األمم املتحدة

A/HRC/38/13

اجلمعية العامة

Distr.: General
18 April 2018
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة والثالثون
 18حزيران/يونيه  6 -متوز/يوليه 2018
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري
اجلبل األسود

__________

*

ي ُعمم املرفق من دون حترير رمسي وابللغة اليت قُ ِّدم هبا فقط.

)GE.18-06166(A



الشامل*

A/HRC/38/13

مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ عمالً بقرار جملس حقوو
اإلنسووان  ،1/5دورتووه التاسووعة والعش ورين ة الف و ة موون  15إىل  26كووانون اليناي/ينوواير .2018
واستُعرض ووحل اةال ووة ة اسب وول األس ووود ة اسلس ووة اةادي ووة عش وورة املعق ووودة ة  22ك ووانون الين وواي/
ينوواير  .2018وتوور انئ و رئوويس الوووزران للناووام السياسووي والسياسووة الداخليووة وارارجيووة ووزيوور
الع وودل ،زوران اب وون ،وف وود اسب وول األس ووود .واعتم وود الفري ووق العام وول ،ة جلس ووته الس ووابعة عش وورة
املعقودة ة  25كانون اليناي/يناير  ،2018تقرير اسبل األسود.
 -2وة  10ك ووانون اليناي/ين وواير  ،2018اخت ووار جمل ووس حق ووو اإلنس ووان جمموع ووة املق ووررين
التالية (اجملموعة الينالثية) لتيسري استعراض اةالة ة اسبل األسود :بنما ،ونيبال ،وهنغاراي.
 -٣ووفق واً للفق وورة  15م وون مرف ووق ق ورار جمل ووس حق ووو اإلنس ووان  ،1/5والفق وورة  5م وون مرف ووق
قراره  ،21/16صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض اةالة ة اسبل األسود:
()

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة )A/HRC/WG.6/29/MNE/1( ) (15؛

(ب) جتميع للمعلومات عدته مفوضية األمم املتحودة السوامية ةقوو اإلنسوان وفقواً
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/29/MNE/2؛
(ج) م و و وووجز عدت و و ووه مفوض و و ووية األم و و ووم املتح و و وودة الس و و ووامية ةق و و ووو اإلنس و و ووان وفق و و واً
للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/29/MNE/3
 -٤وُحيلحل إىل اسبل األسود عن طريق اجملموعة الينالثية قائمة سئلة عدهتا سلفاً إسوبانيا،
و ملاني ووا ،واليازي وول ،واليتغ ووال ،وتش وويييا ،وس وولوفينيا ،والس ووويد ،ولياتنش ووتاين ،واململي ووة املتح وودة
لييطانيووا العام و وآيرلنوودا الشوومالية ،والوووالايت املتحوودة األمريييووة .وهووحه األسووئلة متاحووة عل و
املوقع الشبيي لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
و ووار وفو وود اسبو وول األسو ووود إىل ن تقريو ووره الو وووطين يقو وودم حملو ووة عامو ووة عو وون التقو وودم احملو وورز
-5
والتحوودايت املتبقيووة ة جمووال تعزيووز ناامووه الوووطين ةمايووة حقووو اإلنسووان ،و نووه يعيووس بوضووو
التزام اسبل األسود حبقو اإلنسان.
 -6ومن ووح االس ووتعراض الس ووابق ،حق ووق اسب وول األس ووود نت ووائال مرض ووية ة جم وواالت اإلص ووال
القضائي وميافحة الفساد ،واختح خطوات هامة صوب إنشان إطار امل مليافحة التمييز .وة
هووحا ال،ووددُ ،نش ووئحل عوودة هيئ ووات مينوول اجمللووس االجتم وواعي ،وجملووس س وويادة القووانون ،وجمل ووس
املساواة بن اسنسن ،وجملس ميافحوة التمييوز ،وجملوس رعايوة األ وااو وي اإلعاقوة ،وجملوس
حقوو الطفوول .ورسو اسبوول األسووود يضواً قوودرات مون ماوواق حقووو اإلنسوان واةورايت ،وعووزز
سلطات اآللية الوطنية للوقاية من التعحي .
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 -٧و درك اسبوول األسووود ويووة وجووود قضووان مسووتقل وفاعوول لضوومان منووه القووانوي والعموول
الوودرقراطي ملؤسسوواته .وبنووان عل و لووا ،وخووالل الف و ة املشوومولة ابلتقريوور ،دخوول اسبوول األسووود
إصو ووالحات لتعزيو ووز اسو ووتقالل سو وولطته القضو ووائية .وابإلضو ووافة إىل اعتمو وواد اس و و اتي ية اإلصو ووال
القضووائي  ،2018-201٤سوون اسبوول األسووود عوودة ق ووانن جديوودة بغيووة وضووع طريقووة متياملووة
و فافة وقائمة عل اسدارة الختيار القضاة واملدعن العامن .وعزز اسبل األسوود يضواً إميانيوة
الوصووول إىل العدالووة ابعتموواد تعووديالت كووان قوود دخل ووا عل و قووانون املعونووة القانونيووة اجملانيووة ة
عووام  .2015وعووالوة عل و لووا ،س ووس البلوود إطوواراً مؤسس ووياً مرك وزايً مليافح ووة الفسوواد و ل ووا
إبنشان وكالة ميافحة الفساد بوصف ا مؤسسة حيومية مستقلة قائمة بحاهتا.
 -8وحقووق اسبوول األسووود تقوودماً كبوورياً ة مناهضووة التمييووز ابعتموواد التعووديالت الوويت دخلووحل
عل و ق ووانن حاوور التمييووز ،وقووانون جديوود بشووأن حاوور التمييووز ضوود األ ووااو وي اإلعاقووة،
وتعووديالت إضووافية خوور وسوعحل نطووا اخت،وواو موون ماوواق حقووو اإلنسووان واةورايت .وقوود
ُطلقحل محالت إعالمية للتوعية ابلسلوكيات التمييزية.
 -٩وال يزال العنف ضد النسان واألطفوال حتودايً خطورياً .وقود متينلوحل امل موة الرئيسوية ة هوحا
اجملال ة ضمان است ابة مناسبة ومتعددة التا،،ات للضحااي ،ومعاسة وجه الق،ور القائمة
ة تطبيق التشريعات الوطنية ات ال،لة.
 -10وة جم ووال حق ووو الطف وول ،ع وودل اسب وول األس ووود قانون ووه اسن ووائي لض وومان امتينال ووه كين وور
ال تفاقي و ووة جمل و ووس ورواب بش و ووأن محاي و ووة األطف و ووال م و وون االس و ووتغالل اسنس و ووي واالعت و وودان اسنس و ووي،
واليوتوك وولن االختيووارين امللحقوون ابتفاقيووة حقووو الطفوول .واعتموود اسبوول األسووود اس و اتي يته
األوىل لوقاية ومحاية األطفوال مون العنوف ،وهوو ب،ودد وضوع خطوة عمول وطنيوة جديودة لألطفوال
للف ة .2022-2018
 -11ويعموول اسبوول األسووود عل و إنشووان آليووة لتحديوود حوواالت انعوودام اسنسووية ،وإق ورار قووانون
جديد بشوأن األجانو  ،واالعو اف بوضوع األ وااو عودري اسنسوية الوحين سويُمنحون إميانيوة
ممارسة حقوق م متشياً مع االتفاقيات اليت صد علي ا البلد.
 -12وعلو الوورغم موون املبووادرات الوويت اختووحها اسبوول األسووود ،ال يوزال األ ووااو وو اإلعاقووة
عرضة للت ميش االجتماعي ،ومثة حاجوة إىل مواصولة تعزيوز قودرات املؤسسوات ات ال،ولة كينور
وتزويوودها ابملووارد اليافيووة .وجوجو قووانون الضوومان االجتموواعي ورعايووة األطفووالُ ،نشووئحل مراكووز
للرعاية الن ارية إلاتحة خدمات الدعم للحياة ة اجملتمعات احمللية.
 -1٣و حوورز اسبوول األسووود تقوودماً ملحوظ واً ة وضووع إطووار تش وريعي ومؤسسووي مالئووم ةقووو
األقليات .وة هحا السيا  ،اعتُمدت اس اتي ية جديدة للف ة  201٩-201٧بغية إجيواد حول
دائ ووم للالجئ وون واملش ووردين م وون يوغوس ووالفيا الس ووابقة .واخت ووح اسب وول األس ووود ت وودابري بعين ووا لتعزي ووز
إدم وواج الس وويان الروم ووا وامل،و ورين ة النا ووام التعليم ووي ،مين وول دور اةض ووانة التحضو وريية لألطف ووال
غ و ووري املش و وومولن ابلتعل و وويم النا و ووامي ،و طل و ووق محل و ووة م و وون ج و وول تسو و و يل م ة الس و وونة األوىل م و وون
التعليم االبتدائي.
 -1٤وقد د ب اسبل األسود عل التعاون موع اآلليوات الدوليوة ةقوو اإلنسوان ،األمور الوحي
فض إىل تر يحه لعضوية جملس حقو اإلنسان للف ة .202٤-2022
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 -15و عرب اسبل األسود عون ويره سميوع البلودان الويت واركحل ة األسوئلة املقدموة سولفاً،
مشرياً إىل ن اس ود جارية إلنشان آلية وطنية لرصد تنفيح توصويات االسوتعراض الودوري الشوامل
واإلبووال عن ووا .وقوود اختووري اسبوول األسووود بلووداً رائووداً إلنشووائه قاعوودة بيوواانت للمفوضووية السووامية
ةقو اإلنسان بغية تيسري هحا الرصد.
 -16وجيووري تنفيووح اس و اتي ية للتحقيووق ة ج ورائم اةوورب م ون جوول الت،وودي لنفووالت موون
العقوواب علو هووحه اسورائم .وجيووري البحوود ة قواعوود البيوواانت املتاحووة للعموووم للمحيمووة الدوليووة
حملاكمة األ ااو املسؤولن عن االنت اكات اسسيمة للقانون اإلنسواي الودوا الويت ارتُيبوحل ة
إقلويم يوغوسووالفيا السووابقة منوح عووام  1٩٩1موون جول اووع األدلووة بشوأن قضووااي جورائم اةوورب ة
مرحلت ووا األوليووة ،واووع األدلووة لقضووااي جديوودة حمتملووة .واعتموود اسبوول األسووود ة ع ووام 2015
قانون تعويض ضحااي جرائم العنف ،وصرف سلفاً ما يقارب  5,٧مالين يورو هلحا الغرض.
 -1٧و دخل اسبل األسوود حتسوينات علو إطواره التشوريعي مليافحوة االجتوار ابلبشور ،وهوو ة
طووور تنفيووح اس و اتي ية ميافحووة االجتووار ابلبشوور  .2018-2012وموون جوول الن وووض بعمليووة
حتديوود هويووة الضووحااي احملتملوون ،يعموول البلوود عل و إنشووان فريووق عمليوواي يُعووى جيافحووة االجتووار
ابلبشر.
 -18وفيمووا يتعل ووق حبري ووة التعب ووري ،نش ووئحل سن ووة جدي وودة ة ع ووام  2016تت وووىل رص وود عم ووال
السوولطات املات،ووة ابلتحقيووق ة حوواالت الت ديوود والعنووف ضوود ال،ووحافين ،وحوواالت قووتل م،
واالعتوودانات عل و ممتليووات وسووائط اإلعووالم .و كوودت إح،ووانات تعووود إىل عووام  201٧نووه ق
تُسو و ل ة اسب وول األس ووود ي حال ووة عن ووف ض وود وس ووائط اإلع ووالم ري وون وص ووف ا و وا مش وويلة
من ية.
 -1٩وجتووري حالي واً محووالت للتوعيووة ترمووي إىل القضووان عل و ممارسووات الووزواج املبيوور والووزواج
القسووري الوويت ال ت وزال سووائدة بوون السوويان الرومووا وامل ،ورين .وال يُسوومإل ابإلج وواض االنتقووائي
لألجنة اإلانث .وملا كانحل املؤسسات ال،حية اراصة غري مرتبطوة إلي ونيواً ابلقطواع العوام ،فو ن
موون ال،ووع جووداً حتديوود عوودد عمليووات اإلج وواض االنتقائيووة ،و حو تلووا الوويت تُنفووح ألسووباب
خر .
 -20ويعتووزم اسبوول األسووود اعتموواد تشوريعات جديوودة تيفوول احو ام حقووو العموول األساسووية،
جا ة لا قانون العمل اسديد ،حبلول اية عام  .2018وق يُبلغ عن ي حالة عمل لألطفوال
ة عام .201٧
 -21وفيمووا يتعلووق جيافحووة التمييووز عل و سووا امليوول اسنسووي و اهلويووة اسنسووانية ،تنفيووح
اس و اتي ية للن وووض با ووروف ع وويش املينلي ووات واملينلي وون ومزدوج ووي املي وول اسنس ووي ومغ ووايري اهلوي ووة
اسنسوانية وحواملي صووفات اسنسون ،و لوا ابتبوواع وال متعودد القطاعووات .ففوي القطواع األمووين،
ُنشئحل بية من نقاط االت،ال ابلشرطة ،إىل جان "فريوق [خواو] لبنوان الينقوة" ،بوصوفه مون
آليات تعزيز الينقوة املتبادلوة ،وحتسون سوالمة هوؤالن األ وااو .و يضواً حتسون القوانون اسنوائي
وقووانون ميافحووة التمييووز ،وموون املقوورر ن يُعتموود قووانون الش وراكة املس و لة ،الووحي جتووري صووياغته
حالياً ،بن اية عام .2018
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 -22وفيمووا يتعلووق ابملسوواواة بوون اسنسوون ،طُل و إىل ايووع اهليئووات الوطنيووة واحملليووة خت،ووي
اعتم ووادات لتنفي ووح األنش ووطة الو وواردة ة خط ووة عم وول حتقي ووق املس وواواة ب وون اسنس وون عن وود ختط وويط
ميزانياهتا السنوية .وارتفع متينيل املر ة ة اليملان ،وانضم ممينلو ايع األحزاب السياسية إىل الشبية
السياسية للمر ة.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -2٣دىل  ٧٣وفوداً ببيواانت خوالل جلسووة التحواور .وتورد التوصوويات املقدموة ة ثنوان جلسووة
التحاور هحه ة اسزن اليناي من هحا التقرير.
ادت انميبيا بتعزيز اسبل األسود إطاره املعياري واملؤسسي ةقو اإلنسان .و و عته
-2٤
عل مواصولة توجيوه ج ووده إىل تعزيوز حريوة التعبوري ،واملسواواة بون اسنسون ،ومحايوة األطفوال مون
العنف ،وإدماج األقليات القومية واأل ااو عدري اسنسية ة اجملتمع.
 -25ورحبوحل نيبوال ابلتودابري الويت اختوحها اسبول األسوود ة جموال اإلصوال القضوائي وج وووده
الراميو ووة إىل ميافحو ووة الفسو وواد ،وميافحو ووة التمييو ووز ضو وود املو وور ة وضو وود األ و ووااو وي اإلعاقو ووة،
وميافحووة العنووف العووائلي والعنووف ضوود املوور ة .و و عحل اسبوول األسووود عل و تعزيووز ميت و موون
ماوواق حقووو اإلنسووان واة ورايت وفق واً للمبووادا املتعلقووة جركووز املؤسسووات الوطنيووة لتعزيووز ومحايووة
حقو اإلنسان (مبادا ابريس).
 -26ورحبحل هولندا ابلتعوديالت املعتمودة ليتفوق اةيوم اسنوائي املتعلوق ابلتعوحي موع املعوايري
الدولي ووة ،و عرب ووحل ع وون تفاحهل ووا إزان التحقيق ووات وال وودعاو ة القض ووااي املتعلق ووة و ورائم اة وورب.
و و و عحل اسب وول األس ووود علو و اخت ووا مزي وود م وون الت وودابري لض وومان حتقي ووق مناسو و ة ادع ووانات
التعحي  ،وفساد كبار املسؤولن ،واالعتدانات عل ال،حافين.
 -2٧ورح بريو بت،ديق اسبل األسود علو العديود مون ال،ويوك الدوليوة ةقوو اإلنسوان،
وإنشائه جملس األقليات.
 -28و ادت الفلبن بتقدمي اسبول األسوود تقريور منت،وف املودة لالسوتعراض الودوري الشوامل
ة عوام  ،2015و وارت إىل إنشوائه إطواراً مؤسسوياً يرموي إىل تعزيوز السياسوات واآلليوات للوفووان
ابلتزاماته إزان حقو اإلنسان.
 -2٩وهنووأت موزامبيووق اسبوول األسووود عل و انضوومامه إىل عوودد موون ال،وويوك الدوليووة ةقووو
اإلنس ووان .والحا ووحل الت وودابري ال وويت اخت ووحها لتعزي ووز اس ووتقالل ونزاه ووة ومس ووانلة الس وولطة القض ووائية،
وإنشان وكالة ميافحة الفساد ابعتبارها مؤسسة حيومية مستقلة وقائمة بحاهتا.
 -٣0ورحبحل قطر ابلتدابري امللموسوة الويت اختوحها اسبول األسوود لتحسون إطواره التشوريعي مون
جل تعزيز حقو األطفال .و ادت يضاً بتنايم اسبل األسوود نشوطة تدريبيوة و نشوطة للتوعيوة
ة جمووال حقووو اإلنسووان ،ال سوويما تلووا املتعلقووة حبمايووة ال،ووحافين ،وحريووة التعبووري ،واةووق ة
حماكمة عادلة.
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 -٣1ورحبحل ا ورية كوراي ابلتدابري القانونية والسياساتية اليت اختحها اسبل األسود من جول
تعزيز استقاللية ونزاهة وكفانة السلطة القضائية ،و ثنحل عل التزامه ابملساواة بون اسنسون وعودم
التمييز.
 -٣2ورحبحل ا ورية مولدوفا ابلتحسوينات الويت دخل وا اسبول األسوود علو إطواره التشوريعي
بغي ووة الت ،وودي للتميي ووز ،ج ووا ة ل ووا التميي ووز ض وود امل وور ة ،وإ ائ ووه جت وورمي التشو و ري ،وتعزي ووزه إط وواره
التشو وريعي ال ووحي ي وونام وس ووائط اإلع ووالم .ورحب ووحل يضو واً بتعزي ووز والي ووة مؤسسو وته الوطني ووة ةق ووو
اإلنسان ابعتبارها اآللية الوطنية ملنع التعحي  ،واآلليات املؤسسية مليافحة التمييز.
 -٣٣وهنأت رومانيا اسبل األسود عل التزامه بتنفيح عدد من االسو اتي يات وخطوط العمول
الرامية إىل الن وض حبقو اإلنسان ة البلد.
 -٣٤و ع وورب االحت وواد الروس ووي ع وون قلق ووه إزان ح وواالت التع ووحي وغ ووريه م وون ض ووروب املعامل ووة
القاس ووية للمحت وزين ،وإزان ال وزايدة ة ج ورائم االجت ووار ابلبش وور .و ووار إىل اس ووتمرار التميي ووز ض وود
األقليات القومية ،جن ة لا السيان الروما.
 -٣5و ووادت السوونغال ووود اسبوول األسووود الراميووة إا حتسوون إطوواره التش وريعي واملؤسسووي
ةقوو اإلنسوان ،والحاوحل موع االرتيوا إنشوانه مؤسسوات لرصود تنفيوح سياسوات محايوة حقووو
اإلنسان اليت وضعت ا وزارة حقو اإلنسان وحقو األقليات.
 -٣6ورحبحل صربيا ابلتدابري اليت اختحها اسبل األسود لتعزيز دور من مااق حقو اإلنسان
واةرايت ،واعتماده اس اتي يته اسديدة للحماية من العنف العائلي  .2020-2016و وادت
بتحسينه إطاره مليافحة التمييز إبدخال تعديالت عل قانون ميافحة التمييز.
 -٣٧وهن ووأت س ورياليون اسب وول األس ووود عل و تنفي ووحه ع وودداً م وون السياس ووات ،مين وول اس و اتي ية
التعليم الشامل ،واس اتي ية إدمواج األ وااو وي اإلعاقوة ،واسو اتي ية وقايوة ومحايوة األطفوال
من العنف .ورحبحل بت،وديق اسبول األسوود علو عودة صويوك دوليوة ةقوو اإلنسوان ،و و عته
عل إ كان الوعي ،واختوا تودابري صوارمة مليافحوة ممارسوات زواج األطفوال والوزواج املبيور والوزواج
القسري ة وساط طوائف الروما واأل ياا وامل،رين.
 -٣8ورحبووحل سوولوفاكيا بت،ووديق اسبوول األسووود عل و اليوتوكووول االختيوواري التفاقيووة حقووو
الطفوول املتعلووق إبج وران تق وودمي البالغووات ،واليوتوكووول االختيوواري امللح ووق ابلع وود الوودوا ار وواو
ابةقووو االقت،ووادية واالجتماعيووة والينقافيووة ،واالتفاقيووة املتعلقووة نفووض حوواالت انعوودام اسنسووية
لعووام  .1٩61و قوورت ابإلصووالحات القانونيووة الوويت دخل ووا اسبوول األس وود املتعلقووة إبنشووان إطووار
امل ملناهضة التمييز ،ومثنحل التقدم الحي حتقق ة جمال تعزيز استقالل السلطة القضائية.
 -٣٩ورحبووحل سوولوفينيا ابلتطووورات التشوريعية اإلجيابيووة املتعلقووة بعوودم التمييووز ،والتوودابري املتاووحة
مليافحووة القوال و النمطيووة اسنسووية .و و عحل اسبوول األسووود عل و ميافحووة التحيووز ضوود ف وراد
األقليووات اإلثنيووة ،وتينقيووف املوووظفن اةيووومين بشووأن حقووو اإلنسووان .و و عحل اسبوول األسووود
كحلا عل إيالن اهتمام خواو لضورورة حتسون تسو يل املواليود ،ال سويما األطفوال املنتمون إىل
األقليات اإلثنية ،واألطفال املتال عن م.
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 -٤0ورحبووحل دولووة فلسووطن ابس و اتي ية اسبوول األسووود لندموواج االجتموواعي لطووائفيت الرومووا
وامل،رين  ،2020-2016وارطوات اليت اختحها ة جماا األعمال الت ارية وحقو اإلنسان.
 -٤1و ووادت الس ووويد ابس ووتمرار اسب وول األس ووود ة س ووعيه للوف ووان ابلتزامات ووه ة جم ووال حق ووو
اإلنسان ،و عته عل بحل مزيد من اس ود ة هحا ال،دد.
 -٤2ورحبووحل سويسورا إبدراج اسبوول األسووود ممينلووي اجملتمووع املوودي وال،ووحافين ة الل نووة الوويت
نشو ووئحل للتحقيو ووق ة حو وواالت العنو ووف واالعتو وودان عل و و ال،و ووحافين ،و عربو ووحل عو وون قلق و ووا إزان
االستقطاب الشديد الحي تتسم به بيئة عمل ممينلي اجملتمع املدي وال،حافين.
 -٤٣و ادت ا ورية مقودونيا اليوغوسوالفية سوابقاً ابلتوزام اسبول األسوود بعمليوة االسوتعراض
الوودوري الشووامل ،وابلعديوود موون التوودابري الوويت اختووحها لتنفيووح التوصوويات املنبينقووة عوون اسولووة الينانيووة.
والحاحل مع التقدير إنشان اسبل األسود آليته الوطنية ملتابعة وتنسيق تنفيح التزاماته الدولية.
 -٤٤والحاووحل تيمووور  -ليشوويت مووع التقوودير اعتموواد اسبوول األسووود قووانون موون ماوواق حقووو
اإلنسووان واة ورايت ،وقووانون ميافحووة التمييووز ،وقووانون املسوواواة بوون اسنسوون .و ووادت إبنشووائه
وكالة ميافحة الفساد.
 -٤5والحا ووحل تركمانس ووتان ابهتم ووام كي ووف درج اسب وول األس ووود توص وويات اسول ووة الينانيو وة ة
سياسوواته العامووة .ورحبووحل إبنشووائه وكالووة ميافحووة الفسوواد ابعتبارهووا مؤسسووة حيوميووة مسووتقلة،
وببحل ج وده لتنفيح العديد من اس اتي يات حقو اإلنسان.
 -٤6والحا ووحل وكراني ووا بش وويل إجي ووايب ن تقري وور اسب وول األس ووود ُع وود اس ووتناداً إىل مش وواورات
وطنية املة ،و ادت جا اختحه من خطوات لتنفيوح التوصويات املنبينقوة عون اسولوة الينانيوة ،جوا ة
لا الت،ديق عل ال،يوك الدولية ةقوو اإلنسوان .والحاوحل ن اسبول األسوود قودم مسواوة
مالية إىل عمل مفوضية حقو اإلنسان.
 -٤٧والحاحل اململية املتحدة ما حققه اسبل األسود من تقدم كبري ة اإلصوال التشوريعي
وبنووان املؤسسووات .و و عته عل و تنفيووح التوصوويات املتعلقووة ابإلصووالحات االنتاابيووة الوويت قوودم ا
ميت و املؤسسووات الدرقراطيووة وحقووو اإلنسووان ،ابعتبوواره جووزناً موون منامووة األموون والتعوواون ة
ورواب .و عربحل عون قلق وا إزان عودم إحوراز تقودم فيموا يتعلوق جيافحوة اإلفوالت مون العقواب عون
جرائم اةرب ،ومحاية حرية وسائط اإلعالم ،والتحقيق ة االعتدانات عل ال،حافين.
 -٤8ورحبحل الووالايت املتحودة إبنشوان اسبول األسوود سنوة لرصود التحقيقوات ة االعتودانات
عل ال،حافين والت ديدات املوج ة إلوي م ،لين وا عربوحل عون قلق وا إزان إخفوا اسبول األسوود
ة إح وراز تقوودم ة تلووا التحقيقووات .و ووارت إىل ووا تشووعر ابإلحبوواط السووتمرار التمييووز ضوود
جمموعووات األقليووات ،ال سوويما طائفووة الرومووا ،وفئووات املينليووات واملينليوون ومزدوجووي امليوول اسنسووي
ومغايري اهلوية اسنسانية وحاملي صفات اسنسن.
 -٤٩ونوهووحل وروغ وواي بت،ووديق اسبوول األسووود عل و العديوود موون ال،وويوك الدوليووة ةقووو
اإلنسووان ،وإصووال القووانون اسنووائي لت وورمي بيووع األطفووال وبغووان األطفووال واسووتادام م ة امل وواد
اإلابحية .ورحبحل بتودابريه الراميوة إىل حتسون إطواره املعيواري واملؤسسوي بغيوة القضوان علو التمييوز
ضد املر ة.
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 -50و ووادت وزبيس ووتان بت ،ووديق اسب وول األس ووود عل و ع وودة معاه ودات ةق ووو اإلنس ووان،
واعتموواده عوودة قووانن ،جووا ة لووا بشووأن ميافحووة التمييووز .غووري ووا ووارت إىل وجووود وواغل
تتعلق ابلقوال النمطية بشأن األقليات ،وارتفاع معدل البطالة ة صفوف ا.
 -51و حاطووحل ا وريووة فنووزويال البوليفاريووة علم واً ابس ووود الوويت يبووحهلا اسبوول األسووود ةماي وة
حقو اإلنسوان .ورحبوحل إبطواره القوانوي اسديود مليافحوة التمييوز والتعوديالت القانونيوة للمعاقبوة
عل نشر خطاب اليراهية ،وسلطحل الضون عل التدابري املتاحة لتحسن محاية ضوحااي العنوف
العائلي.
 -52و ثنحل لبانيا علو التوزام اسبول األسوود بتنفيوح اسو اتي ياته املتعلقوة ابألقليوات وميافحوة
االجتار ابأل ااو ،وج وده ليفالة املساواة بن اسنسن وميافحة العنف العائلي .واستفسرت
عن اإلصالحات الرامية إىل ضمان التمويل الالزم لتعزيز حقو األقليات.
 -5٣و ووارت اسزائوور إىل اس ووود الوويت بووحهلا اسبوول األسووود موون جوول حتسوون خوودمات التعلوويم
والتدريس ،ال سيما التعليم الشامل لل ميع واملسواواة ة الوصوول إىل التعلويم لألقليوات .و وارت
يضواً إىل التوودابري التشوريعية املتاووحة مليافحووة التمييووز ضوود املوور ة ،والتوودابري اراصووة ةمايووة حقووو
األ ااو وي اإلعاقة.
 -5٤والحا ووحل ن وودورا ت ،ووديق اسب وول األس ووود علو و ع وودد م وون معاه وودات حق ووو اإلنس ووان
األساسية ،واعتماد قانون حار التمييز ضد األ ااو وي اإلعاقة ة عام .2015
 -55و و عحل نغوووال اسبوول األسووود عل و مواصوولة ج وووده الراميووة إىل تنفيووح التوصوويات الوويت
قبل ا ة االستعراض السابق ،ال سيما تلا املتعلقة ابلتعليم الشامل لل ميع ،وإدماج األ ااو
وي اإلعاقة ،وميافحة االجتار ابلبشر.
 -56ورحب ووحل األرجنت وون بوض ووع اسب وول األس ووود اسو و اتي ية حتس وون ظ ووروف ع وويش املينلي ووات
واملينلين ومزدوجي امليل اسنسي ومغايري اهلوية اسنسانية ،وخطة العمل مون جول حتقيوق املسواواة
بن اسنسن ،واس اتي ية إدماج األ ااو وي اإلعاقة.
 -5٧والحاووحل رمينيووا مووع التقوودير التوودابري الوويت اختووحها اسبوول األسووود ل وزايدة متينيوول املوور ة ة
اليملان ،وتش يعه تنايم النسان للمشاريع .و ارت يضاً إىل التدابري اليت اختحها لتعزيوز اةوق ة
التعل وويم لل مي ووع ،ج ووا ة ل ووا التينقي ووف ة جم ووال حق ووو اإلنس ووان ،ورحب ووحل ابرط ووات املتا ووحة
مليافحة االجتار ابلبشر.
 -58و عربحل س اليا عون قلق وا إزان التقوارير الويت تتحودث عون التمييوز والعنوف ضود املينليوات
واملينلين ومزدوجي امليل اسنسي ومغايري اهلوية اسنسانية وحاملي صفات اسنسون ،وإزان ممارسوة
الضووغوط السياسووية وختويووف ال،ووحافين موون دون مووير ،و لووا علو الوورغم موون اختووا العديوود موون
التدابري ملعاسة هحه املسائل .و عربحل عن قلق وا يضواً إزان التقوارير الويت تفيود ن الفسواد ال يوزال
متفشياً ة وساط الشرطة ،والسلطة القضائية ،وة قطاعات ال،حة ،والتعليم ،والعمالة.
 -5٩و ثنووحل النمسووا علو ج ووود اسبوول األسووود الراميووة إىل تعزيووز سوويادة القووانون ،جووا ة لووا
إص ووال ناام ووا القض ووائي .و ووارت إىل ن ووه رغ ووم التق وودم احمل وورز ة الت ،وودي للتميي ووز ،ال يو وزال
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السوويان الرومووا يتعرضوون للتمييووز ة لتلووف جموواالت اةيوواة .و عربووحل عوون قلق ووا إزان العنووف ضوود
ال،حافين.
 -60والحاووحل ربي ووان اإلصووالحات الوويت جراهووا اسبوول األسووود مليافحووة الفسوواد فعلي واً،
ال سيما إنشاحه وكالة ميافحة الفسواد ،واعتمواده تشوريعات بشوأن إعاقوة سوري العدالوة ،و التوأثري
في ا دون موج .
 -61والحا ووحل ب وويالرو إنش ووان اسب وول األس ووود مؤسس ووات لتلف ووة لتعزي ووز حق ووو اإلنس ووان
ومحايت ا .إال ا ارت إىل األثر احملدود الحي حرزتوه هوحه املؤسسوات .و عربوحل بويالرو عون
مل ا ة ن توا اةيومة االهتمام الواج لزايدة فعالية اآلليات الوطنية ةقو اإلنسان.
 -62والحا و ووحل ب و ووواتن اس و ووود ال و وويت تب و ووحهلا اةيوم و ووة ةماي و ووة حق و ووو الفئ و ووات الض و ووعيفة،
والتعديالت اليت ُدخلحل عل القانون اسنائي ،وقانون املساواة بن اسنسن.
 -6٣و ووادت البوسوونة واهلرسووا ووود اةيومووة الراميووة إىل تعزيووز إطارهووا املؤسسووي ةقووو
اإلنسووان ،وت،ووديق ا عل و جوول ال،وويوك الدوليووة ةقووو اإلنسووان .وهنووأت اسبوول األسووود عل و
روعه ة وضع آلية وطنية ملتابعة تنفيح التزاماته الدولية.
 -6٤ودعو ووحل اليازيو وول اسبو وول األسو ووود إىل وضو ووع إج و وران لتحديو وود حو وواالت انعو وودام اسنسو ووية.
والحاووحل ج وووده موون جوول ضوومان جووي الضوورر النوواجم عوون ج ورائم اةوورب .و ووادت ابعتموواده
ق ووانن ميافح ووة التميي ووز واملس وواواة ب وون اسنس وون ،وإنشووائه آلي ووة وطني ووة ملن ووع التع ووحي  ،واعتم وواده
االس اتي ية الوطنية للتنمية املستدامة .20٣0
 -65ونوه ووحل بلغ وواراي بتنفي ووح اسب وول األس ووود ق ووانون م وون ما وواق حق ووو اإلنس ووان واةو ورايت
لعووام  ،201٤حيوود عووزز واليتووه واسووتقالليته .و ووادت إبنشووان اسبوول األسووود وكالووة ميافحووة
الفساد ،و وده الرامية إىل تعزيز املساواة بن اسنسن ومحاية حقو الطفل.
 -66ورحبووحل كنوودا ووود اسبوول األسووود الراميووة إىل الت،وودي للتمييووز ضوود املينليووات واملينليوون
ومزدوجووي امليوول اسنسووي ومغووايري اهلويووة اسنسووانية وحوواملي صووفات اسنسوون ،ومتسوويه ابةووق ة
حرية الت مع والتعبري بت،رحيه لتنايم مسريات االفتاار ة بودغوريتسا .لين ا عربحل عن قلق وا
إزان التق و ووارير ال و وويت تفي و وود ن وس و ووائط اإلع و ووالم وال ،و ووحافين يتعرض و ووون للت دي و وود وللض و ووغوطات
االقت،ادية.
 -6٧وهنأت يلي اسبل األسود عل موافقته عل قانون ميافحة التمييز املعدل الحي عواد
تعريووف م،ووطلحي "التمييووز" و"خطوواب اليراهيووة" إبدموواج عناصوور املعووايري األوروبيووة ضوومن ن و
هووحا القووانون .و عربووحل وويلي عوون قلق ووا ألن اسبوول األسووود ق ي،وود بعوود علو بعووض ال،وويوك
الدولية ةقو اإلنسان.
 -68و ووارت ال ،وون إىل اعتم وواد ق ووانون ميافح ووة التميي ووز ،وق ووانون املس وواواة ب وون اسنس وون،
وق وانون حقووو األ ووااو وي اإلعاقووة ،فض والً عوون اعتموواد اس و اتي يات ملنووع العنووف العووائلي
ومحاية األطفال من العنف.
 -6٩و كر وفد اسبل األسوود اختوا البلود مزيوداً مون اإلجورانات مون جول منوع وقموع الفسواد.
فق وود تسو و يل كين وور م وون  1 000قض ووية ض وود م وووظفن عم ووومين س ووفرت ع وون ف ،وول كين وور
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من  200موظف من م .وعالوة عل لوا ،ترتو علو حواالت الفسواد الويت ناور في وا امليتو
اراو للمدعي العام خالل السنوات األربع منح إنشائه ما جمموعه  ٩٩حتقيقاً ،و ٣6قرار اهتوام
أتكوودت ايع ووا .وعووالوة علو لووا ،سووفرت  18قضووية عوون إدانووة املت موون في ووا .وفيمووا يتعلووق
ابملمتليووات الوويت اة،ووول علي ووا ب،ووورة غووري مشووروعة ،فقوود فُتحووحل حتقيقووات ماليووة مووع 11٩
ا،اً طبيعياً و 1٤ا،اً اعتبارايً.
 -٧0ووض ووعحل اةيوم ووة موض وووع مواص وولة تط وووير حري ووة اإلعو والم ض وومن ولوايهت ووا .وة ه ووحا
ال،وودد ،جوور التاطوويط العتموواد تش وريعات جديوودة ملنووع ي ضووغوط سياسووية ال مووير هلووا عل و
هيئ ووة الب وود اإل اع وي العام ووة ،وج وور التاط وويط العتم وواد ق ووانون جدي وود بش ووأن حري ووة اإلع ووالم ة
عام  .2018ويعتي اسبل األسود ميافحة العنف ضد ال،حافين ولوية ،وقد حورك  2٤قضوية
من هحا النوع سفرت عن  1٣قرار اهتام و ٩إداانت عل مد ربع سنوات.
 -٧1وفيمووا يتعلووق حبقووو وح ورايت السوويان الرومووا وامل ،ورين ،تنفيووح االس و اتي ية الينالينووة
لندموواج االجتم وواعي للروم ووا وامل ،ورين للف و ة  .2020-2016وتس ووتند ه ووحه االس و اتي ية إىل
ال،وويوك الدوليووة ةقووو اإلنسووان وحقووو األقليووات الوويت وقع ووا اسبوول األسووود ،وتتفووق متام واً مووع
اإلطووار األورويب لندموواج االجتموواعي للسوويان الرومووا .وترمووي هووحه االس و اتي ية الوويت تسووتند إىل
مبوود ي املسوواواة وعوودم التمييووز إىل إدموواج السوويان الرومووا وامل ،ورين ة اجملتمووع موون جوول حتسوون
وضووع م االجتموواعي واالقت،ووادي .وة جمووال التعلوويم ،ارتفووع عوودد طفووال الرومووا الووحين التحق ووا
ابملوودار عل و اي ووع املسووتوايت ،و تيحووحل م وونإل دراسووية للطووالب الروم ووا وامل ،ورين ة امل وودار
ووفرت هلم اليت الدراسية ابجملان ة املدار االبتدائية.
الينانوية واسامعاتُ ،
 -٧2ورحبووحل كوووت ديف ووار بتعزيووز اسبوول األسووود إطوواره املعيوواري واملؤسسووي ةمايووة حقووو
اإلنسووان .لين وا الحاووحل ن العديوود موون التحوودايت ال ت وزال قائم وة ،ال سوويما ة جمووال اةقووو
املدنيووة والسياسووية ،واملسوواواة وعوودم التمييووز ،جووا ة لووا تلووا املتعلقووة ابأل ووااو وي اإلعاقووة
واملنتمن إىل األقليات.
 -٧٣ورحب ووحل كرواتي ووا ووود اسب وول األس ووود التشو وريعية الرامي ووة إىل ميافح ووة العن ووف الع ووائلي،
و عحل اسبل األسود عل إحراز مزيد من التقدم ة هحا ال،دد ،جا ة لا بتووفري املزيود مون
املالج وول للنس ووان الالئ ووي وقع وون ض ووحااي ه ووحا العن ووف ،وإاتح ووة التموي وول الي وواة للمنام ووات غ ووري
اةيومية اليت تقدم خدماهتا إىل الضحااي .و و عحل كرواتيوا اسبول األسوود علو مواصولة ج ووده
لف و ة م ووا بعوود اة وورب فيمووا يتعل ووق ابأل ووااو املفق وودين ،وحماكمووات ج ورائم اةوورب ،وتع ووويض
الضحااي.
 -٧٤و عربوحل تشوويييا عوون تقووديرها للعوورض الغووين ابملعلومووات الووحي قوودم حملووة عامووة عوون حالووة
حقو اإلنسان ة اسبل األسوود .و قورت ابلتقودم الوحي حورزه هوحا البلود ة العديود مون جمواالت
حقو اإلنسان ،و عته عل مواصلة ج وده.
 -٧5وهن ووأت إك ووادور اسب وول األس ووود عل و التق وودم ال ووحي ح وورزه ة جم ووال حق ووو اإلنس ووان،
ال سيما اس اتي يته إلدماج األ ااو وي اإلعاقة ،واس اتي يته الوطنية للتنمية املستدامة.
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 -٧6و ادت م،ر جا حرزه اسبل األسود من تقودم ة جموال تعزيوز حقوو اإلنسوان ،جوا ة
ل ووا حتس وون إط وواره الق ووانوي ،وميافح ووة التميي ووز ،واعتم وواد اسو و اتي ية وطني ووة مليافح ووة االجت ووار
ابلبشر.
 -٧٧و ادت إستونيا بتعاون اسبل األسود مع آليات حقو اإلنسان التابعة لألمم املتحدة،
جووا ة لووا إنشووان آليووة وطنيووة ملتابعووة التزاماتوه الدوليووة ة جمووال حقووو اإلنسووان .ورحبووحل ووود
اسبل األسود مليافحة العنف ضد املر ة ،و عته عل اختا املزيد من ارطوات مليافحة العنوف
العائلي.
 -٧8و ارت فرنسا إىل ن اسبول األسوود حورز تقودماً كبورياً ة تعزيوز سويادة القوانون ،ومحايوة
األقليات ،وميافحة الفساد إبنشائه وكالة متا،،ة هلحا الغرض.
 -٧٩و قوورت غووابون التوودابري الوويت اختووحها اسبوول األسووود مليافحووة الفسوواد ابعتموواد تش وريعات،
وإنشووان وكالووة ملنووع الفسوواد ،وإنشووان من ،و املوودعي العووام اروواو .وهنووأت اسبوول األسووود عل و
ج وده مليافحة العنف ضد املر ة ،وخاصة إبصالحه القانون اسنائي.
 -80و ارت جورجيا مع التقدير إىل السياسات اليت اعتمدها اسبل األسوود مون جول تعزيوز
املساواة بن اسنسن والقضان عل التمييز والعنف .ورحبوحل بت،وديق اسبول األسوود علو اتفاقيوة
جملس ورواب للوقاية من العنف ضد النسان والعنف املنزا وميافحت ما (اتفاقية اسطنبول).
 -81و ثنووحل ملانيووا عل و متديوود اسبوول األسووود واليووة موون ماوواق حقووو اإلنسووان واةوورايت،
والتحسينات الويت دخل وا علو ظوروف عويش املينليوات واملينليون ومزدوجوي امليول اسنسوي ومغوايري
اهلويووة اسنسووانية وحوواملي صووفات اسنسوون .و ووادت بتعوواون البلوود مووع اجملتمووع املوودي ة إطووار
حتضريه لالستعراض الدوري الشامل اةاا.
 -82و ووارت غ وواان إىل التط ووورات التش وريعية ة جم ووال ع وودم التميي ووز ،واعتم وواد اسب وول األس ووود
تعووديالت علو قانونوه االنتاووايب ترمووي إىل حتسوون مشوواركة املوور ة ة العمليووة االنتاابيووة .و ووارت
إىل نه عل الرغم من اس ود املبحولة ،ال يزال األ ااو من صول الروما واأل ياا وامل،ورين
يواج ون التمييز.
 -8٣و ثنحل اليوانن عل إعمال اسبل األسود حقو اإلنسوان ة اسو اتي ياته وخطوط عملوه
املتعلقة ابألقليات ،واملساواة بن اسنسون ،والعنوف العوائلي ،واأل وااو وي اإلعاقوة ،واالجتوار
ابلبشوور .و ووادت يض واً ابلتقوودم التش وريعي واملؤسسووي احملوورز ة جموواا سوويادة القووانون وميافحووة
الفساد.
 -8٤و ثنحل هندورا عل ما حققوه اسبول األسوود مون تقودم ة تنفيوح التوصويات املقدموة ة
الدورات السابقة ،ال سيما الت،ديق عل عدة معاهدات دولية ةقو اإلنسان ،واعتماده تدابري
ةماية حقو املينليات واملينلين ومزدوجي امليل اسنسي ومغايري اهلوية اسنسانية.
 -85ورحب وحل آيسوولندا ووود اسبوول األسووود موون جوول وضووع إطووار قووانوي ومؤسسووي مسووتقر
لتعزيز حقو اإلنسان ومحايت ا.
 -86و ووادت اهلن وود ج ووا حقق ووه اسب وول األس ووود م وون تق وودم ة جم ووال محاي ووة حق ووو اإلنس ووان،
ال سوويما م ووا يتعل ووق ضووعف الفئ ووات ،و ووارت إىل اس و اتي ياته وخط ووط عمل ووه الوويت ترك ووز عل و
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النسووان ،واألطفووال ،وكبووار السوون ،واألقليووات ،واأل ووااو وي اإلعاقووة .و ووادت يضواً إبنشووان
اسبل األسود جملس حقو الطفل ،واعتماده قانون حار التمييز ضد األ ااو وي اإلعاقة.
 -8٧ورحبحل إندونيسويا ابالسو اتي يات العديودة ةقوو اإلنسوان الويت وضوع ا اسبول األسوود
ةماية الفئات الضعيفة .و وادت ابعتمواد االسو اتي ية الوطنيوة للتنميوة املسوتدامة لعوام ،20٣0
وإنشائه آلية رصد وطنية لن راف عل التوصيات املقدمة من مناومة األمم املتحدة.
 -88والحا ووحل ا وري ووة إيو وران اإلس ووالمية ابرتي ووا العدي وود م وون الت وودابري ال وويت اخت ووحها اسب وول
األسووود ،ج ووا ة ل ووا وض ووعه اس و اتي يات حم ووددة لضوومان تي ووافؤ ف وورو اة ،ووول عل و التعل وويم
لألقليات ،وزايدة عدد طفال الروما الحين يلتحقون ابملودار االبتدائيوة .و عربوحل عون قلق وا إزان
اةاجة امللحة ملواصلة اس ود الرامية إىل زايدة مستو التحوا طفوال الروموا ابملودار االبتدائيوة،
والتغل عل القوال النمطية السلبية اليت تست دف م.
 -8٩ورح العرا ابلتقدم الحي حرزه اسبل األسود ة تنفيح التوصويات الويت تلقاهوا خوالل
اسولووة الينانيووة لالسووتعراض ،وسوولط الضووون علو إنشووائه العديوود موون اهليئووات هبوودف محايووة حقووو
اإلنسان.
 -٩0ورحبحل آيرلندا ابس ود اليت يبحهلا اسبل األسود من جل تعزيز نزاهة السلطة القضوائية.
و ارت بشويل إجيوايب إىل االسو اتي ية اسديودة للحمايوة مون العنوف العوائلي ،2020-2016
ورحبووحل ابعتموواد اسبوول األسووود توودابري ترمووي إىل محايووة حقووو املينليووات واملينليوون ومزدوجووي امليوول
اسنسي ومغايري اهلوية اسنسانية وحاملي صفات اسنسن ،والت،دي للتمييز ضد األقليات.
 -٩1و ادت إيطاليا جشاركة اسبل األسود ة ميافحة العنوف العوائلي ،والعنوف ضود املور ة،
واالجتار ابلبشر .و عربحل عن تقديرها لل ود املبحولة ة جماا التينقيوف والتودري بشوأن حقوو
اإلنسان ،والنتائال اليت حتققحل ة جمال ميافحة التمييز.
 -٩2ورحبحل ليبيا ابلتقدم الحي حرزه اسبل األسود ة تعزيز حقو اإلنسان .ورحبحل يضاً
ابعتماد عدد مون التودابري التشوريعية الراميوة إىل تعزيوز نزاهوة السولطة القضوائية ،والتودابري الويت ترموي
إىل حتسن القانون االنتاايب بغرض زايدة مشاركة املر ة ة اةياة العامة.
 -٩٣ونوهحل مدغشقر بت،ديق اسبل األسود عل اتفاقية جملس ورواب بشأن منوع وميافحوة
العنف ضد املر ة والعنف العائلي .ورحبحل ابعتماده اس اتي يته الوطنية مليافحة االجتار ابلبشور،
وقانون اةماية من العنف العائلي ،والتعديالت اليت ُدخلحل عل القانون اسنائي لتحسن محايوة
ضحااي العنف العائلي.
 -٩٤و ووارت موواليزاي إىل وضووع اسبوول األسووود اسو اتي يات وطنيووة لتلفووة موون جوول الن وووض
حبقووو اإلنس ووان ة البل وود .و عرب ووحل ع وون مل ووا ة ن يووؤدي اعتم وواد ق ووانون اةماي ووة م وون العن ووف
العووائلي واس و اتي ية اةمايووة موون العنووف العووائلي  2020-2016إىل الت،وودي ةوودوث العنووف
العائلي ضد املر ة.
 -٩5و ثنحل ملديف عل ج ود اسبل األسود الرامية إىل حتقيق املساواة بون اسنسون ،وزايدة
مشوواركة املوور ة ة صوونع الق ورار السياسووي ،وعل و التزامووه جيافح وة الفسوواد إبنشووان وكالووة ميافحووة
الفساد ة عام .2016
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 -٩6و قرت امليسيا ابلتقدم الحي حرزه اسبل األسود ة محاية األطفال واملراهقن بتنفيوحه
اس اتي ية وقاية ومحاية األطفال من العنف  ،2021-201٧وابعتماده اسو اتي ية اةمايوة مون
العنف العائلي .2020-2016
 -٩٧ورح املغرب إبطال اسبل األسود العملية الرامية إىل إنشان آلية وطنية ملتابعة وتنسيق
تنفيووح التزاماتووه الدوليووة ةقووو اإلنسووان .ورح و يض واً ابلتوودابري التش وريعية الوويت اعتموودها لتعزيووز
استقاللية السلطة القضائية ونزاهت ا.
 -٩8ورحبحل اليتغال ابلتقرير الوطين الشامل الحي قدمه اسبل األسود.
 -٩٩ورحبو ووحل دولو ووة بوليفيو ووا املتعو ووددة القوميو ووات ابلعمو وول الو ووحي اضو ووطلعحل بو ووه وزارة حقو ووو
اإلنس ووان وحق ووو األقلي ووات ،بوص ووف ا املؤسس ووة العام ووة امليلف ووة جيافح ووة التميي ووز ،ووض ووع اسب وول
األسود سياسات ةماية حقو اإلنسان.
 -100وة البيووان ارتووامي ،سوولط وفوود اسبوول األسووود الضووون عل و اس ووود الوويت تبووحهلا اةيومووة
بغيووة ميافحووة العنووف ضوود املوور ة ،و ووار إىل تشووييل  1٧فريقواً متعوودد التا،،ووات للوقايووة موون
العن ووف الع ووائلي والعن ووف ض وود األطف ووال ،واعتم وواد تع ووديالت عل و بروتوك ووول العم وول املتعل ووق جن ووع
العنف العائلي .وتضمنحل خططه الرامية إىل ميافحة العنف ضد األطفال يضاً تطوير املالجل،
وفتإل خط جماي للمساعدة ،وإنشان مراكز إلدارة األزمات.
 -101ويتطابق تعريف التعحي املدرج ة القانون اسنائي لل بل األسود مع التعريف الوارد ة
اتفاقية مناهضة التعحي وغريه مون ضوروب املعاملوة و العقوبوة القاسوية و الالإنسوانية و امل ينوة.
وق ود خطووط اسبوول األسووود ل،ووياغة ج وزانات وود عل و فعووال التعووحي الوويت يرتيب ووا املوظفووون
العموميون ،وجيري النار ة إعالن عدم تقادم ا.
 -102ووضووع اسبوول األسووود موضوووع ضوومان التعلوويم الشووامل لل ميووع لألطفووال وي اإلعاقووة
ضوومن ولوايتووه ،و تسو يل مووا يقووارب  ٤ 8٩2طفوالً موون وي اإلعاقوة ة ناووام التعلوويم العووام،
بينما ق يلتحق سو  80تلميحاً مون تالميوح املودار االبتدائيوة و 60تلميوحاً مون تالميوح املودار
الينانوية بينالثة مراكز للموارد املتا،،ة.
 -10٣و كد اسبل األسود من جديد التزامه بعملية االسوتعراض الودوري الشوامل ،و وير ايوع
الوفود عل سئلت ا ،وتوصياهتا ،ومالحااهتا.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -10٤نظ ررر اجلب ررل األس ررود ل التوص رريات الر ر لت رردم ل أثن رراء جلس ررة التح رراور ،وت رررد
فيما يلي التوصيات ال حتظى بتأييده:
 1-10٤اختررات ترردابم ل ررمان أن ت ر لس قيةررة مسررتقلة ابلتحقيررق ل ادعرراءات
ممارسررة أف رراد الشرررعة التعررسيء ،أو سرروء املعاملررة ،أو اسررتادامهم املفرررل للقرروة،
وتقدمي مجيس مرتكبيها إىل العدالة (غاان)؛
 2-10٤اختات املزيد من اخل وات للتصدي للفساد ،وكفالة هنج متسق وشامل
إلجراء التحقيقات واحملاكمات املتعلقة ابلفساد (أسرتاليا)؛
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 ٣-10٤مواص ر ررلة تنفي ر ررس ت ر رردابم ق ر رردفها تعزي ر ررز ثقاف ر ررة مش ر رراركة الش ر رربا ل
ص ررنس القر ررار عل ررى املس ررتوحمل احملل رري وا تمعر ري ،اس ررتنادا إىل االسر ررتاتي ية الوعني ررة
للشبا ( ٢٠٢١-٢٠١٧رومانيا)؛
 ٤-10٤اخت ررات املزي ررد م ررن اخل رروات ل ررمان املمارس ررة الكامل ررة ري ررة التعب ررم
واإلعالم ،مبرا ل تلر عرن عريرق ضرمان اسرتقال قيةرة بر اإلتاعرة والتلفزيرون ل
اجلبل األسود (كندا)؛
 5-10٤اختررات اإلج رراءات الكفيلررة ب ررمان اسررتقاللية اخل ر التحريررري للب ر
اإلتاعي العام (السويد)؛
 6-10٤إنشاء آليات أكثر فعاليرة ملرالبرة املستشرفيات الر ارري االاتبرارات
الوراثية لبل الوالدة للكشف عن جنس اجلنني .وابلنظر إىل ال ابس عرب الوعين هلسه
املسألة ،ينبغي التنسيق عن كثء مس الوكاالت ا كومية الصربية (أملانيا)؛
 ٧-10٤كفالة توفم لدر كاف من املالجئ ل حااي العنف العائلي (ماليزاي).
 -105وحتظى التوصيات التالية بتأييد اجلبل األسود السي يررحمل أهنرا نتر ذتفرست ابلفعرل أو قري
ل عور التنفيس:
 1-105التص ررديق عل ررى تع ررديالت كمب رراال لنظ ررام روم ررا األساس رري للمحكم ررة
اجلنائيررة الدوليررة بشررأن جرنررة العرردوان (تعررديالت كمبرراال) (أنرردورا)؛ واإلس رراع ل
صياغة مشروع لانون التصديق على تعديالت كمباال (جورجيا)؛
 2-105تكثيف اجلهود الرامية إىل التغلء على حتدايت تنفيس املعايم القانونية
الدولية بتعزيز فعالية اإلعار املؤسسي الوعين قوق اإلنسان (انميبيا)؛
 ٣-105مواصررلة االسررتثمار ل عمليررة التنفيررس الفعلرري لرعررار املعيرراري قرروق
اإلنسرران ،وتل ر ضرردف ضررمان حتقيررق أقررداف قررسا اإلعررار ب ريقررة سررليمة وفعالررة
(مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ا)؛

 ٤-105إجراء حتليل لانوين للتشرريعات الوعنيرة ل رمان امتثاهلرا للعهرد الردو
اخل رراحل اب ق رروق املدني ررة والسياس ررية ،وتلر ر بتنفي ررس التوص رريات الر ر الت ررزم البل ررد
بتنفيسقا (تركمانستان)؛
 5-105اخت ررات املزي ررد م ررن الت رردابم الرامي ررة إىل مواءم ررة تشر رريعات الوعني ررة م ررس
الصكوك الدولية ال صدق عليها مؤارا (أوكرانيا)؛
 6-105تعزيررز الوسررائل املتاحررة ألمررني مظرراا حقرروق اإلنسرران وا رررايت بغيررة
متكين من االض الع بواليت وفق ا ملبادئ ابريس (السنغا )؛

 ٧-105تعزيز مؤسست الوعنية قوق اإلنسان وفق ا ملبرادئ ابريرس ،وتزويردقا
ابملوارد البشرية واملالية الكافية (تيمور  -ليشر )؛ وتعزيرز مؤسسرت الوعنيرة قروق
اإلنسرران ،وأمررني مظرراا حقرروق اإلنسرران وا رررايت وفق را ملبررادئ ابريررس (أوكرانيررا)؛
وتزويد مؤسست الوعنية قوق اإلنسان مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية لتعزيرز
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لدرهتا على تنفيس واليتها وفقا ملبادئ ابريس (الربتغا )؛ وتعزيز مؤسسة أمرني مظراا
حقوق اإلنسان وا رايت وفق ا ملبادئ ابريس (اليوانن)؛

 8-105تعزيز مؤسست الوعنية ألمني مظاا حقروق اإلنسران وا ررايت ،وإيرالء
اقتمام ااحل لدورقا بوصفها اآللية الوعنية للولاية من التعسيء ،واآللية املؤسسرية
للولاية من التمييز (اهلند)؛
 ٩-105اخترات املزيررد مررن اخل روات لتعزيررز مؤسسررة أمرني مظرراا حقرروق اإلنسرران
وا رايت وفق ا ملبادئ ابريس ،وتزويدقا مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية ،وعلى
وج اخلصروحل مراعراة دورقرا بوصرفها اآلليرة الوعنيرة للولايرة مرن التعرسيء ،واآلليرة
املؤسسية للحماية من التمييز (مجهورية مولدوفا)؛
 10-105النظررر ل إنشرراء آليررة وعنيررة للتنسرريق والتنفيررس واإلبررال واملتابع رة ،أو
تعزيز اآللية القائمة أصالا ،وتل متاشيا مس العناصر املنبثقة عرن املمارسرات اجليردة
الر حت حتديرردقا ل دليررل مفوضررية حقرروق اإلنسرران الصررادر ل عررام  ٢٠١6بشررأن
اآلليات الوعنية لربال واملتابعة (الربتغا )؛ وتسرريس العمليرات إلنشراء آليرة رصرد
وعنية ولاعدة بياانت املفوضية السامية قوق اإلنسان (اليوانن)؛
 11-105مواصر ررلة وضر ررس اس ر ررتاتي يات شر رراملة للق ر رراء علر ررى مجير ررس أشر رركا
التمييررز ،ال سرريما ضررد امل ررأة ،ف رالا عررن أف رراد األلليررات اإلثنيررة ،واألشررااحل مررن
أصو الروما واألشكا واملصريني ،والفةات املهمشة األارحمل (صربيا)؛
 12-105مواصررلة مكافحررة مجيررس أنررواع التمييررز ،ال سرريما تل ر ال ر تسررتهدف
األشااحل من أصو الروما واألشكا والغ ر ،ف الا عن األجانء (السنغا )؛
 1٣-105تعزيز التدابم الرامية إىل منس التمييرز ،وتكثيرف جهرود مكافحرة الفقرر
والعزلررة االجتماعيررة للفةررات ال ررعيفة مررن السرركان ،مب ررن فرريهم النسرراء واألعف ررا
واأللليات القومية (أوزبكستان)؛
 1٤-105بس املزيد ملكافحة مجيرس أشركا التمييرز ،وال سريما ضرد ا موعرات
ال عيفة (أنغوال)؛
 15-105م رراعفة اجله ررود الرامي ررة إىل مكافح ررة التميي ررز ض ررد مجي ررس األللي ررات
اإلثنية والفةات املهمشة ل ميادين التعليم ،والعمالة ،والرعاية الصرحية ،واخلردمات
االجتماعية ،واملشاركة ل ا ياة السياسية (إندونيسيا)؛
 16-105مواص ررلة تعزي ررز اجله ررود الرامي ررة إىل تاي ررة حق رروق املثلي ررات واملثلي ررني
ومزدوجي امليل اجلنسري ومغرايري اهلويرة اجلنسرانية وحراملي صرفات اجلنسرني فعلير ا،
والتحقيررق ل حرراالت العنررف والتمييررز ضررد قررؤالء األشررااحل ومقاضرراة مرتكبيهررا
(آيسلندا)؛
 1٧-105التنفي ررس الكام ررل للت رردابم القانوني ررة الر ر اعتم رردت ملكافح ررة التميي ررز
والتصدي بفعالية للمبلغ عن من حاالت العنف ضد األشااحل على أساس ميلهم
اجلنسي وقويتهم اجلنسانية (تشيكيا)؛
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 18-105م راعفة جهرروده بتاصرريا املرروارد البشررية واملاليررة ال رررورية للتنفيررس
الفعررا للترردابم ال ر اعتتمرردت مايررة حقرروق املثليررات واملثليررني ومزدوجرري امليررل
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية (قندوراس)؛
 1٩-105تعزيررز املؤسسررات مررن أجررل مكافحررة التمييررز والعنررف القررائمني علررى
اجلنس وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية (املكسي )؛
 20-105تعررديل لانون ر اجلنررائي الرروعين جدرار تعريررف للتعررسيء يت ررمن مجيررس
العناصر املنصروحل عليهرا ل املرادة  ١مرن اتفاليرة مناق رة التعرسيء ،والعمرل علرى
وج ر اخلصرروحل علررى ضررمان أن تتماشررى العقرروابت مررس ا ررورة اجلرنررة (قولنرردا)؛
واعتمرراد تعريررف للتعررسيء يت ررمن مجيررس العناصررر الررواردة ل املررادة  ١مررن اتفاليررة
مناق ة التعسيء ،وكفالة أن تتناسء العقوابت مس ا ورة اجلرنة (كوت ديفوار)؛
 21-105كفالررة التحقيررق ب ريقررة منتظمررة ل مجيررس ادعرراءات التعررسيء أو سرروء
املعاملة أو االستادام املفرل للقوة ال يرتكبها املوظفون املكلفون جنفرات القروانني
وضمان تقدمي اجلناة إىل العدالة (بيالروس)؛
 22-105ضررمان التحقيررق املناسررء ل حرراالت التعررسيء واملعاملررة القاسررية الر
يتعرض هلا األشااحل املسلوبة حريتهم وتقدمي اجلناة إىل العدالة (االحتاد الروسي)؛
 2٣-105ضمان توفم ما يلزم من التدريء املهرين ملروظفي إنفرات القرانون ضردف
منس تعسيء احملت زين والس ناء ومعاملتهم معاملة لاسية (االحتاد الروسي)؛
 2٤-105مواصلة العمل للق راء علرى التعرسيء وتعزيرز التنفيرس الفعرا التفاليرة
مناق ة التعسيء (شيلي)؛
 25-105مواصررلة تعزيررز مكافحررة التمييررز والتحرريف علررى العنررف ضررد الفةررات
ال عيفة ،والتأكد من التحقيرق ل اجلررائم املرتكبرة بردافس التحيرز ،ومقاضراة اجلنراة،
وإدانتهم ،ومعالبتهم (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 26-105ض ررمان متوي ررل ك رراف ومس ررتقر ل لي ررة الوعني ررة ملن ررس التع ررسيء وتعزي ررز
اجلهود الرامية إىل كفالة تنفيس توصياهتا على الوج الصحيح (تشيكيا)؛
 2٧-105تعزي ر ر ررز تثقي ر ر ررف امل ر ر رردعني الع ر ر ررامني ،والق ر ر رراة ،وض ر ر رربال الش ر ر رررعة،
واألاص ررائيني االجتم رراعيني م ررن أج ررل التنفي ررس الفعل رري للق رروانني املناق ررة للعن ررف
(كرواتيا)؛
 28-105مواص ررلة اخت ررات الت رردابم الرامي ررة إىل حتس ررني ظ ررروف الع رري
االحت از (جورجيا)؛

ل مراف ررق

 2٩-105ضمان حصو مجيس الس ناء على فحا عيب شرامل وعلرى ا رق ل
الوصو إىل ادمات الرعاية الصحية (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
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 ٣0-105تكثير ررف جهر رروده الرامير ررة إىل تر رروفم ب ر ررامج تدريبير ررة ل جمر ررا حقر رروق
اإلنسرران جلميررس مرروظفي إنفررات القررانون بغيررة منررس حرراالت التعررسيء وسرروء املعاملررة
واالستادام املفرل للقوة (إندونيسيا)؛
 ٣1-105مواصر ررلة وتوسر رريس ن ر رراق التر رردابم الرامير ررة إىل توعير ررة أف ر رراد الشر رررعة
واملوظفني املكلفني جنفات القانون ب ررورة احررتام التنروع ،وكرامرة اإلنسران ،وحقروق
األللير ررات ،وتعزير ررز اآللير ررات اإلش ر ررافية لرصر ررد سر ررلوك الشر رررعة (مجهورير ررة إي ر رران
اإلسالمية)؛
 ٣2-105إاتحة املوارد والتدريء الكافيني ملكتء املردعي العرام للدولرة واإلدارة
اخلاصة املكلفة جبرائم ا ر بغية تقدمي مرتكبيها إىل العدالة (مجهورية كوراي)؛
 ٣٣-105تعمير ررق تر رردابم التحقير ررق بشر ررأن م ر ررتكيب ج ر ررائم ا ر ررر ومعر ررالبتهم،
ال سيما السين كانوا يشغلون مناصء ليادية ل ول النزاع (األرجنتني)؛
 ٣٤-105مواصلة عملية اإلصالح الق رائي ،مبرا ل تلر بتعزيرز اجلهرود الراميرة
إىل الق اء على التأثم السياسي ل السل ة الق ائية (النمسا)؛
 ٣5-105مواصلة اختات التدابم الالزمة لكفالة االمتثا داال السل ة الق ائية
الوعنية ،مبا ل تل جدرار القانون الدو قوق اإلنسان ومعايم مكافحة الفساد
ل املناقج املصممة لبناء لدرات املوظفني الق ائيني (أتربي ان)؛
 ٣6-105تعزيز استقاللية ا لس الق ائي ووضس إعار أتديريب للق راة واملردعني
العامني (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 ٣٧-105تنفيس إصرالحات الق راع الق رائي ابلكامرل ل رمان اسرتقال الق راء
ونزاقت (إي اليا)؛
 ٣8-105حتسني ال واب الدااليرة وآليرات التفتري داارل اإلدارة العامرة ،إىل
جان ررء التع رراون م ررس س ررل ات إنف ررات الق ررانون م ررن أج ررل مكافح ررة الفس رراد بفعالي ررة
(السويد)؛
 ٣٩-105التصرردي للفسرراد ل الق رراع العررام ،وكفالررة اسررتادام السررل ة العامررة
استادام ا سليم ا ل إدارة املمتلكات العامة والتصرف فيها (كندا)؛
 ٤0-105مواصررلة تعزيررز تنفيررس سياسررات مكافحررة الفسرراد ،مبررا ل تل ر بتعزيررز
استقال السل ة الق ائية وعملها الفعا (إستونيا)؛
 ٤1-105تنفيس التدابم املتاسة لتعزيز سيادة القرانون ومكافحرة الفسراد ب ريقرة
ملموسة (فرنسا)؛
 ٤2-105حتسرني متثيررل املررأة ل ا يرراة السياسررية ،ال سرريما ل ا كومررة والربملرران
(فرنسا)؛
 ٤٣-105تعزيررز السياسررات العامررة لتحسررني متثيررل املررأة ل ا يرراة العامررة وا يرراة
السياسية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
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 ٤٤-105اختات املزيرد مرن التردابم لتعزيرز مشراركة ا تمرس املردين وا روار الروعين
بشأن حقوق اإلنسان (ل ر)؛
 ٤5-105التعرراون تعرراوانا وثيق را مررس اجلهررات الفاعلررة املعنيررة ل تنفيررس توصرريات
مكتررء املؤسسررات الدنقراعيررة وحقرروق اإلنسرران بشررأن إصررالح النظررام االنتاررا ،
وتل بغرض التأكد من أن العمليات االنتاابيرة واإلعرار التشرريعي يتماشريان متامر ا
مس املعايم الدولية (اململكة املتحدة لربي انيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 ٤6-105اختات إجراءات فعالرة ول ولتهرا مرن أجرل احملافظرة علرى حريرة التعبرم،
مبا ل تل كربح اإلفرالت مرن العقرا علرى االعترداءات علرى الصرحافيني وغرمقم
مررن العرراملني ل وسررائ اإلعررالم واملؤسسررات اإلعالميررة ،وضررمان التحقيررق الفرروري
والشامل واملستقل والنزي ل قسه ا راالت ،ف رالا عرن إحالرة مرتكبيهرا إىل العدالرة
(انميبيا)؛
 ٤٧-105بررس املزيررد مررن اجلهررود مررن أجررل التحقيررق ل مجيررس مررا يتبل رغ عن ر مررن
هتديدات واعترداءات ضرد الصرحافيني ،والعراملني ل وسرائ اإلعرالم ،األمرر الرسي
يسهم ل تعزيز ا ق ل حرية التعبم (سلوفاكيا)؛
 ٤8-105ضررمان املسرراءلة عررن االعتررداءات السررابقة علررى الصررحافيني ووسررائ
اإلعالم املستقلني (السويد)؛
 ٤٩-105ضمان إجراء حتقيق فوري وشامل ونزي ومستقل ل مجيس االعتداءات
والتهديرردات املبلررغ عنهررا ضررد الصررحافيني والعرراملني ل وسررائ اإلعررالم ،وبشرركل
أعم ممثلي ا تمس املدين مثل املنظمات غم ا كومية ،وتلر بغيرة ترسريل الظرروف
املواتية ملمارسة حرية التعبم (سويسرا)؛
 50-105إجر رراء حتقي ررق مس ررتفيف ل االعت ررداءات والتهدي رردات اخل ررمة الر ر
تسر ررتهدف الصر ررحافيني ،ونش ر ر اء ا تمر ررس املر رردين ،وجمموعر ررات األللير ررات وتقر رردمي
مرتكبيها إىل العدالة (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 51-105اخت ررات املزي ررد م ررن الت رردابم للتحقير ررق ل التق ررارير الر ر تفي ررد برتقير ررء
الصررحافيني واملؤسسررات اإلعالميررة وشررن اعتررداءات علرريهم ،وتقرردمي مرتكبيهررا إىل
العدالة (إستونيا)؛
 52-105التأكر ررد مر ررن أن مجير ررس احملاكمر ررات تات الصر ررلة ابالعتر ررداءات علر ررى
الصحافيني ،وبفساد كبرار املسرؤولني ،وجبررائم القرانون الردو اررحمل علرى ارو فعرا
ونزي وفقا للمعايم الدولية للمحاكمة العادلة (قولندا)؛
 5٣-105ضررمان سررالمة الصررحافيني والعرراملني ل وسررائ اإلعررالم مررن العنررف
جدانرة قررسه االعتررداءات عنرد حرردوثها ،واختررات املزيررد مرن اخل رروات إلهنرراء اإلفررالت
من العقا على االعتداءات السابقة (النمسا)؛
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 5٤-105ضرمان اإلبرال عرن مجيرس التهديردات واالعترداءات علرى الصررحافيني
والعرراملني ل وسررائ اإلعررالم ،ف رالا عررن املنظمررات غررم ا كوميررة واملرردافعني عررن
حقوق اإلنسان ،وإجراء حتقيق دليق ونزي ومستقل بشأهنا (اليوانن)؛
 55-105ضررمان بيةررة مأمونررة ألنش ر ة الصررحافيني ووسررائ اإلعررالم اجلماقميررة
(بيالروس)؛
 56-105زايدة اجلهود الرامية إىل منس حاالت العنف ضد الصحافيني والعاملني
ل وسائ اإلعالم (تشيكيا)؛
 5٧-105تنفيررس اآلليررات الكفيلررة ب ررمان حريررة الصررحافيني ل التعبررم ،والعمررل
املستقل (بمو)؛
 58-105تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيرز حريرة الصرحافة وحريرة التعبرم ،مبرا ل
تل سالمة الصحافيني (الربازيل)؛
 5٩-105زايدة حتسر ررني تاير ررة الصر ررحافيني بغير ررة إهنر رراء االعتر ررداءات ال ر ر لر ررد
يتعرضون هلا (فرنسا)؛
 60-105إعادة عمل الل نة املكلفة ابلتحقيق ل االعتداءات علرى الصرحافيني
وإلزامه ررا بنش ررر تق ررارير أنشر ر ة منتظم ررة ع ررن ن رراق ونوعي ررة تعاوهن ررا م ررس الوك رراالت
ا كومية األارحمل (أملانيا)؛
 61-105اختات اخل وات الكفيلة ب مان أن الل نة املاصصة والل نة الربملانية
خت ررعان للمس رراءلة وترص رردان بفعالي ررة التق ررارير املتعلق ررة ابلعن ررف ض ررد الص ررحافيني
(أسرتاليا)؛
 62-105اخت ررات املزي ررد مر رن اخل رروات ل ررمان املمارس ررة الكامل ررة ري ررة التعب ررم
واإلعالم ،مبا ل تل ضمان فعالية التحقيرق ل التهديردات واالعترداءات املزعومرة
على العاملني ل وسائ اإلعالم وعلى ممتلكاهتا واملقاضاة على تل (كندا)؛
 6٣-105االع ر ررتاف ابلر رردور اهلر ررام للتنظر رريم الر ررسا لوسر ررائ اإلعر ررالم ابلنسر رربة
للصررحافيني بوصررف أ ررس وسرريلة لرفررس مسررتوحمل املعررايم املهنيررة واألاالليررة لوسررائ
اإلعالم من دون تدال ال موجء ل (النمسا)؛
 6٤-105تنفيررس سياسررات لويررة ملكافحررة االاررار ابألشررااحل ،وضررمان املالحقررة
الق ائية ملرتكبي (سماليون)؛
 65- 105ضر ر ر ر ررمان التنفير ر ر ر ررس الفعر ر ر ر ررا السر ر ر ر رررتاتي ية مكافحر ر ر ر ررة االار ر ر ر ررار
ابلبشر  ، ٢٠١٨- ٢٠١٢وا ة عملها (بلغاراي)؛
 66-105تعزيز اآلليات القانونية واملؤسسية ابنتظام من أجل التصدي مبزيد مرن
الكفرراءة والفعاليررة لالاررار ابلبشررر عرررب اجلبررل األسررود (اململكررة املتحرردة لربي انيررا
العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
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 6٧-105مواصلة زايدة اإلجراءات الرامية إىل مكافحة االاار ابلبشرر ،وااصرة
النسرراء واألعفررا  ،وتعزيررز الترردابم الراميررة إىل منررس حرراالت االاررار ابلبشررر وحتسررني
الكشف عنها (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 68-105مواصررلة اجلهررود الراميررة إىل مكافحررة االاررار ابلبشررر ،وااصررة نسرراء
وفتيررات األلليررات ،واخت رات الترردابم الالزمررة ل ررمان تايررة ومسرراعدة مجيررس ضررحااي
االاار ابلبشر (اجلزائر)؛
 6٩-105اختات ا وات إضافية ملكافحة االاار ابلبشر (أنغوال)؛
 ٧0-105تعزيز التدابم العملية ملكافحة االاار ابلبشر ،مبا ل تل حتديد قوية
مرتكبي  ،وحماكمتهم ،ومعالبتهم ،وتوفم ا ماية لل حااي (بيالروس)؛
 ٧1-105ضمان تقدمي مرتكيب االاار ابلبشر إىل العدالة (االحتاد الروسي)؛
 ٧2-105اعتمرراد ترردابم إضررافية مررن أجررل حتديررد قويررة ضررحااي االاررار ابلبشررر،
وتوفم ا ماية وإعادة التأقيل الكافيني هلم (االحتاد الروسي)؛
 ٧٣-105اختات املزيد مرن التردابم ل رمان إعرادة أتقيرل ضرحااي االارار ابلبشرر،
وإعادة إدماجهم (أرمينيا)؛
 ٧٤-105تعزي ررز سياس ررت العام ررة الرامي ررة إىل مكافح ررة االا ررار ابلبش ررر ،ال س رريما
الفتيرات والنسرراء مررن الرومرا واألشرركا والغ ررر ،علرى الصررعيد اإللليمرري وابلتعرراون
مس البلدان ا اورة (كوت ديفوار)؛
 ٧5-105مواصررلة اجلهررود الوعنيررة الراميررة إىل مكافحررة االاررار ابلبشررر وإيررساء
األعفا (مصر)؛
 ٧6-105السررعي حثيث ر ا مررن أجررل مواصررلة ب ررامج السياسررات العامررة الراميررة إىل
مكافح ررة االا ررار ابألش ررااحل ،ال س رريما الفتي ررات والنس رراء م ررن الروم ررا واألش رركا
واملصريني (غاان)؛
 ٧٧-105تنفي ررس سياس ررت العامر ررة ملكافح ررة االا ررار ابلبشر ررر ،ال س رريما الفتير ررات
والنسرراء مررن الرومررا واألشرركا واملص رريني ،مبررا ل تل ر علررى املسررتوحمل اإللليمرري
وابلتعاون مس البلدان ا اورة ،وتل ابلتأكد مرن وصرو مجيرس ضرحااي االارار فرورا
واب رران إىل مراك ررز اس ررتقبا  ،وحص رروهلم عل ررى الرعاي ررة ال بي ررة ،واملش ررورة النفس ررية،
واملساعدة القانونية ،وادمات إعادة التأقيل املتاصصة ،ف الا عن حصوهلم علرى
تص رراريح إلام ررة مؤلتر ررة ،بص رررف النظر ررر ع ررن ل رردرهتم أو اسر ررتعدادقم للتع رراون مر ررس
السل ات الق ائية (قندوراس)؛
 ٧8-105تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة االاار ابلبشر (العراق)؛
 ٧٩-105ضمان تنفيس سياسات رامية إىل مكافحة االاار ابألشااحل ،ال سيما
ماية الفتيات والنساء من الروما واألشكا واملصريني الالئي غالبا مرا يقعرن بوجر
ااحل ضحااي هلسه اجلرنة (املكسي )؛
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 80-105إنفر ررات السياسر ررات والتر رردابم الرامي ر ررة إىل إهنر رراء االسر ررتغال اجلنس ر رري
لألعفا (سماليون)؛
 81-105مواصررلة اجلهررود الراميررة إىل إتكرراء الرروعي بشررأن الق رراانت القسر ررية،
أو زوار األعف ر ررا  ،أو ال ر ررزوار القس ر ررري ل ص ر ررفوف عوائ ر ررف الروم ر ررا واألش ر رركا
واملصريني ،ال سيما من ارال ضرمان التحقيرق ل قرسه املمارسرات واملعالبرة عليهرا
(األرجنتني)؛
 82-105تاية األسرة ابعتبارقا الوحدة ال بيعية واألساسية للم تمس (مصر)؛
 8٣-105وضر ررس مشر ررروع لر ررانون ل الول ر ر املناسر ررء إلضر ررفاء الشر رررعية علر ررى
املعاشرة بني شريكني من اجلنس نفس  ،مشروع نكن أن يصادق علي الربملان علرى
وج السرعة (أملانيا)؛
 8٤-105إجيرراد املزيررد مررن الفرررحل للنسرراء بغيررة حصرروهلن علررى مناصررء عمررل
رمسية ،واعتماد تدابم من أجل سد الف وة ل األجور بني اجلنسني (اهلند)؛
 85-105اعتماد وتنفيس السياسات ال تعرزز توظيرف األشرااحل توي اإلعالرة
(غاان)؛
 86-105مواصلة حتسني التدابم املتاسة ملكافحة التمييز ضد األشااحل توي
اإلعالة ل جما العمل عن عريق التشريعات (ملديف)؛
 8٧-105تكثيف جهوده ملكافحة عمل األعفرا ججرراء عمليرات تفتري فعالرة
ومنه يررة لظررروف العمررل ،والتحقيررق فيهررا ،ومقاضرراة املسررؤولني عنهررا ،ومعررالبتهم،
وتقدمي املساعدة إىل ال حااي (تيمور  -ليش )؛
 88-105اسررتادام ترردابم فعالررة للق رراء علررى انتهاكررات ا قرروق االلتصررادية
واالجتماعية والثقافية ،ومنس حدوثها (تركمانستان)؛
 8٩-105مواص ررلة عملر ر م ررن أج ررل الق رراء عل ررى الفق ررر وا ررد م ررن اإللص رراء
االجتماعي (ليبيا)؛
 ٩0-105الشروع ل ت بيق هنج ابتكارية واارتاعات تكنولوجية مرن أجرل تقردمي
اخلدمات العامة ب ريقة تتسم ابلكفاءة واملساءلة والشفافية (أتربي ان)؛
 ٩1-105مواصلة اختات التدابم التشريعية واإلدارية ضدف حتسني ضمان حقروق
الفةات ال عيفة مثل النساء ،واألعفا  ،واألشااحل توي اإلعالة (الصني)؛
 ٩2-105تسريس عملية تنفيرس االسررتاتي ية اجلديردة لت روير ا مايرة االجتماعيرة
لكبار السن (غابون)؛
 ٩٣-105تكثيررف جه رروده الراميررة إىل حتس ررني نوعيررة ا رردمات الرعايررة الص ررحية
العامة للفةات ال تعي أوضاعا قشة على او ااحل (املكسي )؛
 ٩٤-105وضر ر ررس اس ر ر ررتاتي يات لر ر ررزايدة املشر ر رراركة التعليمير ر ررة ألعفر ر ررا الرومر ر ررا
واألشكا واملصريني (سماليون)؛
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 ٩5-105تس رريس الترردابم الراميررة إىل توسرريس التعلرريم الشررامل لل ميررس ليشررمل
األعفا توي اإلعالة (بلغاراي)؛
 ٩6-105مواصرلة تعزيرز جهروده الراميررة إىل حتسرني إمكانيرة الوصرو إىل التعلرريم
اجليد لألعفا توي اإلعالة السين ال يزالون اارر النظام التعليمي (ملديف)؛
 ٩٧-105مواصلة جهود التثقيف والتدريء ال يبسهلا ل جمرا حقروق اإلنسران
(املغر )؛
 ٩8-105مواص ررلة تعزير ررز تشر رريعات احمللير ررة مبواص ررلة جهر رروده الرامي ررة إىل جعر ررل
الق رروانني الوعني ررة متوافق ررة م ررس التزاماتر ر مبوج ررء الق ررانون ال رردو ق رروق اإلنس رران،
ال سيما تل املتعلقة ابلنساء واألعفا (البوسنة واهلرس )؛
 ٩٩-105إاتحة موارد مالئمة لتنفيس ا ة العمرل الراميرة إىل حتقيرق املسراواة برني
اجلنسني  ،٢٠٢١-٢٠١٧ورصد تنفيسقا (أسرتاليا)؛
 100-105مواصلة تنفيس سياسات تكافؤ الفرحل الرامية إىل تعزيز املسراواة برني
الرجررل وامل ررأة ل مجيررس ا رراالت ،ومكافحررة العنررف العررائلي ،والعنررف ضررد امل ررأة،
والق اء على القوالء النم ية التقليدية املتعلقة أبدوار املرأة ل ا تمس (انميبيا)؛
 101-105تعزيررز اهليةررات املنشررأة مررن أجررل الق رراء علررى التمييررز ضررد امل ررأة
(بمو)؛
 102-105مواصررلة التصرردي للتحرردايت القائمررة ل جمررا تكررافؤ الفرررحل بررني
النسرراء والرجررا  ،مررس الرتكيررز بوج ر ارراحل علررى متكررني امل ررأة التصررادايا وسياسرريا،
وحماربة العنف ،والقوالء النم ية التقليدية ألدوار املرأة (رومانيا)؛
 10٣-105التنفيس الكامل خل العمل املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني من أجل
ضررمان املشرراركة السياسررية للم ررأة ،ومتكينهررا تعليمي را والتصررادايا ،وتلبيررة احتياجررات
النساء الالئي يواجهن أشكاالا متعددة من التمييز (السويد)؛
 10٤-105اختات مزيد من التدابم الرامية إىل تعزيرز التمكرني االلتصرادي للمررأة
ومشاركتها ل ا ياة السياسية ول صنس القرار (آيسلندا) (سلوفينيا)؛

 105-105مواصررلة اخت ررات ت رردابم ملكافح ررة التميي ررز ض ررد املر ررأة وتعزي ررز متكينه ررا
التصادايا وسياسي ا (نيبا )؛
 106-105زايدة اجلهر رود الرامي ررة إىل معاجل ررة ل ررااي بعينه ررا ،مث ررل لل ررة النس رراء
املشاركات ل ا ياة السياسية ،وعدم املساواة ل األجور ،وعردم املسراواة ل توزيرس
املسؤوليات ل املنز (أوروغواي)؛
 10٧-105مواصلة جهوده الكبمة ل جما تعزيز املسراواة برني اجلنسرني ،واخترات
املزي ررد م ررن اخل رروات لتهية ررة بية ررة مواتي ررة ملش رراركة املر ررأة ل مجي ررس جم رراالت ا ي رراة
(اليوانن)؛
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 108-105ا ظر الصارم لرجهاض على أساس جنس اجلنني ،وإنشاء ادمات
املس ر رراعدة للنس ر رراء الالئ ر رري تتع ر رررض لل ر ررغول إلجه ر رراض تله ر ررن هل ر ررسا الس ر رربء
(أوروغواي)؛
 10٩-105مواصلة اجلهود الرامية إىل معاجلة مشركلة العنرف العرائلي واجلنسراين
ضد املرأة (نيبا )؛
 110-105تعزيز اسرتاتي ية ا ماية من العنف العائلي (أنغوال)؛
 111-105مواصلة اختات تدابم لتعزيز كفاءة إعاره املؤسسي الوعين مرس الرتكيرز
بوج اراحل علرى التغلرء علرى التحردايت الر تواجر متكرني املررأة ،وتايرة النسراء
واألعفا من مجيس أشكا العنف (بواتن)؛
 112-105ضررمان التحقيررق الفعلرري والفرروري ل مجيررس أعمررا العنررف العررائلي
والعنف اجلنسي ضد النساء والفتيات ومالحقة مرتكبيها (سلوفينيا)؛
 11٣-105ضررمان التنفيررس الفعلرري لقررانون ا مايررة مررن العنررف العررائلي ،مبررا ل
تلر ر بت رروفم ت رردريء ش ررامل لل ه ررات الفاعل ررة تات الص ررلة :الش رررعة ،وامل رردعون
العامون ،والق اة ،والعاملون ل جما الرعاية الصحية (مجهورية مولدوفا)؛
 11٤-105ضررمان إجر رراء حتقيق ررات وافي ررة ل ل ررااي العن ررف الع ررائلي املزعوم ررة،
وتق ر رردمي مرتكبير ر ر إىل العدال ر ررة ،وت ر رروفم ا ماي ر ررة والتعوي ر ررات الكافي ر ررة لل ر ررحااي
(إستونيا)؛
 115-105مواصررلة التوعيررة والتثقيررف ملكافحررة العنررف القررائم علررى نرروع اجلررنس
(ألباني ررا)؛ ومواص ررلة اجله ررود الرامي ررة إىل زايدة تعزي ررز حق رروق املر ررأة ودع ررم التوعي ررة
والتثقيف بشأن العنف القائم على نوع اجلنس (جورجيا)؛
 116-105ختصر رريا مر رروارد كافير ررة لتر رروفم السر رركن والرعاير ررة ل ر ررحااي العنر ررف
العرائلي ،وكسررر ثقافررة اإلفررالت مررن العقررا علررى العنررف العررائلي مررن اررال ا رروار
العام والدعوة (كندا)؛
 11٧-105تعزيز ادمات الدعم ل حااي العنف العائلي (آيرلندا)؛
 118-105مواصررلة تعزيررز حقرروق امل ررأة بنشررر الرروعي العررام ابلتحررر اجلنسرري
وضرورة احرتام حقوق املرأة ورفاقها (الفلبني)؛
 11٩-105تعزيز اجلهود الرامية إىل منس ومكافحة مجيس أشكا التمييز والعنف
ضد املرأة ،وضمان حصو النساء ضرحااي العنرف علرى املسراعدة املالئمرة ،وتقردمي
مرتكيب أعما العنف قسه إىل العدالة (إي اليا)؛
 120-105ضمان حصو ضحااي العنف العائلي على اردمات شراملة ل جمرا
املشررورة وإعررادة التأقيررل ،وترروفم الترردريء ب ريقررة منتظمررة لتوعيررة مجيررس املرروظفني
الرئيسيني والسل ات ال تتعامل مس حاالت العنف العائلي (ماليزاي)؛

GE.18-06166

23

A/HRC/38/13

 121-105مواصلة العمرل علرى زايدة تعزيرز وتايرة حقروق ال فرل ،مبرا ل تلر
عن عريق تعزيز جملس حقوق ال فل (سلوفاكيا)؛
 122-105تعزيز جملس حقوق ال فل وزايدة لدرة اهليةات ا كومية ،والربملران،
وأمني مظاا حقوق اإلنسان وا رايت ،وا تمرس املردين ،واملؤسسرات األكادنيرة مرن
أجل زايدة تعزيز وتاية حقوق اإلنسان لل فل (اجلزائر)؛
 12٣-105تنفير ر ر ررس االس ر ر ر ررتاتي ية اجلدير ر ر رردة لولاير ر ر ررة وتاير ر ر ررة األعفر ر ر ررا مر ر ر ررن
العنررف  ٢٠٢١-٢٠١٧اسررتنادا إىل هنررج متعرردد الق اعررات يت ررمن أي ر ا نظررام
رصد وتقييم فعالني (كرواتيا)؛
 12٤-105اختات التدابم الالزمة لتحديد ا ة العمل الوعنيرة اجلديردة لألعفرا
للفرتة ( ٢٠٢٢-٢٠١٨ل ر)؛
 125-105اعتماد تردابم لرزايدة الروعي العرام مرن أجرل ضرمان االمتثرا الفعلري
للحظر القانوين للعقا البدين (أوروغواي)؛
 126-105ض ررمان التمثي ررل النس رريب لألللي ررات القومي ررة ل الق رراع الع ررام عل ررى
الصعيدين الوعين واحمللي (االحتاد الروسي)؛
 12٧-105اخترات ترردابم إضرافية ل ررمان وصرو أفرراد األلليرات القوميررة ،مبررا ل
تلر السرركان الرومررا ،علررى لرردم املسرراواة إىل التعلرريم ،وارردمات الرعايررة الصررحية،
وسوق العمل (االحتاد الروسي)؛
 128-105ختص ر رريا ميزاني ر ررة مالئم ر ررة للتأك ر ررد م ر ررن أن اسر ر ررتاتي ية اإلدم ر ررار
االجتماعي ل ائف الرومرا واملصرريني  ٢٠٢٠-٢٠١6سرتتنفس ابلكامرل ،ومواصرلة
اجلهود الرامية إىل ضمان حل مستدام إلسكان أفراد األلليات ،وكفالة إدماجهم ل
نظام التعليم (دولة فلس ني)؛
 12٩-105ختصيا موارد مالية إضرافية لتنفيرس اسررتاتي ية اإلدمرار االجتمراعي
ل ائف الروما ومصريي البلقان (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 1٣0-105تعزيز اجلهود الرامية إىل تنفيس اسرتاتي ية سياسة األلليات ،ال سيما
تل الرامية إىل ا فاظ على الثقافة والتعليم واإلعالم وت ويرقا بلغاهتا (ألبانيا)؛
 1٣1-105مواصرلة إتكرراء الروعي ابحتياجررات السرركان الرومرا ،ال سرريما النسرراء
واألعف ررا  ،ووض ررس نظ ررم مناس رربة تكف ررل إدم رراجهم التص ررادايا واجتماعير ر ا وتعليمير ر ا
(النمسا)؛
 1٣2-105مواصلة اجلهود الراميرة إىل ضرمان متترس الرومرا واألشركا واملصرريني
ابلكامل حبقولهم االلتصادية واالجتماعية والثقافية (بمو)؛
 1٣٣-105مواصلة بس اجلهود الرامية إىل تعزيز التسامح وا وار بني اإلثنيرات
ل البلد ،مبا ل تل بتعزيز جمالس األلليات (الربازيل)؛
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 1٣٤-105زايدة اجله ررود الرامي ررة إىل إهن رراء التميي ررز الق ررائم عل ررى أس رراس إث ررين،
ومواصرلة العمررل مرن أجررل الق راء علررى القوالرء النم يررة والتحيرز ضررد األشررااحل
املنتمني إىل ألليات لومية (شيلي)؛
 1٣5-105التع يررل بتنفيررس الرربامج ،ال سرريما بررامج بنرراء القرردرات ،الراميررة إىل
حتسرني إدمررار األشرااحل املنتمررني إىل عوائرف األلليررات ،وتسروية املسررائل القانونيررة
املتعلقة جلامتهم (فرنسا)؛
 1٣6-105تعزيررز وظيفررة جمررالس األلليررات الراميررة إىل متثيررل األلليررات اإلثنيررة،
وإعالق تالت إعالمية ل ا ا العام من أجل مكافحة التعصء (آيرلندا)؛
 1٣٧-105تكثيف اجلهود الرامية إىل ضمان عدم التمييرز ضرد األلليرات (دولرة
بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 1٣8-105مواصلة مواءمة تشريعات مس اتفالية حقوق األشااحل توي اإلعالة
(أندورا)؛
 1٣٩-105مواصلة تنفيس التدابم الراميرة إىل زايدة فعاليرة تنفيرس القرانون املتعلرق
حبظر التمييز ضد األشااحل توي اإلعالة (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 1٤0-105إص رردار تشر رريس أكث ررر تواؤمر ر ا م ررس اتفالي ررة حق رروق األش ررااحل توي
اإلعالة (العراق)؛
 1٤1-105مراجعررة التش رريعات الوعنيررة املتعلقررة ابلقيررود املفروضررة علررى حقرروق
األشررااحل توي اإلعالررة مررن أجررل مواءمتهررا مررس أحكررام اتفاليررة حقرروق األشررااحل
توي اإلعالة (مجهورية كوراي)؛
 1٤2-105مواص ررلة تعزي ررز اهلياك ررل املؤسس ررية وت رردابم ال رردعم م ررن أج ررل كفال ررة
حقوق األشااحل توي اإلعالة (شيلي)؛
 1٤٣-105تعزيز اجلهود الرامية إىل التصدي حملنة الالجةرني بتروفم حلرو دائمرة
(الفلبني)؛
 1٤٤-105ت ررمني القررانون آليررة لتسرريس عمليررة حتديررد حرراالت انعرردام اجلنسررية
(انميبيا).
 -106وسيدرس اجلبرل األسرود التوصريات التاليرة ،وسريقدم ردودا عليهرا ل ولر مناسرء
ال يت اوز موعد انعقاد الدورة الثامنة والثالثني لس حقوق اإلنسان:
 1-106التصديق على االتفالية الدولية ماية حقوق مجيس العمرا املهراجرين
وأفراد أسرقم (السنغا )؛
 2-106التصديق على االتفالية الدولية ماية حقوق مجيس العمرا املهراجرين
وأفراد أسررقم (سرماليون) (مصرر) (قنردوراس)؛ والنظرر ل التصرديق علرى االتفاليرة
الدوليررة مايررة حقرروق مجيررس العمررا املهرراجرين وأف رراد أسرررقم (مجهوريررة فن ررزويال
البوليفارية)؛ والنظر ل التصديق على االتفالية الدوليرة مايرة حقروق مجيرس العمرا
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املهاجرين وأفراد أسرقم (املغر )؛ وبس املزيد من اجلهود للتصديق على االتفاليرة
الدولية ماية حقوق مجيس العما املهاجرين وأفراد أسرقم (إندونيسيا)؛
 ٣-106التصديق علرى معاقردة مرراك لتيسرم النفرات إىل املصرنفات املنشرورة
لفائرردة األشررااحل املكفرروفني أو مع ررالي البصررر أو توي إعالررات أا ررحمل ل لر رراءة
امل بوعات (قندوراس)؛
 ٤-106اعتماد عملية مفتوحة تقوم على أساس اجلدارة عند ااتيرار املرشرحني
على الصعيد الوعين النتااابت قيةات معاقدات األمرم املتحردة (اململكرة املتحردة
لربي انيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 5-106تعزيررز جهرروده الراميررة إىل تعزيررز املسرراواة ومكافحررة التمييررز ضررد أفرراد
األلليات القوميرة واإلثنيرة ،والالجةرني واملشرردين ،مبرن فريهم األشرااحل املنحردرون
مررن عوائررف الرومررا واألشرركا واملص رريني ،واألشررااحل توي اإلعالررة ،وغررمقم مررن
املهمشني من األفراد واجلماعات ،ال سيما فيما يتعلق حبصوهلم على فرحل للعمرل،
وال مان االجتماعي ،والسكن ،والرعاية الصحية ،والتعليم (إكوادور)؛
 6-106إصالح األحكام القانونية القائمة ال تفرض على األشااحل مغرايري
اهلوية اجلنسانية اخل وع لعملية جراحية لبل االعرتاف القانوين ضم (الربتغا )؛
 ٧-106اعتماد تعريرف للتعرسيء ال خ رس ألي نظرام للتقرادم ،ويت رمن مجيرس
العناصر الواردة ل املادة  ١من اتفالية مناق ة التعسيء (الربتغا )؛
 8-106إلغ رراء مب رردأ تق ررادم جرن ررة التع ررسيء م ررن لانونر ر اجلن ررائي ،ومن ررس س رروء
املعاملة البدنية لألشااحل املسلوبة حريتهم والتحقيق ل االدعاءات املتعلقة بسل
بصورة فعالة (تشيكيا)؛
 ٩-106تغيم النموتر والنهج ال يب ا راليني بشرأن الصرحة العقليرة واإلعالرة،
وتل ر حبظررر املمارسررات ال ر تف رري إىل السررلء غررم املقصررود ريررة األشررااحل
ال ررسين يع ررانون اضر ر راابت عقلي ررة أو نفس ررانية  -اجتماعي ررة ،وتلر ر عل ررى أس رراس
االشتباه ل إصابتهم مبرض عقلي (الربتغا )؛
 10-106اخت ررات املزي ررد م ررن اخل رروات ل ررمان املمارس ررة الكامل ررة ري ررة التعب ررم
واإلعررالم ،مبررا ل تل ر ب ررمان تكررافؤ الفرررحل جلميررس وسررائ اإلعررالم ل ا صررو
على األموا ال تتيحها املصادر ا كومية (كندا)؛
 11-106تايررة وسررائ اإلعررالم مررن الترردال السياسرري بتعزيررز الرلابررة املسررتقلة
لوكالررة وسررائ اإلعررالم اإللكرتونيررة وجملررس إدارة الب ر اإلتاعرري العررام (الرروالايت
املتحدة األمريكية)؛
 12-106اختات تدابم ظر زوار األعفرا وعمرل األعفرا  ،ال سريما ل أوسرال
األلليات (مجهورية كوراي)؛
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 1٣-106اعتم رراد هن ررج ل ررائم عل ررى حق رروق اإلنس رران واإلعال ررة ل ل رروانني البل ررد
وسياسات وتدابمه ،ابإلضرافة إىل تروفم التردريء والتوعيرة بشرأن ا قروق املنصروحل
عليها ل اتفالية حقوق األشااحل توي اإلعالة وبروتوكوهلا االاتياري (إكوادور)؛
 1٤-106مواص ررلة جه رروده الرامي ررة إىل اعتم رراد اسر ررتاتي ية ش رراملة للتس ررهيالت
اخلاصررة بررسوي اإلعال رة مررن أجررل مواصررلة تعزيررز اإلدمررار الكامررل لألشررااحل توي
اإلعالة ل ا تمس ودعم تل ابملوارد الكافية (سلوفاكيا)؛
 15-106تيسررم معاجلررة الواثئررق الالزمررة آلالف األشررااحل عرردني اجلنسررية ل
البلد ،مثل واثئق التس يل املدين ،وا صو عليها (الفلبني).
 -10٧ونظر اجلبل األسود ل التوصيات الواردة أدانه وأحال علم ا ضا:

 1-10٧تكثيررف جهرروده الراميررة إىل مرالبررة شررركات اجلبررل األسررود العاملررة ل
اخلارر فيما يتصل أبي أثر سرليب ألنشر تها علرى التمترس حبقروق اإلنسران ،ال سريما
ل من رراعق النر رزاع الر ر تش ررمل ح رراالت االح ررتال األجن رريب ،حير ر ت ررزداد رراعر
انتهاكات حقوق اإلنسان (دولة فلس ني)؛
 2-10٧مواصررلة تعزيررز التنميررة االجتماعيررة وااللتصررادية املسررتدامة مررن أجررل
إرساء أساس متني لتمتس شعب حبقوق اإلنسان كافة (الصني)؛
 ٣-10٧تكثيف جهوده الرامية إىل ضمان عدم التمييز ضد الشرعو األصرلية
(دولة بوليفيا املتعددة القوميات).

 -108مجيس االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ل قرسا التقريرر تعررب عرن مولرف الدولرة
(الدو ) ال لدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يفهرم أهنرا حتظرى بتأييرد
الفريق العامل بكامل .
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