل إ ليمها الو ني امتثاالا ألح تاو  101-54

االختيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق بالعهتتتد التتتدولي الختتتاص بتتتالحقوق المدنيتتتة  البروتوكتتتول
 عليه )إسبانيا(؛ والسياسية الاي و شعه البلد وصدشق

 إلغاء عقوبة اإلعداو  ي جمهورية صربس ا ) رنسا(؛ 101-55
إلغاء ح م عقوبة اإلعداو من دستور جمهورية صربس ا ل ي يستفر  101-56

 غاء عقوبة اإلعداو إلغاءا كامالا )إيلاليا(؛عن إل الو ف االختياري الحالي
تتتتدريب ضتتتباط الشتتتر ة  تتتي مجتتتال الستتتلو  غيتتتر المقبتتتول  و تتترض  101-51

 العقوبات المناسبة  ي جميع حاالت سوء المعاملة )الواليات المتحدة األمري ية(؛
مواءمة التشتريعات المحليتة متع المعتايير الدوليتة  يمتا يتعلتق بجترائم  101-58

ستي  تتي حتاالت النتزاع المستتلح  ومواصتلة التحقيتق  تتي هتاه الجتترائم العنتف الجن
 وحماية الشهود والضحايا  يها )أوروغواي(؛

مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدوليتة  ات الصتلة بمقاضتاة مرت بتي  101-5٩
 جرائم الحرب المتمثلة  ي العنف الجنسي ) نلندا(؛

لضتتتمان وصتتتول جميتتتع  التعجيتتتل باعتمتتتاد  تتتوانين وبتتترامج مصتتتممة 101-60
ضتحايا العنتتف الجنستي أثنتتاء الحترب إلتتى العدالتة علتتى نحتو  عتتال  بمتا  تتي  لتتك 

 الوصول إلى سبل جبر مناسبة ) يسلندا(؛
التحقيتتق بصتتورة وا يتتة  تتي جميتتع أعمتتال العنتتف الجنستتي المرتب تتة  101-61

أثناء النزاع بهدم محاسبة الجناة  وضتمان تعتويك ضتحايا االغتصتاب وغيتره متن 
متتال العنتتف الجنستتي  تتي  متتن الحتترب وإعتتادة إدمتتاجهم تمامتتاا  تتي المجتمتتع  أع

واتختتا  إجتتراءات لم ا حتتة أي م هتتر متتن م تتاهر الوصتتم االجتمتتاعي واالستتتبعاد 
 الموجهة ضدهم )أيرلندا(؛

ضمان أن تحقق الستللة القضتائية والستللات األختر   ات الصتلة  101-67
ل لضتتحايا االغتصتتاب والعنتتف الجنستتي العدالتتة وأن تقتتدشو التعتتويك وإعتتادة الت هيتت

  ي  من الحرب )النرويج(؛
تعديل القانون الجنائي لضمان توا ق تعريف جرائم الحرب المتمثلتة  101-63

 تتي العنتتف الجنستتي متتع المعتتايير الدوليتتة  وتنفيتتا االستتتراتيجية الو نيتتة المتعلقتتة 
 بجرائم الحرب )ليتوانيا(؛
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ة ومتتتوظفين  ضتتتائيين متتتتدر بين ضتتتمان وجتتتود متتتدعين عتتتامين و ضتتتا 101-64
بصورة جيدة  ي االتحاد وجمهورية صربس ا إلحزا  تقتدشو دون تت خير وعلتى نحتو 

القضتايا التتي  الحستال متع كف   تي  ضتايا جترائم الحترب  بمتا  تي  لتك التعامتل
 العنف الجنسي )الممل ة المتحدة لبريلانيا الع مى وأيرلندا الشمالية(؛ تتناول
ات اللجنتتتة المعنيتتتة بالقضتتتاء علتتتى التمييتتتز ضتتتد المتتترأة تنفيتتتا توصتتتي 101-65

بوضتع ن تاو للرصتد  وتنفيتا تشتريعات م ا حتة العنتف المنزلتي وغيتره متن أوت ال 
 العنف ضد المرأة )أوروغواي(؛

اتخا  تدابير لرصد تنفيتا التتدابير الراميتة إلتى حمايتة ضتحايا العنتف  101-66
 المنزلي )البحرين(؛

شتتتتتريعات الراميتتتتتة إلتتتتتى حمايتتتتتة ضتتتتتحايا العنتتتتتف مواصتتتتتلة تعزيتتتتتز الت 101-61
 )التفيا(؛ المنزلي
مواصلة التدابير اإليجابية التي تتخاها  ي م ا حة العنف المنزلتي   101-68

بلرق منها ضمان التحقيتق الفعتال  تي  ضتايا العنتف المنزلتي  وتقتديم الجنتاة إلتى 
 يا(؛العدالة  وتزويد الضحايا بالمساعدة والحماية الال متين )ماليز 

تعزيتز عمليتتة ضتتمان تلبيتتق  تتانون موحتد للعنتتف المنزلتتي  تتي إ ليمهتتا   101-6٩
 ومواصلة تحسين  ليات اإلحالة لحماية ضحايا العنف المنزلي )جمهورية مولدو ا(؛

تنفيتتتا تتتتدابير ترمتتتي إلتتتى الحتتتد متتتن ظتتتاهرة  وا  األ فتتتال والتتتزوا   101-10
ا التصدي للعوامل التي تت دي المب ر والزوا  القسري  والقضاء عليها  بلرق منه

 معدالت تسرب أ فال الروما من المدرسة )كندا(؛ إلى ارتفاع
ت ثيتتتف الجهتتتود الراميتتتة إلتتتى التصتتتدي النتشتتتار العنتتتف ضتتتد المتتترأة  101-11

باعتماد استراتيجية لتنفيا اتفا يتة مجلتس أوروبتا بشت ن منتع وم ا حتة العنتف ضتد 
 المرأة والعنف المنزلي )هنغاريا(؛

تنقتتيح التشتتريعات المتعلقتتة بتتالعنف الجنستتي والمنزلتتي ومواءمتهتتا متتع  101-17
 المعايير الدولية بهدم معا بة مرت بي جميع أعمال العنف ضد المرأة )سيراليون(؛

لمتتا كانتت  التنميتتة حقتتاا غيتتر  ابتتل للتصتترم  مواصتتلة تنفيتتا خللهتتا  101-13
يتتتة وتعزيتتتز القتتتدرات اإلنمائيتتتة  ودعتتتم الجهتتتود العمليتتتة الراميتتتة إلتتتى تحقيتتتق التنم

الم سستتتية  متتتع التركيتتتز علتتتى أولويتتتات الح ومتتتة المتمثلتتتة  تتتي التعلتتتيم والرعايتتتة 
االجتماعيتتتة والختتتدمات الصتتتحية  ووضتتتع خلتتتة و نيتتتة  عالتتتة لم ا حتتتة االتجتتتار 

 باألوخاص بالتعاون مع بلدان الجوار )الممل ة العربية السعودية(؛
أل فتال  تي جميتع األمتاكن ضمان ح ر تو يع العقاب البدني على ا 101-14

 ح راا  انونياا صريحاا )كرواتيا(؛
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ستتتنش تشتتتريعات تح تتتر جميتتتع أوتتت ال العقتتتاب البتتتدني  تتتي جميتتتع  101-15
األمتتاكن ح تتراا صتتريحاا  بمتتا  تتي  لتتك  تتي مقا عتتة برتشتت و و تتي اتحتتاد البوستتنة 

 والهرسك )السويد(؛
ل ضتتتتتمان المالحقتتتتتة القضتتتتتائية للمستتتتت ولين عتتتتتن استتتتتتغالل األ فتتتتتا 101-16

واالتجتتار بهتتم  وبخاصتتة الفتيتتات متتن األ ليتتات اإلثنيتتة الالتتتي ي جبتترن علتتى التتزوا  
 المب ر )سيراليون(؛

التصتتتتدي للمشتتتتاكل الخليتتتترة المقترنتتتتة بمالحقتتتتة الجنتتتتاة  تتتتي استتتتتغالل  101-11
األ فال  ي المواد اإلباحية وغيتر  لتك متن أوت ال استتغالل األ فتال وإيتاائهم جنستياا  

 اإلسالمية((؛ - ضحايا والشهود وحمايتهم )إيران )جمهوريةوتقديم المساعدة لل
إدختتال التعتتديالت الال متتة علتتى التشتتريعات الو نيتتة لمواءمتهتتا متتع  101-18

االلتزامات والتعهدات الدولية  تي مجتال حمايتة األ فتال  وال ستيما حمتايتهم متن 
 اإليااء الجنسي ومن االتجار باألوخاص كالك )سويسرا(؛

الوعي العاو باتفا يتة مجلتس أوروبتا بشت ن حمايتة األ فتال متن إ كاء  101-1٩
 االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي )ليتوانيا(؛

إنشتتتاء ن تتتاو و نتتتي إلدارة المعلومتتتات متتتن أجتتتل جمتتتع بيانتتتات عتتتن  101-80
االتجار باألوتخاص  بمتا  يهتا بيانتات عتن المتشجترين باألوتخاص والضتحايا التاين 

 ت حدد هويتهم )تركيا(؛
تعتتتديل القتتتوانين لفتتترض ح تتتر صتتتريح علتتتى جميتتتع أوتتت ال االتجتتتار  101-81

باألوتتتتخاص  متتتتع التركيتتتتز بوجتتتته ختتتتاص علتتتتى عمتتتتل األ فتتتتال والتستتتتول القستتتتري 
 )الواليات المتحدة األمري ية(؛

 تعزيز العمل على م ا حة االتجار باألوخاص )أوروغواي(؛ 101-87
باألوتخاص  وال ستيما مواصلة الجهود الرامية إلى م ا حة االتجتار  101-83

 النساء واأل فال  عن  ريق مقاضاة الجناة )كوستاري ا(؛
مواصلة جهودها  تي مجتال م ا حتة االتجتار باألوتخاص  وبخاصتة  101-84

النساء واأل فال  بلرق منها اعتماد نهج مراع  للضحايا واالرتقاء بالتعتاون التدولي 
 واإل ليمي )مصر(؛

لتتتتتى إنشتتتتتاء  اعتتتتتدة بيانتتتتتات عتتتتتن االتجتتتتتار تعزيتتتتتز الجهتتتتتود الراميتتتتتة إ 101-85
باألوتتتخاص علتتتى مستتتتو  البلتتتد وتحتتتديثها بانت تتتاو  وتعزيتتتز التتتدعم والمستتتاعدة 

 المقدمين لضحايا االتجار باألوخاص )إيلاليا(؛
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تعزيتتز الجهتتود الراميتتة إلتتى م ا حتتة االتجتتار باألوتتخاص  وال ستتيما  101-86
  ومعا بتتتتة المستتتت ولين األ فتتتتال والنستتتتاء  ألغتتتتراض العمتتتتل واالستتتتتغالل الجنستتتتي

 )الم سيك(؛ عنه
مواصتتتلة جهتتتود تنفيتتتا االستتتتراتيجيات وخلتتت  العمتتتل القائمتتتة  تتتي  101-81

مجتتال م ا حتتة االتجتتار باألوتتخاص  وإنشتتاء  نتتوات و ليتتات للتعتتاون التتدولي  تتي 
 هاا الميدان ) لر(؛

  5102-5100تنفيتتتتا خلتتتتة العمتتتتل المتعلقتتتتة باللفتتتتل لألعتتتتواو  101-88
  وتخصتيت 5102-5105 حة العنتف ضتد األ فتال لألعتواو واستراتيجية م ا

متتتوارد كا يتتتة لالستتتتراتيجية  وستتتنش  تتتانون و نتتتي وتتتامل إلعمتتتال حقتتتوق اللفتتتل  
وضتتمان تتتو ر وستتائل  عالتتة لابتتال  عتتن العنتتف ضتتد األ فتتال  وتتتو ير المستتاعدة 

 المادية والنفسية لضحايا هاا العنف )الممل ة العربية السعودية(؛
تتتتتدابير للتصتتتتدي لمشتتتتاكل االستتتتتغالل واالتجتتتتار التتتتداخلي  اعتمتتتتاد 101-8٩

باأل فتتتتتال  وضتتتتتمان التحقيتتتتتق حستتتتتب األصتتتتتول  تتتتتي جميتتتتتع حتتتتتاالت االتجتتتتتار 
 باألوخاص )البرتغال(؛

ضتتمان تنفيتتا التشتتريعات القائمتتة تنفيتتااا  عتتاالا  بمتتا  تتي  لتتك تتتو ير  ٩0-101
تهم دون الحمايتتتة والمستتتاعدة للضتتتحايا  ومقاضتتتاة المتشجتتترين باألوتتتخاص ومعتتتا ب

 إبلاء ) يسلندا(؛
اتختتا  مزيتتد متتتن الخلتتوات لتحستتين عمليتتتة إنفتتا   تتوانين م ا حتتتة  ٩1-101

 اإلسالمية((؛ - االتجار باألوخاص )إيران )جمهورية
تتو ير دعتم سياستتي ومتالي إضتا ي ودائتتم إلتى ن تاو العدالتتة  بمتا  تتي  ٩7-101

  لك م تب المدشعي العاو )أستراليا(؛
ة إلصالح الن او القضائي  وبخاصة لضتمان المستاواة إعلاء األولوي ٩3-101

 تتي الوصتتول إلتتى العدالتتة  وستترعة اإلجتتراءات القضتتائية واإلنفتتا  الفعتتال لقتترارات 
المحاكم   ضالا عن إدما  التثقيف  ي مجال حقوق اإلنسان  ي بترامج التتدريب 

 المهني الموجهة للقضاة والمدشعين العامشين )تايلند(؛
 تختتتا جميتتتع المحتتتاكم وم اتتتتب المتتتدعين العتتتامين  تتتيضتتتمان أن ت ٩4-101

مختلتتف ال يانتتات تتتدابير مناستتبة لتتدعم الشتتهود وحمتتايتهم لتفتتادي أن يتت دي نقتتل 
إلتتتى اإل تتتالت متتتن العقتتتاب  وال ستتتيما  تتتي حتتتاالت  ال يانتتتات الملفتتتات إلتتتى هتتتاه

 العنف الجنسي )بلجي ا(؛
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ت القضتائية ح ومة البوسنة والهرستك  يتوداا علتى نقتل الواليتا وضع ٩5-101
 تتي البوستتنة  إلتتى ال يتتانين  وبالتتتالي الحيلولتتة دون  يتتادة تجتتزض الستتللة القضتتائية

 والهرسك )هولندا(؛
إ التتة مفهتتوو الحتتبس االحتيتتا ي علتتى أستتال تهديتتد األمتتن العتتاو أو  ٩6-101

الممتل تتات العامتتة متتن التشتتريعات  وضتتمان مراعتتاة األصتتول القانونيتتة  تتي جميتتع 
 م سيك(؛عمليات االحتجا  )ال

اعتماد  تانون بشت ن تقتديم الجبتر والتعتويك لضتحايا التعتايب أثنتاء  ٩1-101
 الحرب ) رنسا(؛

مواصتتتتتلة الجهتتتتتود الراميتتتتتة إلتتتتتى م ا حتتتتتة اإل تتتتتالت متتتتتن العقتتتتتاب  تتتتتي  ٩8-101
 االنتهاكات الخليرة لحقوق اإلنسان التي ارت  ب  أثناء النزاع المسلح )األرجنتين(؛

متتتتتع ائيتتتتتة بغتتتتترض جعلهتتتتتا متوائمتتتتتة ومتوا قتتتتتة تعتتتتتديل القتتتتتوانين الجن ٩٩-101
عليهتا بموجتب القتانون الجنتائي التدولي  تي مجتال  ةااللتزامات والواجبتات المترتبت

التتتدعاو  المقامتتتة ضتتتد مرت بتتتي الجتتترائم الدوليتتتة  وال ستتتيما جتتترائم الحتتترب التتتتي 
 تنلوي على عنف جنسي )سويسرا(؛

ائم الحترب  باإلضتا ة مواءمة القانون الجنائي الملبق  ي  ضتايا جتر  101-100
إلى استعراض األح او متى ا تضى األمر  لك. ومن الضروري أيضاا تعريتف وضتع 

 ضحايا الحرب على نحو مناسب وتقديم التعويك الال و لهم )ويلي(؛
 مواصلة مواءمة ن او عدالة األحدا  مع المعايير الدولية )التفيا(؛ 101-101
 اد )البحرين(؛مواصلة تنفيا خلة م ا حة الفس 101-107
مواصتتتلة تعزيتتتز سياستتتات م ا حتتتة الفستتتاد  وضتتتمان توستتتيع نلتتتاق  101-103

الوصتتول إلتتى العدالتتة لجميتتع المتتوا نين  بمتتا  تتي  لتتك متتن ختتالل تتتو ير المعونتتة 
 القانونية المجانية للفئات األود ضعفاا )إيلاليا(؛

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

تتتتو ير الحمايتتتة الفعالتتتة لألستتترة بوصتتتفها اللبنتتتة األساستتتية واللبيعيتتتة  101-105
 للمجتمع بما يتفق مع التزاماتها  ي إ ار القانون الدولي لحقوق اإلنسان )مصر(؛

ئق وخصتية لجميتع م تن لتم ي ستج ل ضمان منح وتهادات متيالد ووثتا 101-106
 من األ فال المولودين  ي البلد )الجمهورية التشي ية(؛

ضتتمان تستتجيل جميتتع األ فتتال عنتتد التتوالدة  ومتتنح األ فتتال غيتتر  101-101
 المسجلين وثائق وخصية )إستونيا(؛
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اتخا  المزيد من الخلتوات لضتمان تستجيل جميتع التوالدات ومتنح  101-108
 األوخاص الاين لم ت سج ل والدتهم )رومانيا(؛وثائق هوية لجميع 

الن تتتتر  تتتتي ت ثيتتتتف جهتتتتود ضتتتتمان التستتتتجيل المجتتتتاني والشتتتتامل  101-10٩
للمواليتتد  باتختتا  تتتدابير منهتتا المواءمتتة بتتين التشتتريعات المتعلقتتة بستتجل األحتتوال 

  وتتاليل متا تبقتى الدولة وكيانتات الح ومتات المحليتةالمدنية على صعيد كيانات 
تمنع نساء الروما من تسجيل المواليد والحصول على وتهادات متيالد من عقبات 

 أل فالهن )الفلبين(؛
تعزيز التسامح وتشجيعه بين الجماعات الدينيتة  وإعمتال الحتق  تي  101-110

 حرية الوجدان والدين إعماالا تاماا )االتحاد الروسي(؛
وحريتة الصتحا ة اتخا  التدابير الال متة لضتمان احتتراو حريتة التعبيتر  101-111

 احتراماا كامالا  ي جميع ال روم ) رنسا(؛
اتخا  مزيد من الخلتوات لضتمان حريتة التعبيتر وحريتة الوصتول إلتى  101-117

 المعلومات على وب ة اإلنترن  وخارجها على السواء )التفيا(؛
اتختتا  خلتتوات  وريتتة لضتتمان التحقيتتق بصتتورة وا يتتة  تتي ادعتتاءات  101-113

 وسائل اإلعالو للتهديد والترهيب )أستراليا(؛تعرشض الصحفيين و 
ضتمان حمايتتة الصتتحفيين والعتتاملين  تتي وستتائل اإلعتتالو والمتتدا عين  101-114

عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان متتتن أي هجتتتوو  والتحقيتتتق  تتتي أي هجتتتوو متتتن هتتتاا القبيتتتل 
 ومالحقة مرت بيه  ضائياا  وتقديم المس ولين إلى العدالة )إستونيا(؛

ف الصتتتتحفيين والمتتتتدا عين عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتان التصتتتتدي لتخويتتتت 101-115
 ولممارسة الضغوط عليهم ) رنسا(؛

إصدار إدانة علنية ضتد أي هجتوو علتى الصتحفيين والمتدا عين عتن  101-116
حقتتتوق اإلنستتتان أو تختتتويفهم  والتحقيتتتق  تتتي هتتتاه األ عتتتال وتقتتتديم الجنتتتاة إلتتتى 

 العدالة )ليتوانيا(؛
وليتتة كنقتتاط مرجعيتتة لقيتتال التقتتدو استتتخداو الممارستتات الجيتتدة الد 101-111

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(؛

حمايتتتة حريتتتة التجمتتتع ومستتتاءلة أيل متتتن أ تتتراد الشتتتر ة المتتتتور ين  101-118
 ؛ري1))ليتوانيا(

__________ 

 وردت التوصيةمل كما جاءت   الجتماعمل على النحو التا ة "ألاية  رية التممع ومساءلة أاٍّ من أفراد الشرطة".  ري1) 
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إجتتتتتراء التعتتتتتديالت الدستتتتتتورية الال متتتتتة لوضتتتتتع حتتتتتد للتمييتتتتتز ضتتتتتد  101-11٩
 األ ليات  ي ممارسة حقها  ي المشاركة السياسية ال املة )أستراليا(؛

استتتتتتعراض التشتتتتتريعات الو نيتتتتتة متتتتتن أجتتتتتل ضتتتتتمان المستتتتتاواة  تتتتتي  101-170
 المشاركة السياسية لأل ليات اإلثنية والدينية )البرا يل(؛

يتتتف الجهتتتود الراميتتتة إلتتتى ضتتتمان مشتتتاركة األ ليتتتات  تتتي الحيتتتاة ت ث 101-171
 السياسية مشاركةا  عالة )كوستاري ا(؛

ضتتمان أن ت فتتل الح ومتتة الجديتتدة  لتتد  تشتت يلها  المستتاواة  تتي  101-177
الحقتتتوق لجميتتتع المتتتوا نين  وإتاحتتتة التمثيتتتل السياستتتي بلريقتتتة تع تتتس التعدديتتتة 

 اإلثنية الغنية  ي البلد )سلو ينيا(؛
تضا ر جهود ح ومة البوسنة والهرستك وح تومت ي ال يتانين متن أجتل  101-173

تعديل الدستور بما يضمن المشاركة السياسية ال املة لجميع الموا نين على جميتع 
مستتتتويات الح تتتم  بصتتترم الن تتتر عتتتن أصتتتلهم القتتتومي واإلثنتتتي  واتختتتا  مزيتتتد متتتن 

ستتتيدت  ن  تتتي  ضتتتية الخلتتتوات لتنفيتتتا  تتترار المح متتتة األوروبيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتا
   ومن  لك وضع جدول  مني لتنفيا القرار )الجمهورية التشي ية(؛و ينسي
مواءمتتة الدستتتور متتع  تترار المح متتة األوروبيتتة لحقتتوق اإلنستتان  تتي  101-174
 ) رنسا(؛ سيدت  و ينسي ضية 
تعديل الدستور الو ني و انون االنتخابات ليتماويا متع الح تم الصتادر  101-175

 )ألمانيا(؛ سيدت  و ينسية األوروبية لحقوق اإلنسان  ي  ضية عن المح م
ضتتتتتتمان تعتتتتتتديل ح ومتتتتتتة البوستتتتتتنة والهرستتتتتتك لدستتتتتتتورها و تتتتتتانون  101-176

االنتخابات  يهتا متن أجتل إ التة التمييتز علتى أستال االنتمتاء اإلثنتي  تي السياستة  
كتل   بما يتماوى مع األح او الصادرة عن المح مة األوروبية لحقوق اإلنستان  تي

أ را  ورنتتتت  ضتتتد و ضتتتية  ستتتيدت  و ينستتتي ضتتتد البوستتتنة والهرستتتكمتتتن  ضتتتية 
 )هولندا(؛ البوسنة والهرسك

تنفيتا الح تم الصتتادر عتن المح متتة األوروبيتة لحقتتوق اإلنستان  تتي  101-171
 )رومانيا(؛ سيدت  و ينسي ضية 
اتختتتتا  جميتتتتع التتتتتدابير الال متتتتة إللغتتتتاء األح تتتتاو التمييزيتتتتة متتتتن  101-178

و تتتانون االنتخابتتتات و قتتتاا للح تتتم الصتتتادر عتتتن المح متتتة األوروبيتتتة  الدستتتتور
 لحقوق اإلنسان )النمسا(؛
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تعديل الدستور دون إبلتاء بهتدم القضتاء علتى التمييتز علتى أستال  101-17٩
االنتماء اإلثني  تي الحيتاة السياستية و تي الوصتول إلتى الوظتائف العامتة  بمتا يتفتق 

 بية لحقوق اإلنسان )بلجي ا(؛مع الح م الصادر عن المح مة األورو 
اتختتتا  جميتتتع التتتتدابير الال متتتة لتعزيتتتز مستتتتو  مشتتتاركة المتتترأة  تتتي  101-130

الحياة العامتة والسياستية و قتاا لن تاو الحصتت المنصتوص عليته  تي القتوانين  ات 
 الصلة )تركيا(؛

اعتمتتاد تتتدابير إضتتا ية لتحقيتتق المستتاواة بتتين الجنستتين  تتي صتتياغة  101-131
 اتخا  القرارات على جميع مستويات الح ومة )البحرين(؛السياسات و 

ضتتتتتمان المستتتتتاواة بتتتتتين الجنستتتتتين  تتتتتي التوظيتتتتتف والتعيينتتتتتات  تتتتتي  101-137
 المناصب السياسية ضماناا تاماا )االتحاد الروسي(؛

إدرا  تتتدابير إيجابيتتة لصتتالح المتترأة  تتي سياستتات وبتترامج التوظيتتف  101-133
لحمايتتتتة االجتماعيتتتتة للمتتتترأة وتمتعهتتتتا علتتتتى جميتتتتع مستتتتتويات الح تتتتم  وضتتتتمان ا

 اال تصادية )ألمانيا(؛ -بالحقوق االجتماعية 
ضمان حق الجميتع  تي البوستنة والهرستك  ومتن بيتنهم العائتدون أو  101-134

األوتخاص  وو اإلعا تة أو الرومتا   تي الحصتول علتى الختدمات العامتة  بمتا  يهتا 
 الرعاية الصحية والتعليم  دون تمييز )بلجي ا(؛

علتتى ستتبيل األولويتتة  وضتتع منهتتا  دراستتي أساستتي مشتتتر  متعتتتدد  101-135
وعمتتل جميتتع مستتتويات الح ومتتة علتتى  اإلثنيتتات ووتتامل للجميتتع وغيتتر تمييتتزي 

مساهمة مضمون ال تب المدرسية  ي تعزيز التسامح وتشجيعه  ي أوساط  ضمان
 األ ليات اإلثنية )سلو ينيا(؛

العمتتل والمستتاعدة  دة  تتي مجتتالتحستتين بتترامج النهتتوض بالمستتاع 101-136
الغاائيتتتتة واالجتماعيتتتتة التتتتتي تستتتتتهدم األ ليتتتتات القوميتتتتة وغيرهتتتتا متتتتن الفئتتتتات 
الستتتت انية الضتتتتعيفة  تتتتي إ تتتتار محاربتتتتة الفقتتتتر والتفتتتتاوت االجتمتتتتاعي ) نتتتتزويال 

 البوليفارية((؛ - )جمهورية
ت ثيتتف تتتدابير محاربتتة الفقتتر  بلتترق منهتتا تتتو ير التمويتتل ال تتا ي  101-131
و الحمايتة االجتماعيتة واستتراتيجية التوظيتف الو نيتة الهاد تة إلتى الحتد متن لن ا

 البلالة )ماليزيا(؛
تتتتو ير المتتتوارد الال متتتة للتصتتتدي للفقتتتر المتتتد ع والتهمتتتي  اللتتتاين  101-138

 يواجههما الروما )بولندا(؛
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ضمان أن تن ر جميع مستتويات الح ومتة  تي البوستنة والهرستك  تي  101-13٩
تساو  إلى التثقيف والخدمات  ي مجال الصحة الجنسية واإلنجابيتة  ت مين وصول م

 بما  ي  لك وسائل منع الحمل الحديثة الميسورة الت لفة )سلو ينيا(؛
إنهتتاء الفصتتل  تتي المتتدارل علتتى أستتال االنتمتتاء اإلثنتتي   ضتتالا عتتن  101-140

هم بتتتين مراجعتتة المنتتتاهج الدراستتتية وال تتتتب المدرستتتية وتنقيحهتتا بغيتتتة تعزيتتتز التفتتتا
 الثقا ات وتقدير تاريخ كل الجماعات اإلثنية واأل ليات القومية وأديانها )كندا(؛

ضتتتتمان أن تضتتتتع ح ومتتتتة البوستتتتنة والهرستتتتك وال انتونتتتتات ن امتتتتاا  101-141
تعليمياا متعدد اإلثنيات يشمل الجميع بالفعل  وأن ت نشئ  ليتة  اعلتة للتنستيق  تي 

 مجال التعليم )الجمهورية التشي ية(؛
اتخا  تدابير لجعل المدارل أكثر وتموالا وخاليتة متن أي وت ل متن  101-147

 أو ال التمييز )إيلاليا(؛
ضتمان الوصتتول إلتتى تعلتتيم جيتتد مشتتتر  ووتتامل للجميتتع  متتع إيتتالء  101-143

اهتمتتاو ختتاص لقضتتايا أ ليتتة الرومتتا واألوتتخاص  وي اإلعا تتة والمثليتتات والمثليتتين 
 لهوية الجنسانية )النرويج(؛ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري ا

اتختتتا  جميتتتع التتتتدابير الال متتتة لوضتتتع حتتتد للن تتتاو المعتتتروم باستتتم  101-144
"مدرستين تح  ستقف واحتد" والقضتاء علتى الفصتل اإلثنتي  تي الن تاو المدرستي 

 )أوروغواي(؛
ضمان أن ت نهي الح ومة وال يانات المحلية على وجته السترعة الفصتل  101-145

ة  تتتتي المتتتتدارل  وأن تشتتتتجشع علتتتتى تهيئتتتتة بيئتتتتة تعليميتتتتة متعتتتتددة واالنقستتتتامات اإلثنيتتتت
 اإلثنيات تسمح لللالب بتعلم لغاتهم وثقا اتهم وتاريخهم وأديانهم )تايلند(؛

مواصتتلة التوعيتتة باحتياجتتات الستت ان متتن جماعتتة الرومتتا  وال ستتيما  101-146
ق منهتتتا األ فتتتال  وإنشتتتاء ن تتتاو مالئتتتم يتتتتيح إدمتتتاجهم اجتماعيتتتاا وتعليميتتتاا  بلتتتر 

 تخصيت موارد كا ية )النمسا(؛
تتتتد يتفتتتتق عليتتتته ممثلتتتتو  101-141 تلبيتتتتق منهتتتتا  دراستتتتي أساستتتتي و نتتتتي موحش

 الجماعات اإلثنية واأل ليات القومية  ي البلد )كندا(؛
مواءمتتتتتة تشتتتتتريعات الدولتتتتتة متتتتتع اتفا يتتتتتة حقتتتتتوق األوتتتتتخاص  وي  101-148
 )أنغوال(؛ اإلعا ة
بالم انتتتة االجتماعيتتتة لألوتتتخاص للنهتتتوض  بتتتال مزيتتتد متتتن الجهتتتود 101-14٩

  وي اإلعا ة )أ غانستان(؛
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المواءمة بين جميع القوانين واللوائح متن أجتل ضتمان المستاواة  تي  101-150
معاملتتة األوتتخاص  وي اإلعا تتة  تتي جميتتع أنحتتاء البلتتد  والقضتتاء علتتى المعاملتتة 

 نلندا(؛التفضيلية المقدمة لألوخاص  وي اإلعا ة باالستناد إلى سبب اإلعا ة ) 
وضتتتع مشتتتروع خلتتتة عمتتتل و نيتتتة واحتتتدة لحقتتتوق األوتتتخاص  وي  101-151

 اإلعا ة لها ميزانية وإ ار  مني واضح لتنفياها )النمسا(؛
ت ثيف جهودها لتعزيز حقوق األوتخاص  وي اإلعا تة  بلترق منهتا  101-157

الن تتر  تتي وضتتع خلتتة عمتتل و نيتتة موحتتدة وتعيتتين جهتتة تنستتيق و نيتتة لتنفيتتاها  
الموارد الال مة لضتمان التعلتيم الجتامع وإم انيتة الوصتول لألوتخاص  وي وتو ير 

 اإلعا ة )مصر(؛
التعجيتتل بعمليتتة وضتتع خلتتة العمتتل المتعلقتتة بتنفيتتا اتفا يتتة حقتتوق  101-153

 األوخاص  وي اإلعا ة  ووضع إ ار  مني محدد بوضوح )سلو اكيا(؛
ل تنفيتتا اتفا يتتة مواصتتلة تتتدعيم بتترامج الحمايتتة االجتماعيتتة متتن أجتت 101-154

 البوليفارية((؛ -حقوق األوخاص  وي اإلعا ة ) نزويال )جمهورية 
اعتماد خلة عمل و نيتة للنهتوض بحقتوق األوتخاص  وي اإلعا تة  101-155

تماوتتياا متتع اتفا يتتة حقتتوق األوتتخاص  وي اإلعا تتة  وبتركيتتز ختتاص علتتى التعلتتيم 
 الجامع وتعزيز اإلدما   ي سوق العمل )البرا يل(؛

تنفيا اتفا ية حقوق األوخاص  وي اإلعا ة تنفيااا كامالا  و ي هتاا  101-156
الصدد تعيين جهة تنسيق لت ون  لية تنسيق  ائمة على التشاور بصورة مالئمة مع 

 من مات األوخاص  وي اإلعا ة )ألمانيا(؛
تعزيتتتتز تنفيتتتتا اتفا يتتتتة حقتتتتوق األوتتتتخاص  وي اإلعا تتتتة  تتتتي كامتتتتل  101-151

توا تتتق التتتتدابير المختلفتتتة المتختتتاة متتتع التتتنهج التتتاي تحتتتدده إ ليمهتتتا  وضتتتمان 
 االتفا ية )إسبانيا(؛

مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أوت ال التمييتز ضتد  101-158
 األوخاص  وي اإلعا ة تماوياا مع أ ضل الممارسات والمعايير الدولية ) لر(؛

يميتتتة الراميتتتة إلتتتى إدمتتتتا  مواصتتتلة تعزيتتتز التتتتدابير والسياستتتات التعل 101-15٩
الللبتتتة الرومتتتا  تتتي ن تتتاو التعلتتتيم   ضتتتالا عتتتن حمتتتالت محتتتو األميتتتة  تتتي صتتتفوم 

 البوليفارية((؛ -الس ان ) نزويال )جمهورية 
 إنشاء  ليات  عالة إلدما  الروما اجتماعياا )االتحاد الروسي(؛ 101-160
يتة المقدمتة مواصلة تعزيز اإلدما  االجتماعي من خالل تعزيتز الحما 101-161

 لأل ليات اإلثنية  وال سيما الروما )السنغال(؛
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تلبيق خلة العمل المتعلقتة بالرومتا بهمشتة  بمتا  تي  لتك ضتمان تمتتعهم  101-167
 بالمساواة  ي المعاملة والحصول الميسشر على الخدمات االجتماعية )سيراليون(؛

وتقيتتتيم  ضتتتمان إدمتتتا  الرومتتتا والتشتتتاور معهتتتم عنتتتد تصتتتميم وتنفيتتتا 101-163
 السياسات أو البرامج أو المبادرات التي  د ت ثر  ي حقو هم )النمسا(؛

ت ثيف الجهود المباولة لتنفيا المادة السابعة متن اتفتاق دايتتون التتي  101-164
 تضمن حق عودة الالجئين إلى ديارهم األصلية )الواليات المتحدة األمري ية(؛

فيا المر ق السابع من اتفتاق دايتتون تلبيق االستراتيجية المنقحة لتن 101-165
للستتتتالو تلبيقتتتتاا ثابتتتتتاا وحثيثتتتتاا  وبتتتتال كتتتتل الجهتتتتود لتحستتتتين ال تتتتروم المعيشتتتتية 

 للمشردين داخلياا والعائدين )الجمهورية التشي ية(؛
تامتتتاا  ضتتتمان تمتتتتع تم تتتن المشتتتردين داخليتتتاا والعائتتتدين متتتن التمتتتتع 101-166

 الصتتتحية والتعلتتتيم والستتت ن والعمتتتل بحقتتتو هم  تتتي الحمايتتتة االجتماعيتتتة والرعايتتتة
 وأمنهم الشخصي )هنغاريا(؛

تقاستتم خبتترات البوستتنة والهرستتك  تتي تعلتتيم التستتامح  تتي المتتدارل  101-161
 بلريقة تراعي تعدد اإلثنيات )المغرب(.

جميتتتع االستتتتنتاجات وأأو التوصتتتيات التتتواردة  تتتي هتتتاا التقريتتتر تعبشتتتر عتتتن مو تتتف  -108
وأأو الدولتتتة موضتتوع االستتتتعراض. وال ينبغتتتي أن ي فهتتتم أنهتتتا  الدولتتة )التتتدول( التتتتي  تتتدمتها

 تح ى بت ييد الفريق العامل ب امله.
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