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 مقدمة  
 حقددو  جملدد  قددرار مبوجدد  املنشدد  الشددام   الدددور  ابالسددتعرا  املعددي العامدد  الفريددق عقددد -1

. 2019 نوفمرب/ال دددددداي تشددددددرين 15 إىل 4 مددددددن الفدددددد ة يف الثددددددنرابعددددددة وال ال دورتدددددد   5/1 اإلنسددددددان
. 2019 نوفمرب/ال داي تشدرين 13 يف املعقدودة 16 اجللسدة يف واهلرسك البوسنة يف احلالة واسُتعرضت
. واهلرسددك البوسددنة وفددد الالجئددن وشددنون اإلنسددان حقددو  وزيددرة بوروفددات   مسةحددة السددةدة وترأسددت
 تشددددرين 15 يف املعقددددودة 18 جلسددددت  يف واهلرسددددك ابلبوسددددنة املتعلددددق التقريددددر العامدددد  الفريددددق واعتمددددد
 .2019 نوفمرب/ال اي
ختددار جملدد  حقددو  اإلنسددان فريددق املقددررين التددا  ا  2019 يندداير/ال اي كددانون  15 ويف -2

 .وهنغاراي وأنغوال  أفغانستان )اجملموعة ال الثةة( لتةسري استعرا  احلالة يف البوسنة واهلرسك: 
 قددرار مرفدق مددن 5 والفقدرة 5/1 اإلنسددان حقدو  جملدد  قدرار مرفددق مدن 15 للفقددرة ووفقدا   -3

 استعرا  احلالة يف البوسنة واهلرسك:ئق التالةة ألغرا  الواث صدرت  16/21 اجملل 
)أ( )الوثةقدددددددددددددة 15تقريدددددددددددددر وقي/عدددددددددددددر  خ  دددددددددددددي مقددددددددددددددم وفقدددددددددددددا  للفقدددددددددددددرة  )أ( 

A/HRC/WG.6/34/BIH/1؛) 
جتمةدددع أعدتددد  مفوضدددةة األمدددم املتحددددة السدددامةة حلقدددو  اإلنسدددان )املفوضدددةة( وفقدددا   )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/34/BIH/2)ب( )الوثةقة 15للفقرة 

 (.A/HRC/WG.6/34/BIH/3)ج( )الوثةقة 15وضةة وفقا  للفقرة موجز أعدت  املف )ج( 
 أملانةددددا  سددددلفا   أعددددد ا أسددددئلة قائمددددة واهلرسددددك البوسددددنة إىل ال الثةددددة اجملموعددددة وأحالددددت -4

لةات الوقنةة للتنفةذ وتقدمي ابآل املعنةة األصدقاء جمموعة ابسم ولةختنشتاين وبلجةكا  والربتغال 
التقارير واملتابعة  وهدي إسدبانةا  وسدلوفةنةا  والسدويد  واململكدة املتحددة لربي انةدا العرمدد وأيرلنددا 

 اخلددارجي الشددبكي املوقددع علددد موجددودة األسددئلة وهددذ الشددمالةة  والددوالايت املتحدددة األمريكةددة. 
 .الشام  الدور  لالستعرا 

 عملية االستعراضموجز مداوالت  -أوالا  
 االستعراض موضوع الدولة جانب من احلالة عرض -ألف 

 حقددو  تعزيددز مةدددان يف هبددا اضدد لعت الدديت لألنشدد ة عرضددا   واهلرسددك البوسددنة وفددد قدددم -5
 .الشام  الدور  لالستعرا  ال انةة اجلولة منذ ومحايتها اإلنسان

اقتصدادية عديددة انعكسدت أي دا  علدد لدة قدد واجهدت مشداك  الدو  أن مدن الدرغم وعلد -6
حالدددة حقدددو  اإلنسدددان  فت دددا التزمدددت ب دددمان أعلدددد املعدددايري الدولةدددة يف مةددددان حقدددو  اإلنسدددان 

 وذلك ابلتوقةع والتصديق علد اتفاقات دولةة متعددة األقراف.
دخال تعدديالت علدد قدانون إب اإلنسان حقو  حلماية القانوي اإلقار حتسن جرى وقد -7

 التمةةددز مددن للحمايددة واملنسسددةة الق ددائةة اآللةددات أداء حتسددن لددذلك  ونتةجددةالتمةةددز. مكافحددة 
 ن دددا  توسدددةع قريدددق عدددن رئةسدددةة بصدددورة وذلدددك أف ددد   محايدددة التمةةدددز ل دددحااي يتدددة  حندددو علدددد
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 أي دا   وجدرىلق دائةة. ا احلماية علد احلصول إمكانةة وحتسن التمةةز  ألسباب احملددة التعاريف
 مدددن شدددك  أبنددد  التمةةدددز علدددد التحدددري  تعدددر ِّف أحكدددام وُسدددنت اإليدددذاء  تعريدددف ن دددا  توسدددةع
 .التمةةز أشكال

 بدددزايدة تتعلدددق اإلنسدددان حقدددو  مردددام أمدددن قدددانون علدددد تعدددديالت الربملدددان إىل وقُددددمت -8
نةددددة  ف ددددال  عددددن قددددرار بشدددد ن التصددددديق علددددد وق وقائةددددة آلةددددة وابسددددتحدا  املالةددددة  اسددددتقاللةت 

املعد ِّل التفاقةة محاية حقو  اإلنسان واحلرايت األساسةة )االتفاقةدة األوروبةدة  15 الربوتوكول رقم
 امللحق ابالتفاقةة األوروبةة حلقو  اإلنسان. 16 حلقو  اإلنسان(  والربوتوكول رقم

جلددددة ق ددددااي اجلرةددددة املنرمددددة والفسدددداد  واالجتددددار ملعا اجلنائةددددة التشددددريعات حتسددددن وجددددرى -9
 جرةدة ابعتبارها القسر  االختفاء أفعال اجلنائي القانون يف وأُدخلتبشر  واالجتار ابألقفال. ابل

 يف الدددواردة اإلعددددام عقوبدددة أحكدددام إلغددداء واهلرسدددك للبوسدددنة الدسدددتورية احملكمدددة وقدددررت. منفصدددلة
العمدد  ريددق رصددد إلجددراء عملةددة مسددتمرة لرصددد وتقةددةم خ ددة ف وُعددن. صربسددكا مجهوريددة دسددتور

 .2019-2016ملكافحة االجتار ابلبشر للف ة 
 علدددد التحدددري  حتردددر أحكامدددا   واهلرسدددك البوسدددنة يف اجلنائةدددة القدددوانن مجةدددع وتت دددمن -10

 ملواءمددددة مبددددادرات واُُتددددذت. الكراهةددددة أشددددكال مددددن وغريهددددا والدينةددددة والعرقةددددة العنصددددرية الكراهةددددة
 تنردةم وكالدة إىل وُعهدد. الكراهةدة خ داب تقمدع اليت التشريعات حتسن أج  من اجلنائةة القوانن

 .كراهةة  خ اب تبث اليت اإلعالم وسائط علد عقوابت فر  عن ابملسنولةة االتصاالت
ن عملةددة الوقايددة  وتعزيددز ومحايددة حتسدد هبدددف السددالم منهدداج الربملانةددة اجلمعةددة واعتمدددت -11

 والتسام   واح ام التنوع يف البوسنة واهلرسك.حقو  اإلنسان وبناء السالم  والتعاي   
 حالدة عدن خاصدا   تقريدرا   واهلرسدك للبوسدنة اإلنسدان حقدو  مرام أمن منسسة ووضعت -12

موعدددة مدددن التوصدددةات إىل مجةدددع جم وأصددددرت هلدددا  تعرضدددوا الددديت التهديددددات وحددداالت الصدددحفةن
 عمددد  خ دددة علدددد الدددوزراء جملددد  ووافدددق التوصدددةات  مجةدددع الربملانةدددة اجلمعةدددة وقبلدددتاملنسسدددات. 

 .اإلعالم وسائط يف العاملن وللمهنةن للصحفةن اإلنسان حقو  جمال يف والتدري  للت قةف
لومدات املتاحدة للمنسسدات العامدة  وذلدك املع علدد جمدا    احلصدول كافة    للمواقنن وحيق -13

مردددام حقدددو  اإلنسدددان أن منسسدددة أمدددن  مبوجددد  قدددوانن الدولدددة والكةدددا ت ذات الصدددلة  كمدددا
 مسنولة عن التحقةق يف انتهاكات هذا احلق.

 العام اإلقار  لالتفا  السابع املرفق يف املكرسة احلقو  إعمال يف كبري  تقدم ُأحرز وقد -14
الم يف البوسدنة واهلرسدك بف د  إسدهامات حقةقةدة السدتعادة ال قدة  واملصداحلة واالسدتقرار يف للسد

 الصدددعةد علددد وعادلدددة مسددتدامة حلدددول إجيدداد حماولددة يف ملموسدددة تددائ ن وحتققدددتالبلددد واملن قددة. 
 .واهلرسك البوسنة من والالجئن داخلةا   واملشردين للعائدين اإلقلةمي

رى حتسن اإلقار القانوي للمعونة القانونةة يف مجةع أحناء البوسنة واهلرسدك  وجدرت وج -15
 املعايري األوروبةة املتعلقة بعدم اإلعادة القسرية.أي ا  مواءمة قانون األجان  وقانون اللجوء مع 

ن العنددددف مدددد الندددداجن حلمايددددة القددددانوي اإلقددددار بتحسددددن واهلرسددددك البوسددددنة احتدددداد وقددددام -16
 فدةهم مبدن احلدرب  وقدت التعدذي  ضدحااي محايدة بشد ن قدانو    صربسدكا مجهوريدة وأقدرتاجلنسي. 
 .اجلنسي العنف ضحااي
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 احلمايدة حةدث مدن سدةما وال الكةدا ت  مسدتوى علد العم  قوانن حتسن أي ا   وجرى -17
عةدددة لألقفدددال يف صدددورة إنشددداء نردددام لرعايدددة االجتما ابحلمايدددة املتعلقدددة والتشدددريعات التمةةدددز  مدددن

 األقفال.
. األقفدال مدن ال دعةفة الفئدات أجد  مدن الصدلة ذات السةاسدات وضدع يف تقددم وُأحرز -18

 توصةات تنفةذ رصد آلةات إحدى وهي ابألقفال  متعلقة  عم خ ة واهلرسك البوسنة ونفذت
وتوكدددول االختةدددار  التفاقةدددة حقدددو  ال فددد  املتعلدددق الرب  علدددد التصدددديق وتم . ال فددد  حقدددو  جلندددة

 إبجراء تقدمي البالغات.
 لألشدخا  عمد  فدر  تدوفري لغدر  الكةا ت صناديق من أموال علد احلصول وجرى -19
 يف اإلعاقددة سةاسددة إىل اسددتنادا   حددالتهم لتحسددن جديدددة اسدد اتةجةات واعُتمدددت اإلعاقددة  ذو 

 رسك.واهل البوسنة
 والوضددع الدينةددة ابحلريددة املتعلددق للقددانون امت دداال   الدينةددة واحلددرايت احلقددو  احدد ام وجيددر  -20

 اجمللدد  أنشدد ة مالةددا   الدولددة ودعمددت واهلرسددك  البوسددنة يف الدينةددة وال وائددف للكنددائ  القددانوي
 .الديي التسام  علد تشجع هامة هةئة بوصف  األداين بن املش ك

 للمسدداواة حتقةقددا   املنسسدداتةة ابلقدددرات النهددو  يف األمددام إىل هامددة خ ددوات وحتققددت -21
 الدديت ابملةزنددة العمدد  وبدددأ. اجلنسددن بددن املسداواة تكفدد  الدديت القددوانن حتسددن وجددرى اجلنسددن  بدن

 .اجلنساي املنرور تراعي
وقايدددة وفقدددا  التفاقةدددة جملددد  أورواب للوقايدددة مدددن وال احلمايدددة خددددمات توحةدددد أي دددا   وجدددرى -22

 اسدد اتةجةات واعُتمدددتالعنددف ضددد النسدداء والعنددف العددائلي ومكافحتهمددا )اتفاقةددة إسدد نبول(. 
 خدددمات علددد العنددف ضددحااي حصددول إمكانةددة لتحسددن األولويددة تع ددي الكةددا ت مسددتوى علددد

( بشد ن املدرأة 2000)1325ألمدن لد  اجم قرار تنفةذ وجرى. البةا ت مجع علد والقدرة الدعم 
والسدددالم واألمدددن تنفةدددذا  مناسدددبا  يف صدددفوف القدددوات املسدددلحة  وقدددوات إنفددداذ القدددانون يف البوسدددنة 

 واهلرسك  وجرى االع اف إقلةمةا  ودولةا  علد السواء ابلنتائ  اليت حتققت يف هذا اجملال.
 السددبع  الدددول جمموعددة قمددة مترمددن  يف شددريكا   واهلرسددك البوسددنة األورويب االحتدداد واختددار -23
 (.2000)1325 األمن جمل  قرار تنفةذ يف اإلجيابةة بتجارهبا إضايف اع اف االختةار هذا ويف
نةة بغةدددة اجلنسدددا للمسدددائ  العمددد  خ دددة يف الدددواردة األنشددد ة سدددةا  يف تددددابري واُُتدددذت -24

 ك دري  ويوجددالنهو  حبقو  امل لةات وامل لةن ومزدوجدي املةد  اجلنسدي ومغداير  اهلويدة اجلنسدانةة. 
 البوسدددنة يف ونُرمدددت الشدددرقة  وأفدددراد العدددامن واملددددعن الق ددداة تددددري  عدددن اجلةددددة األم لدددة مدددن

جلنسددددي ا املةدددد  ومزدوجددددي وامل لةددددن للم لةددددات فخددددر مسددددرية آخددددر حددددواد  وقددددوع دون واهلرسددددك
 ومغاير  اهلوية اجلنسانةة.

 واهلرسدك البوسدنة ونفذت. القومةة األقلةات حقو  محاية قانون لتعدي  عملةة وأُقلقت -25
 والرعايددة والعمالددة اإلسددكان جمدداالت يف كبددرية  مالةددة مددوارد واسددت مرت الرومددا  بشدد ن عمدد  خ ددط
 .الروما لفائدة والتعلةم الصحةة

 لتحقةدددق الدولدددة قريدددق خلارقدددة وفقدددا   أبنشددد ة واهلرسدددك لبوسدددنةا منسسدددات واضددد لعت -26
 .2030 لعام املستدامة التنمةة خ ة إقار يف املستدامة التنمةة أهداف
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 حقددو  مددن حقددن ابعتبارمهددا البةئددة ومحايددة املنددا  تغددري تددنرم الدديت الدولددة قددوانن وضددمنت -27
يددنثر مباشددرة علددد حددق  القددرار  وهددو مددايف عملةددة صددنع  مهددور بوجدد  عدداماجل إشددراك ال الددث اجلةدد 

 املواقنن يف التمتع ببةئة صحةة.
 الدديت األحكددام م دد  اإلنسددان  حلقددو  األوروبةددة احملكمددة أحكددام إنفدداذ يف الدولددة وبدددأت -28

 .واهلرسك البوسنة ضد وفةنتشي سةديت  ق ةة يف صدرت
احلدددرب واسددد اتةجةة للعدالدددة لةدددة اعتمددداد اسددد اتةجةة منقحدددة بشددد ن جدددرائم عم وأُقلقدددت -29

 االنتقالةة.
 وانتهددت هدواي م  مدن والتحق دق مفقدود شدخ  23 000 جمموعد  مدا علدد التعدر ف وتم  -30
 األشددخا  معهددد مةزانةددة يف وزيددد. مفقددود شددخ  7 500 عددن البحددث عملةددة األخدد  علددد

واهلرسك ألغرا  ت الكافةة إىل حساب مكت  املدعي العام للبوسنة التحويال إلاتحة املفقودين
 التحقةقات  بةنما قُدل ِّ  االعتماد اإلدار .

 الالزمدددة الشددداملة االجتماعةدددة الرعايدددة وواثئددق املالةدددة املدددوارد إىل واهلرسدددك البوسدددنة وتفتقددر -31
 ر.الفق من احلد ويف للجمةع الشام  النمو يف زايدة لتحقةق

 حقددددو  لرصددددد منهجةددددة الدولددددة اعتمدددداد إىل ابإلشددددارة االسددددتهال  بةاندددد  الوفددددد واختددددتم -32
 هةئدات لتوصدةات أف د  تنفةدذ وضدمان الرصدد نردام وحتسدن والربجمدة التخ ةط تت من اإلنسان

 .اإلنسان حقو  معاهدات

 االستعراض موضوع الدولة وردود التفاعلي احلوار -ابء 
 يف احلدوار أثنداء املقدمدة التوصدةات وترد. التفاعلي احلوار أثناء يف ببةا ت وفدا   74 أدىل -33
 .التقرير هذا من اثنةا   اجلزء
 حقددددو  التفاقةدددة االختةدددار  الربوتوكدددول علدددد لتصدددديقها الدولدددة علدددد سدددلوفاكةا أثندددت -34

ادت ابُتاذهدددا خ دددوات إجيابةدددة لتحسدددن اإلقدددار وأشددد البالغدددات  تقددددمي إبجدددراء املتعلدددق ال فددد 
 التشريعي حلقو  اإلنسان.

 ولكنهدددا اجلنسدددانةة  للمسدددائ  العمددد  خ دددة تنفةدددذ إىل الرامةدددة ابجلهدددود سدددلوفةنةا ورحبدددت -35
 .السةاقات مجةع يف لألقفال البدنةة للعقوبة الصري  احلرر عدم إزاء قلقها عن أعربت
ابلتقددددم احملدددرز يف جمدددال حقدددو  اإلنسدددان  م ددد  جتدددرمي التمةةدددز واعتمددداد  إسدددبانةا واع فدددت -36

 ن املرأة والسالم واألمن.خ ة عم  وقنةة بش 
 ودارت جةدد حب ور حرةت اليت الفخر مسريات من مسرية أوىل بتنرةم هولندا ورحبت -37
و  اإلنسددان حقدد جمددال يف ن اقددا   أوسددع مسددائ  بشدد ن قلقهددا عددن أعربددت ولكنهددا سددلمي  جددو يف

 م   حرية الصحافة.
 السددلمي التجمددع حريددة تعدد   الدديت املتزايدددة العقبددات إزاء قلقهددا عددن سويسددرا وأعربددت -38

 .اإلعالم وسائط علد االعتداءات وإزاء اجلمعةات  وتكوين
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 سدددددةما وال اإلنسدددددان  حقدددددو  تعزيدددددز إىل الرامةدددددة جلهودهدددددا الدولدددددة علدددددد تدددددون  وأثندددددت -39
ا إىل اتفاقةدددات دولةددة شدددا  واعتمادهدددا لددوائ  وقنةدددة ملكافحدددة االختفدداء القسدددر  وملندددع ان ددمامه
 التعذي .

 ال انةددة اجلولددة عددن املنب قددة التوصددةات ملعاجلددة املبذولددة للجهددود تقددديرها عددن تركةددا وأعربدت -40
ن حقددو  مةدددا يف والقددانوي املنسسددي اإلقددار حتسددن علددد تصددمةما   أظهددرت الدديت االسددتعرا  مددن

 اإلنسان.
 التمةةددز  حرددر سددةما وال اإلنسددان  حقددو  جمددال يف املبذولددة اجلهددود أوكرانةددا والحرددت -41
 .اإلعاقة ذو  األشخا  ومحاية اجلنسن  بن املساواة لتحقةق املنسسةة ابلقدرات لنهو وا

بسددددكا  ولكنهددددا صر  مجهوريددددة يف اإلعددددام عقوبددددة إلغدددداء بقدددرار املتحدددددة اململكددددة ورحبدددت -42
 أعربت عن قلقها بش ن احلرمان من احلقو  السةاسةة.

 املعاملدددة عدددن حتددددثت الددديت التقدددارير إزاء العمةدددق قلقهدددا عدددن املتحددددة الدددوالايت وأعربدددت -43
 للقدوة املفرط االستخدام احتمال وعن سلمةة ب ريقة معارضتهم عن يعربون الذين لألفراد القاسةة
 .ضدهم
ت أوروغدددوا  علدددد الدولدددة لقبوهلدددا إجدددراء تقددددمي البالغدددات اخلدددا  بكددد  مدددن جلندددة وأثنددد -44

  املتخذة ملكافحة االجتار ابألشخا .حقو  ال ف  وجلنة حاالت االختفاء القسر   وللتدابري
 االجتماعةددة احلمايددة ضددمان إىل اهلادفددة ابلسةاسددات البولةفاريددة فنددزويال مجهوريددة ورحبددت -45

سةما األقفال والروما  والسةاسات اهلادفة إىل مكافحة االجتار    احملرومن  والاألشخا وإدماج
 ابألشخا .

 مدن وللحدد للرومدا  املعةشدةة ابألوضداع للنهدو  تدابري الُتاذها الدولة علد الةمن وأثىن -46
 .اإلعاقة ذو  واألشخا  واألقفال النساء وحلماية احملرومة  الفئات لدى الفقر
 الق ددددائةة  السددددل ة يف املددددرأة مبشدددداركة يتعلددددق فةمددددا احملددددرز ابلتقدددددم أفغانسددددتان ورحبددددت -47

 .العائلي والعنف املرأة ضد العنف ومكافحة ملنع املتخذة وابلتدابري
ورحبددت اجلزائدددر ابعتمددداد اسددد اتةجةة جديددددة لتحسدددن حالدددة األشدددخا  ذو  اإلعاقدددة   -48

 وابجلهود املبذولة ل مان تعلةم األقفال ذو  اإلعاقة.
 ق ددداع إصدددال  سدددةما وال الق ددداء  جمدددال يف نُفدددذت الددديت اإلصدددالحات أنغدددوال ونومهدددت -49

 .التمةةز حرر قانون وتعدي  العدالة
 .اجلنسانةة للمسائ  العم  خ ة لتنفةذ سنوية خ ة علد ابملوافقة األرجنتن ورحبت -50
 املعةشدددةة األحدددوال حتسدددن جمدددال يف أحرزتددد  الدددذ  للتقددددم الدولدددة علدددد أسددد الةا وأثندددت -51

 الصددحفةن ضددد العنددف مكافحددة وإىل احلددرب جددرائم بشدد ن املقاضدداة إىل احلاجددة وأبددرزت. للرومددا
 ب الكراهةة.وخ ا
 اجلنسدددددن بدددددن املسددددداواة جمدددددا  يف أحرزتددددد  الدددددذ  للتقددددددم الدولدددددة علدددددد النمسدددددا وأثندددددت -52

 التمةةزيددة  القانونةددة األحكددام وجددود اسددتمرار إزاء قلقهددا عددن وأعربددت. اإلعاقددة ذو  واألشددخا 
 .الق اء يف املستمر السةاسي والتدخ 
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اس اتةجةة جديدة لفائدة األشخا  ذو  اإلعاقة  وابخل دة اد ابعتم أذربةجان ورحبت -53
 (.2000)1325اجلديدة لتنفةذ قرار جمل  األمن 

 جمدددداالت يف سددددةما وال قوانةنهددددا  يف االتسددددا  لتحقةددددق الدولددددة علددددد بددددنغالدي  وأثنددددت -54
رايدة املددرأة   املدرأة و حقددو  لتعزيدز املتخددذة والتددابري االجتماعةددة  واحلمايدة لعددائلي  والعندف التمةةدز 

 لألعمال.
 محايدة حتسدن لبغةة التقدم من مزيد حتقةق املمكن من أبن اقتناعها عن بلجةكا وأعربت -55

 .اإلنسان حقو 
 احلدددرب  زمدددن يف اجلنسدددي العندددف مدددرتكي مقاضددداة إىل الرامةدددة ابجلهدددود الربازيددد  ورحبدددت -56

 إزاء قلقهدددا عدددن وأعربدددت مكافحدددة الفسددداد وحقدددو  املدددرأة. جمدددا  يف ُأجريدددت الددديت وابإلصددالحات
 .األقلةات ضد التمةةزية التدابري
 .اإلقلةمي اإلسكان لرب م  املنقحة االس اتةجةة بتنفةذ السالم دار بروي ورحبت -57
سددداواة بدددن امل حتقةدددق علدددد املنسسددداتةة القددددرة ت دددوير يف احملدددرز ابلتقددددم بلغددداراي وسدددل مت -58

اجلنسدددن  ونومهدددت أي دددا  ابلتصدددديق علدددد الربوتوكدددول االختةدددار  التفاقةدددة حقدددو  ال فددد  املتعلدددق 
 إبجراء تقدمي البالغات.

 يف نُرمددددت الدددديت الفخددددر مسددددريات مددددن مسددددرية أول لنجددددا  سددددرورها عددددن كندددددا  وأعربددددت -59
ةددات وامل لةددن ل دمان حقددو  امل ل ابملزيددد القةددام إىل حاجددة مثدة أن تدددرك تددزال ال ولكنهددا سدرايةفو 

 ومزدوجي املة  اجلنسي ومغاير  اهلوية اجلنسانةة وحاملي صفات اجلنسن.
 الوقنةدة االسد اتةجةة اعتمادهدا سدةما ال اُُتدذت  الديت للتددابري الدولدة علد شةلي وأثنت -60

 .التمةةز حترر اليت والقوانن احلرب  جرائم علد للمحاكمة
جلهودهدددا اهلادفدددة إىل مكافحدددة الفسددداد  ومكافحدددة التمةةدددز أثندددت الصدددن علدددد الدولدددة و  -61

 العنصر   وت وير التعلةم  ومحاية حقو  الفئات ال عةفة  والنهو  أبوضاع قائفة الروما.
 املددرأة حقدو  محايدة لتعزيددز اسد اتةجةات وتنفةدذ اعتمداد يف احملددرز ابلتقددم كرواتةدا  ورحبدت -62

 ذو  العجز وأفراد األقلةات القومةة. ال عةفة م   األقفال واألشخا  والفئات
 مبددداد  وضدددع والحردددت الدددوقي  تقريدددر  عدددر  علدددد للوفدددد شدددكرها عدددن كدددواب  وأعربدددت -63

 .واألوالد البنات محاية معايري مستوى لرفع توجةهةة
تةار  التفاقةة حقو  ال فد  االخ الربوتوكول علد للتصديق احلكومة علد قرب  وأثنت -64

 تزال مثة حتدايت. تقدمي البالغات  والحرت يف الوقت نفس  أن  الاملتعلق إبجراء 
 ك د   عدن اتبعدت أ دا وذكدرت الشدام   عرضد  علد للوفد شكرها عن تشةكةا وأعربت -65

 .اإلنسان حقو  بتعزيز املتعلقة املسائ  معاجلة يف اآلن حا احملرز التقدم
 نددوع علددد القددائم ابلعنددف املتعلقددة التشددريعةة للتحسددةنات تقددديرها عددن الددداكرك وأعربددت -66

 .القلق ت ري مس لة يزال ال العائلي العنف أن الحرت لكنها  (اجلنساي العنف) اجلن 
 العدالدة  جمدال يف احملدرز التقددم علد ال وء واهلرسك البوسنة وفد سلط ذلك  علد وردا   -67
مبكافحة االجتار ابلبشر واالستغالل اجلنسي  ومقاضاة مدرتكي جدرائم احلدرب  ومحايدة  يتعلق فةما
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األقفددددال ومعدددداملتهم يف سددددةا  اإلجددددراءات اجلنائةددددة  والتقدددددم احملددددرز يف عملةددددة التصددددديق علددددد 
 تعديالت نرام روما األساسي للمحكمة اجلنائةة الدولةة  وتوفري احلماية والدعم للشهود.

 فةهددددا وأُدرجددددت القسددددر   واالختفدددداء للتعددددذي  تعريددددف اجلنائةددددة لتشددددريعاتا يف وُوضددددع -68
 الفسددداد مكافحدددة اسددد اتةجةة الدددوزراء جملددد  واعتَمدددد. املددددي اجملتمدددع مدددع التعددداون بشددد ن أحكدددام
 إىل الفسداد  وملكافحدة النزاهدة انعددام خ ر من للحد سةاسة واعُتمدت. 2019-2015 للف ة
 خ ة النزاهة اليت وضعتها وزارة الدفاع. جان 
 تنفةدذ أي دا   واسدتمر النصدف  إىل" واحدد سدقف حتت مدرستان" حاالت عدد وُخف  -69

 التعلددةم بشدد ن توصددةات واعُتمدددت. الددتعلم نتددائ  إىل اسددتنادا   املشدد ك األساسددي الدراسددي املددنه 
 .واهلرسك البوسنة يف للجمةع الشام 

. واإلجنابةدة اجلنسدةة واحلقو  الصحة سةاسة صةاغة عملةة املدنةة الشنون وزارة ونسقت -70
 .ال وار  وحاالت ال بةعةة الكوار  حاالت يف واإلجنابةة اجلنسةة للصحة خا  اهتمام وأو َ 
املهدداجرين بلدد   تددفق يف زايدة واهلرسددك البوسدنة واجهددت املاضدةة  الدد ال  السدنوات ويف -71

 وان دوىيومةا   ظ  معرمهم علد مقربة مدن احلددود مدع كرواتةدا. شخ   7 000جمموعهم حنو 
 هائ   إنساي حتد   علد الدولة يف املوجودين املهاجرين جلمةع واإلقامة األساسةة اإلمدادات توفري

 .الدولةة املنرمات من دعما   وت لم 
سةاسة العمالة سنة واهلرسك يف عدد من عملةات اإلصال  يف جمال البو  احتاد يف وُشرع -72

والرعايددددة االجتماعةددددة  وإعددددداد تشددددريعات جديدددددة ترمددددي إىل دعددددم األسددددر الدددديت لددددديها أقفددددال يف 
 االحتاد  وذلك ب مان حق األمهات غري العامالت يف احلصول علد بدل إعالة أقفال.

ن احتاد البوسنة واهلرسك للكفالة احل انةة لألقفال  وهدو قانو  اعُتمد  2017 عام ويف -73
ون يدددنرم  ب ريقدددة منهجةدددة  إيدددداع ودعدددم األقفدددال احملدددرومن مدددن رعايدددة الوالددددين  والبدددالغن قدددان

 اآلن  وحدددااحملدددرومن مدددن الرعايدددة األسدددرية  وكبدددار السدددن  والعجدددزة  واألشدددخا  ذو  اإلعاقدددة. 
ت الكفالدددة احل دددانةة لألقفدددال يف االحتددداد تددددريبا  يف هدددذا خددددما مقددددمي مدددن ُمقدددد ِّما   33 تلقدددد
 .اجملال
 إدارة علددد صربسددكا ومجهوريددة واهلرسددك البوسددنة احتدداد دأب سددنوات  10 مدددى وعلددد -74

. جدددا   جةدددة نتددائ  الصدددد هددذا يف وحققددا اإلعاقددة  ذو  لألشددخا  عمدد  فددر  لتددوفري أمددوال
جملال  وأعرب األشخا  ذوو اإلعاقدة وأرابب العمد  علدد السدواء عدن ا هذا يف كبري  تقدم وُأحرز

 هبذا اجلهد.اهتمامهم 
 املسدددددتدامة التنمةدددددة وأهدددددداف عمددددد  خ دددددة لتنفةدددددذ أنشددددد ة أُقلقدددددت صربسدددددكا  مجهوريدددددة ويف -75
لتمةةدددز ضدددد ا وحردددر الدولةدددة  االتفاقةدددات مدددع التنرةمةدددة ولوائحهدددا تشدددريعا ا مواءمدددة بغةدددة  2030 لعدددام

 واعتمددتامل لةات وامل لةن ومزدوجي املةد  اجلنسدي ومغداير  اهلويدة اجلنسدانةة وحداملي صدفات اجلنسدن. 
 كبددري  تقدددم وأُحددرز. 2022-2018للفدد ة  الفسدداد مكافحددة عمدد  وخ ددة اسدد اتةجةة صربسددكا مجهوريددة
عنددف العددائلي وذلددك ابعتمدداد ع المندد ملسدد لة خددا  اهتمددام وأو . العمالددة يف اجلنسددن بددن املسدداواة بشدد ن

 اجلندددائي القدددانون 2017 عدددام يف وأقُدددرلتنفةدددذ اتفاقةدددة إسددد نبول.  2020-2019خ دددة العمددد  للفددد ة 
 .ابلبشر االجتار جترمي علد عشر ال الث فصل  يف ين  الذ  صربسكا  جلمهورية اجلديد
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  واسد اتةجةة 2018 ااي التعدذي  يف زمدن احلدرب لعدامضدح محايدة قدانون مدن ك   أي ا   واعُتمد -76
  واسدددددد اتةجةة حتسددددددن األوضدددددداع االجتماعةددددددة 2023-2019مكافحددددددة اجلددددددرائم اإللك ونةددددددة للفدددددد ة 

؛ 2021-2016  واسدد اتةجةة ت ددوير التعلددةم للفدد ة 2026-2017لألشددخا  ذو  اإلعاقددة للفدد ة 
 يف التحقةددق مركددز واضدد لعقلةددات القومةددة وتنشددئتهم. واعُتمددد أي ددا  كتدداب قواعددد بشدد ن تعلددةم أقفددال األ

 ونُر ِّدددم اجملدددال  هدددذا يف هامدددة أبنشددد ة صربسدددكا جلمهوريدددة التدددابع املفقدددودين واألشدددخا  احلدددرب جدددرائم
 .الدينةة املرافق ممتلكات وضع ابلقانون

 دددددة واخل الق ددددداء  إصدددددال  وخ دددددة التمةةدددددز  حردددددر قدددددانون مدددددن بكددددد  مصدددددر ورحبدددددت -77
 جلهود الرامةة إىل مكافحة االجتار ابلبشر.االس اتةجةة ملكافحة الفساد  واب

  متتعدا   والبندات النسداء ومتتدع اجلنسدن  بدن املسداواة ضدمان إىل الرامةة ابجلهود إستونةا ورحبت -78
 .2022-2018 للف ة اجلنسانةة للمسائ  العم  خ ة وابعتماد اإلنسان  حقو  جبمةع كامال  
بقة  السدا االسدتعرا  جولدة توصدةات تنفةدذ يف حتققدت الديت ابإلجندازات فةجي دتوأشا -79

 وأثنت علد احلكومة الض العها ابلعملةة االستشارية الشاملة عند إعداد تقريرها الوقي.
 سدددةما ال الددددو   اجلندددائي القدددانون مدددع الدددوقي اجلندددائي القدددانون مبواءمدددة فنلنددددا ورحبدددت -80

 ة.اإلنسانة ضد اجلرائم ومن احلرب جرائم من جرةة بوصف  احلرب وقت اجلنسي العنف تعريف
 سدددةما ال واهلرسدددك  البوسدددنة يف مدددنخرا   أحدددرز الدددذ  للتقددددم تقدددديرها عدددن فرنسدددا وأعربدددت -81

 .والتمةةز العنصرية مكافحة إىل الرامةة اجلهود وتعزيز اجلنسن بن املساواة لتحقةق املتخذة التدابري
أعربدددت عدددن و  التمةةدددز  حردددر قدددانون علدددد أُدخلدددت الددديت ابلتعدددديالت جورجةدددا ورحبدددت -82

 تقديرها للخ وات اليت اُتذ ا احلكومة لتحسن وضع الفئات ال عةفة.
 أجد  مدن الق دائةة والسدل ة الشدرقة وكاالت بن املنسسي التعاون بزايدة أملانةا ونومهت -83

 صددددفات وحدددداملي اجلنسددددانةة اهلويددددة ومغدددداير  اجلنسددددي املةدددد  ومزدوجددددي وامل لةددددن امل لةددددات محايددددة
 وشجعت احلكومة علد مواصلة هذ  اجلهود. اجلنسن 

سددةما العنددف  وأثنددت مال ددة علددد الدولددة الُتاذهددا خ ددوات لكددب  العنددف اجلنسدداي  ال -84
املددي  والتنفةدذ العائلي  وعلد جهودها الرامةة إىل تعزيز التعاون بدن احلكومدة ومنرمدات اجملتمدع 

 التدرجيي خل ة العم  املتعلقة ابألقفال.
أعرب الكرسي الرسو  عدن تقددير  للجهدود الديت بُدذلت يف البوسدنة واهلرسدك مدن أجد  و  -85

 جع  التشريعات احمللةة حلقو  اإلنسان تتماشد بشك  متزايد مع املعايري الدولةة.
 اإلعاقددددة  ذو  األشددددخا  حالددددة لتحسددددن اجلديدددددة ابالسدددد اتةجةة هندددددوراس ورحبددددت -86

 ختةار  التفاقةة حقو  ال ف  املتعلق إبجراء تقدمي البالغات.اال الربوتوكول علد والتصديق
 إ ددا وقالددت للبلدد  الددوقي التقريددر يف املعروضدة للخ ددوات تقددديرها عدن آيسددلندا وأعربدت -87

 .اإلنسان حقو  حالة لتحسن تدابري اُتاذ مواصلة إىل تت لع
انةة  واسددد اتةجةة قمدددع العنددددف اجلنسددد للمسدددائ  العمددد  خ دددة مدددن بكددد  اهلندددد ورحبدددت -88

 العائلي  واس اتةجةة النهو  حبقو  ووضع األشخا  ذو  اإلعاقة.
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 ال ددددعةفة الفئددددات متتددددع حتسددددن إىل الرامةددددة للجهددددود تقددددديرها عددددن إندونةسددددةا وأعربددددت -89
 بسددن ِّ  وذلددك العرقةدة  األقلةددات وأفدراد ألقفددالوا اإلعاقددة ذوو األشدخا  فئددات فةهدا مبددا حبقوقهدا 

 أُقر تنرةمةة هلذا الغر .
 اإلنسدددان  حلقدددو  الدولةدددة املعدددايري مدددع الوقنةدددة تشدددريعا ا الدولدددة مبواءمدددة العدددرا  ورحددد  -90

 .األقلةات ضد التمةةز علد للق اء املبذولة وابجلهود
قائمدة  وسدعت والديت التمةةدز  حردر قدانون علدد أُدخلت اليت ابلتعديالت أيرلندا ورحبت -91

األسدد  احملرددورة لتشددم  التمةةددز بسددب  كدد  مددن السددن  واإلعاقددة  واملةدد  اجلنسددي  واخلصددائ  
 اجلنسةة  واهلوية اجلنسانةة.

 الكراهةدددة علدددد التحدددري  مكافحدددة إىل الرامةدددة للجهدددود تقدددديرها عدددن إسدددرائة  وأعربدددت -92
ومجددع بةددا ت عددن خ دداب  الغددر   هلددذا مكرسددة انونةددةق أحكددام بسددن وذلددك والدينةددة  العنصددرية
 الكراهةة.

  2019-2016 للفدد ة ابلبشدر االجتددار ملكافحدة العمدد  خ دة ابعتمدداد إي الةدا ورحبدت -93
 القسدددر  االختفددداء جرةدددة تعتددرب أحكدددام وبسدددن ِّ  اجلندددائي  القددانون علدددد الصدددلة ذات وابلتعددديالت

 .مستقلة جرةة
نفةدددذ التوصدددةات املنب قدددة عدددن جدددوالت االسدددتعرا  ت إىل الرامةدددة ابجلهدددود األردن ورحددد  -94

السددابقة  وأثددىن علددد الدولددة لل ريقددة الدديت أُعددد هبددا تقريرهددا الددوقي  وللمشدداورات الدديت ُأجريددت مددع 
 مجةع اجلهات صاحبة املصلحة.

 املتعلقدة توابلتعدديال االستعرا   توصةات أغلبةة لتنفةذ املبذولة ابجلهود لةبةا وأشادت -95
 ون التمةةز  وابلتقدم احملرز يف عملةة إصال  الق اء.بقان
 حقددو  جمددال يف ُأحددرز الددذ  وللتقدددم بددذلتها  الدديت للجهددود الدولددة علددد لةتوانةددا وأثنددت -96

 .اإلنسان
 متكددن جمددال يف واهلرسددك البوسددنة أحرزتدد  الددذ  للتقدددم ارتةاحهددا عددن ملددديف وأعربددت -97
 يف املائة من مجةع الق اة ووكالء النةابة يف النرام الق ائي. 60 النساء مت   إذ املرأة 
 عمددد  خ دددط وابعتمددداد التمةةددز  حردددر قدددانون علدددد تعددديالت إبدخدددال الةدددو ن ورحبددت -98

 .الروما قائفة ضد التمةةز علد الق اء إىل الرامةة وابجلهود اجلنسن  بن املساواة بش ن
  التوجةهةددددة لتحديددددد مصددددال ال فدددد  الف ددددلد  وابملبدددداد  ابملبدددداد املكسددددةك ورحبددددت -99

التوجةهةددة املتعلقددة أبداء املهنةددن يف حدداالت العنددف ضددد األقفددال  وابملبدداد  التوجةهةددة ملكافحددة 
 التمةةز يف التعلةم.

 واملشردين لالجئن اإلنسان حقو  حالة لتحسن املبذولة ابجلهود األسود اجلب  ورح  -100
 إبغال  املراكز اجلماعةة  وبتنفةذ بر م  اإلسكان.و داخلةا  
 النسددددداء أصدددددبحت إذ اجلنسدددددن  بدددددن املسددددداواة لتحقةقهدددددا الدولدددددة علدددددد مةاكدددددار وأثندددددت -101
 60و الوزارية  املناص  من املائة يف 37.5و الق ائةة  املنسسات رؤساء من املائة يف 48 ة لن
 بة.النةا ووكالء الق اة من املائة يف
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 مردام أمن منسسة احتفاظ ل مان عم  من ب  اض لعت ملا الدولة علد نةبال وأثنت -102
 املنسسددات مبركددز املتعلقددة املبدداد  مبوجدد  وذلددك  "ألددف" الفئددة مددن ابلتصددنةف اإلنسددان حقددو 
 (.ابري  مباد ) اإلنسان حقو  ومحاية لتعزيز الوقنةة
علددد قددانون حرددر التمةةددز   2016الدديت أُدخلددت يف عددام  ابلتعددديالت السددويد ورحبددت -103

لكنها أعربت عن قلقها إزاء عدم تعدي  القانون االنتخايب  وإزاء الق ااي املتعلقة حبريدة اإلعدالم  
 والفساد املستشر .

 القدددانون وعلدددد التمةةدددز  حردددر قدددانون علدددد تعدددديالت الدولدددة اعتمددداد النةجدددر والحردددت -104
 ون األجان   وقانون أحكام املعونة القانونةة.ماد قانواعت اجلنائي 
 القانونةددددة  املعوندددة تقدددددمي وقدددانون األجانددد  قددددانون ابعتمددداد الشددددمالةة مقددددونةا ورحبدددت -105

 .التمةةز حرر وقانون اجلنائي القانون علد تعديالت وابعتماد
 أُلغةددت قددد اإلعدددام بعقوبددة املتعلقددة األحكددام أبن أفددادت الدديت ابألنبدداء النددروي  ورحبددت -106
 .صربسكا مجهورية دستور من رمسةا  
 حقو  لتعزيز وبرام  اس اتةجةات ووضع قوانن لسن البال  تقديرها عن عمان وأعربت -107

 .ومحايتها اإلنسان
ود الرامةددة إىل متكددن املددرأة وإعمددال حددق املددواقنن يف السددكن  ابجلهدد ابكسددتان ورحبددت -108

 يتعلق ابلتعلةم. سةما فةما ا تدابري إلاتحة فر  متساوية للجمةع  الوأثنت علد الدولة الُتاذه
 سدةما ال اإلنسدان  حقدو  مةددان يف واهلرسدك البوسدنة بذلتها اليت ابجلهود بريو ونو هت -109
 قها منخرا  علد معاهدات دولةة.بتصدي يتعلق فةما

 االجتدددار ومكافحدددة اقتصددداداي   املدددرأة بتمكدددن يتعلدددق فةمدددا احملدددرز ابلتقددددم الفلبدددن ورحبدددت -110
 .ال عةفة للفئات اإلنسان حقو  ومحاية ابألشخا  

تعلدددق امل ال فدد  حقددو  التفاقةدددة االختةددار  الربوتوكددول علدددد ابلتصددديق بولندددا وأشددادت -111
 إبجراء تقدمي البالغات  وبتنفةذ خ ة العم  املتعلقة ابألقفال.

 املتعلددق ال فدد  حقددو  التفاقةددة االختةددار  ربوتوكددولال علددد ابلتصددديق الربتغددال ورحبددت -112
 .اجلنسن بن املساواة ل مان املتخذة ابخل وات ورحبت البالغات  تقدمي إبجراء
شدددددادت ق دددددر ابجلهدددددود الرامةدددددة إىل ت دددددوير اإلقدددددار املنسسدددددي والق دددددائي والتشدددددريعي  وأ -113

ابعتمدداد اسدد اتةجةة بشدد ن األشددخا  ذو  ومكافحددة التمةةددز والفسدداد واجلرةددة املنرمددة  ورحبددت 
 اإلعاقة.
 علدد وأثندت التمةةدز  حردر قدانون علدد أُدخلدت اليت ابلتعديالت كوراي  مجهورية ورحبت -114

الدولدة الُتاذهدا تددابري ملكافحددة االجتدار ابألشدخا   م د  خ ددة العمد  الوقنةدة ملكافحدة االجتددار 
 .2019-2016ابلبشر للف ة 

 الف ددلد  ال فدد  مصددال لتحديددد التوجةهةددة املبدداد  اعتمدداد مولدددوفا ةمجهوريدد والحرددت -115
 .املدرسي قب  التعلةم ومنهاج الروما  تعلةم عم  وخ ة
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 الرومددا عدددد مددن احلددد إىل الرامةددة وابجلهددود املفقددودين  قددانون ابعتمدداد السددنغال ورحبددت -116
 .االبتدائةة ابملدارس يلتحقون الذين الروما أقفال عدد زايدة وإىل املسجلن غري

 محايددددة إىل الرامةدددة العمدددد  وخ دددط االسددد اتةجةات جلمةددددع تقدددديرها عددددن صدددربةا وأعربدددت -117
 حقو  الفئات ال عةفة  وضمان تكافن فر  إدماجها.

 قدددد الدولدددة سدددل ات أن إىل واهلرسدددك البوسدددنة وفدددد خلددد  البنددداء  احلدددوار أعقددداب ويف -118
 جمددال يف تقدددم إحددراز أجدد  مددن للجهددود كدداملن  وت ددافرا   تنسددةقا   ت لبددت كبددرية  حتدددايت واجهددت

 ك ابلتقةد ابملعايري الدولةة ل مان حةاة أف   ملواقنةها.وذل اإلنسان  حقو  محاية تعزيز
 أن ال ال ددة االسددتعرا  جولددة خددالل األع دداء الدددول قدددمتها الدديت التوصددةات شدد ن ومددن -119

 جمتمددددع بندددداء يف اإلنسددددان وحقددددو  القددددانون سددددةادة اماحدددد   ب ددددرورة الددددوعي شددددحذ علددددد تسدددداعد
إلجيابةدة يف جمدال إجيداد املسداءلة علدد مجةدع مسدتوايت احلكومدة ا الت ورات يف تنثر وأن دةقراقي 

 يف تنفةذ املعاهدات الدولةة اليت تكون البوسنة واهلرسك قرفا  فةها.

 التوصيات أو/و االستنتاجات -اثنياا  
عليه   ا ص الو       وس   تقدد ردوداا تنظر البوس   نة واهلرس   ك ص التوص   يات التالي   ة س    -120

 لس حقوق اإلنسان:جملدورة الثالثة واألربعني ال يتجاوز ال ، ولكن ص موعداملناسب
 اات الص  لةحك  اد األاخت  اا اوا  وات ال زم  ة ملواءم  ة تش  ريعا ا م     120-1

، وم    أحك  اد احملكم  ة الدس  تورية احملكم  ة األوروبي  ة حلق  وق اإلنس  انالص  ادرة ع  ن 
 )سلوفاكيا(؛ للبوسنة واهلرسك

الربوتوك     و   قتض     ياتإنش     اء ولي     ة ولني     ة ملن       التع      يب وفق     اا مل 120-2
العقوب ة القاس ية  االختياري التفا ية مناهضة التع يب وغريه من ض رو  املعامل ة أو

 املهينة )شيلي(؛ ال إنسانية أو أو
 20و 12اا  الكراهية، وفقاا للم ادتني مضاعفة جهود مكافحة خ 120-3

 من العهد الدويل اواص ابحلقوق املدنية والسياسية )هندوراس(؛
الربوتوك و  االختي اري  ملقتض ياتإنشاء ولية و ائية ولنية فعالة وفقاا  120-4

 التفا ية مناهضة التع يب )سويسرا(؛
اان   ا كي  س  لاات تعزي  ز عملي  ة تنس  يق سياس  ات حق  وق اإلنس  ان م    120-5

م     االس   ااتيجيات عل   ا الص   عيد ال   دويل  ه    ه السياس   ات لض   مان ز دة اتس   اق
 )مجهورية كور (؛

عل ا األدل ة،  عن لري ق اتب اع ج  ا   ائ محاية وتعزيز حقوق اإلنسان  120-6
 تصنيف البياانت )مجهورية كور (؛بوسائل من بينها 

 وختص ي حقوق اإلنس ان، بشأن النظر ص اعتماد خاة عمل ولنية  120-7
 موارد كافية لتنفي ها )مجهورية مولدوفا(؛
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ق  وق اإلنس  ان املتعلق  ة حتوص  يات الإنش  اء ولي  ة  لي  ة لرص  د تنفي     120-8
 )أاربيجان(؛

احلق  وق املدني  ة حتس  ني إعم  ا  إح  راز مزي  د م  ن التق  دد امللم  وس ص  120-9
بتنفي       رار احملكم  ة األوروبي  ة حلق  وق اإلنس  ان ص  يتعل  ق فيم  اا س  يم والسياس  ية، ال

 األخرى اات الصلة )تشيكيا(؛القضائية واألحكاد ، سيديتش وفينتشي ضية 
 امتث االا وال ك تعزيز املؤسسة الولنية لتعزيز ومحاية حق وق اإلنس ان،  120-10

 ملبادئ ابريس )السنغا (؛
واس  عة م   ن خا  ل عم   ل الدول   ة ص لاموع   ة اجملدراس  ة إمكاني   ة دم  ا  120-11

 حقوق اإلنسان )أوكرانيا(؛بشأن اسااتيجية شاملة 
حق    وق املتعل    ق مم    ني مظ    ا  ق    انون الالتعجي    ل ابعتم    اد تع    دي ت  120-12

 اإلنسان )جورجيا(؛
وارد كافي ة ب املظ ا   مكت ب أم ني متت تعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان  120-13

 فقاا ملبادئ ابريس )أفغانستان(؛لتمكينه من العمل بفعالية و 
ضمان تزويد مكتب أمني املظا  ابملوارد املالية والبشرية ال زمة لكي  120-14

 يعمل بفعالية )أيرلندا(؛
تعزيز اجلهود الرامية إىل ض مان متت   مكت ب أم ني املظ ا  ابالس تق    120-15

  ملبادئ ابريس )اليوانن(؛املايل وابملوارد البشرية ال زمة لكي يعمل بفعالية امتثاالا 
تزويد مكتب أمني املظا  ابملوارد املالية والبشرية الكافي ة لك ي يعم ل  120-16

 بفعالية واستق لية، امتثاالا ملبادئ ابريس )النيجر(؛
ض  مان االس  تق   امل  ايل ملكت  ب أم  ني املظ  ا ، امتث  االا ملب  ادئ ابري  س  120-17

 )مقدونيا الشمالية(؛
تكثي      ف اإلج      راءات الرامي      ة إىل اعتم      اد الق      انون ال       ي يكف      ل  120-18

االس   تق لية ص متوي   ل مؤسس   ة أم   ني مظ   ا  حق   وق اإلنس   ان وم   ن  ه    ه املؤسس   ة 
س   لاات اةلي   ة الو ائي   ة الولني   ة بوج   ب الربوتوك   و  االختي   اري التفا ي   ة مناهض   ة 

 التع يب )بولندا(؛
تث      االا ملب      ادئ ابري      س تعزي      ز اس      تق لية مكت      ب أم      ني املظ      ا ، ام 120-19

 )الربتغا (؛
حتس  ني ت  دريب ومس  اءلة م  ووفي الس  جون ص جم  ا  حق  وق اإلنس  ان  120-20

 )الوال ت املتحدة األمريكية(؛
توفري الت دريب مل ووفي إنف اا الق انون وللم ووفني القض ائيني ص جم ا   120-21

ض  حا  التص  دي للتميي  ز وخا  ا  الكراهي  ة والعن  ف الق  ائ  عل  ا املي  ل اجلنس  ي لل
 وعلا هويته  اجلنسانية )الدامنرك(؛
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تكثي   ف اجله   ود القائم   ة الرامي   ة إىل ز دة وع   ي الس   لاات وت   دريبها  120-22
 علا التصدي للتمييز القائ  علا امليل اجلنسي ونوع اجلنس )مالاة(؛

مواص   لة تعزي   ز     درات املؤسس   ات عل   ا التص   دي للجر    ة املنظم   ة  120-23
ص ال ك م ن  من التح د ت املتص لة بس يادة الق انون، ب ا اوارية، والفساد وغريمها

خ      نظ   اد م ئ     للت   دريب ص جم   ا  حق   وق اإلنس   ان، ومواص   لة حتس   ني التع   اون 
 اإل ليمي والتعاون م  املؤسسات الدولية )إندونيسيا(؛

مواص    لة اجله    ود الرامي    ة إىل تكثي    ف ب    راما الت    دريب وفق    اا ملع    ايري  120-24
 ن(؛حقوق اإلنسان )األرد

تعزي   ز نش   ر حقاف   ة حق   وق اإلنس   ان وإدماجه   ا ص املن   اها الدراس   ية  120-25
 )األردن(؛

ص  ياغة ب  راما    ددة لت  دريب وتوعي  ة امل  ووفني العم  وميني ص    وات  120-26
 األمن وأعضاء اجلهاز القضائي )إسبانيا(؛

مواصلة تعزيز  درات املووفني احلكوميني ص مي دان حق وق اإلنس ان  120-27
 دن(؛)األر 
وض  خا ة عم ل بش أن حق وق اإلنس ان بغي ة تعزي ز حق وق اإلنس ان  120-28

 ومحايتها ص البلد )ملديف(؛
وض  إلار شامل  ائ  علا احلقوق من أجل إنصاف ضحا  احل ر   120-29

امل  دنيني، ب  ن ف  يه  الن  اجون م  ن العن   ف اجلنس  ي ص زم  ن احل  ر ، وكفال  ة اإلنف   اا 
 عاوى املدنية واجلنائية )سلوفاكيا(؛الفعلي للحق ص التعويض ص الد

ت  وفري    در أك  رب م  ن امل  وارد املالي  ة والبش  رية ل نته  اء م  ن احملاكم  ات  120-30
، 1995 إىل عاد 1992 املرتباة جبرائ  احلر  اليت ارتكب  خ   الفاة من عاد

س    يما تل    ك ال    يت ارتكبه    ا جمرم    و احل    ر  م    ن الرت    ب ال    دنيا، وتوض    ي  مص    ري  ال
 يزالون مفقودين )أسااليا(؛ ين الاألشخاص ال 

تعزي   ز مهني   ة واس   تق لية النظ   اد القض   ائي، وحتس   ني مس   توى او   ربة  120-31
الفني   ة ل دع   اء وك    لك للمح   اك ، لض    مان إنف   اا املع   ايري األوروبي   ة والدولي    ة ص 

 مقاضاة مرتكيب جرائ  احلر  )كرواتيا(؛
عل  ا مس  توى الدول  ة  اخت  اا مزي  د م  ن اوا  وات ا  و حتقي  ق املص  احلة 120-32

وعلا الصعيد اإل ليمي، جبملة أمور منها دع  املبادرة ال يت يس اندها اجملتم   امل د  
والداعية إىل إنشاء جلنة إ ليمية ملعرفة احلقيقة، واملوافقة عل ا االس ااتيجية الولني ة 
املنقحة لتناو  جرائ  احلر ، واعتماد  انون محاية ضحا  التع  يب، وتنفي     انون 

 املفقودين )تشيكيا(؛
ضمان التنفي  الكامل للقوانني املتعلق ة بض حا  االغتص ا  والعن ف  120-33

يكف  ل وض    ض  حا  التع   يب و     احل  ر  عل  ا    دد  اجلنس  ي و     احل  ر ، ب  ا
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املساواة م  مجي  الضحا  ص مجي  أااء إ لي  البوسنة واهلرسك وواليته ا القض ائية 
 )فنلندا(؛

حتقي  ق العدال  ة لض  حا  ج  رائ  احل  ر ، واعتم  اد وتنفي    االس  ااتيجية  120-34
 الولنية املنقحة املتعلقة جبرائ  احلر  )أملانيا(؛

تعزيز استق لية النظاد القضائي وخربته الفنية م ن أج ل ض مان إنف اا  120-35
 املعايري الدولية ص املقاضاة بشأن جرائ  احلر  )ليتوانيا(؛

الناجني من الصراع إىل العدالة عن لريق اعتماد وتنفي   ضمان جلوء  120-36
اس  ااتيجية ولني  ة منقح  ة لتن  او  ج  رائ  احل  ر ، وتلبي  ة احتياج  ات أش  د املش  ردين 

 وال جئني ضعفاا )اململكة املتحدة لربياانيا العظما وأيرلندا الشمالية(؛
نفي    س  يما بض  مان ت مواص  لة تعزي  ز محاي  ة حق  وق مجي    امل  والنني، ال 120-37

 التشريعات املتعلقة بعدد التمييز وابملساواة بني اجلنسني )سلوفاكيا(؛
مواص لة اجله  ود الرامي  ة إىل وض    اس  ااتيجية ش  املة ص مي  دان محاي  ة  120-38

ص ال  ك إنش  اء نظ  اد مناس  ب ي ع     وتعزي  ز حق  وق اإلنس  ان ومكافح  ة التميي  ز، ب  ا
 حقوق اإلنسان )اليمن(؛

الواس     االنتش   ار ض   د األش   خاص اوي اإلعا    ة  التص   دي للتميي   ز 120-39
من أجل تعزيز اإلعم ا  الكام ل  -سيما شعب الروما  ال -وكبار السن واأل ليات 

 حلقو ه  ومتتعه  هبا ابلكامل )أسااليا(؛
اخت  اا مجي    الت  دابري ال زم  ة ملكافح  ة التميي  ز ض  د األ لي  ات العر ي  ة  120-40

ي ص نفون عل ا أج   م ن  تعلق ابألشخاص ال  ين الي سيما فيما والدينية واللغوية، ال
الك رواتيني، وال ك ازال ة األحك اد التمييزي ة م ن الدس تور  الصربيني أو البوسنيني أو

وم  ن    انون االنتخ  اابت وغ  ريه م  ن التش  ريعات، وبتنفي    أحك  اد احملكم  ة األوروبي  ة 
 )النمسا(؛ سيديتش وفينتشي ضية  ص الصادرحلقوق اإلنسان، مثل احلك  

مض   اعفة جه    ود مكافح   ة خا    ا  الكراهي   ة واالعت    داءات البدني    ة  120-41
س  يما أف  راد اجلماع  ات العر ي  ة  واللفظي  ة، ومحاي  ة الش  رائ  الض  عيفة م  ن اجملتم   ، ال

 واأل ليات الدينية )بنغ ديش(؛
تع  ديل الدس  تور دون مزي  د م  ن الت  أخري للقض  اء عل  ا التميي  ز الق  ائ   120-42

إىل مجاع      ة عر ي      ة بعينه      ا، س      واء ص احلي      اة السياس      ية العام      ة  عل      ا االنتم      اء
يتعل  ق امكاني  ة احلص  و  عل  ا عم  ل ص القا  اع الع  ادع وينبغ  ي االض  ا ع  فيم  ا أو

ب   لك وفق  اا للس  وابق القض  ائية اات الص  لة للمحكم  ة األوروبي  ة حلق  وق اإلنس  ان 
 )بلجيكا(؛

التمييز ضد املثليات وض  اسااتيجية ولنية ملكافحة التمييز تشمل  120-43
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني 

 ابلتعاون م  اجملتم  املد  )بلجيكا(؛
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وض  خاة لتحقيق االتساق ص التشريعات الولنية ملكافح ة التميي ز  120-44
 اهلوية اجلنسانية )شيلي(؛ علا أساس امليل اجلنسي أو

تع ديل    انون االنتخ اابت عل  ا النح و ال   ي يقتض يه احلك    الص  ادر  120-45
ع ن احملكم  ة الدس تورية، واملب  دأ الدس توري القاض  ي بع دد التميي  ز، وال ك م  ن أج  ل 
س  ة ومتثيله  ا املش  روع عل  ا مجي     ض  مان املس  اواة التام  ة ب  ني مجي    الش  عو  املؤس ا

 و  عدداا )كرواتيا(؛سيما الكرواتيون ابعتباره  أ ل ه ه الشع املستو ت، ال
ض   مان أن خت   دد  ا   ات الب   ي العمومي   ة مجي     ش   رائ  اجملتم     م   ن  120-46

 خ   االستخداد املتساوي جلمي  اللغات الرمسية للبوسنة واهلرسك ) ربص(؛
 القضاء علا االستبعاد االجتماعي ومجي  أشكا  التمييز )تشيكيا(؛ 120-47
الرامية إىل القض اء عل ا التميي ز ض د مواصلة تنفي  وتعزيز املبادرات  120-48

مجي    األش  خاص، ب  ن ف  يه  النس  اء واألش  خاص اوو اإلعا   ة واأل لي  ات العر ي  ة 
واملثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحاملو صفات 

 اجلنسني )فيجي(؛
لتميي ز حتسني اإلل ار املؤسس ي والدس توري لض مان املس اواة وع دد ا 120-49

 بني املوالنني )فرنسا(؛
ضمان حق مجي  موالين البوسنة واهلرسك ص املساواة وعدد التمييز  120-50

 )هولندا(؛
اختاا خاوات جمدي ة لض مان اس تخداد مجي   اللغ ات الرمسي ة للدول ة  120-51

استخدامها ص البي اإلااعي والتلف زي وض مان املس اواة فيم ا ب ني ه  ه  عموماا وص
 مالاة(؛اللغات )

تعزي  ز التض  امن املتب  اد  ص ج  و م  ن التع  ايش الس  لمي وامل  د ، م     120-52
 مراعاة الاكيبة املتعددة األعراق واملتعددة الد انت ص البلد )الكرسي الرسويل(؛

ض   مان تك   افؤ الف   رص ب   ني امل   رأة والرج   ل ص س   وق العم   ل، وال   ك  120-53
ملس  اواة ب ني اجلنس  ني وحتقي ق الت  وازن ابعتم اد اس  ااتيجيات أس رية ترم  ي إىل حتقي ق ا

امل ئ  بني العمل واحلياة اواصة للمرأة والرجل عل ا الس واء، وتض ييق وردد فج وة 
األج  ور ب  ني اجلنس  ني، وض  مان حص  و  الوال  دين واأللف  ا  اجل  دد عل  ا او  دمات 

 االجتماعية وخدمات الرعاية الصحية ال زمة )ويسلندا(؛
 تع  اف بش  راكات املعاش  رة ب  ني شخص  ني م  ن اعتم  اد وتنفي       وانني 120-54

نفس اجل نس، وحت دد حق وق والتزام ات املتعاش رين ص ح االت اال  اان ب ني املثلي ني 
 )ويسلندا(؛

سيما من خ    خا ة  مواصلة دع  سياسة املساواة بني اجلنسني، ال 120-55
 )عمان(؛ 2022-2018العمل للمسائل اجلنسانية للفاة 
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را      ا الرامي    ة إىل ز دة اإلدم     ائ االجتم    اعي للفئ     ات مواص    لة مباد 120-56
 الضعيفة، ومحاية األسرة )ابكستان(؛

مواص  لة جه  ود مكافح  ة التعص  ب، وخا  ا  الكراهي  ة، ومجي    أن  واع  120-57
 التمييز ) ار(؛

اختاا تدابري ملموسة لضمان التنفي  الفعا  لقانون مكافح ة التميي ز،  120-58
)مجهوري  ة   2019-2016ة االجت  ار ابلبش  ر للف  اة وخا  ة العم  ل الولني  ة ملكافح  

 كور (؛
مض  اعفة جه  ود مكافح  ة خا  ا  الكراهي  ة، ودعاي  ة التف  وق العر   ي  120-59

 الديين ودعاواه )أوروغواي(؛ أو
ص ال   ك ع   ن لري   ق إدان   ة اوا   ا   مكافح   ة الص   دوع العر ي   ة، ب   ا 120-60

 السياسي ال ي يزيد من حدة ه ه الص دوع )كندا(؛
تعزيز اجلهود املب ولة ملكافحة خا ا  الكراهي ة ص وس ائل اإلع  د،  120-61

والنهوض بتحقيق االتساق ص اإللار القانو  حلظر أي شكل م ن أش كا  التميي ز، 
 ص الك التمييز علا أساس األصل العر ي ولون البشرة )املكسيك(؛ با

والتح  ريض عل  ا  تكثي  ف الت  دابري الرامي  ة إىل من    خا  ا  الكراهي  ة 120-62
 الكراهية العنصرية والعر ية والدينية )ميامنار(؛

 مواصلة جهود مكافحة التمييز وخاا  الكراهية )تونس(؛ 120-63
تنفي  الرباما واألنشاة الرامية إىل و ف خاا  الكراهية علا مجي   120-64

 تركيا(؛املستو ت، والك بغية التعجيل ادمائ العائدين، وتعزيز التعايش السلمي )
مواص  لة تعمي  ق الت  دابري الرامي  ة إىل حتدي  د هوي  ة األش  خاص املختف  ني  120-65

ص  نتيجة الصراع املسل ، ه ي والت دابري الرامي ة إىل إنش اء ب رانما ول ين للج رب، ب ا
 الك تعويض أسر املختفني )األرجنتني(؛

الن اجون اعتماد  انون بشأن جرب وتعويض ضحا  احلر ، بن فيه   120-66
 من التع يب والعنف اجلنسي )فرنسا(؛

س  يما ض حا  العن  ف اجلنس ي، ص ال  دعاوى  دع   ض  حا  احل ر ، ال 120-67
 الرامية إىل ضمان التعويض الواجب )بريو(؛

ض   مان تفعي   ل ولي   ة املعون   ة القانوني   ة اجملاني   ة ص مجي     أا   اء اإل ل   ي   120-68
ن فيه  األشخاص ضحا  العنف اجلنسي الولين لفائدة مجي  املوالنني الضعفاء، ب

 و   احلر  )السنغا (؛
ص ال   ك  ض  مان جل   وء مجي    ض   حا  ج  رائ  احل   ر  إىل العدال  ة، ب   ا 120-69

 بتنفي   انون املفقودين تنفي اا سليماا )أوكرانيا(؛
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اعتم   اد الت   زاد ول   ين يتماش   ا م     مب   ادئ األم     املتح   دة التوجيهي   ة  120-70
ة وحقوق اإلنس ان، وال ك ابعتم اد خا ة عم ل ولني ة بش أن بشأن األعما  التجاري

 األعما  التجارية وحقوق اإلنسان )إسبانيا(؛
ز دة جهود مكافحة الفساد ابعتماد وتنفي  تش ريعات متن   تض ار   120-71

 وفقاا للمعايري الدولية )أملانيا(؛ ا املصاحل وتضمن شفافية متويل األحز 
بي  ق ديباج  ة اتف  اق ابري  س ص اجلول  ة مواص  لة ض  مان أن ي  نعكس تا 120-72

 )فيجي(؛ 2020 املقبلة من املسامهات احملددة ولنياا واملقررة ص عاد
ض     مان إلغ     اء عقوب     ة اإلع     داد ص مجي       أا     اء البوس     نة واهلرس     ك  120-73

 ) ربص(؛
 إنشاء ولية ولنية ملن  التع يب )أوروغواي(؛ 120-74
لي  ة ولني  ة ملن    التع   يب ض  مان حظ  ر التع   يب ع  ن لري  ق إنش  اء و 120-75

 من الربوتوكو  االختياري التفا ية مناهضة التع يب )فرنسا(؛ 17 وفقاا للمادة
و    ف إس   اءة املعامل   ة البدني   ة لنش   خاص احملتج   زين ل   دى الش   رلة،  120-76

والتحقي  ق ص الو     املناس  ب ص مجي    االدع  اءات املتعلق  ة ابالنتهاك  ات، ومعاجل  ة 
 كز الشرلة والسجون )أسااليا(؛األوضاع املزرية ص مرا 

س  يما النس  اء  مواص  لة اجله  ود الولني  ة ملكافح  ة االجت  ار ابلبش  ر، ال 120-77
 واأللفا ، وتوفري الرعاية ال زمة للضحا  )مصر(؛

مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار ابلبشر ع ن لري ق تنفي    120-78
 ا(؛خاة العمل اات الصلة تنفي اا فعاالا )جورجي

 تكثيف جهود مكافحة االجتار ابلبشر )العراق(؛ 120-79
س   يما  اخت  اا مزي  د م  ن اإلج  راءات ملكافح  ة االجت  ار ابألش  خاص، ال 120-80

 االجتار ابأللفا  )ميامنار(؛
 تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار ابألشخاص )بريو(؛ 120-81
التوعي ة بش أن مكافح ة  مواصلة تعزيز أنشاة بناء الق درات ومح  ت 120-82

 االجتار ابألشخاص )الفلبني(؛
مواصلة اجله ود الرامي ة إىل مكافح ة االجت ار ابلبش ر، وض مان حق وق  120-83

 الضحا ، وتوفري احلماية واملساعدة هل  ) ار(؛
التحقي      ق ص االدع      اءات املتعلق      ة ابالعت      داءات اإلجرامي      ة عل      ا  120-84

يتعل    ق مفع    ا  الاهي    ب  ص ال    ك م    ا ، ب    االص    حفيني، و اس    بة املس    ؤولني عنه    ا
االنتق     اد املرتكب     ة ض     د الص     حفيني واملناف       اإلع مي     ة )ال     وال ت املتح     دة  أو

 األمريكية(؛
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اختاا مجي  الت دابري ال زم ة لض مان االح ااد الكام ل للح ق ص حري ة  120-85
 التعبري وتكوين اجلمعيات )أوروغواي(؛

دافعني ع  ن حق  وق اإلنس  ان والص  حفيني، ض  مان احلماي  ة الفعال  ة للم   120-86
 ل نتقاد )أوروغواي(؛ وعدد تعرضه  ألفعا  الاهيب أو

ضمان حرية وسائل اإلع  د ومحاي ة الص حفيني والع املني ص وس ائل  120-87
س   يما النس   اء، وخاص   ة ع   ن لري   ق ض   مان املتابع   ة القض   ائية امل ئم   ة  اإلع    د، ال

 ه  )النمسا(؛حلاالت التهديد والعنف املوجَّهة ضد
اخت   اا مجي     الت   دابري ال زم   ة لض   مان حري   ة التعب   ري وحري   ة التجم      120-88

وتك     وين اجلمعي     ات، وفق     اا للعه     د ال     دويل او     اص ابحلق     وق املدني     ة والسياس     ية 
 )بلجيكا(؛

توفري حرية وسائل اإلع د ع ن لري ق إج راء حتقيق ات و اكم ات ص  120-89
األفع ا   التهدي دات أو أفع ا  الاهي ب أو االعت داءات أوالو   املناسب مل رتكيب 

ص ال   ك االعت   داءات القائم   ة عل   ا ن   وع  اإلجرامي   ة األخ   رى ض   د الص   حفيني، ب   ا
 املرتكبة علا اإلنان  )كندا(؛ اجلنس أو

إص    ط  ا   ات اإلااع   ة والتلف   زة العمومي   ة هب   دف ض   مان تق   د ها  120-90
عن لري ق اس تخداد مجي   اللغ ات الرمسي ة  خدمات إىل مجي  شرائ  اجملتم ، والك

 علا  دد املساواة )كرواتيا(؛
وض      ح    د للتهدي    دات والض    غود السياس    ية واالعت    داءات ال     يت  120-91

 يواجهها الصحفيون، وتيسري التمت  حرية التجم  وحرية التعبري )تشيكيا(؛
امل  د ، س  واء أك  ان اخت  اا مجي    الت  دابري ال زم  ة حلماي  ة وتعزي  ز احلي  ز  120-92

ال، وض    مان إب    اد بيئ    ة ومن    ة ومواتي    ة للناش    اني  ال    ك عل    ا ش    بكة اإلنان      أد
 وللمدافعني عن حقوق اإلنسان )إستونيا(؛

ض  مان املتابع  ة القض  ائية امل ئم  ة حل  االت التهدي  د والعن  ف املوجَّه  ة  120-93
 ضد الصحفيني والعاملني ص وسائل اإلع د )إستونيا(؛

حرية التعبري وحري ة الص حافة، بوس ائل م ن بينه ا ض مان مج    ضمان 120-94
البي    اانت الولني    ة، واملتابع    ة القض    ائية امل ئم    ة حل    االت التهدي    د والعن    ف ض    د 
الص     حفيني والع     املني ص وس     ائل اإلع      د، ومكافح     ة أفع     ا  الاهي     ب ض     ده  

 )فرنسا(؛
د والض  غل ض  مان املتابع  ة القض  ائية الوافي  ة ألفع  ا  العن  ف والتهدي   120-95

 السياسي ضد الصحفيني والعاملني ص وسائل اإلع د )هولندا(؛
إلغاء القي ود املفروض ة عل ا احل ق ص حري ة التجم   الس لمي وتك وين  120-96

اجلمعي     ات، وكفال     ة اتس     اق الق     وانني اات الص     لة م       مع     ايري حق     وق اإلنس     ان 
 )سويسرا(؛
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، والتحقي  ق بفعالي  ة ص اح  ااد احل  ق ص حري  ة التعب  ري وحري  ة الص  حافة 120-97
مجي     ح   االت العن   ف ض   د الص   حفيني م   ن أج   ل مكافح   ة اإلف    ت م   ن العق   ا  

 )سويسرا(؛
تكثي    ف اجله    ود الرامي    ة إىل محاي    ة حري    ة التجم      الس    لمي وحري    ة  120-98

خارجه ا، و يئ ة بيئ ة ومن ة ومواتي ة للمجتم   امل د   التعبري، سواء علا اإلنان   أو
نسان والصحفيني، والك بضمان التحقي ق بش كل س لي  وللمدافعني عن حقوق اإل
 علا أفراد أسره ، وتقدمي اجلناة إىل العدالة )ليتوانيا(؛ ص أي اعتداء عليه  أو

ض    مان حري    ة التعب    ري وحري    ة وس    ائل اإلع     د ومحاي    ة الص    حفيني،  120-99
ني سيما بضمان املتابعة القضائية امل ئمة حلاالت التهدي د والعن ف ض د الص حفي ال

 والعاملني ص وسائل اإلع د )اليوانن(؛
ض   مان وج   ود وس   ائل إع    د ح   رة ومس   تقلة، وتعزي   ز وج   ود مش   هد  120-100

يتعل  ق حري   ة ال   رأي وحري   ة التعب   ري واحل   ق ص  د قرال  ي مفت   وط هل    ه الوس   ائل فيم   ا
 احلصو  علا املعلومات )السويد(؛

دات واالعت داءات ال يت تكثيف اجلهود الرامية إىل التحقيق ص التهدي 120-101
يتعرض هلا الصحفيون، واختاا تدابري لضمان س مة الصحفيني والعاملني ص وسائل 

 اإلع د )النرويا(؛
تنقي  القوانني احلالية اليت تنظ  احلق ص التجم   الس لمي ع ن لري ق  120-102

عل ا إلغ اء احلظ ر الش امل عل ا أم اكن بعينه ا وإلغ اء العق وابت اجلنائي ة ال يت تف رض 
يس توفون اإلج راءات اإلداري ة )ال وال ت املتح دة  منظ امي حاالت التجم   ال ين ال

 األمريكية(؛
تعزيز استق   النظاد القضائي لكي يستوص املعايري الدولي ة املعم و   120-103

 هبا ص  اكمة جرائ  احلر  )أنغوال(؛
لقض    اة ص ال    ك اجملل    س األعل    ا ل ض    مان اس    تق   القض    اء، ب    ا 120-104

حيامون استق ليته  واملدعني العامني، وخاصة بفرض عقوابت علا األفراد ال ين ال
 )النمسا(؛

 ضمان  درة القضاء علا أداء ووائفه باريقة مستقلة )إسرائيل(؛ 120-105
اخت  اا مجي    الت  دابري ال زم  ة لتعزي  ز احل  وار ب  ني الثقاف  ات، والتس  ام   120-106

ص ال  ك ع  ن لري  ق  يئ  ة بيئ  ة إبابي  ة  لي  ة املختلف  ة، ب  اوالتف  اه  ب  ني اجملتمع  ات احمل
 للمصاحلة من أجل محاية مجي  الفئات الضعيفة وإدماجها ص اجملتم  )إيااليا(؛

ص ال ك بتق دمي  ضمان  درة كل موالن علا اللجوء إىل القضاء، با 120-107
س   ات مكافح   ة املس   اعدة القانوني   ة اجملاني   ة إىل أش   د الفئ   ات ض   عفاا، وبتنفي     سيا

 الفساد تنفي اا كام ا )إيااليا(؛
ض  مان اس  تق   املؤسس  ات اات الص  لة املكلف  ة بكافح  ة الفس  اد  120-108

 وتوفري املوارد املناسبة هلا )السويد(؛
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 مواصلة جهود القضاء علا الرشوة واإلف ت من العقا  )عمان(؛ 120-109
دة كف  اءة او  دمات العام  ة النظ  ر ص اخت  اا ت  دابري ترم  ي إىل ض  مان ز  120-110

 ومساءلة املسؤولني عنها )أاربيجان(؛
تعزيز التدابري الرامية إىل تيسري تس جيل املوالي د م ن البن ات واألوالد  120-111

ملتمس   ي اللج   وء  ال    ين يك   ون واب ه     م   ن امله   اجرين أو املول   ودين ص او   ارئ أو
 )املكسيك(؛

ون االنتخ   اابت لض   مان متت      إدخ   ا  التع   دي ت ال زم   ة عل   ا     ان 120-112
س     ة وك      لك األ لي     ات القومي     ة األخ     رى ابملس     اواة عل     ا مجي        الش     عو  املؤس ا

 املستو ت )شيلي(؛
يتماش ا م   احلك   الص ادر ع ن احملكم ة  تعديل القانون االنتخايب ب ا 120-113

الدس   تورية م   ن أج   ل ض   مان املس   اواة الكامل   ة عل   ا مجي     املس   تو ت السياس   ية 
سة )مالاة(؛ واإلدارية  جلمي  الشعو  املؤس ا

تعديل القوانني االنتخابي ة لك ي تعك س بش كل أفض ل مب دأ املس اواة  120-114
سة )الكرسي الرسويل(؛  بني مجي  الشعو  املؤس ا

وض  سياسات واسااتيجيات لتعزيز ومحاية حقوق األ ليات العر ية  120-115
س يما ص  األنش اة املدني ة والسياس ية، المن أج ل متكينه ا م ن املش اركة الكامل ة ص 

 االنتخاابت العامة )إندونيسيا(؛
اعتم    اد نظ    اد انتخ    ايب يكف    ل جلمي      امل    والنني التمت      عل    ا      دد  120-116

املساواة حقو ه  بصرف النظ ر ع ن أص له  العر  ي، وتنفي     رار احملكم ة األوروبي ة 
 حلقوق اإلنسان الصادر ص ه ا الشأن )سويسرا(؛

القي اد عل ا ا  و متس ق بتنفي    أحك اد احملكم ة الدس  تورية ال يت تكف  ل  120-117
س    ة املس    اواة الكامل    ة عل    ا مجي      املس    تو ت السياس    ية  جلمي      الش    عو  املؤس ا

 يتعلق ابالنتخاابت )ليتوانيا(؛ ص الك فيما واإلدارية، با
والنني، تعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان املساواة ص احلقوق جلمي   امل  120-118

والتمك    ني للتمثي    ل السياس    ي ال     ي يعك    س ابلكام    ل ح    راء التن    وع العر     ي للبل    د 
 )اليوانن(؛

اختاا خاوات هبدف تع ديل التش ريعات الولني ة لك ي تض من جلمي    120-119
 املوالنني حقو اا انتخابية متساوية بغض النظر عن أصله  العر ي )أوكرانيا(؛

ن االنتخ ايب لض مان املش اركة السياس ية اعتماد تعدي ت عل ا الق انو  120-120
م ن جان ب مجي   امل  والنني عل ا مجي   مس تو ت احلك    بص رف النظ ر ع ن أص  له  
العر ي، والك متشياا م  أحك اد احملكم ة األوروبي ة حلق وق اإلنس ان واحمل اك  احمللي ة، 

ما ص الك السماط اجراء انتخاابت ص موستار )اململكة املتحدة لربياانيا العظ با
 وأيرلندا الشمالية(؛
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ت   وفري محاي   ة فعال   ة لنس   رة ابعتباره   ا الوح   دة األساس   ية والابيعي   ة  120-121
 للمجتم ، وفقاا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان )بنغ ديش(؛

مواص  لة ت  وفري احلماي  ة وال  دع  لنس  رة ابعتباره  ا الوح  دة األساس  ية  120-122
 والابيعية للمجتم  )مصر(؛

مواص  لة تعزي  ز سياس  ا ا ص مي  دان احلق  وق اال تص  ادية واالجتماعي  ة  120-123
 سيما لفائدة الفئات األشد ضعفاا )مجهورية فنزوي  البوليفارية(؛ والثقافية، ال

مواصلة تنفي  براجمها االجتماعية الناجحة الرامية إىل مكافح ة الفق ر  120-124
ن لش عبها )مجهوري ة فن زوي  وعدد املساواة من أجل إاتحة أفضل مستوى حياة ممك 

 البوليفارية(؛
مواص  لة تعزي  ز تنميته  ا اال تص  ادية واالجتماعي  ة املس  تدامة م  ن أج  ل  120-125

 توفري أساس متني لتمت  شعبها جبمي  احلقوق )الصني(؛
مواص  لة تنفي     املب  ادرات الرامي   ة إىل تعزي  ز احل   ق ص الس  كن الك   رمي  120-126

 )برو  دار الس د(؛
ي  ؤحر ص  اعتم اد وتنفي    اس  ااتيجية ش املة ملكافح  ة تل  وا اهل واء، م  ا 120-127

 سيما ص حالة األلفا  وكبار السن )كندا(؛ التمت  ابحلق ص الصحة، ال
ب   املزيد من اجلهود لضمان حصو  اجلمي  عل ا خ دمات الرعاي ة  120-128

 الصحية األساسية )اهلند(؛
ياج    ات اواص    ة عل    ا الرعاي    ة تيس    ري حص    و  األلف    ا  اوي االحت 120-129

 الصحية )العراق(؛
تعزي    ز جهوده    ا الرامي    ة إىل حتس    ني خ    دمات الرعاي    ة الص    حية وإىل  120-130

 معاجلة مسألة الرعاية الصحية للجمي  )ملديف(؛
توسي  نااق جهودها الرامية إىل ضمان حصو  األلفا  علا تعل ي   120-131

 شامل للجمي  وجيد )أفغانستان(؛
وفري ف رص احلص و  عل ا التعل ي ، وض مان ح ق مجاع ات األ لي ات ت 120-132

 ص التعلي  )أنغوال(؛
اخت  اا مزي  د م  ن اوا  وات لتنفي    الت  دابري الرامي  ة إىل ض  مان احل  ق ص  120-133

التعل   ي  باريق   ة ش   املة للجمي    ، والقض   اء عل   ا مجي     أن   واع املمارس   ات ال   يت     د 
 )األرجنتني(؛ إىل صهرها تتسبب ص الفصل بني األ ليات أو

ت  وفري ف  رص التعل  ي  جلمي    األلف  ا ، ومحاي  ة حقه    ص تعل    لغ  ته   120-134
األد ص إل    ار نظ    اد تعليم    ي ش    امل للجمي      ومتس    ام   ن      الص    هر ص اجملتم      

 )بلغار (؛
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توفري فرص احلصو  علا التعلي ، ومحاية احلق ص التعلي  ابللغة األد  120-135
س   ة ض   من نظ   اد تعليم   ي متس   ام  وش   امل للجمي     و ن      الث ح   ة للش   عو  املؤس ا

 الصهر ص اجملتم  )كرواتيا(؛
إزال  ة مب  دأ سمدرس  تان حت    س  قف واح  دس وتعزي  ز امل  دارس املتع  ددة  120-136

 األعراق )إسبانيا(؛
مواص   لة اجله   ود الرامي   ة إىل حتس   ني ج   ودة التعل   ي  ع   ن لري   ق من      120-137

، وال ك بتابي ق ج ا ين اهض التميي ز ويس تند الفصل بني األعراق ص التعلي  الرمس ي
 إىل معايري وممارسات جملس أورواب )جورجيا(؛

إدخ   ا  التعل   ي  املتعل   ق حق   وق اإلنس   ان وابملس   اواة ب   ني اجلنس   ني،  120-138
فض ا عن التعل ي  اجلنس ي الش امل لنلف ا  وال نشء ص نظ اد التعل ي  الرمس ي وغ ري 

 الرمسي )ويسلندا(؛
تنفي  مجي  التدابري الرامية إىل ضمان إمكانية حص و  مجي   مواصلة  120-139

 األلفا  علا التعلي  دون متييز ألي سبب كان )اهلند(؛
تعزي  ز إمكاني  ة حص  و  اجلمي    عل  ا التعل  ي  عل  ا مجي    املس  تو ت  120-140

 )إسرائيل(؛
س  يما تيس  ري  اخت  اا ت  دابري لتعزي  ز ن  و  النظ  اد التعليم  ي للجمي   ، ال 120-141
 انية حصو  ألفا  الروما واأللفا  اوي اإلعا ة علا التعلي  )إيااليا(؛إمك

ص  اختاا التدابري ال زمة للقضاء عل ا الفص ل العر  ي ص التعل ي ، ب ا 120-142
ال   ك تنق   ي  نظ   اد سمدرس   تان حت     س   قف واح   دس، ومض   اعفة اجله   ود الرامي   ة إىل 

 )املكسيك(؛النهوض ادمائ ألفا  الروما ص املدارس 
مواصلة اختاا تدابري لضمان تكافؤ فرص احلصو  عل ا التعل ي ، م    120-143

التقي   د بب   دأي ن   و  اجلمي     وت   وفري التعل   ي  املدرس   ي اجمل   ا  واإللزام   ي لنلف   ا  
 )نيبا (؛
اختاا إجراءات لوض  ح د للفص ل العر  ي ص نظ اد التعل ي ، وض مان  120-144

ص ال ك    جيد علا  دد املساواة فيما بي نه ، ب اإمكانية حصو  اجلمي  علا تعلي
 األ ليات القومية واأللفا  اوو اإلعا ة )النرويا(؛

مواص  لة دع    ت  وفري التعل  ي  اجمل   ا  واإللزام  ي جلمي    األلف  ا  ح      120-145
 عاماا )عمان(؛ 16 سن

التنفي     الكام   ل ألحك   اد معاه   دات منظم   ة األم     املتح   دة للابي   ة  120-146
والعل  والثقافة )اليونس كو( ال يت تع زز إمكاني ة متت   مجي   امل والنني ابل ااا الثق اص 

يفضا إىل إعم ا  احل ق ص  وبفرص التعبري اإلبداعي ومشاركته  ص الك، والك با
 املشاركة ص احلياة الثقافية ) ربص(؛
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ك  ني مواص  لة تعزي  ز املس  اواة ب  ني اجلنس  ني، واخت  اا ت  دابري ل  دع  التم 120-147
 اال تصادي للمرأة بوسائل منها حتسني فرص استفاد ا من النظاد املايل )النمسا(؛

 اختاا مزيد من التدابري لضمان متكني املرأة )أاربيجان(؛ 120-148
مواص         لة تعزي         ز تنفي           خا         ة العم         ل للمس         ائل اجلنس         انية  120-149
جم  االت م  ن أج  ل حتقي  ق املس  اواة ب  ني اجلنس  ني ص مجي     2022-2018 للف  اة

 احلياة اال تصادية والسياسية واالجتماعية )كواب(؛
مواص لة اخت اا الت  دابري الرامي ة إىل تا وير الق  درات املؤسس ية املتعلق  ة  120-150

بتحقي   ق املس   اواة ب   ني اجلنس   ني، وكفال   ة إب   اد األحك   اد القانوني   ة ال زم   ة لض   مان 
 حقوق املرأة )ليبيا(؛

  تعزيز املساواة بني اجلنسني )تونس(؛مواصلة اجلهود الرامية إىل 120-151
مواص  لة ض  مان التنفي    الفع  ا  وا  ة العم  ل املتعلق  ة بتنمي  ة    درات  120-152

 )الفلبني(؛ 2020-2018املرأة علا ر دة األعما  للفاة 
 جعل القوانني احمللية متسقة م  اتفا ية إسانبو  )إسبانيا(؛ 120-153
لق  ة ابحلماي  ة م  ن العن  ف الع  ائلي اتس  ا اا  ض  مان اتس  اق الق  وانني املتع 120-154

 كام ا م  اتفا ية إسانبو  )الدامنرك(؛
مواص  لة اجله  ود الرامي  ة إىل مواءم  ة تش  ريعا ا م    اتفا ي  ة إس  انبو   120-155

 املتعلقة ابلو اية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما )إستونيا(؛
بش كل فع ا  ووافل للنس اء ض حا   ضمان ت وفري احلماي ة واملس اعدة 120-156

 العنف )فرنسا(؛
تعزي    ز      درة مراك    ز الرعاي    ة االجتماعي    ة ومراك    ز الش    رلة واملراك    ز  120-157

ص ال   ك  الص   حية عل   ا التص   دي حل   االت العن   ف اجلنس   ي والعن   ف اجلنس   ا ، ب   ا
 حاالت العنف العائلي )هندوراس(؛

ن   ف ض   د النس   اء مواص   لة جهوده   ا للقض   اء عل   ا مجي     أش   كا  الع 120-158
 واأللفا  )العراق(؛

ض  مان اتس   اق التش   ريعات احمللي   ة م     املع   ايري ال   يت ح   دد ا اتفا ي   ة  120-159
إس  انبو  املتعلق  ة ابلو اي  ة م  ن العن  ف ض  د النس  اء والعن  ف الع  ائلي ومكافحتهم  ا 

 )أيرلندا(؛
 حتسني إمكانية جلوء ضحا  العنف العائلي إىل القضاء )إسرائيل(؛ 120-160
مواءم  ة التش  ريعات الولني  ة عل  ا ا  و كام  ل م    اتفا ي  ة إس  انبو ،  120-161

وتوفري املساعدة املادية والنفس ية والقانوني ة املناس بة للنس اء ض حا  العن ف الع ائلي 
 )مقدونيا الشمالية(؛
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اختاا مزيد م ن اوا وات لتعزي ز الت دابري الرامي ة إىل التص دي للعن ف  120-162
 لفلبني(؛العائلي والو اية منه )ا

اعتماد تعدي ت علا مجي  الق وانني املتعلق ة ابحلكوم ات ص البوس نة  120-163
واهلرسك لضمان احل د األد  م ن حص ة متثي ل امل رأة ص اهليئ ات احلكومي ة التنفي ي ة 

ص املائ ة، وال ك وفق اا لق انون  40املناصب الوزارية وهي احلصة احملددة بنس بة  وص
 فينيا(؛املساواة اجلنسانية )سلو 

تنفي   خا ة العم ل الولني ة للمس  اواة ب ني اجلنس ني، واخت اا إج  راءات  120-164
للنه   وض حق   وق امل   رأة ولتمكينه   ا، ع   ن لري   ق ض   مان مش   اركتها اهلادف   ة ص مجي     

 العمليات السياسية واال تصادية )أملانيا(؛
تنظ  ي  مح   ت توعي  ة لتش  جي  امل  رأة عل  ا ت  ويل مناص  ب عام  ة رفيع  ة  120-165

 ستوى )هندوراس(؛امل
ض  مان االتس  اق ص التش  ريعات املتعلق  ة ابلعن  ف الع  ائلي، ومواص  لة  120-166

تعزي   ز ولي   ات اإلحال   ة م   ن أج   ل ت   وفري احلماي   ة وال   دع  لض   حا  العن   ف الع   ائلي 
 )ويسلندا(؛

مواصلة تعزي ز املش اركة السياس ية واال تص ادية واالجتماعي ة الكامل ة  120-167
 للمرأة )إيااليا(؛

ض    مان تع    ديل      انون االنتخ    اابت بغي    ة تعزي    ز متثي    ل امل    رأة عل    ا  120-168
 مستو ت احلك  املختلفة )السويد(؛

تنفي  تدابري خاص ة حملاول ة توس ي  نا اق متثي ل امل رأة ص احلي اة العام ة  120-169
 سيما ص مناصب صن  القرار )صربيا(؛ والسياسية للبلد، ال

ص ال  ك  جدي  دة بش  أن محاي  ة الاف  ل، ب  اوض    واعتم  اد خا  ة عم  ل  120-170
الت  دابري املتعلق  ة ابأللف  ا  احمل  رومني م  ن رعاي  ة الوال  دين، واأللف  ا  اوي اإلعا   ة، 

 و ضاء األحداا ص مجي  أااء البلد )سلوفاكيا(؛
اخت  اا ت  دابري فعال  ة لض  مان متت    مجي    األلف  ا  ص البوس  نة واهلرس  ك  120-171

اتفا ي ة حق وق الاف ل والربوتوك والت االختياري ة حقوق الاف ل، وال ك عل ا أس اس 
 امللحقة هبا )سلوفينيا(؛

توس      ي  وتعمي      ق نا      اق تنفي        خا      ة العم      ل املتعلق      ة ابأللف      ا   120-172
، وال   ك هب   دف مواص   لة تعزي   ز االح   ااد الش   امل حلق   وق 2019-2015 للف   اة

 األوالد والبنات واملراهقني ومحاية ه ه احلقوق )كواب(؛
سيما األلف ا  اوي  تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية حقوق الافل، ال 120-173

 اإلعا ة، كجزء من التنفي  املستمر للخاة الولنية ص ه ا الصدد )مصر(؛
تنفي  خاة العمل املتعلقة ابأللفا ، م   وض   االحتياج ات اواص ة  120-174

 لنلفا  الضعفاء ص االعتبار )الكرسي الرسويل(؛
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مواص    لة اجله    ود الرامي    ة إىل من      ك    ل م    ن العن    ف ض    د األلف    ا ،  120-175
 والفصل األ سري، وجنوط األحداا )اجلزائر(؛

تعزي  ز محاي  ة حق  وق الاف  ل، وحتس  ني عملي  ة تنفي    األل  ر التنظيمي  ة،  120-176
يتعل    ق منه    ا ابلص    حة وبعم    ل األلف    ا ، ومكافح    ة العن    ف ض    ده   س    يما م    ا ال

 )إندونيسيا(؛
د      وانني، عل    ا نا    اق البل    د، حتظ    ر ممارس    ة العق    ا  الب    د  اعتم   ا 120-177

لنلف  ا  ص مجي    الس  يا ات، وحتقي  ق اتس  اق التش  ريعات اجلنائي  ة املتعلق  ة حماي  ة 
 األلفا  من االعتداء اجلنسي )الربتغا (؛

مواص   لة اجله   ود املب ول    ة إلص    ط  ا   اع العدال    ة وتيس   ري اعتم    اد  120-178
 تشريعات جديدة )أنغوال(؛

مواصلة االسااتيجية العاملية لدما الا   اوي اإلعا  ة ص التعل ي   120-179
 )اجلزائر(؛

مواءم     ة التش     ريعات احمللي     ة م       اتفا ي     ة حق     وق األش     خاص اوي  120-180
ص ال   ك ابعتم   اد مفه   ود متس   ق ع   ن اإلعا    ة، واخت   اا ت   دابري  انوني   ة  اإلعا    ة، ب   ا

 ل(؛ملكافحة التمييز علا أساس اإلعا ة )الربازي
توس   ي  نا   اق ن   و  اجلمي     وتعزي   ز محاي   ة حق   وق األش   خاص اوي  120-181

 اإلعا ة وغريه  من األشخاص املنتمني إىل فئات اجتماعية ضعيفة )بلغار (؛
ضمان مش اركة النس اء واأللف ا  واألش خاص اوي اإلعا  ة مش اركة  120-182

املن  او وابحل  د م  ن جمدي  ة ص وض    التش  ريعات والسياس  ات وال  رباما املتعلق  ة بتغ  ري 
 خمالر الكوارا )فيجي(؛

وض  خاة عمل ولني ة بش أن حق وق األش خاص اوي اإلعا  ة، م    120-183
وض  إلار زم ين واض   وميزاني ة لتنفي  ها، وحتقي ق اتس اق مجي   الق وانني واألنظم ة 
لض  مان معامل  ة األش  خاص اوي اإلعا   ة عل  ا    دد املس  اواة ص مجي    أا  اء واليته  ا 

ال   ك بغ   ض النظ   ر ع   ن س   بب اإلعا    ة، وض   مان ز دة محاي   ة حق   وق القض   ائية، و 
األلف    ا  اوي اإلعا     ة عل    ا مجي      املس    تو ت وعل    ا النح    و املوص    ا ب    ه س    ابقاا 

 )فنلندا(؛
اخت    اا إج    راءات لتنفي      اتفا ي    ة حق    وق األش    خاص اوي اإلعا     ة،  120-184

 سيما احلق ص التعلي  الشامل للجمي  )أملانيا(؛ ال
اجله  ود األخ  رى الرامي  ة إىل ض  مان متت    األش  خاص الض  عفاء تعزي  ز  120-185

 سيما األشخاص اوو اإلعا ة واجملتمعات املهمشة )اهلند(؛ جبمي  حقو ه ، ال
العم  ل عل  ا تنفي    التش  ريعات القائم  ة ملكافح  ة التميي  ز تنفي   اا أكث  ر  120-186

 سيما ضمان إدمائ األشخاص اوي اإلعا ة )إسرائيل(؛ منهجية، ال
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مواص  لة ض  مان ت  وافر بيئ   ة داعم  ة لنلف  ا  اوي اإلعا   ة ص مجي      120-187
 امليادين )اجلبل األسود(؛

مواصلة جهودها الرامية إىل إزالة احلواجز اليت تعاض سبيل األلفا   120-188
 سيما ص جمايل التعلي  والصحة )ميامنار(؛ اوي اإلعا ة، ال

ق األش   خاص اوي اإلعا    ة مواص   لة اجله   ود الرامي   ة إىل تعزي   ز حق   و  120-189
 )تونس(؛

مواصلة اختاا تدابري لتنفي  اسااتيجيات النهوض حق وق األش خاص  120-190
 اوي اإلعا ة وبوضعه  )ابكستان(؛

تكثي   ف اجله   ود الرامي   ة إىل ض   مان حص   و  األلف   ا  اوي اإلعا    ة  120-191
 علا التعلي  اجليد والشامل للجمي  )مجهورية مولدوفا(؛

 حص  و  املش  ردين والعائ  دين واألش  خاص اوي اإلعا   ة عل  ا تيس  ري 120-192
 الرعاية الصحية )السنغا (؛

إج  راء التغي  ريات الدس  تورية ال زم  ة إلج  اء التميي  ز ض  د األ لي  ات ص  120-193
 ممارسة حقها ص املشاركة السياسية الكاملة )أسااليا(؛

ة حق  وق األ لي  ات مواص  لة تنفي    سياس  ا ا وت  دابريها املتعلق  ة حماي   120-194
 العر ية )الصني(؛

مواص   لة ججه    ا االس   تبا ي املتعل    ق ادم   ائ أ لي    ات الروم   ا وتعزي    ز  120-195
 حقو ها )اجلبل األسود(؛

تعزي   ز اجله   ود الرامي   ة إىل محاي   ة وتعزي   ز حق   وق األ لي   ات والفئ   ات  120-196
اودمات الضعيفة األخرى بز دة فرص حصوهلا علا اودمات الصحية وغريها من 

 )نيبا (؛
إزال  ة العقب  ات ال  يت تع  اض س  بيل ممارس  ة األ لي  ات القومي  ة حلقو ه  ا  120-197

السياس  ية ممارس  ة فعال  ة، ومواءم  ة دس  تورها م    االتفا ي  ة األوروبي  ة حلق  وق اإلنس  ان 
 )النرويا(؛

النظ    ر ص إص      ط النظ     اد االنتخ    ايب للس     ماط بش     اركة األ لي     ات  120-198
س  ة عل  ا    دد املس  اواة فيم  ا س  يما ا العر ي  ة، ال لروم  ا، وكفال  ة متثي  ل الش  عو  املؤس ا

 بينها )بريو(؛
س     يما األلف     ا   مواص     لة التوعي     ة ابحتياج     ات س     كان الروم     ا، ال 120-199

 والنساء، ووض  نظاد م ئ  يكفل إدماجه  اجتماعياا وتعليمياا )بولندا(؛
قضائية الدولية امللزم ة تعديل مجي  القوانني ال زمة لتنفي  األحكاد ال 120-200

 املتعلقة ابلتمييز العر ي ضد األ ليات القومية ص جما  املشاركة السياسية )بولندا(؛
اخت    اا ت    دابري مناس    بة لت    وفري إمكاني    ة فعال    ة ل جئ    ني وامله    اجرين  120-201

 للحصو  علا احلماية الدولية وفقاا للمعايري الدولية )أفغانستان(؛
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ت  وافر أوض  اع احتج  از وإي  واء إنس  انية و انوني  ة للمه  اجرين، ض  مان  120-202
بوس  ائل منه   ا تنفي    اإلج   راءات املناس   بة وولي  ات الر اب   ة والتنس  يق الفع   ا  داخ   ل 

سيما ملن  االجتار ابلنساء والبنات وإساءة مع املتهن )اململك ة املتح دة  احلكومة، ال
 لربياانيا العظما وأيرلندا الشمالية(؛

يتعل  ق حال  ة امله  اجرين وملتمس  ي اللج  وء،   ص  ا اجله  ود فيم  اب     أ 120-203
س  يما حظ  ر حرم  ان القاص  رين غ  ري املص  حوبني م  ن  وحتس  ني أوض  اع اس  تقباهل ، ال

 حريته ، وضمان إمكانية حصوهل  علا اودمات التعليمية والصحية )أوروغواي(؛
ص االعتبار  تعزيز التنمية االجتماعية واال تصادية املستقرة اليت أتخ  120-204

االحتياج   ات الثقافي   ة واالجتماعي   ة والروحي   ة للس   كان م   ن أج   ل احل   د م   ن و   اهرة 
اهلج  رة والعم  ل ص الو     نفس  ه عل  ا تش  جي  ع  ودة ال جئ  ني واملنفي  ني )الكرس  ي 

 الرسويل(؛
حتس   ني أوض   اع اس   تقبا  ملتمس   ي اللج   وء وامله   اجرين وز دة ع   دد  120-205

 خصصة حلماية الفئات الضعيفة )هندوراس(؛ص الك املساكن امل املساكن، با
حتقي  ق االتس  اق ب  ني األوض  اع الس  ائدة ص املن  الق ال  يت يع  يش فيه  ا  120-206

يتعل ق حي ازة املمتلك ات وامكاني ة  املشردون والعائدون ص أعقا  احلر ، مث ل م ا
ي  ة احلص  و  فعلي  اا عل  ا التعل  ي ، وفق  اا لدس  تور البوس  نة واهلرس  ك ول تفا ي  ة األوروب

 حلقوق اإلنسان )تركيا(؛
اخت  اا ت  دابري لض  مان أن ب  ري عن  د ال  والدة تس  جيل مجي    األلف  ا   120-207

املولودين ص البلد لتجنب أن يصبحوا ع د ي اجلنس ية، وحص وهل  عل ا تعل ي  جي د 
 وعاد  وغري متييزي، والك بغض النظر عن انتمائه  العر ي )الربازيل(ع

التوص  يات ال  واردة ص ه   ا التقري  ر تعك  س مو   ف الدول  ة مجي    االس  تنتاجات و/أو  -121
ت فه    عل  ا أج  ا حتظ  ا  )ال  دو ( ال  يت    دمتها و/أو الدول  ة موض  وع االس  تعراضع وينبغ  ي أال

 بتأييد الفريق العامل ك كلع
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