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 مقدمة  
 
الشــام ا املنشــج  وجــب لــرار  لــ   قــو  عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدور   -1

 . وُأجــــــر 2015و مــــــاي/أيــــــار 15 إىل 4 ا دورتــــــن الثانيــــــة والعشــــــرين   الفــــــ ة مــــــن5/1ن اإلنســــــا
الوفــــد  توترأســــ. 2015و مــــاي/أيــــار 12   املعقــــودة 13 اجللســــة   بكرواتيــــا املتعلــــق الســــتعراض

 .الكـــروال النا بـــة األوىل لـــر ي  الـــواراء ووايـــرة الشـــبون ااارجيـــة واألوروبيـــةا الســـيدة فيســـنا بـــوايت 
             . 2015و ماي/أيار 15 املعقودة   17يق العام  التقرير املتعلق بكرواتيا   جلستن الفر  واعتمد 

املقــــررين التــــا   فريــــقاختــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــان ا 2015ر ينــــاي/كــــانون الثــــاي 13و  -2
ومجهوريــــة مقــــدونيا  اوبــــنش(دي  الرباايــــ ا :)اجملموعــــة الث(ثيــــةا لتيســــمل الســــتعراض املتعلــــق بكرواتيــــا

 .سابقاا اليوغوس(فية 
مـــن مرفـــق لـــرار  5ة ا والفقـــر 5/1ن مـــن مرفـــق لـــرار  لـــ   قـــو  اإلنســـا  15ة ووفقـــاا للفقـــر  -3

 :لستعراض املتعلق بكرواتيامن أج  ات الوثا ق التالية صدر ا 16/21  اجملل
 ا؛A/HRC/WG.6/22/HRV/1تقرير وطر ) )أا 

ملتحــــــدة الســــــامية حلقــــــو  اإلنســــــان ا األمــــــم مفوضــــــية أعدتــــــن للمعلومــــــات جتميــــــ  اب)  
(A/HRC/WG.6/22/HRV/2ا؛        

 .اA/HRC/WG.6/22/HRV/3موجز أعدتن املفوضية ) )جا 
ــــةا لا مــــة أســــ لة أعــــد ا ســــلفاا إســــبانياوأ يلــــت إىل   -4 ــــق اجملموعــــة الث(ثي ــــاا عــــن طري  اكرواتي

 اواململكــة املتحـدة لربييانيــا العأمــن وأيرلنــدا الشــمالية اواملكســي  اوســلوفينيا اواجلمهوريـة التشــيكية
 املولـــ  علـــن األســـ لة هـــذ  علـــن الطـــ(ع وميكـــن .والوليـــات املتحـــدة األمريكيـــة اوهولنـــدا اوالنـــروي 

  .العام للفريق ااارجي لشبكيا
  

        موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالا   
 

 االستعراض موضوع الدولة جانب من الحالة عرض -ألف 
 
لالـــت ر يســـة الوفـــدا النا بـــة األوىل لـــر ي  الـــواراء ووايـــرة الشـــبون ااارجيـــة واألوروبيـــةا إ ـــا  -5

            وإ ـــــا تـــــدرم أن التقـــــدز مهمـــــة ا ـــــال  قـــــو  اإلنســـــانتفخـــــر بالتقـــــدز الـــــذ  أ راتـــــن كرواتيـــــا   
وأشــارت إىل أن مســتوي  ايــة  قــو  اإلنســان ونيــا  تعريفهــا يــا اختبــار أساســي أل   ف.ل تتولــ

بوجـــن خـــاح علـــن  قـــو  وســـليت ال ـــوء دولـــة للولـــوم علـــن مـــدي كفاء ـــا وأدا هـــا الـــو يفيا 
علــن  وأّكــدت .حالــة العامــة حلقــو  اإلنســان   البلــدلل اانعكاســيعتــرب األلليــاتا وهــو مــا ميكــن أن 

ولالــــت إن اإلطــــار التشــــريعي واملبسســــي  .التفاعــــ  املســــتمر بــــت الدولــــة واجملتمــــ  املــــدي احلاجــــة إىل
             حلمايـــــة  قـــــو  اإلنســـــان   كرواتيـــــا يســـــتند إىل الربنـــــام  الـــــوطر حلمايـــــة وتعزيـــــز  قـــــو  اإلنســـــان 
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ـــــ  أمينـــــات للمأـــــاسا وا ـــــدة تعـــــ   قـــــو  اإلنســـــانا وإن   .2016-2013ة للفـــــ   ـــــا أرب  كرواتي
 .وأخري  قو  املرأةا وثالثة  قو  اليف ا ورابعة  قو  األشخاح ذو  اإلعالة

املســاعدة القانونيــة اجملانيــةا و قــو   مــا يلــي  ومــن مجلــة املســا   الــل أكــدت عليهــا الــوايرة -6
ةا و قــو  املثليــات واملثليــت ومزدوجــي امليــ  اجلنســي األشــخاح ذو  اإلعالــةا واحلقــو  الجتماعيــ

ومشــاير  ايويــة اجلنســانية و ــاملي صــفات اجلنســتا واأللليــات القوميــةا ومكافحــة التمييــز والتمييــز 
وجـــرا م احلـــربا ول ـــية األشـــخاح  االعرلـــي )ول ســـيما ضـــد الف ـــات ال ـــعيفةاا وجـــرا م الكراهيـــة

 .ر بالبشراملفقودين واألشخاح املشردين والجتا
املســـــاعدة اجلديـــــد املتعلـــــق ب انونالقـــــاجملانيـــــةا لالـــــت إن  القانونيـــــةوفيمـــــا يتعلـــــق باملســـــاعدة  -7

األوليــة الــل تكــون علــن شــك   القانونيــةيتنــاول املســاعدة  جــزءا جــزأينالقانونيــة اجملانيــة يتــجلف مــن 
الثانويــة  القانونيــةاآلخــر املســاعدة  اجلــزءجلميــ  بصــرم النأــر عــن الــدخ ا ويتنــاول إىل از مشــورة تقــد  

              الوضــــ  املــــاد  للمــــواطن ويتولــــف تقــــدميها علــــنوتقــــدز بشــــجن الق ــــايا املعروضــــة علــــن ا كمــــةا 
بإمكـــان اجلميـــ  و  .ســـوي ا ـــامي أن يقـــّدمهاواملســـاعدة القانونيـــة الثانويـــة ل  .ومـــا ميلكـــن مـــن أصـــول

  تعــــداد للــــدخ "" العنــــف املنــــز  دون الســــتناد إىلل ــــحايا املخصصــــة الســــتفادة مــــن املســــاعدة 
 .)معلومات عن الدخ ا

             امل اكمــــة الق ــــايا  تنــــال وخبصـــوح مســــجلة كفــــاءة اجلهــــاا الق ــــا يا أشـــارت الــــوايرة إىل  -٨
ورغـــم احلاجـــة . 2015و مـــاير/أيا  ل ـــية  579 032 إىل 2004ز مليـــون ل ـــية   عـــا 1.6ن مـــ

 ن يعـود بوجـن خـاحعلـن أن الف ـ    يقيـق هـذا التحّسـ جـري التجكيـدهودا إىل بذل مزيد من اجل
ا املــّدعي العــازوســاهم   ايــادة هــذ  الكفــاءة أي ــاا إصــ(ز ا ــاكم وجهــاا  .إىل ا ــاكم املتخصصــة

وتقلـــي  عـــدد ا ـــاكم ومكاتـــب املـــدعي العـــازا وتيبيـــق تكنولوجيـــا املعلومـــاتا  ـــا   ذلـــ  إ الـــة 
 .اجلنحجراءات إالق ايا وتبسيط 

مـن مـن عوالـب و  خلفتـنل تـزال كرواتيـا تعـاا مـا ا 1995 ىت رغـم انتهـاء احلـرب   عـاز و  -9
أ   تمــــ  عليــــن أن يعــــاا عوالــــب احلــــرب ا مثلهــــا ًامــــاا مثــــ  يــــديات    ــــال  قــــو  اإلنســــان

األربــــ   مــــد اأربــــ   ــــاكم متخصصــــة تقــــ     وتوجــــد لــــدي كرواتيــــا .والو شــــية الــــل ولعــــت إبا ــــا
ـــاره وليتهـــا الق ـــا ية علـــن جـــرا م احلـــرب املمارســـة الســـابقة املتمثلـــة   وفيمـــا يتعلـــق ب .الكـــربيا ًو

ـــاا  ألفـــراد ا فإنـــن يعـــاد النأـــر   مجيـــ  تلـــ  الق ـــايا و ـــوا لإصـــدار األ كـــاز علـــن األشـــخاح غيابي
ــــذين  ل ــــية  16م وهنــــا .بوجــــن  ــــدد مإعــــادة النأــــر   ل ــــيته واأن ييلبــــ غيابيــــاا  مكــــم علــــيه ُ ال

ولـد ل ـت ا كمـة   ثـ(   .معروضة علـن ا كمـة األوروبيـة حلقـو  اإلنسـان بشـجن جـرا م احلـرب
؛ و  ثـــ(  ل ـــايا  قـــاا كمـــا كـــان ينبشـــيتبـــ  أن اإلجـــراءات س تُ  ي معلنـــةا ع  ل ـــايا منهـــا لصـــا  املـــد  
 .ة عشــر ل ــاياا كمــ ورف ــتإجــراءات و كــم ا كمــة الكرواتيــة؛  تجكيــدأخــريا أعــادت ا كمــة 

 .هذ  البيانـات صـورة إ ابيـة عـن أداء ا ـاكم الكرواتيـة املتخصصـة وكفاء ـا وسـ(مة إجراءا ـا وتقّدز
 ايـــة  إىل 1992عـــاز  مـــرتكر جــرا م احلـــربا فقـــد أليمـــت خــ(ل الفـــ ة مـــن  قاضـــاةوفيمــا يتعلـــق 
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 شخصــاا  220  فيمــا   ــشخصــاا  5٨9م ا أديــن مــنهشخصــاا   3 553د دعــاوي ضــ 2014 عــاز
 .لتحقيقات إضافية

 يعـ ممشـروع لـانون جديـد  يوجـدوفيما يتعلق  سجلة ممارسة العنف اجلنسـي أثنـاء احلـربا  -10
 .قو  ضحايا الغتصاب أثناء احلربا  ا   ذل  احلق   التعوي  

و ــاملي ويأــن  قــو  املثليــات واملثليــت ومزدوجــي امليــ  اجلنســي ومشــاير  ايويــة اجلنســانية  -11
أـم أول اسـتعراض فخـر  للمثليـت صفات اجلنسـت بجييـة بالشـةا ولـد أ ـرا تقـدز ملحـون منـذ أن نُ 

ولــــد أصــــبحت املســــملات الفخريــــة ألــــرب إىل  .غــــمل مســــتقر جــــوا    ــــ  عامــــاا  12ذ   اغــــرب منــــ
و  ســــبليتا ردت احلكومــــة علــــن العنــــف الــــذ  ولــــ  خــــ(ل  .كفــــازال هــــا إىل تفــــاء باحلريــــة منال

  اســـتعراض الســـنة للمشـــاركة مخســـة واراء ور ـــي  بلديـــة ســـبليت  خبـــروجللمثليـــت  ةالفخريـــ ةاملســـمل 
فـــج هرت الدولـــة أ ـــا ت ـــيل  بـــدور   الـــدفاع عـــن  قـــو  اإلنســـان لـــي  فقـــط مـــن خـــ(ل  .التاليـــة

وميـــنح لـــانون تســـكي  الشـــراكة للمثليـــات واملثليـــت ومزدوجـــي  .التشـــريعات بـــ  أي ـــاا بإعيـــاء القـــدوة
جلنســــي ومشـــاير  ايويــــة اجلنســـانية و ــــاملي صـــفات اجلنســــت نفـــ  احلقــــو  الـــل يتمتــــ   ــــا امليـــ  ا
 .ا باستثناء احلق   تبر األطفالاملتزوجون األاواج

وضــ   وهــو يبكــد علــن ألليــة لوميــة   كرواتيــا  20ن جكثر مــأُشــمل إىل أن الدســتور يعــ م بــو  -12
از الدســتورية املتعلقــة  مايــة  قــو  اإلنســان األ كــ بشــجنمعلومــات لــد أُتيحــت و  .الصــرب والرومــا

لــن أثــر  كــان لأللليــات القوميــةا  ــا   ذلــ  يصــي  دانيــة مقاعــد برملانيــة لأللليــات العرليــةا وهــو مــا  
  علـــن أ ـــا ُتســـهم مجاعـــة الرومـــا  ويُنأَـــر إىل .إســـقاطهااحلكومـــة أو  ا تســـتيي  إلامـــة ـــإكبـــملا إذ 

تــدري  لشــة الرومــا   جامعــة اغــرب   املتحققــة أنــن  ــر اإلجنــااات مــن بــت و  .إســهاماا نشــياا اجملتمــ  
نيــت عليهـــا مســـتوطنات واألرض الـــل بُ  .واللشـــة الكرواتيــة ثنـــا ي اللشــة  لشـــة الرومــاشـــر لــاموه نُ كمــا 

منــزل مــن منــاال الرومــا  1 500ن أكثــر مــكمــا جــري تقنــت وضــعية كلت بصــورة لانونيــةا  الرومــا ُســ
وأنشـــجت مجاعـــة الرومـــا اجمللـــ   .ال(امـــة األمـــوالولـــدمت الدولـــة  .لقـــانونالـــل بنيـــت بصـــورة  الفـــة ل

وعـــــ(وة علـــــن ذلـــــ ا أُعلـــــن عـــــن خيـــــط لبنـــــاء مـــــداره جديـــــدة   جتمعـــــت  مـــــن  .الـــــوطر للرومـــــا
  عمليــة أف ــ  ويســهّ  أوضــاعاا التكمعــات الــل يســكنها عــدد كبــمل مــن الرومــا وهــو مــا ي ــمن تــوفمل 

 .دماجنال
 .  املا ةا وهي نسبة يتعت يسينها 3.5ة ات بت مو في الدولوتبلغ نسبة األللي -13
بــق ألول مــرة طُ لــد وأن يصــي   صــ  للمــرأة  وأشــمل إىل أن نأــاز احلصــ  كــان ناجحــاا  -14

ولـــد عـــدلت كرواتيـــا نأـــاز التمثيـــ   .  النتخابـــات ا ليـــة وســـُييبق   النتخابـــات الربملانيـــة املقبلـــة
 .  الربملـــان ع ـــواا  14ة نتخـــب عـــن كـــ  دا ـــر شـــر دوا ـــر انتخابيـــةا ويُ النســـر؛ وينقســـم البلـــد إىل ع

 .مرشحاا  14ن م مبلفةويتعت إدراج ست مرشحات ضمن ك  لا مة 
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   احلـــوار خـــ(ل املقدمـــة التوصـــيات وتـــرد  .احلـــوار التفـــاعليببيانـــات خـــ(ل  وفـــداا  6٨أدىل   -15
                        .التقرير هذا من الثاي اجلزء
ا منــــــذ اجلولـــــــة األوىل لـــــــد لامــــــتول أــــــت ترينيــــــداد وتوبــــــاغو مـــــــ  الرتيــــــاز أن كرواتيــــــا  -16

القـــــانوي  إطارهـــــاإدخـــــال عـــــدة يســـــينات علـــــن ا ب2010 ل(ســـــتعراض الـــــدور  الشـــــام    عـــــاز
لربنـــام  الـــوطر ل بالنيـــا  الواســـ ور بـــت ترينيـــداد وتوبـــاغو  .والدســـتور     ـــال  قـــو  اإلنســـان

 .2016-2013ة حلماية وتعزيز  قو  اإلنسان للف  
املســاية   إىل يســت اإلطــار املبسســي والقــانوي و  الراميــة إىلوأشــادت تركيــا  هــود كرواتيــا  -17

ــــاز  ــــق الرفــــا  والو  ــــت العــــامت يقي ــــاز اايــــوات املتخــــذة ول أــــت مــــ  الر  .اليوا ــــف املختلفــــةب تي
عت عـن تقـديرها لسلســلة السياسـات والـربام  املتعلقـة  قـو  اليفـ ا وشــكّ  ملكافحـة الفسـادا معربـةا 

وأعربــت عــن تقــديرها للكهــود املبذولــة ملنــ  العنــف ضــد  .علــن تعزيــز البعــد املتصــ   كافحــة التمييــز
 .بصفة عامة واعتدادها بالنف تحست مكانة املرأة لاملرأة و 

مــ  املصــلحة و  ة صــا بةختلفــاجلهــات املوأعربــت أوكرانيــا عــن تقــديرها لعقــد مشــاورات مــ   -1٨
وسـلمت بـاايوات الـل ايـذ ا كرواتيـا منـذ اجلولـة األوىل  .اجملتم  املدي بشـجن إعـداد التقريـر الـوطر

ا ‘لـــــــانون احلمايـــــــة مـــــــن العنـــــــف املنـــــــز ‘اعتمـــــــاد وأثنـــــــت علـــــــن  ال(ســـــــتعراض الـــــــدور  الشـــــــام 
وشــــكعت علــــن ا ‘2016-2011ة  اتيكية الوطنيــــة للحمايــــة مــــن العنــــف األســــر  للفــــ  الســــ‘و

وســــلمت بــــاايوات املتخــــذة لتحســــت نأــــاز الرعايــــة  .فعــــالا  تنفيــــذاا  هــــذين الصــــكت ايــــامتتنفيــــذ 
 .ألطفالإىل االصحيةا ول سيما الرعاية املقدمة 

 قــو  اإلنسـان والتعــاون مــ   يسـت  الــة علـن مســاروشـكعت أملانيــا كرواتيـا علــن امل ــي  -19
وأشـــارت إىل وجـــود أوجـــن لصـــور فيمـــا يتعلـــق  ـــدة ا اكمـــات  .البلـــدان اجملـــاورة ومـــ  اجملتمـــ  املـــدي

نل يســالخباصــة األلليــة الصــربية وطــا فل  ــال مكافحــة التمييــز ضــد املــرأة واأللليــاتا و   الق ــا ية و 
 امليــ  ومزدوجــي واملثليــت املثليــات ضــد التمييــز بشــجن كــذل  بــالقلق تشــعر إ ــا أملانيــا ولالــت  .والرومـا
        .اجلنست صفات و املي اجلنسانية ايوية ومشاير  اجلنسي

 ــال   ُُيتــذي  وأعربــت الوليــات املتحــدة األمريكيــة عــن أملهــا   أن تأــ  كرواتيــا  وذجــاا  -20
ق التنميــــة الدميقراطيــــة والنمــــو   يقيــــ ر يســــيةا ــــ از  قــــو  اإلنســــانا األمــــر الــــذ  يكتســــي أييــــة 

الـــدور القيـــاد  الـــذ  ت ـــيل  بـــن كرواتيـــا   ل ـــايا املـــرأة بوصـــفها ر يســـة وأثنـــت علـــن  .اللتصـــاد 
اايـــوات املتخـــذة  وأثنـــت علـــنا لـــا م علـــن املســـاواة"شـــراكة مســـتقب  "  املتعـــددة األطـــرام بـــادرةامل

ا وضـد والبنـاتوأعربـت عـن للقهـا إااء ممارسـة التمييـز والعنـف ضـد النسـاء  .للتصد  ل(جتار بالبشر
ضـد املثليات واملثليـت ومزدوجـي امليـ  اجلنسـي ومشـاير  ايويـة اجلنسـانية و ـاملي صـفات اجلنسـتا و 
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للتصـــد   لـــو وجــود هيكـــ  وأثنـــت علـــن  .ل ســـيما الصــرب والرومـــاو األلليــات العرليـــة واألشـــخاح 
 .ثت علن بذل مزيد من اجلهود    ال التنفيذو  ال(جتار بالبشر

بتــــــوفمل الرعايــــــة خــــــارج إطــــــار املتعلقــــــة  2016-2011ة الفــــــ ة ور بــــــت أوروغــــــوا  خبيــــــ -21
 بجنشــية    ــال الــل ت ــيل  ةالعتباريــ ي ــاتوباي وبتشيــمل مهــاز دور الرعايــة الجتماعيــة املبسســات

 ‘يــــة األشــــخاح املصــــابت باضــــيرابات عقليــــةلــــانون  ا‘ور بــــت ببــــدء نفــــاذ  .الرعايــــة الجتماعيــــة
وشـــــكعت كرواتيـــــا علـــــن مواصـــــلة العمـــــ  بشـــــجن األشـــــخاح ذو  اإلعالـــــةا ول ســـــيما األشـــــخاح 

 .عقلية أو اجتماعية -ة نفسي اتاملصابت بإعال
اجلهـــود املبذولـــة لتنفيــذ توصـــيات اجلولـــة األوىل مـــن علـــن مجهوريـــة فنـــزوي( البوليفاريــة  وأثنــت -22

ــــــــدور  الشــــــــام الســــــــتعراض                    بالربنــــــــام  الــــــــوطر حلمايــــــــة وتعزيــــــــز  قــــــــو  اإلنســــــــان  ور بــــــــت .ال
األلليــات   ــال التوعيــة بوضــ    أ ــرات تقــدماا لــد ول أــت أن كرواتيــا  ا 2016-2013ة للفــ  

 باايــة الوطنيــة ملكافحــة الجتــار باألشــخاحا وبتعزيــز املســاواة بــت ور بــت أي ــاا  .والف ــات ال ــعيفة
 .املرأة   احلياة السياسيةشاركة  اجلنست و 

ايامـة الـل ايـذ ا ملتابعـة التوصـيات منـذ اجلولـة األوىلا  اايواتعلن وهنجت ألبانيا كرواتيا  -23
الــــوعي العــــاز بشــــجن األلليــــات  ورفــــ  مســــتويعلــــن تعزيــــز اإلطــــار املبسســــي والقــــانوي التجكيــــد مــــ  

  التصـــديق علـــن التفاليـــة الدوليـــة  بامل ـــياا التـــزاز كرواتيـــا أي ـــ وأ اطـــت علمـــاا  .والف ـــات ال ـــعيفة
الـــدعم الفعــال الـــذ  لدمتــن لصـــياغة الربوتوكـــول بحلمايــة مجيـــ  األشــخاح مـــن الختفــاء القســـر ا و 

 .الختيار  امللحق بالعهد الدو  اااح باحلقو  اللتصادية والجتماعية والثقافية
بــــرام  وطنيــــة    ــــالت الرعايــــة الصــــحيةا و ايــــة  ءإنشــــاول أــــت اجلزا ــــر مــــ  الرتيــــاز  -24

ور بــت أي ــاا بوجــود مليــات مــن لبيــ   .والولايــة مــن العنــف الــذ  ميــاره   إطــار األســرة ااألطفــال
ألشـــخاح ذو  اعـــر باملســـاواة بـــت اجلنســـتا وأمـــت مأـــاس أمـــت مأـــاس األطفـــالا وأمـــت املأـــاس امل

 .م  مليات  قو  اإلنسان واتيابتعاون كر عن تر يبها  اإلعالةا ف (ا 
كرواتيــا مــن أجــ  تعزيــز و ايــة  قــو  املــرأةا ول ســيما   بــذلتهاور بــت أنشــول بــاجلهود الــل  -25

 كومــة كرواتيــا أنشــول وشــكعت  .اعتمــاد القــانون والسياســة الوطنيــة املتعلقــت باملســاواة بــت اجلنســت
التمييـــز عـــن طريـــق الربنـــام  الـــوطر حلمايـــة وتعزيـــز علـــن مواصـــلة تنفيـــذ التـــدابمل الراميـــة إىل مكافحـــة 

 . قو  اإلنسان
لتو يــــــف  2014-2011ة وهنــــــجت األرجنتــــــت كرواتيــــــا علــــــن وضــــــ  خيــــــة العمــــــ  للفــــــ   -26

ــــات اإلدارة العامــــة ــــات القوميــــة   هي  اجلهــــود املبذولــــة ملكافحــــة الجتــــار إىل أي ــــاا  وأشــــارت .األللي
كرواتيــا األرجنتــت  وشــكعت  .لوطنيــة مــ  املعــايمل الدوليــةباألشــخاح مــن خــ(ل مواءمــة التشــريعات ا

 .  التدابمل اإلضافية املشار إليها   تقريرها الوطر علن امل ي لدماا 
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ملكافحـــــة الجتـــــار بالنســـــاء واألطفـــــالا  للخيـــــوات املتخـــــذةوأعربـــــت أرمينيـــــا عـــــن تقـــــديرها  -27
بـــادرات التوعيـــة عـــن طريــــق ديرها ملتقـــعـــن  وللتعـــاون مـــ  اجملتمـــ  املـــدي بشـــجن هـــذ  املســـجلة ف ـــ(ا 

ول أـــت اجلهـــود الراميـــة إىل  ايـــة  قـــو  األلليـــات القوميـــة  .وعمليـــات التـــدريبوســـا ط اإلعـــ(ز 
شــواغ  األلليــات  التعبــمل بقــدر كــام  عــنأشــارت إىل عــدز  بيــد أ ــاوتعزيــز التســامح بــت األعــرا ؛ 

 .القومية ول اياها
)التمييـز اجلنسـايا ملعاجلة التمييـز القـا م علـن نـوع اجلـن   وسلمت أس اليا باجلهود املبذولة -2٨

ضـــــد  ياجملتمعـــــ  وأشـــــارت أســـــ اليا أي ـــــاا إىل ورود تقــــارير عـــــن اســـــتمرار التمييـــــز  .والعنــــف املنـــــز 
 .األللياتا  ا   ذل     الت التعليم والعم  والسكن والرعاية الصحية مجاعات

للحــــــد مــــــن  الــــــة الكتأــــــان   مراكــــــز ال تكــــــاا  ول أــــــت النمســــــا التــــــدابمل املتخــــــذة -29
وأشـــارت إىل الشـــواغ  الـــل أعربـــت  .تحســـت الرعايـــة الصـــحية لألشـــخاح ا ـــرومت مـــن  ـــريتهملو 

عنهــــا جلنــــة مناه ــــة التعــــذيبا وجلنــــة  قــــو  اليفــــ  بشــــجن عــــدز تــــوفمل ضــــمانات لانونيــــة يــــبلء 
وأعربـت النمسـا  .ألطفـالإىل االنسـبة لمحاكمـةا ول سـيما بالسـابق لاألشخاحا وال تكاا امليـول 

الشـــرطة علـــن التـــدريب الكـــا  للتصـــد   أفـــراد صـــول عـــدز ورود تقـــارير عـــن  إااءعـــن للقهـــا أي ـــاا 
 .شج م شجن اجلناة وبتوجين التُّهم إليهم ال حايا القياز أ ياناا بالقب  علنللعنف املنز ا وعن 

وأعربــت بــنن عــن تقــديرها للكهــود الــل بــذلتها كرواتيــا منــذ اجلولــة األوىل ور بــت بالتصــديق  -30
علــن اتفاليــة لهــا  بشــجن  ايــة األطفــال والتعــاون    ــال التبــر علــن الصــعيد الــدو ا وباعتمــاد 

 .العنف اجلنسي بجفعال املتعلقةالربوتوكول اااح باإلجراءات 
الشـــواغ  الـــل أعربـــت عنهـــا مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية ول أـــت البوســـنة وايرســـ   -31

  املا ـة مـن العا ـدين مـن األلليـة الصـربية مـن احلصـول علـن  15ن لشبون ال(ج ت بشجن عـدز ًكـ
               املا ـــــة مـــــنهم   لـــــري تفتقـــــر إىل اليـــــر  املعبـــــدةا وتعـــــذر 33وعـــــي   امليـــــا  الصـــــاحلة للشـــــربا 

 6٨املرتفـ   )ول أـت أي ـاا معـدل البيالـة  .النقـ  العـاز علـن خـدمات هم  املا ة مـن 40  صول

ول أـــت أي ـــاا أن العا ـــدين مـــن األلليـــات يواجهـــون  .  املا ـــةا   أوســـائ العا ـــدين مـــن األلليـــات
 .ات تقاعديةمعاشاحلصول علن   هم قتتعلق  مشاك  

ملبسســي الــوطر حلقــو  اإلنســان مــن وأثنــت الرباايــ  علــن كرواتيــا لتعزيــز إطارهــا القــانوي وا -32
ـــ مـــن بـــدء ســـريان كـــ  مـــن 2011ز   عـــامـــا  ـــد   خـــ(ل   ذاملأـــاسا الـــجمت القـــانون املتعلـــق ب

 ــيل  أي ـــاا  هـــاز اآلليـــة الولا يـــة الوطنيـــةا ولــانون إعـــادة التجهيـــ  املهـــر لألشـــخاح ذو  اإلعالـــة ي
 .وتو يفهم

اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة علــن كية الر يســية و تنفيــذ الوثــا ق الســ اتيعلــن بلشاريــا  وأثنــت -33
ويســت مســتوي التثقيــف بشــجن  اوضــمان احلصــول علــن املســاعدة القانونيــة اجملانيــة اجــرا م الكراهيــة
الراميــة وأعربــت عــن تقــديرها ليــاذ تــدابمل ملموسـة مــن أجــ  تعزيــز فعاليــة جهودهــا  . قـو  اإلنســان

ول أـت بلشاريـا اعتمـاد بعـ  التشـريعات التقدميــة  .املنــز  ايـة  قـو  املـرأة ومكافحـة العنـف إىل 
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وســلمت بــاجلهود املبذولــة   إطــار املشــروع الولــا ي الــوطر  .بشــجن العنــف القــا م علــن نــوع اجلــن 
صــا بة املصــلحة  ــا املختلفــة ا وهــو مشــروع يشــم  اجلهــات "بــ( عنــف العــي  " الــذ  ُيمــ  عنــوان

 .ومية  ذل  الشرطة واملنأمات غمل احلك
           ور بــــــت كنــــــدا بتجييــــــد كرواتيــــــا للتوصــــــية املقدمــــــة   إطــــــار الســــــتعراض الــــــدور  الشــــــام  -34
 إااءوأعربـت كنـدا عـن للقهـا  .اياذ تدابمل للق اء علـن التمييـز ضـد الرومـا والداعية إىل 2010ز لعا

عــدز إىل  حلكوميــة نأــراا مــا يتعــذر علــيهم احلصــول علــن ااــدمات ا ورود تقــارير تفيــد بــجن الرومــا كثــملاا 
 .ًتعهم  ركز لانوي داخ  البلد

 .اللتـــزاز  قـــو  اإلنســـان وبالتصـــديق علـــن معاهـــدات  قـــو  اإلنســـانعلـــن شـــيلي  وأثنـــت -35
ور بـــت باعتمـــاد لـــوانت تتعلـــق بـــالتمييز ضـــد األلليـــات القوميـــة وباملســـاواة بـــت اجلنســـت واحلـــق   

املأــاس   جمت علــق بــتال ــوء علــن بــدء نفــاذ القــانون امل وســليت .املســاعدة القانونيــةاحلصــول علــن 
 .اجلنست بت املساواة لتعزيز مكتب علن إنشاء أي اا  وأثنت .2011ز عا

ر يســـة الوفـــد الكـــروال علـــن تـــوفمل  أّكـــدتوفيمـــا يتعلـــق  قـــو  األشـــخاح ذو  اإلعالـــةا  -36
السياســــات احلاليــــة ولالــــت إن هــــذا هيمنــــة   املفكــــرة الباعتبارهــــا  خــــارج إطــــار املبسســــاتالرعايــــة 

مـن  ولالـت إن عـدداا  .البدنية والعقليـة علـن  ـد سـواء اتاإلجراء ييبق علن األشخاح ذو  اإلعال
 لــــد ُ وللــــت لكــــي تقــــّدزمراكــــز إليــــواء األشــــخاح ذو  اإلعالــــة الــــل كانــــت تعمــــ  كاملبسســــات 

النــدماج شــخاح ذو  اإلعالــة ألل يّقــقولــد  .اجملتمــ  ا لــي   إطــارخــدمات العيــادات ااارجيــة 
ويقـق إدمـاج األطفـال ذو  اإلعالـة مـن خـ(ل  املعيشـيةاملسـاعدة  بينهـاوسا   من   اجملتم   ملة 

علـــن وجــن التحديـــد دمـــ  و ــر   . املســـاعدة عنــد اللـــزوزميتقــدجـــري و  .التحــالهم باملـــداره النأاميــة
ويق ـــي  .حهم احلـــق   التصـــويتمـــن مـــن بينهـــاالعقليـــة والذهنيـــة بيـــر   اتاإلعالـــ  األشـــخاح ذو 

عــــدد  يزيــــدإجـــراء اســــُتحد  لزيــــادة تيســــمل تشـــشي  األشــــخاح ذو  اإلعالــــة بــــجن تلتـــزز كــــ  شــــركة 
العشــرين بتشــشي  شــخ  وا ــد علــن األلــ  مــن ذو  اإلعالــة؛ ولــد ارتفــ  هــذا العــدد عــن مو فيهــا 

 .بارتفاع عدد املو فت
دخلـت علـن القـانون اجلنـا يا أشـمل إىل تشيـملات أُ  علن األس لة املتعلقـة بـالعنف املنـز ا ورداا  -37
القــب  املــزدوج ) إلقــاء القــب ممارســة  س تعــد ُتيب ــقو  .العنــف املنــز  جرميــة جنا يــة الــن  علــن أنأ  

               معلومــــات عــــن التــــدابمل املعمــــول  ــــا أثنــــاء اإلجــــراءات وبعــــدها  ولُــــدمت .ال ــــحية واجلــــايا علــــن
اآلمنـــة إليـــواء ضـــحايا العنـــف املنـــز      الـــدورويبلـــغ عـــدد  .ال ـــحية وعـــن البيـــتإلبعـــاد اجلـــاي عـــن 

 .داراا  19ا كرواتي
 تتمثــ  خيــوة جري ــة ومثــملة للكــدل لــد ايــذتوخبصـوح مكافحــة الفســادا ليــ  إن كرواتيــا  -3٨
املســـبولت والتحقيـــق معهـــم مـــن أجـــ  معاجلـــة هـــذ  املســـجلة علـــن أعلـــن الق ـــا ية ألرفـــ  ( قـــة امل  
               اســــــــ اتيكية مكافحــــــــة الفســــــــاد اســــــــُتخدمت طريقــــــــة تشــــــــاركية   إعــــــــدادولــــــــد  .ســــــــتوي ممكــــــــنم
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إذ فــــا  عــــدد املشــــاركت   تصــــميمها   2015ر فربايــــ/ا املعتمــــدة   شــــبائ2020-2015ة للفــــ  
 .ا  ا   ذل  منأمات غمل  كوميةمشاركاا  األربعت

تفشــــي التمييــــز املســــت  ضــــد املــــرأة    ــــال وخبصــــوح املســــاواة بــــت اجلنســــتا أشــــمل إىل  -39
 .واستحدثت إجااة األبوة إلاالة الشنب الوال  علن النساء البا ثات عن عم  .العمالة

عا ـــدا  354 000 دولر علـــن إســـكان  ـــو مليـــارات  6و 5 ولـــد أنفقـــت كرواتيـــا مـــا بـــت -40
 149 ٨٨7  ا  صـــــو  إطـــــار برنـــــام  اإلســـــكان .ن العرليـــــة الصـــــربيةمـــــ 130 000 بيـــــنهم  ـــــو

 .شخصــاا علــن منــاال واود مخــرون بــاملواد ال(امــة إلصــ(ز منــاايم أو جــري إيــوا هم بيريقــة أخــري
وفيمــا يتعلــق بق ــية املمتلكــات  .شخصــاا بــ( ســكن أو يعيشــون ك(ج ــت  4٨0 ول يــزال هنــام  ــو

               فيمـــــاويت باســـــتخدامهاا ليـــــ  إن مجيـــــ  احلـــــالت لـــــد ُســـــ ألشـــــخاح مخـــــريناملهكـــــورة الـــــل  ـــــح 
 .ليد التسوية  الت  7ا  الةا بينه 13ا عد
كــذل    وأثنــت .وأثنــت الصــت علــن كرواتيــا ملشــاركتها البنــاءة   الســتعراض الــدور  الشــام  -41

ـــــن  ـــــةعل ـــــة الجتماعي ـــــانون الرعاي ـــــةا ول ـــــة اجملاني ـــــد املتعلـــــق باملســـــاعدة القانوني                    اعتمـــــاد القـــــانون اجلدي
ملسـاواة بـت اجلنسـت الـل تسـتشر  أربـ  سـنواتا مـن أجـ  املتعلقـة باا والسياسة الوطنيـة 2014ز لعا

ور بــت بــاجلهود املبذولــة  .ايــادة يســت و ايــة  قــو  املــرأة   العمــ  والصــحةا ومنــ  العنــف املنــز 
 .  2020-2013ة وض  الس اتيكية الوطنية إلدماج الروما للف  بشجن بشجن  قو  الروما و 

مــن  يــ   إلامــة  تمــ  أكثــر عــدلا  صــوب وأثنــت كوســتاريكا علــن كرواتيــا إل رااهــا تقــدماا  -42
    مشـــاركة النســـاء يشـــكّ  الـــذ الوصـــول إىل الســـليةا ولعتمادهـــا لـــانون املســـاواة بـــت اجلنســـتا 

  و ثـت كوسـتاريكا كرواتيـا علـن تعزيـز بـرام  التثقيـف بشـجن  قـو  .املناصب الل ُتشـش  بالنتخـاب
 .الربنام  الوطر الكروال عن طريقاإلنسان 

               وأعربــــــت كوبــــــا عــــــن تقــــــديرها لتنفيــــــذ الربنــــــام  الــــــوطر حلمايــــــة وتعزيــــــز  قــــــو  اإلنســــــان  -43
؛ 2015-2011ة والسياســـة الوطنيـــة لتحقيـــق املســـاواة بـــت اجلنســـت للفـــ    2016-2013ة للفـــ  

درجات املتعلــق بــديــد اجلقــانون ال ــال الرياضــة؛ واعتمــاد وإنشــاء اللكنــة الوطنيــة ملكافحــة العنــف   
 .للدولة أع اء النيابة العامةواختصاح ة القانوني واملهنا اكم واختصاصها 

احلكومــة الكرواتيــة لتنفيــذ التزاما ــا الدوليــة املتعلقــة الــل ايــذ ا تــدابمل علــن اللــربح  وأثنــت -44
 ور بـت علـن وجـن ااصـوح باملبــادرات املتخـذة لتعزيـز  قـو  املـرأة واليفـ  ف ــ(ا  . قـو  اإلنسـان

 .عن تر يبها بالتدابمل املتخذة للق اء علن التمييز  مي  أشكالن
الــوطر وعــن  تقريــر ور بــت اجلمهوريــة التشــيكية بوفــد كرواتيــا وأعربــت لــن عــن شــكرها علــن  -45

 .فاا تقديرها للرد علن بع  األس لة املعدة سل
   ــال إصــ(ز املبسســات والتشــريعات   ــدثتوســلمت مصــر بــالتيورات اإل ابيــة الــل  -46

ور بـــت بـــاجلهود الراميـــة إىل الق ـــاء علـــن العنـــف اجلنســـيا ومكافحـــة خيـــاب  .وتنفيـــذ السياســـات
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ء املســاعدة القانونيــة املقدمــة   إطــار النأــاز الق ــا يا والرتقــا وجــودةتــوافر  يســتالكراهيــةا وإىل 
املعاملــــــة ومنعهمــــــا   مراكــــــز  وإســــــاءةومكافحــــــة التعــــــذيب  اباملبسســــــة الوطنيــــــة حلقــــــو  اإلنســــــان

ًثيـــ  أف ـــ  للنســـاء   احليـــاة العامـــة إ ـــاد ليـــ  أشـــوائ   ضـــمان علـــن مصـــر  وأثنـــت .ال تكـــاا
 .والسياسية

التوصــــيات  معأــــمول أــــت إســــتونيا التقــــدز ا ــــرا    ــــال  قــــو  اإلنســــان و  تنفيــــذ  -47
 .السياســـاتشـــجن   الســـتعراض الســـابق مـــن ال ا ـــات بإليهـــا أثنـــت علـــن كرواتيـــا لتنفيـــذ مـــا لـــدز و 

اعتمــاد القــانون املتعلــق بــاللكوء ولــانون بملأــاس و بــجمت اور بــت إســتونيا ببــدء نفــاذ القــانون املتعلــق 
 اجلنســــت لتعزيــــز املســــاواة بــــت اجلاريــــةباملســــاعي  ونّوهــــت .مكافحــــة التمييــــز   مجلــــة لــــوانت أخــــري

 .ولف التمييز ضد املرأةلو 
وبـــاجلهود  2013 ديســـمرب/ور بـــت فرنســـا بالتصـــديق علـــن اتفاليـــة لهـــا    كـــانون األول -4٨

 .ضــحايا النــزاع املــدنيت يةوضــع 1995-1991ب لعنــف اجلنســي خــ(ل  ــر ا ضــحايااملبذولــة ملــنح 
علـــن عالبـــة املالتـــدابمل املتخـــذة ملنـــ  ولمـــ  خيـــاب الكراهيـــة و  معرفـــةوأعربـــت فرنســـا عـــن رغبتهـــا   

 .الصحفيت التهديدات املوج هة إىل
ور بت جورجيا بالتصديق علـن اتفاليـة خفـ   ـالت انعـداز اجلنسـية وأثنـت علـن كرواتيـا  -49

  مـنوطلبـت جورجيـا  .ملا تبذلن من جهود   سبي  تعزيـز  ايـة  قـو  اإلنسـان علـن الصـعيد الـوطر
التـــدابمل اإلصـــ( ية علـــن األ ـــدا  مـــرتكر  الكيفيـــة الـــل طُبقـــت  ـــاكرواتيـــا تقـــدمي معلومـــات عـــن 

 .املتخذة بشجن ا تكاا األ دا  السابق للمحاكمة اايواتول أت  .اجلرا م اجلنا ية
ـــــذ  -50 ـــــةا وتنفي ـــــة بشـــــجن الشـــــراكة املدني ول أـــــت اململكـــــة املتحـــــدة اعتمـــــاد تشـــــريعات تقدمي

أمـــت  بجعمـــالونوهـــت  .األلليـــاتب املتعلـــقالوطنيـــة إلدمـــاج الرومـــاا والقـــانون الدســـتور  الســـ اتيكية 
ــــــذ و ألشــــــخاح ذو  اإلعالــــــة امأــــــاس  ــــــت عــــــن أســــــفها لنعــــــداز التنســــــيق بشــــــجن تنفي لكنهــــــا أعرب

 .الس اتيكية الوطنية إلتا ة فرح متكاف ة لألشخاح ذو  اإلعالة
لـانون  وخاصـةن تيـورات بشـجن  قـو  املـرأةا مـ  ـد مـا إىل اليونان مـ  التقـدير  وأشارت -51

 ا2020-2014ة املســاواة بــت اجلنســت واســ اتيكية تنميــة لــدرة النســاء علــن تنأــيم املشــاري  للفــ  
   ــال   ــدثتالتيــورات الــل علــن كــذل    وأثنــت .ًثيــ  املــرأة لقيامهــا بزيــادةوأثنــت علــن كرواتيــا 

للنهـــوض  ـــذ  احلقـــو ا والســـ اتيكية الوطنيـــة حلقـــو  اجلهـــود املبذولـــة علـــن تعزيـــز  قـــو  اليفـــ  و 
 .اجلهود الرامية إىل تعزيز  قو  األطفال ذو  اإلعالة وكذل  علن 2020-2014ة اليف  للف  

املأـــاس وألـــرت بالصـــعوبات الـــل  أمـــت مبسســـةاملتخـــذة لتعزيـــز  بـــاايواتور بـــت هنشاريـــا  -52
لكنهـــا و بالتقـــدز ا ـــرا    ـــال مكافحـــة التمييـــزا  ونوهـــت .يـــا يصـــي  مزيـــد مـــن املـــوارد تواَجـــن  
 .يدياتا ول سيما فيما يتعلق باأللليات القومية والعرلية استمرار وجودل أت 
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وأثنـــــت إندونيســـــيا علــــــن كرواتيـــــا ملـــــا ايذتــــــن مـــــن تـــــدابمل لتنفيــــــذ التوصـــــيات املنبثقـــــة عــــــن  -53
واصـــلة تنفيـــذ  يـــة لهـــا ا وكـــذل  بالتصـــديق علـــن اتفالوذلـــ  الســـتعراض الـــدور  الشـــام  األول 

علـــن  بالتجكيـــدور بـــت  ا 2016-2013ة الربنـــام  الـــوطر حلمايـــة وتعزيـــز  قـــو  اإلنســـان للفـــ  
   ــــال إدخــــال األشــــخاح   ــــدثتول أــــت التيــــورات اإل ابيــــة الــــل  .املســــاواة بــــت اجلنســــت

ــــــذ القــــــوانت  ــــــةا وتنفي ــــــة إىل مبسســــــات رعاي ــــــجمراض عقلي ــــــة إاملصــــــابت ب مكافحــــــة الجتــــــار ىل الرامي
 .باألشخاح و اية ضحايا العنف املنز 

ول ــــع العــــرا  التقــــدز ا ــــرا    ــــال  ايــــة  قــــو  اإلنســــانا ول ســــيما اعتمــــاد لــــوانت  -54
ور ــــب بتــــدابمل مكافحــــة الفســــاد والعنــــف  .احلمايــــة الجتماعيــــة وخيــــة العمــــ  املتعلقــــة باأللليــــات

 .عدز املساواة   األجر بت الرج  واملرأة وإاالة ا احلياة العامةاملنز ا وتشكي  املشاركة النسا ية  
الســـ اتيكية  الشـــام  للكميـــ  عـــن طريـــقيرلنـــدا بالتـــدابمل املتخـــذة لتعزيـــز التعلـــيم أور بـــت  -55

الوطنيـــة إلدمـــاج الرومـــا وخيـــة العمـــ  املرتبيـــة  ـــاا وأعربـــت عـــن أملهـــا   أن تتواصـــ  هـــذ  اجلهـــود 
ش ومخـــرين و أوارشـــواتيـــا لقـــرار ا كمـــة األوروبيـــة حلقـــو  اإلنســـان بشـــجن ل ـــية   تنفيـــذ كر  وتســـاعد

كرواتيـا علـن ايـادة القـدرة اإلداريـة للمحـاكم علـن النأـر   ل ـايا جـرا م يرلنـدا  أو ثـت  .ضد كرواتيـا
بشـجن مــنح تعوي ــات  ‘ سـجلة العنــف ضـد املــرأة ةاملعنيــ ةاااصـ ةاملقــرر ‘وأشــارت إىل شـواغ   .احلـرب

            معاملــــة األشــــخاح ذو  اإلعالــــةا إااءوأعربــــت عــــن للقهــــا  اضــــحايا العنــــف أثنــــاء احلــــربلنســــاء ل
فر العـــ(ج األطفـــال ذو  اإلعالـــة املـــودعت   مبسســـات رعايـــة وعـــدز تـــو العـــدد املتزايـــد لول ســـيما 
 .  املبسساتعلن  و مناسب والرعاية 

 ـرا ول أـت التقـدز الـذ  أُ  .لـن تقريـر  الـوطرالوفـد الكـروال وشـكرتن عبور بت إسرا ي   -56
  معـــــرض تقـــــدمي  اوأشـــــارت .   ـــــال  قـــــو  اإلنســـــان منـــــذ الســـــتعراض الـــــدور  الشـــــام  األول

 .أمت املأاس الكروال وجلنة  قو  اليف  تقاريرإىل توصيا اا 
ــــاوأثنــــت  -57 ــــاإلجراءات  إييالي ــــا لعتمادهــــا الربوتوكــــول ااــــاح ب بق ــــايا  املتعلقــــةعلــــن كرواتي

مايـــة  قـــو  األشـــخاح املنتمـــت إىل ألليـــاتا حلباإلطـــار القـــانوي  وأ اطـــت علمـــاا  .العنـــف اجلنســـي
اإلييــاليون ن و الســكان األصــلي اللــذين يتمتــ   مــااحلمايــة والنــدماج  ملســتويوأعربــت عــن ارتيا هــا 
 .يامل   مقاطعة إستالذين يم وض  األللية 

األمــــم كرواتيــــا مــــ  األمــــم املتحــــدةا ول ســــيما مــــ  مفوضــــية  ونول أــــت لملغيزســــتان تعــــا -5٨
   ـــال  قـــو  اإلنســـانا والتـــدابمل األخـــري الســـامية حلقـــو  اإلنســـانا واملنأمـــات الدوليــة املتحــدة 

تنفيـــذ عــن طريـــق الــل يققـــت  والنتـــا  لمــرأةا للتمكـــت لاملتخــذة لتعزيـــز اإلطــار القـــانوي واملبسســي 
 .ا2012-2006) تعلقة  قو  اليف  ومصاحلنااية الوطنية لألنشية امل

التقـــدز  ود نـــتليبيـــا كرواتيـــا لتنفيـــذها التوصـــيات املنبثقـــة عـــن الســـتعراض األول  وامتـــد ت -59
ور بــت بالتــدابمل املتخــذة بشــجن التمييــز العنصــر ا واملســاواة  .ا ــرا    ــال  ايــة  قــو  اإلنســان

املــــرأةا و قــــو  اليفــــ ا و قــــو  األشـــــخاح ذو   بــــت اجلنســــتا والعنــــف املنــــز ا والعنــــف ضــــد
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ور بــــت ليبيـــا بالتــــدابمل املتخــــذة    .والجتـــار باألشــــخاح وملتمســــي اللكـــوء اواملهــــاجرين ااإلعالـــة
 .فيها يُفَص  ال إلامة العدلا وباجلهود الرامية إىل احلد من تراكم الق ايا الل س 

تعزيـــــز اإلطـــــار مـــــن أجـــــ  راض األول ول أـــــت ماليزيـــــا اجلهـــــود الـــــل بـــــذلت منـــــذ الســـــتع -60
كــت املــرأة يقيــق اجلهــود املبذولــة بشــجن وأثنــت علــن  .التشــريعي واملبسســي املســاواة بــت اجلنســت ًو

 وأشــارت إىل .وكــذل  بشــجن  قــو  اليفــ  مــن خــ(ل اعتمــاد الســ اتيكية الوطنيــة حلقــو  اليفــ 
ا   ذلـــ     ـــال مكافحـــة العنـــف التحـــديات القا مـــة    ـــال تعزيـــز و ايـــة  قـــو  اإلنســـانا  ـــ

 .املنز  واملوالف السلبية الل تستهدم األلليات العرلية والتحيز ضدهم
املأــــــاسا وبتعــــــدي  لــــــانون الرعايــــــة بــــــجمت ور بــــــت ملــــــديف ببــــــدء نفــــــاذ القــــــانون املتعلــــــق  -61

الشــام  ول أــت اجلهــود املبذولــة لتــوفمل التعلــيم . 2014ز اعتمــاد لــانون األســرة لعــابالجتماعيــةا و 
 .ألطفـــــال ذو  اإلعالـــــةا واإلجنـــــااات الـــــل يققـــــت    ـــــال رعايـــــة األطفـــــالللكميـــــ  مـــــن أجـــــ  ا

 .وشكعت علن التنسيق فيما بت ايي ات احلكومية املعنية برعاية األطفال
ة اجملانيـة وأعربـت عـن أملهـا وأثنت املكسي  علن كرواتيا لبدء نفـاذ لـانون املسـاعدة القانونيـ -62

إتا تهــا  بــدأ عــدز التمييــزا  ــا   ذلــ     ضــمان إمكانيــة احلصــول علــن املســاعدة القانونيــة عمــ(ا 
املأـاس أن يأـن مهـاز أمـت كرواتيـا علـن ضـمان املكسـي   وشـكعت  .للمهاجرين وملتمسـي اللكـوء

 .األخري ايي ات احلكومية ومنالدعم املناسب من الربملان ب
املثليــــات واملثليــــت ب فيمــــا يتصــــ  مســــاع  وأثــــ  اجلبــــ  األســــود علــــن كرواتيــــا ملــــا تبذلــــن مــــن  -63

ومزدوجــي امليــ  اجلنســي ومشــاير  ايويــة اجلنســانية و ــاملي صــفات اجلنســتا ور ــب باعتمــاد لــانون 
جل وســ .الــزواجاحلــق   لانونيــة تشــم   مــن نفــ  اجلــن   قولــاا  األاواجنح ميــالــذ   الشــراكة احلياتيــة

وعــن اايــط املســتقبلية لتعزيــز و ايــة  قــو  املثليــات واملثليــت ومزدوجــي  يققــتعــن النتــا   الــل 
وأعــرب اجلبــ  األســود عــن تقــدير   .امليــ  اجلنســي ومشــاير  ايويــة اجلنســانية و ــاملي صــفات اجلنســت

احلــد مــن عــدد  ول ــع التقــدز ا ــرا    ــال .للكهــود املبذولــة    ــال تعزيــز و ايــة  قــو  اليفــ 
 .األطفال املودعت   مبسسات الرعاية وتعزيز خدمات الرعاية النهارية

 وطنيــة اســ اتيكية اعتمــاد ول ــع .املنــز  العنــف ملكافحــة املتخــذة بالتــدابمل املشــرب ور ــب  -64
 قـو  يسـت  الـة وهنج كرواتيا علـن مـا أ راتـن مـن تقـدز بشـجن  .املدي للمكتم  مباتية بي ة إل اد

           لسياســــــات املتعلقــــــة بتحقيــــــق املســــــاواةجلــــــار  لتنفيـــــذ االول ــــــع  .املـــــرأة ومكافحــــــة العنــــــف املنــــــز 
        .بت اجلنست

شــــىت مــــن أجــــ  الق ــــاء علــــن التمييــــز ويقيــــق  وأثنــــت ناميبيــــا علــــن كرواتيــــا لبــــذيا جهــــوداا  -65
ا وخيـة العمـ  2016-2013ة الربنـام  الـوطر حلمايـة وتعزيـز  قـو  اإلنسـان للفـ   مث املساواةا 

والسياســة اا 2015-2013) بلــوا املســاواة   احلقــو     ــال اإلدمــاج تعرلــ إلاالــة احلــواجز الــل 
 .  2015-2011 ملساواة بت اجلنستاملتعلقة باالوطنية 
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 إااءملســـاواة بـــت اجلنســـت وأعربـــت عـــن للقهـــا الراميـــة إىل يقيـــق اور بـــت هولنـــدا بـــاجلهود  -66
 تنــاولوأعربــت عــن للقهــا بشــجن القــدرة اإلداريــة للمحــاكم علــن  .مســتويات العنــف املنــز  ضــد املــرأة

 مســجلة وتنــاولالتحقيقــاتا وســرعة الــدعاوي املتعلقــة  ــرا م احلــرب وتــوفمل الــدعم واحلمايــة للشــهودا 
            عــــــدز اســــــتق(ل الق ــــــاء وهــــــو مــــــا أدي إىل إضــــــعامأي ــــــاا بشــــــجن  ولالــــــت إ ــــــا للقــــــة .الرفــــــات

 .سيادة القانون
يســنت باعتمــاد لــانون املســاواة لــد وذكــرت نيكــاراغوا أن  الــة  قــو  اإلنســان   كرواتيــا  -67

 .عن لانون األسرة الذ  ينأم  قو  اليف  التصديق علن اتفالية لها ا ف (ا ببت اجلنستا و 
 ا2016-2013ة الربنــام  الــوطر حلمايــة وتعزيــز  قــو  اإلنســان للفــ  وأشــادت نيكمليــا ب -6٨

إىل و  اتنفيــذ تــدابمل مكافحــة التمييـــز الراميــة إىلور بــت  هـــود احلكومــة  .وبإنشــاء مليــة أمــت املأــاس
وأثنـــت كـــذل  علـــن   .اســـتحدا  مليـــة ملكافحـــة جـــرا م الكراهيـــةإىل و  اتعزيـــز املســـاواة بـــت اجلنســـت

القـانون الدسـتور  املتعلـق  قـو  األلليـات القوميـة ول أـت اجلهـود املبذولـة بشـجن كرواتيا لتنفيذها 
 ". ياة ب( عنف" املعنوناملشروع 

وأثنت النروي  علن كرواتيا ملا تبذلن مـن جهـود مـن أجـ  يسـت تشـريعا ا املتعلقـة  كافحـة  -69
الـــل تقـــ  ضـــد الصـــرب  لـــ وخاصـــة ت - جرا م الكراهية والتمييزا وأشارت إىل أن  واد  العنف

بـــت فيهـــا وأعربـــت عـــن للقهـــا إااء عـــدد الق ـــايا الـــل س يُ  .مســـجلة خيـــملة تشـــك ل تـــزال  - والرومـــا
ال كيــز   اال  مــا أثنــاء احلــربا بينمــاالــل ارُتكبــت حلقــو  اإلنســان الشــديدة نتهاكــات بال واملتعلقــة

وأشـارت النـروي  إىل  .ارتكبهـا الصـربعلـن اجلـرا م الـل بشك  غمل متناسـب  ينصباختيار الق ايا 
 .املنز العنف عدز وجود نأاز فعال لدعم ضحايا العنف اجلنسي و 

ملســاواة بــت اجلنســت الــل تتنــاولا املتعلقــة بالسياســة الوطنيــة ارتيا هــا لوأعربــت الفلبــت عــن  -70
ــــدعم  وشــــكعت  .ءاألعمــــال مــــن النســــاإىل منّأمــــي   مجلــــة أمــــورا الفكــــوة   األجــــورا وتقــــدمي ال

وأعربــــت عــــن  .املتســــاوية املعاملــــة مــــن ضــــمن املســــتفيداتنســــاء الرومــــا  إدراجالفلبــــت كرواتيــــا علــــن 
 .بالبشر تقديرها أي اا للتدابمل الرامية إىل تعزيز  اية ضحايا الجتار

 بالعمــ  املنَكــزا ونوهــت لكرواتيــا تقريــر الــوطرالوشــكرت بولنــدا الوفــد الكــروال علــن تقــدمي  -71
 .لسنوات األخملة    ال تيبيق املعايمل الدولية حلقو  اإلنسان  ا
سـيما منـذ تقـدمي تقريرهـا  لو ور بت الربتشـال بـالتزاز كرواتيـا  مايـة وتعزيـز  قـو  اإلنسـانا  -72

دخلـت وسـليت الربتشـال ال ـوء علـن التحسـينات الـل أُ  .األول   إطار الستعراض الدور  الشام 
الربوتوكـــول الختيـــار  لتفاليـــة  قـــو  اليفـــ  املتعلـــق بـــإجراء علـــن توليـــ  الو علـــن اإلطـــار املبسســـي 

 .تقدمي الب(غات
إعـــداد وتنفيـــذ الربنـــام  الـــوطر بور بـــت مجهوريـــة كوريـــا بالتصـــديق علـــن اتفاليـــة لهـــا ا و  -73

والســ اتيكية الوطنيــة للحمايــة مــن العنــف  ا2016-2013ة حلمايــة وتعزيــز  قــو  اإلنســان للفــ  
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ولالـــت إ ـــا ل تـــزال  .عـــن ســـن القـــانون اجلديـــد املتعلـــق باملســـاعدة القانونيـــة اجملانيـــة ا ف ـــ(ا اأُلســـر 
 .ه ضد األطفالأو العنف املمارَ  اأُلسر للعنف بشك  مناسب التصد   عدزتشعر بالقلق إااء 

مايـــة وأثنـــت مجهوريـــة مولـــدوفا علـــن التقـــدز ا ـــرا بوســـا   منهـــا تنفيـــذ الربنـــام  الـــوطر حل -74
ونوهــــت باألنشــــية  .املأــــاس وتعزيــــز مكتــــب أمــــت ا2016-2013ة وتعزيــــز  قــــو  اإلنســــان للفــــ  

بــاآلراء غــمل وذكــرت الشــواغ  املتعلقــة  .اإلبــ(ا عــن الجتــار بالبشــر   ــال الراميــة إىل ايــادة الــوعي 
املزيـــد عـــن  املهنيـــتا وأبـــدت اهتمامهـــا  عرفـــةالســـا دة لـــدي ضـــحايا الجتـــار بالبشـــر  املناســـبة بشـــجن

والق ـــاة لفهـــم  الـــة هـــبلء  وأع ـــاء النيابـــة العامـــةأنشـــية التوعيـــة العامـــة الـــل تســـتهدم األطبـــاء 
وأشـارت إىل السـ اتيكية الوطنيـة حلقـو  اليفـ  وإدمـاج اتفاليـة  لـ  أوروبــا  .أف ـ  ال ـحايا فهمـاا 

 .انون اجلنا يماية األطفال من الستش(ل اجلنسي والعتداء اجلنسي   الق  املتعلقة
املتعلقـــة السياســـة الوطنيـــة  مثـــ ور بـــت رومانيـــا باعتمـــاد اســـ اتيكيات وخيـــط عمـــ  شـــىتا  -75

                 ا والســــــــــ اتيكية الوطنيــــــــــة إلدمــــــــــاج الرومــــــــــا 2015-2011ة ملســــــــــاواة بــــــــــت اجلنســــــــــت للفــــــــــ  با
 .ة جــــرا م الكراهيــــةوخيــــة العمــــ  املرتبيــــة  ــــاا والتــــدابمل املتخــــذة ملكافحــــ ا 2020-2013ة للفـــ  

وأشــــارت أي ــــاا إىل اإلجــــراءات اإل ابيــــة املتخــــذة بشــــجن معاملــــة األشــــخاح املنتمــــت إىل األلليــــات 
 .التعليمبشجن و 

ول ــع اليــاد الروســي اجلهـــود الــل تبــذيا كراوتيــا لتنفيـــذ التزاما ــا الدوليــة املتعلقــة  قـــو   -76
التمييــز إىل يــديات فيمــا يتعلــق باملســاواة بــت اجلنســتا و اســتمرار وجــود إىل أي ــاا  وأشــار .اإلنســان

 . قو  األشخاح ذو  اإلعالةإىل ضد ألليل الصرب والروماا و 
بق ـايا العنـف  املتعلقـةوأثنت رواندا علن كرواتيـا لعتمادهـا الربوتوكـول ااـاح بـاإلجراءات  -77

ير الشـــروع   التخيـــيط للتصـــديق ول أــت مـــ  التقـــد .تنفيـــذها تـــدابمل ملكافحـــة التمييـــزلاجلنســيا و 
 .علن التفالية الدولية حلماية مجي  األشخاح من الختفاء القسر 

لكنهــا ل أــت و األلليــات القوميــةا  أفــراد وســل مت صــربيا بالتــدابمل املتخــذة حلمايــة  قــو  -7٨
االــــوا  مــــانا ا وأن أفــــراد األلليــــة الصــــربيةا  ــــن فــــيهم العا ــــدون وال(ج ــــو أن التمييــــز ل يــــزال لا مــــاا 

ضــمان املســاءلة عــن انتهاكــات  قــو  اإلنســان  أنــن ينبشــيأي ــاا  وذكــرت .مشــاك  شــديدةيواجهــون 
 .بعد ُيَ وإجراء يقيق نزين وشفام بشجن  الت الختفاء القسر  الل س  املاضياملرتكبة   

             اناوأثنـــت ســـملاليون علـــن كرواتيـــا لوضـــعها سياســـات واســـ اتيكيات بشـــجن  قـــو  اإلنســـ -79
ا والســــ اتيكية الوطنيــــة حلقــــو  اأُلســــر  ــــا   ذلــــ  الســــ اتيكية الوطنيــــة للحمايــــة مــــن العنــــف 

كرواتيــا علــن مواصــلة تيســمل ســب  ســملاليون  و ثــت  .والســ اتيكية الوطنيــة للرعايــة الصــحية االيفــ 
السياســـي و   - مـــاعيالجتأللليـــاتا   اجملـــال مجاعـــات االنهـــوض بـــاملرأةا ول ســـيما   أوســـائ 

ودعــــــت ســــــملاليون كرواتيــــــا أي ــــــاا إىل موافــــــاة اللكنــــــة املعنيــــــة بــــــاحلقو  اللتصــــــادية  .ســــــو  العمــــــ 
 .  تقدميها والجتماعية والثقافية وجلنة الق اء علن التمييز العنصر  بالتقارير الل تجخرت كثملاا 
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ــــز اإلطــــار علــــن ســــلوفاكيا  وأثنــــت -٨0 القــــانوي واملبسســــي مــــن خــــ(ل اجلهــــود الراميــــة إىل تعزي
 والعمــــ  الــــذ  يقــــوز بــــن ا2016-2013ة الربنــــام  الــــوطر حلمايــــة وتعزيــــز  قــــو  اإلنســــان للفــــ  

 اونوهــت ســلوفاكيا بــال كيز علــن  قــو  اليفــ  .مكتــب  قــو  اإلنســان و قــو  األلليــات القوميــة
دعت   مبسسـات مجيـ  األطفـال ذو  اإلعالـة واألطفـال املـو ًتّـ  وشكعت السليات علن ضـمان 

وأعربـت عـن ارتيا هـا للكهـود املبذولـة إلدمـاج األشـخاح  .فرح متساوية   احلصول علـن التعلـيمب
 .  اجملتم  ذو  اإلعالة

   ــــال تعزيــــز املســــاواة بــــت اجلنســــت   ــــد ور بــــت ســــلوفينيا بــــالتيور اإل ــــا  الــــذ   -٨1
 .جــي امليــ  اجلنســي ومشــاير  ايويــة اجلنســانيةاملــرأة واليفــ  واملثليــات واملثليــت ومزدو  كــ  مــن  و قــو 

بشــــبون األطفــــالا  املتخصصــــت املعنيــــتمكتــــب أمــــت املأــــاس وأمنــــاء املأــــاس  وأثنــــت علــــن أعمــــال
 .واملساواة بت اجلنستا واألشخاح ذو  اإلعالة

. كافـــة التـــدابمل الـــل ايـــذ ا للق ـــاء علـــن العنـــف ضـــد املـــرأة  علـــنوهنـــجت إســـبانيا كرواتيـــا  -٨2
            ألطفــال مــن أجــ  ا الشــام  للكميــ عليهــا ملــا ايذتــن مــن تــدابمل ل ــمان تــوفمل التعلــيم إســبانيا أثنــت و 

   .ذو  اإلعالة
ور بــت دولــة فلســيت بــاجلهود املبذولــة لتعزيــز  قــو  اليفــ  وأثنــت علــن كرواتيــا لياذهــا  -٨3

أعربــــت عــــن اســــتمرار للقهــــا ألن  غــــمل أ ــــا .الشــــام  للكميــــ لتحســــت مســــتوي التعلــــيم  خيــــوات
  احلصـــول  متســـاويةدا مـــا بفـــرح  يتمتعـــونضـــعف أو  رمـــان ل  يعيشـــون أوضـــاعاألطفـــال الـــذين 

 .علن التعليم
علــــن  لــــد ثبــــت أنــــن ينيــــو ول أــــت الســــويد أن إدمــــاج األلليــــات   اجملتمــــ  الكــــروال  -٨4

وأعربــت عــن  .اليـاد األورو اســتقبلت ألـ  عــدد مــن ملتمسـي اللكــوء   لـد وأن كرواتيــا  صـعوبات
 ــدم تشــكي  أصــحاب العمــ  علــن تو يــف األشــخاح ذو   ن مــبخراا تقــديرها للقــانون الــذ  ُســ

 .اإلعالة وإ اد فرح عم  يم
ور بـــت سويســـرا بـــاجلهود الـــل تبـــذيا كرواتيـــا لتبـــر مولـــف نقـــد  مـــن احلـــرب الـــل شـــهد ا  -٨5

كبـــت دا ول ســـيما فيمـــا يتعلـــق بـــاجلرا م الـــل ارتُ أنـــن لبـــد مـــن مواصـــلة اجلهـــو  وذكـــرتالتســـعيناتا 
 .وكررت أي اا اإلعراب عن الشعور بالقلق بشجن  اية  قو  األلليات .خ(ل تل  الف ة

اإلصــــــ( ات القانونيــــــة العديــــــدةا مثــــــ  لــــــانون تســــــكي  النــــــاخبتا علــــــن تايلنــــــد  وأثنــــــت -٨6
كرواتيـا علـن تايلنـد  وشـكعت  .اجلنسـت اإلجنااات الل يققت    ال تعزيـز املسـاواة بـت وامتد ت

ل تـــزال تشـــعر بـــالقلق  وأوضـــحت أ ـــا .بـــت اجلنســـتاالـــت لا مـــة  الـــل مـــامواصـــلة معاجلـــة الفـــوار  
 .بشـــجن العنـــف املنـــز ا ول أـــت نقـــ  املـــوارد املخصصـــة ألمـــت مأـــاس األشـــخاح ذو  اإلعالـــة

 .ور بت بالس اتيكية الوطنية للرعاية الصحية



A/HRC/30/14 
 

 

GE.15-12171 17/35 

 

إنشـــاء الفريـــق العامـــ  املعـــر بإصـــ(ز علـــن  هوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـ(فية ســـابقاا مج وأثنـــت -٨7
  وطلبــت إىل الوفــد التوّســ .ةالق ــا ي الســليةلواعــد اللتحــا   هنــة الق ــاء كوســيلة لصــون اســتق(ل 

التـدابمل امللموسـة املتخـذة حلمايـة ضـحايا العنـف املنـز  وتقـدمي معلومـات عـن التقـدز ا ـرا عرض   
 .لمرأة   اجملالت السياسي واللتصاد لتمكت البشجن 

ليشــل باعتمــاد لــوانت عــدةا  ــا   ذلــ  لــانون  ايــة األشــخاح الــذين  -ر وأشــادت تيمــو  -٨٨
املأـــاسا ول أـــت مـــ   نفـــاذ القـــانون املتعلـــق بـــجمتا ور بـــت ببـــدء عقليـــةيعـــانون مـــن اضـــيرابات 

               ولالـــــــت  .التقــــــدير اإلجنـــــــااات الـــــــل يققـــــــت    ـــــــال مكافحـــــــة الســـــــتش(ل والعتـــــــداء اجلنســـــــيت
لـــدعم لل ـــحاياا وأشـــارت  مناســـبةفر نأـــم اعـــدز تـــو  إااءليشـــل إ ـــا ل تـــزال تشـــعر بـــالقلق  - تيمـــور

 .استفادة األطفال من برام  الولاية إمكانيةبوجن خاح إىل  دودية 
وتيرلـــت ر يســـة الوفـــد الكـــروال   م( أا ـــا ااتاميـــة إىل عـــدد مـــن املســـا   الـــل أثار ـــا  -٨9

)التفاليــــة ي  ليــــة التصــــديق علــــن أربــــ  اتفاليــــات هــــبلشتهــــا عم  تلفــــةوأشــــارت إىل مرا ــــ   .الوفـــود
لربوتوكــــول الختيـــار  لتفاليــــة  قــــو  الدوليـــة حلمايــــة مجيـــ  األشــــخاح مــــن الختفـــاء القســــر ا وا

اليفــــ  املتعلــــق بــــإجراء تقــــدمي الب(غــــاتا والربوتوكـــــول الختيــــار  امللحــــق بالعهــــد الــــدو  ااـــــاح 
نـ  ومكافحـة العنـف ضـد   املتعلقـةواتفاليـة  لـ  أوروبـا  اباحلقو  اللتصادية والجتماعية والثقافيـة

اليــة الدوليــة حلمايــة  قــو  مجيــ  العمــال املهــاجرين وأفــراد التفب وفيمــا يتعلــق .املــرأة والعنــف املنــز ا
 املتعلقـة  اليـاد األورو ا تلتـزز بالسياسـة املشـ كة  لالـت إن كرواتيـاا بوصـفها دولـة ع ـواا  اأسـرهم

وعــــ(وة علــــن ذلــــ ا لــــدمت كرواتيــــا ســــفينة   .ايكرة ولــــذل  فإ ــــا ســــتأ  تعمــــ    هــــذا اإلطــــاربــــ
 .إلنقاذ ال(ج ت   البحر األبي  املتوسط ةهود األوروبياجلكمساية   

التحــديات الكــربي الــل ينيــو   جتــر  مواجهــة نوخبصــوح مســجلة الجتــار بالبشــرا لالــت إنــ -90
تبـذل    ـال التثقيـف والتـدريب منهـا تنأـيم  لقـات دراسـية بشـجن  وإن جهـوداا  .عليها هذا الجتـار

 لـد ُ ـددت علـن أ ـا بلـد مـنو ـا أن كرواتيـا  .توعيـةبرام  للتنفيذ اكتشام  الت الجتار بالبشر و 
علـــن  التجكيـــدا ول ســـيما خـــ(ل املوســـم الســـيا يا فقـــد انصـــب معـــاا بلـــدان املنشـــج وبلـــدان املقصـــد 

 .الشرطة و ره احلدود واجملتمعات ا لية أفرادتدريب 
ليــد  طفــ(ا  65د وجــو  عــنالوفــود  تبلشــوخبصــوح مســجلة األطفــال املــودعت   الســكونا أُ  -91

مبسســات إصــ( ية أو      تكــاا أو ال أشــكال  تلفــة مــن أمــاكن   ال تكــاا مــودعت  اليــاا 
ألصـــر فـــ ة ممكنـــة  اليـــاا إىل أمـــا ال تكـــاا الســـابق للمحاكمـــة فـــإن مدتـــن ُيف ـــ   .ســـكون أ ـــدا 

 الصــــحية و ز فيهــــا الرعايــــة النفســــية والجتماعيــــة مرافــــق تعليميــــة ممنــــة تقــــد   يــــذا الشــــرضســــتخدز وتُ 
 .مستمربشك  

أُبلشـــت الوفـــود ا 2010ز وفيمـــا يتعلـــق بالكتأـــان   الســـكونا وهـــي مســـجلة تعـــود إىل عـــا -92
 عـــــن القـــــدرة  ســـــكت وهـــــو مـــــا يقـــــ  للـــــي(ا  3 ٨00بـــــجن نـــــزلء الســـــكون الكرواتيـــــة بـــــات عـــــددهم 
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تيبيــــق نأـــــاز الستعاضـــــة عــــن عقوبــــات الســــكن بكتاا وذلــــ  بف ــــ  ســــ 3 900الســــتيعابية )
 .علن مرتكر املخالفات البسيية يةدمة اجملتمعاااإلفراج يت املرالبة و 

الســـمليليةا يـــن  القـــانون   ديـــةاســـتخداز األلليـــة الصـــربية لأل وفيمـــا يتعلـــق باللشـــةا ويديـــداا  -93
  املا ـة   30  تشـكهـذ  األلليـة إذا كانـت  وأ ـديتهاالكروال علـن  ـق األلليـة   اسـتخداز لشتهـا 

تشـهد وضـعاا وس يقتصـر تنفيـذ احلكومـة يـذا القـانون علـن املنـاطق الـل ل  .من اجملتم  ا لي أو أكثر
ُدمــرت دل كبــمل بــ  ضــ  أي ــاا املنــاطق املثــملة للكــدلا كمــا هــو احلــال   فوكوفــار الــل جلــ غــمل مثــمل

لـن هـذا ع ل(عـ اضاحلكومـة  وتتصـّدي .كامـ  خـ(ل احلـرب ول تـزال تلملـم جرا هـا الشـا رة  بشك 
القـــــانون   تلـــــ  املدينـــــةا ولـــــد دعـــــت إىل التعـــــاون عـــــرب احلـــــدودا ول ســـــيما مـــــ  صـــــربيا والبوســـــنة 

 .املناطق احلساسةهذ  التوعية بجيية لشات األلليات       الوايرس ا 
ـــةإىل أمـــا بالنســـبة  -94 أ ـــم ُيصـــلون جـــري توضـــيح  ا صـــول العا ـــدين علـــن معاشـــات تقاعدي

خـارج كرواتيـاا وهــي  واومـن بقـ ودوااملعاشـات التقاعديـة املسـتحقة ملــن س يعـوخبصـوح مسـجلة  .عليهـا
بالتعـــاون مـــ   يـــا للتوصـــ  إىل  ـــ  مســـاع   و ـــر  بـــذلفإ ـــا ليـــد النأـــر  امســـجلة ل تـــزال دون  ـــ 

   . كومة صربيا أي اا 
 930م بيــــنه مفقــــوداا  1 590م وفيمــــا يتعلــــق  ســــجلة األشــــخاح املفقــــودينا ل يــــزال هنــــا -95

ينحـــدرون مـــن   مـــن العرليـــة الصـــربية؛ ومجـــيعهم تقريبـــاا شخصـــاا  660ومـــن العرليـــة الكرواتيـــة  شخصـــاا 
وفــد كــ   ذلــ  ر ــي ويشــم  صــربيا وكرواتيــا  والعمــ  املشــ م بشــجن هــذ  املســجلة جــار بــت .كرواتيــا

 .شخصياا  البلدين من
التصــّرم    الــة  دمت معلومــات عــن بروتوكــول إجــراءاتوفيمــا يتعلــق  ــرا م الكراهيــةا لُــ -96

             ـــــــددتا 2014ز و  عـــــــا .ذات الصـــــــلة  ـــــــواد  جـــــــرا م الكراهيـــــــة وعـــــــن اإل صـــــــاءات ولـــــــوع
ل ـــية مـــن  60  ل ـــية تتعلـــق بارتكـــاب جـــرا م كراهيـــةا بينمـــا تـــدخلت النيابـــة العامـــة  22ة الشـــرط

ة؛ أمـا بـالي ل ـية بينهـا سـت ل ـايا صـدرت بشـج ا أ كـاز باإلدانـ 12ا ويت منهسُ ولد  .هذا النوع
 .الق ايا ف( تزال ليد املعاجلة

عـــن الدولـــة  وفيمـــا  ـــ  اســـتق(ل الســـلية الق ـــا يةا فـــإن الق ـــاء الكـــروال مســـتق  ًامـــاا  -97
ه عليــن مــن أ  نفـوذ مخــر ميــارَ أي ــاا إذ ينبشــي أن يتحــرر الق ـاء  غـمل كــام  ذلــ   بيــد أن .واحلكومـة

وهـذا مــا تعمـ  كرواتيــا  .يـبد  مهامــن وفـق أعلـن املعــايملخـارج نيـا  القــانون والقواعـد اإلجرا يــة وأن 
 .علن يقيقن

الشــكر إىل ر ــي   لــ   قــو  توجيــن بكلمتهــا ر يســة الوفــد الكــروال   اختتمــتو  ااتــازا  -9٨
 .ثملتالتوصيات املقدمة واملسا   ايامة الل أُ علن اإلنسان وأع اء الوفود علن هذ  املنالشة و 
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        **االستنتاجات والتوصيات -ثانياا   
علتت  مناستتب الوقتت  الوداا عليهتتا  تتي رد وستتتقد  التاليتتة  التوصتتيات كرواتيتتا حثبستتت  -99
تشتتترين  - ستتتبتمبر/ تتتي أيلتتتو   لمجلتتتس حقتتتوق اإلنستتتان الثالثتتتينال يتجتتتاون انعقتتتاد التتتدورة أ

        :2015 أكتوبر/األو 
االنضتتتتما  التتتت  المزيتتتتد متتتتن معا تتتتدات حقتتتتوق اإلنستتتتان والبروتوكتتتتوالت  99-1

 االختيارية )اسرائيل(؛
النظتتر  تتي الت تتديق علتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتت  األ تت ا  متتن  99-2

 االختفاء القسري  واالعتراف باخت ا  اللجنة المعنية بذلك )أوروغواي(؛
جميتت  األ تت ا  متتن االختفتتاء  الت تتديق علتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة 99-3

 القسري )األرجنتين( و) رنسا( و)كوستاريكا( و)البرتغا (؛
ابطتتاء علتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتت  األ تت ا  متتن  دونالت تتديق  99-4

 االختفاء القسري )البوسنة والهرسك(؛
تسري  الجهتود الراميتة الت  الت تديق علت  االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة جميت   99-5

 األ  ا  من االختفاء القسري )رواندا(؛
للت تتتتديق علتتتت  االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتت   التحتتتتر  تستتتتري  وتيتتتترة  99-6

 األ  ا  من االختفاء القسري )العراق(؛
الشتتتتتروع  تتتتتي عمليتتتتتة الت تتتتتديق علتتتتت  االتفاقيتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة جميتتتتت   99-7

 األ  ا  من االختفاء القسري )صربيا(؛
ود الرامية ال  الت تديق علت  االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة جميت  تكثيف الجه ٨-99

 األ  ا  من االختفاء القسري )سيراليون(؛
لعهتتتد التتتتدولي ال تتتتا  االت تتتديق علتتتت  البروتوكتتتو  االختيتتتتاري الملحتتتتق ب 99-9

 )اليونان(؛)البرتغا ( وبالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقا ية 
روتوكتتتو  االختيتتتاري الملحتتتق بالعهتتتد التتتدولي التوقيتتت  والت تتتديق علتتت  الب 99-10

 ال ا  بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقا ية ) رنسا(؛
النظتتر  تتي الت تتتديق علتت  البروتوكتتتو  االختيتتاري الملحتتتق بالعهتتد التتتدولي  99-11 

        ال ا  بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقا ية )ناميبيا(؛
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البروتوكتتتتو  االختيتتتتاري التفاقيتتتتة حقتتتتوق الطفتتتتل المتعلتتتتق الت تتتتديق علتتتت   99-12 
     ؛)البرتغا ( و)بنن(و    بإجراء تقديم البالغات )المغرب(

تسري  عملية الت تديق علت  البروتوكتو  االختيتاري التفاقيتة حقتوق الطفتل  99-13 
        المتعلق بإجراء تقديم البالغات )سلو اكيا(؛

االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتت  العمتتا  المهتتاجرين الت تتديق علتت   99-14
 جميتت  حقتتوق لحمايتتة الدوليتتة االتفاقيتتة التت  واالنضتتما  وأ تتراد أستتر م )قيرغيزستتتان(؛

 ر م )سيراليون(؛أس وأ راد المهاجرين العما 
النظتتر  تتي الت تتديق علتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتت  العمتتا   99-15

 وأ راد أسر م )رواندا( و)الفلبين( و)نيكاراغوا(؛المهاجرين 
            ( 189م فاقيتتتتة منظمتتتتة العمتتتتل الدوليتتتتة )رقتتتتتالنظتتتتر  تتتتي الت تتتتديق علتتتت  ا 99-16
 ؛بشأن العما  المنزليين )الفلبين( و)نيكاراغوا( 2011ا  لع

 وملتمستتتيالتوقيتت  والت تتتديق علتت  ال تتتكو  الدوليتتتة المتعلقتتة بتتتالالج ين  99-17
 )بنن(؛اللجوء 

الت تتتديق علتتت  اتفاقيتتتة مجلتتتس أوروبتتتا بشتتتأن منتتت  ومكا حتتتة العنتتتف ضتتتد  99-1٨
 أوروبتتا مجلتتس اتفاقيتتة التت  االنضتتما  و )النمستتا(؛والمتترأة والعنتتف المنزلتتي ) ولنتتدا( 

        عنف ضد المرأة والعنف المنزلي )تركيا(؛ال ومكا حة من  بشأن
مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتت  ومكا حتتة ضتتمان الت تتديق ستتريعاا علتت  اتفاقيتتة  99-19 

        العنف ضد المرأة والعنف المنزلي )ايطاليا(؛
التعتتترض  الدعتتتاءاتمناستتتبة ب تتتورة االستتتتجابة  متتتن أجتتتلتعزيتتتز جهود تتتا  99-20

والقضتتاة   وأعضتتاء النيابتتة العامتتةالشتتر ة  أ تترادللعنتتف المنزلتتي  بطتترق منهتتا تتتدريب 
علتتت  النحتتتو  انت تتتاف والتتتدعم علتتت  ستتتبلالنستتتاء ضتتتحايا العنتتتف  ح تتتو وضتتتمان 

 المناسب )النمسا(؛
تتتت متتتتا يلتتتتز  متتتتن اعتمتتتتاداتاقتتترار  99-21 ل التزاماتهتتتتا بموجتتتتب  تتتي الميزانيتتتتة لتحم 

ومتتن اتفاقيتة مجلتس أوروبتا بشتأن منت  ومكا حتة العنتف ضتد المترأة والعنتف المنزلتي  
 لشروع  ي الت ديق عليها )اسبانيا(؛ثم ل

بمتا  تي   العنتف ضتد المترأةجمي  أ كا  ة ات اذ تدابير ملموسة لمكا ح 99-22 
ذلك من خال  الت ديق عل  اتفاقية مجلس أوروبا بشتأن منت  ومكا حتة العنتف ضتد 

        المرأة والعنف المنزلي )ألمانيا(؛
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           عمتتتتتتالا االعتتتتتتتراف باخت تتتتتتا  لجنتتتتتتة القضتتتتتتاء علتتتتتت  التمييتتتتتتز العن تتتتتتري  99-23
للقضتتتتاء علتتتت  جميتتتت  أنتتتتواع التمييتتتتز العن تتتتري متتتتن االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة  14ة المتتتتادب

 )الجزائر(؛
 التنفيتتذالمضتتي  تتي تعزيتتز ا ار تتا المتعلتتق بحقتتوق اإلنستتان  بطتترق تشتتمل  99-24

 )أستراليا(؛ القائمةالكامل لتدابير الحماية المؤسسية والقانونية 
 العنتتتف األستتترييعتتتر ف متثتتتا  القتتتانون الجنتتتائي  التتتذي ااستتتتعراض متتتد   99-25

مجتترد ضتترر بتتدني  التفاقيتتة القضتتاء علتت  جميتت  أ تتكا  التمييتتز ضتتد  لتت  أنتت حاليتتاا ع
للجنتة المعنيتة بالقضتاء علت  التمييتز ضتد  19م رقت التعليتق العتا متا ورد  تي ولالمرأة  

 المرأة )الجمهورية التشيكية(؛
وضتمان تتدريب   لجترائم ضتد اإلنستانيةتأييتد اقم  التي تتعزيز التشريعات  99-26

عتتن تعزيتتز التربيتتة المدنيتتة  تتي المتتدار      ضتتالا  تتذا التشتتريعات القضتتاة علتت  تطبيتتق
 العامة ) رنسا(؛

لحتتد متتن ا ثتتار الستتلبية التتتي تقتت  علتت  متتن أجتتل اتعزيتتز اإل تتار القتتانوني  99-27
 ضحايا العنف المنزلي  وال سيما النساء )أنغوال(؛

جتتترائم العنتتف المنزلتتي وتحتتديث القتتتانون ب التشتتريعية المت تتلةستتد الثغتترة  99-2٨
 الجنائي لالعتراف بالعنف المنزلي باعتبارا جريمة جنائية )ترينيداد وتوباغو(؛

االستتراتيجية الو نيتة للحمايتة متن  مبتادرات تجستداعتماد قوانين محتددة  99-29
              وال طتتتتتتتة الو نيتتتتتتتة لمكا حتتتتتتتة التمييتتتتتتتز 2016-2011ة العنتتتتتتتف المنزلتتتتتتتي للفتتتتتتتتر 

 )اندونيسيا(؛ 2013-2008ة لفتر ل
التت  تنفيتتتذ األحكتتا  القانونيتتة لمكا حتتة العنتتتف  الهاد تتةمضتتاعفة الجهتتود  99-30

المنزلتتي والعنتتف الجنستتاني  متت  ايتتالء ا تمتتا  ختتا  لزيتتادة التتوعي وتتتو ير التتتدريب 
 المناسب للشر ة )المكسيك(؛

بمتا  تي ذلتك  التشتريعيات وتنفيتذ ا   ي مجا معالجة ما تبق  من ثغرات  99-31
 ستراليا(؛أحماية والدعم الكاملين للضحايا )تو ير ال

التتتي تحتر  األ تت ا  األختر  القتتوانين و تعتديل قتانون الرعايتتة االجتماعيتة  99-32
ذوي اإلعاقتتتتة متتتتن حقهتتتتم  تتتتي العمتتتتل أو التتتتتي تجيتتتتز ايتتتتداعهم  تتتتي مؤسستتتتات دون 

 موا قتهم )المكسيك(؛
 الغاء تجريم التشهير )استونيا(؛ 99-33



 A/HRC/30/14 

 

22/35 GE.15-12171 

 

 عمتا التشريعات المتعلقة بالتشهير وتعزيتز تتدريب القضتاة بشتأن ا مراجعة 99-34
 حرية التعبير ) رنسا(؛

قتتانون األجانتتتب بمتتا يحقتتق م تتلحة المقيمتتين ب تتتورة  مراجعتتةالنظتتر  تتي  99-35
 مؤقتة لدواع انسانية )نيجيريا(؛

تحستتين مستتتو  مؤسستتاتها المعنيتتة بحقتتوق  الراميتتة التت تكثيتتف الجهتتود  99-36
 اإلنسان وتعزيز  ذا المؤسسات )نيجيريا(؛

نيتتادة المتتوارد البشتترية والماليتتة المتاحتتة لمكتتتب أمتتين المظتتالم بمتتا يمكنتت   99-37
 من االضطالع بواليت  الموسعة )سيراليون(؛

مكتتتتتب أمتتتتين ب ستتتتير العمتتتتل الفعتتتتا ت  تتتتيم المتتتتوارد الالنمتتتتة لضتتتتمان  99-3٨
 ليشتي(؛ -ر لم )تيمو المظا
  علتتتتتتت  نيتتتتتتتادة المتتتتتتتو فين ةوتدريجيتتتتتتت ةمتواضتتتتتتتع بطريقتتتتتتتةولتتتتتتتو   العمتتتتتتتل 99-39

مكانتتتتت  القانونيتتتتة  أن تجتتتتد لضتتتتمانوالم   تتتتات الماليتتتتة لمكتتتتتب أمتتتتين المظتتتتالم 
 قدرات  البشرية والمالية أيضاا ) نغاريا(؛ األقو  تعبيراا عنها  ي

الفعاليتتة  تتي عمتتل و بحتتث ستتبل تتتو ير المتتوارد الالنمتتة لضتتمان االستتتقاللية  99-40
 مكتب أمين المظالم )أوكرانيا(؛

تنفيتتتذ  تكتتتون مستتتؤولة عتتتنالنظتتتر  تتتي انشتتتاء لجنتتتة مشتتتتركة بتتتين التتتونارات  99-41 
 تي مجتا  حقتوق اإلنستان  ومنهتا   تي جملتة  الواقعتة علت  الدولتة لتزامات الدوليتةاال

صتتتتياغة التقتتتتارير الو نيتتتتة الموجهتتتتة التتتت   ي تتتتات المعا تتتتدات أمتتتتور  تنستتتتيق عمليتتتتة 
        )البرتغا (؛

مشروع االستراتيجية وخطتة العمتل لمكا حتة الفستاد ومقاضتاة وض   اتما  99-42
 )تركيا(؛ ة عال مقاضاةمرتكبي أ عا  الفساد 

الممارستتة مجتتا  وتطبيتتق التشتتريعات المتعلقتتة بحقتتوق اإلنستتان  تتي  تنفيتتذ 99-43
 توصيات أمين المظالم )سلو ينيا(؛ تنفيذعن  العملية   ضالا 

علتت  نحتتو متتا اقترحتتت    حقتتوق اإلنستتانبشتتأن النظتتر  تتي وضتت  مؤ تترات  99-44 
تتتن متتتناألمتتتم المتحتتتدة الستتتامية لحقتتتوق اإلنستتتان  باعتبار تتتا أداة  مفوضتتتية تقيتتتيم  تمك 

        رتغا (؛السياسات الو نية لحقوق اإلنسان تقييماا أكثر دقة واتساقاا )الب
الو نيتتتتة  وال ستتتتيما البرنتتتتام    تتتتت  برامجهتتتتا وسياستتتتاتهاتنفيتتتتذ  مواصتتتتلة 99-45

              وخطتتتتة العمتتتتل2016-2013ة التتتتو ني لحمايتتتتة وتعزيتتتتز حقتتتتوق اإلنستتتتان للفتتتتتر 



A/HRC/30/14 
 

 

GE.15-12171 23/35 

 

المستتاواة  تتي الحقتتوق  تعرقتتل تحقيتتقنالتتة الحتتواجز التتتي إل  2015-2013ة لفتتتر ا
  ي مجا  اإلدماج )اندونيسيا(؛

حقتتتوق ب المتعلقتتتةضتتتمان التنفيتتتذ الفعتتتا  لالستتتتراتيجية الو نيتتتة الجديتتتدة  99-46
 )دولة  لسطين(؛  2020-2014ة للفتر  الطفل

اإلستتتتراع  تتتتي التنفيتتتتذ الفعتتتتا  التفاقيتتتتة حقتتتتوق األ تتتت ا  ذوي اإلعاقتتتتة   99-47
 ومواءمتها عل  ال عيد الو ني )أوروغواي(؛

متتن أجتتل بشتأن حقتتوق اإلنستتان  تكثيتف حمتتالت التوعيتتة وبتترام  التثقيتتف 99-4٨
 )أوروغواي(؛ األوالد والبناتمن  اساءة معاملة 

ات تتاذ جميتت  التتتدابير الالنمتتة لتتردع الجنتتاة ووضتت  بتترام  وسياستتات ترمتتي  99-49
عتتن بتترام  إلعتتادة ادمتتاج األ فتتا  الضتتحايا  تتي  التت  منتت  االستتتغال  الجنستتي  ضتتالا 

 ليشتي(؛ - المجتم  )تيمور
وضتت  سياستتة واستتتراتيجية وخطتتة عمتتل لمعالجتتة العنتتف ضتتد المتترأة التتذي  99-50

 ينتشر عل  نطاق واس  )سيراليون(؛تذكر التقارير أن  
 2016-2011ة للفتتتتر األُستتري تنفيتتذ االستتتراتيجية الو نيتتتة للحمايتتة متتن العنتتتف  99-51
  عاالا )جمهورية كوريا(؛ اا تنفيذ
 يمتتا يتعلتتق الراميتتة التت  ضتتمان اإلنفتتاذ الفعتتا  للقتتوانين  جهود تتاتكثيتتف  99-52
بتتتتين التشتتتتري   القائمتتتتةالعنف المنزلتتتتي ضتتتتد األ فتتتتا  والنستتتتاء  والتتتت  ستتتتد الفجتتتتوة بتتتت

والممارستتة  التت  جانتتب تعزيتتز التتوعي بحقتتوق الضتتحايا وتتتدريب المتتو فين العمتتوميين 
 وأصحاب المهن القانونية )تايلند(؛

 المتعلقتتتتتةلتتتتت  تنفيتتتتتذ االستتتتتتراتيجيات الو نيتتتتتة تكثيتتتتتف الجهتتتتتود الراميتتتتتة ا 99-53
 )المغرب(؛تنفيذاا  عاالا لمساواة بين الجنسين اب

مواصتتتلة الجهتتتود الراميتتتة التتت  تحقيتتتق قتتتدر أكبتتتر متتتن التنستتتيق  يمتتتا بتتتين  99-54
  متتتتن رالمؤسستتتتات ونيتتتتادة المتتتتوارد المتاحتتتتة للوكتتتتاالت المستتتتؤولة عتتتتن رعايتتتتة الق  تتتت

 (؛عل  السواء ) يليالبنات واألوالد 
المؤ تتتترات  ختتتتا تعزيتتتتز ال طتتتتة الو نيتتتتة لمكا حتتتتة التمييتتتتز عتتتتن  ريتتتتق اد 99-55

كتتذلك عتتن تحديتتد الستتلطات المستتؤولة عتتن تنفيتتذ ا  و  عتتن  ريتتق  و الرصتتدوتتتدابير 
 وض  ا ار نمني لتحقيق األ داف )المكسيك(؛ ريق 
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  ات تتاذ تتتدابير مالئمتتةعتتن  ريتتق  الجماعتتات العرقيتتةتعزيتتز التستتامن بتتين  99-56
تنظتيم حمتالت توعيتة  تي وستائال اإلعتال  بالتعتاون الوثيتق مت  المجتمت    ي ذلتكبما 

 المدني ورابطات األقليات )صربيا(؛
القضتتتتتتاء تشتتتتتجيعاا لعتتتتتتد  التمييتتتتتتز  موجَّهتتتتتة التتتتتت تنظتتتتتيم حمتتتتتتالت توعيتتتتتتة  99-57

 )النروي (؛
ضتتتتحايا ل الم   تتتتةقتتتتدرات المراكتتتتز  لتتتتتدعيمت  تتتتيم متتتتوارد اضتتتتا ية  99-5٨

 ف المنزلي )النروي (؛العنف الجنسي والعن
مواصتتلة جهود تتا متتن أجتتل نيتتادة االرتقتتاء بمستتتو  التتوعي بالمستتاواة بتتين  99-59

الجنستتين وتكتتا ؤ الفتتر  وتعزيتتز تنفيتتذ سياستتاتها الو نيتتة  تتي  تتذا ال تتدد )جمهوريتتة 
 (؛مقدونيا اليوغوسال ية سابقاا 

يتتات القوميتتة لنهتتوض بالعمالتتة  وبحتتق األقللة مواصتتلة تعزيتتز البتترام  المعتتدَّ  99-60
الستتتتكانية الضتتتتعيفة  تتتتي الح تتتتو  علتتتت  الغتتتتذاء والمستتتتاعدة  الشتتتترائنوغير تتتتا متتتتن 

 االجتماعية )جمهورية  نزويال البوليفارية(؛
تعاون مستتدا  بتين ونارة الداخليتة ومنظمتات المجتمت  المتدني التتي  اقامة 99-61

نستتتاني( )العنتتتف الجتعنتتت  بقضتتتايا العنتتتف المنزلتتتي والعنتتتف القتتتائم علتتت  نتتتوع الجتتتنس 
 )بولندا(؛

 بإنهتتتتتاء نظتتتتتا  اإليتتتتتداع  تتتتتي مؤسستتتتتاتمواصتتتتتلة تنفيتتتتتذ ال طتتتتتة المتعلقتتتتتة  99-62
نشتتا اا التتتي تتتزاو   والهي تتات االعتباريتتةور الرعايتتة االجتماعيتتة دُ  واحتتدات تحتتو    تتي

تقلتيم عتدد األ فتا   بق تد  2016-2011ة الرعاية االجتماعيتة للفتتر   ي مجا 
 ؛المودعين  ي مؤسسات )سلو اكيا(

النظتتتر  تتتي ت  تتتيم المتتتوارد الالنمتتتة لتتتدعم بتتترام  تعزيتتتز وحمايتتتة حقتتتوق  99-63
 األ  ا  ذوي اإلعاقة )تايلند(؛

ا تترا  منظمتتات المجتمتت  المتتدني  تتي عمليتتة اعتتداد التقريتتر التتو ني قبتتل  99-64
 صيغت  النهائية وتقديم  )النروي (؛    يوضع

موا تتاة  ي تتات رصتتد معا تتدات حقتتوق اإلنستتان بالتقتتارير التتتي تتتأخرت  تتي  99-65 
        )البرتغا (؛اليها تقديمها 

تقتتتتديم تقرير تتتتتا التتتتتو ني التتتتتدوري الثتتتتتاني التتتتت  اللجنتتتتتة المعنيتتتتتة بتتتتتالحقوق  99-66
 2006  تقديمتتتت  منتتتتذ عتتتتا  تتتتل مستتتتتحقاا االقت تتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقا يتتتتة التتتتذي 

 )جمهورية كوريا(؛
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        تعزيز المساواة بين الجنسين )قبر (؛ الرامية ال تكثيف جهود ا  99-67 
حقتتوق المتترأة علتت  جميتت  وتعتتزن تكفتتل  ال طتتوات التتتيمزيتتد متتن الات تتاذ  99-6٨

 المستويات )اليونان(؛
الجهتتتود الراميتتتة التتت  مكا حتتتة جميتتت  أ تتتكا  التمييتتتز ضتتتد المتتترأة  تتتتدعيم 99-69

 اليا(؛والعنف القائم عل  نوع الجنس )ايط
التعيتتين  تتي  تتي و   تتر  العمتتل تتي  ضتتمان المستتاواة بتتين الجنستتين تمامتتاا  99-70

 المناصب السياسية )االتحاد الروسي(؛
اعتمتتاد تشتتريعات محتتددة تتعلتتق بتتالتمييز بتتين الجنستتين  تتي ستتوق العمتتل   99-71

أو /بمتتتا  تتتتي ذلتتتتك التحتتتترن الجنستتتتي  تتتتي مكتتتتان العمتتتتل والتمييتتتتز بستتتتبب الحمتتتتل و
 )ترينيداد وتوباغو(؛األمومة 

              أ تتتتتكا  التمييتتتتتز ضتتتتتد األ فتتتتتا    أي  تتتتتكل متتتتتنضتتتتتمان القضتتتتتاء علتتتتت   99-72
 وال سيما ضد األ فا  المهمشين والمحرومين )تركيا(؛

العمتتل  وال ستتيما ضتتد النستتاء وأ تتراد التو يتتف و القضتتاء علتت  التمييتتز  تتي  99-73
عتتة لمنظمتتة العمتتل الدوليتتة )الواليتتات بتوصتتيات الهي تتات اإل تترا ية التاب الرومتتا  عمتتالا 

   ؛(المتحدة األمريكية
 ال سيما  ي مكان العمل )الجزائر(؛و تعزيز مكا حة التمييز ضد المرأة   99-74
تكثيتتتف الجهتتتود الراميتتتة التتت  كشتتتف ومنتتت  ومكا حتتتة االتجتتتار باأل فتتتا   99-75

 ألغراض جنسية وغير ذلك من أنواع االستغال  )أوروغواي(؛
ف جهتتتتتود مكا حتتتتتة العن تتتتترية وكتتتتترا األجانتتتتتب وخطتتتتتاب الكرا يتتتتتة تكثيتتتتت 99-76

واعتمتتتتتتاد تتتتتتتدابير لتشتتتتتتجي  الحتتتتتتد متتتتتتن الفقتتتتتتر واإلدمتتتتتتاج االجتمتتتتتتاعي والمستتتتتتاعدة 
 االجتماعية )أنغوال(؛

تعزيتتز تتتدابير حمايتتة حقتتوق اإلنستتان للمثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل  99-77
دات وااللتزامتتتتات الدوليتتتتة متتتت  التعهتتتت الجنستتتتي ومغتتتتايري الهويتتتتة الجنستتتتانية  تمشتتتتياا 

متتت  التشتتتريعات المحليتتتة )الواليتتتات المتحتتتتدة تمشتتتتياا الواقعتتتة علتتت  كرواتيتتتا وكتتتذلك 
 األمريكية(؛

تحستتتتين أوضتتتتاع األحتتتتدات  تتتتي مرا تتتتق االحتجتتتتان نيتتتتادة  تتتتي  االستتتتتمرار 99-7٨
 السابق للمحاكمة )جورجيا(؛
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متتن االكتظتتا   تتي الستتجون وتحستتين  تتا الراميتتة التت  الحتتد مواصتتلة جهود 99-79
لقضتتاء وغيتر ذلتتك متتن حتتل ال ال تتات ختارج ااالحتجتتان  بطترق منهتتا تشتجي   أوضتاع

 بدائل االحتجان حيثما أمكن )النمسا(؛
تكثيف جهود مكا حة اكتظا  السجون  والعمتل بوجت  ختا  علت  تتو ير  ٨0-99

 اإلصالحية للسجينات )جمهورية كوريا(؛ االحتجان مزيد من مرا ق
تنفيذ برام  وسياسات ترمي ال  من  جمي  أ تكا  العنتف ضتد األ فتا    ٨1-99

ن  والتت  تعزيتتز  تتر  الضتتحايا األ فتتا  ابمتتا  تتي ذلتتك االستتتغال  واالعتتتداء الجنستتي
 )جمهورية مولدو ا(؛ يندماج االجتماعين ي التعا ي واعادة اال

حمايتتة األستترة ب قتتةالمتعلالتنفيتتذ الفعتتا  لقوانينهتتا المحليتتة  مواصتتلة ضتتمان ٨2-99
 ومن  العنف ضد المرأة والطفل )اسرائيل(؛

المبذولتتة لحمايتتة األ فتتا   وال ستتيما األ فتتا  المهمشتتين  جهود تتاتعزيتتز  ٨3-99
 والمحرومين )ملديف(؛

مضتتتاعفة الجهتتتود المبذولتتتة  تتتي مجتتتا  مكا حتتتة العنتتتف المنزلتتتي والعنتتتف  ٨4-99
ضتتتمان التنفيتتتذ الفعتتتا  لالستتتتراتيجية الو نيتتتة  بمتتتا  تتتي ذلتتتك عتتتن  ريتتتقضتتتد المتتترأة  

 ماليزيا(؛) 2016-2011ة للفتر  اأُلسريللحماية من العنف 
نيادة تعزيز التدابير الراميتة الت  منت  االتجتار باأل ت ا   وب اصتة النستاء  ٨5-99

التتت  جانتتتب مقاضتتتاة المجتتترمين واعتتتادة تأ يتتتل الضتتتحايا والمعاقبتتتة عليتتت  واأل فتتتا   
  البوليفارية(؛)جمهورية  نزويال

تنفيتتتتتذ التوصتتتتتيات المقدمتتتتتة متتتتتن اللجنتتتتتة المعنيتتتتتة بحقتتتتتوق اإلنستتتتتان  تتتتتي  ٨6-99
 بشأن العنف القائم عل  نوع الجنس )بلغاريا(؛  2015 مار ر/آذا
 االحتجتتتانامتثتتتا  اجتتتراءات االحتجتتتان الستتتابق للمحاكمتتتة )علتتت  العمتتتل  ٨7-99

 ألنظمة الو نية )ليبيا(؛لالمؤق (  التي تشمل األ فا   لمعايير القانون الدولي و 
 تتتتتتي التعستتتتتتفي لأل تتتتتت ا   حتجتتتتتتاناالالتحقيتتتتتتق  تتتتتتي جميتتتتتت  حتتتتتتاالت  ٨٨-99

المستؤولين عنهتا  ومقاضتاةمستشفيات الطب النفستي ومؤسستات الرعايتة االجتماعيتة 
 ة )ألمانيا(؛بتوصية المقررة ال اصة المعنية بالعنف ضد المرأ عمالا 
كفتتتتتاءة  وتحستتتتتيننيتتتتتادة عتتتتتدد التحقيقتتتتتات وتكثيتتتتتف أعمتتتتتا  التحقيتتتتتق  ٨9-99

الجتترائم المرتكبتتة ختتال  حتترب  تتي حالتتة اإلجتتراءات القضتتائية أمتتا  المحتتاكم الو نيتتة 
تحديتد م تير جميت  األ تت ا   الراميتتة الت وتعزيتز الجهتود القترن العشترين تستعينات 

 المفقودين  ي كرواتيا )سويسرا(؛
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بعتتتد  ُتحَستتمالتحقيتتق  تتي جميتت  حتتتاالت األ تت ا  المفقتتودين التتتتي لتتم  99-90
 وتقديم الجناة ال  العدالة )استونيا(؛

دلتة ضتد األ ت ا  التذين يشتتب  أساليب التدريب بشأن جم  األ تحسين 99-91
التتدعاو  القضتتائية  وضتتمان انتتزا   نجتتا تجتتار م بالبشتتر متتن أجتتل نيتتادة  تتر  ا تتي 

ادانتتتتتت  )الواليتتتتتات المتحتتتتتدة  بمتتتتتن تثبتتتتت لجريمتتتتتة عقوبتتتتتات تتناستتتتتب متتتتت  خطتتتتتورة ا
 األمريكية(؛

ضتتحايا العنتتف  تتي النستتاء  امكانيتتة لجتتوءعاجلتتة لضتتمان  خطتتواتات تتاذ  99-92
والح تتتتو  علتتتت  جبتتتتر  بمتتتتا  تتتتي ذلتتتتك التتتتدعم النفستتتتي  التتتت  العدالتتتتةنمتتتتن الحتتتترب 

 تتتتو  علتتتت  ختتتتدمات الرعايتتتتة عتتتتن الح االجتمتتتتاعي واالقت تتتتادي المناستتتتب   ضتتتتالا 
 يرلندا(؛أال حية )

لنستتتاء ضتتتحايا العنتتتف مستتتتو  ال تتتدمات والتتتدعم المقتتتد  التتت  اتحستتتين  99-93
  ووضتت  علتت  نحتتو صتتار  مقاضتتاة الجنتتاةو اجتتراء تحقيقتتات  عالتتة عتتن  ريتتق المنزلتتي 

ح تو  الضتحايا علت  امكانيتة وضتمان   حد للممارسة المتمثلة  تي مقاضتاة الضتحايا
 الحماية والمأو  )كندا(؛

مكا حتة  بما  تي ذلتك عتن  ريتق املة   معالجةالتعذيب موضوع معالجة  99-94
 اإل الت من العقاب وتعويض الضحايا )كوستاريكا(؛

جميتتتت  حتتتتاالت انتهتتتتا  حقتتتتوق اإلنستتتتان وجتتتترائم الحتتتترب   تتتتيمقاضتتتتاة ال 99-95
تتستم بالحيتاد  علت  نحتو يتما ت  مت  و   يهتاتمييز  مقاضاة الوالجرائم ضد اإلنسانية 

 ا  بالحقوق المدنية والسياسية )صربيا(؛مقتضيات العهد الدولي ال 
ال ستتتتتيما  تتتتتي مجتتتتتا  حمايتتتتتة حقتتتتتوق ضتتتتتحايا العنتتتتتف و   مواصتتتتتلة العمتتتتتل 99-96

 العتتتاملين  تتتيالجنستتتي والعنتتتف المنزلتتتي  بطتتترق منهتتتا علتتت  وجتتت  ال  تتتو  تتتتدريب 
 ال حة والشر ة والقضاء )أوروغواي(؛

ن جتترائم تكثيتتف جهود تتا إلجتتراء تحقيقتتات ومحاكمتتات  عالتتة بشتتأنيتتادة  99-97
الحتترب  وتعزيتتز قتتدرات المحتتاكم المحليتتة وآليتتات حمايتتة الشتتهود  تتي  تتذا ال تتدد 

 )الجمهورية التشيكية(؛
قتتتتدرات المحتتتتاكم المحليتتتتة وآليتتتتات حمايتتتتة الشتتتتهود متتتتن أجتتتتل  تحستتتتين 99-9٨

 تحسين  عالية المحاكمات المحلية بشأن جرائم الحرب )النمسا(؛
القتتدرة اإلداريتتة للمحتتاكم لت تتل التت  مستتتو  يفتتي بتتالغرض  وتتتو ير  نيتتادة 99-99

وعمليتتتتات   وتستتتتري  وتيتتتترة التحقيقتتتتات علتتتت  نحتتتتو واف   التتتتدعم والحمايتتتتة للشتتتتهود



 A/HRC/30/14 

 

28/35 GE.15-12171 

 

جميتتتت  المقتتتتابر  لفتتتتتنالالنمتتتتة  ال طتتتتواتوات تتتتاذ   بشتتتتأن جتتتترائم الحتتتترب المقاضتتتتاة
 الجماعية المعرو ة وتحديد  وية كل ما  يها من ر ات ) ولندا(؛

التتتدابير الالنمتتة للتحقيتتق متت  األ تت ا  التتذين يشتتتب   مواصتتلة وتعميتتق 99-100
  تتتتي تتتتي مشتتتتاركتهم  تتتتي ارتكتتتتاب جتتتترائم حتتتترب وجتتتترائم ضتتتتد اإلنستتتتانية ومعتتتتاقبتهم 

 المحاكم )األرجنتين(؛
واضتتن للقضتتايا المتعلقتتة بجتترائم الحتترب تتب تت  ستتجل  البر نتتة علتت  وجتتود 99-101

ال تمييتتز  ةعادلتت مستتتندة التت  المعتتايير نفستتها عتتن  ريتتق عمليتتة أحكتتا صتتدور يظهتتر 
 )المملكة المتحدة لبريطانيا العظم  وأيرلندا الشمالية(؛ ا يه
ضتتتتتتمان المستتتتتتاءلة عتتتتتتن جميتتتتتت  مظتتتتتتا ر استتتتتتت دا  خطتتتتتتاب الكرا يتتتتتتة  99-102

 والعن رية وال طاب المتطرف  ي المجا  العا  بسبب األصل العرقي )صربيا(؛
 اء تحقيقتات تتستم بالكفتاءة وعتد  التمييتز وعمليتات مقاضتاةاجتر ضمان  99-103

انفتتاذ التشتتريعات المتعلقتتة عمليتتة  تكتتون مناستتبة متتن حيتتث التوقيتت  وذلتتك كجتتزء متتن
 بجرائم الكرا ية )المملكة المتحدة لبريطانيا العظم  وأيرلندا الشمالية(؛

 تتتت ا  العمليتتتتة اإلقليميتتتتة المتعلقتتتتة بتتتت الف األب للتعجيتتتتل نختتتتماعطتتتتاء  99-104
ستيادة القتانون وتحقيتق الت  بالنستبة  بستبب أ ميتهتا الحيويتة مفقودينالذين ال يزالون 

 الم الحة اإلقليمية ) رنسا(؛
 جنائيتتاا معالجتتة جتترائم الحتترب  تتي مجتتا  اإلجتتراءات المت تتذة  مواصتتلة 99-105

 ) رنسا(؛
 جرائم الكرا ية )اسرائيل(؛ مواصلة ضمان المقاضاة بشأن حاالت 99-106
  بمتتا بشتتأنهامقاضتتاة الات تتاذ تتتدابير  عالتتة للتحقيتتق  تتي جتترائم الحتترب و  99-107

محاكمتتة مرتكبتتي  تتي ذلتتك االغت تتاب وغيتترا متتن أنتتواع االعتتتداء الجنستتي  وضتتمان 
 سريعة وعادلة أما  محكمة مستقلة ومحايدة )كندا(؛ ةمحاكمجرائم الحرب 

 الفلبين(؛تكثيف الجهود الرامية ال  كبن العنف المنزلي ) 99-10٨
حقتتوق المتترأة  وحمايتتة تشتتجي  السياستتات والحمتتالت التثقيفيتتة لتعزيتتز  99-109

وضتتتتمان اجتتتتراء تحقيقتتتتات ستتتتريعة و تتتتاملة و عالتتتتة  تتتتي جميتتتت  االدعتتتتاءات المتعلقتتتتة 
ضتتحايا العنتتف النستاء  وضتتمان ح تتو   ومحاستتبة الجنتاة بارتكتاب العنتتف ضتد نستتاء

 د االعتبار )البرانيل(؛بشكل كاف  بطرق تشمل التعويض ور  عل  االنت اف
االستتتتمرار  تتتي تتتتو ير التمويتتتل الكتتتا ي لبتتترام  مكا حتتتة االتجتتتار بالبشتتتر  99-110
 نظا  المساعدة القانونية المجانية )الفلبين(؛لو 
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المتتتتو فين المكلفتتتتين بإنفتتتتاذ القتتتتوانين التتتتذين  ومقاضتتتتاةتعزيتتتتز المستتتتاءلة  99-111
الميتل الجنستي ومغتايري الهويتة يرتكبون انتهاكات ضد المثليات والمثليين ومزدوجتي 

 الجنسانية واألقليات العرقية ) يلي(؛
تتو ير  بمتا  تي ذلتك عتن  ريتقاعمتا  حتق موا نيهتا  تي العمتل   مواصتلة 99-112

 )م ر(؛ التقني للشباب ر  الح و  عل  التدريب المهني والتعليم 
التمييتتز مواصتتلة العمتتل متتن أجتتل الحتتد متتن بطالتتة اإلنتتات والقضتتاء علتت   99-113

 ضد المرأة  ي سوق العمل  وتحقيق تكا ؤ الفر  )كوبا(؛
تعزيتتتز الجهتتتود المبذولتتتة بشتتتأن تمكتتتين المتتترأة متتتن ختتتال  تنفيتتتذ البتتترام   99-114

تو يتتف  تتتؤث ر علتت التت  تغييتتر نظتترة المجتمتت  التت  المتترأة وانالتتة العقبتتات التتتي  الهاد تتة
 المرأة )ماليزيا(؛

 العمتتتتلتتتتتو ير  تتتتر  المتعلقتتتتة بة العمتتتتل مواصتتتتلة التنفيتتتتذ الفعتتتتا  ل طتتتت 99-115
 بلوغ األ داف المحددة )ال ين(؛من أجل  ألقلياتجماعات ال

  تينستبة األقليتات بالحتد األدنت  ل جهود تا الراميتة الت  الوصتو مواصلة  99-116
 تتي المائتتة  و قتتاا ل طتتة العمتتل لتو يتتف األقليتتات  5.5 التت  للمتتو فين الكلتتيالعتتدد 

  وال ستتتيما  تتتي المنتتتا ق 2014-2011ة العامتتتة للفتتتتر  القوميتتتة  تتتي  ي تتتات اإلدارة
 ألقليات ) نغاريا(؛لكبير   تتسم بوجودالتي 
بطتتترق تشتتتمل ات تتتاذ تتتتدابير ل تتتون الحتتتق  تتتي مستتتتو  معيشتتتي الئتتتق   99-117

الت  ديتار م والتمستك بااللتزامتات المن تو  عليهتا  ينكترواتيال رب التسري  عودة 
  ي برنام  اإلسكان اإلقليمي )كندا(؛

ميتتاا الح تتو  علتت  ضتتمان اإلعمتتا  الكامتتل لحتتق الجميتت   تتي  مواصتتلة 99-11٨
 )م ر(؛ خدمات ال رف ال حيالشرب المأمونة و 

تعزيتتز نظتتا  الرعايتتة االجتماعيتتة  وال ستتيما  يمتتا يت تتل بحمايتتة األ فتتا   99-119
 ح ولهم عل  التعليم )سلو ينيا(؛ وامكانيةالذين ال يحظون بالرعاية المناسبة 

ضتتتمان حتتتق العائتتتدين بعتتتد  عتتتن  ريتتتقاعمتتتا  الحتتتق  تتتي الستتتكن الالئتتتق  99-120
  بغتض النظتر عتن انتمتائهم مساكنهم المملوكة لهم ملكيتة خاصتةالحرب  ي استعادة 

 العائدين )ألمانيا(؛ مجتمعات ي  أوضاع السكنتحسين عن  ريق العرقي  و 
المستتتاواة  تتتي ات تتتاذ مزيتتتد متتتن التتتتدابير لضتتتمان تمتتتت  جميتتت  األ فتتتا  ب 99-121

 الح و  عل  ال دمات ال حية )أوكرانيا(؛
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ات تتتاذ ال طتتتوات الالنمتتتة لضتتتمان ح تتتو  أبنتتتاء المنتتتا ق الريفيتتتة علتتت   99-122
 مرا ق الرعاية ال حية )ملديف(؛ وامكانية الح و  عل  خدماتالدعم الكا ي 

ل تتتدمات  ةالجغرا يتتت التغطيتتتةالعمتتتل علتتت  تحقيتتتق مزيتتتد متتتن التتتتوانن  تتتي  99-123
 عل  المنا ق الريفية )م ر(؛ محدداية ال حية م  التركيز بشكل الرع
 مناسبة للنهوض بحق الطفل  ي التعليم )ليبيا(؛و اعتماد تدابير واضحة  99-124
 بمتا  تي ذلتك عتن  ريتقعلت  صتعيد الدولتة    تامل للجميت تو ير تعلتيم  99-125

المتتدار  )دولتتة ب العتتاملينوتقتتديم التتتدريب  المنتتتظم التت    ت  تتيم المتتوارد الالنمتتة
  لسطين(؛

 بفتتر حرمتتان و ضتتعف يعيشتتون أوضتتاع األ فتتا  التتذين  أن يتمتتت ضتتمان  99-126
 الح و  عل  التعليم )أرمينيا(؛

التتتت  ضتتتتمان المستتتتاواة  تتتتي الح تتتتو  علتتتت   الهاد تتتتة جهود تتتتامواصتتتتلة  99-127
 حرمان )رومانيا(؛و ضعف يعيشون أوضاع التعليم  بما  ي ذلك لأل فا  الذين 

ضتتمان ح تو  األ فتا  ضتعاف الحتا   بمتتن الراميتة الت  نيتادة جهود تا  99-12٨
 يهم أ فا  الروما  علت   تر  متستاوية  تي الح تو  علت  التعلتيم ووضت  حتد لعتز  

 أ فا  الروما  ي المدار  )النمسا(؛
تكثيتتتتف الجهتتتتود الراميتتتتة التتتت  تتتتتو ير  تتتتر  تعليميتتتتة متستتتتاوية لجميتتتت    99-129

 أ فا  الروما )نيجيريا(؛األ فا   بمن  ي ذلك 
أل فتتا  ا  تتامل للجميتت  متتن أجتتل تعلتتيم  عتتا تتتو ير النظتتر  تتي ضتتمان  99-130

لضتتتمان امكانيتتتة الوصتتتو  للجميتتت  لألمتتتاكن ذوي اإلعاقتتتة  وتحستتتين الت تتتميم العتتتا  
 )اسرائيل(؛

لأل تتت ا  دون عتتتائق الوصتتو   امكانيتتتةتتتتدابير متكاملتتة لضتتتمان  اعتتداد 99-131
 الروسي(؛ ذوي اإلعاقة )االتحاد

التتي تعتترض القائمتة ات اذ جمي  التتدابير الالنمتة إلنالتة جميت  الحتواجز  99-132
أن تمتتتت  األ تتت ا  ذوي اإلعاقتتتة بحقتتتوقهم  متتت  ايتتتالء ا تمتتتا  ختتتا  لحقهتتتم  تتتي 

الح تتو  علتت  ختتدمات الرعايتتة ال تتحية المناستتبة واالنتتدماج  تتي   و يعيشتتوا مستتتقلين
  ي المجتم  )اليونان(؛

يتتتتتد متتتتتن اإلجتتتتتراءات لتحستتتتتين ال تتتتتدمات المجتمعيتتتتتة ودعتتتتتم وضتتتتت  مز  99-133
 األ  ا  ذوي اإلعاقة )كوبا(؛
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التتتت  األ تتتت ا  ذوي اإلعاقتتتتة تتتتتدعم  التتتتتي تُقتتتتدَّ   تتتتدماتال أنضتتتتمان  99-134
 مزيتد متن ال يتارات أن يتتا  لهتموالحتر  علت    الت  أق ت  حتد ممكتن استتقالليتهم

  بمتتا يشتتكل امتثتتاالا التفاقيتتة حقتتوق العتتيض ضتتمن المجتمتت  المحلتتي المرتكتتزة علتت 
 )الجمهورية التشيكية(؛األ  ا  ذوي اإلعاقة 

ات تتاذ جميتت  التتتدابير المناستتبة لضتتمان حقتتوق األ تت ا  ذوي اإلعاقتتة  99-135
 العقلية أو الذ نية )قبر (؛

تتتتو ير التستتتهيالت لضتتتمان تمكتتتن األ تتت ا  ذوي اإلعاقتتتة متتتن العتتتيض  99-136
لمبتتتتتاني العامتتتتتة وال اصتتتتتة  وح تتتتتولهم علتتتتت   تتتتتر  م اامكانيتتتتتة دختتتتتولهالمستتتتتتقل  و 

 لهتم  متساوية  ي التعليم والعمل وال دمات ال حية  الت  جانتب تتو ير  يكتل داعتم
 )ترينيداد وتوباغو(؛ت ال سيما لأل فا  الذين يواجهون  ذا النوع من ال عوباو 
ايتتداع األ فتتا  ذوي اإلعاقتتة  تتي مؤسستتات  وضتتمان تتتو ر  االمتنتتاع عتتن 99-137 

ي ا تتتتار األستتتترة  تتتت أل فتتتتا  ذوي اإلعاقتتتتةل الرعايتتتتة البديلتتتتةمتتتتا يكفتتتتي متتتتن خيتتتتارات 
        يرلندا(؛أوالمجتم  المحلي )

وضتتتمان االمتثتتتا  تنفيتتتذ القتتتانون المتعلتتتق بإعتتتادة التأ يتتتل المهنتتتي  رصتتتد 99-13٨
عتتد  تعتتترض األ تت ا  ذوي اإلعاقتتة للتمييتتز وح تتولهم علتتت   لكفالتتةهتتذا القتتانون ل

  ر  متساوية  ي ايجاد عمل )السويد(؛
عتتن تتتو ير الرعايتتة الشتتاملة لضتتحايا األلغتتا  األرضتتية والتتذخائر العنقوديتتة  99-139
 خططها اإلنمائية وتطبيق اتفاقية حقوق األ  ا  ذوي اإلعاقة )كوستاريكا(؛  ريق
ذوي لتتتتبير تكفتتتتل تتتتتو ير التعلتتتتيم الشتتتتامل للجميتتتت  تتتتتدا اعتتتتداد مواصتتتتلة 99-140

بوجتتت  ختتتا  علتتت  المنتتتا ق  التأكيتتتددون تمييتتتز  متتت   والبنتتتاتاإلعاقتتتة متتتن األ فتتتا  
 الريفية )اسبانيا(؛

األ تتت ا  المنتمتتتين التتت  اعتمتتتاد المزيتتتد متتتن التتتتدابير لضتتتمان مشتتتاركة  99-141
 أقليات قومية  ي عملية صن  القرار )رومانيا(؛

ميتتتتت  التتتتتدابير الالنمتتتتتة لتتتتتو ير  تتتتتر  متستتتتاوية لجميتتتتت  أ تتتتتراد ات تتتتاذ ج 99-142
 األقلية  ي البلد  ي االستفادة من كا ة ال دمات العامة )ناميبيا(؛ جماعات

ات تتاذ تتتدابير  عالتتة للقضتتاء علتت  جميتت  أ تتكا  التمييتتز ضتتد األقليتتات  99-143
 نتي والروما )ألمانيا(؛يالعرقية  وال سيما األقلية ال ربية والس

الراميتتتة التتت  مكا حتتتة التمييتتتز وضتتتمان المستتتاواة  تتتي  جهود تتتامواصتتتلة  99-144
 واألقليات )أوكرانيا(؛ الجماعات العرقيةالمعاملة لجمي  
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وات تاذ اجتراءات وا يتة متن  اتاألقليت جماعتاتاالعتراف الكامتل بوضت   99-145
جماعتتتتات مكا حتتتتة التمييتتتتز ضتتتتد   بمتتتتا  تتتتي ذلتتتتك أجتتتتل الت تتتتدي لهتتتتذا التحتتتتديات

 ال سيما أقليتي ال رب والروما )السويد(؛و األقليات  
ألقليتتتتات لوغيتتتتر ذلتتتتك متتتتن الحقتتتتوق  اللغويتتتتة والدينيتتتتةحقتتتتوق الضتتتتمان  99-146

 م  االلتزامات الدولية )االتحاد الروسي(؛ تمشياا  ضماناا كامالا 
العمتتتل علتتت  مكا حتتتة ب  توصتتتية لجنتتتة حقتتتوق الطفتتتلالقيتتتا    تتتي ضتتتوء  99-147

جميتت  أ فتتا   تتتؤثر علتت ستتتهداف حتتاالت التمييتتز والضتتعف التتتي اعتتن  ريتتق التمييتتز 
 األقليات )نيكاراغوا(؛

الستتتراتيجية ل امتثتتاالا مواصتتلة العمتتل متتن أجتتل النهتتوض بحقتتوق الرومتتا   99-14٨
 الو نية إلدماج الروما وخطة العمل الو نية لعقد ادماج الروما )ألبانيا(؛

وال ستتيما حقتتوق األقليتتات   تكثيتتف الجهتتود المبذولتتة متتن أجتتل حمايتتة 99-149
مكا حتتة التمييتتز ضتتد األ فتتا  المنحتتدرين متتن الرومتتا  تتي مجتتا  التعلتتيم   عتتن  ريتتق

 كفالة حق األقلية ال ربية  ي السكن الالئق )البرانيل(؛عن  ريق  و 
متتتن  الجماعتتتات العرقيتتتةتكثيتتتف الجهتتتود الراميتتتة التتت  تعزيتتتز الوئتتتا  بتتتين  99-150

لموستتتة إلدمتتتتاج األقليتتتات  تتتتي المجتمتتت  الكرواتتتتتي ختتتال  التعلتتتتيم  وتنفيتتتذ تتتتتدابير م
 )النروي (؛

مواصلة الجهتود الراميتة الت  تستهيل عمليتة اإلدمتاج المهنتي واالجتمتاعي  99-151
  بمتا  تي وجماعتات األقليتات األختر واالقت ادي لجمي  األقليات القوميتة والعرقيتة 

  ي كرواتيا )بولندا(؛ الممثلةذلك األقلية ال ربية  
 تتي المجتتالين  جماعتتات األقليتتاتالتت  نيتتادة تمثيتتل  تهتتدفات تتاذ تتتدابير  99-152

 العا  وال ا  )أرمينيا(؛
الح تتو  علتت  مجتتا  ضتتمان عتتد  تعتترض األقليتتة ال تتربية للتمييتتز  تتي  99-153

 )سويسرا(؛ ات االست جارك العقارات أو  لبالو ائف  ي القطاع العا  وتمل  
حمايتتتة جميتتت   متتتن أجتتتلات تتتاذ مزيتتتد متتتن ال طتتتوات الملموستتتة والفعالتتتة  99-154

 وادماجها  ي المجتم  )أستراليا(؛ جماعات األقليات
مكا حتتة المواقتتف والستتلوكيات التتتي تمييتتز الراميتتة التت  الجهتتود  تحستتين 99-155

  بطتتتترق منهتتتتا الستتتتما  جماعتتتتات األقليتتتتات جميتتتت  األ تتتت ا  المنتمتتتتين التتتت ضتتتتد 
 اإلدارة العامة )ايطاليا(؛ التعامل م باست دا  المرء للغت  ال اصة  ي المدرسة و ي 
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التنفيتتتذ الكامتتتل للقتتتانون الدستتتتوري المتعلتتتق بحقتتتوق األقليتتتات القوميتتتة   99-156
وات تتاذ اجتتراءات لتنفيتتذ قتترارات المحكمتتة الدستتتورية بشتتأن قتتانون استتت دا  لغتتات 

 ات القومية )كندا(؛وأبجديات األقلي
ا هتتار االحتتترا  الكامتتل لحقتتوق األقليتتات المكفولتتة بموجتتب تشتتريعات  99-157

 وضتتتعية  بمتتتا  تتتي ذلتتتك الحتتتق  تتتي استتتتعما  لغتتتات وأبجتتتديات األقليتتتات  وتحديتتتداا 
 األبجدية السيريلية )صربيا(؛

تنفيتتتتذ سياستتتتة الدولتتتتة بشتتتتأن الهجتتتترة  والعمتتتتل باستتتتتمرار علتتتت   مواصتتتتلة 99-15٨
حمايتتتتة حقتتتتتوق ل لألوضتتتتتاع الجديتتتتدةستتتتين السياستتتتتات والتتتتتدابير و قتتتتاا تكييتتتتف وتح

 المهاجرين )ال ين(؛
ت اكفتتتاءة اجتتتراء  متتتن أجتتتل نيتتتادةاستتتتعراض اجراءاتهتتتا المتعلقتتتة بتتتاللجوء  99-159

 منن اللجوء وضمان حماية األ فا  المهاجرين غير الم حوبين )السويد(؛
مستتتألة اللجتتتوء متتتن أجتتتل  مواصتتتلة توعيتتتة عامتتتة النتتتا   تتتي كرواتيتتتا بشتتتأن 99-160

 تسهيل اندماج ملتمسي اللجوء )السويد(؛
بنتتاء المتعلقتتة بلو تتاء بمعتتايير خطتتة العمتتل الراميتتة التت  امواصتتلة جهود تتا  99-161

 لعائدين )ألبانيا(؛من أجل اوحدات سكنية 
 حقتتوقهمعلتت   البلتتداعتمتتاد تتتدابير تضتتمن ح تتو  جميتت  العائتتدين التت   99-162

   ب رف النظر عن سقوط صفة الالجئ عنهم )األرجنتين(؛
اعتتتالن ستتتراييفو بشتتتأن ادمتتتاج  المستتتتمدة متتتنتنفيتتتذ االلتزامتتتات  مواصتتتلة 99-163

لرعايتتتتة الستتتتكنية التتتتو ني القتتتائم لتنفيتتتتذ برنتتتام  ب ونيتتتادة التعجيتتتتل  بنجتتتتا الالج تتتين 
 )البوسنة والهرسك(؛

مبتتتتادرات التنميتتتتة  ستتتتياق  تتتتيلتجمعتتتتات العائتتتتدين  أكبتتتتراعطتتتتاء أولويتتتتة  99-164
نيتتادة تيستتير ستتبل استتتفادة العائتتدين متتن نظتتم الرعايتتة االجتماعيتتة  بغيتتة االقت تتادية  

وات تتتاذ تتتتدابير  عالتتتة لالعتتتتراف بالستتتنوات التتتتي قضتتتو ا  تتتي ال دمتتتة وبحقهتتتم  تتتي 
 الح و  عل  معان تقاعدي )البوسنة والهرسك(؛

دون تمييتتز و     عليتتاا ضتتمان  تتر  األ فتتا  ملتمستتي اللجتتوء  تتي الح تتو  99-165
 ؛)قيرغيزستان( عل  التعليم

عتتتن  ريتتتق اتاحتتتة امكانيتتتة الح تتتو   ستتتيما الو حمايتتة حقتتتوق األقليتتتات   99-166
عتتديمي العلتت  ال تتدمات األساستتية ألقليتتة الرومتتا  بمتتا  تتي ذلتتك تمكتتين أ تتراد الرومتتا 
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 تتتي مجتتتا   كرواتيتتتا  الجنستتتية متتتن الح تتتو  علتتت  الجنستتتية الكرواتيتتتة و قتتتاا اللتزامتتتات
 حقوق اإلنسان )سويسرا(؛

علت  ال تعيد التو ني و تي ا تار الحتوار الثنتائي  الجارية مواصلة الجهود  99-167
م  صربيا  من أجل ضمان عودة الالج ين والمشتردين متن صترب كرواتيتا الت  ديتار م 
واستتتتتتعادتهم لجميتتتتت  حقتتتتتوقهم  وخاصتتتتتة متتتتتا تعلتتتتتق منهتتتتتا بممتلكتتتتتاتهم ومعا تتتتتاتهم 

ايجتتتاد حتتتل  تتتامل  األمتتتر التتتذي يكفتتتلديتتتة والحقتتتوق االجتماعيتتتة  المعا تتتات التقاع
وكتتتذلك علتتت  ال تتترب متتتن أصتتتل  لمشتتتكلة تتتتؤثر علتتت  الكتتترواتيين متتتن أصتتتل صتتتربي 

 .)اسبانيا( كرواتي

جميتت  االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة  تتي  تتذا التقريتتر تعبتتر عتتن موقتتف الدولتتة  -100
 تحظتت  أنهتتامنهتتا  يُفهتتم أن ينبغتتي وال  عراض.)التتدو ( التتتي قتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتت

        .ككل العامل الفريق بتأييد
     

      التعهدات وااللتزامات الطوعية -ثالثاا  
 

إعــــداد تقريــــر منتصــــف املــــدة ل(ســــتعراض  اعتزامهــــا عــــن لإلعــــ(نكرواتيــــا الفرصــــة   انتهــــزت -101
 ن اجلولة الثانية.ع املقد مةمستوي تنفيذ مجي  التوصيات  تناولالدور  الشام  من أج  
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 المر ق
  

 الو د ةتشكيل  
[English only] 

The delegation of Croatia was headed by H.E. Ms. Vesna Pusić, First Deputy Prime 

Minister and Minister of Foreign and European Affairs, and composed of the following 

members: 

• H.E. Ms. Vesna Vuković, Ambassador and Permanent Representative, Permanent 

Mission of the Republic of Croatia to the United Nations in Geneva 

• Ms. Vesna Batistić Kos, Assistant Minister, Ministry of Foreign and European Affairs of 

the Republic of Croatia 

• Mr. Krešo Glavač, Head of Minister’s Office, Ministry of Foreign and European Affairs 

of the Republic of Croatia 

• Ms. Danijela Barišić, Spokesperson, Ministry of Foreign and European Affairs of the 

Republic of Croatia 

• Mr. Ivan Crnčec, Assistant Minister, Ministry of Justice of the Republic of Croatia 

• Mr. Branko Sočanac, Director, Government Office for Human Rights and Rights of 

National Minorities of the Republic of Croatia 

• Mr. Dražen Vitez, Deputy of General Police Director for General Police Matters, 

Ministry of Interior 

• Ms. Dubravka Marušić, Head of Sector for Social Policy and Policies for Children, Youth 

and Family, Ministry of Social Policy and Youth of the Republic of Croatia 

• Ms. Ana Puljić Žunjić, Head of the Division for Human Rights and Regional 

International Organisations and Initiatives, Ministry of Foreign and European Affairs of 

the Republic of Croatia 

• Ms. Zvjezdana Janičar, Head of Service for Persons with Disabilities, Ministry of Social 

Policy and Youth 

• Mr. Josip Paradžik, Senior Advisor Specialist, Ministry of Interior of the Republic of 

Croatia 

• Ms. Romana Kuzmanić Oluić, Counsellor, Division for Human Rights and Regional 

International Organisations and Initiatives, Ministry of Foreign and European Affairs of 

the Republic of Croatia 

• Ms. Tatjana Vlašić, Adviser, Government Office for Human Rights and Rights of 

National Minorities of the Republic of Croatia 

• Ms. Ivana Kožar Schenck, Third Secretary, Permanent Mission of the Republic of 

Croatia to the United Nations in Geneva 

• Ms. Katarina Andrić, Attaché, Division for Human Rights and Regional International 

Organisations and Initiatives, Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic 

of Croatia 

• Mr. Tomislav Boršić, Expert Assistant, Department for Cooperation with International 

Criminal and Other International Courts, Directorate for European Affairs, International 

and Judicial Cooperation, Ministry of Justice of the Republic of Croatia 

    


