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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدور الشــام ا املنشــج وجــب لـرار لـ قــو
اإلنس ـ ــان 1/5ا دورتـ ـ ــن الثانيـ ـ ــة والعش ـ ـ ـرين الف ـ ـ ـ ة مـ ـ ــن  4إىل  15أيـ ـ ــار/مـ ـ ــايو  .2015وأُجـ ـ ــر
السـ ــتعراض املتعلـ ــق بكرواتيـ ــا اجللسـ ــة  13املعقـ ــودة  12أيـ ــار/مـ ــايو  .2015وترأس ـ ـت الوفـ ــد
الك ــروال النا ب ــة األوىل ل ــر ي ال ــواراء وواي ــرة الش ــبون ااارجي ــة واألوروبي ــةا الس ــيدة فيس ــنا ب ــوايت .
واعتمد الفريق العام التقرير املتعلق بكرواتيا جلستن  17املعقودة  15أيار/مايو  .2015
 -2و  13ك ــانون الث ــاي/ين ــاير 2015ا اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــان فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموع ــة الث)ثي ــةا لتيس ــمل الس ــتعراض املتعل ــق بكرواتي ــا :الرباايـ ـ ا وب ــنش)دي ا ومجهوري ــة مق ــدونيا
اليوغوس)فية سابقا.
 -3ووفق ـ ا للفقــرة  15مــن مرفــق ل ـرار ل ـ قــو اإلنســان 1/5ا والفقــرة  5مــن مرفــق ل ـرار
21/16ا صدرت الوثا ق التالية من أج الستعراض املتعلق بكرواتيا:
اجملل
(أا

تقرير وطر (A/HRC/WG.6/22/HRV/1ا؛

(با جتميـ ـ ـ للمعلوم ـ ــات أعدت ـ ــن مفوض ـ ــية األم ـ ــم املتح ـ ــدة الس ـ ــامية حلق ـ ــو اإلنس ـ ــان
( A/HRC/WG.6/22/HRV/2
ا؛
(جا

موجز أعدتن املفوضية (A/HRC/WG.6/22/HRV/3ا.

 -4وأ يل ــت إىل كرواتي ــاا ع ــن طري ــق اجملموع ــة الث)ثي ــةا لا م ــة أس ـ ـ لة أع ــد ا س ــلف ا إس ــبانياا
واجلمهوريـة التشــيكيةا وســلوفينياا واملكســي ا واململكــة املتحـدة لربييانيــا العأمــن وأيرلنــدا الشــماليةا
والنــروي ا وهولنــداا والوليــات املتحــدة األمريكيــة .وميكــن الطــ)ع علــن هــذ األس ـ لة علــن املول ـ
الشبكي ااارجي للفريق العام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5لال ــت ر يس ــة الوف ــدا النا ب ــة األوىل ل ــر ي ال ــواراء وواي ــرة الش ــبون ااارجي ــة واألوروبي ــةا إ ــا
ـ ــال ق ـ ــو اإلنس ـ ــانا وإ ـ ــا ت ـ ــدرم أن التق ـ ــدز مهم ـ ــة
تفخ ـ ــر بالتق ـ ــدز ال ـ ــذ أ رات ـ ــن كرواتي ـ ــا
ل تتولـف .وأشــارت إىل أن مســتوي ايــة قــو اإلنســان ونيــا تعريفهــا يــا اختبــار أساســي أل
دول ــة للول ــوم عل ــن م ــدي كفاء ــا وأدا ه ــا ال ــو يفيا وس ــليت ال ــوء بوج ــن خ ــاح عل ــن ق ــو
األلليــاتا وهــو مــا ميكــن أن يعتــرب انعكاس ـا للحالــة العامــة حلقــو اإلنســان البلــد .وأ ّكــدت علــن
احلاج ــة إىل التفاعـ ـ املس ــتمر ب ــت الدول ــة واجملتمـ ـ امل ــدي .ولال ــت إن اإلط ــار التشـ ـريعي واملبسس ــي
حلمايـ ــة قـ ــو اإلنسـ ــان كرواتيـ ــا يسـ ــتند إىل الربنـ ــام الـ ــوطر حلمايـ ــة وتعزيـ ــز قـ ــو اإلنسـ ــان
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للف ـ ـ ة  .2016-2013وإن كرواتي ـ ــا أرب ـ ـ أمين ـ ــات للمأ ـ ــاسا وا ـ ــدة تع ـ ـ
وأخري قو املرأةا وثالثة قو اليف ا ورابعة قو األشخاح ذو اإلعالة.

ق ـ ــو اإلنس ـ ــانا

 -6ومــن مجلــة املســا الــل أكــدت عليهــا الــوايرة مــا يلــي املســاعدة القانونيــة اجملانيــةا و قــو
األشــخاح ذو اإلعالــةا واحلقــو الجتماعي ـةا و قــو املثليــات واملثليــت ومزدوجــي املي ـ اجلنســي
ومشــاير ايويــة اجلنســانية و ــاملي صــفات اجلنســتا واأللليــات القوميــةا ومكافحــة التمييــز والتمييــز
العرل ــي (ول س ــيما ض ــد الف ــات ال ــعيفةاا وجـ ـرا م الكراهي ــةا وج ـرا م احل ــربا ول ــية األش ــخاح
املفقودين واألشخاح املشردين والجتار بالبشر.
 -7وفيمـ ــا يتعلـ ــق باملسـ ــاعدة القانونيـ ــة اجملانيـ ــةا لالـ ــت إن الق ـ ـانون اجلديـ ــد املتعلـ ــق باملسـ ــاعدة
القانونيــة اجملانيــة يتــجلف مــن ج ـزأينا جــزء يتنــاول املســاعدة القانونيــة األوليــة الــل تكــون علــن شــك
مشــورة تقــدز إىل اجلميـ بصــرم النأــر عــن الــدخ ا ويتنــاول اجلــزء اآلخــر املســاعدة القانونيــة الثانويــة
وتق ــدز بشـ ــجن الق ـ ــايا املعروضـ ــة عل ــن ا كمـ ــةا ويتولـ ــف تقـ ــدميها عل ــن الوض ـ ـ املـ ــاد للم ـ ـواطن
ومــا ميلك ــن م ــن أص ــول .واملســاعدة القانوني ــة الثانوي ــة ل أن يق ـ ّدمها ســوي ا ــامي .وبإمك ــان اجلمي ـ
السـ ــتفادة مـ ــن املسـ ــاعدة املخصصـ ــة ل ـ ــحايا العنـ ــف املنـ ــز دون السـ ــتناد إىل "تعـ ــداد للـ ــدخ "
(معلومات عن الدخ ا.
 -٨وخبص ــوح مس ــجلة كف ــاءة اجله ــاا الق ــا يا أش ــارت ال ــوايرة إىل تن ــال الق ــايا امل اكم ــة
م ـن  1.6مليــون ل ــية عــاز  2004إىل  579 032ل ــية أيار/مــايو  .2015ورغــم احلاجــة
التحسـن يعـود بوجـن خـاح
إىل بذل مزيد من اجلهودا جـري التجكيـد علـن أن الف ـ يقيـق هـذا
ّ
إىل ا ــاكم املتخصصــة .وســاهم ايــادة هــذ الكفــاءة أي ـ ا إصــ)ز ا ــاكم وجهــاا املـ ّدعي العــازا
وتقلــي ع ــدد ا ــاكم ومكاتــب امل ــدعي الع ــازا وتيبيــق تكنولوجي ــا املعلوم ــاتا ــا ذل ـ إ ال ــة
الق ايا وتبسيط إجراءات اجلنح.
 -9و ىت رغـم انتهـاء احلـرب عـاز 1995ا ل تـزال كرواتيـا تعـاا مـا خلفتـن مـن عوالـب ومـن
ـ ــال قـ ــو اإلنسـ ــانا مثلهـ ــا ًام ـ ـا مث ـ ـ أ تم ـ ـ عليـ ــن أن يعـ ــاا عوالـ ــب احلـ ــرب
يـ ــديات
والو ش ــية ال ــل ولع ــت إبا ــا .وتوج ــد ل ــدي كرواتي ــا أربـ ـ ــاكم متخصص ــة تقـ ـ م ــد ا األرب ـ ـ
الكــربيا وًــاره وليتهــا الق ــا ية علــن ج ـرا م احلــرب .وفيمــا يتعلــق باملمارســة الســابقة املتمثلــة
إص ــدار األ ك ــاز عل ــن األش ــخاح غيابي ـاا فإن ــن يع ــاد النأ ــر مجي ـ تلـ ـ الق ــايا و ــوا لألفـ ـراد
ال ــذين ُ كـ ــم علـ ــيهم غيابي ـ ـا أن ييلب ـ ـوا إعـ ــادة النأـ ــر ل ـ ــيتهم بوجـ ــن ـ ــدد .وهنـ ــام  16ل ـ ــية
معروضة علـن ا كمـة األوروبيـة حلقـو اإلنسـان بشـجن جـرا م احلـرب .ولـد ل ـت ا كمـة ثـ)
ل ــايا منهــا لصــا املــدعي معلن ـةا أن اإلج ـراءات س تُتب ـ ق ـا كمــا كــان ينبشــي؛ و ثــ) ل ــايا
أخــريا أعــادت ا كمــة تجكيــد إج ـراءات و كــم ا كمــة الكرواتيــة؛ ورف ــت ا كم ـة عشــر ل ــايا.
وتق ّدز هذ البيانـات صـورة إ ابيـة عـن أداء ا ـاكم الكرواتيـة املتخصصـة وكفاء ـا وسـ)مة إجراءا ـا.
وفيمــا يتعلــق قاضــاة م ـرتكر ج ـرا م احلــربا فقــد أليمــت خــ)ل الف ـ ة مــن عــاز  1992إىل ايــة
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عــاز  2014دعــاوي ضـد  3 553شخصـاا أديــن مــنهم  5٨9شخصـا فيمــا
لتحقيقات إضافية.

ـ  220شخصـا

 -10وفيما يتعلق سجلة ممارسة العنف اجلنسـي أثنـاء احلـربا يوجـد مشـروع لـانون جديـد يعـ م
التعوي .
قو ضحايا الغتصاب أثناء احلربا ا ذل احلق
 -11ويأــن قــو املثليــات واملثليــت ومزدوجــي امليـ اجلنســي ومشــاير ايويــة اجلنســانية و ــاملي
صفات اجلنسـت بجييـة بالشـةا ولـد أ ـرا تقـدز ملحـون منـذ أن نُأـم أول اسـتعراض فخـر للمثليـت
اغ ــرب منـ ـذ  12عامـ ـاا ـ ـ ج ــو غ ــمل مس ــتقر .ول ــد أص ــبحت املسـ ـملات الفخري ــة أل ــرب إىل
ال تف ــاء باحلري ــة منه ــا إىل الكف ــاز .و س ــبليتا ردت احلكوم ــة عل ــن العن ــف ال ــذ ولـ ـ خ ــ)ل
املس ــملة الفخريـ ـة للمثلي ــت خب ــروج مخس ــة واراء ور ــي بلدي ــة س ــبليت للمش ــاركة اس ــتعراض الس ــنة
التاليــة .فــج هرت الدولــة أ ــا ت ــيل بــدور الــدفاع عــن قــو اإلنســان لــي فقــط مــن خــ)ل
التش ـريعات ب ـ أي ـا بإعي ــاء الق ــدوة .ومي ــنح ل ــانون تس ــكي الش ـراكة للمثلي ــات واملثلي ــت ومزدوج ــي
امليـ ـ اجلنس ــي ومش ــاير ايوي ــة اجلنس ــانية و ــاملي ص ــفات اجلنس ــت نفـ ـ احلق ــو ال ــل يتمتـ ـ ــا
تبر األطفال.
األاواج املتزوجونا باستثناء احلق
 -12وأُشــمل إىل أن الدســتور يعـ م بـجكثر مـن  20ألليــة لوميــة كرواتيــا وهــو يبكــد علــن وضـ
الصــرب والرومــا .ولــد أُتيحــت معلومــات بشــجن األ ك ـاز الدســتورية املتعلقــة مايــة قــو اإلنســان
لأللليــات القوميــةا ــا ذلـ يصــي دانيــة مقاعــد برملانيــة لأللليــات العرليــةا وهــو مــا كــان لــن أثــر
كب ــملا إذ إ ـ ـا تس ــتيي إلام ــة احلكوم ــة أو إس ــقاطها .ويُنأَــر إىل مجاع ــة الروم ــا عل ــن أ ــا تُس ــهم
اجملتمـ إســهام ا نشــي ا .ومــن بــت اإلجنــااات املتحققــة أنــن ــر تــدري لشــة الرومــا جامعــة اغــرب
كمــا نُشــر لــاموه ثنــا ي اللشــة لشــة الرومــا واللشــة الكرواتيــة .واألرض الــل بُنيــت عليهــا مســتوطنات
الرومــا ُس ـكلت بصــورة لانونيــةا كمــا جــري تقنــت وضــعية أكثــر م ـن  1 500منــزل مــن منــاال الرومــا
الــل بنيــت بصــورة الفــة للقــانون .ولــدمت الدولــة األم ـوال ال)امــة .وأنشــجت مجاعــة الرومــا اجملل ـ
الـ ــوطر للروم ـ ــا .وع ـ ــ)وة عل ـ ــن ذل ـ ـ ا أُعل ـ ــن عـ ــن خي ـ ــط لبن ـ ــاء م ـ ــداره جدي ـ ــدة جتمع ـ ــت م ـ ــن
التكمعــات الــل يســكنها عــدد كبــمل مــن الرومــا وهــو مــا ي ــمن تــوفمل أوضــاع ا أف ـ ويسـ ّـه عمليــة
الندماج.
 -13وتبلغ نسبة األلليات بت مو في الدولة 3.5

املا ةا وهي نسبة يتعت

يسينها.

صـ للم ـرأة لــد طُبــق ألول مــرة
 -14وأشــمل إىل أن نأــاز احلصـ كــان ناجحـ ا وأن يصــي
النتخاب ــات ا لي ــة وس ــيُيبق النتخاب ــات الربملاني ــة املقبل ــة .ول ــد ع ــدلت كرواتي ــا نأ ــاز التمثيـ ـ
النس ــر؛ وينقس ــم البل ــد إىل عش ــر دوا ــر انتخابي ــةا وينتخ ــب ع ــن كـ ـ دا ــرة  14ع ـ ـوا الربمل ــان.
ُ
ويتعت إدراج ست مرشحات ضمن ك لا مة مبلفة من  14مرشح ا.
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باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -15أدىل  6٨وفــدا ببيان ــات خ ــ)ل احل ـوار التف ــاعلي .وت ــرد التوص ــيات املقدم ــة خ ــ)ل احل ـوار
اجلزء الثاي من هذا التقرير.
 -16ول أـ ـ ــت ترينيـ ـ ــداد وتوبـ ـ ــاغو م ـ ـ ـ الرتيـ ـ ــاز أن كرواتيـ ـ ــا لـ ـ ــد لامـ ـ ــتا منـ ـ ــذ اجلولـ ـ ــة األوىل
ل)س ـ ــتعراض ال ـ ــدور الش ـ ــام ع ـ ــاز 2010ا بإدخ ـ ــال ع ـ ــدة يس ـ ــينات عل ـ ــن إطاره ـ ــا الق ـ ــانوي
ــال ق ــو اإلنس ــان .ور ب ــت تريني ــداد وتوب ــاغو بالني ــا الواس ـ للربن ــام ال ــوطر
والدس ــتور
حلماية وتعزيز قو اإلنسان للف ة .2016-2013
 -17وأشــادت تركيــا هــود كرواتيــا الراميــة إىل يســت اإلطــار املبسســي والقــانوي وإىل املســاية
يقي ــق الرف ــا والو ــاز الع ــامت ب ــت اليوا ـ ــف املختلف ــة .ول أ ــت م ـ ـ الرتي ــاز ااي ـ ـوات املتخـ ــذة
ـكعت
ملكافحـة الفسـادا معربـةا عـن تقـديرها لسلســلة السياسـات والـربام املتعلقـة قـو اليفـ ا وشـ ّ
علــن تعزيــز البعــد املتص ـ كافحــة التمييــز .وأعربــت عــن تقــديرها للكهــود املبذولــة ملن ـ العنــف ضــد
بصفة عامة.
املرأة ولتحست مكانة املرأة واعتدادها بالنف
 -1٨وأعربــت أوكرانيــا عــن تقــديرها لعقــد مشــاورات مـ اجلهــات املختلف ـة صــا بة املصــلحة وم ـ
اجملتم املدي بشـجن إعـداد التقريـر الـوطر .وسـلمت بـاايوات الـل ايـذ ا كرواتيـا منـذ اجلولـة األوىل
ل)س ـ ـ ــتعراض ال ـ ـ ــدور الش ـ ـ ــام ا وأثن ـ ـ ــت عل ـ ـ ــن اعتم ـ ـ ــاد ‘ل ـ ـ ــانون احلماي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن العن ـ ـ ــف املن ـ ـ ــز ‘ا
و‘الس ـ ـ اتيكية الوطنيـ ــة للحمايـ ــة مـ ــن العنـ ــف األسـ ــر للف ـ ـ ة ‘2016-2011ا وشـ ــكعت علـ ــن
تنفي ــذ ه ــذين الص ــكت اي ــامت تنفي ــذا فع ــالا .وس ــلمت ب ــاايوات املتخ ــذة لتحس ــت نأ ــاز الرعاي ــة
الصحيةا ول سيما الرعاية املقدمة إىل األطفال.
 -19وشـكعت أملانيــا كرواتيـا علــن امل ــي علـن مســار يسـت الــة قــو اإلنسـان والتعــاون مـ
البل ــدان اجمل ــاورة وم ـ اجملتم ـ امل ــدي .وأش ــارت إىل وج ــود أوج ــن لص ــور فيم ــا يتعل ــق ــدة ا اكم ــات
الق ــا ية و ــال مكافحــة التمييــز ضــد املـرأة واأللليــاتا وخباصــة األلليــة الصـربية وطــا فل السـينل
والرومـا .ولالــت أملانيــا إ ــا تشــعر بــالقلق كــذل بشــجن التمييــز ضــد املثليــات واملثليــت ومزدوجــي امليـ
اجلنسي ومشاير ايوية اجلنسانية و املي صفات اجلنست.
ــال
 -20وأعربــت الوليــات املتحــدة األمريكيــة عــن أملهــا أن تأـ كرواتيــا وذجـ ا ُُيتــذي
ا ـ ـ از ق ــو اإلنس ــانا األم ــر ال ــذ يكتس ــي أيي ــة ر يس ــية يقيـ ـق التنمي ــة الدميقراطي ــة والنم ــو
اللتصــاد  .وأثنــت علــن الــدور القيــاد الــذ ت ــيل بــن كرواتيــا ل ــايا امل ـرأة بوصــفها ر يســة
املبــادرة املتعــددة األط ـرام "ش ـراكة مس ــتقب لــا م علــن املس ــاواة"ا وأثنــت عل ــن ااي ـوات املتخ ــذة
للتصد ل)جتار بالبشر .وأعربـت عـن للقهـا إااء ممارسـة التمييـز والعنـف ضـد النسـاء والبنـاتا وضـد
املثليات واملثليـت ومزدوجـي امليـ اجلنسـي ومشـاير ايويـة اجلنسـانية و ـاملي صـفات اجلنسـتا وضـد
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األلليــات العرليــة واألشــخاح ول ســيما الصــرب والرومــا .وأثنــت علــن وجــود هيك ـ لــو للتصــد
ال التنفيذ.
ل)جتار بالبشرا و ثت علن بذل مزيد من اجلهود
 -21ور ب ـ ــت أوروغـ ـ ـوا خبيـ ـ ـة الفـ ـ ـ ة  2016-2011املتعلق ـ ــة بت ـ ــوفمل الرعاي ـ ــة خ ـ ــارج إط ـ ــار
ــال
املبسســات وبتشيــمل مهــاز دور الرعايــة الجتماعيــة وبايي ــات العتباريـة الــل ت ــيل بجنشــية
الرعاي ــة الجتماعي ــة .ور ب ــت بب ــدء نف ــاذ ‘ل ــانون اي ــة األش ــخاح املص ــابت باض ــيرابات عقلي ــة‘
وشـ ــكعت كرواتيـ ــا علـ ــن مواصـ ــلة العم ـ ـ بشـ ــجن األشـ ــخاح ذو اإلعالـ ــةا ول سـ ــيما األشـ ــخاح
املصابت بإعالات نفسية  -اجتماعية أو عقلية.
 -22وأثنــت مجهوريــة فنــزوي) البوليفاريــة علــن اجلهــود املبذولــة لتنفيــذ توصــيات اجلولــة األوىل مــن
الس ـ ـ ــتعراض ال ـ ـ ــدور الش ـ ـ ــام  .ور ب ـ ـ ــت بالربن ـ ـ ــام ال ـ ـ ــوطر حلماي ـ ـ ــة وتعزي ـ ـ ــز ق ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ــان
ــال التوعيــة بوض ـ األلليــات
للف ـ ة 2016-2013ا ول أــت أن كرواتيــا لــد أ ــرات تقــدما
والف ــات ال ــعيفة .ور بــت أي ـا باايــة الوطنيــة ملكافحــة الجتــار باألشــخاحا وبتعزيــز املســاواة بــت
احلياة السياسية.
اجلنست و شاركة املرأة
 -23وهنجت ألبانيا كرواتيا علن اايوات ايامـة الـل ايـذ ا ملتابعـة التوصـيات منـذ اجلولـة األوىلا
مـ ـ التجكي ــد عل ــن تعزي ــز اإلط ــار املبسس ــي والق ــانوي ورفـ ـ مس ــتوي ال ــوعي الع ــاز بش ــجن األللي ــات
والف ــات ال ــعيفة .وأ اطــت علم ـ ا أي ـ ا الت ـزاز كرواتيــا بامل ــي التصــديق علــن التفاليــة الدوليــة
حلمايــة مجي ـ األشــخاح مــن الختفــاء القســر ا وبالــدعم الفعــال الــذ لدمتــن لصــياغة الربوتوكــول
الختيار امللحق بالعهد الدو اااح باحلقو اللتصادية والجتماعية والثقافية.
ــالت الرعاي ــة الص ــحيةا و اي ــة
 -24ول أ ــت اجلزا ــر مـ ـ الرتي ــاز إنش ــاء بـ ـرام وطني ــة
األطفــالا والولايــة مــن العنــف الــذ ميــاره إطــار األســرة .ور بــت أي ـا بوجــود مليــات مــن لبي ـ
أمــت مأــاس األطفــالا وأمــت املأــاس املعــر باملســاواة بــت اجلنســتا وأمــت مأــاس األشــخاح ذو
اإلعالةا ف )ا عن تر يبها بتعاون كرواتيا م مليات قو اإلنسان.
 -25ور بــت أنشــول بــاجلهود الــل بــذلتها كرواتيــا مــن أج ـ تعزيــز و ايــة قــو امل ـرأةا ول ســيما
اعتمــاد القــانون والسياســة الوطنيــة املتعلقــت باملســاواة بــت اجلنســت .وشــكعت أنشــول كومــة كرواتيــا
علــن مواصــلة تنفيــذ التــدابمل الراميــة إىل مكافحــة التمييــز عــن طريــق الربنــام الــوطر حلمايــة وتعزيــز
قو اإلنسان.
 -26وهن ـ ــجت األرجنت ـ ــت كرواتي ـ ــا عل ـ ــن وضـ ـ ـ خي ـ ــة العمـ ـ ـ للفـ ـ ـ ة  2014-2011لتو ي ـ ــف
األللي ــات القوميـ ــة هي ــات اإلدارة العامـ ــة .وأش ــارت أي ـ ـا إىل اجله ــود املبذولـ ــة ملكافح ــة الجتـ ــار
باألشــخاح مــن خــ)ل مواءمــة التش ـريعات الوطنيــة م ـ املعــايمل الدوليــة .وشــكعت األرجنتــت كرواتيــا
تقريرها الوطر.
علن امل ي لدما التدابمل اإلضافية املشار إليها
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 -27وأعربـ ــت أرمينيـ ــا عـ ــن تقـ ــديرها للخي ـ ـوات املتخـ ــذة ملكافحـ ــة الجتـ ــار بالنسـ ــاء واألطفـ ــالا
وللتع ــاون مـ ـ اجملتمـ ـ امل ــدي بش ــجن ه ــذ املس ــجلة ف ـ ـ)ا ع ــن تقـ ـديرها ملب ــادرات التوعي ــة ع ــن طري ــق
وســا ط اإلعــ)ز وعمليــات التــدريب .ول أــت اجله ــود الراميــة إىل ايــة قــو األلليــات القومي ــة
وتعزيــز التســامح بــت األع ـرا ؛ بيــد أ ــا أشــارت إىل عــدز التعبــمل بقــدر كــام عــن ش ـواغ األلليــات
القومية ول اياها.
 -2٨وسلمت أس اليا باجلهود املبذولة ملعاجلة التمييـز القـا م علـن نـوع اجلـن (التمييـز اجلنسـايا
والعنـ ــف املنـ ــز  .وأشـ ــارت أس ـ ـ اليا أي ـ ـ ا إىل ورود تقـ ــارير عـ ــن اسـ ــتمرار التمييـ ــز اجملتمع ـ ـي ضـ ــد
الت التعليم والعم والسكن والرعاية الصحية.
مجاعات األللياتا ا ذل
 -29ول أ ـ ــت النمس ـ ــا الت ـ ــدابمل املتخ ـ ــذة للح ـ ــد م ـ ــن ال ـ ــة الكتأ ـ ــان مراك ـ ــز ال تك ـ ــاا
ولتحس ــت الرعاي ــة الص ــحية لألش ــخاح ا ــرومت م ــن ـريتهم .وأش ــارت إىل الش ـواغ ال ــل أعرب ــت
عنه ــا جلن ــة مناه ــة التع ــذيبا وجلن ــة ق ــو اليف ـ ـ بش ــجن ع ــدز ت ــوفمل ض ــمانات لانوني ــة ي ــبلء
األشخاحا وال تكاا امليـول السـابق للمحاكمـةا ول سـيما بالنسـبة إىل األطفـال .وأعربـت النمسـا
عــن للقهــا أي ـا إااء ورود تقــارير عــن عــدز صــول أف ـراد الشــرطة علــن التــدريب الكــا للتصــد
علن ال حايا وبتوجين التُّهم إليهم شج م شجن اجلناة.
للعنف املنز ا وعن القياز أ يانا بالقب
 -30وأعربــت بــنن عــن تقــديرها للكهــود الــل بــذلتها كرواتيــا منــذ اجلولــة األوىل ور بــت بالتصــديق
ــال التبــر علــن الصــعيد الــدو ا وباعتمــاد
علــن اتفاليــة لهــا بشــجن ايــة األطفــال والتعــاون
الربوتوكول اااح باإلجراءات املتعلقة بجفعال العنف اجلنسي.
 -31ول أ ــت البوس ــنة وايرس ـ الش ـواغ ال ــل أعرب ــت عنه ــا مفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية
لشبون ال)ج ت بشجن عـدز ًكـن  15املا ـة مـن العا ـدين مـن األلليـة الصـربية مـن احلصـول علـن
املي ـ ــا الص ـ ــاحلة للش ـ ــربا وع ـ ــي  33املا ـ ــة م ـ ــنهم ل ـ ــري تفتق ـ ــر إىل الي ـ ــر املعب ـ ــدةا وتع ـ ــذر
صول  40املا ة مـنهم علـن خـدمات النقـ العـاز .ول أـت أي ـا معـدل البيالـة املرتفـ (6٨
املا ــةا أوســائ العا ــدين مــن األلليــات .ول أــت أي ـا أن العا ــدين مــن األلليــات يواجهــون
احلصول علن معاشات تقاعدية.
مشاك تتعلق قهم
 -32وأثنــت الربااي ـ علــن كرواتيــا لتعزيــز إطارهــا القــانوي واملبسســي الــوطر حلقــو اإلنســان مــن
ع ــاز  2011م ــن ب ــدء س ـريان ك ـ م ــن الق ــانون املتعل ــق ب ـجمت املأ ــاسا الـ ـذ
خ ــ)ل م ــا ــد
ي ــيل أي ـ ا هــاز اآلليــة الولا يــة الوطنيــةا ولــانون إعــادة التجهي ـ املهــر لألشــخاح ذو اإلعالــة
وتو يفهم.
 -33وأثنــت بلشاريــا علــن تنفيــذ الوثــا ق الس ـ اتيكية الر يســية وعلــن اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة
جـرا م الكراهيــةا وضــمان احلصــول علــن املســاعدة القانونيــة اجملانيــةا ويســت مســتوي التثقيــف بشــجن
قـو اإلنســان .وأعربــت عــن تقــديرها ليــاذ تــدابمل ملموسـة مــن أجـ تعزيــز فعاليــة جهودهــا الراميــة
إىل ايـة قـو املـرأة ومكافحـة العنـف املنــز  .ول أـت بلشاريـا اعتمـاد بعـ التشـريعات التقدميــة
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بشــجن العنــف القــا م علــن نــوع اجلــن  .وســلمت بــاجلهود املبذولــة إطــار املشــروع الولــا ي الــوطر
الــذ ُيمـ عنـوان "العــي بــ) عنــف"ا وهــو مشــروع يشــم اجلهــات املختلفــة صــا بة املصــلحة ــا
ذل الشرطة واملنأمات غمل احلكومية.
 -34ور ب ـ ــت كن ـ ــدا بتجيي ـ ــد كرواتي ـ ــا للتوص ـ ــية املقدم ـ ــة إط ـ ــار الس ـ ــتعراض ال ـ ــدور الش ـ ــام
لعاز  2010والداعية إىل اياذ تدابمل للق اء علـن التمييـز ضـد الرومـا .وأعربـت كنـدا عـن للقهـا إااء
ورود تقــارير تفيــد بــجن الرومــا كثـملا مــا يتعــذر علــيهم احلصــول علــن ااــدمات احلكوميــة نأـرا إىل عــدز
كز لانوي داخ البلد.
ًتعهم ر
اإلنســان.

 -35وأثنــت شــيلي علــن اللت ـزاز قــو اإلنســان وبالتصــديق علــن معاهــدات قــو
ور ب ــت باعتم ــاد لـ ـوانت تتعل ــق ب ــالتمييز ض ــد األللي ــات القومي ــة وباملس ــاواة ب ــت اجلنس ــت واحل ــق
احلصــول علــن املســاعدة القانونيــة .وســليت ال ــوء علــن بــدء نفــاذ القــانون املتعلــق ب ـجمت املأــاس
عاز  . 2011وأثنت أي ا علن إنشاء مكتب لتعزيز املساواة بت اجلنست.

 -36وفيم ــا يتعل ــق ق ــو األش ــخاح ذو اإلعال ــةا أ ّك ــدت ر يس ــة الوف ــد الك ــروال عل ــن ت ــوفمل
الرعاي ــة خ ــارج إط ــار املبسس ــات باعتباره ــا الفك ــرة املهيمن ــة السياس ــات احلالي ــة ولال ــت إن ه ــذا
اإلجراء ييبق علن األشخاح ذو اإلعالات البدنية والعقليـة علـن ـد سـواء .ولالـت إن عـددا مـن
املبسسـ ــات الـ ــل كانـ ــت تعم ـ ـ كمراكـ ــز إلي ـ ـواء األشـ ــخاح ذو اإلعالـ ــة لـ ــد ُ لولـ ــت لكـ ــي تق ـ ـ ّدز
خــدمات العيــادات ااارجيــة إطــار اجملتم ـ ا لــي .ولــد ي ّقــق لألشــخاح ذو اإلعالــة النــدماج
اجملتم ملة وسا من بينهـا املسـاعدة املعيشـية ويقـق إدمـاج األطفـال ذو اإلعالـة مـن خـ)ل
التحــالهم باملــداره النأاميــة .وجــري تقــدمي املســاعدة عنــد اللــزوز .و ــر علــن وجــن التحديــد دم ـ
األشــخاح ذو اإلعال ـات العقليــة والذهنيــة بيــر مــن بينهــا مــنحهم احلــق التصــويت .ويق ــي
إجـ ـراء اس ــتُحد لزي ــادة تيس ــمل تش ــشي األش ــخاح ذو اإلعال ــة ب ــجن تلت ــزز كـ ـ ش ــركة يزي ــد ع ــدد
مو فيهــا عــن العشـرين بتشــشي شــخ وا ــد علــن األلـ مــن ذو اإلعالــة؛ ولــد ارتفـ هــذا العــدد
بارتفاع عدد املو فت.
 -37وردا علن األس لة املتعلقـة بـالعنف املنـز ا أشـمل إىل تشيـملات أُدخلـت علـن القـانون اجلنـا يا
أ الــن علــن أن العنــف املنــز جرميــة جنا يــة .وس تعــد تُيبــق ممارســة إلقــاء القــب املــزدوج (القــب
علـ ــن ال ـ ــحية واجلـ ــايا .ولُـ ــدمت معلومـ ــات عـ ــن التـ ــدابمل املعمـ ــول ـ ــا أثنـ ــاء اإلج ـ ـراءات وبعـ ــدها
إلبعــاد اجلــاي عــن ال ــحية وعــن البيــت .ويبلــغ عــدد الــدور اآلمنــة إلي ـواء ضــحايا العنــف املنــز
كرواتيا  19دارا.
 -3٨وخبصـوح مكافحــة الفســادا ليـ إن كرواتيــا لــد ايــذت خيــوة جري ــة ومثــملة للكــدل تتمثـ
امل) قــة الق ــا ية ألرف ـ املســبولت والتحقيــق معهــم مــن أج ـ معاجلــة هــذ املســجلة علــن أعلــن
مس ـ ـ ــتوي ممك ـ ـ ــن .ول ـ ـ ــد اس ـ ـ ــتُخدمت طريق ـ ـ ــة تش ـ ـ ــاركية إع ـ ـ ــداد اسـ ـ ـ ـ اتيكية مكافح ـ ـ ــة الفس ـ ـ ــاد
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للفـ ـ ة 2020-2015ا املعتم ــدة ش ــبائ/فربايـ ـر  2015إذ ف ــا ع ــدد املش ــاركت
ذل منأمات غمل كومية.
األربعت مشاركاا ا

تص ــميمها

 -39وخبص ــوح املسـ ــاواة بـ ــت اجلنسـ ــتا أشـ ــمل إىل تفش ــي التمييـ ــز املسـ ــت ضـ ــد امل ـ ـرأة
العمالة .واستحدثت إجااة األبوة إلاالة الشنب الوال علن النساء البا ثات عن عم .

ـ ــال

 -40ولــد أنفقــت كرواتيــا مــا بــت  5و 6مليــارات دولر علــن إســكان ــو  354 000عا ــدا
بي ـ ــنهم ـ ــو  130 000م ـ ـن العرلي ـ ــة الص ـ ـربية .و إط ـ ــار برن ـ ــام اإلس ـ ــكانا ص ـ ـ 149 ٨٨7
شخص ـا علــن منــاال واود مخــرون بــاملواد ال)امــة إلصــ)ز منــاايم أو جــري إي ـوا هم بيريقــة أخــري.
ول يـزال هنــام ــو  4٨0شخصـا بــ) ســكن أو يعيشــون ك)ج ــت .وفيمــا يتعلــق بق ــية املمتلكــات
املهكـ ــورة الـ ــل ـ ــح ألشـ ــخاح مخ ـ ـرين باسـ ــتخدامهاا لي ـ ـ إن مجي ـ ـ احلـ ــالت لـ ــد ُس ـ ـويت فيمـ ــا
عدا  13الةا بينها  7الت ليد التسوية.
 -41وأثنــت الصــت علــن كرواتيــا ملشــاركتها البنــاءة الســتعراض الــدور الشــام  .وأثنــت كــذل
عل ـ ــن اعتم ـ ــاد الق ـ ــانون اجلدي ـ ــد املتعل ـ ــق باملس ـ ــاعدة القانوني ـ ــة اجملاني ـ ــةا ول ـ ــانون الرعاي ـ ــة الجتماعي ـ ــة
لعاز 2014ا والسياسة الوطنيـة املتعلقـة باملسـاواة بـت اجلنسـت الـل تسـتشر أربـ سـنواتا مـن أجـ
ايــادة يســت و ايــة قــو املـرأة العمـ والصــحةا ومنـ العنــف املنــز  .ور بــت بــاجلهود املبذولــة
بشجن قو الروما وبشجن وض الس اتيكية الوطنية إلدماج الروما للف ة .2020-2013
 -42وأثنــت كوســتاريكا علــن كرواتيــا إل رااهــا تقــدما صــوب إلامــة تمـ أكثــر عــدلا مــن يـ
ـك مش ــاركة النس ــاء
الوص ــول إىل الس ــليةا ولعتماده ــا ل ــانون املس ــاواة ب ــت اجلنس ــتا ال ــذ يش ـ ّ
املناصب الل تُشـش بالنتخـاب .و ثـت كوسـتاريكا كرواتيـا علـن تعزيـز بـرام التثقيـف بشـجن قـو
اإلنسان عن طريق الربنام الوطر الكروال.
 -43وأعرب ـ ــت كوب ـ ــا ع ـ ــن تق ـ ــديرها لتنفي ـ ــذ الربن ـ ــام ال ـ ــوطر حلماي ـ ــة وتعزي ـ ــز ق ـ ــو اإلنس ـ ــان
للف ـ ة  2016-2013والسياســة الوطنيــة لتحقيــق املســاواة بــت اجلنســت للف ـ ة 2015-2011؛
ــال الرياضــة؛ واعتمــاد القــانون اجلديــد املتعلــق بـدرجات
وإنشــاء اللكنــة الوطنيــة ملكافحــة العنــف
ا اكم واختصاصها واملهن القانونية واختصاح أع اء النيابة العامة للدولة.
 -44وأثنــت لــربح علــن التــدابمل الــل ايــذ ا احلكومــة الكرواتيــة لتنفيــذ التزاما ــا الدوليــة املتعلقــة
قـو اإلنسـان .ور بـت علـن وجـن ااصـوح باملبــادرات املتخـذة لتعزيـز قـو املـرأة واليفـ ف ـ)ا
عن تر يبها بالتدابمل املتخذة للق اء علن التمييز مي أشكالن.
 -45ور بــت اجلمهوريــة التشــيكية بوفــد كرواتيــا وأعربــت لــن عــن شــكرها علــن تقريــر الــوطر وعــن
األس لة املعدة سلف ا.
تقديرها للرد علن بع
ــال إصــ)ز املبسســات والتش ـريعات
 -46وســلمت مصــر بــالتيورات اإل ابيــة الــل ــدثت
وتنفيــذ السياس ــات .ور بــت ب ــاجلهود الراميــة إىل الق ــاء علــن العن ــف اجلنســيا ومكافح ــة خي ــاب
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الكراهيــةا وإىل يســت ت ـوافر وجــودة املســاعدة القانونيــة املقدمــة إطــار النأــاز الق ــا يا والرتقــاء
باملبسس ـ ــة الوطني ـ ــة حلق ـ ــو اإلنس ـ ــانا ومكافح ـ ــة التع ـ ــذيب وإس ـ ــاءة املعامل ـ ــة ومنعهم ـ ــا مراك ـ ــز
ال تكــاا .وأثنــت مصــر علــن لي ـ أش ـوائ ض ــمان إ ــاد ًثي ـ أف ـ للنســاء احليــاة العام ــة
والسياسية.
ـ ــال قـ ــو اإلنسـ ــان و تنفيـ ــذ معأـ ــم التوصـ ــيات
 -47ول أـ ــت إسـ ــتونيا التقـ ــدز ا ـ ــرا
الســتعراض الســابق مــن ال ا ــات بشــجن السياســات.
وأثنــت علــن كرواتيــا لتنفيــذ مــا لــدز إليهــا
ور بــت إســتونيا ببــدء نفــاذ القــانون املتعلــق بــجمت املأــاس وباعتمــاد القــانون املتعلــق بــاللكوء ولــانون
ونوه ــت باملس ــاعي اجلاري ــة لتعزي ــز املس ــاواة ب ــت اجلنس ــت
مكافح ــة التميي ــز مجل ــة لـ ـوانت أخ ــريّ .
ولولف التمييز ضد املرأة.
 -4٨ور بــت فرنســا بالتصــديق علــن اتفاليــة لهــا كــانون األول/ديســمرب  2013وبــاجلهود
املبذولــة ملــنح ضــحايا العنــف اجلنســي خــ)ل ــرب  1995-1991وضــعية ضــحايا الن ـزاع املــدنيت.
وأعرب ــت فرنس ــا ع ــن رغبته ــا معرف ــة الت ــدابمل املتخ ــذة ملن ـ ولم ـ خي ــاب الكراهي ــة واملعالب ــة عل ــن
التهديدات املوجهة إىل الصحفيت.
ـالت انعـداز اجلنسـية وأثنـت علـن كرواتيـا
 -49ور بت جورجيا بالتصديق علـن اتفاليـة خفـ
ملا تبذلن من جهود سبي تعزيـز ايـة قـو اإلنسـان علـن الصـعيد الـوطر .وطلبـت جورجيـا مـن
كرواتيــا تقــدمي معلومــات عــن الكيفيــة الــل طُبقــت ــا التــدابمل اإلصــ) ية علــن األ ــدا م ـرتكر
اجلرا م اجلنا ية .ول أت اايوات املتخذة بشجن ا تكاا األ دا السابق للمحاكمة.
 -50ول أ ـ ــت اململك ـ ــة املتح ـ ــدة اعتم ـ ــاد تش ـ ـريعات تقدمي ـ ــة بش ـ ــجن الش ـ ـراكة املدني ـ ــةا وتنفي ـ ــذ
الس ـ اتيكية الوطنيــة إلدمــاج الرومــاا والقــانون الدســتور املتعلــق باأللليــات .ونوهــت بجعمــال أمــت
مأ ـ ــاس األش ـ ــخاح ذو اإلعال ـ ــة ولكنه ـ ــا أعرب ـ ــت ع ـ ــن أس ـ ــفها لنع ـ ــداز التنس ـ ــيق بش ـ ــجن تنفي ـ ــذ
الس اتيكية الوطنية إلتا ة فرح متكاف ة لألشخاح ذو اإلعالة.
 -51وأشارت اليونان مـ التقـدير إىل مـا ـد مـن تيـورات بشـجن قـو املـرأةا وخاصـة لـانون
املســاواة بــت اجلنســت واس ـ اتيكية تنميــة لــدرة النســاء علــن تنأــيم املشــاري للف ـ ة 2020-2014ا
ــال
وأثنــت علــن كرواتيــا لقيامهــا بزيــادة ًثي ـ امل ـرأة .وأثنــت كــذل علــن التيــورات الــل ــدثت
تعزيــز ق ــو اليف ـ وعل ــن اجلهــود املبذول ــة للنه ــوض ــذ احلق ــو ا والس ـ اتيكية الوطني ــة حلق ــو
اليف للف ة  2020-2014وكذل علن اجلهود الرامية إىل تعزيز قو األطفال ذو اإلعالة.
 -52ور بــت هنشاري ــا ب ــاايوات املتخــذة لتعزي ــز مبسس ــة أم ــت املأــاس وأل ــرت بالص ــعوبات ال ــل
ــال مكافحــة التمييــزا ولكنهــا
اجــن يصــي مزيــد مــن امل ـوارد يــا .ونوهــت بالتقــدز ا ــرا
تو َ
ل أت استمرار وجود يدياتا ول سيما فيما يتعلق باأللليات القومية والعرلية.
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 -53وأثن ـ ــت إندونيس ـ ــيا عل ـ ــن كرواتي ـ ــا مل ـ ــا ايذت ـ ــن م ـ ــن ت ـ ــدابمل لتنفي ـ ــذ التوص ـ ــيات املنبثق ـ ــة ع ـ ــن
الســتعراض الــدور الشــام األول وذل ـ بالتصــديق عل ــن اتفاليــة لهــا ا وكــذل واصــلة تنفي ــذ
الربن ــام ال ــوطر حلماي ــة وتعزي ــز ق ــو اإلنس ــان للفـ ـ ة 2016-2013ا ور ب ــت بالتجكي ــد عل ــن
ـ ــال إدخـ ــال األشـ ــخاح
املسـ ــاواة بـ ــت اجلنسـ ــت .ول أـ ــت التيـ ــورات اإل ابيـ ــة الـ ــل ـ ــدثت
املص ـ ــابت ب ـ ــجمراض عقلي ـ ــة إىل مبسس ـ ــات رعاي ـ ــةا وتنفي ـ ــذ الق ـ ـ ـوانت الرامي ـ ــة إىل مكافح ـ ــة الجت ـ ــار
باألشخاح و اية ضحايا العنف املنز .
ــال اي ــة ق ــو اإلنس ــانا ول س ــيما اعتم ــاد لـ ـوانت
 -54ول ــع العـ ـرا التق ــدز ا ــرا
احلماي ــة الجتماعي ــة وخي ــة العم ـ ـ املتعلق ــة باألللي ــات .ور ــب بت ــدابمل مكافح ــة الفس ــاد والعن ــف
األجر بت الرج واملرأة.
املنز ا وتشكي املشاركة النسا ية احلياة العامةا وإاالة عدز املساواة
 -55ور ب ــت أيرلن ــدا بالت ــدابمل املتخ ــذة لتعزي ــز التعل ــيم الش ــام للكمي ـ ع ــن طري ــق الس ـ اتيكية
الوطنيــة إلدمــاج الرومــا وخيــة العم ـ املرتبيــة ــاا وأعربــت عــن أملهــا أن تتواص ـ هــذ اجلهــود
وتســاعد تنفيــذ كرواتيــا لق ـرار ا كمــة األوروبيــة حلقــو اإلنســان بشــجن ل ــية أوارش ـوش ومخ ـرين
ضد كرواتيـا .و ثـت أيرلنـدا كرواتيـا علـن ايـادة القـدرة اإلداريـة للمحـاكم علـن النأـر ل ـايا جـرا م
احلـرب .وأشــارت إىل شـواغ ‘املقــررة اااصـة املعنيـة سـجلة العنــف ضـد املـرأة‘ بشـجن مــنح تعوي ــات
للنس ــاء ض ــحايا العن ــف أثن ــاء احل ــربا وأعرب ــت ع ــن للقه ــا إااء معامل ــة األش ــخاح ذو اإلعال ــةا
ول س ــيما الع ــدد املتزاي ــد لألطف ــال ذو اإلعال ــة امل ــودعت مبسس ــات رعاي ــة وع ــدز ت ــوافر الع ــ)ج
املبسسات.
والرعاية علن و مناسب
 -56ور بت إسرا ي بالوفـد الكـروال وشـكرتن علـن تقريـر الـوطر .ول أـت التقـدز الـذ أُ ـرا
ـ ــال قـ ــو اإلنسـ ــان منـ ــذ السـ ــتعراض الـ ــدور الشـ ــام األول .وأشـ ــارتا معـ ــرض تقـ ــدمي
توصيا اا إىل تقارير أمت املأاس الكروال وجلنة قو اليف .
 -57وأثن ــت إييالي ــا عل ــن كرواتي ــا لعتماده ــا الربوتوك ــول اا ــاح ب ــاإلجراءات املتعلق ــة بق ــايا
العنــف اجلنســي .وأ اطــت علم ـا باإلطــار القــانوي حلمايــة قــو األشــخاح املنتمــت إىل ألليــاتا
وأعربــت عــن ارتيا هــا ملســتوي احلمايــة والنــدماج اللــذين يتمتـ مــا الســكان األصــليون اإلييــاليون
مقاطعة إستمليا.
الذين يم وض األللية
 -5٨ول أ ــت لملغيزس ــتان تع ــاون كرواتي ــا مـ ـ األم ــم املتح ــدةا ول س ــيما مـ ـ مفوض ــية األم ــم
ــال قــو اإلنســانا والتــدابمل
املتحــدة الســامية حلقــو اإلنســانا واملنأمــات الدوليــة األخــري
املتخــذة لتعزيــز اإلطــار القــانوي واملبسســي للتمكــت للم ـرأةا والنتــا الــل يققــت عــن طريــق تنفيــذ
ااية الوطنية لألنشية املتعلقة قو اليف ومصاحلن (2012-2006ا.
 -59وامت ــد ت ليبي ــا كرواتي ــا لتنفي ــذها التوص ــيات املنبثق ــة ع ــن الس ــتعراض األول ودن ــت التق ــدز
ــال ايــة قــو اإلنســان .ور بــت بالتــدابمل املتخــذة بشــجن التمييــز العنصــر ا واملســاواة
ا ــرا
بـ ــت اجلنسـ ــتا والعنـ ــف املنـ ــز ا والعنـ ــف ضـ ــد امل ـ ـرأةا و قـ ــو اليف ـ ـ ا و قـ ــو األشـ ــخاح ذو
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اإلعال ــةا وامله ــاجرينا والجت ــار باألش ــخاح وملتمس ــي اللك ــوء .ور ب ــت ليبي ــا بالت ــدابمل املتخ ــذة
فص فيها.
ال إلامة العدلا وباجلهود الرامية إىل احلد من تراكم الق ايا الل س يُ َ

 -60ول أـ ــت ماليزيـ ــا اجله ـ ــود الـ ــل بـ ــذلت من ـ ــذ السـ ــتعراض األول مـ ــن أج ـ ـ تعزيـ ــز اإلط ـ ــار
التش ـريعي واملبسســي .وأثنــت علــن اجلهــود املبذولــة بشــجن يقيــق املســاواة بــت اجلنســت وًكــت امل ـرأة
وكــذل بشــجن قــو اليف ـ مــن خــ)ل اعتمــاد الس ـ اتيكية الوطنيــة حلقــو اليف ـ  .وأشــارت إىل
ــال مكافحــة العن ــف
ــال تعزيــز و اي ــة قــو اإلنســانا ـا ذل ـ
التحــديات القا مــة
املنز واملوالف السلبية الل تستهدم األلليات العرلية والتحيز ضدهم.
 -61ور ب ـ ــت مل ـ ــديف بب ـ ــدء نف ـ ــاذ الق ـ ــانون املتعل ـ ــق ب ـ ــجمت املأ ـ ــاسا وبتع ـ ــدي ل ـ ــانون الرعاي ـ ــة
الجتماعيــةا وباعتمــاد لــانون األســرة لعــاز  .2014ول أــت اجلهــود املبذولــة لتــوفمل التعلــيم الشــام
ـ ــال رعاي ـ ــة األطف ـ ــال.
للكمي ـ ـ م ـ ــن أج ـ ـ األطف ـ ــال ذو اإلعال ـ ــةا واإلجن ـ ــااات ال ـ ــل يقق ـ ــت
وشكعت علن التنسيق فيما بت ايي ات احلكومية املعنية برعاية األطفال.
 -62وأثنت املكسي علن كرواتيا لبدء نفـاذ لـانون املسـاعدة القانونيـة اجملانيـة وأعربـت عـن أملهـا
ضــمان إمكانيــة احلصــول علــن املســاعدة القانونيــة عم ـ)ا بــدأ عــدز التمييــزا ــا ذلـ إتا تهــا
للمهاجرين وملتمسـي اللكـوء .وشـكعت املكسـي كرواتيـا علـن ضـمان أن يأـن مهـاز أمـت املأـاس
بالدعم املناسب من الربملان ومن ايي ات احلكومية األخري.
 -63وأث ـ ـ اجلب ـ ـ األسـ ــود علـ ــن كرواتيـ ــا ملـ ــا تبذلـ ــن مـ ــن مسـ ــاع فيمـ ــا يتص ـ ـ باملثليـ ــات واملثليـ ــت
ومزدوجــي امليـ اجلنســي ومشــاير ايويــة اجلنســانية و ــاملي صــفات اجلنســتا ور ــب باعتمــاد لــانون
الش ـراكة احلياتيــة الــذ مي ـنح األاواج مــن نف ـ اجلــن قول ـا لانونيــة تشــم احلــق الــزواج .وس ـجل
عــن النتــا الــل يققــت وعــن اايــط املســتقبلية لتعزيــز و ايــة قــو املثليــات واملثليــت ومزدوجــي
امليـ اجلنســي ومشــاير ايويــة اجلنســانية و ــاملي صــفات اجلنســت .وأعــرب اجلبـ األســود عــن تقــدير
ــال احلــد مــن عــدد
ــال تعزيــز و ايــة قــو اليفـ  .ول ــع التقــدز ا ــرا
للكهــود املبذولــة
مبسسات الرعاية وتعزيز خدمات الرعاية النهارية.
األطفال املودعت
 -64ور ــب املشــرب بالتــدابمل املتخــذة ملكافحــة العنــف املنــز  .ول ــع اعتمــاد اس ـ اتيكية وطنيــة
إل اد بي ة مباتية للمكتم املدي .وهنج كرواتيا علـن مـا أ راتـن مـن تقـدز بشـجن يسـت الـة قـو
املـ ـ ـرأة ومكافح ـ ــة العن ـ ــف املن ـ ــز  .ول ـ ــع التنفي ـ ــذ اجل ـ ــار للسياس ـ ــات املتعلق ـ ــة بتحقي ـ ــق املس ـ ــاواة
بت اجلنست.
 -65وأثن ــت ناميبي ــا عل ــن كرواتي ــا لب ــذيا جه ــودا ش ــىت م ــن أجـ ـ الق ــاء عل ــن التميي ــز ويقي ــق
املساواةا مث الربنـام الـوطر حلمايـة وتعزيـز قـو اإلنسـان للفـ ة 2016-2013ا وخيـة العمـ
ــال اإلدمــاج (2015-2013اا والسياســة
إلاالــة احلـواجز الــل تعرلـ بلــوا املســاواة احلقــو
الوطنية املتعلقة باملساواة بت اجلنست .2015-2011
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 -66ور ب ــت هولن ــدا ب ــاجلهود الرامي ــة إىل يقي ــق املس ــاواة ب ــت اجلنس ــت وأعرب ــت ع ــن للقه ــا إااء
مســتويات العنــف املنــز ضــد املـرأة .وأعربــت عــن للقهــا بشــجن القــدرة اإلداريــة للمحــاكم علــن تنــاول
الــدعاوي املتعلقــة ـرا م احلــرب وتــوفمل الــدعم واحلمايــة للشــهودا وســرعة التحقيقــاتا وتنــاول مســجلة
الرفـ ـ ــات .ولالـ ـ ــت إ ـ ـ ــا للقـ ـ ــة أي ـ ـ ـا بشـ ـ ــجن عـ ـ ــدز اسـ ـ ــتق)ل الق ـ ـ ــاء وهـ ـ ــو مـ ـ ــا أدي إىل إضـ ـ ــعام
سيادة القانون.
 -67وذكــرت نيكــاراغوا أن الــة قــو اإلنســان كرواتيــا لــد يســنت باعتمــاد لــانون املســاواة
بت اجلنستا وبالتصديق علن اتفالية لها ا ف )ا عن لانون األسرة الذ ينأم قو اليف .
 -6٨وأشــادت نيكمليــا بالربنــام الــوطر حلمايــة وتعزيــز قــو اإلنســان للف ـ ة 2016-2013ا
وبإنشــاء مليــة أمــت املأــاس .ور بــت هــود احلكومــة الراميــة إىل تنفيــذ تــدابمل مكافحــة التمييــزا وإىل
تعزي ــز املس ــاواة ب ــت اجلنس ــتا وإىل اس ــتحدا ملي ــة ملكافح ــة ج ـرا م الكراهي ــة .وأثن ــت ك ــذل عل ــن
كرواتيا لتنفيذها القـانون الدسـتور املتعلـق قـو األلليـات القوميـة ول أـت اجلهـود املبذولـة بشـجن
املشروع املعنون " ياة ب) عنف".
 -69وأثنت النروي علن كرواتيا ملا تبذلن مـن جهـود مـن أجـ يسـت تشـريعا ا املتعلقـة كافحـة
جرا م الكراهية والتمييزا وأشارت إىل أن واد العنف  -وخاص ــة تل ـ ال ــل تق ـ ض ــد الص ــرب
والرومــا  -ل ت ـزال تشــك مســجلة خيــملة .وأعربــت عــن للقهــا إااء عــدد الق ــايا الــل س يُبــت فيهــا
واملتعلقــة بالنتهاكــات الشــديدة حلقــو اإلنســان الــل ارتُكبــت أثنــاء احلــربا بينمــا مــا اال ال كيــز
اختيار الق ايا ينصب بشك غمل متناسـب علـن اجلـرا م الـل ارتكبهـا الصـرب .وأشـارت النـروي إىل
عدز وجود نأاز فعال لدعم ضحايا العنف اجلنسي والعنف املنز .
 -70وأعربــت الفلبــت عــن ارتيا هــا للسياســة الوطنيــة املتعلقــة باملســاواة بــت اجلنســت الــل تتنــاولا
مجل ــة أم ــورا الفك ــوة األج ــورا وتق ــدمي ال ــدعم إىل منأّم ــي األعم ــال م ــن النس ــاء .وش ــكعت
الفلب ــت كرواتي ــا عل ــن إدراج نس ــاء الروم ــا ض ــمن املس ــتفيدات م ــن املعامل ــة املتس ــاوية .وأعرب ــت ع ــن
تقديرها أي ا للتدابمل الرامية إىل تعزيز اية ضحايا الجتار بالبشر.
املنكــز
 -71وشــكرت بولنــدا الوفــد الكــروال علــن تقــدمي التقريــر الــوطر لكرواتيــاا ونوهــت بالعمـ
َ
ال تيبيق املعايمل الدولية حلقو اإلنسان.
السنوات األخملة
 -72ور بت الربتشـال بـالتزاز كرواتيـا مايـة وتعزيـز قـو اإلنسـانا ول سـيما منـذ تقـدمي تقريرهـا
األول إطار الستعراض الدور الشام  .وسـليت الربتشـال ال ـوء علـن التحسـينات الـل أُدخلـت
علــن اإلطــار املبسســي والتولي ـ علــن الربوتوكــول الختيــار لتفاليــة قــو اليف ـ املتعلــق بــإجراء
تقدمي الب)غات.
 -73ور ب ــت مجهوري ــة كوري ــا بالتص ــديق عل ــن اتفالي ــة له ــا ا وبإع ــداد وتنفي ــذ الربن ــام ال ــوطر
حلمايــة وتعزيــز قــو اإلنســان للف ـ ة 2016-2013ا والس ـ اتيكية الوطنيــة للحمايــة مــن العنــف
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األُســر ا ف ـ)ا ع ــن س ــن القــانون اجلدي ــد املتعل ــق باملس ــاعدة القانونيــة اجملاني ــة .ولال ــت إ ــا ل ت ـزال
تشعر بالقلق إااء عدز التصد بشك مناسب للعنف األُسر أو العنف املماره ضد األطفال.
َ

 -74وأثن ــت مجهوري ــة مول ــدوفا عل ــن التق ــدز ا ــرا بوس ــا منه ــا تنفي ــذ الربن ــام ال ــوطر حلماي ــة
وتعزي ــز ق ــو اإلنس ــان للفـ ـ ة 2016-2013ا وتعزي ــز مكت ــب أم ــت املأ ــاس .ونوه ــت باألنش ــية
ــال اإلبــ)ا عــن الجتــار بالبشــر .وذكــرت الش ـواغ املتعلقــة بــاآلراء غــمل
الراميــة إىل ايــادة الــوعي
املناســبة بشــجن ضــحايا الجتــار بالبشــر الســا دة لــدي املهنيــتا وأبــدت اهتمامهــا عرفــة املزيــد عــن
أنش ــية التوعي ــة العام ــة ال ــل تس ــتهدم األطب ــاء وأع ــاء النياب ــة العام ــة والق ــاة لفه ــم ال ــة ه ــبلء
ال ـحايا فهمـ ا أف ـ  .وأشـارت إىل السـ اتيكية الوطنيـة حلقـو اليفـ وإدمـاج اتفاليـة لـ أوروبــا
القانون اجلنا ي.
املتعلقة ماية األطفال من الستش)ل اجلنسي والعتداء اجلنسي
 -75ور بــت رومانيــا باعتمــاد اس ـ اتيكيات وخيــط عم ـ شــىتا مث ـ السياســة الوطنيــة املتعلقــة
باملسـ ـ ـ ـ ــاواة بـ ـ ـ ـ ــت اجلنسـ ـ ـ ـ ــت للف ـ ـ ـ ـ ـ ة 2015-2011ا والس ـ ـ ـ ـ ـ اتيكية الوطنيـ ـ ـ ـ ــة إلدمـ ـ ـ ـ ــاج الرومـ ـ ـ ـ ــا
للفـ ـ ة 2020-2013ا وخي ــة العمـ ـ املرتبي ــة ــاا والت ــدابمل املتخ ــذة ملكافحـ ـة جـ ـرا م الكراهي ــة.
وأش ــارت أي ـ ـا إىل اإلجـ ـراءات اإل ابي ــة املتخ ــذة بش ــجن معامل ــة األش ــخاح املنتم ــت إىل األللي ــات
وبشجن التعليم.
 -76ول ــع اليــاد الروســي اجلهــود الــل تبــذيا كراوتيــا لتنفيــذ التزاما ــا الدوليــة املتعلقــة قــو
اإلنســان .وأشــار أي ـ ا إىل اســتمرار وجــود يــديات فيمــا يتعلــق باملســاواة بــت اجلنســتا وإىل التمييــز
ضد ألليل الصرب والروماا وإىل قو األشخاح ذو اإلعالة.
 -77وأثنت رواندا علن كرواتيـا لعتمادهـا الربوتوكـول ااـاح بـاإلجراءات املتعلقـة بق ـايا العنـف
اجلنســيا ولتنفيــذها تــدابمل ملكافحــة التمييــز .ول أــت م ـ التقــدير الشــروع التخيــيط للتصــديق
علن التفالية الدولية حلماية مجي األشخاح من الختفاء القسر .
 -7٨وســلمت ص ـربيا بالتــدابمل املتخــذة حلمايــة قــو أف ـراد األلليــات القوميــةا ولكنهــا ل أــت
أن التمييـ ــز ل ي ـ ـزال لا م ـ ـ اا وأن أف ـ ـراد األلليـ ــة الص ـ ـربيةا ـ ــن فـ ــيهم العا ـ ــدون وال)ج ـ ــونا مـ ــا اال ـ ـوا
يواجهــون مشــاك شــديدة .وذكــرت أي ـ ا أنــن ينبشــي ضــمان املســاءلة عــن انتهاكــات قــو اإلنســان
املاضي وإجراء يقيق نزين وشفام بشجن الت الختفاء القسر الل س ُيَ بعد.
املرتكبة

 -79وأثن ــت سـ ـملاليون عل ــن كرواتي ــا لوض ــعها سياس ــات واسـ ـ اتيكيات بش ــجن ق ــو اإلنسـ ـانا
ـ ــا ذل ـ ـ الس ـ ـ اتيكية الوطنيـ ــة للحمايـ ــة مـ ــن العنـ ــف األُسـ ــر ا والس ـ ـ اتيكية الوطنيـ ــة حلقـ ــو
اليف ـ ا والس ـ اتيكية الوطنيــة للرعايــة الصــحية .و ثــت س ـملاليون كرواتيــا علــن مواصــلة تيســمل ســب
النه ــوض ب ــاملرأةا ول س ــيما أوس ــائ مجاع ــات األللي ــاتا اجمل ــال الجتم ــاعي  -السياس ــي و
س ـ ــو العمـ ـ ـ  .ودع ـ ــت سـ ـ ـملاليون كرواتي ـ ــا أي ـ ـ ـا إىل مواف ـ ــاة اللكن ـ ــة املعني ـ ــة ب ـ ــاحلقو اللتص ـ ــادية
تقدميها.
والجتماعية والثقافية وجلنة الق اء علن التمييز العنصر بالتقارير الل تجخرت كثملا
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 -٨0وأثن ــت س ــلوفاكيا علـ ــن اجله ــود الراميـ ــة إىل تعزي ــز اإلطـ ــار الق ــانوي واملبسسـ ــي م ــن خـ ــ)ل
الربن ــام ال ــوطر حلماي ــة وتعزي ــز ق ــو اإلنس ــان للفـ ـ ة 2016-2013ا والعمـ ـ ال ــذ يق ــوز ب ــن
مكتــب قــو اإلنســان و قــو األلليــات القوميــة .ونوهــت ســلوفاكيا بــال كيز علــن قــو اليف ـ ا
وشكعت السليات علن ضـمان ًتّـ مجيـ األطفـال ذو اإلعالـة واألطفـال املـودعت مبسسـات
بفرح متساوية احلصول علـن التعلـيم .وأعربـت عـن ارتيا هـا للكهـود املبذولـة إلدمـاج األشـخاح
اجملتم .
ذو اإلعالة
ـ ــال تعزيـ ــز املسـ ــاواة بـ ــت اجلنسـ ــت
 -٨1ور ب ــت سـ ــلوفينيا بـ ــالتيور اإل ـ ــا الـ ــذ ـ ــد
و قــو ك ـ مــن امل ـرأة واليف ـ واملثليــات واملثليــت ومزدوجــي املي ـ اجلنســي ومشــاير ايويــة اجلنســانية.
وأثن ــت عل ــن أعم ــال مكت ــب أم ــت املأ ــاس وأمن ــاء املأ ــاس املتخصص ــت املعني ــت بش ــبون األطف ــالا
واملساواة بت اجلنستا واألشخاح ذو اإلعالة.
 -٨2وهن ــجت إس ــبانيا كرواتي ــا عل ــن كاف ــة الت ــدابمل ال ــل اي ــذ ا للق ــاء عل ــن العن ــف ض ــد املـ ـرأة.
وأثنــت إســبانيا عليهــا ملــا ايذتــن مــن تــدابمل ل ــمان تــوفمل التعلــيم الشــام للكميـ مــن أجـ األطفــال
ذو اإلعالة.
 -٨3ور بــت دولــة فلســيت بــاجلهود املبذولــة لتعزيــز قــو اليفـ وأثنــت علــن كرواتيــا لياذهــا
خي ـ ـوات لتحسـ ــت مس ــتوي التعلـ ــيم الش ــام للكمي ـ ـ  .غ ــمل أ ـ ــا أعرب ــت عـ ــن اس ــتمرار للقهـ ــا ألن
األطفــال الــذين يعيشــون أوضــاع ضــعف أو رمــان ل يتمتعــون دا مــا بفــرح متســاوية احلص ــول
علن التعليم.
 -٨4ول أـ ــت السـ ــويد أن إدمـ ــاج األلليـ ــات اجملتم ـ ـ الكـ ــروال لـ ــد ثبـ ــت أنـ ــن ينيـ ــو علـ ــن
صـعوبات وأن كرواتيــا لـد اســتقبلت ألـ عــدد مــن ملتمسـي اللكــوء اليـاد األورو  .وأعربــت عــن
تقــديرها للقــانون الــذ ُس ـن مــبخرا ــدم تشــكي أصــحاب العم ـ علــن تو يــف األشــخاح ذو
اإلعالة وإ اد فرح عم يم.
 -٨5ور بــت سويس ـرا بــاجلهود الــل تبــذيا كرواتيــا لتبــر مولــف نقــد مــن احلــرب الــل شــهد ا
التس ــعيناتا وذك ــرت أن ــن لب ــد م ــن مواص ــلة اجله ــودا ول س ــيما فيم ــا يتعل ــق ب ــاجلرا م ال ــل ارتُكب ــت
خ)ل تل الف ة .وكررت أي ا اإلعراب عن الشعور بالقلق بشجن اية قو األلليات.
 -٨6وأثن ـ ــت تايلن ـ ــد عل ـ ــن اإلص ـ ــ) ات القانوني ـ ــة العدي ـ ــدةا مثـ ـ ـ ل ـ ــانون تس ـ ــكي الن ـ ــاخبتا
ال تعزيـز املسـاواة بـت اجلنسـت .وشـكعت تايلنـد كرواتيـا علـن
وامتد ت اإلجنااات الل يققت
مواصــلة معاجل ــة الف ـوار ال ــل م ــا اال ــت لا م ــة بــت اجلنس ــت .وأوض ــحت أ ــا ل ت ـزال تش ــعر ب ــالقلق
املـ ـوارد املخصص ــة ألم ــت مأ ــاس األش ــخاح ذو اإلعال ــة.
بش ــجن العن ــف املن ــز ا ول أ ــت نقـ ـ
ور بت بالس اتيكية الوطنية للرعاية الصحية.
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 -٨7وأثن ــت مجهوري ــة مق ــدونيا اليوغوس ــ)فية س ــابقا عل ــن إنش ــاء الفري ــق العامـ ـ املع ــر بإص ــ)ز
التوسـ
لواعــد اللتحــا هنــة الق ــاء كوســيلة لصــون اســتق)ل الســلية الق ــا ية .وطلبــت إىل الوفــد ّ
عرض التـدابمل امللموسـة املتخـذة حلمايـة ضـحايا العنـف املنـز وتقـدمي معلومـات عـن التقـدز ا ـرا
اجملالت السياسي واللتصاد .
بشجن التمكت للمرأة
 -٨٨وأشــادت تيمــور  -ليشــل باعتمــاد لـوانت عــدةا ــا ذلـ لــانون ايــة األشــخاح الــذين
يع ــانون م ــن اض ــيرابات عقلي ــةا ور ب ــت بب ــدء نف ــاذ الق ــانون املتعل ــق ب ــجمت املأ ــاسا ول أ ــت مـ ـ
ـ ـ ــال مكافحـ ـ ــة السـ ـ ــتش)ل والعتـ ـ ــداء اجلنسـ ـ ــيت .ولالـ ـ ــت
التقـ ـ ــدير اإلجنـ ـ ــااات الـ ـ ــل يققـ ـ ــت
تيمــور  -ليشــل إ ــا ل ت ـزال تشــعر بــالقلق إااء عــدز تــوافر نأــم مناســبة لــدعم لل ــحاياا وأشــارت
بوجن خاح إىل دودية إمكانية استفادة األطفال من برام الولاية.
 -٨9وتيرل ــت ر يس ــة الوف ــد الك ــروال م) أا ــا ااتامي ــة إىل ع ــدد م ــن املس ــا ال ــل أثار ــا
الوف ــود .وأش ــارت إىل مرا ـ ـ تلف ــة بلشته ــا عملي ــة التص ــديق عل ــن أربـ ـ اتفالي ــات هـ ـي (التفالي ــة
الدولي ــة حلماي ــة مجيـ ـ األش ــخاح م ــن الختف ــاء القس ــر ا والربوتوك ــول الختي ــار لتفالي ــة ق ــو
اليف ـ ـ املتعلـ ــق بـ ــإجراء تقـ ــدمي الب)غـ ــاتا والربوتوكـ ــول الختيـ ــار امللحـ ــق بالعهـ ــد الـ ــدو ااـ ــاح
باحلقو اللتصادية والجتماعية والثقافيـةا واتفاليـة لـ أوروبـا املتعلقـة نـ ومكافحـة العنـف ضـد
امل ـرأة والعنــف املنــز ا .وفيمــا يتعلــق بالتفاليــة الدوليــة حلمايــة قــو مجي ـ العمــال املهــاجرين وأف ـراد
أسـرهما لالـت إن كرواتيـاا بوصـفها دولـة ع ـوا اليـاد األورو ا تلتـزز بالسياسـة املشـ كة املتعلقـة
بـ ـايكرة ول ــذل فإ ــا س ــتأ تعمـ ـ ه ــذا اإلط ــار .وع ــ)وة عل ــن ذلـ ـ ا ل ــدمت كرواتي ــا س ــفينة
املتوسط.
كمساية اجلهود األوروبية إلنقاذ ال)ج ت البحر األبي
 -90وخبصــوح مســجلة الجتــار بالبشــرا لالــت إنـن جتــر مواجهــة التحــديات الكــربي الــل ينيــو
ـال التثقيـف والتـدريب منهـا تنأـيم لقـات دراسـية بشـجن
عليها هذا الجتـار .وإن جهـودا تبـذل
اكتشام الت الجتار بالبشر وتنفيذ برام للتوعيـة .و ـا أن كرواتيـا لـد ُ ـددت علـن أ ـا بلـد مـن
بلــدان املنشــج وبلــدان املقصــد مع ـ اا ول ســيما خــ)ل املوســم الســيا يا فقــد انصــب التجكيــد علــن
تدريب أفراد الشرطة و ره احلدود واجملتمعات ا لية.
 -91وخبصــوح مســجلة األطفــال املــودعت الســكونا أُبلشـت الوفــود عــن وجــود  65طفـ)ا ليــد
ال تكــاا مــودعت اليـا أشــكال تلفــة مــن أمــاكن ال تكــاا أو مبسســات إصــ) ية أو
الي ـا إىل ألصــر ف ـ ة ممكنــة
ســكون أ ــدا  .أمــا ال تكــاا الســابق للمحاكمــة فــإن مدتــن ُيف ـ
وتُسـ ــتخدز يـ ــذا الشـ ــرض مرافـ ــق تعليميـ ــة ممنـ ــة تقـ ــدز فيهـ ــا الرعايـ ــة النفسـ ــية والجتماعيـ ــة والصـ ــحية
بشك مستمر.
 -92وفيمــا يتعلــق بالكتأــان الســكونا وهــي مســجلة تعــود إىل عــاز 2010ا أُبلشــت الوفــود
بـ ــجن نـ ــزلء السـ ــكون الكرواتيـ ــة بـ ــات عـ ــددهم  3 ٨00سـ ــكت وهـ ــو مـ ــا يق ـ ـ للـ ــي)ا عـ ــن القـ ــدرة
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السـ ــتيعابية ( 3 900س ـ ـكتاا وذل ـ ـ بف ـ ـ الستعاضـ ــة عـ ــن عقوبـ ــات السـ ــكن بتيبيـ ــق نأـ ــاز
اإلفراج يت املرالبة واادمة اجملتمعية علن مرتكر املخالفات البسيية.
 -93وفيمــا يتعلــق باللشــةا ويديــدا اســتخداز األلليــة الص ـربية لأل ديــة الس ـمليليةا يــن القــانون
الكروال علـن ـق األلليـة اسـتخداز لشتهـا وأ ـديتها إذا كانـت هـذ األلليـة تشـك  30املا ـة
أو أكثر من اجملتم ا لي .وس يقتصـر تنفيـذ احلكومـة يـذا القـانون علـن املنـاطق الـل ل تشـهد وضـع ا
غــمل مثــمل جل ـدل كبــمل ب ـ ض ـ أي ـ ا املنــاطق املثــملة للكــدلا كمــا هــو احلــال فوكوفــار الــل ُدمــرت
بشك كامـ خـ)ل احلـرب ول تـزال تلملـم جرا هـا الشـا رة .وتتصـ ّدي احلكومـة ل)عـ اض علـن هـذا
القـ ــانون تل ـ ـ املدينـ ــةا ولـ ــد دعـ ــت إىل التع ـ ــاون عـ ــرب احلـ ــدودا ول سـ ــيما م ـ ـ ص ـ ـربيا والبوس ـ ــنة
هذ املناطق احلساسة.
ال التوعية بجيية لشات األلليات
وايرس ا
 -94أم ــا بالنس ــبة إىل ص ــول العا ــدين عل ــن معاش ــات تقاعدي ــةا ج ــري توض ــيح أ ــم ُيص ــلون
عليهـا .وخبصـوح مسـجلة املعاشـات التقاعديـة املسـتحقة ملــن س يعـودوا ومـن بقـوا خـارج كرواتيـاا وهــي
مس ــجلة ل ت ـزال دون ـ ا فإ ــا لي ــد النأ ــر و ــر ب ــذل مس ــاع للتوص ـ إىل ـ ي ــا بالتع ــاون م ـ
كومة صربيا أي ا.
 -95وفيم ــا يتعل ــق س ــجلة األش ــخاح املفق ــودينا ل يـ ـزال هن ــام  1 590مفق ــودا بي ــنهم 930
شخص ـ ا م ــن العرلي ــة الكرواتي ــة و 660شخص ـ ا م ــن العرلي ــة الص ـربية؛ ومجــيعهم تقريب ـ ا ينح ــدرون م ــن
كرواتيــا .والعم ـ املشـ م بشــجن هــذ املســجلة جــار بــت صـربيا وكرواتيــا ويشــم ذل ـ ر ــي وفــد ك ـ
من البلدين شخصي ا.
الــة
 -96وفيمــا يتعلــق ـرا م الكراهيــةا لُـدمت معلومــات عــن بروتوكــول إج ـراءات التصـ ّـرم
ولـ ـ ــوع ـ ـ ـواد ج ـ ـ ـرا م الكراهيـ ـ ــة وعـ ـ ــن اإل صـ ـ ــاءات ذات الصـ ـ ــلة .و عـ ـ ــاز 2014ا ـ ـ ــددت
الشــرطة  22ل ــية تتعلــق بارتكــاب ج ـرا م كراهيــةا بينمــا تــدخلت النيابــة العامــة  60ل ــية مــن
هذا النوع .ولد ُسويت منها  12ل ـية بينهـا سـت ل ـايا صـدرت بشـج ا أ كـاز باإلدانـة؛ أمـا بـالي
الق ايا ف) تزال ليد املعاجلة.
 -97وفيمــا ـ اس ــتق)ل الســلية الق ــا يةا ف ــإن الق ــاء الكــروال مس ــتق ًام ـ ا عــن الدول ــة
ـاره عليــن
واحلكومـة .بيــد أن ذلـ غـمل كــام إذ ينبشــي أن يتحــرر الق ـاء أي ـ ا مــن أ نفـوذ مخــر ميـ َ
خـارج نيـا القــانون والقواعـد اإلجرا يــة وأن يـبد مهامــن وفـق أعلـن املعــايمل .وهـذا مــا تعمـ كرواتيــا
علن يقيقن.
 -9٨و ااتــازا اختتمــت ر يســة الوفــد الكــروال كلمتهــا بتوجيــن الشــكر إىل ر ــي لـ
اإلنسان وأع اء الوفود علن هذ املنالشة وعلن التوصيات املقدمة واملسا ايامة الل أُثملت.
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ثاني ا -االستنتاجات

والتوصيات**

 -99ستتتبحث كرواتيتتا التوصتتيات التاليتتة وستتتقد ردودا عليهتتا تتي الوق ت المناستتب عل ت
أال يتج تتاون انعق تتاد ال تتدورة الثالث تتين لمجل تتس حق تتوق اإلنس تتان تتي أيل تتو /س تتبتمبر  -تشت ترين
األو /أكتوبر :2015
 1-99االنضت تتما ال ت ت المزيت تتد مت تتن معا ت تتدات حقت تتوق اإلنست تتان والبروتوكت تتوالت
االختيارية (اسرائيل)؛
 2-99النظتتر تتي الت تتديق عل ت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جمي ت األ ت ا
االختفاء القسري واالعتراف باخت ا اللجنة المعنية بذلك (أوروغواي)؛
 3-99الت تتديق عل ت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جمي ت األ ت ا
القسري (األرجنتين) و( رنسا) و(كوستاريكا) و(البرتغا )؛

متتن

متتن االختفتتاء

 4-99الت تتديق دون ابطتتاء علت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميت األ ت ا
االختفاء القسري (البوسنة والهرسك)؛

متتن

5-99
األ ا

تسري الجهتود الراميتة الت الت تديق علت االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة جميت
من االختفاء القسري (رواندا)؛

6-99
األ ا

تست تري وتي تترة التح تتر للت تتديق علت ت االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة جميت ت
من االختفاء القسري (العراق)؛

7-99
األ ا

الشت تتروع ت تتي عمليت تتة الت ت تتديق عل ت ت االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جمي ت ت
من االختفاء القسري (صربيا)؛

٨-99
األ ا

تكثيف الجهود الرامية ال الت تديق علت االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة جميت
من االختفاء القسري (سيراليون)؛

 9-99الت تتديق علت ت البروتوك تتو االختي تتاري الملح تتق بالعه تتد ال تتدولي ال تتا

(اليونان)؛
بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقا ية (البرتغا ) و
 10-99التوقيت ت والت تتديق علت ت البروتوك تتو االختي تتاري الملح تتق بالعه تتد ال تتدولي
ال ا بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقا ية ( رنسا)؛
 11-99النظتتر تتي الت تتديق عل ت البروتوكتتو االختيتتاري الملحتتق بالعهتتد التتدولي
ال ا بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقا ية (ناميبيا)؛

** س ُيرر الستنتاجات والتوصيات.
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 12-99الت تتديق علت ت البروتوكت تتو االختي تتاري التفاقي تتة حقت تتوق الطف تتل المتعلت تتق
بإجراء تقديم البالغات (المغرب) و(البرتغا ) و(بنن)؛
 13-99تسري عملية الت تديق علت البروتوكتو االختيتاري التفاقيتة حقتوق الطفتل
المتعلق بإجراء تقديم البالغات (سلو اكيا)؛
 14-99الت تتديق علت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميت العمتتا المهتتاجرين
وأ تراد أستتر م (قيرغيزستتتان)؛ واالنضتتما الت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميت
العما المهاجرين وأ راد أسر م (سيراليون)؛
 15-99النظتتر تتي الت تتديق عل ت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جمي ت العمتتا
المهاجرين وأ راد أسر م (رواندا) و(الفلبين) و(نيكاراغوا)؛
 16-99النظ تتر تتي الت تتديق علت ت اتفاقي تتة منظم تتة العم تتل الدولي تتة (رقت تم )189
لعا  2011بشأن العما المنزليين (الفلبين) و(نيكاراغوا)؛
 17-99التوقي ت والت تتديق عل ت ال تتكو الدوليتتة المتعلقتتة بتتالالج ين وملتمستتي
اللجوء (بنن)؛
 1٨-99الت تتديق عل ت اتفاقيتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن من ت ومكا حتتة العنتتف ضتتد
الم ترأة والعنتتف المنزلتتي ( ولنتتدا) و(النمستتا)؛ واالنضتتما ال ت اتفاقيتتة مجلتتس أوروبتتا
بشأن من ومكا حة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (تركيا)؛
 19-99ضتتمان الت تتديق س تريع ا عل ت اتفاقيتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن من ت ومكا حتتة
العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (ايطاليا)؛
 20-99تعزي تتز جهود تتا م تتن أج تتل االس تتتجابة ب تتورة مناس تتبة الدع تتاءات التع تترض
للعنتتف المنزلتتي بطتترق منهتتا تتتدريب أ تراد الشتتر ة وأعضتتاء النيابتتة العامتتة والقضتتاة
وض تتمان ح تتو النس تتاء ض تتحايا العن تتف علت ت س تتبل انت تتاف وال تتدعم علت ت النح تتو
المناسب (النمسا)؛
 21-99اقت ترار م تتا يل تتز م تتن اعتم تتادات تتي الميزاني تتة لتحمت تل التزاماته تتا بموج تتب
اتفاقيتة مجلتس أوروبتا بشتأن منت ومكا حتة العنتف ضتد المترأة والعنتف المنزلتي ومتتن
ثم للشروع ي الت ديق عليها (اسبانيا)؛
 22-99ات اذ تدابير ملموسة لمكا حة جمي أ كا العنتف ضتد المترأة بمتا تي
ذلك من خال الت ديق عل اتفاقية مجلس أوروبا بشتأن منت ومكا حتة العنتف ضتد
المرأة والعنف المنزلي (ألمانيا)؛
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 23-99االعتت ت تراف باخت ت ت تتا لجنت ت تتة القضت ت تتاء علت ت ت التمييت ت تتز العن ت ت تتري عم ت ت تالا
بالمت تتادة  14مت تتن االتفاقيت تتة الدوليت تتة للقضت تتاء عل ت ت جمي ت ت أنت تتواع التمييت تتز العن ت تتري
(الجزائر)؛
 24-99المضتتي تتي تعزيتتز ا ار تتا المتعلتتق بحقتتوق اإلنستتان بطتترق تشتتمل التنفيتتذ
الكامل لتدابير الحماية المؤسسية والقانونية القائمة (أستراليا)؛
 25-99اس تتتعراض م تتد امتث تتا الق تتانون الجن تتائي ال تتذي يع تترف العن تتف األس تتري
حاليتا عل ت أن ت مجتترد ضتترر بتتدني التفاقيتتة القضتتاء علت جمي ت أ تتكا التمييتتز ضتتد
المرأة ولمتا ورد تي التعليتق العتا رقتم  19للجنتة المعنيتة بالقضتاء علت التمييتز ضتد
المرأة (الجمهورية التشيكية)؛
 26-99تعزيز التشريعات التي تقم تأييتد الجترائم ضتد اإلنستانية وضتمان تتدريب
القضتتاة عل ت تطبيتتق تتذا التش تريعات ض تالا عتتن تعزيتتز التربيتتة المدنيتتة تتي المتتدار
العامة ( رنسا)؛
 27-99تعزيتتز اإل تتار القتتانوني متتن أجتتل الحتتد متتن ا ثتتار الستتلبية التتتي تق ت عل ت
ضحايا العنف المنزلي وال سيما النساء (أنغوال)؛
 2٨-99ستتد الثغتترة التش تريعية المت تتلة بج ترائم العنتتف المنزلتتي وتحتتديث القتتانون
الجنائي لالعتراف بالعنف المنزلي باعتبارا جريمة جنائية (ترينيداد وتوباغو)؛
 29-99اعتماد قوانين محتددة تجستد مبتادرات االستتراتيجية الو نيتة للحمايتة متن
العن ت ت تتف المنزل ت ت تتي للفت ت ت تترة  2016-2011وال ط ت ت تتة الو ني ت ت تتة لمكا ح ت ت تتة التميي ت ت تتز
للفترة ( 2013-2008اندونيسيا)؛
 30-99مضتتاعفة الجهتتود الهاد تتة ال ت تنفيتتذ األحكتتا القانونيتتة لمكا حتتة العنتتف
المنزلتتي والعنتتف الجنستتاني م ت ايتتالء ا تمتتا ختتا لزيتتادة التتوعي وتتتو ير التتتدريب
المناسب للشر ة (المكسيك)؛
 31-99معالجة ما تبق من ثغرات ي مجا التشتريعيات وتنفيتذ ا بمتا تي ذلتك
تو ير الحماية والدعم الكاملين للضحايا (أستراليا)؛
 32-99تعتديل قتانون الرعايتتة االجتماعيتة والقتتوانين األختر التتتي تحتر األ ت ا
ذوي اإلعاقت تتة مت تتن حقهت تتم ت تتي العمت تتل أو التت تتي تجيت تتز ايت تتداعهم ت تتي مؤسست تتات دون
موا قتهم (المكسيك)؛
 33-99الغاء تجريم التشهير (استونيا)؛

GE.15-12171

21/35

A/HRC/30/14

 34-99مراجعة التشريعات المتعلقة بالتشهير وتعزيتز تتدريب القضتاة بشتأن اعمتا
حرية التعبير ( رنسا)؛
 35-99النظتتر تتي مراجعتتة قتتانون األجانتتب بمتتا يحقتتق م تتلحة المقيمتتين ب تتورة
مؤقتة لدواع انسانية (نيجيريا)؛
 36-99تكثيتتف الجهتتود الراميتتة ال ت تحستتين مستتتو مؤسستتاتها المعنيتتة بحقتتوق
اإلنسان وتعزيز ذا المؤسسات (نيجيريا)؛
 37-99نيتتادة المتتوارد البشترية والماليتتة المتاحتتة لمكتتتب أمتتين المظتتالم بمتتا يمكنت
من االضطالع بواليت الموسعة (سيراليون)؛
 3٨-99ت ت تتيم المت تتوارد الالنمت تتة لضت تتمان ست تتير العمت تتل الفعت تتا بمكتت تتب أمت تتين
المظالم (تيمور  -ليشتي)؛
 39-99العمت ت تتل ول ت ت تتو بطريق ت ت تتة متواض ت ت تتعة وتدريجيت ت ت تة علت ت ت ت ني ت ت تتادة الم ت ت تتو فين
ت تتات الماليت تتة لمكتت تتب أمت تتين المظت تتالم لضت تتمان أن تجت تتد مكانت ت ت القانونيت تتة
والم
األقو تعبيرا عنها ي قدرات البشرية والمالية أيض ا ( نغاريا)؛
 40-99بحتتث ستتبل تتتو ير المتتوارد الالنمتتة لضتتمان االستتتقاللية والفعاليتتة تتي عمتتل
مكتب أمين المظالم (أوكرانيا)؛
 41-99النظتتر تتي انشتتاء لجنتتة مشتتتركة بتتين التتونارات تكتتون مستتؤولة عتتن تنفيتتذ
االلتزامات الدوليتة الواقعتة علت الدولتة تي مجتا حقتوق اإلنستان ومنهتا تي جملتة
أمت تتور تنست تتيق عمليت تتة صت تتياغة التقت تتارير الو نيت تتة الموجهت تتة ال ت ت ي ت تتات المعا ت تتدات
(البرتغا )؛
 42-99اتما وض مشروع االستراتيجية وخطتة العمتل لمكا حتة الفستاد ومقاضتاة
مرتكبي أ عا الفساد مقاضاة عالة (تركيا)؛
 43-99تنفيتتذ وتطبيتتق التش تريعات المتعلقتتة بحقتتوق اإلنستتان تتي مجتتا الممارستتة
العملية ضالا عن تنفيذ توصيات أمين المظالم (سلو ينيا)؛
 44-99النظتتر تتي وض ت مؤ ترات بشتتأن حقتتوق اإلنستتان عل ت نحتتو متتا اقترحت ت
مفوضتتية األمتتم المتحتتدة الستتامية لحقتتوق اإلنستتان باعتبار تتا أداة تمكتتن متتن تقيتتيم
السياسات الو نية لحقوق اإلنسان تقييما أكثر دقة واتساقا (البرتغا )؛
 45-99مواصت تتلة تنفيت تتذ ت تتت برامجهت تتا وسياست تتاتها الو نيت تتة وال ست تتيما البرنت تتام
الت تتو ني لحمايت تتة وتعزيت تتز حقت تتوق اإلنست تتان للفتت تترة  2016-2013وخطت تتة العمت تتل
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الفتتترة  2015-2013إلنالتتة الحتتواجز التتتي تعرقتتل تحقيتتق المستتاواة تتي الحقتتوق
ي مجا اإلدماج (اندونيسيا)؛
 46-99ض تتمان التنفي تتذ الفع تتا لالس تتتراتيجية الو ني تتة الجدي تتدة المتعلق تتة بحق تتوق
الطفل للفترة ( 2020-2014دولة لسطين)؛
 47-99اإلست تراع تتي التنفي تتذ الفع تتا التفاقي تتة حق تتوق األ ت ت ا
ومواءمتها عل ال عيد الو ني (أوروغواي)؛

ذوي اإلعاق تتة

 4٨-99تكثيتف حمتتالت التوعيتتة وبترام التثقيتتف بشتأن حقتتوق اإلنستتان متتن أجتتل
من اساءة معاملة األوالد والبنات (أوروغواي)؛
 49-99ات تتاذ جميت التتتدابير الالنمتتة لتتردع الجنتتاة ووض ت بترام وسياستتات ترمتتي
ال ت من ت االستتتغال الجنستتي ض تالا عتتن ب ترام إلعتتادة ادمتتاج األ فتتا الضتتحايا تتي
المجتم (تيمور  -ليشتي)؛
 50-99وضت سياستتة واستتتراتيجية وخطتتة عمتتل لمعالجتتة العنتتف ضتتد المترأة التتذي
تذكر التقارير أن ينتشر عل نطاق واس (سيراليون)؛
 51-99تنفيتتذ االستتتراتيجية الو نيتتة للحمايتتة متتن العنتتف األُستتري للفتتترة 2016-2011
تنفيذا عاالا (جمهورية كوريا)؛
 52-99تكثيتتف جهود تتا الراميتتة ال ت ضتتمان اإلنفتتاذ الفعتتا للقتتوانين يمتتا يتعلتتق
بت تالعنف المنزل تتي ض تتد األ ف تتا والنس تتاء والت ت س تتد الفج تتوة القائم تتة ب تتين التشت تري
والممارستتة ال ت جانتتب تعزيتتز التتوعي بحقتتوق الضتتحايا وتتتدريب المتتو فين العمتتوميين
وأصحاب المهن القانونية (تايلند)؛
 53-99تكثيت تتف الجهت تتود الرامي ت تتة ال ت ت تنفيت تتذ االس ت تتتراتيجيات الو نيت تتة المتعلق ت تتة
بالمساواة بين الجنسين تنفيذا عاالا (المغرب)؛
 54-99مواص تتلة الجه تتود الرامي تتة الت ت تحقي تتق ق تتدر أكب تتر م تتن التنس تتيق يم تتا ب تتين
المؤسس تتات وني تتادة الم تتوارد المتاح تتة للوك تتاالت المس تتؤولة ع تتن رعاي تتة الق ت تر م تتن
البنات واألوالد عل السواء ( يلي)؛
 55-99تعزي تتز ال ط تتة الو ني تتة لمكا ح تتة التميي تتز ع تتن ري تتق ادخ تتا المؤ ت ترات
وتتتدابير الرصتتد وعتتن ريتتق تحديتتد الستتلطات المستتؤولة عتتن تنفيتتذ ا وكتتذلك عتتن
ريق وض ا ار نمني لتحقيق األ داف (المكسيك)؛
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 56-99تعزيتتز التستتامن بتتين الجماعتتات العرقيتتة عتتن ريتتق ات تتاذ تتتدابير مالئمتتة
بما ي ذلتك تنظتيم حمتالت توعيتة تي وستائال اإلعتال بالتعتاون الوثيتق مت المجتمت
المدني ورابطات األقليات (صربيا)؛
موجه ت تتة الت ت ت القض ت تتاء تش ت تتجيع ا لع ت تتد التميي ت تتز
 57-99تنظ ت تتيم حم ت تتالت توعي ت تتة َّ
(النروي )؛
 5٨-99ت تتيم م تتوارد اض تتا ية لت تتدعيم ق تتدرات المراك تتز الم
العنف الجنسي والعنف المنزلي (النروي )؛

تتة لض تتحايا

 59-99مواصتتلة جهود تتا متتن أجتتل نيتتادة االرتقتتاء بمستتتو التتوعي بالمستتاواة بتتين
الجنستتين وتكتتا ؤ الفتتر وتعزيتتز تنفيتتذ سياستتاتها الو نيتتة تتي تتذا ال تتدد (جمهوريتتة
مقدونيا اليوغوسال ية سابق ا)؛
 60-99مواصتتلة تعزيتتز البترام المعت َّتدة للنهتتوض بالعمالتتة وبحتتق األقليتتات القوميتتة
وغير ت تتا مت تتن الش ت ترائن الست تتكانية الضت تتعيفة ت تتي الح ت تتو عل ت ت الغت تتذاء والمست تتاعدة
االجتماعية (جمهورية نزويال البوليفارية)؛
 61-99اقامة تعاون مستتدا بتين ونارة الداخليتة ومنظمتات المجتمت المتدني التتي
تعن ت بقضتتايا العنتتف المنزلتتي والعنتتف القتتائم عل ت نتتوع الجتتنس (العنتتف الجنستتاني)
(بولندا)؛
 62-99مواصت تتلة تنفيت تتذ ال طت تتة المتعلقت تتة بإنهت تتاء نظت تتا اإليت تتداع ت تتي مؤسست تتات
واحتتدات تحتتو تتي ُدور الرعايتتة االجتماعيتتة والهي تتات االعتباريتتة التتتي ت تزاو نشتتا ا
ي مجا الرعاية االجتماعيتة للفتترة  2016-2011بق تد تقلتيم عتدد األ فتا
المودعين ي مؤسسات (سلو اكيا)؛
 63-99النظتتر تتي ت تتيم المتتوارد الالنمتتة لتتدعم ب ترام تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق
األ ا ذوي اإلعاقة (تايلند)؛
 64-99ا ترا منظمتتات المجتم ت المتتدني تتي عمليتتة اعتتداد التقريتتر التتو ني قبتتل
وضع ي صيغت النهائية وتقديم (النروي )؛
 65-99موا تتاة ي تتات رصتتد معا تتدات حقتتوق اإلنستتان بالتقتتارير التتتي تتتأخرت تتي
تقديمها اليها (البرتغا )؛
 66-99تقت تتديم تقرير ت تتا الت تتو ني الت تتدوري الثت تتاني ال ت ت اللجنت تتة المعنيت تتة بت تتالحقوق
االقت تتادية واالجتماعي تتة والثقا ي تتة ال تتذي تتل مس تتتحقا تقديمت ت من تتذ ع تتا 2006
(جمهورية كوريا)؛
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 67-99تكثيف جهود ا الرامية ال تعزيز المساواة بين الجنسين (قبر )؛
 6٨-99ات تتاذ المزيتتد متتن ال طتتوات التتتي تكفتتل وتعتتزن حقتتوق المترأة علت جميت
المستويات (اليونان)؛
 69-99تتتدعيم الجهتتود الراميتتة ال ت مكا حتتة جمي ت أ تتكا التمييتتز ضتتد الم ترأة
والعنف القائم عل نوع الجنس (ايطاليا)؛
 70-99ضتتمان المستتاواة بتتين الجنستتين تمام ت ا تتي تتر العمتتل و تتي التعيتتين تتي
المناصب السياسية (االتحاد الروسي)؛
 71-99اعتمتتاد تشتريعات محتتددة تتعلتتق بتتالتمييز بتتين الجنستتين تتي ستتوق العمتتل
بم تتا تتي ذل تتك التح تترن الجنس تتي تتي مك تتان العم تتل والتميي تتز بس تتبب الحم تتل و/أو
األمومة (ترينيداد وتوباغو)؛
 72-99ضت تتمان القضت تتاء عل ت ت أي ت تتكل مت تتن أ ت تتكا التمييت تتز ضت تتد األ فت تتا
وال سيما ضد األ فا المهمشين والمحرومين (تركيا)؛
 73-99القضتتاء علت التمييتتز تتي التو يتتف والعمتتل وال ستتيما ضتتد النستتاء وأ تراد
الرومتتا عم تالا بتوصتتيات الهي تتات اإل ترا ية التابعتتة لمنظمتتة العمتتل الدوليتتة (الواليتتات
المتحدة األمريكية)؛
 74-99تعزيز مكا حة التمييز ضد المرأة وال سيما ي مكان العمل (الجزائر)؛
 75-99تكثي تتف الجه تتود الرامي تتة الت ت كش تتف ومنت ت ومكا ح تتة االتج تتار باأل ف تتا
ألغراض جنسية وغير ذلك من أنواع االستغال (أوروغواي)؛
 76-99تكثي ت تف جهت تتود مكا حت تتة العن ت ترية وكت تترا األجانت تتب وخطت تتاب الكرا يت تتة
واعتم ت تتاد تت ت تتدابير لتشت ت تتجي الحت ت تتد مت ت تتن الفقت ت تتر واإلدمت ت تتاج االجتمت ت تتاعي والمست ت تتاعدة
االجتماعية (أنغوال)؛
 77-99تعزيتتز تتتدابير حمايتتة حقتتوق اإلنستتان للمثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل
الجنست تتي ومغت تتايري الهويت تتة الجنست تتانية تمشت تتيا م ت ت التعه ت تدات وااللتزامت تتات الدوليت تتة
الواقع تتة علت ت كرواتي تتا وك تتذلك تمش تتيا مت ت التشت تريعات المحلي تتة (الوالي تتات المتح تتدة
األمريكية)؛
 7٨-99االستتتتمرار ت تتي نيت تتادة تحست تتين أوضت تتاع األحت تتدات ت تتي مرا ت تتق االحتجت تتان
السابق للمحاكمة (جورجيا)؛
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 79-99مواصتتلة جهود تتا الراميتتة ال ت الحتتد متتن االكتظتتا تتي الستتجون وتحستتين
أوضتاع االحتجتتان بطترق منهتتا تشتجي حتتل ال ال تتات ختارج القضتتاء وغيتر ذلتتك متتن
بدائل االحتجان حيثما أمكن (النمسا)؛
 ٨0-99تكثيف جهود مكا حة اكتظا السجون والعمتل بوجت ختا
مزيد من مرا ق االحتجان اإلصالحية للسجينات (جمهورية كوريا)؛

علت تتو ير

 ٨1-99تنفيذ برام وسياسات ترمي ال من جمي أ تكا العنتف ضتد األ فتا
بمتتا تتي ذلتتك االستتتغال واالعتتتداء الجنستتيان وال ت تعزيتتز تتر الضتتحايا األ فتتا
ي التعا ي واعادة االندماج االجتماعيين (جمهورية مولدو ا)؛
 ٨2-99مواصتتلة ضتتمان التنفيتتذ الفعتتا لقوانينهتتا المحليتتة المتعلقتتة بحمايتتة األستترة
ومن العنف ضد المرأة والطفل (اسرائيل)؛
 ٨3-99تعزيتتز جهود تتا المبذولتتة لحمايتتة األ فتتا
والمحرومين (ملديف)؛

وال ستتيما األ فتتا المهمشتتين

 ٨4-99مضتتاعفة الجهتتود المبذول تتة تتي مجتتا مكا ح تتة العنتتف المنزلتتي والعن تتف
ضتتد الم ترأة بمتتا تتي ذلتتك عتتن ريتتق ضتتمان التنفيتتذ الفعتتا لالستتتراتيجية الو نيتتة
للحماية من العنف األُسري للفترة ( 2016-2011ماليزيا)؛
 ٨5-99نيادة تعزيز التدابير الراميتة الت منت االتجتار باأل ت ا وب اصتة النستاء
واأل ف تتا والمعاقب تتة عليت ت الت ت جان تتب مقاض تتاة المج تترمين واع تتادة تأ ي تتل الض تتحايا
(جمهورية نزويال البوليفارية)؛
 ٨6-99تنفيت تتذ التوصت تتيات المقدمت تتة مت تتن اللجنت تتة المعنيت تتة بحقت تتوق اإلنست تتان ت تتي
آذار/مار  2015بشأن العنف القائم عل نوع الجنس (بلغاريا)؛
 ٨7-99العم تتل علت ت امتث تتا اجت تراءات االحتج تتان الس تتابق للمحاكم تتة (االحتج تتان
المؤق ) التي تشمل األ فا لمعايير القانون الدولي ولألنظمة الو نية (ليبيا)؛
 ٨٨-99التحقيت ت تتق ت ت تتي جمي ت ت ت حت ت تتاالت االحتجت ت تتان التعست ت تتفي لأل ت ت ت ا ت ت تتي
مستشفيات الطب النفستي ومؤسستات الرعايتة االجتماعيتة ومقاضتاة المستؤولين عنهتا
عمالا بتوصية المقررة ال اصة المعنية بالعنف ضد المرأة (ألمانيا)؛
 ٨9-99ني ت تتادة ع ت تتدد التحقيق ت تتات وتكثي ت تتف أعم ت تتا التحقي ت تتق وتحس ت تتين كف ت تتاءة
اإلجتراءات القضتتائية أمتتا المحتتاكم الو نيتتة تتي حالتتة الجترائم المرتكبتتة ختتال حتترب
تستعينات القترن العشترين وتعزيتز الجهتود الراميتتة الت تحديتد م تير جميت األ ت ا
المفقودين ي كرواتيا (سويسرا)؛
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 90-99التحقيتتق تتي جمي ت حتتاالت األ ت ا
وتقديم الجناة ال العدالة (استونيا)؛

حستتم بعتتد
المفقتتودين التتتي لتتم تُ َ

 91-99تحسين أساليب التدريب بشأن جم األدلتة ضتد األ ت ا التذين يشتتب
تتي اتجتتار م بالبشتتر متتن أجتتل نيتتادة تتر نجتتا التتدعاو القضتتائية وضتتمان ان تزا
عقوب ت تتات تتناس ت تتب مت ت ت خط ت تتورة الجريم ت تتة بم ت تتن تثبت ت ت ادانتت ت ت (الوالي ت تتات المتح ت تتدة
األمريكية)؛
 92-99ات تتاذ خطتتوات عاجلتتة لضتتمان امكانيتتة لجتتوء النستتاء ضتتحايا العنتتف تتي
نمت تتن الحت تترب ال ت ت العدالت تتة والح ت تتو عل ت ت جبت تتر بمت تتا ت تتي ذلت تتك الت تتدعم النفست تتي
االجتمت تتاعي واالقت ت تتادي المناست تتب ض ت تالا عت تتن الح ت تتو عل ت ت خت تتدمات الرعايت تتة
ال حية (أيرلندا)؛
 93-99تحس تتين مس تتتو ال تتدمات وال تتدعم المق تتد الت ت النستتاء ضتتحايا العن تتف
المنزلتتي عتتن ريتتق اج تراء تحقيقتتات عالتتة ومقاضتتاة الجنتتاة عل ت نحتتو صتتار ووض ت
حد للممارسة المتمثلة تي مقاضتاة الضتحايا وضتمان امكانيتة ح تو الضتحايا علت
الحماية والمأو (كندا)؛
 94-99معالجة موضوع التعذيب معالجة املة بما تي ذلتك عتن ريتق مكا حتة
اإل الت من العقاب وتعويض الضحايا (كوستاريكا)؛
 95-99المقاض تتاة تتي جميت ت ح تتاالت انته تتا حق تتوق اإلنس تتان وجت ترائم الح تترب
والجرائم ضد اإلنسانية مقاضاة ال تمييز يهتا وتتستم بالحيتاد علت نحتو يتما ت مت
مقتضيات العهد الدولي ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (صربيا)؛
 96-99مواصت تتلة العمت تتل وال ست تتيما ت تتي مجت تتا حمايت تتة حقت تتوق ضت تتحايا العنت تتف
الجنستتي والعنتتف المنزلتتي بطتترق منه تتا عل ت وجت ت ال تتو ت تتدريب العتتاملين تتي
ال حة والشر ة والقضاء (أوروغواي)؛
 97-99نيتتادة تكثيتتف جهود تتا إلج تراء تحقيقتتات ومحاكمتتات عالتتة بشتتأن ج ترائم
الحتترب وتعزيتتز قتتدرات المحتتاكم المحليتتة وآليتتات حمايتتة الشتتهود تتي تتذا ال تتدد
(الجمهورية التشيكية)؛
 9٨-99تحس تتين ق تتدرات المح تتاكم المحلي تتة وآلي تتات حماي تتة الش تتهود م تتن أجتتتل
تحسين عالية المحاكمات المحلية بشأن جرائم الحرب (النمسا)؛
 99-99نيتتادة القتتدرة اإلداريتتة للمحتتاكم لت تتل ال ت مستتتو يفتتي بتتالغرض وتتتو ير
الت تتدعم والحمايت تتة للشت تتهود عل ت ت نحت تتو واف وتس ت تري وتيت تترة التحقيقت تتات وعمليت تتات
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المقاض تتاة بش تتأن جت ترائم الح تترب وات تتاذ ال ط تتوات الالنم تتة لف تتتن جميت ت المق تتابر
الجماعية المعرو ة وتحديد وية كل ما يها من ر ات ( ولندا)؛
 100-99مواصتتلة وتعميتتق التتتدابير الالنمتتة للتحقيتتق م ت األ ت ا التتذين يشتتتب
تتي مش تتاركتهم تتي ارتك تتاب جت ترائم ح تترب وجت ترائم ض تتد اإلنس تتانية ومع تتاقبتهم تتي
المحاكم (األرجنتين)؛
 101-99البر نتتة علت وجتتود ستتجل تتبت واضتتن للقضتتايا المتعلقتتة بجترائم الحتترب
يظهتتر صتتدور أحكتتا مستتتندة ال ت المعتتايير نفستتها عتتن ريتتق عمليتتة عادل تة ال تمييتتز
يها (المملكة المتحدة لبريطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 102-99ض ت تتمان المس ت تتاءلة ع ت تتن جمي ت ت ت مظ ت تتا ر اس ت تتت دا خط ت تتاب الكرا يت ت تتة
والعن رية وال طاب المتطرف ي المجا العا بسبب األصل العرقي (صربيا)؛
 103-99ضمان اجتراء تحقيقتات تتستم بالكفتاءة وعتد التمييتز وعمليتات مقاضتاة
تكتتون مناستتبة متتن حيتتث التوقيت وذلتتك كجتتزء متتن عمليتتة انفتتاذ التشتريعات المتعلقتتة
بجرائم الكرا ية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 104-99اعط تتاء نخ تتم للتعجي تتل بالعملي تتة اإلقليمي تتة المتعلق تتة بت ت الف األ ت ت ا
الذين ال يزالون مفقودين بستبب أ ميتهتا الحيويتة بالنستبة الت ستيادة القتانون وتحقيتق
الم الحة اإلقليمية ( رنسا)؛
 105-99مواصتتلة اإلج تراءات المت تتذة تتي مجتتا معالجتتة ج ترائم الحتترب جنائي تا
( رنسا)؛
 106-99مواصلة ضمان المقاضاة بشأن حاالت جرائم الكرا ية (اسرائيل)؛
 107-99ات تتاذ تتتدابير عالتتة للتحقيتتق تتي ج ترائم الحتترب والمقاضتتاة بشتتأنها بمتتا
تتي ذلتتك االغت تتاب وغيتترا متتن أنتتواع االعتتتداء الجنستتي وضتتمان محاكمتتة مرتكبتتي
جرائم الحرب محاكمة سريعة وعادلة أما محكمة مستقلة ومحايدة (كندا)؛
 10٨-99تكثيف الجهود الرامية ال كبن العنف المنزلي (الفلبين)؛
 109-99تشتتجي السياستتات والحمتتالت التثقيفيتتة لتعزيتتز وحمايتتة حقتتوق الم ترأة
وض تتمان اجت تراء تحقيق تتات ست تريعة و تتاملة و عال تتة تتي جميت ت االدع تتاءات المتعلق تتة
بارتكتاب العنتتف ضتد نستتاء ومحاستتبة الجنتاة وضتتمان ح تتو النستاء ضتتحايا العنتتف
عل االنت اف بشكل كاف بطرق تشمل التعويض ورد االعتبار (البرانيل)؛
 110-99االستتتمرار تتي تتتو ير التمويتتل الكتتا ي لب ترام مكا حتتة االتجتتار بالبشتتر
ولنظا المساعدة القانونية المجانية (الفلبين)؛
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 111-99تعزي تتز المس تتاءلة ومقاض تتاة الم تتو فين المكلف تتين بإنف تتاذ الق تتوانين ال تتذين
يرتكبون انتهاكات ضد المثليات والمثليين ومزدوجتي الميتل الجنستي ومغتايري الهويتة
الجنسانية واألقليات العرقية ( يلي)؛
 112-99مواصتلة اعمتا حتق موا نيهتا تي العمتل بمتا تي ذلتك عتن ريتق تتو ير
ر الح و عل التدريب المهني والتعليم التقني للشباب (م ر)؛
 113-99مواصتتلة العمتتل متتن أجتتل الحتتد متتن بطالتتة اإلنتتات والقضتتاء عل ت التمييتتز
ضد المرأة ي سوق العمل وتحقيق تكا ؤ الفر (كوبا)؛
 114-99تعزيتتز الجهتتود المبذولتتة بشتتأن تمكتتين الم ترأة متتن ختتال تنفيتتذ الب ترام
الهاد تتة الت تغييتتر نظتترة المجتم ت الت المترأة وانالتتة العقبتتات التتتي تتتؤثر علت تو يتتف
المرأة (ماليزيا)؛
 115-99مواصت تتلة التنفيت تتذ الفعت تتا ل ط ت تة العمت تتل المتعلقت تتة بتت تتو ير ت تتر العمت تتل
لجماعات األقليات من أجل بلوغ األ داف المحددة (ال ين)؛
 116-99مواصلة جهود تا الراميتة الت الوصتو بالحتد األدنت لنستبة األقليتات تي
العتتدد الكلتتي للمتتو فين ال ت  5.5تتي المائتتة و ق ت ا ل طتتة العمتتل لتو يتتف األقليتتات
القوميتتة تتي ي تتات اإلدارة العامتتة للفتتترة  2014-2011وال ستتيما تتي المنتتا ق
التي تتسم بوجود كبير لألقليات ( نغاريا)؛
 117-99ات تتاذ ت تتدابير ل تتون الح تتق تتي مس تتتو معيش تتي الئ تتق بط تترق تش تتمل
تسري عودة ال رب الكترواتيين الت ديتار م والتمستك بااللتزامتات المن تو عليهتا
ي برنام اإلسكان اإلقليمي (كندا)؛
 11٨-99مواصتتلة ضتتمان اإلعمتتا الكامتتل لحتتق الجمي ت تتي الح تتو عل ت ميتتاا
الشرب المأمونة وخدمات ال رف ال حي (م ر)؛
 119-99تعزيتتز نظتتا الرعايتتة االجتماعيتتة وال ستتيما يمتتا يت تتل بحمايتتة األ فتتا
الذين ال يحظون بالرعاية المناسبة وامكانية ح ولهم عل التعليم (سلو ينيا)؛
 120-99اعمتتا الحتتق تتي الستتكن الالئتتق عتتن ريتتق ضتتمان حتتق العائتتدين بعتتد
الحرب ي استعادة مساكنهم المملوكة لهم ملكيتة خاصتة بغتض النظتر عتن انتمتائهم
العرقي وعن ريق تحسين أوضاع السكن ي مجتمعات العائدين (ألمانيا)؛
 121-99ات تتاذ مزي تتد م تتن الت تتدابير لض تتمان تمتتت جميت ت األ ف تتا بالمس تتاواة تتي
الح و عل ال دمات ال حية (أوكرانيا)؛
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 122-99ات تتاذ ال ط تتوات الالنم تتة لض تتمان ح تتو أبن تتاء المن تتا ق الريفي تتة علت ت
الدعم الكا ي وامكانية الح و عل خدمات مرا ق الرعاية ال حية (ملديف)؛
 123-99العمتتل عل ت تحقيتتق مزيتتد متتن التتتوانن تتي التغطيتتة الجغرا ي تة ل تتدمات
الرعاية ال حية م التركيز بشكل محدد عل المنا ق الريفية (م ر)؛
 124-99اعتماد تدابير واضحة ومناسبة للنهوض بحق الطفل ي التعليم (ليبيا)؛
 125-99تو ير تعلتيم تامل للجميت علت صتعيد الدولتة بمتا تي ذلتك عتن ريتق
ت تتيم المتتوارد الالنمتتة وتقتتديم التتتدريب المنتتتظم ال ت العتتاملين بالمتتدار (دولتتة
لسطين)؛
 126-99ضتتمان أن يتمتت األ فتتا التتذين يعيشتتون أوضتتاع ضتتعف وحرمتتان بفتتر
الح و عل التعليم (أرمينيا)؛
 127-99مواصت تتلة جهود ت تتا الهاد ت تتة ال ت ت ضت تتمان المست تتاواة ت تتي الح ت تتو عل ت ت
التعليم بما ي ذلك لأل فا الذين يعيشون أوضاع ضعف وحرمان (رومانيا)؛
 12٨-99نيتادة جهود تا الراميتة الت ضتتمان ح تو األ فتا ضتعاف الحتا بمتتن
يهم أ فا الروما علت تر متستاوية تي الح تو علت التعلتيم ووضت حتد لعتز
أ فا الروما ي المدار (النمسا)؛
 129-99تكثيت تتف الجهت تتود الراميت تتة ال ت ت تت تتو ير ت تتر تعليميت تتة متست تتاوية لجمي ت ت
األ فا بمن ي ذلك أ فا الروما (نيجيريا)؛
 130-99النظتتر تتي ضتتمان تتتو ير تعلتتيم عتتا تتامل للجمي ت متتن أجتتل األ فتتا
ذوي اإلعاقتتة وتحستتين الت تتميم العتتا لألمتتاكن لضتتمان امكانيتتة الوصتتو للجمي ت
(اسرائيل)؛
 131-99اعتتداد تتتدابير متكاملتتة لضتتمان امكانيتتة الوصتتو دون عتتائق لأل ت ا
ذوي اإلعاقة (االتحاد الروسي)؛
 132-99ات اذ جمي التتدابير الالنمتة إلنالتة جميت الحتواجز القائمتة التتي تعتترض
تمتت ت األ ت ت ا ذوي اإلعاق تتة بحق تتوقهم مت ت اي تتالء ا تم تتا خ تتا لحقه تتم تتي أن
يعيشتتوا مستتتقلين و تتي الح تتو علت ختتدمات الرعايتتة ال تتحية المناستتبة واالنتتدماج
ي المجتم (اليونان)؛
 133-99وض ت ت مزيت تتد مت تتن اإلج ت تراءات لتحست تتين ال ت تتدمات المجتمعيت تتة ودع ت تتم
األ ا ذوي اإلعاقة (كوبا)؛

30/35

GE.15-12171

A/HRC/30/14

 134-99ض تتمان أن ال تتدمات الت تتي تُق ت َّتد الت ت األ ت ت ا ذوي اإلعاق تتة ت تتدعم
استتقالليتهم الت أق ت حتد ممكتن والحتر علت أن يتتا لهتم مزيتد متن ال يتارات
المرتكتتزة عل ت العتتيض ضتتمن المجتم ت المحلتتي بمتتا يشتتكل امتثتتاالا التفاقيتتة حقتتوق
األ ا ذوي اإلعاقة (الجمهورية التشيكية)؛
 135-99ات تتاذ جمي ت التتتدابير المناستتبة لضتتمان حقتتوق األ ت ا
العقلية أو الذ نية (قبر )؛

ذوي اإلعاقتتة

 136-99تتتو ير التستتهيالت لض تتمان تمكتتن األ ت ا ذوي اإلعاق تتة متتن الع تتيض
المست تتتقل وامكانيت تتة دخت تتولهم المبت تتاني العامت تتة وال اصت تتة وح ت تتولهم عل ت ت ت تتر
متساوية ي التعليم والعمل وال دمات ال حية الت جانتب تتو ير يكتل داعتم لهتم
وال سيما لأل فا الذين يواجهون ذا النوع من ال عوبات (ترينيداد وتوباغو)؛
 137-99االمتنتتاع عتتن ايتتداع األ فتتا ذوي اإلعاقتتة تتي مؤسستتات وضتتمان تتتو ر
مت تتا يكفت تتي مت تتن خيت تتارات الرعايت تتة البديلت تتة لأل فت تتا ذوي اإلعاقت تتة ت تي ا ت تتار األست تترة
والمجتم المحلي (أيرلندا)؛
 13٨-99رصتتد تنفي تتذ القتتانون المتعل تتق بإعتتادة التأ يتتل المهنتتي وض تتمان االمتث تتا
لهتتذا القتتانون لكفالتتة عتتد تعتترض األ ت ا ذوي اإلعاقتتة للتمييتتز وح تتولهم عل ت
ر متساوية ي ايجاد عمل (السويد)؛
 139-99تتتو ير الرعايتتة الشتتاملة لضتتحايا األلغتتا األرضتتية والتتذخائر العنقوديتتة عتتن
ريق خططها اإلنمائية وتطبيق اتفاقية حقوق األ ا ذوي اإلعاقة (كوستاريكا)؛
 140-99مواصت تتلة اعت تتداد تت تتدابير تكفت تتل تت تتو ير التعلت تتيم الشت تتامل للجمي ت ت ل ت تذوي
اإلعاق تتة م تتن األ ف تتا والبن تتات دون تميي تتز مت ت التأكي تتد بوجت ت خ تتا علت ت المن تتا ق
الريفية (اسبانيا)؛
 141-99اعتم تتاد المزي تتد م تتن الت تتدابير لض تتمان مش تتاركة األ ت ت ا
أقليات قومية ي عملية صن القرار (رومانيا)؛

المنتم تتين الت ت

 142-99ات ت تتاذ جمي ت ت التت تتدابير الالنمت تتة لتت تتو ير ت تتر متست تتاوية لجمي ت ت أ ت تراد
جماعات األقلية ي البلد ي االستفادة من كا ة ال دمات العامة (ناميبيا)؛
 143-99ات تتاذ تتتدابير عالتتة للقضتتاء عل ت جمي ت أ تتكا التمييتتز ضتتد األقليتتات
العرقية وال سيما األقلية ال ربية والسينتي والروما (ألمانيا)؛
 144-99مواص تتلة جهود تتا الرامي تتة الت ت مكا ح تتة التميي تتز وض تتمان المس تتاواة تتي
المعاملة لجمي الجماعات العرقية واألقليات (أوكرانيا)؛
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 145-99االعتراف الكامتل بوضت جماعتات األقليتات وات تاذ اجتراءات وا يتة متن
أج تتل الت تتدي له تتذا التح تتديات بم تتا ت تتي ذل تتك مكا ح تتة التميي تتز ض تتد جماعت تتات
األقليات وال سيما أقليتي ال رب والروما (السويد)؛
 146-99ض تتمان الحق تتوق اللغوي تتة والديني تتة وغي تتر ذل تتك م تتن الحق تتوق لألقلي تتات
ضمان ا كامالا تمشي ا م االلتزامات الدولية (االتحاد الروسي)؛
 147-99القي تتا تتي ض تتوء توص تتية لجن تتة حق تتوق الطف تتل بالعم تتل علت ت مكا ح تتة
التمييتتز عتتن ريتتق استتتهداف حتتاالت التمييتتز والضتتعف التتتي تتتؤثر علت جميت أ فتتا
األقليات (نيكاراغوا)؛
 14٨-99مواصتتلة العمتتل متتن أجتتل النهتتوض بحقتتوق الرومتتا امتثتتاالا لالستتتراتيجية
الو نية إلدماج الروما وخطة العمل الو نية لعقد ادماج الروما (ألبانيا)؛
 149-99تكثيتتف الجهتتود المبذولتتة متتن أجتتل حمايتتة حقتتوق األقليتتات وال ستتيما
عتتن ريتتق مكا حتتة التمييتتز ضتتد األ فتتا المنحتتدرين متتن الرومتتا تتي مجتتا التعلتتيم
وعن ريق كفالة حق األقلية ال ربية ي السكن الالئق (البرانيل)؛
 150-99تكثي تتف الجه تتود الرامي تتة الت ت تعزي تتز الوئ تتا ب تتين الجماع تتات العرقي تتة م تتن
خ تتال التعل تتيم وتنفي تتذ ت تتدابير ملموس تتة إلدم تتاج األقلي تتات تتي المجتمت ت الكروات تتي
(النروي )؛
 151-99مواصلة الجهتود الراميتة الت تستهيل عمليتة اإلدمتاج المهنتي واالجتمتاعي
واالقت ادي لجمي األقليات القوميتة والعرقيتة وجماعتات األقليتات األختر بمتا تي
ذلك األقلية ال ربية الممثلة ي كرواتيا (بولندا)؛
 152-99ات تتاذ تتتدابير تهتتدف الت نيتتادة تمثيتتل جماعتتات األقليتتات تتي المجتتالين
العا وال ا (أرمينيا)؛
 153-99ضتتمان عتتد تعتترض األقليتتة ال تربية للتمييتتز تتي مجتتا الح تتو عل ت
الو ائف ي القطاع العا وتملك العقارات أو لبات االست جار (سويسرا)؛
 154-99ات تتاذ مزيتتد متتن ال طتتوات الملموستتة والفعالتتة متتن أجتتل حمايتتة جمي ت
جماعات األقليات وادماجها ي المجتم (أستراليا)؛
 155-99تحستتين الجهتتود الراميتتة ال ت مكا حتتة المواقتتف والستتلوكيات التتتي تمييتتز
ضت تتد جمي ت ت األ ت ت ا المنتمت تتين ال ت ت جماعت تتات األقليت تتات بطت تترق منهت تتا الست تتما
باست دا المرء للغت ال اصة ي المدرسة و ي التعامل م اإلدارة العامة (ايطاليا)؛
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 156-99التنفيتتذ الكامتتل للقتتانون الدستتتوري المتعلتتق بحقتتوق األقليتتات القوميتتة
وات تتاذ اج تراءات لتنفيتتذ ق ترارات المحكمتتة الدستتتورية بشتتأن قتتانون استتت دا لغتتات
وأبجديات األقليات القومية (كندا)؛
 157-99ا هتتار االحت ترا الكامتتل لحقتتوق األقليتتات المكفولتتة بموجتتب تش تريعات
وض تتعية بم تتا تتي ذل تتك الح تتق تتي اس تتتعما لغ تتات وأبج تتديات األقلي تتات وتحدي تتدا
األبجدية السيريلية (صربيا)؛
 15٨-99مواص تتلة تنفي تتذ سياس تتة الدول تتة بش تتأن الهج تترة والعم تتل باس تتتمرار علت ت
تكييت تتف وتحست تتين السياست تتات والتت تتدابير و ق ت تا لألوضت تتاع الجديت تتدة لحمايت تتة حقت تتوق
المهاجرين (ال ين)؛
 159-99استتتعراض اجراءاتهتتا المتعلقتتة بتتاللجوء متتن أجتتل نيتتادة كفتتاءة اج تراءات
منن اللجوء وضمان حماية األ فا المهاجرين غير الم حوبين (السويد)؛
 160-99مواصتتلة توعيتتة عامتتة النتتا تتي كرواتيتتا بشتتأن مستتألة اللجتتوء متتن أجتتل
تسهيل اندماج ملتمسي اللجوء (السويد)؛
 161-99مواصتتلة جهود تتا الراميتتة ال ت الو تتاء بمعتتايير خطتتة العمتتل المتعلقتتة ببنتتاء
وحدات سكنية من أجل العائدين (ألبانيا)؛
 162-99اعتمتتاد تتتدابير تضتتمن ح تتو جمي ت العائتتدين ال ت البلتتد عل ت حقتتوقهم
ب رف النظر عن سقوط صفة الالجئ عنهم (األرجنتين)؛
 163-99مواصتتلة تنفيتتذ االلتزامتتات المستتتمدة متتن اعتتالن س تراييفو بشتتأن ادمتتاج
الالج تتين بنج تتا وني تتادة التعجي تتل بتنفي تتذ برن تتام ال تتو ني الق تتائم للرعاي تتة الس تتكنية
(البوسنة والهرسك)؛
 164-99اعطتتتاء أولويت تتة أكبت تتر لتجمعت تتات العائت تتدين ت تتي ست تتياق مبت تتادرات التنميت تتة
االقت تتادية بغيتتة نيتتادة تيستتير ستتبل استتتفادة العائتتدين متتن نظتتم الرعايتتة االجتماعيتتة
وات تتاذ ت تتدابير عال تتة لالعتت تراف بالس تتنوات الت تتي قض تتو ا تتي ال دم تتة وبحقه تتم تتي
الح و عل معان تقاعدي (البوسنة والهرسك)؛
 165-99ضتتمان تتر األ فتتا ملتمستتي اللجتتوء تتي الح تتو عليت ا ودون تمييتتز
عل التعليم (قيرغيزستان)؛
 166-99حمايتتة حقتتوق األقليتتات وال ستتيما عتتن ريتتق اتاحتتة امكانيتتة الح تتو
عل ت ال تتدمات األساستتية ألقليتتة الرومتتا بمتتا تتي ذلتتك تمكتتين أ تراد الرومتتا العتتديمي
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الجنستتية متتن الح تتو عل ت الجنستتية الكرواتيتتة و ق تا اللتزامتتات كرواتيتتا تتي مجتتا
حقوق اإلنسان (سويسرا)؛
 167-99مواصلة الجهود الجارية علت ال تعيد التو ني و تي ا تار الحتوار الثنتائي
م صربيا من أجل ضمان عودة الالج ين والمشتردين متن صترب كرواتيتا الت ديتار م
واس ت تتتعادتهم لجميت ت ت حق ت تتوقهم وخاص ت تتة م ت تتا تعل ت تتق منه ت تتا بممتلك ت تتاتهم ومعا ت تتاتهم
المعا تتات التقاعدي تتة والحق تتوق االجتماعي تتة األم تتر ال تتذي يكف تتل ايج تتاد ح تتل تتامل
لمش تتكلة ت تتؤثر علت ت الك تترواتيين م تتن أص تتل صت تربي وك تتذلك علت ت ال تترب م تتن أص تتل
كرواتي (اسبانيا).
 -100جميت االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة تتي تتذا التقريتتر تعبتتر عتتن موقتتف الدولتتة
(التتدو ) التتتي قتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينبغتتي أن يُفهتتم منهتتا أنهتتا تحظ ت
بتأييد الفريق العامل ككل.

ثالثا -التعهدات وااللتزامات الطوعية
 -101انته ــزت كرواتي ــا الفرص ــة لإلع ــ)ن ع ــن اعتزامه ــا إع ــداد تقري ــر منتص ــف امل ــدة ل)س ــتعراض
الدور الشام من أج تناول مستوي تنفيذ مجي التوصيات املقدمة عن اجلولة الثانية.
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