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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 وجرى  .٢٠١٠ فرباير/ شباط ١٩ إىل   ٨ يف الفترة من     السابعة دورته   ،٥/١حقوق اإلنسان   
 فرباير/ شباط ١٧ملعقودة يف    ا السادسة عشرة  يف اجللسة    البوسنة واهلرسك االستعراض املتعلق ب  

 السيد  الالجئنيشؤون  وزير حقوق اإلنسان و    معايل   البوسنة واهلرسك  وترأس وفد    .٢٠١٠
 يف جلـسته    البوسنة واهلرسـك   واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن        .صافت هاليلوفيتش 

  .٢٠١٠ فرباير/ شباط١٩ املعقودة يف السابعة عشرة
اجملموعة التاليـة مـن     ختار جملس حقوق اإلنسان      ا ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٧ويف    -٢

 سـلوفينيا،   :بالبوسـنة واهلرسـك   لتيسري االستعراض املتعلـق     ) اجملموعة الثالثية (املقررين  
  .ونيجرييا، وبلجيكا

، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  :البوسنة واهلرسكاالستعراض املتعلق ب

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/7/BIH/1(؛ 

جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً             )ب(  
 ؛)A/HRC/WG.6/7/BIH/2) (ب(١٥  للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/7/BIH/3.( 

 عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفا         البوسنة واهلرسك وأحيلت إىل     -٤
الدامنرك، والتفيا، والسويد، واجلمهورية التشيكية، وأملانيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    

رجي وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلا      . ، واألرجنتني، وهولندا  وآيرلندا الشمالية 
  .لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  
هـذا  املقدمة أثنـاء    وترد التوصيات   .  وفداً ببيانات  ٤٧أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٥

  .احلوار التفاعلي يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
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  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف  
يف بيانـه    ، السيد صافت هـاليلوفيتش    الالجئنيشؤون   حقوق اإلنسان و   أكد وزير   -٦

  عن طريق   حقوق اإلنسان  الالتزاماهتا الدولية يف جم   ب البوسنة واهلرسك الكامل      تقّيد االفتتاحي
 اعتمـاد   عـرب املسائل اليت تنطوي على حقوق اإلنسان       بعض   تنظيماجلهود الدؤوبة لضمان    

 واملتعـددة األطـراف    الثنائية ملعاهدات الدولية ااعتماد  خالل  وأيضاً من    التشريعات املناسبة 
  .اً فورهاتنفيذو
فريـدة مـن نوعهـا ألن       تكون حالة   إىل أن البوسنة واهلرسك رمبا      الوزير  أشار  و  -٧

أنشئت الدولة وقد .  هو جزء من معاهدة السالم املعروفة باسم اتفاق دايتون للسالم         هادستور
 للغايـة   مركزي الاحتاد  احتاد البوسنة واهلرسك، وهو     طلق عليه   ُي كيان   .ني متباينني  كيان من

 وكيان آخر، يـسمى مجهوريـة   ؛ سلطة تشريعية كاملة كانتونلكل    كانتونات ١٠ يتضمن
قد يكون و.  فقط مستوى الكيان علىسلطات تشريعية يتمتع ب مركزيوهي كيانصربسكا، 

لية مواءمـة القـوانني يف البوسـنة        عميف بعض األحيان     أحد األسباب اليت جتعل       األمر هذا
  . معقدة للغايةعمليةواهلرسك مع االتفاقيات الدولية 

 إدراج الصكوك   على صعيد التقدم  إحراز  على مدى األشهر القليلة املاضية، استمر       و  -٨
  الـسكانية  ماية الفئـات  حب املرتبطةسؤوليات  امل و  الالزمة الدولية اجلديدة اليت حتدد الشروط    

 على االتفاقية الدولية حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة        ُصّدق،  لذاو. و خاص  على حن  الضعيفة
لتـصديق علـى االتفاقيـة      اإجراءات  وجيري تنفيذ   . ٢٠٠٩ديسمرب عام   /األوليف كانون   

الوثائق الرمسية وعلى الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد         الوصول إىل   األوروبية بشأن   
  . واالجتماعية والثقافيةالدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية

لية التشريعية الالزمـة  اآلالذي أنشأ  اعتمدت البوسنة واهلرسك قانون حظر التمييز   و  -٩
.  القانون على نطاق واسع هبدف حتسني تنفيذه       لتعميمملكافحة التمييز، واجلهود جارية اآلن      

 ُوضـع لذي  وطين القائم لرصد العنف ضد األطفال، وا      الالنموذج  وخري مثال على ذلك هو      
. ان هب ان امللحق ان االختياري على أساس املعايري اليت حددهتا اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوال        

وضع  من بلَدالن نماذج، ومكّالوبراجميات املعلومات ىل إنشاء  إ هذا النموذج الوطين  وقد أدى   
  .كافحة العنف ضد األطفال املعنية مبلمؤسسات لألنشطة املقبلة اأولويات

 بصياغة قانون بـشأن     املرتبطةالعمليات املتعلقة بالعدالة االنتقالية واألنشطة      كُثّفت  و  -١٠
. قـانون هذا ال   وانتهت صياغة مسودة عمل    حقوق ضحايا التعذيب وضحايا احلرب املدنيني     

 إلعمـال احلـق يف       الالزمة ليت ستحدد الشروط   ا لعدالة االنتقالية ااستراتيجية  وجيرى إعداد   
 احلرب واحلق يف احلصول على استحقاقات اجتماعية معينة، أو         ض أضرار احلصول على تعوي  

هذا النشاط بـدعم مـن   وحيظى  . باألحرى، حق الضحايا يف احلصول على تعويضات مالية       
  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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 ذوي اإلعاقة إىل جانـب      صاألشخاخطة عمل لضمان حقوق     وجيري حالياً إعداد      -١١
ممثلني  اجمللس، بطبيعة احلال،وسيضم هذا . لألشخاص ذوي اإلعاقةجملس  ثالبّت يف استحدا 

  .مجعيات األشخاص ذوي اإلعاقةعن 
ليس فقط على الصعيد الوطين، ولكـن        سري عمل جملس األقليات القومية    وقد أُّمن     -١٢
      الكيانني، وذلك مبشاركة ممثلني عن مجيـع األقليـات الـيت تعـيش يف               صعيد على   أيضاً
  .سنة واهلرسكالبو
ل كيـان   ك ل املظاملألمني   تني أخريني مؤسسإىل جانب   مظامل واحد،   وللدولة أمني     -١٣

تني اآلن توحيـد املؤسـس    جيـري   الكيان، و على مستوى   لغي أمني املظامل    قد أُ و. مؤسسته
  . يف كيان واحد على مستوى الدولةنياملذكورت

ـ . ةكاملصورة  عمل ب  وي رسكباملفقودين يف البوسنة واهل    املعين   عهدويوجد امل   -١٤ وفر وي
إلنشاء  جيرى اآلن البحث عن حل       يف الوقت ذاته،  و. الدعم للعثور على األشخاص املفقودين    

تـوفري دعـم     بغية   ملساعدة أسر املفقودين يف البوسنة واهلرسك، وذلك       دولةتابع لل صندوق  
  .سرذه األجتماعي موحد هلا

إلدماج االجتماعي، ممـا    اة تنسيق استراتيجية     عملي وكُثّفت اجلهود املبذولة يف إطار      -١٥
 األولويات االجتماعية يف جماالت احلماية االجتماعية ألغراض        تنسيق إىل عملية شاملة ل    أفضى
 األسر اليت هلا أطفال، وسياسـة املعـاش         حالة وحتسني   ، والرعاية الصحية  ، والتعليم ،العمل

  . ذوي اإلعاقةصوحالة األشخا ،التقاعدي
 صياغة وثيقـة ختطـيطٍ    بدأت  اون مع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة،        بالتعو  -١٦

 العمل أيـضاً    تشمل خطط و. احتياجات الناجني من جرائم احلرب والعنف اجلنسي      تتناول  
 ٢٠١٠  املمتدة بـني عـامي     اعتماد استراتيجيات جديدة وغريها من وثائق التخطيط للفترة       

فذ بالتعاون مع منظمـة  ع الربنامج الوطين الذي نُ   تنسيق فترات التخطيط م   جيري  ، و ٢٠١٤و
  .األمم املتحدة للطفولة

 التحقيقـات فيما خيص قواعد السلوك لاعتمدت مدونة أن لبوسنة واهلرسك  وسبق ل   -١٧
  .ح األحداثا، واستراتيجية مكافحة جنهماستراتيجية منع العنف ضدو، ألطفالل الشاملة
 شراكة مباشـرة   إطاريف اصةاخلماية  احلبرامج  ت  فذعلى مدى العامني املاضيني، نُ    و  -١٨
  احلماية املستدامة لألطفال والنساء ضحايا االجتـار        كفلت املنظمات غري احلكومية  قطاع  مع  
 ٦٥ ٠٠٠  قارب  مببلغ إدماج األفراد  التمويل الالزم لتنفيذ برامج      ضمانمن   متكن البلد و. هبم

 تنفيذ التوصيات اليت قدمتـها جلنـة       ىلإلشراف عل اعتمد جملس الوزراء خطة عمل      ويورو،  
  .األمم املتحدة

 واإلدعـاء  وظائف القـضاء      أداء يفية  ستقاللاللضمان ا  اإلصالح القضائي وأُجري    -١٩
املشكلة احلقيقية تكمن يف متويل بيد أن  .اجمللس األعلى للقضاة واملدعني العامنيأنشئ و ،العام
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. ونالكـانت ة  يزانيووصوال إىل م  كيان   مبيزانية ال   بدءاً  خمتلفة ة ميزاني ١٣  عرب السلطة القضائية 
، وهنـاك أيـضا      على مستوى الكيان    لتدريب القضاة واملدعني العامني    واسُتحدث مركزان 

  . احلكومية للخدماتوكالة احلكوميني بإشراف من اللتثقيف املوظفنيمركز 
ملاضـي غـري   ايف و. الدستور احلق يف اخلصوصية، والزواج واحلياة األسرية   ويضمن    -٢٠
لكن احلالة األمنيـة يف     . كبريةمشكلة   حرية التنقل يف البوسنة واهلرسك    ت ممارسة   كان البعيد
  . نادرةالتنقلحرية اليت هتدد ، واحلوادث مرضية  احلاليةاملرحلة
 يف  مجيع املـوظفني  فإن حق   على مستوى الدولة،    ومع أنه ال توجد أية نقابة عمالية          -٢١

 قدر أكرب صّص السنوات القليلة املاضية، خُ    خاللو. قابات مضمون نصلب  تنظيم أنفسهم يف    
 ٢٠٠٩يف عام   و. لى مستوى الدولة   األساسية ع  البنيةبناء   و اإلعمار إلعادة املوارد   بكثري من 
   لعودة املستدامة لالجئني واملـشردين    ا هتيئة ظروف     الرامية إىل  ستثماراتاال وصلتوحده،  

  . تقريباً مليون يورو٧٠إىل 
ة قلي باعتبارهم األ  لغجراليت يعاين منها ا   برنامج من أجل حل مشاكل السكن       واعُتمد    -٢٢

 عـدد يادة  ترمي إىل ز  تدابري  لتعزيز تعليم الغجر    خطة العمل املنقحة    تتضمن  و.  عدداً األكرب
  .مأطفال الغجر يف املدارس وتدابري خلفض معدالت تسرهب

 احملكمة األوروبية حلقـوق     هافي خلصتاليت    فينسي - سيديتش بقضية   فيما يتعلق و  -٢٣
،  قد انُتهك  نتخابات أعضاء جملس الرئاسة   ال الترشح   يف الشكوى يمقدمأن حق   إىل   اإلنسان

ـ يذهب الرأي العام إىل أ    واحلق يف خوض االنتخابات جمللس الشعب للجمعية الربملانية، و          هن
ستور لـضمان حقـوق     لد ا جيب تعديل و احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية        احترام جيب

 تبعـاً ، ينبغي ،هذه التغيريات يف الدستور إدخال   وبعد.  من األقليات  األقليات القومية وغريها  
 يف وقت قريب   اليت ستتم خطة عمل للتغيريات    وجيرى إعداد   . قانون االنتخابات  تغيري   ،لذلك

  .على الدستور وقانون االنتخاب
كالة تنظيم وية التعبري، وال سيما استقالل    فيما يتعلق باستقالل وسائل اإلعالم وحر     و  -٢٤

ال ميكن احلـديث عـن وجـود    ، و مملوكة للخواصاالتصاالت، فإن معظم وسائل اإلعالم   
كالـة تنظـيم    وقانون االتـصاالت هيكـل       وينظم. التبليغرية التعبري و  حلهتديدات حمتملة   
  .هيئة تنظيمية مستقلةهتا باعتبارها االتصاالت وإدار

،  بيان حمقّ  العرقي الفصلسلط الضوء على وجود مدارس قائمة على        يذي   ال البيانو  -٢٥
).  بالضبط  اثنان انكانتون(إىل بعض الكانتونات يف احتاد البوسنة واهلرسك        فقط  يشري   هغري أن 

 ضـمن اختـصاص     اًحـصري دخل  التعليم ي فإن  مبوجب دستور احتاد البوسنة واهلرسك،      و
، هي   القائمة على الفصل العرقي    دارساملفيهما  وجد   ت اللذينني  الكانتون وحجة. لكانتوناتا

 ألصغر شعب من الشعوب املكونة      ويةاهل و ،ثقافةال و ،لغةاليف   قاحلأن هذا هو السبيل حلماية      
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ان مدرسـت "ما يطلق عليه    إجياد حل ملشكلة    يتمكن من    اآلن، فإن البلد مل      وإىل غاية . للدولة
  .على أساس أصلهم العرقياألطفال بني فصل ال أو قضية "حتت سقف واحد

     املنظمـات  قطـاع   ، وقع جملس الوزراء على اتفاق للتعاون مـع          ٢٠٠٧يف عام   و  -٢٦
  .غري احلكومية

 يف جمـال    البلد أحرز تقدماً  مث إن   التعديالت الدستورية مسألة ذات أولوية،      تعترب  و  -٢٧
محاية  وثائقوالدولية  محاية حقوق اإلنسان عن طريق االنضمام إىل عدد كبري من االتفاقيات            

حقوق اإلنسان، واعتماد التشريعات الالزمة وغريها من الوثائق ذات الصلة حبقوق اإلنسان،            
         ، وإنـشاء مؤسـسات لتقـدمي الـدعم     هـا سـتراتيجيات واعتماد عدد مـن اال   وصياغة  

  .واحلماية ملواطنيه

 احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  

البوسـنة  على  وأثىن عدد من الوفود     .  ببيانات  وفداً ٤٧أدىل  ،  ناء احلوار التفاعلي  أث  -٢٨
 ملواءمـة وملا تبذله من جهـود        مع اآلليات الدولية لرصد حقوق اإلنسان      اواهلرسك لتعاوهن 

  .التشريع احمللي مع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان
 احلرب،   خملفات ا من املتفجرات من    وغريه األرضية اجلزائر إىل آفة األلغام      وأشارت  -٢٩

اجلزائر عـن   واستفسرت  .  إىل ديارهم  ق عودة الالجئني واملشردين داخلياً    يعتاليت  هذه اآلفة   
 وسألت. التمييز املشار إليه يف الدستور، على حنو ما أبرزته جلنة القضاء على التمييز العنصري       

احملكمة العليـا  أصدرته  لقرار يف انتهاكٍ  إىل غوانتانامو    واقلزائريني نُ جتة مواطنني   سعن قضية   
  .توصيات اجلزائر وقدمت. بشأن حقوق اإلنسان

ال سـيما   محاية حقوق اإلنـسان، و    مستوى  تحسني   البلد ب  رحب املغرب بالتزام  و  -٣٠
وأعرب عن سروره العتماد    . التشريعي من عدة جوانب منها اجلانب       الفئات الضعيفة حقوق  

وسلط الضوء علـى اجلهـود      . تهاتعزيز حقوق الطفل ومحاي    لزيادة هاخطط وبرامج وتنفيذ  
وأثار .  يف إطار اخلطة الوطنيةاجلارية واستفسر عن التدابري اإلضافية  اتاملبذولة يف جمال اإلعاق   
  .توصياتاملغرب وقدم .  على وجه اخلصوص ضد املرأة والعنفمسألة العنف املرتيل،

 إىل بذل   تلرئيسية حلقوق اإلنسان ودع    سلوفينيا بالتصديق على الصكوك ا     ترحبو  -٣١
عدم توافق بني التـشريع     لوجود أوجه    هاقلقوأعربت عن   . جهود متواصلة لضمان تنفيذها   

اخلطوات اليت ينبغي اختاذها من     واستوضحت عن   . احمللي واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان    
اإلعالم واملـدافعني عـن    الة وسائط   حلإجراء تقييم   وطلبت ب ،  ات االنتخاب قانونأجل تعديل   

اعتماد التغيريات  وتنفيذ قانون األقليات    عملية   حتسني   ه ينبغي  إىل أن  توأشار. حقوق اإلنسان 
 عـن   توأعرب.  السياسية املناصبمجيع  إىل  األقليات  أفراد  وصول  فرص  لضمان   الدستورية

يما يتعلـق  فو .ال تعمل بصورة كاملةمستوى الدولة   على   املظامل   ناء مؤسسات أم   ألن اأسفه



A/HRC/14/16 

GE.10-12129 8 

طلبـت  ، و االجنازات اليت حتققـت مـؤخراً     أشارت إىل   ، فقد   بالالجئني واملشردين داخلياً  
ال سيما وأبرزت أن العنف املرتيل، و   . عن التدابري املتخذة لتأمني احلقوق االجتماعية      معلومات
  .توصياتسلوفينيا وقدمت .  االنتشارواسع، يظل  ضد املرأةالعنف
 فينـسي قرار   فيما خيص    التدابري الالزمة عن نيته اختاذ    ن الوفد   ورحبت فرنسا بإعال    -٣٢

تنفيـذ  و االنتخابيـة وظائف  ال األقليات، إىل    فرادلضمان وصول مجيع املواطنني، وال سيما أ      
 بصورة إمجالية خذت   التدابري اليت اتُ   واستفسرت فرنسا عن  . ٢٠١٠القرار يف انتخابات عام     

 وقـدمت . لضمان التمتع الكامل باحلق يف حرية التعبري      ملكافحة التمييز العنصري والعرقي و    
  .توصياتفرنسا 
ربامج لضمان محاية النساء    الستراتيجيات و الا من   العديدباعتماد   بيالروس بتحور  -٣٣

يف جماالت مكافحة العنف املـرتيل،      اعتماد استراتيجيات وبرامج    وية  ناقضايا اجلنس الومعاجلة  
حيظـر املنظمـات    الذي   القانون   وأشارت إىل .  املشروعة ، واهلجرة غري  شخاصواالجتار باأل 

الحظت العقبات اليت تعترض سبيل محايـة حقـوق الطفـل           و. الفاشية واستخدام رموزها  
عـن   سألتو. والصعوبات اليت تواجه تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل بشأن تبين األطفال          

خاضعة ا إذا كانت هذه اجلرائم      ، وعم شخاص ملكافحة االجتار باأل   ةتخذاملالتدابري التشريعية   
  . توصياتبيالروسوقدمت . ةنائياجل للعقوبة
 قيود يف جماالترغم وجود قوق اإلنسان، حبالتزام البوسنة واهلرسك   ب ماليزيا   وأقرت  -٣٤

التنمية االجتماعية  مستوى  حتسني  الرامية إىل   جهود  لل وأعربت عن ارتياحها  . ذات أمهية بالغة  
.  والتعليم واملساواة بـني اجلنـسني      ،ن الفقر، والرعاية الصحية العامة    واالقتصادية، واحلد م  

  .توصياتماليزيا وقدمت 
بيَّنت أهنـا    بولندا باعتماد استراتيجيات مكافحة الفساد واجلرمية املنظمة، و        ترحبو  -٣٥
وأعربت عن قلقها إزاء عدد مـن     . تطلع إىل اعتماد اجلمعية الربملانية لقانون مكافحة الفساد       ت
. وحـشية ضـدهم    وممارسة اعتـداءات     االت انتهاك حقوق الصحفيني وحرية اإلعالم     ح

 وقدمت.  التدابري اليت تعتزم احلكومة اختاذها حلماية حرية الصحافة واإلعالمواستوضحت عن
  .توصياتبولندا 
  يف النظام املدرسـي،     الفصل العرقي  سياسة   جتاه  يساورها قلق إن ال  النرويجوقالت    -٣٦

" حتت سقف واحـد   تان  مدرس"يف احتاد البوسنة واهلرسك، حيث ال يزال منوذج         وال سيما   
 حكومة مجهوريـة صربـسكا املتواصـلة    حماوالت حيالأعربت النرويج عن قلقها    و. قائماً

 وعّبرت. املساواة بني اجلنسني    النرويج على اعتماد قانون    تأثنو. للسيطرة على اجملتمع املدين   
 املثليات جلماعات    اجلمعيات كومة بضمان حرية التجمع وتكوين     احل عدم التزام  منعن قلقها   
  .توصياتالنرويج وقدمت .  اجلنسني واحملولني جنسياًيمشتهوواملثليني 
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مكافحة التمييز، ومحاية حقوق الالجئني العائدين       إىل   اجلمهورية التشيكية وأشارت    -٣٧
ـ  الكراهيـة و   حملرضة على  ا طباملرتبطة باخل ، واألحكام اجلنائية    واملشردين داخلياً  . اجلرائمب

  .توصياتوقدمت 
 الفصل العرقي طة إلنشاء نظام تعليمي يقضي على       وجود خ  نسبانيا ع إ واستفسرت  -٣٨
الـيت تنـوي    احللول   عن   وضحت أيضاً استو. ماعاتتعليم خمتلط إلدماج مجيع اجل    بسمح  يو

ال حيـق هلـم الترشـح       الوضع القانوين للمواطنني البوسنيني الـذين       تطبيقها على   احلكومة  
 ، والكروات وسنيون،الب (املكونة للدولة الثالث   الفئات غري   فئةإن كانوا من     للمناصب العامة 

  .توصياتسبانيا وقدمت إ). والصرب
أقرت و. الشعب يف االحتاد لتعزيز حقوق       خمتلفة كانتونات بتكوين   الصنيوأشادت    -٣٩
 مـرأة  وحالة حقوق اإلنسان لل    شردين داخلياً اجلهود الرامية إىل حتسني أوضاع الالجئني وامل      ب

الغجر، مجاعة  لضمان حقوق األقليات، و    املبذولة باجلهود   أحاطت علماً و. واألطفال واملسنني 
من مـسألة   تشعر الصني بالقلق    و. طط العمل املتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية والسكن      خبو

 يف هـم حقان هددللذين يللفقر والعنف ا همعرض وتالرعاية الصحية اجملانيةب األطفال عدم متتع 
تخذ يف املستقبل لـضمان     خذت أو اليت ستُ   التدابري امللموسة اليت اتُ   عن  الصني  وسألت  . احلياة

  .احلق يف التعليم جلميع األطفال
حالة لتقييم  البوسنة واهلرسك   الذي استندت إليه    نهج النقد الذايت    برحبت النمسا   و  -٤٠

 بالتقدم احملرز يف جمال محاية      أشادتو. ر بفترة انتقالية  مين البلد    بأ تحقوق اإلنسان، واعترف  
حملكمة األوروبيـة   اطلبت معلومات عن خطط تنفيذ حكم       و. لرصدااألقليات وتعزيز آليات    

يف احليـاة   مـشاركة كاملـة      إىل مشاركة مجيع اجملموعات العرقية       داعيالحلقوق اإلنسان   
وهو األمر الـذي    حقوق الطفل،    علىللهيكل اإلداري    إىل التأثري السليب     توأشار. السياسية
 يف التمتع باحلقوق االجتماعية، وطلبت معلومات عـن         ظهور أوجه عدم اإلنصاف   أدى إىل   

  .توصياتالنمسا وقدمت . التدابري الرامية إىل التغلب على هذا الوضع
املرفق الـسابع  استراتيجية تنفيذ على إلجراءات الربملانية  تطبيق ا  كندا بقرار    ترحبو  -٤١

هدف إىل حتسني حيـاة الالجـئني واملـشردين داخليـا     ذي يالو ،من اتفاق دايتون للسالم  
نقطة عبور  تشكل   إزاء التقارير اليت تفيد بأن البوسنة واهلرسك         ا عن قلقه  توأعرب. والعائدين

هيب عن ممارسة التر   التقارير   مما ورد يف   ةرتعجموأشارت إىل أهنا    . شخاصباأل هامة لالجتار 
.  من اجلهات الفاعلة يف اجملتمـع املـدين        مالعنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان وغريه      و

 يف لضغوط سياسية كبرية     ونتعرضيأن بعض مديري املدارس     من    أيضاً ئهااستياوعّبرت عن   
  . توصياتكنداوقدمت . املدارسالقضاء على الفصل العرقي يف  محماوالهت

من أولئـك الـذين يعيـشون يف    كثري أن التفيد ارير اليت التقإىل  الربازيل  وأشارت    -٤٢
التحدي الرئيسي الـذي تواجهـه      واستفسرت عن   .  سيئة اً ظروف ونواجهيظروف التشرد   

خطط احلكومة ملعاجلة هـذه املـسألة يف املـستقبل          عن   و احلكومة يف دعم املشردين داخلياً    
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 إن كانت يف    حلكومة ا ماتاج إليه  حت نلذيل ا ملساعدة والتعاون  ا  نوع  عن أيضاًوسألت  . القريب
القضاء على التمييز   ب  املعنية جنةللا يف اعتبارها أن     ، واضعة الربازيلعمدت  و. حاجة إىل ذلك  

 وزيادة فرص الوصول إىل املعلومـات        النفاسية وفياتعدد ال ضد املرأة أبرزت أمهية خفض      
تعزيز سياسـتها   زيادة  ىل  إ  احلكومة ةودعإىل   واخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية،    

  .توصيات  الربازيلوقدمت.  مللء تلك الثغراتاجلنسانية
 التقرير الوطين حتديات حقـوق       تناول هبا   اليت نفتحةالطريقة امل ب املكسيك   ورحبت  -٤٣

 لرتاع املـسلح  ا من عواقب     يعاين بالرغم من أنه   البلد،   ا أبداه يرها مل قدعربت عن ت  و. اإلنسان
 الفئات  ال سيما حقوق   و ،محاية حقوق اإلنسان  مستوى  تحسني  بام حقيقي    التز من،  الوخيمة
مـن شـأنه أن     شامل  طلبت معلومات عن التدابري املتخذة لضمان سجل مدين         و. الضعيفة

  .توصيات املكسيك وقدمت. ألقلياتبايضمن االعتراف القانوين 
ـ    حيز النفاذ قانون حظر التمييز     بدخول    باكستان ترحبو  -٤٤  مـن   داً، وطلبـت مزي

ـ اجلدومنظمات الفاشية    ةالتفاصيل عن القانون املقبل بشأن حظر مجيع املنظمات الفاشي         ة دي
 تأثري   عن زيد من التفاصيل  مب إحاطتها علماً الرغبة يف    عن   تأعربو. استخدام رموزها حظر  و
  .توصيات باكستان وقدمت. كالة تنظيم االتصاالتو

سـعيها  يت تعرقل البوسنة واهلرسـك يف       خمتلف التحديات ال  إىل  نيجرييا  وأشارت    -٤٥
 حتسني مـستوى   واملبادرات هبدف    ،الربامج االجتماعية واالقتصادية، واإلصالحات   ملواصلة  

 بإنشاء مؤسسات ووكـاالت     ترحبو. هامحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتعزيز     
 تعزيـز   إىل خمتلفة ترمـي      والشروع يف برامج واستراتيجيات وإصالحات      متنوعة تخصصةم

أمـني مظـامل حقـوق      مكتب  مجلة أمور، إنشاء     يف،   مثال  ومنها ،تهاحقوق اإلنسان ومحاي  
 وكـاالت   واسـتحداث  القـضائي،    النظـام وكالة تنظيم االتصاالت، وإصالح     واإلنسان  

     نيجرييـا  وقـدمت . النساء واألطفـال واألشـخاص   اليت هتم   لقضايا  نهوض با للمتخصصة  
  .توصية واحدة

 من التدابري والـسياسات املعتمـدة       اددعرض ع يلي أن التقرير الوطين     الحظت ش و  -٤٦
املبادرات ب أقرت و .عقدة ما بعد الرتاع امل     يف مرحلة  هالتحسني محاية حقوق اإلنسان وتعزيز    

 فيما يتعلق باملصاحلة، وشجعت البوسنة واهلرسك على االستمرار          احملرزة اجلارية واالجنازات 
  .توصيات يوقدمت شيل. يف هذا االجتاه

 إىل أن اليت تشري أعربت هولندا عن قلقها إزاء الطابع التمييزي لبعض مواد الدستور  و  -٤٧
البوسـنيني  يقتصر على    لعضوية جملس الشعب وملنصب الرئاسة يف البوسنة واهلرسك        الترشح

 املعلومات الواردة عـن     اهت إىل املخاوف اليت أثار    ت أيضاً أشارو.  فقط والكروات والصرب 
 عن  وندافع وُيزعم أن املستهدفني هم امل     االعتداءات على املدافعني عن حقوق اإلنسان     ي  تنام

، وأعضاء املنظمات شخاص مكافحة االجتار باأل جمال يفونحقوق األقليات اجلنسية، والناشط
. أفراد أسرهم إىل جانب   اجلرمية،  والفساد  ون الذين حيققون يف قضايا      غري احلكومية والصحفي  
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 واملثلـيني  من حيث املمارسة، ضـد املثليـات   ، التمييزإزاء ندا عن قلقها أيضاً  هولوأعربت  
يعاملون على قدم املساواة مبوجـب مجيـع         ال   كوهنم و ، جنسياً  اجلنسني واحملولني  يمشتهو

"  حتت سقف واحد   انمدرست "طلق عليها  ي املدارس اليت إىل  ت هولندا   ، أشار وأخرياً. القوانني
  .قدمت توصياتو. ظهرت بعد احلرباليت 
    يف   املتعلقـة باإلعاقـة    سياسةلجملس الوزراء ا  عتماد   عن تقديرها ال   فنلنداوأعربت    -٤٨
والحظت أن  .  على احلكومة ألهنا وضعت اإلطار القانوين يف هذا اجملال         ت، وأثن ٢٠٠٨عام  

املـة  أن املع و مضمونة جلميع املواطنني يف مجيع أحناء البلـد،          غري هااحلماية االجتماعية نفس  
الفئـات  يف   تـؤثر    ما فتئت من حيث املزايا االجتماعية      حملاربنياالتفضيلية املمنوحة لقدماء    

 عن التدابري املتخذة ملعاجلة أوجه القصور       فنلندا سؤاالً وطرحت  . االجتماعية الضعيفة األخرى  
 .وذوي اإلعاقـة  املستـضعفني   باألشخاص  ما يتعلق   ال سيما   يف نظام الرعاية االجتماعية، و    

  . توصيات فنلنداوقدمت
  .وقدمت توصيات.  والعدالة االنتقالية،وأشارت سويسرا إىل التمييز، وحرية التعبري  -٤٩
عنف  من  عن حقوق اإلنسانونملدافعما يتعرض له ازاء إ بلجيكا عن قلقها    تعربوأ  -٥٠
بلجيكا  تفقد استفسر،  عليها ما يعاقبنادراًاالعتداءات  أن هذه ومبا.  وهتديد وختويفبدين

 إىل   أيـضاً  توأشـار . شأنيف هذا ال   اليت صدرت    واألحكام أُقيمت   اليتالدعاوى  عن عدد   
  .قدمت توصياتو. لعنف املرتيل واجلنسي ضد املرأة لاملقلقاملستوى 

 يمـشته و واملثلـيني    للمثلياتاملهرجان الثقايف األول     إىل تنظيم     السويد وأشارت  -٥١
 جتاهومع ذلك، أعربت السويد عن قلقها       . ٢٠٠٨سبتمرب  /ول يف أيل   جنسياً اجلنسني واحملولني 

اً هـذه    رمسي ندت إىل أن السلطات مل       وأشارت أعمال العنف اليت حدثت يف هذا املهرجان،      
 طلبت من احلكومة تقدمي تفاصيل عن التدابري      و. حىت اآلن أو ُيقاضى    أحٌدُيتهم  مل  األعمال و 
 ،حرية التجمع وتكوين اجلمعيـات    ها  ن، مبا في   لضمان التمتع الكامل حبقوق اإلنسا     املتخذة

إدانـة  ت تنـوي   إذا كانعما، و جنسياً اجلنسني واحملولنييمشتهو واملثليني   حقوق املثليات و
 إذا كـان بإمكاهنـا       من احلكومة  طلبت السويد أيضاً  و. على هؤالء األشخاص  االعتداءات  

 ال ُينفذىل أن احلق يف حرية التعبري  إأيضاًوأشارت  . املثلينيزواجعلى إجراءات إجازة تعليق ال
  .ذا احلق عن التدابري املتخذة لضمان االحترام الكامل هلت وسأل كامالً تنفيذاًدائماً
مشاورات واسعة مع أصحاب املـصلحة       بعد    التقرير الوطين   بإعداد صربياوأشادت    -٥٢

للبوسنة واهلرسك   مشترك   ن حل مشاكل الالجئني واملشردين داخليا هدفٌ      قالت إ و. يف البلد 
وعرضـت  . إعالن سـراييفو  ب التزامها   مواصلةوصربيا، وشجعت السلطات البوسنية على      

احملكمـة   الذي تضطلع به     دور من خالل مجلة أمور منها ال      املصاحلة،بأمر   فيما يرتبط تعاوهنا  
 ورحبـت   .سؤوليات امل حتميل األفراد  اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملاكم احمللية يف      

  . هذا املوضوععن من املعلومات  وطلبت مزيداًشخاصباجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باأل
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 الذي  احلكم وعلى    بعض الوفود  طرحتهارد البوسنة واهلرسك على األسئلة اليت       ويف    -٥٣
قـوق  احلنتـهك   الذي ي الدستوري   بشأن احلكم    احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   أصدرته  
حماولة ناجحة للغاية لوقف    كان  ،   األمر ، يف واقع  ، قالت إن هذا احلكم الدستوري     يةاالنتخاب

يشكك اليوم يف احلاجة إىل مواءمة وال أحد . منظام من شأنه أن يضمن السال      احلرب وإرساء 
هنـاك   علماً أن تعديل الدستور،هبا ينبغي ية اليت  كيفالهي   املشكلة املطروحة التشريع، ولكن   

  .راتاخلياعدداً من 
ُسوّيت القضية يف جزء كبري منها قد ف ،"زائريةاجلماعة اجل"وفيما يتعلق مبا أُطلق عليه   -٥٤

  .بالتعاون مع الواليات املتحدة األمريكية
تنفيـذ  فقد ُوضعت الشروط الالزمة ل     القضائي،   نظامالوأما ما خيص تثقيف موظفي        -٥٥

  .احلكوميني وظفنياملومركز تدريب لتدريب القضائي ا مركزي عن طريقالربامج التدريبية 
 من اجلهات املاحنة اليت ساعدت البلد على حـل          الكثري البوسنة واهلرسك    توشكر  -٥٦

  .مشكلة كبرية بالنسبة للبلد وسكانه تظل يتمشكلة إزالة األلغام ال
لبلـد  ول. م عندما يتعلق األمر بتعيني القضاة أو عـزهل        القضائي مستقل متاماً  والنظام    -٥٧

فيما يتعلق جبرائم   ولتسوية مجيع قضايا جرائم احلرب يف غضون فترة معقولة من الزمن،            خطة  
وقد انتـهت  . من املشتبه هبم ١٠ ٠٠٠معروضة على احملاكم و يةقض ١ ٥٠٠هناك  ،  احلرب

مسألة مواءمة تعريـف االغتـصاب      سينظر يف   شهرين، و منذ  عملية إصالح القانون اجلنائي     
  .والعنف اجلنسي

عملية االنضمام إىل االحتاد    حريصة كل احلرص على االخنراط يف       سنة واهلرسك   البوو  -٥٨
 بيد أنـه   القضائي وبناء اإلطار اإلداري،      نظامالكثري من العمل لتحسني ال    فقد أُجنز   . األورويب

ن إ ممثل مجهورية صربسكا      وقال .ال تزال هناك بعض اجملاالت اليت حتتاج إىل تكثيف اجلهود         
 تها األساسية  احنرفت عن مسؤولي   اإلعالم بعض وسائل    ولكنم حرية التعبري،    ترحتمهورية  اجل

من ِقبـل    العتداءذكر أن رئيس وزراء مجهورية صربسكا تعرض        و. احلقيقة واجلمهور جتاه  
ممثلي مجهورية صربسكا يف اهليئـات املـشتركة         ، وأن  دون أي مربر   FTVمن قناة   صحفي  
فيمـا   التقرير الوطين    إسقاطات تتخلّل وهناك  .  الثالث الرايخمن   أعضاء   م بأهن واصفللدولة وُ 

اجلمعية الوطنية جلمهوريـة    والواقع أن   . املظامل يف مجهورية صربسكا   إلغاء أمني   قانون  خيص  
ـ تقريـر   الرد يف   ت واملسألة األخرى اليت مل   . نالقانوهذا  صربسكا اعتمدت    ـ  ال  أن  يوطين ه

 جهودهـا الراميـة إىل العـودة        يف مارك بوسـين   مليون   ٤٠استثمرت   ربسكاصمجهورية  
عاصـمة  فقد حـصلت    قوق األقليات،   وأما ما يرتبط حب   .  إىل أوضاع مستدامة   سريربينيتشاب

 اعترافـاً مبـستوى اإلدمـاج     جملس أوروبا   من  جائزة   على   مجهورية صربسكا، بانيا لوكا،   
  .ألقليات القومية اووضعفيها االجتماعي 
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 يف البوسـنة    يةساسيف غاية احل    مسألتان والتسامح الكراهية   ات الداعية إىل  طابواخل  -٥٩
ـ هناك  ،  حلسن احلظ وواهلرسك،               تابعـة مثـل هـذه       املعنيـة مب   دد مـن املؤسـسات    ع

  .هااحلاالت ورصد
 نيالكيانعلى مستوى   كاالت املساواة بني اجلنسني على مستوى الدولة و       وتابعت و   -٦٠

  .تنفيذ قانون املساواة بني اجلنسني
الغجر، قررت البوسنة واهلرسك اختـاذ      إدماج  عقد   إطار االخنراط يف مشروع      ويف  -٦١

 وانضم إىل املشروع عدد.  األكثر ضعفاً السكانيةتطوير نظام وطين حلماية الفئة   لة  ديخطوة ج 
برنامج تسجيل أطفـال    وجيري تنفيذ   . الغجرمجعيات    إضافة إىل  من منظمات اجملتمع املدين   

منهجية وطنية لتسهيل رصد مجيع       البلد حالياً  وُيعدُّ. دة اليونيسيف مبساع الغجر عند الوالدة  
ـ    شمل احلوادث   تاحلاالت اليت تنطوي على التمييز، واليت        يف و. دوافع عنـصرية  اليت تقـع ب

 على حالة تتعلق بالتحريض     ٣٠ما ال يقل عن      املتهمني يف     احملاكم قاضتالسنوات األخرية،   
  .التعصب العنصري أو العرقي

هناك برامج مماثلة   و. خطة مكافحة العنف ضد األطفال استراتيجية ناجحة      اعُتربت  و  -٦٢
ملكافحة ظـاهرة    إجراءات حمددة وُنفذت  . شخاصتتعلق مبكافحة العنف املرتيل واالجتار باأل     

  .األطفال الذين جيربون على التسول يف الشوارع
د األقليـات اجلنـسية،     تمييز ض ال على   تنطوافيما يتعلق باألحداث األخرية اليت      و  -٦٣

 إهناء فعلي    إىل ضمان  تسع و  البداية منذالالجئني  شؤون  حقوق اإلنسان و  استجابت وزارة   
سيكون على الربملـان    و. ذوو امليول املختلفة  ألشخاص  ا  اليت يتعرض هلا   إلدانةألي نوع من ا   

    مناسـباً  هنجـاً يتـيح   قانون حظر التمييز    إضافة إىل أن    . املثليني زواج   مسالة إجازة معاجلة  
  .حلظر التمييز

وطنيـة  الاالسـتراتيجية  وقُدمت . عاجلة مشكلة التشردمل إجراءات ملموسة    تاختذو  -٦٤
 سـتراتيجية حلـوالً   هذه اال توفر  و. املنقحة لتنفيذ املرفق السابع من اتفاق دايتون إىل الربملان        

 ١٧ طائلة تصل إىل  أموال   وُتستثمر. قة املتصلة بعودة الالجئني واملشردين    الشاملة للقضايا الع  
اخنفض عـدد   ،   اتفاق دايتون  إبراممنذ  و. عائدينبالصلة  ت ملعاجلة القضايا امل    يورو سنوياً  ونملي

عزم على حـل    العاقدة  الدولة  و.  نسمة ١٣٠ ٠٠٠  إىل حنو   نسمة  مليون ١,١املشردين من   
واالستفادة تنفيذ عدد من املبادرات     عن طريق    ٢٠١٤هذه املسألة بشكل كامل حبلول عام       

  .إعالن سراييفوصون  بالبوسنة واهلرسك ملتزمة أيضاًو. دعم الشركاءمن 
اإلعـالم يف    ريـة حلواحد من أفضل األطر القانونية والتنظيمية        لبوسنة واهلرسك ول  -٦٥

وخط هاتفي لتقدمي املـساعدة      صحافةللقانون  وهناك   .ّق احل التنفيذوما ينقص هو    أوروبا؛  
تعمـل  ،  وإىل جانب ذلـك   . اإلعالم مشروع شامل لتعزيز حرية      وضع  هي األولويةو .جمانا
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الـذي يـشيعه     العنـف    من، وال سيما    ينصران أجل محاية الق   موكالة تنظيم االتصاالت    
  .اإلعالم املطبوعمسؤولة عن منظمة ذاتياً وهيئة  له لصحافةل جملس ويوجد أيضاً. يونالتلفز
املمارسات اجليدة   ب التزام البوسنة واهلرسك  على   الواليات املتحدة األمريكية     توأثن  -٦٦

من  السجون ومراكز االحتجاز      ما تشهده  أعربت عن قلقها إزاء   و. حقوق اإلنسان يف جمال   
أيضاً من   عن قلقها    وعّبرت. عدد من اجلوانب  املعايري الدولية يف     ال تصل إىل مستوى      أوضاع

تـشكيل  وال سـيما    ء السجون،   العنف بدوافع عرقية بني نزال    حاالت  التقارير الواردة عن    
من أن  وقالت إهنا قلقة كذلك     .  اجلغرايف  أو يالعرقاألصل  السجن على أساس    يف  العصابات  

 والالمباالة اليت يبـديها  ةانتقائيبصورة إنفاذ القانون بسبب  احترام احلرية الدينية كان حمدودا      
  .صيات تو الواليات املتحدة األمريكيةوقدمت. يني احلكومبعض املسؤولني

السنوات األخـرية يف    خالل   ما سّجل من حتّسن   احلكومة بشأن   على  أملانيا   وأثنت  -٦٧
ريـة التعـبري    حب التمتعأملانيا عن التدابري املتخذة لتحسني      واستفسرت  . جمال حقوق اإلنسان  

مسألة بشأن   ا عن قلقه  توأعرب.  مهمتهم من أداء ومتكني الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان       
، حيث  بالرتاع املسلح من العقاب، وهي جرائم ترتبط      عنف اجلنسي   يب جرائم ال  إفالت مرتك 

ممـا أدى إىل  احملدد هلذه اجلرائم يف القانون،  التعريف قصوراملنظمات غري احلكومية    الحظت  
مل اجلنـاة    اجلهود املبذولة ملقاضـاة      أنّلشهود، و امحاية  وعدم كفاية   ار القانوين    اإلط قصور

 العنـف   فيمـا خيـص   وضيحا بشأن اإلفالت من العقاب      تأملانيا  طلبت  و. تكتمل حىت اآلن  
    ملـشردين داخليـا،    ا لتسوية وضع  اليت اختذت تدابري  عن ال  واستفسرت أملانيا أيضا  . اجلنسي

 بلـدان  باجتاه ضحايا االجتار الداخلي أو االجتار أحيانا وقعوا ممن،   النساء واألطفال  ال سيما و
  .توصياتالبعض أملانيا وقدمت . أخرى

، واجلهود الرامية إىل حتقيق املصاحلة    الطابع املتعدد األعراق للسكان   الحظت اليابان   و  -٦٨
مدرستني حتـت    " نظام طلبت معلومات عن التدابري الرامية إىل القضاء على ممارسة        و. العرقية

أعربـت عـن     و السائدة أيضا املشاكل    ت اليابان الحظ الغجر،بفيما يتعلق   و". سقف واحد 
وأعربـت  .  االجتماعية اقوقهبتمتع هذه الفئة حب    للنهوضزيد من التدابري    يتخذ امل  يف أن    لهاأم

قد قلـصت    صربسكان مجهورية   أل و  أصبع عاليا   عدد املشردين داخليا   ألنّالقلق  عن   البابان
  .اليابان توصية واحدةوقدمت . ميزانيتها املتعلقة بالالجئني واملشردين داخليا

 املزيد من العمـل     يرلندا الشمالية أن  آة املتحدة لربيطانيا العظمى و    اململكالحظت  و  -٦٩
 وأن تنفيذ التشريعات املتعلقة حبقوق      ،تعزيز مكتب أمني املظامل على مستوى الدولة      مطلوب ل 
ن السلطات البوسـنية مل   ألا عن أسفهتوأعرب.  بسبب الوضع الراهن  اً ما زال متعثر   اإلنسان

طلبت معلومـات  و.  القضاة واملدعني العامني الدوليني اتتتمكن من االتفاق على متديد والي     
ـ  جرمي احلرب اخلاصة مب العالقة   قضاياال عمله للبت يف  السلطات  ا تعتزم   عّم يتـراوح  ذين  ال
قلقهـا  اململكة املتحدة عن    وأعربت  . كماحُيمل  ، جمرم   ١٦ ٠٠٠ و ١٠ ٠٠٠ بنيما   همعدد
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 ضـد    فيه متييزا  التفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ألن    يتناىف مع ا   الدستور احلايل الذي     بشأن
  .بعض التوصياتوقدمت . األقليات

قوق اإلنسان واعتماد العديد مـن      حلأمني مظامل   مكتب  إنشاء  على  األردن   وأثنت  -٧٠
القـانون  ، والوطنيـة اية األقليات  احلماية الفعالة، مثل قانون محتوفريالقوانني اليت تسعى إىل     

املتعلق بأساس احلماية االجتماعية، ومحاية ضحايا احلرب من املدنيني ومحاية األسر اليت لديها             
  .توصياتبعض الوقدمت . ، وقانون احلماية من العنف األسريأطفال
 حالة الالجئني واملـشردين داخليـا       ما خيص  في بالتقدم احملرز كازاخستان  واعترفت    -٧١

 هذهوشجعت احلكومة على مضاعفة جهودها لتحسني وضع        .  الضعيفة الفئاتوغريهم من   
 الكامـل للحقـوق االجتماعيـة       اإلعمال اليت تواجه  الكامنةبالتحديات   سلمتو .الفئات

املعاهدات الرئيسية املتعلقـة    التصديق على   برحبت  و . املوارد املالية  نقصواالقتصادية، مثل   
      كازاخـستان  وقـدمت   . األقليـات ب اخلـاص قانون  ال اعتماد   ، فضال عن  حبقوق اإلنسان 

  .توصياتبعض ال
، وطلبت مزيـدا   ٢٠٠٩قانون مناهضة التمييز الذي اعتمد عام        إىلتركيا  وأشارت    -٧٢

 املتعلقـة ديدة جلمع ورصد البيانات     اجللية  اآل عن   واستفسرت. يف هذا الصدد  من املعلومات   
.  البوسـنة واهلرسـك    ة اليت تتوخاها  ولويذات األ ألهداف  أحد ا ، باعتبارها   حبقوق اإلنسان 

 لتعزيـز املـشاركة الكاملـة       ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة   عملال عن خطة    ت كذلك واستفسر
  . يف اجملتمعذوي اإلعاقةلألشخاص 

وأخذا بعني االعتبار ضرورة دمج ذوي االحتياجات اخلاصة، يف احلياة االجتماعية،             -٧٣
وطرحـت  . يف هذا الصدد  اري اختاذها   التدابري اجل  عنية بلورة من احلكومة امل  أوكرانيا  طلبت  

 ٢٢يف   األوروبية حلقوق اإلنسان  القرار الصادر عن احملكمة     بشأن   سؤالني إضافيني أوكرانيا  
.  األقليـات   ينطوي على التمييز ضد    اعترب أن الدستور  الذي   ٢٠٠٩ ديسمرب   /كانون األول 

  .توصياتبعض الأوكرانيا وقدمت 
حقوق اإلنسان واحلقـوق األساسـية   قيقة أن   حبمع االرتياح   علما   التفيا   تأحاطو  -٧٤

لتصديق على املعاهدات األساسـية حلقـوق اإلنـسان         ل العايلستوى  وبامل،  ريكفلها الدستو 
  .وقدمت توصية واحدة. لتعاون مع اإلجراءات اخلاصةليد اجلستوى املو

 حىت اآلن يف حرزت أيتددة الاحمل جنازات عن اإل  األول. ثالثة أسئلة وطرحت هنغاريا     -٧٥
 والثـاين   .)٢٠١٥-٢٠٠٥ (الغجرىل عقد إدماج    إ نضماماالبعد   مالئمة وضع خطة عمل  

 والثالث  .التمييز على أساس اجلنس   الوقاية من    آليات   فضت إليها أيتعلق بالنتائج اإلجيابية اليت     
  . احلرب ضحايابنياملصاحلة التشجيع على نجاح البوسنة واهلرسك يف ب يتعلق
من للعمل  استعداد مجيع األطراف يف البلد      بالحتاد الروسي علما مع التقدير      وأحاط    -٧٦

أجل القضاء على أوجه القصور املشار إليها يف احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق              
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 ه علـى   أن أشار إىل و. األحكام التمييزية الواردة يف اتفاق دايتون     ببشأن قضية تتعلق    اإلنسان  
والحـظ   .جراءات دايتون وأن يكون ذلك يف إطار إ     ذه املسألة   هل احللول   البوسنيني أن جيدوا  

راحل املبكرة،  امل قد يكون مربرا يف      ة القضائي األجهزةوجود األجانب يف    أن   االحتاد الروسي 
  . إىل البوسنينيالعدالةسلطة نظام ينبغي نقل  ه أنيرى لكنه
 التحديات الـيت ظهـرت بـسبب      ال سيما   ، و هنةرايطاليا التحديات ال  إالحظت  و  -٧٧
احملكمـة  و البوسنة واهلرسك بنيالتعاون املستمر بأشادت  و. دائمة ال ة والديني ية العرق اتالتوتر

      يطاليا وقدمت إ . يوغوسالفيا السابقة واعتماد استراتيجية وطنية جلرائم احلرب      لاجلنائية الدولية   
  .توصياتال بعض
االلتزام بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية        بسود  اجلبل األ  وأشادت  -٧٨

 . من التقرير الوطين٥املنصوص عليها يف الفصل 

 االستراتيجيات العديد منالبوسنة واهلرسك باعتماد اجلماهريية العربية الليبية   أشادت  -٧٩
  .وقدمت توصية واحدة. تعزيز ومحاية حقوق الطفلب لالرتقاءواخلطط الوطنية 

املسامهة يف تعزيز حقوق اإلنـسان يف       بسلوفاكيا التزام البوسنة واهلرسك     الحظت  و  -٨٠
 .فيهااجلماعات البلد، مع التركيز بصفة خاصة على بناء الثقة بني 

قـضايا  يف و حظر التمييـز جمال ه احلكومة يف تحرزأالتقدم الذي بستراليا  أرحبت  و  -٨١
لـضغط الـسياسي    عـن ا  التقارير  بمع القلق   علما   أستراليا   وأحاطت. املساواة بني اجلنسني  

 يف حمكمة البوسنة واهلرسـك      ال سيما واالنتقادات املتعلقة بعمل القضاة واملدعني العامني، و      
 قـصور ستراليا بقلق   أوالحظت  .  القضايا حساسية   أكثر ومكتب املدعي العام، واليت تتناول    

لشهود والـضحايا يف قـضايا      ما يكفي من خدمات الدعم املؤسسي ل        توفري   عنالسلطات  
  .توصياتال بعضستراليا وقدمت أ. جرائم احلرب يف احملاكم

. كافحة العنف املرتيل، واعتماد خطة وطنية هلـذه الغايـة      مبلتزام  الألبانيا با رحبت  و  -٨٢
عدم ق ل بالقلمع ذلك   مبدأ املساواة بني اجلنسني، تشعر      القانون يكفل    أن    ألبانيا فيما تالحظ و

     وقـدمت  .  للمرأة يف احلياة السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية للبلـد          تكافئاملالتمثيل  
  .توصية واحدة

 الراهنة فيما يتعلق    األوضاعن  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ع    استفسرت  و  -٨٣
.  على وجـه التحديـد     والتعليم، واألطفال ضحايا األلغام املضادة لألفراد     بصحة األطفال،   

عملية تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنـف ضـد         اإلضافية بشأن   لتفاصيل  ابرحبت  و
األمم ، واالستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة، واستراتيجية        )٢٠١٠-٢٠٠٧(األطفال  
. األطفال ذوي االحتياجات اخلاصـة    إدماج  بواالستراتيجية املتعلقة   األلغام  ملكافحة  املتحدة  
حظر العقوبة  عن  املواد اإلباحية، و  استغالهلم يف   األطفال و ب االجتارافحة   عن مك  تواستفسر

  .البدنية يف املرتل واملؤسسات
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ستراتيجية يف جماالت مكافحة العنف     االوثائق  العديد من ال  اعتماد  بكرواتيا   وأشادت  -٨٤
عقد االنضمام إىل   ب  بصفة خاصة  أشادتو،  يةواهلجرة غري الشرع   التهريب، ومكافحة   املرتيل

 مبادئ املساواة بني اجلنسني جيب أن    كرواتيا إىل أنّ  وأشارت  . ٢٠١٥-٢٠٠٥ الغجرإدماج  
اجها يف العمليـات الـسياسية      م القضاء على التمييز ضد املرأة وإد      بغيةكون أكثر وضوحا    ت

ما  املشردين داخليا    وضع نألكرواتيا عن قلقها    وأعربت  . البلدواالجتماعية واالقتصادية يف    
 فيمـا   وال سـيما  ،  حال مناسبا ذه املشكلة   هل جتد أن السلطات   ، وناشدت لة كبرية زال مشك 

  .أطفال الغجربيتعلق 
 على حنو وقاية من التمييز ضد املرأةلضمان الاعتماد اخلطط والربامج بمصر   أشادتو  -٨٥
خطة العمل ملكافحة العنف املنــزيل      ، و  خطة العمل املتعلقة بالشؤون اجلنسانية     ، مثل فعال
  وتنفيـذها  برامج، واعتماد خطط و   ألشخاص، وخطط وبرامج ملكافحة االجتار با      املرأة ضد

التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،         برحبت  و. قوق الطفل للنهوض حب 
  .توصياتال بعضمصر وقدمت .  يف اجملتمعموصياغة خطة عمل لتعزيز مشاركته

احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة      و واهلرسك    البوسنة بنياألرجنتني التعاون   والحظت    -٨٦
ىل إاألرجنتني  وأشارت  .  للحفاظ على هذا التعاون    املتواصلةليوغوسالفيا السابقة وجهودها    

وأشارت . األسئلة اخلطية املقدمة قبل احلوار التفاعلي بشأن األطفال والنساء ومحاية األقليات          
  .توصياتبعض الاألرجنتني ت وقدم.  التقارير املتعلقة بالتمييز ضد الغجرأيضا إىل

ستورية والتشريعية حلقوق    احلماية الد  بفضلقطر عن ارتياحها للتقدم احملرز      وأعربت    -٨٧
 مع القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان          البلد تشريعملواءمة   وأعربت عن تقديرها     .اإلنسان

ـ  الالجئنيب، وال سيما فيما يتعلق      ليه يف الصكوك اليت انضمت إليها     املنصوص ع  شردين  وامل
 للقضاء على التمييـز      املبذولة الحظت اجلهود و. والنساء واألقليات العرقية  ي اللجوء   ملتمسو

 .توصياتبعض الوقدمت . وضمان احلق يف التعليم

الـة  حب النـهوض البوسنة واهلرسك من أجل     ها  سرائيل باجلهود اليت بذلت    إ وسلّمت  -٨٨
 باخلطوات اليت اختـذت     توأشاد. حلربا  بعد ملااالنتقالية  املرحلة  حقوق اإلنسان يف سياق     

السبع عشرة  األقليات   مبوجبه   حتظى اعتماد قانون بشأن حقوق األقليات،       عربملكافحة التمييز   
وقدمت . ، فضال عن جهودها الرامية إىل إدماج السكان الغجر يف اجملتمع          مجيعها باالعتراف 

 .توصياتال بعضسرائيل إ

 السـتهالل  املالحظات اخلتامية أهنا ستكثف جهودها       البوسنة واهلرسك يف   وبّينت  -٨٩
وأكد الوفـد أن البوسـنة      .  الفريق العامل  أشار إليها  املشاكل اليت    لّحل هادفةوتنفيذ أنشطة   

 إىل استيفاء   ترمي اليت   األطلسي -عمليات التكامل األورويب    انضمامها إىل   بواهلرسك ملتزمة   
 تـدعيم  العمليـات أيـضا إىل       وأدت هذه . ورويبالشروط الالزمة لالنضمام إىل االحتاد األ     

 حلقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية       التامة املراعاة القدرة على ضمان     تعزيزاملؤسسات و 
  .جلميع مواطين البوسنة واهلرسك ومجيع املقيمني فيها
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  توصياتالأو /االستنتاجات و  - ثانياً  
.  يف الوقت املناسبقّدم ردودهاوست التوصيات التالية ستنظر البوسنة واهلرسك يف    -٩٠

 موعد الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان اليت سـتعقد يف          على أالّ يتجاوز ذلك     
 يف تقريـر   علـى التوصـيات  ردود البوسنة واهلرسكوستدرج  . ٢٠١٠يونيه  /حزيران

  .عتمده اجمللس يف دورته الرابعة عشرةيالنتائج الذي 
ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول  التوقيع والتصديق على اتفاق   -١

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتصديق        لاالختياري  
  ؛)سبانياإ(على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

  ؛)املكسيك(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٢
نظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           ال  -٣

  ؛)األرجنتني (املعنيةالقسري، وقبول اختصاص اللجنة 
  ؛)األرجنتني(التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٤
 ؛)قطر(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٥

                                                          وتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال      الرب       تنفيذ    - ٦
                      جه يف نظـام العدالـة     را د إ   ، و                      األطفال يف املواد اإلباحية                     وبغاء األطفال واستغالل

   ؛ )   قطر (        اجلنائية 
                                                                                 تعديل القانون اجلنائي من أجل إدراج تعريف للعنف اجلنسي، وفقا للمعايري            - ٧

   ؛ )      سبانيا إ (        الدولية 
         والفاشية    ة      الفاشي        تنظيمات                              العتماد قانون بشأن حظر مجيع     يثة             بذل جهود حث    - ٨

   ؛ )       باكستان (               استخدام رموزها     منع    و ة د ي   اجلد
                                علـى مـستوى                                                املزيد من األنشطة لتحسني وضع أمناء املظامل         ب        االضطالع  - ٩

   ؛ )        سلوفينيا (       الدولة 
                                             كـي يـؤدي مهامـه بكفـاءة                    مني املظـامل     أل                        الدعم املادي الالزم         توفري  -  ١٠
   ؛ )      بولندا (       استقالل  و

  ،                   واالرتقاء بكفاءته                    على مستوى الدولة                          أمني املظامل حلقوق اإلنسان                تعزيز قدرة     -  ١١
   ؛ )               يرلندا الشمالية آ                               اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و (                          وضمان االمتثال ملبادئ باريس 

          حتظـى                                     إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان           يف                         لنظر يف الوقت املناسب    ا  -  ١٢
ـ   ـ                 للمؤسسات الوطني    ة  ـ          الدولي                د جلنة التنسيق       اعتما ب           ة حقـوق   ـ                  ة لتعزيز ومحاي

  ؛ )        سلوفاكيا (       اإلنسان 
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          حلقـوق           الثالث               ؤسسات الوطنية   امل       توحيد   ب                                اختاذ التدابري الالزمة للتعجيل       -  ١٣
        فـادي     ت        بغية     ٢٠٠٦              يف هناية عام                  هذا التوحيد         كتمل   ي       أن         ً مفروضاً     كان   و  .       اإلنسان

   ؛ )      املكسيك (                  إعمال حقوق اإلنسان      تعوق     اليت  ّ    شّتتة     امل                        السياسات واهلياكل اإلدارية
   ؛ )      النمسا (              املوارد الالزمة  ب       زويده    وت       للطفولة          جمللس الوطين  ا          تعزيز دور   -  ١٤
                                                   تنظيم االتصاالت للحد من خطر التحـريض علـى              هيئة               تعزيز اختصاص     -  ١٥

   ؛ )       باكستان (                            الكراهية العرقية أو الدينية 
   ؛ )       إيطاليا (              تنظيم االتصاالت        هليئة         جديدين                  تعيني جملس ومدير عام  -  ١٦
                 الناشـئة عـن                             شـيا مـع التزاماهتـا        ا مت                            إنشاء آلية وقائية وطنية    ب         التعجيل  -  ١٧

   ؛ )             اململكة املتحدة (                                                      الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 
  ؛ )   مصر (                                                      مواصلة تعزيز اآلليات املؤسسية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات   -  ١٨

       بطرق                                                                 جلهود الرامية إىل مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع املعايري الدولية               تكثيف ا   -  ١٩
        ملعـايري   ا       ّ       كي يطّبقـوا                                                            توفري املزيد من التدريب ملوظفي القضاء وإنفاذ القانون               منها  

   ؛ )       ماليزيا (            ً تطبيقا  فعاالً         الدولية 
                  رب، مـع تـوفري       احل                                   حلماية الشهود يف قضايا جرائم        ة       شامل    خطة     وضع    -   ٢٠
            والـدعم              الـشهود            ماية هوية  حل      نظام        توفري     ك  ـ             مبا يف ذل    ،   فية  كا  ال        ضمانات    ال

   ؛ )      سبانيا إ (       النفسي 
                                                                           مواصلة تعزيز الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش السلمي بني ممثلي خمتلف            -  ٢١

   ؛ )         كازاخستان   (                     عرب اختاذ تدابري فعالة         الدينية        والطوائف         القوميات 
                  املـصاحلة بـني                مـن أجـل                 م يف املدارس      ّ لتعلّ ل           األعراق    ة           بيئة متعدد       توفري    -  ٢٢

   ؛ )       إيطاليا (        العرقية          اجملموعات
                                                  تدرجييا توصيات جلنة حقوق الطفل بالتعاون مع              ّ  كي تنفّذ                تكثيف جهودها     -  ٢٣

  ؛ )     املغرب   (      املعنية                  وكاالت األمم املتحدة 

                   ألطفال الشوارع،          أفضل       دعم               املتعلقة بتقدمي                                 تنفيذ توصية جلنة حقوق الطفل        -  ٢٤
   ؛ )      النمسا (       لتعليم  ا                                 وى والتغذية والرعاية الصحية وفرص    املأ                   ال سيما من حيث توفري  و

                       اإلجـراءات                      املكلفـني بواليـات            مجيـع       إىل         دائمة      و                    توجيه دعوة مفتوحة    -  ٢٥
   ؛ )      سبانيا إ (      اخلاصة 
ـ    ـ                  وة مفتوحة ودائم  ـ          توجيه دع   -  ٢٦ ـ  ـ                      ة إىل املكلفني بوالي       راءات ـ          ات اإلج

   ؛ )    شيلي (      اخلاصة 
   ؛ )     األردن (               اإلجراءات اخلاصة       كلفني ب  امل                        يف توجيه دعوة دائمة إىل      النظر  -  ٢٧
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         لس حقوق   جمل                 اإلجراءات اخلاصة            املكلفني ب                      دعوة مفتوحة إىل          توجيه         لنظر يف    ا  -  ٢٨
   ؛ )        أوكرانيا (       اإلنسان 

                                     اإلجراءات اخلاصة جمللـس حقـوق               املكلفني ب                              توجيه دعوة دائمة إىل مجيع        -  ٢٩
   ؛ )     التفيا (       اإلنسان 

                  برامج تعزيـز         بتوخي             ي والعرقي،                                          مواصلة جهودها ملكافحة التمييز العنصر      -  ٣٠
  ؛ )     فرنسا (           بصورة خاصة        العام                  التسامح يف التعليم 

                        شامل ملكافحة التمييـز           تشريع                                                   إلغاء األحكام التمييزية من الدستور، واعتماد         -  ٣١
      تعزيز  و                             على أساس اجلنس أو النوع،              القائم              التمييز     من        احلماية        منها             مجلة أمور          واسطة   ب

                     التـسجيل الـشامل         تضمن          تدابري      ختاذ              م اجلنسية، وا       انعدا      حالة      من        األشخاص        محاية  
  ؛ )                 اجلمهورية التشيكية (                                               ميع املواليد يف مجيع الظروف، مبا يف ذلك أطفال الغجر  جل

                   ظر التمييز علـى     حب         املتعلقة                              الفعالني للمعايري السارية        تنفيذ  ال        تنظيم و            القيام بال   -  ٣٢
   ؛ )      ألرجنتني ا (                                                أساس العرق أو اجلنس أو اإلعاقة أو احلالة االجتماعية 

      بدافع       رائم    اجل                    خطاب الكراهية و           فيما خيص        نائية    اجل       ألحكام   ل      صارم    ال       تطبيق    ال  -  ٣٣
   ؛ )                 اجلمهورية التشيكية (          التسامح         للحث على            محالت توعية      تنظيم           الكراهية، و

                                               مجيع أشكال التمييز علـى أسـاس امليـول            من          لكل فرد                 محاية فعالة        توفري  -  ٣٤
ـ                             أعمال العنف املرتبطـة          جلميع             نة العلنية      واإلدا   ،          اجلنسانية     وية    اهل            اجلنسية أو       ذا    هب

   ؛ )      سويسرا   (            املسؤولني عنها        ومقاضاة          التمييز
                                                  اخلدمات الصحية املناسبة واخلدمات االجتماعيـة،                                كفالة استفادة املرأة من     -  ٣٥

         ً             وذلك متشياً مع توصـيات                              للحد من معدالت وفيات األمهات         عملية               واختاذ خطوة   
  ؛ )         كازاخستان (      املرأة            التمييز ضد                             اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 

                          اتفاقية القضاء على مجيع         جلنة     (       اللجنتني        توصيات   ل        ً تنفيذاً                       اختاذ التدابري الالزمة      -  ٣٦
     فيما   )                                                 االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري          جلنة          املرأة و                     أشكال التمييز ضد  

   ؛ )       وكرانيا أ (                           لقضاء على التمييز ضد املرأة          الرامية ل      تدابري   ال  م  ا  عد   بان      يتعلق 
   ؛ )       ألبانيا (                ستوى متثيل املرأة          لالرتقاء مب                    اختاذ التدابري الالزمة   -  ٣٧
                          حقـوق        صـون                  وضـع املـرأة و             للنهوض ب                  زيد من األنشطة     مب        االضطالع  -  ٣٨

   ؛ )        سلوفينيا (      الطفل 
                                                  إىل محايـة حقـوق               الراميـة                                             مواصلة تنفيـذ االسـتراتيجيات الـشاملة          -  ٣٩

   ؛ )      بيالروس (      الطفل 
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                                       احتياجات األطفـال، ومواصـلة اختـاذ        ب         كي تفي                        مواصلة تعزيز جهودها      - ٠ ٤
                                                                                 التدابري الالزمة لضمان حقوق الطفل يف جمـال احلمايـة االجتماعيـة والتعلـيم              

  ؛ )                        اجلماهريية العربية الليبية (

                                    الدولية، فضال عـن االسـتراتيجيات          البلد                               تكثيف اجلهود لتنفيذ التزامات     -  ٤١
   ؛ )        سلوفاكيا (                        لعمل املتعلقة حبقوق الطفل         وخطط ا      املالئمة         الوطنية
    ً   رهنـاً                                             أوجه االختالل يف هنوج التعامل مع اإلعاقة                   للقضاء على            بذل جهود     -  ٤٢
  ؛ )      فنلندا (                            املنطقة اجلغرافية وسبب اإلعاقة  ب

   ؛ )      فنلندا (                 يف البوسنة واهلرسك                            جملس يعين باألشخاص ذوي اإلعاقة       إنشاء   -  ٤٣
                   لضمان رفـاههم          اجلسدية            وي اإلعاقة  ذ                                اعتماد تشريعات حلماية األشخاص       -  ٤٤

   ؛ )       األرجنتني (      تمييز          نوع من ال      أي                  إعادة تأهيلهم، دون      ّ     والتمكّن من 
                                    التمييز الذي اعتمـد              مناهضة          لقانون       الفعلي               يف التنفيذ        تأخري             الشروع دون     -  ٤٥
   ؛ )      سويسرا   (    ٢٠٠٩    عام 
       بغيـة                           العرقي من املـدارس       فصل     ال            للقضاء على            الالزمة          التدابري           اختاذ مجيع     -  ٤٦

   ؛ )    كندا (                               الشباب من خمتلف األصول العرقية                                التشجيع على التفاهم بقدر أكرب بني
              واحد جلميع           دراسي        منهج    ُ      كي ُيعتمد            املدارس                            وضع حد للفصل العرقي يف      -  ٤٧

        راعـي      وي           يف البلـد                                               التسامح بني اجملموعات العرقية املختلفـة            مبدأ      يعزز          األطفال
   ؛ )      هولندا (         خصوصياهتا 

                               على أساس امليول اجلنـسية أو              القائم                              الالزمة ملكافحة التمييز                  اختاذ التدابري   -  ٤٨
   ؛ )     فرنسا   (        اجلنسانية    وية   اهل
                       قوق اإلنسان األساسـية               واملناصرة حل       ماية           بتوفري احل                         لتعبري عن التزام قوي      ا  -  ٤٩

                   مواطنني متساوين يف              باعتبارهم                                  وثنائيي اجلنس واملتحولني جنسيا              واملثليني            للمثليات
   ؛ )       النرويج (                    االتفاقيات الدولية           الناشئة عن                     يا مع التزامات البلد  ش ا             احلقوق، وذلك مت

       ً     ً    احتراماً تامـاً                      لتشريعات القائمة                   لضمان احترام ا          الالزمة                    اختاذ مجيع التدابري      -  ٥٠
   ؛ )      هولندا   (                           ً وثنائيي اجلنس واملتحولني جنسياً        واملثليني           للمثليات

        ثليـات    امل          يز ضـد     ي مت      فيها         أحكام                       ما زالت حتتوي على                          تعديل القوانني اليت      -  ٥١
   ؛ )      هولندا (                         تحولني جنسيا وثنائيي اجلنس    وامل   ني   ثلي   وامل
   ؛ )             اململكة املتحدة (      ربسكا  ص       مجهورية                        عقوبة اإلعدام من دستور      إلغاء   -  ٥٢
                                                                عقوبـة اإلعـدام مـن دسـتور مجهوريـة                                  البند الذي ينص علـى           إلغاء  -  ٥٣

   ؛ )       إيطاليا (       صربسكا 
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                           خطوة حنو إلغائـه              باعتباره                    عقوبة اإلعدام         تنفيذ ل             االختياري    وقف  ال         لنظر يف    ا  -  ٥٤
   ؛ )       األرجنتني   (   ً فعالً
                          استراتيجيتها والـسعي                       أولوية من أولويات                       العنف ضد املرأة           مكافحة     جعل  -  ٥٥
   ؛ )     املغرب (                         مساعدة دولية يف هذا الصدد            ما يلزم من          حلصول على     إىل ا
   ؛ )      بلجيكا (                 العنف ضد املرأة    حظر         لقوانني       الفعلي            رصد التنفيذ   -  ٥٦
       منـها               مجلة أمـور        عرب                               يف جمال مكافحة العنف املرتيل                 بقدر أكرب             االستثمار    - ٧ ٥

                                                         ضحايا العنف وتقدمي الدعم للمنظمات غري احلكومية العاملة يف                  أماكن إليواء          إنشاء  
   ؛ )      بلجيكا (         هذا اجملال 

          املالحقـة          من أجل                                                      وضع قنوات مالئمة لإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال           -  ٥٨
   ؛ )       الربازيل (      العنف                هذا النوع من                              ملساعدة املادية والنفسية لضحايا                اجلنائية، وتقدمي ا

                            اسـتجابة أكثـر تنـسيقا                              تنفيذا كامال وتوفري             اجلنسانية                   تنفيذ خطة العمل    -  ٥٩
   ؛ )        أستراليا (   هلم                   الرعاية الكافية  ري      وتوف    املرتيل                           للسلطات، ومحاية ضحايا العنف 

            الـيت تـثري          ظاهرة            هذه ال   ،                                         جهودها يف جمال مكافحة االجتار بالنساء           تكثيف  -  ٦٠
   ؛ )     فرنسا (         باستمرار       القلق 
               التعاون الدويل                     ألشخاص بطرق منها                                        اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار با          تكثيف  -  ٦١

   ؛ )      بيالروس   (        املعنية                                               مع احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية
      ّ   تـتمكّن     كي              القضائي             يف اجملال                                قدرات الشرطة وتعزيز اإلصالحات          تدعيم    -  ٦٢

   ؛ )    كندا (            على حنو أفضل                                       من مكافحة اجلرمية املنظمة واالجتار باألشخاص 
        االجتـار            تـستهدف           اليت                   الطويلة األمد                  الربامج الوقائية       أساس             لعمل على    ا  -  ٦٣

   ؛ )      أملانيا (                 النساء واألطفال       ال سيما   ، و       باألشخاص
   ان                                                                 ذل اجلهود ملنع االجتار الداخلي واالجتار مـن البلـد إىل بلـد                     مواصلة ب   -  ٦٤

                                                                                                  أخرى، وفقا لتوصية املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء             
  ؛ )         كازاخستان (        واألطفال 

                           ، والتعاون مع الدول           باألشخاص                  ملكافحة االجتار    ُ     ُمحكمة                 وضع خطة وطنية      -  ٦٥
   ؛ )   قطر (       اجملاورة 

   ه                                                           جهودها الرامية إىل وضع نظام مـستدام وموحـد وتنفيـذ                نطاق         توسيع    -  ٦٦
                                                        البيانات، وتقدمي املعونة املباشرة واملـساعدة لـضحايا                                 للمساعدة على االحتفاظ ب   

   ؛ )       إسرائيل (      االجتار 
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                                                                        مواصلة التحقيق يف جرائم العنف اجلنسي النامجة عن الـصراع املـسلح،              -  ٦٧
   ؛ )    شيلي (      ضحايا      إىل ال                                   وحماكمة املسؤولني عنها، وتقدمي تعويضات 

   ؛ )      سبانيا إ (       احلرب  ّ   إّبان             العتداء اجلنسي                            تدابري لدعم النساء ضحايا ا    اختاذ  -  ٦٨
                                                                             املساعدة الدولية للقضاء علـى األلغـام املـضادة             طلب                   النظر يف إمكانية      -  ٦٩

  ؛ )      اجلزائر (       لألفراد 

                  على سـبيل       -         واالضطالع                         لتوعية مبخاطر األلغام     ل        محالت        تنظيم        مواصلة    -  ٧٠
                           حقل ألغام يف مجيع أحنـاء          ٣٠     ٠٠٠      زهاء                    زالة األلغام من               بربامج إل  -          األولويات  

           كما أوصت     ين     أثر                                                                البلد، فضال عن تقدمي املساعدة االجتماعية والنفسية لألطفال املت        
   ؛ )       إسرائيل (               جلنة حقوق الطفل      بذلك 
           اجلهـود            إطـار                                            تعزيز إنفاذ القانون والنظام القضائي يف                        العمل على زيادة      -  ٧١

          االعتـداء      و             لعنف املـرتيل                                                         الرامية إىل التصدي لإلفالت من العقاب ومنع االجتار وا        
   ؛ )       ماليزيا (                          اجلنسي على النساء والفتيات 

                        جرائم احلـرب،       على                              ملكافحة اإلفالت من العقاب             املبذولة       اجلهود       تكثيف  -  ٧٢
          للعنـف        ٍ    تعريـفٍ             منـها إدراج            مجلة أمور     عرب              العنف اجلنسي           يف حاالت          وال سيما 

   ؛ )      النمسا (                       اجلنسي يف القانون اجلنائي 
                  احلـصول علـى                       ضحايا جرائم احلرب              اليت تضمن ل           التدابري                  اختاذ مزيد من      -  ٧٣

                   وإنـشاء مراكـز                       هلم وتيسري تكاليفها،             اخلدمات الصحية                      عالج فعلي يشمل إتاحة   
   ؛ )      النمسا (                        للدعم النفسي واالجتماعي

                               نظام العدالة من أجـل ضـمان                 للنهوض بكفاءة                         تنفيذ اإلصالحات الالزمة      -  ٧٤
   إىل           اللجـوء                           ني األقليات اللغويـة مـن     تمك   ل          وبوجه خاص                        احلق يف حماكمة عادلة،     

   ؛  )       املكسيك   (                   ومتام االنتفاع خبدماته        القضاء

               الناشئة مبوجب                   لتزامات الدولية    ال ا ب         للتعريف                    ملة إعالمية دائمة     حب        االضطالع  -  ٧٥
       موظفي                                                                       القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وتكثيف تدريب          

                                 بادئ هذه الصكوك الدوليـة      مل         االمتثال   م     واجبه ل         إدراكهم                            إنفاذ القانون للتأكد من     
          الـسامية                            مبساعدة مفوضية األمم املتحدة      وذلك   ،  )   وطين  ال      تقرير   ال  يف          ّ     كما هو مبّين    (

  ؛ )      املكسيك (       اإلنسان       حلقوق

   ؛ )       باكستان (                                           مواصلة جهودها لضمان استقالل السلطة القضائية   -  ٧٦
       تعلـق   ت                  ستراتيجية وطنية            الفعال ال        تنفيذ    ال      يف    ،                 يف أقرب وقت ممكن      ،       لشروع ا  -  ٧٧

   ؛ )      سويسرا (                                                                   جبرائم احلرب، وصياغة واعتماد استراتيجية وطنية بشأن العدالة االنتقالية 
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                         مراكز االحتجاز، وحتـديث           موظفي                         تدريب أفراد الشرطة و          مستوى       حتسني    -  ٧٨
   ؛ )          األمريكية              الواليات املتحدة (                                   مرافقه لتلبية احتياجات مجيع السجناء 

         أمـام        ٍ     عقبـاتٍ       تـثري         ة اليت       واهي                     إلدارية والقضائية ال          النظم ا        مستوى       حتسني    -  ٧٩
   ؛ )          األمريكية              الواليات املتحدة (                  األقليات الدينية     فراد                احلفاظ على حقوق أ

                                                          اإلفالت من العقاب، وتوفري العدالة لـضحايا                          العمل على مكافحة          مواصلة    -  ٨٠
   ؛ )      أملانيا (       اجلرائم 

        الثقـة         أسـاس         علـى          القضائية                              العالقة بني السلطتني التنفيذية و            ضمان قيام     -  ٨١
   ؛ )        أستراليا (                 ومهام كل منهما                                       املتبادلة واحترام عدم التدخل يف اختصاصات

ـ                                      ختصيص املوارد الالزمة لوضع برامج        -  ٨٢                                 الفعلـي لـشبكة                   دعم             من أجل ال
   ؛ )        أستراليا (       الشهود 

        أفـراد                                 إنفاذ القانون والقـضاة و          موظفي                  اجلهود لتدريب            تكثيف         النظر يف   -  ٨٣
   ؛ )   مصر (                      رطة يف جمال حقوق اإلنسان    الش
                             إنفـاذ             مـوظفي                                                       مواصلة جهودها ملكافحة الفـساد، وال سـيما فـساد           -  ٨٤

   ؛ )      بولندا (        القانون 
   ؛ )       إيطاليا (                                                    تكثيف اجلهود احلالية حلماية احلرية الدينية وحرية التعبري   -  ٨٥
            وال سـيما   ،    قيود               متتعا تاما وبال                    التمتع حبرية التعبري                     تكثيف جهودها لضمان     -  ٨٦
   ؛ )      بولندا (                          حرية الصحافة ووسائل اإلعالم        إطار  يف
                                                                             اختاذ التدابري الالزمة لضمان حرية التعبري، وتشجيع التنوع يف الرأي، ومنع             -  ٨٧
ـ    ،         مجلة أمور              والقيام، يف                                       أشكال التدخل يف حرية الصحافة          مجيع                 إجراء حتقيقـات      ب

         إىل               املـسؤولني         قـدمي   وت     هم،             أو هتديد                             حاالت االعتداء على الصحفيني      يف        منهجية  
   ؛ )      سويسرا (        العدالة 
               اليت يتعرض هلا            نتهاكات                        التحقيق الفعلي يف اال     )                      حكومة مجهورية صربسكا     (  -  ٨٨
   ؛ )       النرويج (     عنها           املسؤولني        ومقاضاة                 ن عن حقوق اإلنسان  و      املدافع
             كفالة قيـام                             املدافعني عن حقوق اإلنسان، و   على   ات       العتداء ا ب  ة   شد          التنديد ب   -  ٨٩
      من             االعتراف هبم             الشرعية         صفة                          املدافعني عن حقوق اإلنسان        مبنح                لطات الدولة  س

   ؛ )       النرويج (        داعمة       تصرحيات    خالل 
                                                        لنشرها على نطاق واسع، وضمان االحتـرام الكامـل               مالئمة             اختاذ تدابري     -  ٩٠
   ؛ )       النرويج (                       املدافعني عن حقوق اإلنسان  ب          املتعلق   عالن إل ل
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ـ                             مواصلة اختاذ التدابري    -  ٩١                                              ة املـدافعني عـن حقـوق                             الالزمة لـضمان محاي
   ؛ )    شيلي (       اإلنسان 

                                           مجيع االعتداءات على املدافعني عـن حقـوق                                  ضمان التحقيق املناسب يف       -  ٩٢
   ؛ )      هولندا (          ىل العدالة  إ              وتقدمي اجلناة   م،                           اإلنسان والصحفيني وأفراد أسره

                                                                  إطار قانوين مالئم لضمان حقوق املدافعني عن حقـوق اإلنـسان،               وضع  -  ٩٣
   ؛ )      بلجيكا (   هم        وختويف  هم       وهتديد       عليهم     العنف                املتورطني يف ممارسة        حماكمة       وتأمني

                         يف البلد، وفقا إلعالن      ني                                 لمدافعني عن حقوق اإلنسان العامل     ل      ماية    احل      توفري  -  ٩٤
   م                       لحيلولـة دون تعرضـه     ل                              املدافعني عن حقوق اإلنـسان،       ب        املتعلق              األمم املتحدة   

   ؛ )        سلوفاكيا (         واملضايقة         لتخويف ل

        التدابري            اختاذ مجيع       و                         يف جمال حقوق اإلنسان،          لناشطني ا     عمل             حتسني ظروف   -  ٩٥
     يف         بـاحلزم           التحلـي                                                         لتعزيز حرية التعبري وحرية الصحافة، وبوجه خـاص                الالزمة

   ؛ )      أملانيا (                 ممثلي وسائل اإلعالم     ويف             مالحقة حاالت خت
ٍ            مواٍت من أجل             مناخ       هتيئة      يف         اإلسهام  -  ٩٦                          حر ومفعم باحليوية بطرق               جمتمع مدين      

                                           ، وتعزيز قدرة الشرطة على توفري احلماية                         تتميز باإلجيابية            صاالت عامة      ات           منها ضمان 
   ؛ )    كندا (        تحقيقات   ال     جراء  إ و

                    العناصر الفاعلة     حبق                                     يف مجيع ادعاءات التخويف والعنف           كامل      حتقيق         إجراء    -  ٩٧
   ؛ )    كندا   (        عن ذلك                             يف اجملتمع املدين، ومقاضاة املسؤولني

                                    يل التشريعات االنتخابية املتعلقـة                                     مبزيد من األنشطة اهلامة لتعد           االضطالع  -  ٩٨
               لضمان االمتثال   و                        ندوبني من جملس الشعب،       امل                                 أعضاء رئاسة البوسنة واهلرسك، و     ب

   ؛ )        سلوفينيا (                                          التام ألحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 
           مـؤخرا         الصادر     حكم   ل       وفقا ل  و        املقبلة                 نتخابات العامة     لال            بالنسبة -      احلرص    -  ٩٩

                                         على متكني مجيع املواطنني مـن ترشـيح         -              حلقوق اإلنسان                      عن احملكمة األوروبية    
                                 دون متييز بسبب االنتماء                   لدولة   ا        ورئاسة             للربملان  ى  عل     األ                       أنفسهم النتخابات اجمللس  

   ؛ )      سويسرا (       العرقي 
                                                                        تعديل الدستور مبا يتفق مع احلكم الذي أصدرته احملكمة األوروبية حلقوق             -   ١٠٠

                                                  ساواة بني مجيع املواطنني، ومنـع التمييـز ضـد                     العتراف بامل            والقاضي با         اإلنسان  
   ؛ )             اململكة املتحدة (         األقليات
                                                 صالح الدستوري وإعطاء مجيع الشعوب احلق املتساوي               يف اإل           ً  املضي قدماً   -   ١٠١

ـ      ة  ـ         االنتخابي                    يف الترشح للمناصب                                  ق يف املـشاركة يف النظـام       ـ                  واملساواة يف احل
   ؛ )    كندا (        السياسي 
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                  الطوائف األخرى       فراد    أ           حىت يستطيع     ية       االنتخاب       قوانني    ال                 تعديل الدستور و    -   ١٠٢
          لعـضوية                          لرئاسة اجلمهورية أو           أنفسهم                            والصرب والكروات ترشيح             البوسنيني    من  

   ؛ )      هولندا (          جملس الشعب 
   حىت                                                             الالزمة ملواءمة تشريعاهتا مع قانون املساواة بني اجلنسني                 التدابري      اختاذ    -   ١٠٣
   ؛ )       النرويج   (  ها              ومشاركتها في                هيئات صنع القرار             تقلد مناصب يف       لمرأة  ل      يتسىن
                              الفئـات           لفائـدة            ال سـيما      ، و  ة   خاص       عناية                                 إيالء مكافحة البطالة والفقر       -   ١٠٤

   ؛ )      اجلزائر (        الضعيفة 
        ختصيص    عرب                        والقضاء على الفقر       ات               توزيع الثرو                        مضاعفة جهودها يف جمايل     -   ١٠٥

   ؛ )       ماليزيا (                                                 موارد بشرية ومالية كافية للشرائح الضعيفة يف اجملتمع 
           املعلومـات         علـى             فعـال                    النساء والفتيـات        حصول        تضمن             اختاذ تدابري     -   ١٠٦

   ؛ )       الربازيل (                                       واخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية 
                                                                  مواصلة الربامج االجتماعية واالقتـصادية، واإلصـالحات واملبـادرات           -   ١٠٧

   ؛ )      نيجرييا (                             حقوق اإلنسان واحلريات األساسية       وتعزيز      محاية              للمضي قدما يف 

                                                                      مواصلة تعزيز أنشطتها لـدمج ذوي االحتياجـات اخلاصـة يف احليـاة               -   ١٠٨
  ؛ )        أوكرانيا (      احلاجة     هذه                            االجتماعية واضعة يف اعتبارها 

              واليت تشمل                 نظام التعليم،                   حلالة التشرذم يف                         الالزمة إلجياد حل            التدابري      اختاذ    -   ١٠٩
              يم جامع وذي       بتعل               وحتسني االنتفاع                                     السياسات والتخطيط االستراتيجي،        رسم       تعزيز  

                                                                       ، وتشجيع مشاركة األطفال، واختاذ تدابري ملنع التمييز ضـد األطفـال                       جودة عالية 
   ؛ )       النرويج   ( ي            نظام التعليم  ال                                  ، وتعزيز التسامح واحترام التنوع يف             والفصل بينهم

   ؛ )     األردن (              حقوق اإلنسان              التثقيف يف جمال      تعزيز   -   ١١٠
                             ألقليات العرقية، وال سـيما                                                   مواصلة إعطاء األولوية ملكافحة التمييز ضد ا        -   ١١١

                                 إنشاء آليـات    و                                            ختصيص موارد كافية لربامج مكافحة التحيز،                   بطرق منها           الغجر،  
   ؛ )      النمسا (      للرصد 
                                       التشاور مع اجمللس فيما يتعلق بأي عملية      وضمان  ،      الغجر                 تعزيز دور جملس      -   ١١٢
   ؛ )      النمسا (             حقوق الغجر       تؤثر يف
                                              القانون املتعلق حبماية األقليات القوميـة        ذ          تضمن تنفي         ملموسة             اختاذ تدابري     -   ١١٣

   ؛ )       النرويج   (     الغجر                            لتحديات االجتماعية اليت تواجه  ل        التصدي      بغية             تنفيذا فعاال
   لى  ع       احلصول      عرقية                 باعتبارهم أقلية       لغجر   ل                                  اختاذ التدابري الالزمة اليت تكفل        -   ١١٤
   ؛ )       األرجنتني (          العرقية        جمموعتهم                  وية دون اإلشارة إىل   اهل      وثائق 
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                                   من أجل مكافحة التحامل علـى         ها         وتنفيذ          للعموم                      إنشاء برامج معلومات    -   ١١٥
                                وتنسيق إجراءات التسجيل املـدين   .               جلنة حقوق اإلنسان      بذلك                كما أوصت         الغجر
   ؛ )       إسرائيل (                                     مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني      أوضح     كما 
        ز حقوق                            احتياجات األقليات وتعز        تراعي      علها                          مراجعة املناهج املدرسية جل     -   ١١٦

   ؛ )    كندا (                 اإلنسان والتعددية 
                                                                      ومحاية احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية             تعزيز  -   ١١٧

                          املوجودة حاليـا يف هـذه            ألقليات  ل                                          ألشخاص الذين عادوا إىل مناطقهم األصلية و      ل
   ؛ )      سويسرا   (      املناطق
                         ني واملـشردين داخليـا        لالجئ ا      عودة   ب                                      تأمني اختاذ التدابري الالزمة للتعجيل      -   ١١٨

   ؛ )      اجلزائر (                    حتسني ظروف االستقبال   عرب           نهم األصلية     مواط     إىل           بصفة دائمة
                             االندماج االجتماعي واالقتصادي    ب        للنهوض      نشطة                      االضطالع مبزيد من األ     -   ١١٩

   ؛ )        سلوفينيا   ) (                         من الالجئني واملشردين داخليا   (        للعائدين

        لالجـئني           عـودة ا        ضمان   ل  -                    مسألة ذات أولوية               باعتباره   -             تقدمي الدعم   -   ١٢٠
   ؛ )                 اجلمهورية التشيكية   (            عودة دائمة               واملشردين داخليا

                 بـصفة دائمـة،                        جمتمعاهتم األصلية     يف   ن   و     لعائد           كي يبقى ا                 تكثيف جهودها     -   ١٢١
                                                    االجتماعية واالقتصادية والثقافيـة علـى قـدم          م    قوقه حب          متتعهم           عرب ضمان       وذلك

  ؛ )       الربازيل (                       لرعاية الصحية والتعليم                            يف جمال احلماية االجتماعية وا      ال سيما          املساواة، و

  ن  و        املشرد   هم     في  ن                     مجيع ضحايا الرتاع، مب               تأمني تلقي               الالزمة ل         التدابري      اختاذ    -   ١٢٢
ّ   للحّد                             داخليا، املساعدة املناسبة                          حقـوق اإلنـسان،                     حالتهم فيما خيص             من تدهور      

ـ    ـ                  ة الظروف املواتي  ـ             وكذلك لتهيئ  ـ    ً اًـ                           ة لعودة املشردين داخلي   م ـ                إىل مواطنه
   ؛ )       اليابان (   ية     األصل
                                                                         تعزيز التعاون مع اجملتمع الدويل واملنظمات يف جمال بنـاء القـدرات يف               -   ١٢٣

                                                                    ، مبا يف ذلك القضاء على الفقر وإقامة العدل والتعلـيم االبتـدائي             احلامسة       اجملاالت  
   ؛ )       ماليزيا (                  واملساواة بني اجلنسني 

ـ                  وتوفريها هلـا            املقدرة  ا                مجيع احتياجاهت                 طلب احلصول على    -   ١٢٤             ا يف ذلـك          ، مب
                              جهودها الرامية إىل تعزيز         لدعم                                                 ميع املوارد التقنية والبشرية واملالية املمكنة                 تزويدها جب 

   ؛ )       باكستان (                                                 يف جمال حقوق اإلنسان وفقا للدستور واملعايري الدولية        األساسية       البنية 
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                       هـذا                        الـيت أسـفر عنـها                            ملتابعة التوصـيات           وشاملة                    إنشاء آلية فعالة      -   ١٢٥
   . )       النرويج   (        االستعراض

 مواقـف   تعّبر عـن  أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير       /مجيع االستنتاجات و    -٩١
تأويـل هـذه    ال ينبغي   و.  االستعراض موضوعأو الدولة   /و اليت قدمتها  )الدول (الدولة

  .الفريق العامل ككلبتأييد  أو التوصيات على أهنا حظيت/االستنتاجات و
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  املرفق
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