
GE.18-06191(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والثالثون

 2018 متوز/يوليه 6 - يونيهحزيران/ 18
 من جدول األعمال 6 البند

 االستعراض الدوري الشامل

 *الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل تقرير  
 صربيا  

__________ 

 يُعمم املرفق دون حترير رمسي وابللغة اليت ُقد ِّم هبا فقط. *

 A/HRC/38/17 األمم املتحدة 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

18 April 2018 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/38/17 

GE.18-06191 2 

 مقدمة  
لقدرار للدح حقدو   عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور  الاداملا املنادف وفقدا   -1

. 2018كدددانون ال/ان/ينددداير   26إىل  15ا دورتددده التاسدددعة والعادددرين ن الفددد ة مدددن 5/1اإلنسدددان 
 كدددددددانون ال/دددددددان/  24املعقدددددددودة ن  السادسدددددددة عادددددددرةصدددددددرجليا ن ا لسدددددددة  ت احلالدددددددة ناستعرضدددددددو 

أبعمددددال مدددددير م تددددن حقددددو  اإلنسددددان وحقددددو   ةوفددددد صددددرجليا القا مدددد تترأسددددو  .2018 يندددداير
ال/امندددة اعتمدددد الفريدددق العامدددل التقريدددر املتعلدددق جل دددرجليا ن جلسدددته و يددداسا سدددوزاف ابوندددوفيت . األقل

 .2018كانون ال/ان/يناير   26املعقودة ن عارة 
املقددددررين لموعددددة ا اختددددار للددددح حقددددو  اإلنسددددان 2018كددددانون ال/ان/يندددداير   10ون  -2

 الفلبني.و  صرجليا: جللجي ا وتوغو احلالة ن)اجملموعة ال/الثية( لتيسري استعراض  ةالتالي
مددددن مرفددددق  5لفقددددرة لو  5/1مددددن مرفددددق قددددرار للددددح حقددددو  اإلنسددددان  15للفقددددرة  وفقددددا  و  -3
 صرجليا:احلالة ن استعراض غراض ا صدرس الواث ق التالية أل16/21 هقرار 
 (؛A/HRC/WG.6/29/SRB/1)أ( )15مقدم وفقا  للفقرة كتايب تقرير وطين/عرض   )أ( 
للمعلوماس أعدته مفوضية األمدم املتحددة السدامية حلقدو  اإلنسدان وفقدا  جتميع  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/29/SRB/2)ب( )15للفقرة 
 (.A/HRC/WG.6/29/SRB/3)ج( )15موجز أعدته املفوضية وفقا  للفقرة  )ج( 
أسددددألة أعددددد ا سددددلفا  أملانيدددداا  قا مة ا عددددن طريددددق اجملموعددددة ال/الثيددددةاصرجليا ىلإوُأحيلددددت  -4

زيلا والربتغالا وجللجي اا وتاي ياا وسلوفينياا والسدويدا وسويسدراا ولينتنادتاينا واململ دة والربا
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنددا الادماليةا والدوالاس املتحددة األمري يدة. وال دن االطدال  علدى 

 .هذه األسألة ن املوقع الاب ي لالستعراض الدور  الاامل

 االستعراض مداوالت عمليةموجز  -أوالا  
 عرض الدولة موضوع االستعراض  -ألف 

مدددن  ال/انيدددة لالسدددتعراض الددددور  الاددداملا تقدددارير إىل  دددان  ا ولدددة مندددذ قددددمت صدددرجلياا  -5
تقريددددر  300االسددددتعراض أك/ددددر مددددن ا وقدددددمتا ن الفددد ة قيددددد ألمددددم املتحدددددةمعاهددددداس اهيأددداس 

راس مددن املقددرر ا ددا  املعددين زا تمبوجددن اإلجددراااس ا اصددة جمللددح حقددو  اإلنسددان. وقددد تلقدد
احلقدو  ال/قافيدةا واملقدرر ا دا  املعدين لال للماردين داخليا ا واملقرر ا ا  ن  إلنسانحبقو  ا

التعددذين وغددريه مددن ضددروب املعاملددة أو العقوجلددة القاسددية أو الالإنسددانية أو امل ينددةا والفريددق سددفلة مب
 الطوعي.القسر  أو غري االس االختفاا العامل املعين حب

تعزيدددز سددديادة ل ا  خاصددد ا  اهتمامدددوهدددي تدددو   وصدددرجليا جللدددد مرودددا لعددددوية االحتددداد األورويب -6
تعددداون صدددرجليا جلناددداأ مدددع للدددح أورواب ومدددع منظمدددة األمدددن وتالقدددانون وةايدددة حقدددو  اإلنسدددان. 

والتعدداون ن أورواب ن لددال ةايددة وتعزيددز حقددو  اإلنسددان وحقددو  األقليدداس. وقددد صدددقت علددى 
اتفاقيدددداس للددددح أورواب ن لددددال حقددددو  اإلنسددددان وحقددددو  األقليدددداسا مبددددا ن  لدددد  العديددددد مددددن 

 ماية حقو  اإلنسان واحلراس األساسية.األوروجلية حلتفاقية الا
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 كبدريا    وقدم م تن األمم املتحدة ن جللغراد وجلع/ة منظمة األمن والتعداون إىل صدرجليا دعمدا   -7
 االستعراض ال/ال/ة.ولة  ن عملية صياغة التقرير الوطين 

قدددو  اإلنسدددان ن إقلددديم  الدوليدددة حلعاهدددداس املومل ت دددن ل دددرجليا القددددرة علدددى رصدددد تنفيدددذ  -8
إىل جلع/ة األمم املتحددة لدادارة هذا اإلقليم دارة إ  ُع د إبكوسوفو وميتوهيا املتمتع ابحل م الذايت 

 املؤقتة ن كوسوفو.
تنفيددذ توصددياس آليدداس حقددو  و لددح رصددد ا أناددفس ح ومددة صددرجليا ل2014ون عددام  -9

التوصدياس الديت تيسدري رصدد ن اهلدد  الر يسدي للمجلدح ويتم/دل . التاجلعة لألمم املتحدة اإلنسان
. وقد وضع ن تنفيذ تل  ال  وكوحتسني التعاون جلني القطاعاس تلقاها البلد مبزيد من الفعالية 
س حقو  اإلنسان التاجلعدة لألمدم املتحددة. آليااملقدمة إىل صرجليا من خطة لتنفيذ مجيع التوصياس 

آليددداس األمدددم املتحددددة صدددادرة عدددن رجلدددط تنفيدددذ كدددل توصدددية  2018عدددام ومدددن املقدددرر أن  دددر  ن 
 جلتنفيذ أهدا  التنمية املستدامة.

املسددتقلة. ون احل وميددة يأدداس اهلإطددار قددانون مال ددم ومددوارد كافيددة لتاددغيل ُخ دد  وقددد  -10
عية الوطنية مفوضا  جديدا  حلماية املساواة. وانتقل م تن املفدوض ا عينت ا م2015أار/مايو 

)أمدددددني ا ديدددددد ملدددددواطنني احدددددامي  2017 ه. وُعدددددنيِّ  ن متوز/يوليددددد2016أكدددددرب ن عدددددام مبددددد  إىل 
املتعلدق ابالنددمام إىل االحتداد األورويب  23الف دل علدى تفداوض الخطدة عمدل وتتددمن  .املظامل(

 ملظامل.اأمانة تداجلري لتعزيز قدراس 
حُتفدد  دوراس تدريبيددة ن لددال حقددو  اإلنسددان  ابسددتمرار وعلددى مجيددع املسددتواس نظموتدد -11

 .جلافهنا تقارير
إىل ا 2018-2013اعتمدددددس االسدددد اتيجية الوطنيددددة لاصددددال  القدددددا ي للفدددد ة قدددد و  -12

تعديل الدستور فيما يتعلدق جلتدفثري على ضرورة احل ومة ووقفت هلا. امل احبة خطة العمل جانن 
ن عملية اختيدار وف دل القدداة ورءسداا ا داكم واملددعني العدامنيا  التاريعية والتنفيذيةالسلطتني 

 ون انتناب أعداا اجمللح األعلى للقداا وللح املدعني العامني للدولة.
حدددس و لفسداد.  افحدة اامل مدة املتعلقدة مبصدقت صرجليا علدى مجيدع ال د وك الدوليدة و  -13

جلوجده معرضدة الديت تُعتدرب قطاعداس ال 2018-2013االس اتيجية الوطنية مل افحة الفسداد للفد ة 
 خا   طر الفساد.

ا مدددددددعيا  عامددددددا  جديدددددددا  معنيددددددا  2017أار/مددددددايو  15ن ا وانتنبددددددت ا معيددددددة الوطنيددددددة -14
جدددددددرا م احلدددددددرب يب مدددددددرت اكمدددددددة  الوطنيدددددددة احلدددددددربا واعتمددددددددس احل ومدددددددة االسددددددد اتيجية  جبدددددددرا م
مددددع ا ليددددة الدوليددددة لت ددددري  األعمددددال املتبقيددددة التعدددداون صددددرجليا وتواصددددل . 2020-2016 للفدددد ة

قانونيدة للمح مدة الدوليدة  اكمدة األودنا  املسدؤولني جلوصدف ا ا ليفدة الللمح متني ا نا يتني 
مندذ  الفيا سداجلقا  عن االنت اكداس ا سديمة للقدانون الددو  اإلنسدان الديت ارت بدت ن إقلديم يوغوسد

 .1991عام 
مواامة هذا القانون ن القانون ا نا ي كجزا من عملية الوارد تعري  التعذين عدل سيو  -15

مددع  عدددم التسدداما مطلقددا  دددرورة مسددتوأ أعلددى مددن ا ددربة والددوعي جلوسدديبل  الدوليددة. مددع املعددايري 
اة واملدوظفني املسدؤولني عدن تدرين موظفي إنفا  القانون والقداالستمرار ن التعذين من خالل 



A/HRC/38/17 

GE.18-06191 4 

 نة األمم املتحددة اليت أوصت هبا تداجلري التنفيذ على قدم وسا  ا نا ية. و ر  العقوابس إنفا  
 ملناهدة التعذين واللجنة األوروجلية ملنع التعذين واملعاملة أو العقوجلة الالإنسانية أو امل ينة.

حبلدددددول ا نا يدددددةا املزمدددددع تنفيدددددذها العقدددددوابس إنفدددددا  وتتددددددمن اسددددد اتيجية تطدددددوير نظدددددام  -16
 السجون.األوضا  ن حتسني مف لة من أجل تداجلري  اهلاامل احبة وخطة العمل  ا2020 عام
وأثبتدددت التزام دددا ابلقددديم تعدددامال  مسدددؤوال  أزمدددة امل ددداجرين والالجأدددني مدددع صدددرجليا وتعاملدددت  -17

لرصدددددد تددددددفقاس اهلجدددددرة  أداة  عتبارهدددددا ووضدددددعت مدددددواجيز اهلجدددددرة اب. والدوليدددددة واملعدددددايري األوروجليدددددة
 امفوضدددددية الالجأدددددني واهلجدددددرة قواعدددددد جليدددددافس لالجأدددددني واملادددددردين داخليدددددا  وتتع دددددد . اواجتاها ددددد

ومراكددز االسددتقبال. الدا مددة مراكددز اللجددوا أُدخلددوا لتمسددي اللجددوا وامل دداجرين الددذين ملوسددجالس 
أُوعدز إىل وإضدافة إىل  لد ا املعدايري.  ابلسد ن وُت فدل هلدم مجيدعوالالجأدني ويزود مجيع امل اجرين 

حددددداالس اإليدددددواا العاجدددددل مراكدددددز العمدددددل االجتمددددداعي ومؤسسددددداس الددددددمان االجتمددددداعي إبدارة 
الرعايدة ال دحية والددعم النفسدي الُق در وتدوفري مدا ي فدي مدن امل اجرين والالجأدني والوصاية على 
ة ن نظدددام التعلددديم الرمسدددي. وقدددد املاددداركالُق دددر فرصدددة لم ددداجرين والالجأدددني وتُتدددا  لاالجتمددداعي. 

مل ددداجرين ا خطدددوة م مدددة ابلنسدددبة إىل ا2014عدددام توظيددد  األجاندددنا ن وددد ل اعتمددداد قدددانون 
املوظفددددون وفقددددا  لددددذل  القددددانون ابملسدددداواة مددددع ألجانددددن ويتمتددددع ا. والالجأددددني واملاددددردين داخليددددا  

سددداب ا دددا ا إ ا املدددواطنني ن احلقدددو  والواجبددداس مدددن حيدددا العمدددل واالسدددتندام والعمدددل للح
 استوفوا الاروأ املن و  علي ا قانوف .

واعتمددددددس احل ومدددددة مادددددرو  قدددددانون جلادددددفن اللجدددددوا واحلمايدددددة املؤقتدددددة. كمدددددا اعتمددددددس  -18
جلغيدددة  2020-2015الالجأدددني واملادددردين داخليدددا  للفددد ة لتسدددوية ماددداكل االسددد اتيجية الوطنيدددة 

اإلقليمددددي للسدددد ن هبددددد  ربفمج احل ومددددة الددددتنفددددذ و ل. معا ددددة مادددد لة التاددددريد الددددداخلي املطددددو  
 من مج ورية يوغوسالفيا االحتادية االو اكية الساجلقة.الوافدين الالجأني الت د  ملا لة 

اختدددا  إجدددراااس لتعزيدددز إىل وتسدددعى صدددرجليا إىل تادددجيع التسددداما واحلدددوار جلدددني ال/قافددداس و  -19
أو القوميددة جل ددر  النظددر عددن هددويت م  دسدد ان البلدداالحدد ام املتبددادل والتفدداهم والتعدداون جلددني مجيددع 

انتناب لالح مت/يلية وطنية الوطنية األقلياس ألفراد الدستور وُ يز ال/قافية أو اللغوية أو الدينية. 
ا انتنددددن 2014و 2010ون انتندددداابس عددددامي دور استاددددار  ن هيأدددداس الدولددددة. تدددددطلع جلدددد

الديت تتديا قليلدة البلددان جلدني الا ما جعل صدرجليا مدن الوطنيةأعداا لالح األقلياس جل ورة مباورة 
املتعلقة إبعمال مم/لي ا. وعالوة على  ل ا وضعت خطة العمل ألقليا ا الوطنية ُسُبال النتناب 

وقيدا  التقددم تنفيدذا  ممدا  طار التاريعي اإلآلية لدمان تنفيذ الوطنيةا ابعتبارها حقو  األقلياس 
 .الوطنيةياس ا رز ن إعمال حقو  األقل

 الرومددددددددددددا  الدددددددددددددالرجللنسدددددددددددداا و اعيددددددددددددداالجتم اإلدماجوي فددددددددددددل اعتمدددددددددددداد اسدددددددددددد اتيجية  -20
. املنحددرين مدن الرومدا للمواطنني أفدلمستوأ معيادة  توفري تمرارداسا 2025-2016 رةدللفت

ما يواج ه الروما من صعوابس أكرب من غريهم ن الع/دور علدى عمدلا وضدعت تدداجلري وابلنظر إىل 
ار سياسددة العمالددة لفا دددة الرومدداا إىل جانددن جلددرامج حددوافز العمددل للحسدداب ا ددا  ناددطة ن إطدد

وضدعت ون لدال اإلسد انا  وإعافس التوظي  املوج ة إىل أصحاب العمل ن القطدا  ا دا .
سما يصرجلياا ما الروما غري النظامية ن ومواقع مستوطناس تتدمن أعداد سجالس للمرة األوىل 

  اس ال لة.رر خت ي  ا حنو معا ة املااكل املقألموال جلتوجيه ا
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 2020-2016اعتمدددس احل ومددة االسدد اتيجية الوطنيددة للمسدداواة جلددني ا نسددني للفدد ة و  -21
خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار للدح  2017واعتمدس ن أار/مايو هلا. امل احبة خطة العمل و 

 املعنية جلتنسيق املساواة جلني ا نسني.اهليأة  2014وو لت احل ومة ن عام  .1325األمن 
للوقايددة مددن علددى اتفاقيددة للددح أورواب  2013تاددرين األول/أكتددوجلر ن صدددقت صددرجليا و  -22

 ن تاددرين ال/ددان/اعُتمددد و )اتفاقيددة اسددطنبول(. وم افحت مددا والعندد  املنددز  النسدداا العندد  ضددد 
ا ندددا ي وقدددانون مندددع العنددد  املندددز القدددانون ال دددريب املتعلدددق جلتعدددديالس القدددانون ا  2016ندددوفمرب 
وهددو  االعندد  املنددز املعددين جلقمددع لددح اجملمددع تلدد  االتفاقيددة. وأناددفس احل ومددة االتسددا  لدددمان 
 .العملي ن الواقعتناف الق ور اليت مواطن رصد تنفيذ قانون منع العن  املنز  وإزالة م ل  جل

حتظددر صددراحة وا ا سددو  اللدداحل ومددة العمددل علددى إدخددال تعددديالس علددى جلدددأس وقددد  -23
 .القا مأح ام قانون األسرة وستحسن جلقدر أكرب ألطفال على االعقاب البدن فرض 
 2015التمييددز ن آ ار/مددار  منددع قدوانني ُكملددت األوددنا   و  اإلعاقددةا  وخب دو   -24
 امل فوفني مبساعدة ال الب املرودة.تنقل قانون استندام لغة اإلوارة وقانون جل

االسدد اتيجية الوطنيددة للاددينوخة أُدلددت ا 2022ألهدددا  االحتدداد األورويب لعددام  وفقددا  و  -25
 .اإلمنا يةطط ا ن 
لتعزيدددز حقدددو  امل/ليددداس وامل/ليدددني ومزدوجدددي تُدددنظم تظددداهراس فنريدددة ا 2014ومندددذ عدددام  -26

 الادرطةُوقلد  تددر يا  حددور امليل ا نسي ومغاير  اهلوية ا نسانية وحاملي صدفاس ا نسدنيا 
 .املناسباسن هذه 

ن  رين البار واالجتدار ضالعني أونا  إىل  مة جنا ية  2 000أك/ر من ووج ت  -27
وقمعدددها االسددد اتيجية الوطنيدددة ملندددع االجتدددار ابلبادددرا ال سددديما النسددداا واألطفدددالا واعتمددددس هبدددم. 

ريدددق وأناددد  ف. هلدددا خطدددة العمدددل امل ددداحبةإىل جاندددن  ا2022-2017وةايدددة الددددحاا للفددد ة 
علدددى قددددرة مديريدددة الادددرطة ا نا يدددة وجتدددر  تنميدددة . ورصددددها سددد اتيجيةلتنفيدددذ االعامدددل ح دددومي 

نادد  مركددز إىل  لدد ا أُ وإضددافة . خت دد  للمفتاددنيجلددرفمج عددن طريددق  ام افحددة االجتددار ابلباددر
لدددحاا وسددالمت م والتعدداون مددع الفدددلى ل ددا  املد  ضددمان حلمايدة ضددحاا االجتددارا و لدد  هبدد

 املواطنني.وراجلطاس وا اكم  نيالعام عمل االجتماعي والارطة وم اتن املدعنيمراكز ال

وي فدددل دسدددتور صدددرجليا وقانوهندددا حريدددة وسدددا ط اإلعدددالم ابل امدددلا و ظدددران الرقاجلدددةا وفقدددا   -28
للمعددايري الدوليددة واألوروجليددة. واُلددنيا ال ددحفيون مبوجددن القددانون ا نددا ي احلمايددة الرمسيددة  ا ددا الدديت 

هبددا ر دديح ا م وريددة ور دديح الددوزراا وأعددداا احل ومددة وقددداة ا  مددة الدسددتورية والقددداة يتمتددع 
 واملدعون العامون ونواب املدعني العامني وا امون وضباأ الارطة.

ا تنظددر اهليأدداس املعنيددة فيمددا إ ا كددان فعددل 2012ومبوجددن تعددديل القددانون ا نددا ي لعددام  -29
الدددين أو االنتمدداا القددومي أو اإلثددين أو ا ددنح أو امليددل ا نسددي  ال راهيددة مرت بددا  جلدددافع العددر  أو

 اهلوية ا نسانية. أو
وتظدددددل صدددددرجليا ملتزمدددددة  إبحدددددراز املزيدددددد مدددددن التقددددددم ن عمليدددددة إرسددددداا الدالقراطيدددددة والوفددددداا  -30

 ابلتزاما ا الدولية وجللوغ أعلى املعايريا ال سيما ن لال حقو  اإلنسان.
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 وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور  -ابء 
وفددددا  جلبيدددافس. وتدددرد التوصدددياس املقدمدددة خدددالل جلسدددة  74أثنددداا جلسدددة التحددداورا أدىل  -31

 التحاور ن ا زا ال/ان من هذا التقرير.
أوادس آيرلندا ابلتقدم ا رز ن ةايدة ال دحفيني وحريدة التعبدري. ون ضدوا اسدتمرار كدره  -32

يددز ضددد امل/ليدداس وامل/ليددني ومزدوجددي امليددل ا نسددي ومغدداير  اهلويددة ا نسددانية امل/ليددة ا نسددية والتمي
وحدداملي صددفاس ا نسددنيا فودددس آيرلندددا صددرجليا تدددمني القددانون أح امددا  جلاددفن زواج امل/ليددني 
وقددددراهنم املدددددن. والحظددددت ال ددددعوابس الدددديت يواج  ددددا أفددددراد األقليدددداس ن احل ددددول علددددى التعلدددديم 

 نا رغم ا  ود املبذولة مل افحة التمييز ضدهم.والرعاية ال حية والس 
ورحبددت إيطاليددا اب  ددود الراميددة إىل تعزيددز حقددو  اإلنسددان وسدديادة القددانونا مبددا ن  لدد   -33

الت دديق علددى اتفاقيدة للددح أورواب للوقايدة مددن العند  ضددد النسداا والعندد  املندز  وم افحت مددا. 
ن وعدددم التمييددز للمددوظفني العمددومينيا وابلتددزام وأوددادس جلتددوفري التدددرين ن لددال حقددو  اإلنسددا

 صرجليا مب افحة الفساد.
ورحبت قريغيزستان جلتعزيز صرجليا إطارها التاريعي الدوطين وت دديق ا علدى عددة صد وك  -34

 حلقو  اإلنسان واعتمادها سياساس ن لال حقو  اإلنسان.
ن ددا الحظددت جلقلددق نقدد  وسددلمت التفيددا ابلتقدددم ا ددرز ن احدد ام حقددو  اإلنسددانا ل  -35

 تنفيذ قانون املساواة جلني ا نسني ومالحقة صحفيني وأعداا ن اجملتمع املدن.
وأودددداد لبنددددان جل ددددرجليا ملددددا تبذلدددده مددددن ج ددددود ن سددددبيل تعزيددددز حقددددو  اإلنسددددان ملواطني ددددا  -36

 وم افحة جرا م ال راهية وتاجيع التساما.
  املندددددز  والن دددددوض جلوضدددددع املدددددرأة. ورحبدددددت ملددددددي  ابلتدددددداجلري املتندددددذة مل افحدددددة العنددددد -37

وأودددددادس ابالسددددد اتيجية املعتمددددددة لددددددمان احلدددددق ن جليأدددددة صدددددحية واحلدددددق ن امليددددداه ون ال دددددر  
 ال حي.

وسدددلمت امل سدددي  إبناددداا اجمللدددح املعدددين جلرصدددد وتنفيدددذ التوصدددياس املقدمدددة مدددن آليددداس  -38
إبعمدددال حقدددو  األقليددداس  حقدددو  اإلنسدددان التاجلعدددة لألمدددم املتحددددة واعتمددداد خطدددة العمدددل املتعلقدددة

 الوطنية.
وأودددادس منغوليدددا ابلتقددددم ا دددرز علددددى ال دددعيدين القدددانون واملؤسسدددي ن لدددال حقددددو   -39

اإلنسدددان وابلتدددزام صدددرجليا حبقدددو  الطفدددلا مبدددا ن  لددد  تسدددجيل الدددوالداس وحظدددر العقددداب البددددن. 
 ع العن  املنز .ووجعت صرجليا على تنفيذ القانون واالس اتيجية الوطنية املتعلقني مبن

ورحدددن ا بدددل األسدددود جلتقددددم صدددرجليا ن لدددال حقدددو  اإلنسدددانا ال سددديما تعزيدددز إطارهدددا  -40
القدددانون. وأعدددرب عدددن قلقددده إزاا ظددداهرة العنددد  ابلنسددداا والعنددد  املندددز ا ل نددده رحدددن اب طدددواس 

 اإل اجلية املتنذة ملعا ة هذه الظاهرة.
ورحدددن املغدددرب جلت دددديق صدددرجليا علدددى الربوتوكدددولني االختيددداريني التفاقيدددة حقدددو  الطفدددل  -41

جلافن جليع األطفال وجلغاا األطفال واستغالل األطفال ن البغاا ون املدواد اإلابحيدة وجلادفن إودراك 
( مدن اتفاقيدة 1)20األطفال ن النزاعاس املسلحةا إىل جانن قبوهلا التعديل املددخل علدى املدادة 
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 2014اا على مجيع أو ال التمييز ضد املرأة. ورحدن املغدرب أيددا  إبناداا صدرجليا ن عدام القد
 اجمللح املعين جلرصد تنفيذ التوصياس املقدمة من آلياس حقو  اإلنسان التاجلعة لألمم املتحدة.

وأوادس موزامبيق جب ود صرجليا ن سبيل تنفيذ التوصياس املنب/قة عدن جولدة االسدتعراض  -42
وتقددددق تقاريرهدددا إىل هيأددداس املعاهدددداس. والحظدددت موزامبيدددق ا  دددود املبذولدددة ابسدددتمرار  السددداجلقة

 إلدماج األقلياس الوطنية ن اجملتمع وضمان ح وهلا على احلقو  األساسية.
ورحبدددت هولنددددا جلعمليدددة اإلصدددال  الادددامل ا اريدددة ن صدددرجليا مبدددا ن  لددد  ضدددمان حريدددة  -43

وجدددي امليدددل ا نسدددي ومغددداير  اهلويدددة ا نسدددانية وحددداملي صدددفاس التعبدددري للم/ليددداس وامل/ليدددني ومزد
 ا نسني.

 ورحبت نيوزيلندا جلوفد صرجليا املاارك ن دورة االستعراض الدور  الاامل. -44
وودددددس الندددرويج علدددى أنددده يتعدددنيا رغدددم التقددددم ا دددرزا جلدددذل املزيدددد مدددن ا  دددود لتددددعيم  -45

ية. وأعرجلددت الندددرويج عددن قلق ددا إزاا نقدد  التندددو  سدديادة القددانونا وخباصددة تعزيدددز السددلطة القدددا 
السياسددي ن وسددا ط اإلعدددالم. وح/ددت صدددرجليا علددى اختدددا  املزيددد مدددن التددداجلري للحمايدددة مددن جدددرا م 

 ال راهية.
وأقددددددرس الفلبددددددني ابلت ددددددديق علددددددى االتفاقيددددددة املتعلقددددددة ابالخت ددددددا  والقددددددانون السددددددار   -46

ية األجلويدددة وتدددداجلري ةايدددة األطفدددالا واتفاقيدددة ةايدددة واالعددد ا  واإلنفدددا  والتعددداون ن لدددال املسدددؤول
األطفدددال والتعدددداون ن لدددال التبددددين علددددى ال دددعيد الدددددو . وأوددددارس إىل التقددددم ا ددددرز ن حتسددددني 

 املساواة جلني ا نسني ومعاملة الفأاس امل ماة.
اض ال/انيدة وأقرس جلولندا اب  ود املبذولة المت/ال التوصياس املقبولة خالل جولة االسدتعر  -47

 والتطوراس اليت حتققت ن لال م افحة التمييز والعن  ابملرأة والفساد.
ورحبت الربتغال ابلتحسيناس املسجلة منذ جولة االستعراض الساجلقة. وأوادس ابلتقدم  -48

 ا رز ن نظام التعليما ل ن ا وددس على احلاجة إىل املزيد من التطوراس ن هذا اجملال.
 وريدددددة كدددددورا ج دددددود احل ومدددددة ن سدددددبيل إيدددددواا الالجأدددددني واألطفدددددال غدددددري والحظدددددت مج -49

امل ددحوجلني جلددذوي ما إىل جانددن اإلصددالحاس الراميددة إىل إضددفاا املزيددد مددن الاددفافية واإلن ددا  
 على اإلطار املؤسسي والتاريعي.

اس ورحبت مج ورية مولدوفا إبنااا اجمللح املعين جلرصد تنفيذ التوصياس املقدمة من آلي -50
حقو  اإلنسان التاجلعة لألمم املتحدة. والحظت اختدا  عددة تدداجلري لددمان املسداواة جلدني ا نسدني 

 وم افحة العن  ابملرأة وةاية حقو  األونا   و  اإلعاقة واألطفال واألقلياس.
ورحبدددت رومانيدددا ابلتحسددديناس املدخلدددة علدددى اإلطدددار التادددريعي فيمدددا يتعلدددق جلوضدددع أفدددراد  -51

 نية ومااركت م ن احلياة السياسية واالجتماعيةا وكذل  ن تنفيذ تل  القوانني.األقلياس الوط
وأعددرب االحتدداد الروسددي عددن تقددديره إلنادداا اجمللددح املعددين جلتنفيددذ التوصددياس املقدمددة مددن  -52

آليدداس حقددو  اإلنسددان التاجلعددة لألمددم املتحدددة وللتددداجلري املتنددذة مددن أجددل م افحددة التمييددز ضددد 
يددددددةا مبددددددا ن  لدددددد  خطددددددة العمددددددل الوطنيددددددة الراميددددددة إىل زادة مادددددداركت ا ن عمددددددل األقليدددددداس الوطن

 املؤسساس العامة واستندام لغا ا.
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وأقرس سرياليون ابختا  صرجليا عدة تداجلري لدمان املساواة جلدني ا نسدني. وودجعت ا علدى  -53
ين جلتحسدددني اعتمددداد اسددد اتيجية للت دددد  للعنددد  املندددز  وخت دددي  املدددوارد الالزمدددة للمجلدددح املعددد

 وضع الروما وتنفيذ عقد إدماج الروما.
والحظددت سددنغافورة اختددا  عدددة تددداجلري مددن أجددل تعزيددز ت ددافؤ الفددر  لفا دددة األقليدداس.  -54

وأوددددادس جل ددددرجليا ملددددا جلذلتدددده مددددن ج ددددود ن سددددبيل تعزيددددز سدددديادة القددددانونا مبددددا ن  لدددد  اعتمدددداد 
ا وقدانون ةايدة احلدق ن ماكمددة 2018-2013االسد اتيجية الوطنيدة لاصدال  القددا ي للفدد ة 

 عادلة.
وأوددارس سددلوفاكيا جلقلددق إىل التقددارير املتعلقددة جلتنويدد  ال ددحفيني والعدداملني ن وسددا ط  -55

اإلعدددالم واهلجددددوم علددددي م و ديددددهم ابلقتددددل. كمددددا أحاطدددت علمددددا  جلنتددددا ج عمليددداس البحددددا عددددن 
والحظدت كدذل  التقددم ا درز ن األونا  املفقودين أثناا النزاعاس املسلحة لف ة التسعيناس. 

 ةاية حقو  الطفل.
ورحبت سلوفينيا ابلتداجلري املتندذة لتحسدني التادريعاس الوطنيدة املتعلقدة مب افحدة العند   -56

املنز . جليد أهنا ظلت قلقة إزاا اسدتمرار العند  ا نسدان وارتفدا  معددل جلطالدة النسداا. وودجعت 
راميدة إىل القدداا علدى الوصدم االجتمداعي والتمييدز والعند  سلوفينيا صرجليا علدى تددعيم تدداجلريها ال

 الذ  يست د  أفراد األقلياس والفأاس الدعيفة.
والحظت دولدة فلسدطني إناداا لدالح لتنفيدذ سياسداس عددم التمييدز ووضدع اسد اتيجية  -57

 حلماية حقو  الروماا إىل جانن اعتماد خطة عمل وطنية جلافن حقو  األقلياس الوطنية.
والحظت السويد ما تبذله احل ومدة مدن ج دود ن سدبيل الوفداا ابلتزاما دا جلتعزيدز حقدو   -58

 اإلنسان وةايت ا. ووجعت صرجليا على مواصلة ج ودها ن هذا اجملال.
وأوددددارس سويسددددرا إىل اعتمدددداد اسدددد اتيجياس وقددددوانني متنوعددددة تتماوددددى واملعددددايري الدوليددددة  -59

لق دا إزاا فدرض قيدود علدى حقدو  اجملتمدع املددنا مبدن فيده حلقو  اإلنسدانا جليدد أهندا أعرجلدت عدن ق
 املدافعون عن حقو  اإلنسانا ووسا ط اإلعالم ن حرية التعبري والرأ .

والحظدددددت مج وريدددددة مقدددددددونيا اليوغوسدددددالفية سددددداجلقا  ج ددددددود احل ومدددددة ن سدددددبيل تنفيددددددذ  -60
تفاقيددة للددح أورواب التوصددياس املقدمددة ن جولددة االسددتعراض السدداجلقة. ورحبددت ابلت ددديق علددى ا

 للوقاية من العن  ضد النساا والعن  املنز  وم افحت ما.
ليايت التداجلري املتنذة من أجل الت دد  ملاد لة تسدجيل الدوالداس  -والحظت تيمور  -61

املتدفخر وحتسددني احل ددول علدى الرعايددة ال ددحية ال افيدة والن ددوض جلنظددام التعلديم. وقددد ظلددت قلقددة 
 لتغين والتسرب املدرسيني.إزاا ارتفا  معدالس ا

والحظددت تددونح اتبددا  هنددج قددا م علددى املادداركة ن صددياغة التقريددر الددوطين إبوددراك مجيددع  -62
ا  اس املعنية املنت ة واجملتمع املدن. والحظت أيدا  تدعيم اإلطار املعيار  واملؤسسي حلقدو  

ن العند  ضدد النسداا والعند  اإلنسانا مبا ن  ل  الت ديق على اتفاقيدة للدح أورواب للوقايدة مد
 املنز  وم افحت ما.

ورحبت تركيا ابعتماد خطة العمل املتعلقة إبعمدال حقدو  األقليداس الوطنيدةا الديت تدن   -63
علددى زادة مادداركة األقليدداس الوطنيددة ن احل ومددةا واسددتندام كتااب ددا وةايددة حقوق ددا ن التعلدديم 
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 اكمدددة مدددرت يب جدددرا م احلدددرب وجلتعيدددني مدددد  عدددام  وال/قافدددة. ورحبدددت ابعتمددداد اسددد اتيجية وطنيدددة
 .2017جديد معين جبرا م احلربا ن عام 

والحظددددت تركمانسددددتان إنادددداا إدارة للسياسددددة الدالوغرافيددددة والسدددد انيةا واجمللددددح املعددددين  -64
جلتنفيذ التوصياس املقدمة من آلياس حقو  اإلنسان التاجلعة لألمم املتحدة. ورحبت ابلتقدم ا درز 

ال املسددداواة جلدددني ا نسدددني ووضدددع الرومدددا واألودددنا   و  اإلعاقدددة وامل ددداجرين واألقليددداس ن لددد
 الوطنية.

والحظدددت أوكرانيدددا ج دددود صدددرجليا ن سدددبيل حتسدددني اإلطدددار املؤسسدددي والتادددريعي املتعلدددق  -65
حبقددو  اإلنسددانا ال سدديما مددن خددالل الت ددديق علددى معاهددداس دوليددة حلقددو  اإلنسددان. وأقددرس 

ادداا اجمللددح املعددين جلتنفيددذ التوصددياس املقدمددة مددن آليدداس حقددو  اإلنسددان التاجلعددة لألمددم أوكرانيددا إبن
 املتحدة.

ورحبدددت اململ دددة املتحددددة لربيطانيدددا العظمدددى وآيرلنددددا الادددمالية جب دددود صدددرجليا ن سدددبيل  -66
 الت د  لالجتار ابلبارا وخاصة ابلاراكة املعقودة مدؤخرا  جلدني ا معيدة الوطنيدة ال درجلية ومؤسسدة
م افحة االجتار ابلبار اليت يوجد مقرها ن اململ ة املتحدة. وأعرجلت عن قلق دا إزاا ةايدة حريدة 

 التعبري وح/ت صرجليا على تعزيز إنفا  ضماف ا ا اصة حبرية التعبري.
وو رس الوالاس املتحدة األمري ية صرجليا على تقدق املساعدة اإلنسانية إىل الالجأدني  -67

وأعرجلددت عددن قلق ددا إزاا الت ديددداس وأعمددال العندد  الدديت تسددت د  ال ددحفيني  وملتمسددي اللجددوا
املسددتقلني وناددطاا اجملتمددع املدددن. وظلددت قلقددة إزاا عدددم إحددراز تقدددم ن مقاضدداة املسددؤولني عددن 

 .1999يقي ن عام طاغتيال اإلخوة جلي
والحظددددت أوروغددددوا  اإلجددددراااس الدددديت اختددددذ ا صددددرجليا مل افحددددة ا ددددرا م املرت بددددة جلدددددافع  -68

التحيددز. وأعرجلددت أوروغددوا  عددن قلق ددا ألن العقدداب البدددن مسددمو  جلدده ن املنددزل ون املؤسسدداس 
 العامة. 

وأقدددرس مج وريدددة فندددزويال البوليفاريدددة ابعتمددداد إطدددار قدددانون جديدددد يتدددوخى م افحدددة مجيدددع  -69
لتمييددز ن صددرجليا. والحظددت أن خطددة العمددل املتعلقددة إبعمددال حقددو  األقليدداس الوطنيددة أودد ال ا

 تن  على زادة فر  مااركة األقلياس ن عمل احل ومة. 
والحظددت فييددت فم أن صددرجليا اختددذس تددداجلري عديدددة لتعزيددز حقددو  اإلنسددان وةايت دداا  -70
واملسنني. ورحبت فييت فم إبجندازاس ا لفا دة النساا واألطفال واألونا   و  اإلعاقة مسي ال

 صرجليا ن لاالس املساواة جلني ا نسني. 
وأوددددادس أفغانسددددتان ابإلجددددراااس الدددديت اختددددذ ا صددددرجليا مددددن أجددددل حتقيددددق املسدددداواة جلددددني  -71

 ا نسني وجب ود هيأة التنسيق املعنية ابملساواة جلني ا نسني من أجل الن وض جلوضع املرأة. 
 ددرجليا لت ددديق اا منددذ جولددة االسددتعراض ال/انيددةا علددى صدد وك دوليددة وأوددادس ألبانيددا جل -72

سدطنبول. ورحبدت ألبانيدا إبصدال  اإلطدار القدانون ا لدي ام مة حلقو  اإلنسانا مبا في دا اتفاقيدة 
 هبد  تعزيز القدراس املؤسسية وحرية وسا ط اإلعالم وحتسني اح ام حقو  اإلنسان.

ت علدى عددة صد وك قانونيدة وإقليميدة ونسدقت قانوهندا والحظت ا زا ر أن صرجليا صددق -73
الددوطين مددع املعاهددداس الدوليددة حلقددو  اإلنسددان. ورحبددت ا زا ددر ابلتددداجلري الدديت اعتمددد ا صددرجليا ن 
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ا وإبناددداا اجمللدددح املعدددين جلتنفيدددذ 2016إطدددار خطت دددا الوطنيدددة حلقدددو  اإلنسدددان املعتمددددة ن عدددام 
 ان التاجلعة لألمم املتحدة.التوصياس املقدمة من آلياس حقو  اإلنس

وردا  علدددى جلعدددا البيدددافس املددددىل هبددداا قدددال وفدددد صدددرجليا إن اهليأددداس احل وميدددة املسدددتقلة  -74
حظيدددت جلددددعم سياسدددي ومدددا  مدددن امليزانيدددة الوطنيدددة ن الفددد ة مدددا جلدددني جدددوليت االسدددتعراض. وقدددد 

 استفادس ن الواقع جلقدر كبري من زادة التمويل.
 مل يددة وسددا ط اإلعددالما أُنادد  سددجل لوسددا ط اإلعددالم مبوجددن وخب ددو  الاددفافية ن -75

قددانون املعلومدداس العامددة ووسددا ط اإلعددالم. وتاددارك منظمدداس اجملتمددع املدددن ن صددياغة وتعددديل 
 أح ام الدستور ون النقاواس العامة.

وأفددداد الوفدددد أبن صدددرجليا اعتمددددس االسددد اتيجية الوطنيدددة  اكمدددة مدددرت يب جدددرا م احلدددرب  -76
عاونددددت وفددددق األصددددول مددددع ا ليددددة الدوليددددة لت ددددري  األعمددددال املتبقيددددة للمح متددددني ا نددددا يتنيا وت

. وخب دددو  حدددق الددددحاا ن جل دددفت ا ا ليفدددة القانونيدددة للمح مدددة الدوليدددة ليوغوسدددالفيا سددداجلقا  
 التعوياا تزمع صرجليا صياغة اس اتيجية وطنية للن وض حبقو  ضحاا ا رالة.

لدعم حقو  األقلياس الوطنيدةا ابالسدتناد إىل قدانون االسدتندام  ونفذس حلول تاريعية -77
ن الوظيفددة العموميددة وقددانون املددوظفني ن األقدداليم املتمتعددة ابحل ددم الددذايت ووحددداس احل ددم الددذايت 

مليدددون ديندددار  300للسدددا  وطنيدددا  لألقليددداسا وم ددد  أك/دددر مدددن  21ا لدددي. وينادددط ن صدددرجليا 
 لعمل هذه اللجان من ميزانية صرجليا وإقليم فيفوديندا املتمتدع ابحل دم مليون يورو( سنوا   2.5 )حنو

 الذايت. 
وأفددددددداد الوفدددددددد أبن قدددددددانون التجمعددددددداس العامدددددددة يدددددددن  علدددددددى إم انيدددددددة املاددددددداركة حبريدددددددة  -78
التجمعددداس العامدددة وعلدددى حدددق كدددل فدددرد ن تنظددديم جتمدددع واملاددداركة فيددده وفقدددا  للقدددانون. جليدددد أنددده  ن
ن قددد يادد ل في ددا التجمددعا حب ددم خ ا  دد ا أو أغراضدد ا ا اصددةا يسددما ابلتجمددع ن أمدداك ال

خطددرا  علددى سددالمة األفددراد أو املمتل دداس أو ال ددحة العامددة أو األخددال  أو حقددو  الغددري أو أمددن 
 الدولة أو  ديدا  لذل . 

 وأفدداد وفددد صددرجليا إبجددراا حتليددل لألوضددا  الراهنددة وحتليددل لاطددار القددانون القددا م حلمايددة -79
 ال مدددددن أسدددددوأ أوددددد ال عمدددددل األطفدددددالا وجلعدددددرض مقددددد   لتعدددددديل عددددددة قدددددوانني. ون أار/األطفددددد
ا اعتمددددس احل ومدددة مرسدددوما  جلادددفن قا مدددة الوظدددا   ا طدددرية ابلنسدددبة إىل األطفدددال 2017 مدددايو

 وأسوأ أو ال عمل األطفال. 
ليداس وهنفس األرجنتدني صدرجليا علدى إناداا اجمللدح املعدين جلتنفيدذ التوصدياس املقدمدة مدن آ -80

املتعلقددة جبددرا م ال راهيددة ن  54حقددو  اإلنسددان التاجلعددة لألمددم املتحدددة. وهنف ددا علددى دمددج املددادة 
 القانون ا نا ي. وأقرس األرجنتني ابلتزام صرجليا مب افحة اإلفالس من العقاب. 

وأودددادس أرمينيدددا جل دددرجليا لت دددديق ا علدددى عددددد مدددن ال ددد وك الدوليدددة حلقدددو  اإلنسدددان.  -81
نيددددا جلددددزادة ا  ددددود املبذولدددة ن سددددبيل م افحددددة االجتددددار ابلبادددر والتمييددددز ضددددد املددددرأةا ورحبدددت أرمي

وجب ددود البلددد مددن أجددل تعزيددز املسدداواة جلددني ا نسددني. وأعرجلددت عددن تقددديرها للتددداجلري الدديت تتنددذها 
 هيأة التنسيق املعنية ابملساواة جلني ا نسني. 
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سددبيل الن ددوض حبقددو  وةايددة امل/ليدداس  وأوددادس أسدد اليا جل ددرجليا ملددا تبذلدده مددن ج ددود ن -82
وامل/ليني ومزدوجي امليل ا نسي ومغاير  اهلوية ا نسانية وحاملي صدفاس ا نسدنيا والحظدت أن 

مددر دون وقددو  حددوادظ. والحظددت أسدد اليا أن صددرجليا تفتقددر  2017موكددن الفنددر املددنظم ن عددام 
 ا املساواة وعدم التمييز. إىل تاريعاس واملة حلماية حقو  حاملي صفاس ا نسني من حي

وأوادس النمسدا جب دود صدرجليا ن سدبيل حتسدني إطارهدا التادريعي واملؤسسدي. والحظدت  -83
أن العقدداب البدددن لألطفددال والعندد  املنددز  مددا زاال ي/ددريان مادد لةا وأن الرومددا وامل/ليدداس وامل/ليددني 
ومزدوجدددي امليدددل ا نسدددي ومغددداير  اهلويدددة ا نسدددانية وحددداملي صدددفاس ا نسدددني واألودددنا   و  

 هم من الفأاس الدعيفة ما زالوا يواج ون التمييز ن صرجليا. اإلعاقة وغري 
وأعرجلت أ رجليجان عن تقديرها اللتدزام صدرجليا القدو  جلعمليدة االسدتعراض الددور  الادامل  -84

وعمل دددا النادددط مدددع هيأددداس املعاهدددداس واإلجدددراااس ا اصدددة جمللدددح حقدددو  اإلنسدددان. وأودددادس 
قدمدة مدن آليداس حقدو  اإلنسدان التاجلعدة لألمدم املتحددةا إبنااا اجمللح املعين جلتنفيذ التوصياس امل

 والحظت ابهتمام التحويراس التاريعية واملؤسسية الرامية إىل تعزيز حقو  اإلنسان جلقدر أكرب.
ورحبددددت جلدددديالرو  ابلددددن ج االسدددد اتيجي الددددذ  تتبعدددده صددددرجليا إزاا مسددددا ل املسدددداواة جلددددني  -85

لوطنيددة للمسدداواة جلددني ا نسددني وخطددة عمل دداا وإنادداا ا نسددنيا مبددا ن  لدد  تنفيددذ االسدد اتيجية ا
للح التنسيق املعين ابملساواة جلني ا نسني. والحظت ابهتمدام مدا تتندذه مدن خطدواس ن سدبيل 

 تنفيذ توصياس آلياس حقو  اإلنسان التاجلعة لألمم املتحدة. 
املنب/قددة عددن  وأقددرس جللجي ددا اب طددواس اإل اجليددة الدديت اختددذس ن سددبيل تنفيددذ التوصددياس -86

جولة االستعراض السداجلقةا وال سديما التقددم ا درز ن الت دد  لالجتدار ابلبادر. وأعرجلدت جللجي دا 
عن اقتناع ا إبم انية إحدراز املزيدد مدن التقددم ن م افحدة اإلفدالس مدن العقداب وجدرا م ال راهيدة 

 واح ام حرية التعبري. 
وللتعددددديالس املدخلدددة علددددى  اسدددطنبولوأودددادس جلدددومن جل ددددرجليا لت دددديق ا علددددى اتفاقيدددة  -87

تاددريعا ا ا ليددةا ال سدديما تلدد  املتعلقددة مب افحددة العندد  املنددز . ومتنددت جلددومن ل ددرجليا النجددا  ن 
 تنفيذ اس اتيجيت ا الوطنية ملنع االجتار ابلبار وقمعه واس اتيجيت ا الوطنية مل افحة الفساد. 

املتنددذة ن سددبيل تدددعيم اإلطددار املعيددار   والحظددت البوسددنة واهلرسدد  جلتقدددير ا طددواس -88
املتعلق مبنع العن  املنز  وم افحة االجتار ابلبار. وطلبت إىل صرجليا تقددق املزيدد مدن املعلومداس 
عددددن املسدددداعدة املقدمددددة إىل ضددددحاا االجتددددار ن إطددددار االسدددد اتيجية الوطنيددددة ملنددددع االجتددددار ابلباددددر 

 وقمعه. 
اعتماد قانون منع العن  املنز  وعلى التقددم ا درز ن ةايدة وهنفس الربازيل صرجليا على  -89

حقددددو  امل/ليدددداس وامل/ليددددني ومزدوجددددي امليددددل ا نسددددي ومغدددداير  اهلويددددة ا نسددددانية وحدددداملي صددددفاس 
ا نسني. ووجعت الربازيل صرجليا على مواصدلة م افحدة كراهيدة امل/ليدة ا نسدية والتمييدز ن تنفيدذ 

عن قلق ا إزاا حالة امل اجرين والالجأني واألونا  املعرضني  طدر قانون منع التمييز. وأعرجلت 
 انعدام ا نسية. 

ورحبددت جللغددارا اب طددواس املتنددذة ن سددبيل حتسددني اإلطددار املعيددار  واملؤسسددي املتعلددق  -90
جلوضع األقلياس الوطنية ومااركت ا ن احلياة السياسية واالجتماعية على قددم املسداواة مدع غريهدا. 



A/HRC/38/17 

GE.18-06191 12 

جللغدددارا صدددرجليا علدددى إمحدددة البدددا اإل اعدددي والتلفزيدددون ابللغدددة البلغاريدددة لألقليدددة الوطنيدددة  وودددجعت
 البلغارية. 

وأودادس كنددا جل درجليا ملدا اختذتده مدن خطدواس لددعم حقدو  اإلنسدانا ال سديما احلدق ن  -91
حريدددددددددة التجمدددددددددع والتعبدددددددددري. وأعرجلدددددددددت عدددددددددن قلق دددددددددا إزاا إودددددددددادة وزيدددددددددر الددددددددددفا  ال دددددددددريب علندددددددددا  

 الزاريفيت ا الذ  أدين ابرت اب جرا م حرب. جلفالدالري
وهنددفس ودديلي صددرجليا علددى الت ددديق علددى اتفاقيددة للددح أورواب للوقايددة مددن العندد  ضددد  -92

النسدداا والعندد  املنددز  وم افحت مدداا وعلددى اعتمدداد سياسدداس تتددوخى القددداا علددى التمييددز ضددد 
امليدددددل ا نسدددددي ومغددددداير  اهلويدددددة املدددددرأة واألودددددنا   و  اإلعاقدددددة وامل/ليددددداس وامل/ليدددددني ومزدوجدددددي 

 ا نسانية وحاملي صفاس ا نسني وامل اجرين والالجأني واألقلياس الوطنية.
وأوددددادس ال دددددني جل دددددرجليا ملدددددا تبذلددددده مددددن ج دددددود ن سدددددبيل ضدددددمان التنميدددددة االقت دددددادية  -93

واالجتماعيددددة واملسدددداواة جلددددني ا نسددددنيا وحتسددددني مسددددتواس املعياددددة والتعلدددديم والرعايددددة ال ددددحيةا 
 وم افحة العن  املنز ا وةاية حقو  النساا واألطفال واألونا   و  اإلعاقة والروما. 

وهنددددفس كوسددددتاري ا صددددرجليا علددددى الت ددددديق علددددى عدددددة صدددد وك دوليددددة حلقددددو  اإلنسددددان  -94
واملوافقددة علددى تاددريعاس وطنيددة مل افحددة التمييددز ضددد األقليدداس. وأعرجلددت عددن قلق ددا إزاا ا فدداض 

 ة أثناا النزا  املسلا ون قداا التمييز والعن  املنز . بورطني ن ا را م املرت معدالس مالحقة املت
ورحبت كوس ديفوار جلتنفيذ ا طة الوطنيدة حلقدو  اإلنسدان وإناداا اجمللدح املعدين جلتنفيدذ  -95

التوصدددياس املقدمدددة مدددن آليددداس حقدددو  اإلنسدددان التاجلعدددة لألمدددم املتحددددة. وأعرجلدددت عدددن قلق دددا إزاا 
املتعلقددة ابدعدداااس حدددوظ انت اكدداس حلقددو  اإلنسددان ا اصددة أبعددداا ن اجملتمددع املدددن  التقددارير

 وابلتمييز ضد املرأة. 
وأقددرس كرواتيددا ابلتطددوراس املسددجلة ن منددع خطدداب ال راهيددة وجددرا م ال راهيددة والتمييددزا  -96

حتدددداد وح/ددددت صددددرجليا علددددى تنفيددددذ خطددددط العمددددل الدددديت تدددددع ا ن إطددددار عمليددددة االندددددمام إىل اال
األورويب. وأعرجلدت كرواتيددا عددن أسدف ا ألن اسدد اتيجية االدعدداا العدام ن التحقيددق ن جددرا م احلددرب 

 وماكمة مرت بي ا مل تعتمدا ما ترك ضحاا جرا م احلرب دون تعويا مال م. 
       ورحبددددددددددددددت كددددددددددددددواب ابعتمدددددددددددددداد االسدددددددددددددد اتيجية الوطنيددددددددددددددة للمسدددددددددددددداواة جلددددددددددددددني ا نسددددددددددددددني  -97
 ا وجلبدا نفا  قانون منع العن  املنز . 2020س اتيجية التعليم لعام ا وا2020-2016 للف ة
وأوادس قرب  جل رجليا لتعديل قانوهنا ا نا ي فيما يت ل ابالغت اب واملطاردة ا نسية  -98

والتحددددرن ا نسددددي والددددزواج القسددددر  وتاددددويه األعددددداا التناسددددلية. ورحبددددت قددددرب  إبنادددداا هيأددددة 
 ني ا نسني وأبناطة هذه اهليأة.التنسيق املعنية ابملساواة جل

وودد رس تاددي يا صددرجليا علددى ردودهددا علددى الددبعا مددن أسددألت ا املقدمددة سددلفا . وأقددرس  -99
ابلتقدم الذ  أحرزتده صدرجليا ن عددة لداالس تتعلدق حبقدو  اإلنسدان وودجعت ا علدى املددي قُددما  

 ن هذا املدمار.
تعلقدددة إبعمدددال حقدددو  األقليددداس وأعرجلدددت م دددر عدددن تقدددديرها العتمددداد خطدددة العمدددل امل -100

 الوطنيةا اليت تن  على زادة مااركة األقلياس الوطنية ن احل ومة. 
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وأعرجلدت إسدتونيا عددن تقدديرها لتعدداون صدرجليا مدع آليدداس وهيأداس األمددم املتحددة وسددلطت  -101
ا الددوا علدى ضدرورة ةايدة حريدة التعبدري وتعدديدة وسدا ط اإلعدالم. وأعرجلدت إسدتونيا عدن أسدف ا ملدد
ورد مدددن تقدددارير تفيدددد أبن البنددداس والنسددداا ك/دددريا  مدددا يتعرضدددن للعنددد  وإزاا مدددا يددددعى مدددن حددداالس 

 العن  ابألطفال واالجتار ابألطفال واستغالل األطفال ا نسي لألغراض التجارية. 
ورحبدددت فرنسدددا ابلتقددددم ا دددرز ن عددددة لددداالسا م/دددل التادددريعاس املتعلقدددة ابملسددداواة جلدددني  -102

 ا نسني. 
وسددددلطت غدددداجلون الدددددوا علددددى التددددداجلري املتنددددذة لتعزيددددز املسدددداواة جلددددني ا نسددددني وةايددددة  -103

األونا   و  اإلعاقة وامل اجرين والالجأني واألقلياس الوطنية. ورحبت غاجلون ابلتداجلري الراميدة 
 إىل توفري إطار قانون ومتويل كا   وإدارة فعالة لآللياس املستقلة حلقو  اإلنسان. 

حبدددت جورجيدددا إبناددداا اجمللددددح املعدددين جلتنفيدددذ التوصدددياس املقدمددددة مدددن آليددداس حقددددو  ور  -104
اإلنسان التاجلعة لألمم املتحدة. ووجعت جورجيا صرجليا على تدعيم إطارهدا القدانون حبيدا يدن  

 على توخي املزيد من الفعالية ن منع مجيع أو ال العن  ابملرأة. 
ز سيادة القانونا وأفادس أبن التاريعاس املتعلقة وسلطت أملانيا الدوا على ضرورة تعزي -105

جلتحسني حالة امل اجرين والالجأني واألقليداس ينبغدي أن تنفدذ جل دورة فعالدة. وأودارس إىل التدفخري 
 احلاصل ن ماكمة مرت يب ا را م املامولة ابلقانون الدو . 

ظداهرة كراهيدة امل/ليداس وأوادس اليوفن اب طواس القانونيدة املتندذة مدن أجدل الت دد  ل -106
وامل/ليددني ومزدوجددي امليددل ا نسددي ومغدداير  اهلويددة ا نسددانية والتع ددن حيدداهلم والتمييددز العن ددر  
ضدددهم. ورحبددت اليددوفن ابعتمدداد خطددة العمددل الراميددة إىل إعمددال حقددو  األقليدداس الوطنيددةا الدديت 

 ن ت على زادة مااركة هذه األقلياس ن احل ومة.
ا وابلتعدددديالس 2016هنددددورا  ابعتمددداد قدددانون مندددع العنددد  املندددز ا ن عدددام وأودددادس  -107

املدخلددة علددى أح ددام القددانون ا نددا ي فيمددا يت ددل ابلعالقدداس ا نسددية غددري التوافقيددةا مبددا ن  لدد  
 التحرن والزواج القسر .

 ورحبددددت آيسددددلندا اب  ددددود الدددديت جلددددذلت ا صددددرجليا ن سددددبيل تعزيددددز حددددق امل/ليدددداس وامل/ليددددني -108
ومزدوجي امليل ا نسي ومغداير  اهلويدة ا نسدانية وحداملي صدفاس ا نسدني ن التجمدع السدلمي. 

ا وابلتعدددديالس املدخلدددة علدددى 2016ورحبدددت أيددددا  ابعتمددداد قدددانون مندددع العنددد  املندددز ا ن عدددام 
أح ددددام القددددانون ا نددددا ي فيمددددا يت ددددل ابالغت دددداب والعالقدددداس ا نسددددية غددددري التوافقيددددة واملطدددداردة 

 سية والتحرن ا نسي والزواج القسر  وتاويه األعداا التناسلية.ا ن
وأوددادس اهلنددد جل ددرجليا ملددا اختذتدده مددن خطددواس لتحسددني وضددع املددرأة وتعزيددز املسدداواة جلددني  -109

. وإضدافة  2020-2016ا نسنيا والعتماد االس اتيجية الوطنيدة للمسداواة جلدني ا نسدني للفد ة 
نع التمييز ضد األودنا   و  اإلعاقدة واعتمداد خطدة عمدل مدن إىل  ل ا رحبت جلسن قوانني مل

 أجل إعمال حقو  األقلياس الوطنية.
وأعرجلدددت إندونيسددديا عدددن تقدددديرها لت دددديق صدددرجليا علدددى صددد وك دوليدددة حلقدددو  اإلنسدددان  -110

ورحبدددت جلتنظددديم عديدددد الددددوراس التدريبيدددة املتعلقدددة حبقدددو  اإلنسدددان لفا ددددة املدددوظفني احل دددوميني 
 حبماية حقو  اإلنسان ومنع التمييز. يتعلق فيما
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ورحن العرا  ابإلطدار املؤسسدي املنادف ملتاجلعدة تنفيدذ التوصدياس املقدمدة ن لدال حقدو   -111
 اإلنسان.
وختم وفد صرجليا إبعادة أتكيد أن صرجليا جلرهنت على التزام ا حبماية حقدو  اإلنسدان مدن  -112

عراض الدددور  الاددامل ومادداركت ا في ددا. وأفدددل خددالل كيفيددة اسددتعدادها للجولددة ال/ال/ددة مددن االسددت
دليددل علددى  لدد  هددو تعزيددز القدددراس املؤسسددية ن إطددار التحدددري للعمليددةا وحتسددني عمليددة إعددداد 
التقارير  ا اا وإوراك مجيع ا  اس املعنية ا لية ن األعمال التحدريية  ولدة االسدتعراض ال/ال/دةا 

  ا  دداس املعنيددة. وستسددعى صددرجليا ن املسددتقبل إىل رجلددط وارتفددا  مسددتوأ التعدداون فيمددا جلددني  تلدد
عملية تقدق التقارير إىل آليداس حقدو  اإلنسدان التاجلعدة لألمدم املتحددة أبهددا  التنميدة املسدتدامة. 

 وتظل صرجليا ملتزمة جلعملية االستعراض الدور  الاامل وابلتعاون مع للح حقو  اإلنسان.

 اتاالستنتاجات و/أو التوصي -اثنياا  
درستتص صتتربيا التوصتتيات املقدمتتة ج أثنتتاء جلستتة التحاور/املعروضتتة أد   وأعربتتص  -113

 عن أتييدها هلا:
تعزيتتتتتتز ستتتتتتيادة القتتتتتتانون بواستتتتتت ة التعتتتتتتديالت الدستتتتتتتورية    جانتتتتتت   113-1

  صالحات أخرى تعزز استقالل القضاء وفعاليته )النرويج(؛
الدستتتتورية الراميتتتتة    ضتتتمان ستتتق املناملشتتتات املتعلقتتتتة ابإلصتتتالحات  113-2

حتقيق استقالل القضاء وفقاا لآلجال وب ريقة شاملة وتنفيذ نتائج هذ  العملية على 
 وجه السرعة )السويد(؛

تعزيز استقالل القضاء بتنفيذ اإلصالح الدستتوري اجلتاريو وفقتاا ملعتايق  113-3
 فرنسا(؛جلنة البندمليةو وحتسني  مكانية وصول مجيع املواطنني    العدالة )

 املضي ج مواءمة أحكام القانون اجلنائي مع القواعد الدولية )املغرب(؛ 113-4
 تدعيم اإلطار القانوين ألمانة املظامل )بولندا(؛ 113-5
تزويتتتتد أمانتتتتة املظتتتتامل ابلوستتتتائل القانونيتتتتة واملاليتتتتة الالزمتتتتة ألداء واليت تتتتا  113-6

 )اجلزائر(؛
وضتتمان استتتقالهلا ج عمل تتاو  اشتتياا متتع مبتتاد  تعزيتتز واليتتة أمانتتة املظتتامل  113-7

 ابريسو ومن خالل تزويدها مبا يكفي من املوارد املالية والبشرية )مج ورية مولدوفا(؛
تنفيتتذ استتجاتيمية منتتع التمييتتز واهمايتتة منتته وخ تتة العمتتل املتعلقتتة  تتا  113-8

 )كواب(؛
نفيتذ استجاتيمية املضي ج مكافحة مجيتع أشتكال التمييتزو بستبل من تا ت 113-9

 منع التمييز واهماية منه )ملربص(؛
تعزيز آليات منتع التمييتزو مبتا ج  لتت التمييتز ضتد املثليتات واملثليتني  113-10

ومزدوجتتتتي امليتتتتل اجلنستتتتي ومغتتتتايري اهلويتتتتة اجلنستتتتانية وحتتتتاملي صتتتتفات اجلنستتتتنيو 
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يما أملليتة ومواصلة اجل ود الراميتة    تعزيتز حقتوق اإلنستان ألفتراد األملليتاتو ال ست
 الروما )فرنسا(؛

املضي ج تتدعيم ج ودهتا الراميتة    تعزيتز حقتوق اإلنستان و،ايت تاو  113-11
ال ستتيما فيمتتا يتعلتتتق فقتتوق الففتتات الضتتتعيفة متتن الستتكانو مبتتتن ج  لتتت النستتتاء 

 واألطفال )فييص  م(؛
مواصتتلة اجل تتود الراميتتة    تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان و،ايت تتاو ال ستتيما  113-12

 حقوق الففات الضعيفة )بواتن(؛
تتتدعيم التتتدابق الوطنيتتة لتعزيتتز التستتامة والتعدديتتة بغيتتة منتتع التمييتتز  113-13

 اإلثين ) ندونيسيا(؛
تعزيز اجل ود الرامية    منع ومكافحة مجيتع أشتكال التمييتزو فيمتا ج  113-14

ومزدوجتتتي امليتتتل  لتتتت التمييتتتز ضتتتد النستتتاء واألطفتتتال والرومتتتا واملثليتتتات واملثليتتتني 
 اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ) ي اليا(؛

املضتتي ج تنظتتيم ،تتالت  عالميتتة منتظمتتة  تتدو تعزيتتز املستتاواة بتتني  113-15
 اجلنسني والتغل  على القوال  النم ية اجلنسانية )بيالروس(؛

جتماعيتتة متتن أجتتل املضتتي ج تعزيتتز التنميتتة املستتتدامة االملتلتتادية واال 113-16
 تلبية حاجة الشع     حياة أفضل )اللني(؛

املضي ج تنفيتذ سياستات مالئمتة لتحقيتق تنميتة املتلتادية واجتماعيتة  113-17
 أكثر تواز ا بني مناطق البلد )بلغاراي(؛

اختتتتتا  التتتتتدابق الالزمتتتتة لتعزيتتتتز مشتتتتاركة النستتتتاء ج ستتتتوق العمتتتتل ج  113-18
من تتتا التوعيتتتة متتتن أجتتتل التغلتتت  علتتتى القوالتتت   جمموعتتتة أوستتتع متتتن امل تتتنو ب تتترق

 النم ية اجلنسانية )آيسلندا(؛
الشروع ج ت بيق هنج وتكنولوجيات مبتكرة من أجل تقتد  ادتدمات  113-19

 ب ريقة جمدية ومسؤولة وشفافة )أ ربيمان(؛
 ملرار املزيتد متن التتدابق لتحستني استتقالل النظتام القضتائي ومستاءلته  113-20

 )أسجاليا(؛وفعاليته 
 زايدة اجل ود الرامية    مكافحة خ اب الكراهية )لبنان(؛ 113-21
تعزيز استقاللية القضاء فيث يكفل ستيادة القتانون ويتلتدى للفستاد  113-22

 بتنفيذ توصيات االحتاد األورويب )أملانيا(؛
مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة    تتتتدعيم الستتتل ة القضتتتائية بواستتت ة تنفيتتتذ  113-23
 جاتيمية الوطنية املعتمدة هلذا الغرض )املغرب(؛االس
احتتجام وتنفيتتذ مبتتاد  ستتيادة القتتانون ابلكامتتل متتن ختتالل اختتتا  مجيتتع  113-24

 التدابق الالزمة لضمان أداء السل ة القضائية الفعال واملستقل ) ستونيا(؛
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مواصتتلة  صتتالحالا القضتتائية متتن أجتتل  رستتاء ستتيادة القتتانون فعليتتاا ج  113-25
 مجيع جوان  اجملتمع )مج ورية كوراي(؛

املضي ج تنفيذ مجيع التدابق املناسبة التواردة ج استجاتيميت ا الوطنيتة  113-26
و التتتتا تستتتتاعد علتتتتى تعزيتتتتز ستتتتيادة 2018-2013لإلصتتتتالح القضتتتتائي للفتتتتجة 

 القانون    حني صياغة اسجاتيمية وطنية جديدة )سنغافورة(؛
ستتتبيل حتستتتني استتتتقالل القضتتتاء ابهتتتد متتتن ن تتتاق اختتتتا  خ تتتوات ج  113-27

 التأثق السياسي ج التعيينات القضائية )كندا(؛
املضتتتتتي ج تعزيتتتتتز املبتتتتتادرات الراميتتتتتة     كتتتتتني نستتتتتاء البلتتتتتد علتتتتتى  113-28

 املستوايت االملتلادي والسياسي واالجتماعي )البوسنة واهلرست(؛
الوصتتتتتول    التعلتتتتتيم  مواصتتتتتلة اجل تتتتتود الراميتتتتتة    حتستتتتتني  مكانيتتتتتة 113-29

 والتدري  ج جمال حقوق اإلنسان )املغرب(؛
تتتتتتدعيم ج ودهتتتتتا الراميتتتتتة    ختفتتتتتير معتتتتتدالت التغيتتتتت  والتستتتتترب  113-30

 )ملربص(؛ 2020املدرسينيو بضمان التنفيذ الفعال السجاتيمية التعليم 
بتتتذل املزيتتتد متتتن اجل تتتود ج ستتتبيل تعزيتتتز فتتترص حلتتتول اجلميتتتع علتتتى  113-31

 العراق(؛التعليم )
 ليشا(؛ - وضع برامج لتخفير معدالت التسرب املدرسي )تيمور 113-32
ملليتات دعم اجل ود الرامية    ضمان حلول ال تالب املنتمتني    األ 113-33

 بلغة أم م )الوالايت املتحدة األمريكية(؛ اإلثنية على الكت  املدرسية
م الشتتتتامل جلميتتتتع تكثيتتتتف اجل تتتتود الراميتتتتة    حتقيتتتتق هتتتتدو التعلتتتتي 113-34

 األطفال )جورجيا(؛
تتتدعيم بتترامج تتتدري  املتتومفني اهكتتوميني ج جمتتال حقتتوق األملليتتات  113-35

 )اجلزائر(؛
مواصتتتلة اختتتتا  تتتتدابق فعالتتتة متتتن أجتتتل تعزيتتتز املستتتاواة بتتتني اجلنستتتني  113-36

 وحتسني ،اية حقوق املرأة )اللني(؛
رأة واملستاواة بتني اجلنستني املضي ج اختا   جراءات للن وض بوضع امل 113-37

 )كواب(؛
املضي ج بذل ج تود متن أجتل حتستني املستاواة بتني الرجتال والنستاءو  113-38

 وال سيما دعم نساء األرايو ومساعدلن ج التمكني االملتلادي )ملر(؛
مواصلة ج ودها الراميتة    زايدة  ثيتل النستاء ج اإلدارات اهكوميتة  113-39

 ا(؛واحمللية )نيوزيلند
تعزيتتتز مشتتتاركة النستتتاء ج اهيتتتاة العامتتتة والسياستتتية وج ستتتوق العمتتتل  113-40

 )بولندا(؛
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املضتتتتي ج تعزيتتتتز دور املتتتترأة ج تتتتتدعيم الدتقراطيتتتتة وضتتتتمان التنميتتتتة  113-41
 املستدامة )أ ربيمان(؛

تعزيتتز التتتدابق الراميتتة    منتتع مجيتتع أشتتكال العنتتف ابملتترأةو وال ستتيما  113-42
املنزيلو وتدعيم ،اية النساء القانونية من التمييتز ومتن مجيتع أشتكال العنتف العنف 

 )املكسيت(؛
اعتمتتتتتاد االستتتتتجاتيمية الوطنيتتتتتة ملنتتتتتع العنتتتتتف ابلنستتتتتاء والفتيتتتتتات ج  113-43

العالملتتات األستترية وعالملتتات املعاشتترة والقضتتاء عليتتهو وضتتمان تنفيتتذها علتتى  تتو 
 فعال )مج ورية مولدوفا(؛

تنفيتتذ تتتدابق من ميتتة متتن أجتتل القضتتاء علتتى القوالتت  النم يتتة بلتتورة و  113-44
املتعلقتتة ابلنستتاء ج اجملتمتتعو وليفتتة منتتاس لعتتدم التستتامة م لقتتاا متتع العنتتف ابملتترأة 

 )سلوفينيا(؛
مواصلة اجل ود الراميتة    مكافحتة التمييتز ضتد املترأة ومجيتع أشتكال  113-45

 ونس(؛العنف ابلنساءو مبا ج  لت العنف املنزيل )ت
مضتتاعفة اجل تتود الراميتتة    منتتع مجيتتع أشتتكال العنتتف ابلنستتاء منعتتاا  113-46

 فعلياا ) ندونيسيا(؛

بذل ج ود ج سبيل مكافحة العنف القائم على نوع اجلنسو مثل العنف  113-47
 ج العالملات األسرية وعالملات املعاشرة والتحرش اجلنسي واالغتلاب )ملقغيزستان(؛

اجل تتود الراميتتة    تنفيتتذ التشتتريعات املتعلقتتة ابلعنتتف  رصتتد وتكثيتتف 113-48
 املنزيل واجلنساين وتعزيز الدعم املقدم    الضحااي )تشيكيا(؛ 

اختتتتا  املزيتتتد متتتن التتتتدابق ملكافحتتتة العنتتتف املنتتتزيل ب تتترق من تتتا  نشتتتاء  113-49
 مالجئ ومراكز لتقد  الدعم ال يب والنفسي والقانوين )النمسا(؛

 ج ودها الرامية    مكافحة العنف املنزيل )غابون(؛ مواصلة 113-50
املضتتتتي ج تعزيتتتتز السياستتتتات التثقيفيتتتتة الراميتتتتة    مكافحتتتتة العنتتتتفو  113-51

 سيما العنف البدين والعنف اجلنساين ابلنساء واألطفال )دولة فلس ني(؛ ال
مواصتتلة اجل تتود الراميتتة    ،ايتتة النستتاء واألطفتتال متتن العنتتف ،ايتتة  113-52

 فعالةو ال سيما ابلنظر ج تنفيذ ،لة للتوعية ج هذا اجملال )بولندا(؛
  ام اجل ود الرامية    توفق ،اية فعالة لألطفال جتا  العنف واإليذاء  113-53

 )اليو ن(؛
العمتتل علتتى تتتوفق الرعايتتة ختتارل املؤسستتات لألطفتتال  وي اإلعاملتتة  113-54

 حلوهلم الفعلي على التعليم )نيوزيلندا(؛و زالة اهواجز الا حتول دون 
مواصلة اجل تود الراميتة    ضتمان عتدم التمييتز ضتد األشتخاص  وي  113-55

اإلعاملتتةو واختتتا  التتتدابق املالئمتتة لضتتمان  تتتع م بفتترص مستتاوية ج جمتتاالت التعلتتيم 
 والعمالة واهلول على السكن )املكسيت(؛
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ية همايتتتة حقتتتوق األشتتتخاص  وي املضتتتي ج تعزيتتتز االيتتتات التشتتتريع 113-56
 اإلعاملة )االحتاد الروسي(؛

 العمل على ،اية الجاث الثقاج ج صربيا واحجام التنوع )لبنان(؛ 113-57
تنفيذ سياسات عامة فعالة ملكافحة التمييز وضمان حلول األملليتات  113-58

 (؛ملكسيتااإلثنية بلورة فعالة على التعليم وخدمات الرعاية اللحية ج البلد )
تتتدعيم ج ودهتتا الراميتتة    تعزيتتز احتتجام حقتتوق األملليتتاتو ال ستتيما  113-59

 أملليالا الوطنية واإلثنية )الفلبني(؛
مواصتتتتلة العمتتتتل ج جمتتتتال مكافحتتتتة التمييتتتتز ضتتتتد األملليتتتتات الوطنيتتتتة  113-60

 )االحتاد الروسي(؛
زيتتز و،ايتتة اختتتا  املزيتتد متتن التتتدابق لتحستتني التشتتريعات املتعلقتتة بتع 113-61

 حقوق أفراد األملليات الوطنية وضمان تنفيذها )بلغاراي(؛
العمتتل عتتن كثتت  متتع اجل تتات املعنيتتة املختلتتةو مثتتل جمتتالس األملليتتات  113-62

الوطنيتتتةو متتتن أجتتتل ضتتتمان التنفيتتتذ الفعتتتال د تتتة العمتتتل املتعلقتتتة  عمتتتال حقتتتوق 
 األملليات الوطنية )سنغافورة(؛

ميات الراميتتتة    تعزيتتتز التستتتامة جتتتتا  أفتتتراد بلتتتورة وتعزيتتتز االستتتجاتي 113-63
 األملليات اإلثنية والوطنية والعرملية والدينية وغقها من األملليات )سقاليون(؛

تكثيف اجل تود الراميتة    تعزيتز التستامة جتتا  أفتراد األملليتات اإلثنيتة  113-64
 ليشا(؛ -دينية وغقها من األملليات )تيمور وال

ف ج ودهتتتتا الراميتتتتة    تعزيتتتتز التستتتتامة جتتتتتا  أفتتتتراد املضتتتتي ج تكثيتتتت 113-65
األملليتتات اإلثنيتتة والوطنيتتة والعرمليتتة والدينيتتة وغقهتتا متتن األملليتتاتو مبتتا في تتا الرومتتا 

 )مج ورية فنزويال البوليفارية(؛
تكثيف ج ودها الرامية    تعزيز التسامة جتا  أفراد األملليتات اإلثنيتة  113-66

 ة وغقها من األمللياتو مبا في ا الروما )أوروغواي(؛والوطنية والعرملية والديني
اختتتتا  اد تتتوات الالزمتتتة لضتتتمان حقتتتوق األملليتتتاتو ال ستتتيما الرومتتتا  113-67

 )أفغانستان(؛
زايدة اجل تتود الراميتتة    تعزيتتز التستتامة جتتتا  أفتتراد األملليتتات اإلثنيتتة  113-68

 ج هذا اللدد )شيلي(؛والوطنيةو مبا ج  لت أمللية الروماو وتنظيم ،الت توعية 
مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة    حتستتتني املستتتتوى التعليمتتتي واالملتلتتتادي  113-69

 لألملليات الوطنية ومساعدلا على االندمال ج اجملتمع )ملر(؛
زايدة اجل تتود الراميتتة    تشتتميع التستتامة  زاء أفتتراد األملليتتات اإلثنيتتة  113-70

 الروما )كوت ديفوار(؛والوطنية والعرملية والدينيةو ال سيما 
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مواصتتلة ضتتمان تتتوفق الرعايتتة اللتتحية النفاستتية لألم تتات واألطفتتال  113-71
 اللغار من الروما على  و مناس  وغق  ييزي )ملديف(؛ 

 حتسني حالة حقوق اإلنسان ألمللية الروما )موزامبيق(؛ 113-72
 )أملانيا(؛ضمان  دمال الروما بلورة فعلية ج اجملتمع اللريب  113-73
  نشاء نظام فعال ومنسق إلدمال الالجفني ج اجملتمع )أملانيا(. 113-74

وستتتنظر صتتربيا ج التوصتتيات التاليتتة وستتتقدم ردودهتتا علي تتا ج الوملتتص املناستت و  -114
 لكن ج موعد أمللا  اتريخ انعقاد الدورة الثامنة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:

االتفامليتتة الدوليتتة همايتتة حقتتوق مجيتتع العمتتال  النظتتر ج التلتتديق علتتى 114-1
 امل اجرين وأفراد أسرهم )أوروغواي(؛

النظتتر ج التلتتديق علتتى االتفامليتتة الدوليتتة همايتتة حقتتوق مجيتتع العمتتال  114-2
 امل اجرين وأفراد أسرهم )مج ورية فنزويال البوليفارية(؛

ق مجيتتع العمتتال النظتتر ج التلتتديق علتتى االتفامليتتة الدوليتتة همايتتة حقتتو  114-3
 امل اجرين وأفراد أسرهم )ألبانيا(؛

زايدة اجل تتود الراميتتة    التلتتديق علتتى االتفامليتتة الدوليتتة همايتتة حقتتوق  114-4
 مجيع العمال امل اجرين وأفراد أسرهم )شيلي(؛

استتتكمال التلتتديق علتتى االتفامليتتة الدوليتتة همايتتة حقتتوق مجيتتع العمتتال  114-5
 أفغانستان(؛امل اجرين وأفراد أسرهم )

التلتتديق علتتى االتفامليتتة الدوليتتة همايتتة حقتتوق مجيتتع العمتتال امل تتاجرين  114-6
 وأفراد أسرهم )هندوراس(؛ 

االنضتتمام    االتفامليتتة الدوليتتة همايتتة حقتتوق مجيتتع العمتتال امل تتاجرين  114-7
 وأفراد أسرهم )سقاليون(؛

التتتدويل ادتتتاص التلتتتديق علتتتى الربوتوكتتتول االختيتتتاري امللحتتتق ابلع تتتد  114-8
 ابهقوق االملتلادية واالجتماعية والثقافية )كوستاريكا(؛ 

التلتتتديق علتتتى الربوتوكتتتول االختيتتتاري التفامليتتتة حقتتتوق ال فتتتل املتعلتتتق  114-9
  جراء تقد  البالغات )سلوفاكيا(؛ 

توجيتتته دعتتتوة دائمتتتة مفتوحتتتة    اإلجتتتراءات اداصتتتة جمللتتتس حقتتتوق  114-10
 اإلنسان )أوكرانيا(؛ 

اعتمتتتاد عمليتتتة مفتوحتتتة وملائمتتتة علتتتى اجلتتتدارة عنتتتد اختيتتتار املرشتتتحني  114-11
التتوطنيني النتختتاابت هيفتتات معاهتتدات األمتتم املتحتتدة )اململكتتة املتحتتدة لربي انيتتا 

 العظمى وآيرلندا الشمالية(؛
اا مترم املتتورطني ج  114-12 تعديل القانون اجلنائي من أجل تضمينه نلتاا صتًر

 تمييز القائمة على امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية )أوروغواي(؛ أعمال العنلرية وال
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اختتتا  التتتدابق الالزمتتة لتتدمج جرتتتة االختفتتاء القستتري ج التشتتريعات  114-13
الوطنيتتة و نشتتاء  طتتار تشتتريعي مالئتتم إلاتحتتة الوصتتول    امللفتتات املتعلقتتة فتتاالت 

 رجنتني(؛االختفاء القسري وانت اكات حقوق اإلنسان األخرى )األ
  نشاء مؤسسة وطنية هقوق اإلنسان وفقاا ملباد  ابريس )أوكرانيا(؛ 114-14
اإلستتتتراع ج عمليتتتتة تعتتتتديل التشتتتتريعات الوطنيتتتتة  اشتتتتياا متتتتع اتفامليتتتتة  114-15

مناهضتتتة التعتتتذي  وغتتتق  متتتن ضتتتروب املعاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو الال نستتتانية 
 امل ينة )جورجيا(؛ أو

يتتة واستتتقاللية أمانتتة املظتتامل بضتتمان تزويتتدها ابملتتوارد الكافيتتة تعزيتتز وال 114-16
 و كين ا من العمل ابستقالل )آيرلندا(؛

اعتماد ملانون شامل بشأن حقوق ال فل و نشتاء أمانتة مظتامل لألطفتال  114-17
 )منغوليا(؛

زايدة التمويل املخلص لآللية الوملائية الوطنية ج ميزانيتة أمانتة املظتامل  114-18
شاء وحدة أو  دارة مستقلة لآللية الوملائيتة الوطنيتة داختل أمانتة املظتامل )مج وريتة و ن

 (؛سابقاا مقدونيا اليوغوسالفية 
ضمان عملية سلسة وستريعة العتمتاد مشتروع القتانون املتعلتق  نشتاء  114-19

 أمانة مظامل لألطفال )سلوفاكيا(؛ 
صتتتالحيالا القانونيتتتة بتضتتتمني ضتتتمان استتتتقاللية أمانتتتة املظتتتامل وتعزيتتتز  114-20

التشريعات احمللية تدابق تسمة ابلتفاعل املالئتم متع النظتام التدويل هقتوق اإلنستان 
 ومنظمات اجملتمع املدين )كوستاريكا(؛

اختتتا  مجيتتع التتتدابق الالزمتتة لضتتمان تنفيتتذ ملتتانون منتتع التمييتتز تنفيتتذاا   114-21
لوطنيتتةو التتا تظتتل أكثتتر ففتتات اجملتمتتع كتتامالا وفعتتاالاو ال ستتيما ج حالتتة األملليتتات ا

 واالجتماعي )سويسرا(؛ ولميشاا ج اجملالني االملتلادي ضعفاا 
زايدة اجل تتود الراميتتة    تعزيتتز التستتامة جتتتا  أفتتراد األملليتتات اإلثنيتتة  114-22

والوطنية والعرملية والدينية واألملليتات األخترى والتلتدي د تاب الكراهيتة والتمييتز 
  ية مبزيد من الفعالية )كرواتيا(؛وجرائم الكراه

اختتتتتا  املزيتتتتد متتتتن التتتتتدابق اجلديتتتتة ملكافحتتتتة كتتتتر  األجانتتتت  وخ تتتتاب  114-23
 الكراهية والتمييز على أساس العرق واجلنسية واإلثنية والدين )ملقغيزستان(؛

املضي ج تعزيز مكافحة التحترير علتى العنتف والتمييتز جتتا  الففتات  114-24
عاملبتتتة مرتكبي تتتا قيتتتق ج اجلتتترائم املرتكبتتتة بتتتدافع التحيتتتز ومالضتتتعيفة وضتتتمان التح

 البوليفارية(؛  -)مج ورية فنزويال 
حتستتتتتني السياستتتتتات الراميتتتتتة    منتتتتتع التمييتتتتتز العنلتتتتتري ومكافحتتتتتته  114-25

 )موزامبيق(؛ 
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بلتتورة متتواد تعليميتتة تشتتمع التعدديتتة متتن أجتتل مكافحتتة االستتتق اب  114-26
 والتمييز اإلثنيني )ألبانيا(؛

تعزيز تسامة صتربيا جتتا  األفتراد املنتمتني     تلتف ادلفيتات اإلثنيتة  114-27
أو القومية أو الدينية و مداد املشردين داخليتاا بواثئتق اهلويتة الالزمتة للحلتول علتى 

 اددمات األساسية )دولة فلس ني(؛
ضمان  مكانيتة استتفادة مجيتع األطفتال املولتودين ج صتربيا علتى وجته  114-28

ستتترعة متتتن تستتتميل التتتوالدة فتتتور والدلتتتمو بتتتال  ييتتتز وبلتتترو النظتتتر عتتتن وضتتتع ال
 والدي م القانوين أو من حيث الواثئق الرمسية )الربازيل(؛

تعزيتتتتز اجل تتتتود الراميتتتتة    القضتتتتاء علتتتتى التمييتتتتز علتتتتى أستتتتاس امليتتتتل  114-29
 اجلنسي واهلوية اجلنسانية )تشيكيا(؛ 

  اجلنسني تنفيذاا فعاالا )التفيا(؛ضمان تنفيذ ملانون املساواة بني 114-30
تنستتتيق أحكتتتام املستتتاواة بتتتني اجلنستتتني لضتتتمان  تتتتع الرجتتتال والنستتتاء  114-31

 فقوق متساوية )تركمانستان(؛ 
تتتدعيم التتتدابق الراميتتة    مكافحتتة مجيتتع أشتتكال الوصتتم االجتمتتاعي  114-32

اجلنستتانية  والتمييتتز والعنتتف جتتتا  األشتتخاص علتتى أستتاس متتيل م اجلنستتي وهتتويت م
 ووضع م من حيث فقوس نقص املناعة البشرية )الربتغال(؛

اختا  خ وات فعلية هماية املثليات واملثليني ومزدوجتي امليتل اجلنستي  114-33
ومغتتتايري اهلويتتتة اجلنستتتانية وحتتتاملي صتتتفات اجلنستتتني وضتتتمان حتتتريت م ج التممتتتع 

ستتاس امليتتل اجلنستتي والتعبتتقو والقضتتاء علتتى مجيتتع أشتتكال التمييتتز والعنتتف علتتى أ
 واهلوية اجلنسانية )نيوزيلندا(؛ 

حتستتتتتني التتتتتتدابق الراميتتتتتة    القضتتتتتاء علتتتتتى مجيتتتتتع أشتتتتتكال الوصتتتتتم  114-34
االجتماعي والتمييز العنف على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية والوضتع متن 

 حيث فقوس نقص املناعة البشرية )هندوراس(؛
املثليتني ومزدوجتي امليتل اجلنستي ومغتايري اهلويتة تعزيز ،اية املثليات و  114-35

اجلنسانية وحاملي صتفات اجلنستني متن التمييتز وستن تشتريعات تتنص علتى اهمايتة 
 من التمييز بسب  ،ل صفات اجلنسني )أسجاليا(؛

تتتتتتدعيم التتتتتتدابق الراميتتتتتة    القضتتتتتاء علتتتتتى مجيتتتتتع أشتتتتتكال الوصتتتتتم  114-36
خاص علتتى أستتاس متتيل م اجلنستتي وهتتويت م االجتمتتاعي والتمييتتز والعنتتف جتتتا  األشتت

 اجلنسانية )آيسلندا(؛
زايدة مراملبتتة اهكومتتة للشتتركات اللتتربية العاملتتة ج ادتتارلو ال ستتيما  114-37

مراملبتتة أي أثتتر ستتليب ملتتد يكتتون ألنشتت ت ا علتتى ،ايتتة حقتتوق اإلنستتانو ال ستتيما ج 
 تتتتاطر  منتتتتاطق النتتتتزاعو مبتتتتا ج  لتتتتت حتتتتاالت االحتتتتتالل األجنتتتتيبو حيتتتتث تتفتتتتاملم

 انت اكات حقوق اإلنسان )دولة فلس ني(؛
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التعتتاون بنشتتا  متتع اجملتمتتع التتدويل متتن أجتتل تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان  114-38
 و،ايت ا ج سياق تغق املناس )فييص  م(؛ 

اختتتا  مجيتتع التتتدابق الالزمتتة ملنتتع اإلفتتالت متتن العقتتاب علتتى اجلتترائم  114-39
ج تكثيتف اجل تود الراميتة    كشتف ملتق  اد قة مبوج  القانون التدويل واملضتي

 األشخاص املفقودين )هولندا(؛
تعزيتتتز مكافحتتتة اإلفتتتالت متتتن العقتتتاب علتتتى جتتترائم اهتتتربو ال ستتتيما  114-40

بتستتتريع التحقيقتتتات و جتتتراءات املالحقتتتةو مبتتتا يشتتتمل القضتتتااي البتتتارزةو وبضتتتمان 
 الدولية )كرواتيا(؛ وصول الضحااي    العدالة واجلرب دون  ييز ووفقاا للمعايق 

التعتتتتتاون ابلكامتتتتتل متتتتتع االيتتتتتة الدوليتتتتتة لتلتتتتتريف األعمتتتتتال املتبقيتتتتتة  114-41
للمحكمتتتني اجلنتتائيتني وتنفيتتذ االستتجاتيمية الوطنيتتة ملالحقتتة متترتكيب جتترائم اهتترب 

 )السويد(؛
تنفيذ االسجاتيمية الوطنية ملالحقة مرتكيب جرائم اهرب تنفيتذاا كتامالا  114-42

 ديد أولوايت واضحة وحمددة )سويسرا(؛بدءاا بتح
الشروع ج عملية حتقق للتعرو على مجيتع املتومفني اهكتوميني التذين  114-43

 يّدعى ضلوع م ج جرائم حرب )ألبانيا(؛
 1999التحقيتتق متتع املستتؤولني عتتن اغتيتتال اإلختتوة بي يقتتي ج عتتام  114-44

 وحماسبت م ابلكامل )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
ضتتمان التعتتاون الكامتتل متتع االيتتة الدوليتتة لتلتتريف األعمتتال املتبقيتتة  114-45

 للمحكمتتتني اجلنتتائيتنيو بلتتفت ا خليفتتة احملكمتتة اجلنائيتتة الدوليتتة ليوغوستتالفيا ستتابقاا 
 )بلميكا(؛

اختتتا  تتتدابق لضتتمان مالحقتتة متتن يشتتاركون ج جتترائم اهتترب وأتمتتني  114-46
 كوستاريكا(؛ حلول الضحااي على اجلرب املالئم )

تكثيف اجل ود الراميتة    ،ايتة املتدافعني عتن حقتوق اإلنستان و هنتاء  114-47
  فالت من ينت كون حقومل م من العقاب )كوت ديفوار(؛ 

تعزيز تدابق التحقيق مع مرتكيب جترائم الكراهيتة القائمتة علتى التحيتز  114-48
 ومعاملبت م )األرجنتني(؛ 

 نظتترابلالكراهيتتة تشتتريعات مكافحتتة خ تتاب بيتتق ت زايدة الفعاليتتة ج  114-49
املتعلقتتتة ابستتتتمرار تلتتتاعد رستتتائل الكراهيتتتة ج اد تتتاب العتتتام اللتتتريب لتقتتتارير    ا

 )النرويج(؛
ضمان الوصول الكامل    مجيع املعلومتاتو مبتا ج  لتت احملفومتاتو  114-50

والتأكتتد رفتتالم والتعتترو علتتي م أو علتتى األشتتخاص املفقتتودين للتتتمكن متتن تعقتت  
 )كرواتيا(؛من ملقهم 
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النظتتر ج  دختتال التعتتديالت التشتتريعية الالزمتتة لتوستتيع ن تتاق تعريتتف  114-51
 يشمل أملارب الشخص املختفي )سلوفاكيا(؛فيث ضحااي االختفاء القسري 

مبستتؤوليالم والنيابتتة والقضتتاء وعيتتاا كتتامالا الشتترطة وعتتي أفتتراد ضتتمان  114-52
 )بلميكا(؛ومالحقة املتورطني في ا وحماكمت م ة حتديد جرائم الكراهيجتا  
كامتتتتل التحقيتتتتق بستتتتبل من تتتتا ال اختتتتتا  تتتتتدابق لتعزيتتتتز ستتتتيادة القتتتتانون 114-53
ي الليلتتأعمتتال اهلتتدم الستتل ات البلديتتة املزعتتوم ج ضتتلوع أفتتراد الشتترطة و ج  والعتتام

 نيستتان/ستتافاماال ج وستتد املدينتتة ج للواج تتة املائيتتة لبلغتترادو أو متتا ييعتترو بقضتتية 
 )كندا(؛ 2016أبريل 
اإلطار القتانوين ملكافحتة الفستاد وتعزيتز ستل ات ومتوارد وكالتة تدعيم  114-54

 مكافحة الفساد )فرنسا(؛
لتزويتتد العتتاملني ج وستتائد اإلعتتالم  ة التومليتتصاختتتا   جتتراءات مناستتب 114-55

ومعاملبت م ج حق م ومالحقة مرتكبي ا اجلرائم املرتكبة التحقيق ج ابهماية وضمان 
 (؛آيرلندا)على النحو املناس  

اد تاب حريتة يشتمل و مبتا وتعزيزهتااعتماد تدابق هماية حريتة التعبتق  114-56
ج  اللتتحفيني واملتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان  مكانيتتة عمتتل واملعلومتتاتو وضتتمان 
 ) ي اليا(؛كنف اهرية والسالمة 

 )لبنان(؛تعزيز القوانني املتعلقة فرية اإلعالم  114-57
ضتتتتمان التنفيتتتتذ الكامتتتتل لقتتتتوانني وستتتتائد اإلعتتتتالم التتتتا اعتمتتتتدت ج  114-58
لتحستتني الالزمتتة الواجتت  اختا هتتا متتن اد تتوات  اا جتتزءابعتبتتار  لتتت و 2014 عتتام

 حرية اإلعالم و،اية اللحفيني )هولندا(؛
ضتمان بغيتة ملكيتة وستائل اإلعتالم و يرادالتاو بشأن تنفيذ  صالحات  114-59

ملكيت تتتا النظتتتر عتتتن بلتتترو وستتتائد اإلعتتتالمو التعامتتتل متتتع ة واملستتتاواة ج الشتتتفافي
 )النرويج(؛وانتسا ا 

التحريتتر استتتقاللية خ تتو  فعاليتتة اإلجتتراءات املتختتذة لتعزيتتز ضتتمان  114-60
 والتعددية اإلعالمية )بولندا(؛

ضتتمان ستتالمة اللتتحفيني بحريتتة اللتتحافة ج ضتتمان فعاليتتة تتتوخي ال 114-61
 وسائد اإلعالم )مج ورية كوراي(؛اد و  التحريرية لستقالل وأنش ت مو وا

الشتفافية بسبل من تا تتوخي و وتعدديت ادعم استقالل وسائد اإلعالم  114-62
تنفيتذاا تنفيذ ملانون خلخلتة وستائد اإلعتالم و و وملكيت ا ويل وسائد اإلعالم ج 

 )أملانيا(؛شامالا 
إلعتتالم اهليفتتة التنظيميتتة لوستتائد ا ملتتدرةاختتتا  التتتدابق الالزمتتة لضتتمان  114-63

 )بلميكا(؛كامل ستقالل  وابعلى العمل بفعالية 
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عتالمو ج شتراكة  اجلديتدة لوستائد اإلستجاتيمية الاعلتى اختتام العمل  114-64
االستتجاتيمية متتع التزامتتات صتتربيا الدوليتتة وضتتمان توافتتق متتع اجملتمتتع املتتدينو كاملتة 

 )السويد(؛اعتمادها حال تنفيذها ابلكامل و 
 حرية التعبق )لبنان(؛،اية تعزيز ملوانني  114-65
 تعزيز اجل ود املتعلقة فماية وتعزيز حرية التعبق واللحافة )الربازيل(؛ 114-66
ضتد املرتكبتة رائم اجلت جراء حتقيقات سريعة ونزي تة ج مجيتع ادعتاءات  114-67

 )سلوفاكيا(؛اجلناة    العدالة وتسليم اللحفيني ووسائد اإلعالم 
حتستتني بستتبل من تتا اختتتا  خ تتوات للتمكتتني متتن يارستتة حريتتة التعبتتقو  114-68

التخويتف أعمتال اإلعالم و ويل او والتحقيق ج حاالت  دملكية وسائج شفافية ال
 )أسجاليا(؛ومالحقة املتورطني في ا اللحفيني الا تست دو والعنف 
اهلمتتوم علتتى ج مجيتتع حتتاالت   جتتراء حتقيقتتات نزي تتة وشتتاملة وفعالتتة 114-69

وتستليم املتتورطني و ومضتايقت م وختتويف ماللحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنستان 
 العدالة )أملانيا(؛في ا    
الت ديتتتد والتخويتتتف أعمتتتال شتتتاملة ج مجيتتتع بلتتتورة تحقيتتتق الضتتتمان  114-70

 ضتتمان عتتدمو اللتتحفيني واملتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتانو واهلمتتوم التتا تستتت دو 
  فالت اجلناة من العقاب )اململكة املتحدة لربي انيا العظمى وآيرلندا الشمالية(؛

ومستتتتقلة ج مجيتتتع التقتتتارير وستتتريعة ضتتتمان  جتتتراء حتقيقتتتات شتتتاملة  114-71
لمتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان واللتتحفينيو لاملتعلقتتة ابنت اكتتات حقتتوق اإلنستتان 

 عدالة )اليو ن(؛رائم    التلت اجلارتكا م وتسليم املشتبه ج 
اللتتتتحفيني واملتتتتدافعني عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتان مالحقتتتتة االمتنتتتتاع عتتتتن  114-72

عن التعبتق  ثنائ م وسيلة لردع م أو ابعتبار  لت وغقهم من أعضاء اجملتمع املدين 
 )التفيا(؛فرية عن آرائ م 

اللتحفيني الا تستت دو زايدة اجل ود الرامية    منع حاالت العنف  114-73
 (؛تشيكياوالعاملني ج وسائد اإلعالم )

اللتتحفيني وحتستتني واهلممتتات التتا تستتت دو التلتتدي للت ديتتدات  114-74
 ) ستونيا(؛ ية منابرهاملكية وسائد اإلعالم واستقاللج شفافية ال

يارستة  ملمارستة حريتة التعبتق املالئمتة اختا  خ توات لضتمان الظتروو  114-75
شتتتتتاملة ج ادعتتتتتاءات لديتتتتتد جتتتتتراء حتقيقتتتتتات ضتتتتتمان   ‘1‘: كاملتتتتتة بستتتتتبل من تتتتتا

 اتحتتة ضتتمان  ‘2‘و؛ اللتتحفيني واهلمتتوم علتتي م ومالحقتتة متترتكيب تلتتت األفعتتال
هلول علتى التمويتل املتتاح متن فيما يتعلق اباإلعالم  دجلميع وسائمتساوية فرص 

 ملادر حكومية )كندا(؛
متتع املتتدين ختويتتف وستتائد اإلعتتالم واجملت كافحتتةمبضتتمان حريتتة التعبتتق  114-76

 وبضمان شفافية  ويل وسائد اإلعالم )فرنسا(؛



A/HRC/38/17 

25 GE.18-06191 

ضتتتمان ستتتالمة اللتتتحفيني والكتتتتاب فيتتتث يتستتت  هلتتتم العمتتتل فريتتتة  114-77
والتعبق عن آراء نقدية وتناول املواضيع الا ملد تعتربها اهكومة مواضتيع حساستةو 

 دون ادوو من االنتقام )سويسرا(؛
ادث الت ديتتتتد والعنتتتتف اد تتتتقة التتتتا  جتتتتراء حتقيقتتتتات كاملتتتتة ج حتتتتو  114-78

تستتتتت دو اللتتتتحفيني ونشتتتت اء اجملتمتتتتع املتتتتدينو وحماستتتتبة متتتترتكيب تلتتتتت األفعتتتتال 
 )الوالايت املتحدة األمريكية(؛

ليفتتة بيفتتة مالئمتتة ملمارستتة حريتتة التعبتتق دون عرمللتتة وضتتمان التنديتتد  114-79
ملتتتتدونني علنتتتتاا  ميتتتتع الت ديتتتتدات وأعمتتتتال العنتتتتف التتتتا تستتتتت دو اللتتتتحفيني وا

 والتحقيق في ا على النحو املناس  وعلى وجه السرعة )النمسا(؛
التستتتليم ة يتتتة دور املتتتدافعني عتتتن حقتتتوق اإلنستتتانو التتتذين يتعتتترض  114-80

الكثقون من م ملخاطر ولديدات خاصتةو وتتوفق التدعم العملتي هلتم لتمكيتن م متن 
ال انتقتام أو ترهيت  أداء عمل م ج جمال حقوق اإلنسانو بستبل من تا منتع أي أعمت

 تست دف م )نيوزيلندا(؛
،ايتتتة املتتتدافعني عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان ابلشتتتروع ج حتقيقتتتات مستتتتقلة  114-81

 ونزي ة وفعالة ج الت ديدات املوج ة  لي م )مج ورية كوراي(؛
ضتتتمان التعدديتتتة السياستتتية ابلتأكتتتد متتتن وصتتتول مجيتتتع األطتتتراو     114-82

مويتلو وبتعزيتز ستل ة املؤسستات املستتقلة همايتة وسائد اإلعالم وحلوهلا على الت
 حقوق املواطنني )فرنسا(؛

اعتماد تتدابق لت بيتق مبتدأ األجتر املتستاوي لقتاء العمتل املتستاوي ج  114-83
 القيمة ت بيقاا كامالا مع مراعاة فارق األجور بني اجلنسني )الربتغال(؛

متتتروو ستتتكن أكثتتتر تكثيتتتف اجل تتتود الراميتتتة    بلتتتو  هتتتدو حتستتتني  114-84
 الففات عوزاا )اليو ن(؛

املضتتي ج ت تتوير تتتوفق ختتدمات الرعايتتة اللتتحيةو مبتتا ج  لتتت رعايتتة  114-85
 اللحة العقليةو ج السمون )الربتغال(؛

 النظر ج  مكانية وضع برامج لتوفق تعليم شامل للمميع )بيالروس(؛ 114-86
األسرة وغق  من القوانني  ات مراجعة وتنقية القانون اجلنائي وملانون  114-87

 الللة بغية منع مجيع أشكال العنف ابملرأة منعاا فعلياا ) ستونيا(؛
 حتسني التشريعات والقوانني املتعلقة ابلعنف املنزيل )العراق(؛ 114-88
اعتمتتتاد تتتتدابق تشتتتريعية وتتتتدابق أختتترى همايتتتة األطفتتتال متتتن اإليتتتذاء  114-89

 والعنف )ملقغيزستان(؛
اعتماد تدابق تشريعية وتدابق أخترى لضتمان امتثتال الربوتوكتول العتام  114-90

 املتعلق فماية األطفال من اإليذاء والعنف ) ستونيا(؛
ستتتتتن تشتتتتتريعات حتظتتتتتر صتتتتتراحة العقتتتتتاب البتتتتتدين لألطفتتتتتال ج مجيتتتتتع  114-91

 السياملاتو مبا في ا املنزل )اجلبل األسود(؛
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 لألطفال ج التشريعات )الربتغال(؛ ملرار حظر صرية للعقاب البدين  114-92
 ملترار حظتر ملتانوين للعقتاب البتتدين لألطفتالو ج ستياملات من تا األستترة  114-93

 )النمسا(؛
اعتمتتتاد مجيتتتع التتتتدابق الالزمتتتة للقضتتتاء علتتتى العقتتتاب البتتتدين لتتتألوالد  114-94

 والبنات )شيلي(؛
اع العقتاب النظر  دية ج تضمني التشريعيات حظتراا ألي نتوع متن أنتو  114-95

البتتدينو وتعزيتتز البتتدائل التأديبيتتة غتتق العنيفتتةو وتوعيتتة عامتتة النتتاس ابااثر الضتتارة 
للعقتتاب البتتدينو عمتتالا بتوصتتيات أوروغتتواي املقدمتتة ج اجلولتتة الثانيتتة واملقبولتتة متتن 

 صربيا )أوروغواي(؛
اعتمتتتاد التعتتتديالت التشتتتتريعية املقتتتررة هظتتتر مجيتتتتع أشتتتكال العقتتتتاب  114-96
اا )سلوفينيا(؛البدين   لألطفال ج مجيع السياملات حظراا صًر
تدعيم املضي ج تنفيذ عمليتة تتوفق الرعايتة ختارل املؤسستاتو بجكيتز  114-97

 خاص على األطفال دون سن الثالثة املفتقرين    الرعاية األبوية )اجلبل األسود(؛
تقتتاطع ضتتد اعتمتتاد تتتدابق حمتتددة ملنتتع ومكافحتتة التمييتتز املتعتتدد وامل 114-98

النساء والبنات  وات اإلعاملةو ال ستيما فيمتا يتلتل ابلوصتول    العدالتة واهمايتة 
متتتتن العنتتتتف واإليتتتتذاء املنتتتتزليني واهلتتتتول علتتتتى التعلتتتتيم واللتتتتحة وفتتتترص العمتتتتل 

 )هندوراس(؛
مواصلة اجل ود الراميتة    حتستني متروو أفتراد األملليتات الوطنيتة متن  114-99

وت ويرها و كين م متن اهلتول علتى التعلتيم وادتدمات أجل اهفاظ على ثقافت م 
الدينيتتتتة والوصتتتتول    وستتتتائد اإلعتتتتالم بلغتتتتالم ج كامتتتتل أ تتتتاء اإلمللتتتتيم اللتتتتريب 

 )رومانيا(؛
املضي ج تشميع مشاركة األملليتات الوطنيتةو ال ستيما أملليتة الرومتاو  114-100

رة العامتتة )مج وريتتة مقتتدونيا مشتتاركةا فعليتتةا ج العمليتتات االنتخابيتتة و ثيل تتا ج اإلدا
 اليوغوسالفية سابقاا(؛

النظتتتر ج اعتمتتتاد ملتتتانون بشتتتأن التمييتتتز العنلتتتري ومواصتتتلة اجل تتتود  114-101
ن يست دفان األجانت  يالرامية    مكافحة التمييز العنلري وخ اب الكراهية اللذ

 واألمللياتو ال سيما الروما )تونس(؛
تعزيتتتز التستتتامة متتتع أفتتتراد األملليتتتات  مضتتتاعفة ج ودهتتتا الراميتتتة    114-102

 اإلثنية والقومية والعرملية والدينية واألملليات األخرىو مبا في ا الروما )هندوراس(؛
اختا  املزيد من التتدابق للتغلت  علتى التمييتز الستائد ضتد الرومتا ج  114-103

 التمتع ابهقوق االملتلادية واالجتماعية والثقافية )ألبانيا(؛
تنفيتتتذ االستتتجاتيمية اجلديتتتدة إلدمتتتال الرومتتتا تنفيتتتذاا كتتتامالا  ضتتتمان 114-104

 واإلسراع ج اعتماد خ ة العمل )النمسا(؛
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ج مكافحتتتة االجتتتتار  مواصتتتلة اجل تتتود الراميتتتة     حتتتراز تقتتتدم فعليتتتاا  114-105
 ابلبشر )تركمانستان(؛

زايدة املتتتوارد البشتتترية واملاليتتتة املخللتتتة للمكتتتت  املعتتتين بتنستتتيق  114-106
دابق مكافحتتة االجتتتار ابلبشتترو للمستتاعدة علتتى  دختتال حتستتينات علتتى اللتتعيد تتت

متتن أهتتداو التنميتتة املستتتدامة  7-8التتوطين متتن أجتتل دعتتم البلتتد ج بلتتو  الغايتتة 
 )اململكة املتحدة لربي انيا العظمى وآيرلندا الشمالية(؛

االجتتار مواصلة اجل ود الرامية    مكافحة االجتتار ابلبشترو ال ستيما  114-107
 ابألطفال امل اجرين غق امللحوبني بذوي م )تونس(؛

املضتتي ج تكثيتتف اإلجتتراءات الراميتتة    مكافحتتة االجتتتار ابلبشتترو  114-108
سيما النساء واألطفالو وتتدعيم تتدابق منتع هتذ  الظتاهرة وحتستني الكشتف عتن  ال

 حاالت االجتار )مج ورية فنزويال البوليفارية(؛
تتتدابق الراميتتة    منتتع االجتتتار ابلبشتتر ومكافحتتته متتع  يتتالء تتتدعيم ال 114-109

 اهتمام خاص للم اجرين والالجفني )هندوراس(؛
تتتتتتدعيم التتتتتتدابق الراميتتتتتة    مكافحتتتتتة االجتتتتتتار ابلبشتتتتترو ال ستتتتتيما  114-110

 امل اجرين والالجفنيو والقضاء عليه )سقاليون(؛
لبشتتترو ال ستتتيما الالجفتتتني تعزيتتتز اجل تتتود الراميتتتة    منتتتع االجتتتتار اب 114-111

 وامل اجرينو ومكافحته )دولة فلس ني(؛
تتتتدعيم تتتتدابقها الراميتتتة    منتتتع االجتتتتار ابلبشتتتر ومكافحتتتته بجكيتتتز  114-112

 ليشا(؛ -خاص على امل اجرين والالجفني )تيمور 
تتتتدعيم التتتتدابق الراميتتتة    منتتتع االجتتتتار ابلبشتتتر ومكافحتتتته بجكيتتتز  114-113

 تتاجرين والالجفتتنيو عمتتالا بتوصتتيات اللمنتتة املعنيتتة فقتتوق اإلنستتان ختتاص علتتى امل
 )أوكرانيا(؛

تكثيتتف اجل تتود الراميتتة    منتتع االجتتتار ابلبشتتر ومكافحتتته ابلجكيتتتز  114-114
 على امل اجرين والالجفني ) ندونيسيا(؛

 حتسني اإلجراءات اداصة مبلتمسي اللموء )العراق(؛ 114-115
شتتاملة تتتتوخى تتتوفق حلتتول دائمتتة جلميتتع املشتتردين  اعتمتتاد سياستتة 114-116

داخلياا ج صربياو مبا يشمل  دماج م على اللتعيد احمللتي ب ريقتة عمليتةو متع درس 
 مكا ت العودة والتتوطني ج أمتاكن أخترىو وتنفيتذ القتانون املتعلتق ابإلملامتة املؤملتتة 

 والدائمة تنفيذاا شامالا )هندوراس(.
و/أو التوصيات الواردة ج هذا التقرير تعرب عتن موملتف الدولتة ومجيع االستنتاجات  -115

)التتدول( التتا ملتتدمت ا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض. وينبغتتي أال ييف تتم أهنتتا حتظتتى بتأييتتد 
 الفريق العامل بكامله.
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