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 مقدمة
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل، املنشأ عماًل بقرار جملس حقوو   -1

 .2018كووانون اليناي/ينوواير   26إىل  15، دورتووه التاسووعة والعشوورين ة الفوو ة موون 5/1اإلنسووان 
   كوووانون الينووواي/   22واسُتعرضوووحل اةالوووة ة اسبووول األسوووود ة اسلسوووة اةاديوووة عشووورة املعقوووودة ة 

الداخليووة وارارجيووة ووزيوور السياسووة و  رئوويس الوووزران للناووام السياسووي انئوو . وتوور   2018ينوواير 
العامووول، ة جلسوووته السوووابعة عشووورة  . واعتمووود الفريوووقاألسوووودوفووود اسبووول  ،العووودل، زوران اب ووون

 ، تقرير اسبل األسود.2018كانون اليناي/يناير   25املعقودة ة 
، اختوووار جملووووس حقووووو  اإلنسوووان جمموعووووة املقووووررين 2018كوووانون اليناي/ينوووواير   10وة  -2

 التالية )اجملموعة الينالثية( لتيسري استعراض اةالة ة اسبل األسود: بنما، ونيبال، وهنغاراي.
مووون مرفوووق  5لفقووورة ا، و 5/1 مووون مرفوووق قووورار جملوووس حقوووو  اإلنسوووان 15ووفقووواً للفقووورة  -٣

 ، صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض اةالة ة اسبل األسود:16/21 قراره
 ؛(A/HRC/WG.6/29/MNE/1)) ( 15تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة  ) ( 
األمم املتحودة السوامية ةقوو  اإلنسوان وفقواً جتميع للمعلومات  عدته مفوضية  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/29/MNE/2))ب( 15 للفقرة
مووووووووجز  عدتوووووووه مفوضوووووووية األموووووووم املتحووووووودة السوووووووامية ةقوووووووو  اإلنسوووووووان وفقووووووواً  )ج( 

 (.A/HRC/WG.6/29/MNE/3))ج( 15 للفقرة
 إسوبانيا، وُ حيلحل إىل اسبل األسود عن طريق اجملموعة الينالثية قائمة  سئلة  عدهتا سلفاً  -٤

و ملانيوووا، واليازيووول، واليتغوووال، وتشووويييا، وسووولوفينيا، والسوووويد، ولياتنشوووتاين، واململيوووة املتحووودة 
الشووومالية، والوووالايت املتحووودة األمريييووة. وهوووحه األسووئلة متاحوووة علووو   يرلنووداآلييطانيووا العامووو  و 

 املوقع الشبيي لالستعراض الدوري الشامل.

 االستعراضموجز مداوالت عملية  -أوالا  
 عرض الدولة موضوع االستعراض -ألف 

حملووووة عامووووة عوووون التقوووودم احملوووورز قوووودم   ووووار وفوووود اسبوووول األسووووود إىل  ن تقريووووره الوووووطين ي -5
والتحوودايت املتبقيووة ة جمووال تعزيووز ناامووه الوووطين ةمايووة حقووو  اإلنسووان، و نووه يعيووس بوضووو  

 التزام اسبل األسود حبقو  اإلنسان.
السوووابق، حقووووق اسبوووول األسوووود نتووووائال مرضوووية ة جموووواالت اإلصووووال   ومنوووح االسووووتعراض -6

القضائي وميافحة الفساد، واختح خطوات هامة صوب إنشان إطار  امل مليافحة التمييز. وة 
هوووحا ال،ووودد،  ُنشوووئحل عووودة هيئوووات مينووول اجمللوووس االجتمووواعي، وجملوووس سووويادة القوووانون، وجملوووس 

ز، وجملوس رعايوة األ وااو  وي اإلعاقوة، وجملوس التمييو جملس ميافحوةاملساواة بن اسنسن، و 
قوودرات  مون ماوواق حقووو  اإلنسوان واةوورايت، وعووزز اً  يضوورسو  اسبوول األسووود  حقوو  الطفوول.

 سلطات اآللية الوطنية للوقاية من التعحي .
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و درك اسبوول األسووود  ويوووة وجووود قضووان مسوووتقل وفاعوول لضوومان  منوووه القووانوي والعمووول  -٧
ملؤسسوواته. وبنووان علوو   لووا، وخووالل الفوو ة املشوومولة ابلتقريوور،  دخوول اسبوول األسووود الوودرقراطي 

وابإلضوووووافة إىل اعتمووووواد اسووووو اتي ية اإلصوووووال   إصوووووالحات لتعزيوووووز اسوووووتقالل سووووولطته القضوووووائية.
عوودة قوووانن جديوودة بغيووة وضووع طريقووة متياملووة اسبوول األسووود ، سوون  2018-201٤القضووائي 

إميانيوة اً وعزز اسبل األسوود  يضو الختيار القضاة واملدعن العامن. و فافة وقائمة عل  اسدارة
الوصووول إىل العدالووة ابعتموواد تعووديالت كووان قوود  دخل ووا علوو  قووانون املعونووة القانونيووة اجملانيووة ة 

و لوووا مليافحوووة الفسووواد  مركوووزايً اً مؤسسوووياً وعوووالوة علووو   لوووا،  سوووس البلووود إطوووار  .2015 عوووام
 . قائمة بحاهتا مؤسسة حيومية مستقلة بوصف ا فسادإبنشان وكالة ميافحة ال

التمييووز ابعتموواد التعووديالت الوويت  دخلووحل  مناهضووةة اً كبووري اً  وحقووق اسبوول األسووود تقوودم -8
علوو  قووووانن حاووور التمييووز، وقوووانون جديووود بشووأن حاووور التمييوووز ضوود األ وووااو  وي اإلعاقوووة، 

وو قوود حقووو  اإلنسووان واةوورايت. و   موون ماوواقعحل نطووا  اخت،وواو وتعووديالت إضووافية  خوور  وس 
 محالت إعالمية للتوعية ابلسلوكيات التمييزية.  ُطلقحل 

امل موة الرئيسوية ة هوحا  متينلوحلوقود اً. خطوري  وال يزال العنف ضد النسان واألطفوال حتودايً  -٩
ضمان است ابة مناسبة ومتعددة التا،،ات للضحااي، ومعاسة  وجه الق،ور القائمة ة اجملال 
 ق التشريعات الوطنية  ات ال،لة. ة تطبي

 كينوووور وة جمووووال حقووووو  الطفوووول، عوووود ل اسبوووول األسووووود قانونووووه اسنووووائي لضوووومان امتينالووووه  -10
تفاقيوووووة جملوووووس  ورواب بشوووووأن محايوووووة األطفوووووال مووووون االسوووووتغالل اسنسوووووي واالعتووووودان اسنسوووووي، ال

 اسووو اتي يته األسوووود اسبووول واعتمووود واليوتوكوووولن االختيوووارين امللحقووون ابتفاقيوووة حقوووو  الطفووول.
 لألطفوال جديودة وطنيوة عمول خطوة وضوع ب،ودد وهوو العنوف، مون األطفوال ومحاية لوقاية األوىل
 . 2022-2018 للف ة
قووانون إقوورار ويعموول اسبوول األسووود علوو  إنشووان آليووة لتحديوود حوواالت انعوودام اسنسووية، و  -11

منحون إميانيوة يُ سوالوحين   اف بوضوع األ وااو عودري اسنسويةجديد بشوأن األجانو ، واالعو
 مع االتفاقيات اليت صد  علي ا البلد.اً ممارسة حقوق م متشي

وعلوو  الوورغم موون املبووادرات الوويت اختووحها اسبوول األسووود، ال يووزال األ ووااو  وو اإلعاقووة  -12
تعزيوز قودرات املؤسسوات  ات ال،ولة  كينور مواصولة حاجوة إىل مثة عرضة للت ميش االجتماعي، و 

وارد اليافيووة. وجوجوو  قووانون الضوومان االجتموواعي ورعايووة األطفووال،  ُنشووئحل مراكووز وتزويوودها ابملوو
 جملتمعات احمللية. ة الحياة لللرعاية الن ارية إلاتحة خدمات الدعم 

ة وضووع إطووار تشووريعي ومؤسسووي مالئووم ةقووو  اً ملحوظوواً و حوورز اسبوول األسووود تقوودم -1٣
بغية إجيواد حول  201٩-201٧ي ية جديدة للف ة األقليات. وة هحا السيا ، اعُتمدت اس ات

واختوووح اسبووول األسوووود تووودابري بعين وووا لتعزيوووز  لالجئووون واملشوووردين مووون يوغوسوووالفيا السوووابقة.لدائوووم 
السووويان الروموووا وامل،ووورين ة الناوووام التعليموووي، مينووول دور اةضوووانة التحضوووريية لألطفوووال  إدمووواج
مووووون  جووووول تسووووو يل م ة السووووونة األوىل مووووون املشووووومولن ابلتعلووووويم الناوووووامي، و طلوووووق محلوووووة  غوووووري

 االبتدائي. التعليم
وقد د ب اسبل األسود عل  التعاون موع اآلليوات الدوليوة ةقوو  اإلنسوان، األمور الوحي  -1٤

 . 202٤-2022 فض  إىل تر يحه لعضوية جملس حقو  اإلنسان للف ة 
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اً، األسوئلة املقدموة سولف واركحل ة و عرب اسبل األسود عون  ويره سميوع البلودان الويت  -15
 رصد تنفيح توصويات االسوتعراض الودوري الشوامللآلية وطنية نشان إىل  ن اس ود جارية إلاً شري م

نشووائه قاعوودة بيوواانت للمفوضووية السووامية إلاً رائووداً . وقوود اختووري اسبوول األسووود بلوودعن ووا واإلبووال 
 ةقو  اإلنسان بغية تيسري هحا الرصد. 

ن  جووول الت،ووودي لنفوووالت مووون اسووو اتي ية للتحقيوووق ة جووورائم اةووورب مووووجيوووري تنفيوووح  -16
هووحه اسوورائم. وجيووري البحوود ة قواعوود البيوواانت املتاحووة للعموووم للمحيمووة الدوليووة علوو  العقوواب 

يبوحل ة حملاكمة األ ااو املسؤولن عن االنت اكات اسسيمة للقانون اإلنسواي الودوا الويت ارتُ 
موون  جول اووع األدلووة بشوأن قضووااي جوورائم اةوورب ة  1٩٩1منوح عووام  إقلويم يوغوسووالفيا السووابقة

 2015واعتمووود اسبووول األسوووود ة عوووام  .حمتملوووة قضوووااي جديووودةلمرحلت وووا األوليوووة، واوووع األدلوووة 
 هلحا الغرض. يورو مالين 5,٧ما يقارب اً سلفصرف و  ،قانون تعويض ضحااي جرائم العنف

التشوريعي مليافحوة االجتوار ابلبشور، وهوو ة  هار و دخل اسبل األسوود حتسوينات علو  إطو -1٧
. ومووون  جووول الن ووووض بعمليوووة 2018-2012طوووور تنفيوووح اسووو اتي ية ميافحوووة االجتوووار ابلبشووور 

جيافحوووة االجتوووار  عوووىيُ  يوووايفريوووق عمليعمووول البلووود علووو  إنشوووان حتديووود هويوووة الضوووحااي احملتملووون، 
 ابلبشر. 

رصووود  عموووال تتووووىل  2016جديووودة ة عوووام  وفيموووا يتعلوووق حبريوووة التعبوووري،  نشوووئحل سنوووة -18
فين، وحووواالت قوووتل م، االسووولطات املات،وووة ابلتحقيوووق ة حووواالت الت ديووود والعنوووف ضووود ال،وووح

  نووه ق 201٧عووام تعووود إىل و كوودت إح،ووانات وسووائط اإلعووالم. ممتليووات واالعتوودانات علوو  
ا مشوووويلة عنوووف ضوووود وسووووائط اإلعوووالم ريوووون وصوووف ا   وووو ي حالووووة  ل ة اسبوووول األسوووود ُتسووو

 من  ية.
القضوووان علووو  ممارسوووات الوووزواج املبيووور والوووزواج ترموووي إىل محوووالت للتوعيوووة اً وجتوووري حاليووو -1٩

. وال ُيسووومإل ابإلج ووواض االنتقوووائي سووويان الروموووا وامل،ووورينالالقسوووري الووويت ال توووزال سوووائدة بووون 
اع العوام، فو ن ابلقطواً وملا كانحل املؤسسات ال،حية اراصة غري مرتبطوة إلي ونيو ألجنة اإلانث.ل

ألسووباب  تُنف ووحتلووا الوويت حوو  حتديوود عوودد عمليووات اإلج وواض االنتقائيووة،  و اً موون ال،ووع  جوود
  خر . 

ويعتووزم اسبوول األسووود اعتموواد تشووريعات جديوودة تيفوول احوو ام حقووو  العموول األساسووية،  -20
 ي حالة عمل لألطفوال عن . وق يُبلغ 2018حبلول  اية عام  ،جا ة  لا قانون العمل اسديد

 . 201٧ة عام 
وفيمووا يتعلووق جيافحووة التمييووز علوو   سووا  امليوول اسنسووي  و اهلويووة اسنسووانية،   تنفيووح  -21

املينليوووات واملينليووون ومزدوجوووي امليووول اسنسوووي ومغوووايري اهلويوووة باوووروف عووويش لن ووووض اسووو اتي ية ل
قطاعووات. ففوي القطواع األمووين، اسنسوانية وحواملي صووفات اسنسون، و لوا ابتبوواع  وال متعودد ال

بوصوفه مون  ،"[ لبنوان الينقوةخواو]ال ابلشرطة، إىل جان  "فريوق  ُنشئحل  بية من نقاط االت،
حتسون القوانون اسنوائي اً آليات تعزيز الينقوة املتبادلوة، وحتسون سوالمة هوؤالن األ وااو. و   يضو

ملسووو لة، الوووحي جتوووري صوووياغته التمييوووز، ومووون املقووورر  ن يُعتمووود قوووانون الشوووراكة ا ميافحوووةوقوووانون 
 .2018بن اية عام اً، حالي
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وفيمووا يتعلووق ابملسوواواة بوون اسنسوون، طُلوو  إىل ايووع اهليئووات الوطنيووة واحملليووة خت،ووي   -22
اعتموووادات لتنفيووووح األنشوووطة الووووواردة ة خطوووة عموووول حتقيوووق املسوووواواة بووون اسنسوووون عنووود ختطوووويط 

اليملان، وانضم ممينلو ايع األحزاب السياسية إىل الشبية  وارتفع متينيل املر ة ة ميزانياهتا السنوية.
 السياسية للمر ة. 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفوداً ببيواانت خوالل جلسووة التحواور. وتورد التوصوويات املقدموة ة  ثنوان جلسووة  ٧٣ دىل  -2٣

 ة اسزن اليناي من هحا التقرير.هحه التحاور 
 هانميبيا بتعزيز اسبل األسود إطاره املعياري واملؤسسي ةقو  اإلنسان. و و عت   ادت -2٤

إىل تعزيوز حريوة التعبوري، واملسواواة بون اسنسون، ومحايوة األطفوال مون  ج وودهتوجيوه عل  مواصولة 
 العنف، وإدماج األقليات القومية واأل ااو عدري اسنسية ة اجملتمع.

لويت اختوحها اسبول األسوود ة جموال اإلصوال  القضوائي وج وووده رحبوحل نيبوال ابلتودابري او  -25
الراميووووة إىل ميافحووووة الفسوووواد، وميافحووووة التمييووووز ضوووود املوووور ة وضوووود األ ووووااو  وي اإلعاقووووة، 
وميافحووة العنووف العووائلي والعنووف ضوود املوور ة. و وو عحل اسبوول األسووود علوو  تعزيووز ميتوو   موون 

ايووة تعلقووة جركووز املؤسسووات الوطنيووة لتعزيووز ومحللمبووادا املاً ماوواق حقووو  اإلنسووان واةوورايت وفقوو
  .حقو  اإلنسان )مبادا ابريس(

موع املعوايري  اةيوم اسنوائي املتعلوق ابلتعوحي ليتفوق ورحبحل هولندا ابلتعوديالت املعتمودة  -26
الدوليووووة، و عربووووحل عوووون تفاحهلووووا إزان التحقيقووووات والوووودعاو  ة القضووووااي املتعلقووووة  وووورائم اةوووورب. 
و وووو عحل اسبوووول األسووووود علوووو  اختووووا  مزيوووود موووون التوووودابري لضوووومان حتقيووووق مناسوووو  ة ادعووووانات 

 فين. اال،ح عل ، واالعتدانات كبار املسؤولنالتعحي ، وفساد  
اإلنسوان،  ل األسود علو  العديود مون ال،ويوك الدوليوة ةقوو ورح  بريو بت،ديق اسب -2٧

 .وإنشائه جملس األقليات
و  ادت الفلبن بتقدمي اسبول األسوود تقريور منت،وف املودة لالسوتعراض الودوري الشوامل  -28

يرموي إىل تعزيوز السياسوات واآلليوات للوفووان اً مؤسسوياً ، و  وارت إىل إنشوائه إطوار 2015ة عوام 
 ان حقو  اإلنسان.ابلتزاماته إز 

وهنووأت موزامبيووق اسبوول األسووود علوو  انضوومامه إىل عوودد موون ال،وويوك الدوليووة ةقووو   -2٩
اإلنسوووان. والحاوووحل التووودابري الووويت اختوووحها لتعزيوووز اسوووتقالل ونزاهوووة ومسوووانلة السووولطة القضوووائية، 

 وإنشان وكالة ميافحة الفساد ابعتبارها مؤسسة حيومية مستقلة وقائمة بحاهتا.
مون بحل قطر ابلتدابري امللموسوة الويت اختوحها اسبول األسوود لتحسون إطواره التشوريعي ورح -٣0

بتنايم اسبل األسوود  نشوطة تدريبيوة و نشوطة للتوعيوة اً تعزيز حقو  األطفال. و  ادت  يض جل 
فين، وحريوووة التعبووري، واةوووق ة اة جمووال حقووو  اإلنسوووان، ال سوويما تلووا املتعلقوووة حبمايووة ال،ووح

 دلة.حماكمة عا
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ورحبحل ا ورية كوراي ابلتدابري القانونية والسياساتية اليت اختحها اسبل األسود من  جول  -٣1
تعزيز استقاللية ونزاهة وكفانة السلطة القضائية، و ثنحل عل  التزامه ابملساواة بون اسنسون وعودم 

 التمييز.
علو  إطواره التشوريعي ورحبحل ا ورية مولدوفا ابلتحسوينات الويت  دخل وا اسبول األسوود  -٣2

إطووواره  هجتووورمي التشووو ري، وتعزيوووز  إ ائوووهبغيوووة الت،ووودي للتمييوووز، جوووا ة  لوووا التمييوووز ضووود املووور ة، و 
الوطنيوووة ةقوووو   تهبتعزيوووز واليوووة مؤسسووواً ورحبوووحل  يضوووالتشوووريعي الوووحي يووونام وسوووائط اإلعوووالم. 

 فحة التمييز.اإلنسان ابعتبارها اآللية الوطنية ملنع التعحي ، واآلليات املؤسسية مليا
وهنأت رومانيا اسبل األسود عل  التزامه بتنفيح عدد من االسو اتي يات وخطوط العمول  -٣٣

 الرامية إىل الن وض حبقو  اإلنسان ة البلد.
و عووورب االحتووواد الروسوووي عووون قلقوووه إزان حووواالت التعوووحي  وغوووريه مووون ضوووروب املعاملوووة  -٣٤

الجتوووار ابلبشووور. و  وووار إىل اسوووتمرار التمييوووز ضووود القاسوووية للمحت وووزين، وإزان الوووزايدة ة جووورائم ا
 الروما. السيانية، جن ة  لا مو قاألقليات ال

حتسوون إطوواره التشووريعي واملؤسسووي  إاو  ووادت السوونغال   ووود اسبوول األسووود الراميووة  -٣5
مؤسسوات لرصود تنفيوح سياسوات محايوة حقووو   هةقوو  اإلنسوان، والحاوحل موع االرتيوا  إنشوان

 اإلنسان اليت وضعت ا وزارة حقو  اإلنسان وحقو  األقليات.
ورحبحل صربيا ابلتدابري اليت اختحها اسبل األسود لتعزيز دور  من مااق حقو  اإلنسان  -٣6

ادت . و  و2020-2016واةرايت، واعتماده اس اتي يته اسديدة للحماية من العنف العائلي 
 إطاره مليافحة التمييز إبدخال تعديالت عل  قانون ميافحة التمييز. هبتحسين

مووون السياسوووات، مينووول اسووو اتي ية اً وهنوووأت سووورياليون اسبووول األسوووود علووو  تنفيوووحه عووودد -٣٧
التعليم الشامل، واس اتي ية إدمواج األ وااو  وي اإلعاقوة، واسو اتي ية وقايوة ومحايوة األطفوال 

بت،وديق اسبول األسوود علو  عودة صويوك دوليوة ةقوو  اإلنسوان، و و عته من العنف. ورحبحل 
الوزواج املبيور والوزواج زواج األطفوال و عل  إ كان الوعي، واختوا  تودابري صوارمة مليافحوة ممارسوات 

 ائف الروما واأل ياا وامل،رين.و ط ة  وساطالقسري 
ختيوواري التفاقيووة حقووو  ورحبووحل سوولوفاكيا بت،ووديق اسبوول األسووود علوو  اليوتوكووول اال -٣8

الطفووول املتعلوووق إبجوووران تقووودمي البالغوووات، واليوتوكوووول االختيووواري امللحوووق ابلع ووود الووودوا ارووواو 
ابةقوووو  االقت،وووادية واالجتماعيوووة والينقافيوووة، واالتفاقيوووة املتعلقوووة نفوووض حووواالت انعووودام اسنسوووية 

ود املتعلقووة إبنشوووان إطوووار . و قووورت ابإلصووالحات القانونيوووة الووويت  دخل ووا اسبووول األسووو1٩61 لعووام
  امل ملناهضة التمييز، ومثنحل التقدم الحي حتقق ة جمال تعزيز استقالل السلطة القضائية.

ورحبووحل سوولوفينيا ابلتطووورات التشووريعية اإلجيابيووة املتعلقووة بعوودم التمييووز، والتوودابري املتاووحة  -٣٩
ميافحوووة التحيوووز ضووود  فوووراد مليافحوووة القوالووو  النمطيوووة اسنسوووية. و ووو عحل اسبووول األسوووود علووو  

  اسبوول األسووود و وو عحل األقليووات اإلثنيووة، وتينقيووف املوووظفن اةيووومين بشووأن حقووو  اإلنسووان.
كحلا عل  إيالن اهتمام خواو لضورورة حتسون تسو يل املواليود، ال سويما األطفوال املنتمون إىل 

 .ملتال  عن مقليات اإلثنية، واألطفال ااأل
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ندموواج االجتموواعي لطووائفيت الرومووا سبوول األسووود لاتي ية اورحبووحل دولووة فلسووطن ابسوو   -٤0
 ، وارطوات اليت اختحها ة جماا األعمال الت ارية وحقو  اإلنسان.2020-2016وامل،رين 

و  وووادت السوووويد ابسوووتمرار اسبووول األسوووود ة سوووعيه للوفوووان ابلتزاماتوووه ة جموووال حقوووو   -٤1
  هحا ال،دد.اإلنسان، و  عته عل  بحل مزيد من اس ود ة

فين ة الل نووة الوويت اممينلووي اجملتمووع املوودي وال،ووحاسبوول األسووود ورحبووحل سويسوورا إبدراج  -٤2
فين، و عربوووووحل عووووون قلق وووووا إزان ا نشوووووئحل للتحقيوووووق ة حووووواالت العنوووووف واالعتووووودان علووووو  ال،وووووح

 .نفيااجملتمع املدي وال،ح يممينلعمل الحي تتسم به بيئة االستقطاب الشديد 
ابلتوزام اسبول األسوود بعمليوة االسوتعراض سوابقاً  ورية مقودونيا اليوغوسوالفية و  ادت ا -٤٣

لتنفيووح التوصوويات املنبينقووة عوون اسولووة الينانيووة.  هاوابلعديوود موون التوودابري الوويت اختووحالوودوري الشووامل، 
 الوطنية ملتابعة وتنسيق تنفيح التزاماته الدولية.ته آلي اسبل األسود والحاحل مع التقدير إنشان

قووانون  موون ماوواق حقووو  اسبوول األسووود ليشوويت مووع التقوودير اعتموواد  - والحاووحل تيمووور -٤٤
 ئهو  ووادت إبنشوواالتمييووز، وقووانون املسوواواة بوون اسنسوون.  يافحووةاإلنسووان واةوورايت، وقووانون م

 وكالة ميافحة الفساد.
ة ة هتموووام كيوووف  درج اسبووول األسوووود توصووويات اسولوووة الينانيوووابوالحاوووحل تركمانسوووتان  -٤5

سياسوواته العامووة. ورحبووحل إبنشووائه وكالووة ميافحووة الفسوواد ابعتبارهووا مؤسسووة حيوميووة مسووتقلة، 
 لتنفيح العديد من اس اتي يات حقو  اإلنسان.ج وده  ببحلو 

مشووواورات إىل اً اسوووتنادوالحاوووحل  وكرانيوووا بشووويل إجيوووايب  ن تقريووور اسبووول األسوووود  ُعووود  -٤6
وات لتنفيوح التوصويات املنبينقوة عون اسولوة الينانيوة، جوا ة وطنية  املة، و  ادت جا اختحه من خط

م مسواوة  لا الت،ديق عل  ال،يوك الدولية ةقوو  اإلنسوان. والحاوحل  ن اسبول األسوود قود
 ة حقو  اإلنسان.مالية إىل عمل مفوضي

من تقدم كبري ة اإلصوال  التشوريعي ه اسبل األسود حققوالحاحل اململية املتحدة ما  -٤٧
علوو  تنفيووح التوصوويات املتعلقووة ابإلصووالحات االنتاابيووة الوويت قوودم ا  هاملؤسسووات. و وو عت وبنووان

موون منامووة األموون والتعوواون ة اً ميتوو  املؤسسووات الدرقراطيووة وحقووو  اإلنسووان، ابعتبوواره جووزن
 عونو عربحل عون قلق وا إزان عودم إحوراز تقودم فيموا يتعلوق جيافحوة اإلفوالت مون العقواب   ورواب.

 فين.اب، ومحاية حرية وسائط اإلعالم، والتحقيق ة االعتدانات عل  ال،حجرائم اةر 
ورحبحل الووالايت املتحودة إبنشوان اسبول األسوود سنوة لرصود التحقيقوات ة االعتودانات  -٤8

فين والت ديدات املوج ة إلوي م، لين وا  عربوحل عون قلق وا إزان إخفوا  اسبول األسوود اعل  ال،ح
  ووا تشووعر ابإلحبوواط السووتمرار التمييووز ضوود إىل و  ووارت  لتحقيقووات.ا تلوواة إحووراز تقوودم ة 

املينليووات واملينليوون ومزدوجووي امليوول اسنسوووي فئووات جمموعووات األقليووات، ال سوويما طائفووة الرومووا، و 
 ومغايري اهلوية اسنسانية وحاملي صفات اسنسن. 

الدوليوووة ةقوووو  ونوهوووحل  وروغوووواي بت،وووديق اسبووول األسوووود علووو  العديووود مووون ال،ووويوك  -٤٩
وبغووان األطفووال واسووتادام م ة املووواد  األطفووال القووانون اسنووائي لت وورمي بيووعإصووال  اإلنسووان، و 

اإلابحية. ورحبحل بتودابريه الراميوة إىل حتسون إطواره املعيواري واملؤسسوي بغيوة القضوان علو  التمييوز 
 ضد املر ة. 
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دات ةقوووو  اإلنسوووان، و  وووادت  وزبيسوووتان بت،وووديق اسبووول األسوووود علووو  عووودة معاهووو -50
غووري   ووا   ووارت إىل وجووود  ووواغل  .افحووة التمييووزميبشووأن واعتموواده عوودة قوووانن، جووا ة  لووا 

 تتعلق ابلقوال  النمطية بشأن األقليات، وارتفاع معدل البطالة ة صفوف ا. 
 ةمايوووسبووول األسوووود ةو حاطوووحل ا وريوووة فنوووزويال البوليفاريوووة علمووواً ابس وووود الووويت يبوووحهلا ا -51

ورحبوحل إبطواره القوانوي اسديود مليافحوة التمييوز والتعوديالت القانونيوة للمعاقبوة . حقو  اإلنسوان
عل  نشر خطاب اليراهية، وسلطحل الضون عل  التدابري املتاحة لتحسن محاية ضوحااي العنوف 

 العائلي. 
قليوات وميافحوة و ثنحل  لبانيا علو  التوزام اسبول األسوود بتنفيوح اسو اتي ياته املتعلقوة ابأل -52

االجتار ابأل ااو، وج وده ليفالة املساواة بن اسنسن وميافحة العنف العائلي. واستفسرت 
 عن اإلصالحات الرامية إىل ضمان التمويل الالزم لتعزيز حقو  األقليات.

التعلوويم  خوودماتو  ووارت اسزائوور إىل اس ووود الوويت بووحهلا اسبوول األسووود موون  جوول حتسوون  -5٣
التعلويم لألقليوات. و  وارت الوصوول إىل واملسواواة ة  لل ميع ، ال سيما التعليم الشاملوالتدريس

إىل التوودابري التشووريعية املتاووحة مليافحووة التمييووز ضوود املوور ة، والتوودابري اراصووة ةمايووة حقووو  اً  يضوو
 األ ااو  وي اإلعاقة.

اإلنسووووان والحاوووحل  نوووودورا ت،وووديق اسبوووول األسوووود علوووو  عووودد موووون معاهووودات حقووووو   -5٤
 .2015عام ة  التمييز ضد األ ااو  وي اإلعاقة األساسية، واعتماد قانون حار

و وو عحل  نغوووال اسبوول األسووود علوو  مواصوولة ج وووده الراميووة إىل تنفيووح التوصوويات الوويت  -55
قبل ا ة االستعراض السابق، ال سيما تلا املتعلقة ابلتعليم الشامل لل ميع، وإدماج األ ااو 

 ة، وميافحة االجتار ابلبشر. وي اإلعاق
عوووويش املينليووووات  ظووووروفاسبوووول األسووووود اسوووو اتي ية حتسوووون وضووووع ورحبووووحل األرجنتوووون ب -56

، وخطة العمل مون  جول حتقيوق املسواواة اهلوية اسنسانية يامليل اسنسي ومغاير  يومزدوج واملينلين
 بن اسنسن، واس اتي ية إدماج األ ااو  وي اإلعاقة.

ينيوووا موووع التقووودير التووودابري الووويت اختوووحها اسبووول األسوووود لوووزايدة متينيووول املووور ة ة والحاووحل  رم -5٧
لتعزيوز اةوق ة اليت اختحها إىل التدابري اً و  ارت  يض. لمشاريعتنايم النسان لملان، وتش يعه الي 

التعلووويم لل ميوووع، جوووا ة  لوووا التينقيوووف ة جموووال حقوووو  اإلنسوووان، ورحبوووحل ابرطووووات املتاوووحة 
 مليافحة االجتار ابلبشر. 

و عربحل  س اليا عون قلق وا إزان التقوارير الويت تتحودث عون التمييوز والعنوف ضود املينليوات  -58
ممارسوة نية وحاملي صفات اسنسون، وإزان واملينلين ومزدوجي امليل اسنسي ومغايري اهلوية اسنسا

العديوود موون اختووا  دون مووير، و لووا علوو  الوورغم موون موون فين اوختويووف ال،ووح الضووغوط السياسووية
إزان التقوارير الويت تفيود  ن الفسواد ال يوزال اً التدابري ملعاسة هحه املسائل. و عربحل عن قلق وا  يضو

 وة قطاعات ال،حة، والتعليم، والعمالة.ة  وساط الشرطة، والسلطة القضائية، اً متفشي
و ثنووحل النمسووا علوو  ج ووود اسبوول األسووود الراميووة إىل تعزيووز سوويادة القووانون، جووا ة  لووا  -5٩

زال يووووإصووووال  ناام ووووا القضووووائي. و  ووووارت إىل  نووووه رغووووم التقوووودم احملوووورز ة الت،وووودي للتمييووووز، ال 
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و عربووحل عوون قلق ووا إزان العنووف ضوود  للتمييووز ة لتلووف جموواالت اةيوواة. ونتعرضوويالرومووا السوويان 
 فين.اال،ح
اً، والحاوووحل   ربي وووان اإلصوووالحات الووويت  جراهوووا اسبووول األسوووود مليافحوووة الفسووواد فعليووو -60
لعدالوة،  و التوأثري ه وكالة ميافحة الفسواد، واعتمواده تشوريعات بشوأن إعاقوة سوري اح سيما إنشا ال

 .موج في ا دون 
سووووود مؤسسووووات لتلفووووة لتعزيووووز حقووووو  اإلنسووووان والحاووووحل بوووويالرو  إنشووووان اسبوووول األ -61

إال   ا   ارت إىل األثر احملدود الحي  حرزتوه هوحه املؤسسوات. و عربوحل بويالرو  عون  ومحايت ا.
  مل ا ة  ن توا اةيومة االهتمام الواج  لزايدة فعالية اآلليات الوطنية ةقو  اإلنسان.

ةمايووووووة حقووووووو  الفئووووووات الضووووووعيفة، والحاووووووحل بووووووواتن اس ووووووود الوووووويت تبووووووحهلا اةيومووووووة  -62
 والتعديالت اليت  ُدخلحل عل  القانون اسنائي، وقانون املساواة بن اسنسن.

و  ووادت البوسووونة واهلرسووا   وووود اةيومووة الراميوووة إىل تعزيووز إطارهوووا املؤسسووي ةقوووو   -6٣
لوو  اإلنسووان، وت،ووديق ا علوو  جوول ال،وويوك الدوليووة ةقووو  اإلنسووان. وهنووأت اسبوول األسووود ع

 وضع آلية وطنية ملتابعة تنفيح التزاماته الدولية. روعه ة 
ودعوووووحل اليازيووووول اسبووووول األسوووووود إىل وضوووووع إجوووووران لتحديووووود حووووواالت انعووووودام اسنسوووووية.  -6٤

والحاووحل ج وووده موون  جوول ضوومان جووي الضوورر النوواجم عوون جوورائم اةوورب. و  ووادت ابعتموواده 
وإنشوووائه آليوووة وطنيوووة ملنوووع التعوووحي ، واعتمووواده قووووانن ميافحوووة التمييوووز واملسووواواة بووون اسنسووون، 

 .20٣0االس اتي ية الوطنية للتنمية املستدامة 
ونوهووووحل بلغوووواراي بتنفيووووح اسبوووول األسووووود قووووانون  موووون ماوووواق حقووووو  اإلنسووووان واةوووورايت  -65
اسوووتقالليته. و  وووادت إبنشوووان اسبووول األسوووود وكالوووة ميافحوووة واليتوووه و عوووزز حيووود ، 201٤ لعوووام

 ده الرامية إىل تعزيز املساواة بن اسنسن ومحاية حقو  الطفل.الفساد، و  و 
ورحبووحل كنوودا   ووود اسبوول األسووود الراميووة إىل الت،وودي للتمييووز ضوود املينليووات واملينليوون  -66

ومزدوجووي امليوول اسنسووي ومغووايري اهلويووة اسنسووانية وحوواملي صووفات اسنسوون، ومتسوويه ابةووق ة 
 عربحل عن قلق وا لين ا مسريات االفتاار ة بودغوريتسا. لتنايم بت،رحيه حرية الت مع والتعبري 

فين يتعرضوووووون للت ديووووود وللضوووووغوطات اإزان التقوووووارير الووووويت تفيووووود  ن وسوووووائط اإلعوووووالم وال،وووووح
 االقت،ادية.

عل  قانون ميافحة التمييز املعدل الحي  عواد  تهوهنأت  يلي اسبل األسود عل  موافق -6٧
م،ووطلحي "التمييووز" و"خطوواب اليراهيووة" إبدموواج عناصوور املعووايري األوروبيووة ضوومن نوو   عريووفت

هووحا القووانون. و عربووحل  وويلي عوون قلق ووا ألن اسبوول األسووود ق ي،وود  بعوود علوو  بعووض ال،وويوك 
 الدولية ةقو  اإلنسان.

و  وووارت ال،ووون إىل اعتمووواد قوووانون ميافحوووة التمييوووز، وقوووانون املسووواواة بووون اسنسووون،  -68
عوون اعتمووواد اسوو اتي يات ملنوووع العنووف العوووائلي  انون حقووو  األ وووااو  وي اإلعاقووة، فضوووالً وقوو

 ومحاية األطفال من العنف.
 مون اإلجورانات مون  جول منوع وقموع الفسواد.اً و كر وفد اسبل األسوود اختوا  البلود مزيود -6٩

 كينوووور  قضووووية ضوووود موووووظفن عمووووومين  سووووفرت عوووون ف،وووول 1 000  تسوووو يل  كينوووور موووون فقوووود 
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. وعالوة عل   لوا، ترتو  علو  حواالت الفسواد الويت ناور في وا امليتو  من م موظف 200 من
 اهتوامقرار  ٣6واً، حتقيق ٩٩ ما جمموعه اراو للمدعي العام خالل السنوات األربع منح إنشائه

عوون إدانووة املت موون في ووا. وفيمووا يتعلووق  قضووية 18أتكوودت ايع ووا. وعووالوة علوو   لووا،  سووفرت 
 11٩ مووعفُتحووحل حتقيقووات ماليووة فقوود   اة،ووول علي ووا ب،ووورة غووري مشووروعة،  ابملمتليووات الوويت

 رايً. اعتبااً  ا، 1٤واً طبيعياً  ا،
 وة هووووحا ضوووومن  ولوايهتووووا. المتطوووووير حريووووة اإلعووووموضوووووع مواصوووولة اةيومووووة ووضووووعحل  -٧0

ال،وودد، جوور  التاطوويط العتموواد تشووريعات جديوودة ملنووع  ي ضووغوط سياسووية ال مووير هلووا علوو  
قوووانون جديووود بشوووأن حريوووة اإلعوووالم ة جووور  التاطووويط العتمووواد العاموووة، و  ياإل اعوووالبووود  هيئوووة
قضوية  2٤حورك فين  ولوية، وقد اويعتي اسبل األسود ميافحة العنف ضد ال،ح .2018 عام

 إداانت عل  مد   ربع سنوات. ٩اهتام وقرار  1٣ سفرت عن ا النوع من هح
الروموووا وامل،ووورين،   تنفيوووح االسووو اتي ية الينالينوووة السووويان وفيموووا يتعلوووق حبقوووو  وحووورايت  -٧1

. وتسوووتند هوووحه االسووو اتي ية إىل 2020-2016لندمووواج االجتمووواعي للروموووا وامل،ووورين للفووو ة 
مووع اً وقع ووا اسبوول األسووود، وتتفووق متامووالوويت قووو  اإلنسووان وحقووو  األقليووات ةال،وويوك الدوليووة 

الرومووا. وترمووي هووحه االسوو اتي ية الوويت تسووتند إىل لسوويان اإلطووار األورويب لندموواج االجتموواعي ل
حتسوون ة اجملتمووع موون  جوول الرومووا وامل،وورين  السوويانمبوود ي املسوواواة وعوودم التمييووز إىل إدموواج 

وضوووع م االجتمووواعي واالقت،وووادي. وة جموووال التعلووويم، ارتفوووع عووودد  طفوووال الروموووا الوووحين التحقووووا 
لطوووالب الروموووا وامل،ووورين ة املووودار  لمووونإل دراسوووية  ابملووودار  علووو  ايوووع املسوووتوايت، و تيحوووحل

 االبتدائية. ار ليت  الدراسية ابجملان ة املدالينانوية واسامعات، وُوفرت هلم ا
ري واملؤسسوووي ةمايوووة حقوووو  إطووواره املعيووواتعزيوووز اسبووول األسوووود بورحبوووحل كووووت ديفووووار  -٧2

ة، ال سوويما ة جمووال اةقووو  الحاووحل  ن العديوود موون التحوودايت ال تووزال قائمووا لين وو. اإلنسووان
أل ووااو  وي اإلعاقووة تلووا املتعلقووة اباملدنيووة والسياسووية، واملسوواواة وعوودم التمييووز، جووا ة  لووا 

 واملنتمن إىل األقليات.
ورحبوووحل كرواتيوووا   وووود اسبووول األسوووود التشوووريعية الراميوووة إىل ميافحوووة العنوووف العوووائلي،  -٧٣

التقدم ة هحا ال،دد، جا ة  لا بتووفري املزيود مون و  عحل اسبل األسود عل  إحراز مزيد من 
املالجووول للنسوووان الالئووووي وقعووون ضووووحااي هوووحا العنوووف، وإاتحووووة التمويووول اليوووواة للمناموووات غووووري 

و و عحل كرواتيوا اسبول األسوود علو  مواصولة ج ووده  اةيومية اليت تقدم خدماهتا إىل الضحااي.
ودين، وحماكموووات جووورائم اةووورب، وتعوووويض لفووو ة موووا بعووود اةووورب فيموووا يتعلوووق ابأل وووااو املفقووو

 الضحااي.
الووحي قوودم حملووة عامووة عوون حالووة غووين ابملعلومووات و عربوحل تشوويييا عوون تقووديرها للعوورض ال -٧٤

ة العديود مون جمواالت هوحا البلود حقو  اإلنسان ة اسبل األسوود. و قورت ابلتقودم الوحي  حورزه 
 حقو  اإلنسان، و  عته عل  مواصلة ج وده.

إكووووادور اسبووول األسوووود علووو  التقووودم الوووحي  حووورزه ة جموووال حقوووو  اإلنسوووان،  وهنوووأت -٧5
 سيما اس اتي يته إلدماج األ ااو  وي اإلعاقة، واس اتي يته الوطنية للتنمية املستدامة. ال
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تعزيوز حقوو  اإلنسوان، جوا ة و  ادت م،ر جا  حرزه اسبل األسود من تقودم ة جموال  -٧6
ميافحوووة التمييوووز، واعتمووواد اسووو اتي ية وطنيوووة مليافحوووة االجتوووار و  ،القوووانويحتسووون إطووواره  لوووا 
 ابلبشر.

و  ادت إستونيا بتعاون اسبل األسود مع آليات حقو  اإلنسان التابعة لألمم املتحدة،  -٧٧
حقووو  اإلنسووان. ورحبووحل   ووود ة جمووال الدوليووة  هآليووة وطنيووة ملتابعووة التزاماتوو إنشووانجووا ة  لووا 

سود مليافحة العنف ضد املر ة، و  عته عل  اختا  املزيد من ارطوات مليافحة العنوف اسبل األ
 العائلي.

ة تعزيوز سويادة القوانون، ومحايوة اً كبوري اً  و  ارت فرنسا إىل  ن اسبول األسوود  حورز تقودم -٧8
 األقليات، وميافحة الفساد إبنشائه وكالة متا،،ة هلحا الغرض.

يافحووة الفسوواد ابعتموواد تشووريعات، مل الوويت اختووحها اسبوول األسووود و قوورت غووابون التوودابري -٧٩
وإنشووان وكالووة ملنووع الفسوواد، وإنشووان من،وو  املوودعي العووام اروواو. وهنووأت اسبوول األسووود علوو  

 صالحه القانون اسنائي.إبصة ج وده مليافحة العنف ضد املر ة، وخا
اسبل األسوود مون  جول تعزيوز  و  ارت جورجيا مع التقدير إىل السياسات اليت اعتمدها -80

ورحبوحل بت،وديق اسبول األسوود علو  اتفاقيوة  .سن والقضان عل  التمييز والعنفاملساواة بن اسن
 سطنبول(.ا)اتفاقية  نزا وميافحت ماوالعنف املالنسان العنف ضد من للوقاية  جملس  ورواب

ايت، حقوووو  اإلنسوووان واةووور و ثنووحل  ملانيوووا علووو  متديووود اسبوول األسوووود واليوووة  مووون ماوواق  -81
املينليوات واملينليون ومزدوجوي امليول اسنسوي ومغوايري ظوروف عويش  والتحسينات الويت  دخل وا علو 

موووع اجملتموووع املووودي ة إطوووار البلووود   وووادت بتعووواون و اهلويوووة اسنسوووانية وحووواملي صوووفات اسنسووون. 
 .اةاا الستعراض الدوري الشامللحتضريه 

 اسبووول األسوووود التطوووورات التشوووريعية ة جموووال عووودم التمييوووز، واعتموووادو  وووارت غووواان إىل  -82
رمووي إىل حتسوون مشوواركة املوور ة ة العمليووة االنتاابيووة. و  ووارت تاالنتاووايب ه قانونووتعووديالت علوو  

إىل  نه عل  الرغم من اس ود املبحولة، ال يزال األ ااو من  صول الروما واأل ياا وامل،ورين 
 يواج ون التمييز.

و ثنحل اليوانن عل  إعمال اسبل األسود حقو  اإلنسوان ة اسو اتي ياته وخطوط عملوه  -8٣
اقوة، واالجتوار املتعلقة ابألقليات، واملساواة بن اسنسون، والعنوف العوائلي، واأل وااو  وي اإلع

ابلتقوودم التشوووريعي واملؤسسوووي احملووورز ة جموواا سووويادة القوووانون وميافحوووة اً و  وووادت  يضووو .ابلبشوور
 فساد.ال

و ثنحل هندورا  عل  ما حققوه اسبول األسوود مون تقودم ة تنفيوح التوصويات املقدموة ة  -8٤
الدورات السابقة، ال سيما الت،ديق عل  عدة معاهدات دولية ةقو  اإلنسان، واعتماده تدابري 

 ةماية حقو  املينليات واملينلين ومزدوجي امليل اسنسي ومغايري اهلوية اسنسانية.
ضووع إطووار قووانوي ومؤسسووي مسووتقر موون  جوول و حل آيسوولندا   ووود اسبوول األسووود حبووور  -85

 لتعزيز حقو  اإلنسان ومحايت ا.
و  وووادت اهلنووود جوووا حققوووه اسبووول األسوووود مووون تقووودم ة جموووال محايوووة حقوووو  اإلنسوووان،  -86
 ضوووعف الفئوووات، و  وووارت إىل اسووو اتي ياته وخطوووط عملوووه الووويت تركوووز علووو   يتعلوووقسووويما موووا  ال
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إبنشووان اً ن، واألطفووال، وكبووار السوون، واألقليووات، واأل ووااو  وي اإلعاقووة. و  ووادت  يضووالنسووا
 قانون حار التمييز ضد األ ااو  وي اإلعاقة. هاسبل األسود جملس حقو  الطفل، واعتماد

بول األسوود قوو  اإلنسوان الويت وضوع ا اسالعديودة ةسو اتي يات ابال ورحبحل إندونيسويا -8٧
، 20٣0لعوام الوطنيوة للتنميوة املسوتدامة  ةسو اتي ياالو  وادت ابعتمواد  .ضعيفةةماية الفئات ال

 وإنشائه آلية رصد وطنية لن راف عل  التوصيات املقدمة من مناومة األمم املتحدة. 
والحاووووحل ا وريووووة إيووووران اإلسووووالمية ابرتيووووا  العديوووود موووون التوووودابري الوووويت اختووووحها اسبوووول  -88

األسوووود، جوووا ة  لوووا وضوووعه اسووو اتي يات حموووددة لضووومان تيوووافؤ فووورو اة،وووول علووو  التعلووويم 
لألقليات، وزايدة عدد  طفال الروما الحين يلتحقون ابملودار  االبتدائيوة. و عربوحل عون قلق وا إزان 

ملواصلة اس ود الرامية إىل زايدة مستو  التحوا   طفوال الروموا ابملودار  االبتدائيوة،  اةاجة امللحة
 اليت تست دف م.والتغل  عل  القوال  النمطية السلبية 

ورح  العرا  ابلتقدم الحي  حرزه اسبل األسود ة تنفيح التوصويات الويت تلقاهوا خوالل  -8٩
العديوود موون اهليئووات هبوودف محايووة حقووو   ئهإنشووا، وسوولط الضووون علوو  السووتعراضولووة الينانيووة لاس

 اإلنسان.
 بحهلا اسبل األسود من  جل تعزيز نزاهة السلطة القضوائية.يابس ود اليت  آيرلنداورحبحل  -٩0

، 2020-2016إىل االسو اتي ية اسديودة للحمايوة مون العنوف العوائلي  إجيوايببشويل  و  ارت
إىل محايووة حقووو  املينليووات واملينليوون ومزدوجووي امليوول ورحبووحل ابعتموواد اسبوول األسووود توودابري ترمووي 

 اسنسي ومغايري اهلوية اسنسانية وحاملي صفات اسنسن، والت،دي للتمييز ضد األقليات. 
و  ادت إيطاليا جشاركة اسبل األسود ة ميافحة العنوف العوائلي، والعنوف ضود املور ة،  -٩1

املبحولة ة جماا التينقيوف والتودري  بشوأن حقوو  ل  ود لواالجتار ابلبشر. و عربحل عن تقديرها 
 اإلنسان، والنتائال اليت حتققحل ة جمال ميافحة التمييز.

اً ورحبحل  يض ورحبحل ليبيا ابلتقدم الحي  حرزه اسبل األسود ة تعزيز حقو  اإلنسان. -٩2
والتودابري الويت ترموي ابعتماد عدد مون التودابري التشوريعية الراميوة إىل تعزيوز نزاهوة السولطة القضوائية، 

 إىل حتسن القانون االنتاايب بغرض زايدة مشاركة املر ة ة اةياة العامة.
ونوهحل مدغشقر بت،ديق اسبل األسود عل  اتفاقية جملس  ورواب بشأن منوع وميافحوة  -٩٣

شور، ورحبحل ابعتماده اس اتي يته الوطنية مليافحة االجتار ابلب العنف ضد املر ة والعنف العائلي.
وقانون اةماية من العنف العائلي، والتعديالت اليت  ُدخلحل عل  القانون اسنائي لتحسن محايوة 

 ضحااي العنف العائلي.
اسبوول األسووود اسوو اتي يات وطنيووة لتلفووة موون  جوول الن وووض  وضووعو  ووارت موواليزاي إىل  -٩٤

اةمايوووة مووون العنوووف  اعتمووواد قوووانونيوووؤدي و عربوووحل عووون  مل وووا ة  ن  حبقوووو  اإلنسوووان ة البلووود.
ةوودوث العنووف إىل الت،وودي  2020-2016العووائلي واسوو اتي ية اةمايووة موون العنووف العووائلي 

 .العائلي ضد املر ة
و ثنحل ملديف عل  ج ود اسبل األسود الرامية إىل حتقيق املساواة بون اسنسون، وزايدة  -٩5

ة الفسوواد إبنشووان وكالووة ميافحوووة مشوواركة املوور ة ة صوونع القووورار السياسووي، وعلوو  التزامووه جيافحووو
 .2016الفساد ة عام 
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 هو قرت امليسيا ابلتقدم الحي  حرزه اسبل األسود ة محاية األطفال واملراهقن بتنفيوح -٩6
ايوة مون ، وابعتماده اسو اتي ية اةم2021-201٧اس اتي ية وقاية ومحاية األطفال من العنف 

 .2020-2016العنف العائلي 
عملية الرامية إىل إنشان آلية وطنية ملتابعة وتنسيق الغرب إبطال  اسبل األسود ورح  امل -٩٧

ابلتووودابري التشوووريعية الووويت اعتمووودها لتعزيوووز اً تنفيوووح التزاماتوووه الدوليوووة ةقوووو  اإلنسوووان. ورحووو   يضووو
 استقاللية السلطة القضائية ونزاهت ا.

 اسبل األسود.ورحبحل اليتغال ابلتقرير الوطين الشامل الحي قدمه  -٩8
ورحبووووحل دولووووة بوليفيووووا املتعووووددة القوميووووات ابلعموووول الووووحي اضووووطلعحل بووووه وزارة حقووووو   -٩٩

اإلنسوووان وحقوووو  األقليوووات، بوصوووف ا املؤسسوووة العاموووة امليلفوووة جيافحوووة التمييوووز، ووضوووع اسبووول 
 .حقو  اإلنسان األسود سياسات ةماية

بووحهلا اةيومووة تعلوو  اس ووود الوويت  وة البيووان ارتووامي، سوولط وفوود اسبوول األسووود الضووون -100
متعوودد التا،،ووات للوقايووة موون اً فريقوو 1٧بغيووة ميافحووة العنووف ضوود املوور ة، و  ووار إىل تشووييل 

العنوووف العوووائلي والعنوووف ضووود األطفوووال، واعتمووواد تعوووديالت علووو  بروتوكوووول العمووول املتعلوووق جنوووع 
تطوير املالجل، اً  يض العنف العائلي. وتضمنحل خططه الرامية إىل ميافحة العنف ضد األطفال

 وفتإل خط جماي للمساعدة، وإنشان مراكز إلدارة األزمات.
ة  الواردمع التعريف قانون اسنائي لل بل األسود الة  املدرجويتطابق تعريف التعحي   -101

اتفاقية مناهضة التعحي  وغريه مون ضوروب املعاملوة  و العقوبوة القاسوية  و الالإنسوانية  و امل ينوة. 
 فعووال التعوووحي  الووويت يرتيب وووا املوظفوووون  لووو خطوووط اسبووول األسوووود ل،ووياغة جوووزانات   ووود عد قووو 

 . اتقادمعدم جيري النار ة إعالن العموميون، و 
لألطفوووال  وي اإلعاقوووة لل ميوووع موضووووع ضووومان التعلووويم الشوووامل اسبووول األسوووود ووضوووع  -102

، ة ة ناووام التعلوويم العووامي اإلعاقووموون  و  طفووالً  ٤ 8٩2ضوومن  ولوايتووه، و  تسوو يل مووا يقووارب 
مون تالميوح املودار  اً تلميوح 60و املودار  االبتدائيوةمون تالميوح اً تلميح 80سو  ق لتحبينما ق ي
 بينالثة مراكز للموارد املتا،،ة.الينانوية 
و كد اسبل األسود من جديد التزامه بعملية االسوتعراض الودوري الشوامل، و وير ايوع  -10٣

 توصياهتا، ومالحااهتا.الوفود عل   سئلت ا، و 

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
وترررررد  ،نظررررر اجلبررررل األسررررود ل التوصرررريات الرررر  لترررردم  ل أثنرررراء جلسررررة التحرررراور -10٤
 :يلي التوصيات ال  حتظى بتأييده فيما

اختررات ترردابم ل ررمان أن ت رر لس قيةررة مسررتقلة ابلتحقيررق ل ادعرراءات  1-10٤
املفرررل للقرروة، هم اسررتادامممارسررة أفررراد الشرررعة التعررسيء، أو سرروء املعاملررة، أو 

 إىل العدالة )غاان(؛مرتكبيها وتقدمي مجيس 
اختات املزيد من اخل وات للتصدي للفساد، وكفالة هنج متسق وشامل  2-10٤

 ت واحملاكمات املتعلقة ابلفساد )أسرتاليا(؛إلجراء التحقيقا
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تعزيرررررز ثقافرررررة مشررررراركة الشررررربا  ل  هامواصرررررلة تنفيرررررس تررررردابم قررررردف ٣-10٤
إىل االسررررتاتي ية الوعنيرررة اا اسرررتناد ي،سرررتوحمل احمللررري وا تمعررراملالقررررار علرررى  صرررنس

 )رومانيا(؛ ٢٠٢١-٢٠١٧للشبا  
اخترررات املزيرررد مرررن اخل ررروات ل رررمان املمارسرررة الكاملرررة  ريرررة التعبرررم  ٤-10٤

ل بر  اإلتاعرة والتلفزيرون  قيةرةضرمان اسرتقال  عرن عريرق واإلعالم، مبرا ل تلر  
 جلبل األسود )كندا(؛ا

اختررات اإلجرررراءات الكفيلرررة ب رررمان اسررتقاللية اخلررر  التحريرررري للبررر   5-10٤
 اإلتاعي العام )السويد(؛

آليات أكثر فعاليرة ملرالبرة املستشرفيات الر  ارري االاتبرارات إنشاء  6-10٤
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(؛
 العائلي )ماليزاي(.كفالة توفم لدر كاف من املالجئ ل حااي العنف  ٧-10٤

قري وحتظى التوصيات التالية بتأييد اجلبل األسود السي يررحمل أهنرا نرتفذترست ابلفعرل أو  -105
 ل عور التنفيس:
التصررررديق علررررى تعررررديالت كمبرررراال لنظررررام رومررررا األساسرررري للمحكمررررة  105-1

اجلنائيرررة الدوليرررة بشرررأن جرنرررة العررردوان )تعرررديالت كمبررراال( )أنررردورا(؛ واإلسرررراع ل 
 غة مشروع لانون التصديق على تعديالت كمباال )جورجيا(؛صيا
لتغلء على حتدايت تنفيس املعايم القانونية رامية إىل الاتكثيف اجلهود  105-2

 الدولية بتعزيز فعالية اإلعار املؤسسي الوعين  قوق اإلنسان )انميبيا(؛
ي  قرروق مواصررلة االسررتثمار ل عمليررة التنفيررس الفعلرري لرعررار املعيررار  ٣-105

اإلنسرران، وتلرر  ضرردف ضررمان حتقيررق أقررداف قررسا اإلعررار ب ريقررة سررليمة وفعالررة 
 (؛سابقاا ة مقدونيا اليوغوسالفية )مجهوري
لعهرد الردو  لامتثاهلرا  رمان إجراء حتليل لانوين للتشرريعات الوعنيرة ل ٤-105

اخلررراحل اب قررروق املدنيرررة والسياسرررية، وتلررر  بتنفيرررس التوصررريات الررر  الترررزم البلرررد 
 )تركمانستان(؛ نفيسقابت

زيرررد مرررن التررردابم الراميرررة إىل مواءمرررة تشرررريعات  الوعنيرررة مررررس املاخترررات  105-5
 )أوكرانيا(؛اا الصكوك الدولية ال  صدق عليها مؤار 

تعزيرررز الوسرررائل املتاحرررة ألمرررني مظررراا حقررروق اإلنسررران وا ررررايت بغيرررة  105-6
 )السنغا (؛ملبادئ ابريس اا متكين  من االض الع بواليت  وفق

ملبرادئ ابريرس، وتزويردقا اا تعزيز مؤسست  الوعنية  قوق اإلنسان وفق ٧-105
وتعزيرز مؤسسرت  الوعنيرة  قروق ؛ ليشر ( - واملالية الكافية )تيمورابملوارد البشرية 

ملبررادئ ابريررس )أوكرانيررا(؛  اا اإلنسرران، وأمررني مظرراا حقرروق اإلنسرران وا رررايت وفقرر
 قوق اإلنسان مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية لتعزيرز  وتزويد مؤسست  الوعنية
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مؤسسة أمرني مظراا ملبادئ ابريس )الربتغا (؛ وتعزيز اا لدرهتا على تنفيس واليتها وفق
 ملبادئ ابريس )اليوانن(؛ اا وفقحقوق اإلنسان وا رايت 

يرالء تعزيز مؤسست  الوعنية ألمني مظاا حقروق اإلنسران وا ررايت، وإ 105-8
بوصفها اآللية الوعنية للولاية من التعسيء، واآللية املؤسسرية  ااقتمام ااحل لدورق

 للولاية من التمييز )اهلند(؛
اخترات املزيررد مررن اخل روات لتعزيررز مؤسسررة أمرني مظرراا حقرروق اإلنسرران  ٩-105

ى وا رايت وفقاا ملبادئ ابريس، وتزويدقا مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية، وعل
دورقرا بوصرفها اآلليرة الوعنيرة للولايرة مرن التعرسيء، واآلليرة مراعراة وج  اخلصروحل 

 املؤسسية للحماية من التمييز )مجهورية مولدوفا(؛
ة، أو النظررر ل إنشرراء آليررة وعنيررة للتنسرريق والتنفيررس واإلبررال  واملتابعرر 105-10

عرن املمارسرات اجليردة  مس العناصر املنبثقةاا متاشيوتل  ، تعزيز اآللية القائمة أصالا 
بشررأن  ٢٠١6الصررادر ل عررام حقرروق اإلنسرران الرر  حت حتديرردقا ل دليررل مفوضررية 

اآلليات الوعنية لربال  واملتابعة )الربتغا (؛ وتسرريس العمليرات إلنشراء آليرة رصرد 
 لاعدة بياانت املفوضية السامية  قوق اإلنسان )اليوانن(؛وعنية و 
ات شرررراملة للق رررراء علررررى مجيررررس أشرررركا  مواصررررلة وضررررس اسرررررتاتي ي 105-11

عررن أفررراد األلليررات اإلثنيررة، واألشررااحل مررن  التمييررز، ال سرريما ضررد املرررأة، ف ررالا 
 الروما واألشكا  واملصريني، والفةات املهمشة األارحمل )صربيا(؛ أصو 
مواصررلة مكافحررة مجيررس أنررواع التمييررز، ال سرريما تلرر  الرر  تسررتهدف  105-12

 عن األجانء )السنغا (؛ ، ف الا والغ ر واألشكا  األشااحل من أصو  الروما
تعزيز التدابم الرامية إىل منس التمييرز، وتكثيرف جهرود مكافحرة الفقرر  105-1٣

والعزلرررة االجتماعيرررة للفةرررات ال رررعيفة مرررن السررركان، مبرررن فررريهم النسررراء واألعفرررا  
 واأللليات القومية )أوزبكستان(؛

ا موعرات  وال سريما ضرد ،التمييرز بس  املزيد ملكافحة مجيرس أشركا  105-1٤
 ال عيفة )أنغوال(؛

م ررراعفة اجلهرررود الراميرررة إىل مكافحرررة التمييرررز ضرررد مجيرررس األلليرررات  105-15
اإلثنية والفةات املهمشة ل ميادين التعليم، والعمالة، والرعاية الصرحية، واخلردمات 

 االجتماعية، واملشاركة ل ا ياة السياسية )إندونيسيا(؛
واصررررلة تعزيررررز اجلهررررود الراميررررة إىل تايررررة حقرررروق املثليررررات واملثليررررني م 105-16

اا، ومزدوجي امليل اجلنسري ومغرايري اهلويرة اجلنسرانية وحراملي صرفات اجلنسرني فعلير
والتحقيررق ل حرراالت العنرررف والتمييررز ضرررد قررؤالء األشرررااحل ومقاضرراة مرتكبيهرررا 

 )آيسلندا(؛
  اعتمرررردت ملكافحرررة التمييررررز التنفيرررس الكامرررل للترررردابم القانونيرررة الررر 105-1٧

حاالت العنف ضد األشااحل على أساس ميلهم مبلغ عن  من والتصدي بفعالية لل
 اجلنسي وقويتهم اجلنسانية )تشيكيا(؛
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لتنفيررس لم راعفة جهرروده بتاصرريا املرروارد البشرررية واملاليررة ال رررورية  105-18
 ومزدوجررري امليرررل مررردت  مايرررة حقررروق املثليرررات واملثليرررنيفعرررا  للتررردابم الررر  اعتت ال

 اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية )قندوراس(؛
مكافحررة التمييررز والعنررف القررائم ني علررى ؤسسررات مررن أجررل تعزيررز امل 105-1٩

 اجلنس وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية )املكسي (؛
اجلنررائي الرروعين جدرار تعريررف للتعررسيء يت ررمن مجيررس   لانونررتعررديل  105-20

مرن اتفاليرة مناق رة التعرسيء، والعمرل علرى  ١عليهرا ل املرادة العناصر املنصروحل 
وجرر  اخلصرروحل علررى ضررمان أن تتماشررى العقرروابت مررس ا ررورة اجلرنررة )قولنرردا(؛ 

مررن اتفاليررة  ١واعتمرراد تعريررف للتعررسيء يت ررمن مجيررس العناصررر الررواردة ل املررادة 
 ؛ت ديفوار(ت مس ا ورة اجلرنة )كو مناق ة التعسيء، وكفالة أن تتناسء العقواب

كفالررة التحقيررق ب ريقررة منتظمررة ل مجيررس ادعرراءات التعررسيء أو سرروء  105-21
ال  يرتكبها املوظفون املكلفون جنفرات القروانني  االستادام املفرل للقوةاملعاملة أو 

 وضمان تقدمي اجلناة إىل العدالة )بيالروس(؛
الرر  القاسررية ضررمان التحقيررق املناسررء ل حرراالت التعررسيء واملعاملررة  105-22

 حريتهم وتقدمي اجلناة إىل العدالة )االحتاد الروسي(؛املسلوبة يتعرض هلا األشااحل 
ضمان توفم ما يلزم من التدريء املهرين ملروظفي إنفرات القرانون ضردف  105-2٣

 )االحتاد الروسي(؛ومعاملتهم معاملة لاسية ن والس ناء يمنس تعسيء احملت ز 
ء علرى التعرسيء وتعزيرز التنفيرس الفعرا  التفاليرة مواصلة العمل للق را 105-2٤

 مناق ة التعسيء )شيلي(؛
مواصررلة تعزيررز مكافحررة التمييررز والتحررريف علررى العنررف ضررد الفةررات  105-25

ال عيفة، والتأكد من التحقيرق ل اجلررائم املرتكبرة بردافس التحيرز، ومقاضراة اجلنراة، 
 ية(؛وإدانتهم، ومعالبتهم )مجهورية فنزويال البوليفار 

ضرررمان متويرررل كررراف ومسرررتقر ل ليرررة الوعنيرررة ملنرررس التعرررسيء وتعزيرررز  105-26
 توصياهتا على الوج  الصحيح )تشيكيا(؛ تنفيساجلهود الرامية إىل كفالة 

تعزيرررررررز تثقيرررررررف املررررررردعني العرررررررامني، والق ررررررراة، وضررررررربال الشررررررررعة،  105-2٧
 ررررة للعنررررف واألاصررررائيني االجتمرررراعيني مررررن أجررررل التنفيررررس الفعلرررري للقرررروانني املناق

 )كرواتيا(؛
مواصرررلة اخترررات التررردابم الراميرررة إىل حتسرررني ظرررروف العررري  ل مرافرررق  105-28

 االحت از )جورجيا(؛
ا رق ل علرى ضمان حصو  مجيس الس ناء على فحا عيب شرامل و  105-2٩
 ىل ادمات الرعاية الصحية )مجهورية إيران اإلسالمية(؛إصو  و ال
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ترررروفم برررررامج تدريبيررررة ل جمررررا  حقرررروق تكثيررررف جهرررروده الراميررررة إىل  ٣0-105
اإلنسرران جلميررس مرروظفي إنفررات القررانون بغيررة منررس حرراالت التعررسيء وسرروء املعاملررة 

 واالستادام املفرل للقوة )إندونيسيا(؛
مواصررررلة وتوسرررريس ن رررراق الترررردابم الراميررررة إىل توعيررررة أفررررراد الشرررررعة  ٣1-105

لتنروع، وكرامرة اإلنسران، وحقروق واملوظفني املكلفني جنفات القانون ب ررورة احررتام ا
األلليررررات، وتعزيرررررز اآلليرررررات اإلشررررررافية لرصرررررد سرررررلوك الشررررررعة )مجهوريرررررة إيرررررران 

 اإلسالمية(؛
إاتحة املوارد والتدريء الكافيني ملكتء املردعي العرام للدولرة واإلدارة  ٣2-105

 (؛إىل العدالة )مجهورية كوراي مرتكبيهااخلاصة املكلفة جبرائم ا ر  بغية تقدمي 
تعميررررق ترررردابم التحقيررررق بشررررأن مرررررتكيب جرررررائم ا ررررر  ومعررررالبتهم،  ٣٣-105
 سيما السين كانوا يشغلون مناصء ليادية ل ول  النزاع )األرجنتني(؛ ال

مواصلة عملية اإلصالح الق رائي، مبرا ل تلر  بتعزيرز اجلهرود الراميرة  ٣٤-105
 نمسا(؛إىل الق اء على التأثم السياسي ل السل ة الق ائية )ال

السل ة الق ائية داال متثا  االمواصلة اختات التدابم الالزمة لكفالة  ٣5-105
الوعنية، مبا ل تل  جدرار القانون الدو   قوق اإلنسان ومعايم مكافحة الفساد 

 ل املناقج املصممة لبناء لدرات املوظفني الق ائيني )أتربي ان(؛
ئي ووضس إعار أتديريب للق راة واملردعني تعزيز استقاللية ا لس الق ا ٣6-105

 العامني )مجهورية إيران اإلسالمية(؛
تنفيس إصرالحات الق راع الق رائي ابلكامرل ل رمان اسرتقال  الق راء  ٣٧-105

 ونزاقت  )إي اليا(؛
إىل  ،حتسني ال واب  الدااليرة وآليرات التفتري  داارل اإلدارة العامرة ٣8-105

مكافحرررة الفسررراد بفعاليررررة مرررن أجرررل جانرررء التعررراون مرررس سرررل ات إنفرررات القرررانون 
 )السويد(؛

التصرردي للفسرراد ل الق رراع العررام، وكفالررة اسررتادام السررل ة العامررة  ٣٩-105
 ل إدارة املمتلكات العامة والتصرف فيها )كندا(؛اا سليماا استادام

بتعزيررز مواصررلة تعزيررز تنفيررس سياسررات مكافحررة الفسرراد، مبررا ل تلرر   ٤0-105
 فعا  )إستونيا(؛عملها الاستقال  السل ة الق ائية و 

تنفيس التدابم املتاسة لتعزيز سيادة القرانون ومكافحرة الفسراد ب ريقرة  ٤1-105
 ملموسة )فرنسا(؛

كومررة والربملرران حتسرني متثيررل املرررأة ل ا يرراة السياسررية، ال سرريما ل ا  ٤2-105
 )فرنسا(؛

تعزيررز السياسررات العامررة لتحسررني متثيررل املرررأة ل ا يرراة العامررة وا يرراة  ٤٣-105
 ؛دولة بوليفيا املتعددة القوميات(السياسية )
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اختات املزيرد مرن التردابم لتعزيرز مشراركة ا تمرس املردين وا روار الروعين  ٤٤-105
 بشأن حقوق اإلنسان )ل ر(؛

تنفيرررس توصررريات ل مرررس اجلهرررات الفاعلرررة املعنيرررة اا وثيقررر ن تعررراوانا التعررراو  ٤5-105
مكتررء املؤسسررات الدنقراعيررة وحقرروق اإلنسرران بشررأن إصررالح النظررام االنتاررا ، 
اا وتل  بغرض التأكد من أن العمليات االنتاابيرة واإلعرار التشرريعي يتماشريان متامر

 الشمالية(؛ آيرلنداى و مس املعايم الدولية )اململكة املتحدة لربي انيا العظم
اختات إجراءات فعالرة ول ولتهرا مرن أجرل احملافظرة علرى حريرة التعبرم،  ٤6-105

فيني وغرمقم االصرحعلرى االعترداءات علرى مبا ل تل  كربح اإلفرالت مرن العقرا  
مررن العرراملني ل وسررائ  اإلعررالم واملؤسسررات اإلعالميررة، وضررمان التحقيررق الفرروري 

عرن إحالرة مرتكبيهرا إىل العدالرة    ل قسه ا راالت، ف رالا والشامل واملستقل والنزي
 )انميبيا(؛

  مررن عنررغ بل رربررس  املزيررد مررن اجلهررود مررن أجررل التحقيررق ل مجيررس مررا يت  ٤٧-105
فيني، والعراملني ل وسرائ  اإلعرالم، األمرر الرسي اهتديدات واعترداءات ضرد الصرح

 يسهم ل تعزيز ا ق ل حرية التعبم )سلوفاكيا(؛
فيني ووسررائ  اضررمان املسرراءلة عررن االعتررداءات السررابقة علررى الصررح ٤8-105

 )السويد(؛ نياإلعالم املستقل
ضمان إجراء حتقيق فوري وشامل ونزي  ومستقل ل مجيس االعتداءات  ٤٩-105

فيني والعرراملني ل وسررائ  اإلعررالم، وبشرركل اهررا ضررد الصررحعنوالتهديرردات املبلررغ 
املنظمات غم ا كومية، وتلر  بغيرة ترسريل الظرروف أعم ممثلي ا تمس املدين مثل 

 املواتية ملمارسة حرية التعبم )سويسرا(؛
إجررررراء حتقيررررق مسررررتفيف ل االعتررررداءات والتهديرررردات اخل ررررمة الرررر   105-50

تقرررردمي فيني، ونشرررر اء ا تمررررس املرررردين، وجمموعررررات األلليررررات و اتسررررتهدف الصررررح
 ألمريكية(؛)الوالايت املتحدة اإىل العدالة مرتكبيها 

اختررررات املزيررررد مررررن الترررردابم للتحقيررررق ل التقررررارير الرررر  تفيررررد برتقيررررء  105-51
إىل مرتكبيهررا ، وتقرردمي علرريهمواملؤسسررات اإلعالميررة وشررن اعتررداءات الصررحافيني 

 العدالة )إستونيا(؛
التأكرررررد مرررررن أن مجيرررررس احملاكمرررررات تات الصرررررلة ابالعترررررداءات علرررررى  105-52
، وجبررائم القرانون الردو  اررحمل علرى ارو فعرا  سرؤولنيكبرار املفيني، وبفساد  االصح

 للمعايم الدولية للمحاكمة العادلة )قولندا(؛اا ونزي  وفق
فيني والعرراملني ل وسررائ  اإلعررالم مررن العنررف اضررمان سررالمة الصررح 105-5٣

جدانرة قررسه االعتررداءات عنرد حرردوثها، واختررات املزيررد مرن اخل رروات إلهنرراء اإلفررالت 
 االعتداءات السابقة )النمسا(؛ علىمن العقا  
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فيني امجيرس التهديردات واالعترداءات علرى الصررحعرن ضرمان اإلبرال   105-5٤
عررن املنظمررات غررم ا كوميررة واملرردافعني عررن  والعرراملني ل وسررائ  اإلعررالم، ف ررالا 

 حقوق اإلنسان، وإجراء حتقيق دليق ونزي  ومستقل بشأهنا )اليوانن(؛
اجلماقميررة فيني ووسررائ  اإلعررالم األنشرر ة الصررحضررمان بيةررة مأمونررة  105-55

 )بيالروس(؛
فيني والعاملني ازايدة اجلهود الرامية إىل منس حاالت العنف ضد الصح 105-56

 ل وسائ  اإلعالم )تشيكيا(؛
فيني ل التعبررم، والعمررل اتنفيررس اآلليررات الكفيلررة ب ررمان حريررة الصررح 105-5٧

 املستقل )بمو(؛
الرامية إىل تعزيرز حريرة الصرحافة وحريرة التعبرم، مبرا ل  تكثيف اجلهود 105-58

 فيني )الربازيل(؛اتل  سالمة الصح
فيني بغيرررررة إهنرررراء االعتررررداءات الرررر  لرررررد احتسررررني تايررررة الصررررحزايدة  105-5٩

 يتعرضون هلا )فرنسا(؛
فيني اإعادة عمل الل نة املكلفة ابلتحقيق ل االعتداءات علرى الصرح 105-60

منتظمرررة عرررن ن ررراق ونوعيرررة تعاوهنرررا مرررس الوكررراالت أنشررر ة قرررارير وإلزامهرررا بنشرررر ت
 ا كومية األارحمل )أملانيا(؛

اختات اخل وات الكفيلة ب مان أن الل نة املاصصة والل نة الربملانية  105-61
فيني اخت رررعان للمسررراءلة وترصررردان بفعاليرررة التقرررارير املتعلقرررة ابلعنرررف ضرررد الصرررح

 )أسرتاليا(؛
ن اخل ررروات ل رررمان املمارسرررة الكاملرررة  ريرررة التعبرررم اخترررات املزيرررد مررر 105-62

واإلعالم، مبا ل تل  ضمان فعالية التحقيرق ل التهديردات واالعترداءات املزعومرة 
 )كندا(؛واملقاضاة على تل  على العاملني ل وسائ  اإلعالم وعلى ممتلكاهتا 

ابلنسرررربة االعرررررتاف ابلرررردور اهلررررام للتنظرررريم الررررسا  لوسررررائ  اإلعررررالم  105-6٣
فيني بوصررف  أ ررس وسرريلة لرفررس مسررتوحمل املعررايم املهنيررة واألاالليررة لوسررائ  اللصررح
 دون تدال ال موجء ل  )النمسا(؛من اإلعالم 
الحقررة اململكافحررة االاررار ابألشررااحل، وضررمان  لويررةتنفيررس سياسررات  105-6٤

 )سماليون(؛ الق ائية ملرتكبي 
مكافحررررررررررة االاررررررررررار  ضررررررررررمان التنفيررررررررررس الفعررررررررررا  السرررررررررررتاتي ية 105-65
 ، وا ة عملها )بلغاراي(؛٢٠١٨-٢٠١٢ ابلبشر
تعزيز اآلليات القانونية واملؤسسية ابنتظام من أجل التصدي مبزيد مرن  105-66

الكفررراءة والفعاليرررة لالارررار ابلبشرررر عررررب اجلبرررل األسرررود )اململكرررة املتحررردة لربي انيرررا 
 الشمالية(؛ آيرلنداالعظمى و 
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راءات الرامية إىل مكافحة االاار ابلبشرر، وااصرة مواصلة زايدة اإلج 105-6٧
حتسررني و النسرراء واألعفررا ، وتعزيررز الترردابم الراميررة إىل منررس حرراالت االاررار ابلبشررر 

 )مجهورية فنزويال البوليفارية(؛ هاالكشف عن
مواصرررلة اجلهرررود الراميرررة إىل مكافحرررة االارررار ابلبشرررر، وااصرررة نسررراء  105-68

ات الترردابم الالزمررة ل ررمان تايررة ومسرراعدة مجيررس ضررحااي وفتيررات األلليررات، واخترر
 االاار ابلبشر )اجلزائر(؛

 (؛نغوالاختات ا وات إضافية ملكافحة االاار ابلبشر )أ 105-6٩
تعزيز التدابم العملية ملكافحة االاار ابلبشر، مبا ل تل  حتديد قوية  ٧0-105

 ا ماية لل حااي )بيالروس(؛مرتكبي ، وحماكمتهم، ومعالبتهم، وتوفم 
 ضمان تقدمي مرتكيب االاار ابلبشر إىل العدالة )االحتاد الروسي(؛ ٧1-105
اعتمرراد ترردابم إضررافية مررن أجررل حتديررد قويررة ضررحااي االاررار ابلبشررر،  ٧2-105

 التأقيل الكافيني هلم )االحتاد الروسي(؛إعادة وتوفم ا ماية و 
 ل رمان إعرادة أتقيرل ضرحااي االارار ابلبشرر، اختات املزيد مرن التردابم ٧٣-105

 وإعادة إدماجهم )أرمينيا(؛
تعزيرررز سياسرررت  العامرررة الراميرررة إىل مكافحرررة االارررار ابلبشرررر، ال سررريما  ٧٤-105

الفتيرات والنسرراء مررن الرومرا واألشرركا  والغ ررر، علرى الصررعيد اإللليمرري وابلتعرراون 
 مس البلدان ا اورة )كوت ديفوار(؛

االارررار ابلبشرررر وإيرررساء  مكافحرررةصرررلة اجلهرررود الوعنيرررة الراميرررة إىل موا ٧5-105
 األعفا  )مصر(؛

مررن أجررل مواصررلة برررامج السياسررات العامررة الراميررة إىل اا السررعي حثيثرر ٧6-105
مكافحرررة االارررار ابألشرررااحل، ال سررريما الفتيرررات والنسررراء مرررن الرومرررا واألشررركا  

 واملصريني )غاان(؛
ملكافحررررة االاررررار ابلبشررررر، ال سرررريما الفتيررررات  تنفيررررس سياسررررت  العامررررة ٧٧-105

والنسررراء مرررن الرومرررا واألشررركا  واملصرررريني، مبرررا ل تلررر  علرررى املسرررتوحمل اإللليمررري 
اا وابلتعاون مس البلدان ا اورة، وتل  ابلتأكد مرن وصرو  مجيرس ضرحااي االارار فرور 

نفسرررية، الرعايرررة ال بيرررة، واملشرررورة الحصررروهلم علرررى واب ررران إىل مراكرررز اسرررتقبا ، و 
علرى م حصوهلعن  واملساعدة القانونية، وادمات إعادة التأقيل املتاصصة، ف الا 

للتعرررراون مررررس  مأو اسررررتعدادق ممررررة مؤلتررررة، بصرررررف النظررررر عررررن لرررردرهتتصرررراريح إلا
 السل ات الق ائية )قندوراس(؛

  اجلهود الرامية إىل مكافحة االاار ابلبشر )العراق(؛ تعزيز ٧8-105
ياسات رامية إىل مكافحة االاار ابألشااحل، ال سيما ضمان تنفيس س ٧٩-105
مرا يقعرن بوجر  اا غالبالئي ماية الفتيات والنساء من الروما واألشكا  واملصريني ال 

 سه اجلرنة )املكسي (؛هلااحل ضحااي 
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إنفرررررات السياسرررررات والتررررردابم الراميرررررة إىل إهنررررراء االسرررررتغال  اجلنسررررري  105-80
 لألعفا  )سماليون(؛

القسررررية،  قرررراانتمواصرررلة اجلهرررود الراميرررة إىل إتكررراء الررروعي بشرررأن ال 105-81
الرومرررررا واألشررررركا  عوائرررررف زوار األعفرررررا ، أو الرررررزوار القسرررررري ل صرررررفوف  أو

واملصريني، ال سيما من ارال  ضرمان التحقيرق ل قرسه املمارسرات واملعالبرة عليهرا 
 )األرجنتني(؛

  ية واألساسية للم تمس )مصر(؛تاية األسرة ابعتبارقا الوحدة ال بيع 105-82

إلضررررفاء الشرررررعية علررررى املناسررررء  ولرررر الوضررررس مشررررروع لررررانون ل  105-8٣
يصادق علي  الربملان علرى نكن أن  ، مشروعاملعاشرة بني شريكني من اجلنس نفس 

 وج  السرعة )أملانيا(؛
إجيرراد املزيررد مررن الفرررحل للنسرراء بغيررة حصرروهلن علررى مناصررء عمررل  105-8٤

 سد الف وة ل األجور بني اجلنسني )اهلند(؛من أجل  ماد تدابمرمسية، واعت
اعتماد وتنفيس السياسات ال  تعرزز توظيرف األشرااحل توي اإلعالرة  105-85
 )غاان(؛
مواصلة حتسني التدابم املتاسة ملكافحة التمييز ضد األشااحل توي  105-86

 اإلعالة ل جما  العمل عن عريق التشريعات )ملديف(؛
تكثيف جهوده ملكافحة عمل األعفرا  ججرراء عمليرات تفتري  فعالرة  105-8٧

عمررل، والتحقيررق فيهررا، ومقاضرراة املسررؤولني عنهررا، ومعررالبتهم، لظررروف ال ومنه يررة
 ليش (؛ - وتقدمي املساعدة إىل ال حااي )تيمور

اسرررتادام تررردابم فعالرررة للق ررراء علرررى انتهاكرررات ا قررروق االلتصرررادية  105-88
 ومنس حدوثها )تركمانستان(؛ ،والثقافيةواالجتماعية 

مواصرررلة عملرررر  مرررن أجررررل الق رررراء علرررى الفقررررر وا رررد مررررن اإللصرررراء  105-8٩
 االجتماعي )ليبيا(؛

تقردمي مرن أجرل تكنولوجية اارتاعات الشروع ل ت بيق هنج ابتكارية و  ٩0-105
 تتسم ابلكفاءة واملساءلة والشفافية )أتربي ان(؛ب ريقة اخلدمات العامة 

مواصلة اختات التدابم التشريعية واإلدارية ضدف حتسني ضمان حقروق  ٩1-105
 الفةات ال عيفة مثل النساء، واألعفا ، واألشااحل توي اإلعالة )الصني(؛

تسريس عملية تنفيرس االسررتاتي ية اجلديردة لت روير ا مايرة االجتماعيرة  ٩2-105
 لكبار السن )غابون(؛

حتسرررني نوعيرررة اررردمات الرعايرررة الصرررحية  تكثيرررف جهررروده الراميرررة إىل ٩٣-105
 )املكسي (؛ على او ااحل قشةاا العامة للفةات ال  تعي  أوضاع

وضررررررس اسرررررررتاتي يات لررررررزايدة املشرررررراركة التعليميررررررة ألعفررررررا  الرومررررررا  ٩٤-105
 واألشكا  واملصريني )سماليون(؛
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يشرررمل للل ميرررس التعلررريم الشرررامل التررردابم الراميرررة إىل توسررريس  تسرررريس ٩5-105
  ألعفا  توي اإلعالة )بلغاراي(؛ا

مواصرلة تعزيرز جهروده الراميررة إىل حتسرني إمكانيرة الوصرو  إىل التعلرريم  ٩6-105
 اجليد لألعفا  توي اإلعالة السين ال يزالون اارر النظام التعليمي )ملديف(؛

ل جمرا  حقروق اإلنسران  ال  يبسهلا مواصلة جهود التثقيف والتدريء ٩٧-105
  )املغر (؛

مواصررررلة تعزيررررز تشررررريعات  احملليررررة مبواصررررلة جهرررروده الراميررررة إىل جعررررل  ٩8-105
القررروانني الوعنيرررة متوافقرررة مرررس التزاماتررر  مبوجرررء القرررانون الررردو   قررروق اإلنسررران، 

 سيما تل  املتعلقة ابلنساء واألعفا  )البوسنة واهلرس (؛ ال
ق املسراواة برني حتقير ىلالراميرة إإاتحة موارد مالئمة لتنفيس ا ة العمرل  ٩٩-105

 ، ورصد تنفيسقا )أسرتاليا(؛٢٠٢١-٢٠١٧اجلنسني 
مواصلة تنفيس سياسات تكافؤ الفرحل الرامية إىل تعزيز املسراواة برني  105-100

الرجررل واملرررأة ل مجيررس ا رراالت، ومكافحررة العنررف العررائلي، والعنررف ضررد املرررأة، 
 املرأة ل ا تمس )انميبيا(؛ والق اء على القوالء النم ية التقليدية املتعلقة أبدوار

تعزيرررز اهليةرررات املنشرررأة مرررن أجرررل الق ررراء علرررى التمييرررز ضرررد املررررأة  105-101
 )بمو(؛
مواصرررلة التصررردي للتحررردايت القائمرررة ل جمرررا  تكرررافؤ الفررررحل برررني  105-102

اا، وسياسررري النسرراء والرجرررا ، مررس الرتكيرررز بوجررر  ارراحل علرررى متكرررني املرررأة التصرررادايا 
 القوالء النم ية التقليدية ألدوار املرأة )رومانيا(؛وحماربة العنف، و 

التنفيس الكامل خل   العمل املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني من أجل  105-10٣
وتلبيررة احتياجررات ، والتصررادايا اا ضررمان املشرراركة السياسررية للمرررأة، ومتكينهررا تعليميرر

 متعددة من التمييز )السويد(؛ النساء الالئي يواجهن أشكاالا 
اختات مزيد من التدابم الرامية إىل تعزيرز التمكرني االلتصرادي للمررأة  105-10٤

 يسلندا( )سلوفينيا(؛آومشاركتها ل ا ياة السياسية ول صنس القرار )
مواصرررلة اخترررات تررردابم ملكافحرررة التمييرررز ضرررد املررررأة وتعزيرررز متكينهرررا  105-105

 )نيبا (؛اا وسياسي التصادايا 
النسرررراء للررررة ود الراميررررة إىل معاجلررررة ل ررررااي بعينهررررا، مثررررل زايدة اجلهرررر 105-106

املشاركات ل ا ياة السياسية، وعدم املساواة ل األجور، وعردم املسراواة ل توزيرس 
 املسؤوليات ل املنز  )أوروغواي(؛

مواصلة جهوده الكبمة ل جما  تعزيز املسراواة برني اجلنسرني، واخترات  105-10٧
لتهيةرررة بيةررررة مواتيررررة ملشرررراركة املررررأة ل مجيررررس جمرررراالت ا يرررراة املزيرررد مررررن اخل رررروات 

 )اليوانن(؛
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رجهاض على أساس جنس اجلنني، وإنشاء ادمات لا ظر الصارم  105-108
تعررررررض لل رررررغول إلجهررررراض تلهرررررن هلرررررسا السررررربء ت الالئرررررياملسررررراعدة للنسررررراء 

 )أوروغواي(؛
واجلنسراين مواصلة اجلهود الرامية إىل معاجلة مشركلة العنرف العرائلي  105-10٩

 ضد املرأة )نيبا (؛
 تعزيز اسرتاتي ية ا ماية من العنف العائلي )أنغوال(؛ 105-110
مواصلة اختات تدابم لتعزيز كفاءة إعاره املؤسسي الوعين مرس الرتكيرز  105-111

جر  متكرني املررأة، وتايرة النسراء بوج  اراحل علرى التغلرء علرى التحردايت الر  توا
 واألعفا  من مجيس أشكا  العنف )بواتن(؛

ل مجيرررس أعمرررا  العنرررف العرررائلي الفعلررري والفررروري ضرررمان التحقيرررق  105-112
 ؛)سلوفينيا( والعنف اجلنسي ضد النساء والفتيات ومالحقة مرتكبيها

مبرررا ل لقرررانون ا مايرررة مرررن العنرررف العرررائلي،  لررريضرررمان التنفيرررس الفع 105-11٣
تلررر  بتررروفم تررردريء شرررامل لل هرررات الفاعلرررة تات الصرررلة: الشررررعة، واملررردعون 

 العامون، والق اة، والعاملون ل جما  الرعاية الصحية )مجهورية مولدوفا(؛
، املزعومرررة ضرررمان إجرررراء حتقيقرررات وافيرررة ل ل رررااي العنرررف العرررائلي 105-11٤
 وي رررررات الكافيرررررة لل رررررحاايمرتكبيررررر  إىل العدالرررررة، وتررررروفم ا مايرررررة والتع قررررردميوت

 )إستونيا(؛
مواصررلة التوعيررة والتثقيررف ملكافحررة العنررف القررائم علررى نرروع اجلررنس  105-115

مواصررررلة اجلهررررود الراميررررة إىل زايدة تعزيررررز حقرررروق املرررررأة ودعررررم التوعيررررة و )ألبانيررررا(؛ 
 والتثقيف بشأن العنف القائم على نوع اجلنس )جورجيا(؛

ن والرعايررررة ل ررررحااي العنررررف لترررروفم السرررركختصرررريا مرررروارد كافيررررة  105-116
العنررف العررائلي مررن اررال  ا رروار  لررىكسررر ثقافررة اإلفررالت مررن العقررا  ع، و العرائلي
 والدعوة )كندا(؛العام 
 (؛آيرلنداتعزيز ادمات الدعم ل حااي العنف العائلي ) 105-11٧
مواصررلة تعزيررز حقرروق املرررأة بنشرررر الرروعي العررام ابلتحررر  اجلنسررري  105-118
 احرتام حقوق املرأة ورفاقها )الفلبني(؛ة ضرور و 

تعزيز اجلهود الرامية إىل منس ومكافحة مجيس أشكا  التمييز والعنف  105-11٩
ضد املرأة، وضمان حصو  النساء ضرحااي العنرف علرى املسراعدة املالئمرة، وتقردمي 

 مرتكيب أعما  العنف قسه إىل العدالة )إي اليا(؛
ل جمرا  ف العائلي على اردمات شراملة ضمان حصو  ضحااي العن 105-120

املشررورة وإعررادة التأقيررل، وترروفم الترردريء ب ريقررة منتظمررة لتوعيررة مجيررس املرروظفني 
 الرئيسيني والسل ات ال  تتعامل مس حاالت العنف العائلي )ماليزاي(؛
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، مبرا ل تلر  تعزيرز وتايرة حقروق ال فرلزايدة مواصلة العمرل علرى  105-121
 لس حقوق ال فل )سلوفاكيا(؛عن عريق تعزيز جم

تعزيز جملس حقوق ال فل وزايدة لدرة اهليةات ا كومية، والربملران،  105-122
حقوق اإلنسان وا رايت، وا تمرس املردين، واملؤسسرات األكادنيرة مرن  أمني مظااو 

 ل فل )اجلزائر(؛لتعزيز وتاية حقوق اإلنسان زايدة أجل 
ديرررررررردة لولايررررررررة وتايررررررررة األعفررررررررا  مررررررررن تنفيررررررررس االسرررررررررتاتي ية اجل 105-12٣
نظرررام اا أي رررإىل هنرررج متعررردد الق اعررات يت رررمن اا اسرررتناد ٢٠٢١-٢٠١٧ العنررف

 رصد وتقييم فعالني )كرواتيا(؛
اختات التدابم الالزمة لتحديد ا ة العمل الوعنيرة اجلديردة لألعفرا   105-12٤
 )ل ر(؛ ٢٠٢٢-٢٠١٨للفرتة 
العرام مرن أجرل ضرمان االمتثرا  الفعلري اعتماد تردابم لرزايدة الروعي  105-125

 للحظر القانوين للعقا  البدين )أوروغواي(؛
ل الق ررراع العرررام علرررى  قوميرررةضرررمان التمثيرررل النسررريب لأللليرررات ال 105-126

 الصعيدين الوعين واحمللي )االحتاد الروسي(؛
صرو  أفررراد األلليرات القوميررة، مبررا ل و اخترات ترردابم إضرافية ل ررمان  105-12٧
ىل التعلرريم، وارردمات الرعايررة الصررحية، علررى لرردم املسرراواة إالرومررا، السرركان تلرر  

 وسوق العمل )االحتاد الروسي(؛
ختصرررررريا ميزانيررررررة مالئمررررررة للتأكررررررد مررررررن أن اسرررررررتاتي ية اإلدمررررررار  105-128

سرتتنفس ابلكامرل، ومواصرلة  ٢٠٢٠-٢٠١6االجتماعي ل ائف  الرومرا واملصرريني 
األلليات، وكفالة إدماجهم ل  أفرادتدام إلسكان الرامية إىل ضمان حل مس هوداجل

 نظام التعليم )دولة فلس ني(؛
ختصيا موارد مالية إضرافية لتنفيرس اسررتاتي ية اإلدمرار االجتمراعي  105-12٩

 ل ائف  الروما ومصريي البلقان )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
سة األلليات، ال سيما تعزيز اجلهود الرامية إىل تنفيس اسرتاتي ية سيا 105-1٣0

 بلغاهتا )ألبانيا(؛وت ويرقا تل  الرامية إىل ا فاظ على الثقافة والتعليم واإلعالم 
الرومرا، ال سرريما النسرراء  السرركانمواصرلة إتكرراء الروعي ابحتياجررات  105-1٣1

اا وتعليميرررراا واجتماعيرررر واألعفررررا ، ووضررررس نظررررم مناسرررربة تكفررررل إدمرررراجهم التصررررادايا 
 )النمسا(؛

واألشركا  واملصرريني  الرومرا متترسضرمان  ىلالراميرة إمواصلة اجلهود  105-1٣2
 قولهم االلتصادية واالجتماعية والثقافية )بمو(؛حبابلكامل 

اإلثنيرات مواصلة بس  اجلهود الرامية إىل تعزيز التسامح وا وار بني  105-1٣٣
 ل البلد، مبا ل تل  بتعزيز جمالس األلليات )الربازيل(؛
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زايدة اجلهررررود الراميررررة إىل إهنرررراء التمييررررز القررررائم علررررى أسرررراس إثررررين،  105-1٣٤
ومواصرلة العمررل مرن أجررل الق راء علررى القوالرء النم يررة والتحيرز ضررد األشررااحل 

 املنتمني إىل ألليات لومية )شيلي(؛
التع يررل بتنفيررس الررربامج، ال سرريما برررامج بنرراء القرردرات، الراميررة إىل  105-1٣5

ملنتمررني إىل عوائرف األلليررات، وتسروية املسررائل القانونيررة حتسرني إدمررار األشرااحل ا
 املتعلقة جلامتهم )فرنسا(؛

تعزيررز وظيفررة جمرررالس األلليررات الراميررة إىل متثيرررل األلليررات اإلثنيرررة،  105-1٣6
 (؛آيرلندامكافحة التعصء )من أجل وإعالق تالت إعالمية ل ا ا  العام 

ضمان عدم التمييرز ضرد األلليرات )دولرة تكثيف اجلهود الرامية إىل  105-1٣٧
 بوليفيا املتعددة القوميات(؛

مواصلة مواءمة تشريعات  مس اتفالية حقوق األشااحل توي اإلعالة  105-1٣8
 )أندورا(؛

مواصلة تنفيس التدابم الراميرة إىل زايدة فعاليرة تنفيرس القرانون املتعلرق  105-1٣٩
 هورية فنزويال البوليفارية(؛حبظر التمييز ضد األشااحل توي اإلعالة )مج

مرررس اتفاليرررة حقررروق األشرررااحل توي  تواؤمررراا إصررردار تشرررريس أكثرررر  105-1٤0
 اإلعالة )العراق(؛ 

مراجعررة التشررريعات الوعنيررة املتعلقررة ابلقيررود املفروضررة علررى حقرروق  105-1٤1
األشررااحل توي اإلعالررة مررن أجررل مواءمتهررا مررس أحكررام اتفاليررة حقرروق األشررااحل 

 )مجهورية كوراي(؛توي اإلعالة 
مواصرررلة تعزيرررز اهلياكرررل املؤسسرررية وتررردابم الررردعم مرررن أجرررل كفالرررة  105-1٤2

 حقوق األشااحل توي اإلعالة )شيلي(؛
تعزيز اجلهود الرامية إىل التصدي حملنة الالجةرني بتروفم حلرو  دائمرة  105-1٤٣

 )الفلبني(؛
م اجلنسررية عمليررة حتديررد حرراالت انعرردالتسررريس ت ررمني القررانون آليررة  105-1٤٤

  .)انميبيا(
وسيدرس اجلبرل األسرود التوصريات التاليرة، وسريقدم ردوداا عليهرا ل ولر  مناسرء  -106

 ال يت اوز موعد انعقاد الدورة الثامنة والثالثني  لس حقوق اإلنسان: 
التصديق على االتفالية الدولية  ماية حقوق مجيس العمرا  املهراجرين  106-1

  (؛وأفراد أسرقم )السنغا
التصديق على االتفالية الدولية  ماية حقوق مجيس العمرا  املهراجرين  106-2

وأفراد أسررقم )سرماليون( )مصرر( )قنردوراس(؛ والنظرر ل التصرديق علرى االتفاليرة 
الدوليرررة  مايرررة حقررروق مجيرررس العمرررا  املهررراجرين وأفرررراد أسررررقم )مجهوريرررة فنرررزويال 

التفالية الدوليرة  مايرة حقروق مجيرس العمرا  البوليفارية(؛ والنظر ل التصديق على ا
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زيد من اجلهود للتصديق على االتفاليرة املوبس   ملهاجرين وأفراد أسرقم )املغر (؛ا
 الدولية  ماية حقوق مجيس العما  املهاجرين وأفراد أسرقم )إندونيسيا(؛

التصديق علرى معاقردة مرراك  لتيسرم النفرات إىل املصرنفات املنشرورة  ٣-106
أو توي إعالرررات أاررررحمل ل لرررراءة  معرررالي البصررررائررردة األشرررااحل املكفررروفني أو لف

 امل بوعات )قندوراس(؛
تقوم على أساس اجلدارة عند ااتيرار املرشرحني مفتوحة اعتماد عملية  ٤-106

على الصعيد الوعين النتااابت قيةات معاقدات األمرم املتحردة )اململكرة املتحردة 
 الشمالية(؛ آيرلندالربي انيا العظمى و 

تعزيررز جهرروده الراميررة إىل تعزيررز املسرراواة ومكافحررة التمييررز ضررد أفررراد  106-5
املنحردرون يرة واإلثنيرة، والالجةرني واملشرردين، مبرن فريهم األشرااحل مو قاأللليات ال

مررن عوائررف الرومررا واألشرركا  واملصررريني، واألشررااحل توي اإلعالررة، وغررمقم مررن 
ال سيما فيما يتعلق حبصوهلم على فرحل للعمرل،  املهمشني من األفراد واجلماعات،

 وال مان االجتماعي، والسكن، والرعاية الصحية، والتعليم )إكوادور(؛
إصالح األحكام القانونية القائمة ال  تفرض على األشااحل مغرايري  106-6

 )الربتغا (؛م اهلوية اجلنسانية اخل وع لعملية جراحية لبل االعرتاف القانوين ض
لتقرادم، ويت رمن مجيرس  رس ألي نظرام لاعتماد تعريرف للتعرسيء ال خ ٧-106

 من اتفالية مناق ة التعسيء )الربتغا (؛ ١العناصر الواردة ل املادة 
سررروء ومنرررس إلغررراء مبررردأ تقرررادم جرنرررة التعرررسيء مرررن لانونررر  اجلنرررائي،  106-8

 تعلقة بسل ل االدعاءات املحريتهم والتحقيق  املسلوبةاملعاملة البدنية لألشااحل 
 )تشيكيا(؛بصورة فعالة 

، الصرحة العقليرة واإلعالرةيني بشرأن ا رال ال يب والنهجتغيم النموتر  ٩-106
ألشرررااحل اريرررة السررلء غرررم املقصرررود  حبظرررر املمارسرررات الررر  تف ررري إىل وتلرر  

اجتماعيرررة، وتلرررر  علرررى أسرررراس  - الرررسين يعرررانون اضرررر راابت عقليرررة أو نفسررررانية
 رض عقلي )الربتغا (؛االشتباه ل إصابتهم مب

اخترررات املزيرررد مرررن اخل ررروات ل رررمان املمارسرررة الكاملرررة  ريرررة التعبرررم  106-10
واإلعررالم، مبررا ل تلرر  ب ررمان تكررافؤ الفرررحل جلميررس وسررائ  اإلعررالم ل ا صررو  

 على األموا  ال  تتيحها املصادر ا كومية )كندا(؛
بتعزيررز الرلابررة املسررتقلة تايررة وسررائ  اإلعررالم مررن الترردال السياسرري  106-11
وجملررس إدارة البررر  اإلتاعررري العرررام )الررروالايت  وكالررة وسرررائ  اإلعرررالم اإللكرتونيرررةل

 املتحدة األمريكية(؛
أوسرال  لظر زوار األعفرا  وعمرل األعفرا ، ال سريما  اختات تدابم  106-12
 أللليات )مجهورية كوراي(؛ا
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 البلرررد عالرررة ل لرررواننيحقررروق اإلنسررران واإلاعتمررراد هنرررج لرررائم علرررى  106-1٣
وسياسات  وتدابمه، ابإلضرافة إىل تروفم التردريء والتوعيرة بشرأن ا قروق املنصروحل 
 عليها ل اتفالية حقوق األشااحل توي اإلعالة وبروتوكوهلا االاتياري )إكوادور(؛

لتسرررهيالت ل مواصرررلة جهررروده الراميرررة إىل اعتمررراد اسررررتاتي ية شررراملة 106-1٤
تعزيررز اإلدمررار الكامررل لألشررااحل توي مررن أجررل مواصررلة  ةاخلاصررة بررسوي اإلعالرر

 اإلعالة ل ا تمس ودعم تل  ابملوارد الكافية )سلوفاكيا(؛
تيسرررم معاجلرررة الواثئرررق الالزمرررة آلالف األشرررااحل عررردني اجلنسرررية ل  106-15
 وا صو  عليها )الفلبني(. ،التس يل املدين واثئق مثل ،البلد

 :ضااا أحال علمالتوصيات الواردة أدانه و  لاجلبل األسود ونظر  -10٧
تكثيررف جهرروده الراميررة إىل مرالبررة شررركات اجلبررل األسررود العاملررة ل  1-10٧

اخلارر فيما يتصل أبي أثر سرليب ألنشر تها علرى التمترس حبقروق اإلنسران، ال سريما 
حرررراالت االحررررتال  األجنرررريب، حيرررر  تررررزداد  رررراعر شررررمل ل منرررراعق النررررزاع الرررر  ت

 حقوق اإلنسان )دولة فلس ني(؛انتهاكات 
مواصررلة تعزيررز التنميررة االجتماعيررة وااللتصررادية املسررتدامة مررن أجررل  2-10٧

 إرساء أساس متني لتمتس شعب  حبقوق اإلنسان كافة )الصني(؛
صرلية تكثيف جهوده الرامية إىل ضمان عدم التمييز ضد الشرعو  األ ٣-10٧

 . دة القوميات()دولة بوليفيا املتعد
يس االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ل قرسا التقريرر تعررب عرن مولرف الدولرة مج -108

)الدو ( ال  لدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينبغي أن يفهرم أهنرا حتظرى بتأييرد 
 . الفريق العامل بكامل
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 املرفق
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