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 مقدمة  

عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور  الادامل، املنادف وفقدا لقدرار قلد   قدو   -١
سددددتعراض املتعلددددق . وُأجددددر  اال٢٠١٨أاير/مددددايو  ١٨إىل  ٧، دورتددددث ال مندددد  مددددن ٥/١اإلنسددددان 

. وترأس وفد أوزبكستان، أكمدل ٢٠١٨أاير/مايو  9أبوزبكستان يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف 
سعيدوف، رئي  اللجنة املعنية ابملؤسسات الدميقراطيدة واملنممدات  دحل امكوميدة وتيادات امكدم 

ق العامدل، يف جلسدتث يالفر  قل (. واعتمدأويل الذايت للمواطن  التابعة للغرفة التاريعية للربملان )
 ، التقرير املتعلق أبوزبكستان.٢٠١٨أاير/مايو  ١١العاشرة املعقودة يف 

، اختددار قلدد   قددو  اإلنسددان فريددق املقددررين التددايل ٢٠١٨كددانون ال اي/يندداير   ١٠ويف  -٢
العربية )اجملموعة ال منية( من أجل تيسحل استعراض امالة يف أوزبكستان: كوت ديفوار، واململكة 

 السعودية، وسلوفاكيا.
مدددن مرفدددق  ٥، والفقدددرة ٥/١مدددن مرفدددق قدددرار قلددد   قدددو  اإلنسدددان  ١٥ووفقدددال للفقدددرة  -٣

 ، صدرت الواثئق التالية أل راض استعراض امالة يف أوزبكستان:١٦/٢١ قراره
 (؛A/HRC/WG.6/30/UZB/1)أ( )١٥تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقال للفقرة  )أ( 
للمعلومات أعدتث مفوضية األمدم املتحددة السدامية مقدو  اإلنسدان وفقدال  جتميع )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/30/UZB/2)ب( )١٥للفقرة 

مددددددددوجم أعدتددددددددث مفوضددددددددية األمددددددددم املتحدددددددددة السددددددددامية مقددددددددو  اإلنسددددددددان وفقددددددددال  )ج( 
 (.A/HRC/WG.6/30/UZB/3)ج( )١٥ للفقرة

قائمددة أسددالة أعددداا سددلفال أملانيددا وُأ يلددإ إىل أوزبكسددتان، عددن طريددق اجملموعددة ال منيددة،  -٤
والربازيددل والربتغددال وبلجيكددا وتادديكيا وسددلوفينيا والسددويد وليمتناددتاين واململكددة املتحدددة لربي انيددا 
العممددددي ونيرلندددددا الاددددمالية. وميكددددن االطددددممل علددددي تددددذه األسددددالة يف املوقددددع الاددددبكي اخلددددارجي 

 لمستعراض الدور  الاامل.

 ية االستعراضموجز مداوالت عمل -أوالا  

 عرض الدولة موضوع االستعراض -ألف 

قددال وفددد أوزبكسددتان إن أول تقريددر برملدداي يادددر باددفن  الددة  قددو  اإلنسددان يف البلددد  -٥
جير  تنفيذ إصدم  إدار  واسدع الن دا ، كمدا أنادب مكتدم أمد  ممدا  األعمدال إنث قد نار، و 

 املااحل اإلنسانية.و وار مع الاعم ، بسنة ام٢٠١٧التجارية، وا تفلإ أوزبكستان، يف عام 
تاددريع باددفن مراقبددة أعمددال أع دداا سددن ومددن اإلجددرااات الرئيسددية األخددرذ الدديت ا ددذت  -٦

 وتدرذ. فعليدال  ت دور اجملتمدع املددي األوزبكدي ت دورال قدد . و ٢٠١٧عدام  الربملان يف اعتمدهامكومة، 
تاال املباشر. وتتماشي كدل تدذه ، وللمواطن  أدوات شىت لمأمهية رأ  كل مواطنل أن مكومةا

ذات األولويدددة يف أوزبكسدددتان املتعلقدددة ابجملددداالت اإلاائيدددة اخلمسدددة التددددابحل مدددع اسدددلاتيجية العمدددل 
 .٢٠٢١-٢٠١٧لفلة 
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إىل إنادداا مؤسسددة وطنيددة مقددو   ةوكانددإ أوزبكسددتان مددن بلدددان نسدديا الوسدد ي السددباق -٧
ية سد قدو  اإلنسدان،  يدن تدنمم دورات درا اإلنسان. وبذلإ جهود متواصلة للت قيد  يف قدال

 يف كل الفاول املدرسية ويف اجلامعة.
الدسددتور. فقددد  لضددمان جهدداز ق ددائي مسددتقل  قددا تعدددي وت لبددإ اجلهددود الراميددة إىل -٨
سل ة الرئي  وأناب قل  أعلدي للق داا بوصدفث ل اليت كانإ   علإ جلنة انتماب الق اة  ُ 

املبدددأ  وإعمددال. وكلفددإ ائياددة اجلديدددة ابختيددار الق دداة دسددتورايل  أعلددي تياددة ق ددائية، ومددن  مركددمال 
مدددددذ اميدددداة؛ ويتقاعددددد الق دددداة ينددددون للعمددددل الدسددددتور  السددددتقمل الق دددداا. وأصددددب  الق دددداة يع

سدددنة. ونقدددل تقدددد  الددددعم  ٧٠سدددنة، بينمدددا يتقاعدددد ق ددداة ابكمدددة العليدددا ببلدددو هم  ٦٥ببلدددو هم 
ل إىل ابكمدة العليدا ذاادا. ومدن األم لدة علدي التقددم ابدرز املاد  والتقين للمحاكم مدن وزارة العدد

 ٤ئدإ سدا تهم عددد مدن بر   يتعدد  يف       شماال  ٢٦٢ئإ سا ة ، بر  ٢٠١٧تو أنث يف عام 
أ كددام الدربااة أو العقددوابت  دحل السددالبة  صددرت. وعددموة علدي ذلدد ، ٢٠١٦أشدما  يف عدام 

فع  عددن  قددو  اإلنسددان اامددوا بتقددوي  للحريددة يف ق ددااي ابرزة مهددإ صددحفي  مسددتقل  ومدددا
 النمام الدستور .

إصددددم ات اجملتمددددع املدددددي املتعلقددددة ابملنممددددات  ددددحل امكوميددددة إلغدددداا إجددددرااات  ومشلددددإ -9
 ١٠ة الدديت كانددإ تتسددم ب ددابع تقييددد   ددحل مددربر، وإعفااتددا مددن يددتسددجيل املنممددات  ددحل امكوم

أنددددوامل مددددن ال ددددرائم، ورفددددع القيددددود املفروضددددة علددددي فددددت   سدددداابت ماددددرفية واألخددددذ ابلتسددددجيل 
دور "منممدة  دحل  كوميدة، أقيمدإ ئدا  9 ٢٠٠اإللكلوي. ويعمل يف أوزبكسدتان مدا يميدد علدي 

 .لكي تستمدمها قانل  "لمنممات  حل امكوميةل
وفيمددددا يتعلددددق ابلفسدددداد، صددددين قددددانون جديددددد باددددفن صددددفقات الاددددراا امكوميددددة لتعميددددم  -١٠

 والق اا علي الفساد. موميالافافية يف صفقات الاراا الع
تيادة  دحل ق دائية ابعتبداره ، مكتم أم  مما  األعمال التجاريدة ٢٠١٧وأناب يف عام  -١١

ائياددددات امكوميددددة واملسددددؤول  أنادددداإ ممايددددة  قددددو  أصددددحاب املادددداريع. وتددددو مسددددتقل عددددن 
امكددومي  وال يسدداال إال ىقت ددي الدسددتور والقددوان . ويفددلض يف أنادد تث ومهامددث الدديت ينممهددا 

، أن حتددد السياسدة امكوميدة الراميدة إىل الددفامل عدن املبدادرة ٢٠١٧قانون ُسن يف نب/أ سد   
املادددداريع، وتقددددد  الدددددعم امددددرة وت ويرتددددا، وتكفددددل ا ددددلام ائياددددات امكوميددددة مقددددو  أصددددحاب 

شدكوذ،  ١ ٥٠٠القانوي ئم، وضمان  رية تنميم املااريع. وقد نمرت ابلفعل فيمدا يميدد علدي 
وأناب خط تاتفي مباشدر وموقدع شدبكي للتواصدل مدع منممدي املاداريع. وفيمدا يتعلدق ىقل دات 

إ إنددددذارات وأقيمدددد ٨ الددددة، وجهددددإ  ٢٠اسددددتعادة  قددددو  أصددددحاب املادددداريع، ف نددددث مددددن أصددددل 
 سوم. ٥٠٠ ٠٠٠دعواين ق ائيتان بقيمة 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 

وفددددال ببيدددانت، أننددداا جلسدددة التحددداور. وتدددرد التوصددديات املقدمدددة أننددداا جلسدددة  ٧٧أدىل  -١٢
 التحاور يف الفرمل ال اي من تذا التقرير.
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  وبتمفيددد  بعددد  القيدددود بدددإ بلجيكدددا ابإلفدددراج عدددن عددددد مدددن السدددجناا السياسددديور    -١٣
بددد  االلتمامدددات الدوليدددة  القائمدددة املفروضدددة علدددي  ريدددة التعبدددحل.  دددحل أةدددا أشدددارت إىل ائدددوة الكبدددحلة

 ألوزبكستان وتنفيذتا علي أرض الواقع.
اائيددة اإلاالت املتعلقددة ابجملددهددا ة عملوأشددادت األرجنتدد  ابعتمدداد أوزبكسددتان السددلاتيجي -١٤

 ذات األولوية.اخلمسة 
وشجعإ بلغداراي أوزبكسدتان علدي ا داذ خ دوات لتنفيدذ التادريعات والسياسدات العامدة  -١٥

اجلديددة، وتعميددم اسددتقمل وفعاليدة مفددوض  قددو  اإلنسدان )أمدد  املمددا (، وفقدا للمبدداد  املتعلقددة 
 .ىركم املؤسسات الوطنية لتعميم ومحاية  قو  اإلنسان )مباد  ابري (

تاد  أوزبكستان للتحدايت يف قال  قو  اإلنسدان، ىدا يف ويف معرض إشادة كندا ب -١٦
ذل  عمل األطفال يف ق امل الق ن، أعربإ عن أملها يف أن تواصدل أوزبكسدتان إ دراز تقددم يف 

 التاد  مل ايقة األشما ، ىا يف ذل  اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدي والاحفيون.
ع األمدددم املتحددددة وللتعدددديمت الدسدددتورية وأعربدددإ شددديلي عدددن تقدددديرتا لتعددداون الدولدددة مددد -١٧

اليت أدخلإ لتوسيع ن ا  امقو  ومحاية امرايت. وأعربدإ عدن أسدفها لتعليدق تسدجيل  املمتلفة
املنممدددددات الدوليدددددة مقدددددو  اإلنسدددددان. وال مدددددإ شددددديلي  يددددداب املدددددرأة يف وفدددددد الدولدددددة موضدددددومل 

 االستعراض.
بدإ الاد  ابجلهدود الديت بدذلتها أوزبكسددتان لتعميدم  قدو  اإلنسدان ومحايتهدا، ىددا يف ور    -١٨

ذلدددد  التقدددددم الددددذ  شددددهدتث يف قددددال التنميددددة االقتاددددادية واالجتماعيددددة وامددددد مددددن الفقددددر، ورفددددع 
مسدددتوايت املعيادددة، واملسددداواة بددد  اجلنسددد ، وتعميدددم  قدددو  النسددداا واألطفدددال واألشدددما  ذو  

 يف اجملتمع.األخرذ ئ  ال عيفة الاراو اإلعاقة 
ور بإ كدوت ديفدوار بتعميدم تعداون الدولدة مدع مفوضدية  قدو  اإلنسدان ونليدات  قدو   -١9

اإلنسددان. وشددجعإ أوزبكسددتان علددي تعميددم إطارتددا التاددريعي مقددو  اإلنسددان، وال سدديما  قددو  
 النساا واألطفال واألشما  ذو  اإلعاقة واملهاجرين.

الق داا وأبدرزت حتسدن توطيدد أركدان بحل املتمدذة لتعميدم  قدو  املدرأة و ور بإ كواب ابلتددا -٢٠
 نوعية التعليم املاهود علي مجيع املستوايت.

وال مإ تايكيا ابتتمام اعتماد الدولدة السدلاتيجيتها للعمدل يف  سدة قداالت إاائيدة  -٢١
 .٢٠٢١-٢٠١٧ذات أولوية يف أوزبكستان لفلة 

الاددعبية الدميقراطيددة ابلتاددديق علددي عدددة صددكوة دوليددة، و  ددة ور بددإ مجهوريددة كددوراي  -٢٢
، وتعميددم امددوار والتعدداون مددع نليددات األمددم املتحدددة وتوطيددد ٢ ٠١٦-٢٠١٤العمددل الوطنيددة لفددلة 

 اإلطار التاريعي مقو  اإلنسان.
وأكددددت الدددداارة علدددي أن امدددوار مدددع اللجندددة الفرعيدددة ملندددع التعدددذيم و دددحله مدددن ضدددروب  -٢٣

ة أو العقوبددة القاسددية أو المإنسددانية أو املهينددة لددث قيمددة عاليددة ابلنسددبة جلميددع الدددول العاملددة املعاملدد
مبدادرة اتفاقيدة منات دة التعدذيم مسدتعدة الستكاداف سدبل و علي منع التعذيم وسدوا املعاملدة. 

 مساعدة أوزبكستان.
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الجتددددار ور بددددإ ماددددر ابجلهددددود الدددديت تبددددذئا أوزبكسددددتان مددددن أجددددل مكافحددددة الفسدددداد وا -٢٤
 ابلبار، وإبنااا نليات لتعميم ومحاية امقو  املدنية والسياسية يف البلد.

وأعربددإ إسددتونيا عددن قلقهددا مالددة  ريددة التعبددحل والتجمددع وامريددة النقابيددة و ريددة التنقددل،  -٢٥
ملددددافع  عدددن  قدددو  اإلنسدددان ومدددراقبتهم واعتقدددائم ا  و يولتقدددارير تفيدددد ضددددول م دددايقة للادددحف

 ، وتعذيبهم، وإسااة معاملتهم.تعسفال  وا تجازتم
سددتمرار ورود تقددارير عددن التعددذيم وسددوا املعاملددة أنندداا الال تددمال قلقددة  اوقالددإ فنلندددا إةدد -٢٦

اال تجددداز والعمدددل القسدددر ، ال سددديما يف جدددين الق دددن. و  دددإ أوزبكسدددتان علدددي ضدددمان ا دددلام 
 لدولية مقو  اإلنسان.للمعايحل ا  رية التعبحل وامرية النقابية و رية التجمع، وفقال 

ور بدددددإ فرنسدددددا ابلتحسدددددينات الددددديت أدخلدددددإ علدددددي اإلطدددددار التادددددريعي لسددددديادة القدددددانون  -٢٧
وتمايدد اميدم  العمدل القسدر إىل امد مدن انتادار  إلصم ات يف ق امل العدالة. وأشارت أي ال ابو 

 املمنو  للمجتمع املدي.
قددو  اإلنسددان الدوليددة مليددات آلاور بددإ جورجيددا   ددة العمددل الوطنيددة لتنفيددذ توصدديات  -٢٨

وبتعاون الدولة مع املفوضية السامية مقدو  اإلنسدان. وشدجعإ أوزبكسدتان علدي ا داذ خ دوات 
 ابملعايحل الدولية. اتمال  د السياسات والتاريعات ذات الالة تقيدال ل مان تقي  

عمددددل ور بددددإ أملانيددددا ابإلصددددم ات الدددديت أجراددددا أوزبكسددددتان وابلتمامهددددا ابلق دددداا علددددي  -٢9
وقالددإ إةددا تمددل األطفددال والعمددل القسددر ، واإلفددراج عددن املعتقلدد  السياسددي  ومنددع التعددذيم. 

لقيددود املفروضددة علددي اجملتمددع املدددي واملنممددات  ددحل امكوميددة، واسددتمرار ورود تقددارير عددن قلقددة ل
 التعذيم يف السجون.

قدة.  ددحل أةددا أعربددإ ور بدإ  ددان ابلتقدددم ابدرز يف محايددة  قددو  األشددما  ذو  اإلعا -٣٠
عدددددن قلقهدددددا إزاا االدعدددددااات املتعلقدددددة ضددددداالت االعتقدددددال  دددددحل القدددددانوي ألفدددددراد األقليدددددات الدينيدددددة 

 وا تجازتم وتعذيبهم وإسااة معاملتهم وإدانتهم.
( لتنفيذ التوصديات الادادرة عدن ٢ ٠١٦-٢٠١٤ور بإ اليونن   ة العمل الوطنية ) -٣١

ر اخلدا  املعدين ضريدة الددين أو املعتقدد املقدر  بدمايرة أي دال  ور بدإ. مقو  اإلنسان الدوليةاآلليات 
 .ألوزبكستاناألخحلة 

وأشددددددادت ابرا ددددددوا    ددددددة العمددددددل الوطنيددددددة لتنفيددددددذ التوصدددددديات الاددددددادرة عددددددن تياددددددات  -٣٢
املعاتدات، وال سيما خ ة الدولة لت وير التعاون مع املفوضية السدامية مقدو  اإلنسدان. كمدا أن 

 اجلهود أمر ابلن األمهية يف التاديق علي صكوة  قو  اإلنسان.تنسيق 
ابإلفدددراج عدددن السدددجناا السياسدددي  وبتمفيددد  بعددد  القيدددود املفروضدددة  تنغددداراي وأشدددادت -٣٣

مفدوض األمدم املتحددة السدامي  ٢٠١٧تدا يف عدام اعلي  رية التعبحل. ور بدإ ابلدمايرات الديت أجر 
 ري ة ال ريدق املتعلقدة  رية الدين أو املعتقد، ور بإ أي ال مقو  اإلنسان واملقرر اخلا  املعين ض

 ابلتعاون مع املفوضية السامية مقو  اإلنسان.
ويف معرض تر يدم نيسدلندا ابعتمداد خ دة عمدل ملكافحدة االجتدار ابألشدما ، أعربدإ  -٣٤

 مرتكبيث.عن قلقها لعدم التحقيق يف االجتار ابلنساا والفتيات واملم قة الق ائية عليث وإدانة 
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وأعربددإ ائنددد عددن تقددديرتا لتعميددم املركددم القددانوي ملكتددم مفددوض  قددو  اإلنسددان وتمايددد  -٣٥
فعاليدددة املركدددم الدددوطين مقدددو  اإلنسدددان. وأنندددإ علدددي بعددد  تددددابحل الرعايدددة العامدددة املتمدددذة لاددداحل 

 الفقراا واألطفال ذو  اإلعاقة واملسن .
تادددديق علدددي اتفاقيدددة  قدددو  األشدددما  ذو  ابخل دددوات املتمدددذة لل اإندونيسددديوأشدددادت  -٣٦

 .٢٠٢١-٢٠١٧اإلعاقة، وابسلاتيجية العمل بافن اجملاالت اإلاائية اخلمسة ذات األولوية لفلة 
وأننددددإ مجهوريدددددة إيدددددران اإلسدددددممية علدددددي الدولدددددة لتعاوةدددددا مدددددع اآلليدددددات الدوليدددددة مقدددددو   -٣٧

لمرسددوم لشددما  ذو  اإلعاقددة و اإلنسددان، وللم ددوات املتمددذة للتاددديق علددي اتفاقيددة  قددو  األ
 املتعلق بدعم األشما  ذو  اإلعاقة. ٢٠١٧الرائسي لعام 

ددد -٣٨ م العدددرا  ابإلصدددم ات الدسدددتورية والتادددريعية الراميدددة إىل تعميدددم  قدددو  اإلنسدددان، ور  
 وابلربامج الوطنية ملكافحة الفساد واالجتار ابلبار.

للتاديق علي اتفاقيدة  قدو  األشدما  ور بإ بولندا ابجلهود اليت بذلتها أوزبكستان  -٣9
 ذو  اإلعاقة.

اا مددددع وأننددددإ إي اليددددا علددددي تعميددددم تعدددداون الدولددددة مددددع املنممددددات الدوليددددة، و وارتددددا البن دددد -٤٠
 قو  اإلنسان.املتعلقة ضاإلجرااات اخلاصة جملل   قو  اإلنسان، واإلصم ات اجلارية 

 دددائية واالجتماعيدددة واالقتادددادية ور بدددإ اليددداابن بتفكيدددد الدولدددة علدددي اإلصدددم ات الق -٤١
ذات األولويددددة املتعلقددددة ابجملدددداالت اإلاائيددددة اخلمسددددة وتعميددددم اجملتمددددع املدددددي يف اسددددلاتيجية العمددددل 

 ، وقانون اإلجرااات اإلدارية وقانون التقاضي اإلدار .٢٠٢١-٢٠١٧ لفلة
واإلجدددرااات ور بدددإ كازاخسدددتان بدددمايدة التعددداون بددد  أوزبكسدددتان وتيادددات املعاتددددات  -٤٢

إصدم  و  اخلاصة جملل   قو  اإلنسان، وابجلهود اليت بذلتها لتعميم استقمل السدل ة الق دائية،
نمدددام اإلدارة العامدددة وامفددداائ علدددي الدددوائم بددد  األداين واألعدددرا ، مدددع تلبيدددة اال تياجدددات ال قافيدددة 

 واللغوية لألقليات.
نسدان، ومكافحدة اإلرتداب، وعددم وال مإ الكويإ التقدم ابدرز يف ميددان  قدو  اإل -٤٣

 التمييم، واملااركة السياسية واملدنية، والتعاون مع نليات  قو  اإلنسان.
ور بإ قحل يمستان ابلتقددم الكبدحل ابدرز مندذ جولدة االسدتعراض السدابقة، مادحلة إىل أن  -٤٤

تعميدددم  قدددو  التغيدددحلات التادددريعية اجلديددددة واخل دددوات العمليدددة الددديت سددديكون ئدددا  ندددحل تدددام علدددي 
 اإلنسان يف أوزبكستان.

جملدداالت اإلاائيددة اب املتعلقددةور بددإ مجهوريددة الو الدميقراطيددة الاددعبية ابسددلاتيجية العمددل  -٤٥
اخلمسددة ذات األولويددة. كمددا ر بددإ ابلقددانون الددذ  يكفددل املسدداواة يف امقددو  والفددر  بدد  املددرأة 

 والرجل.
ا مدددع مفوضدددية  قدددو  اإلنسدددان والتقددددم ابدددرز يف ور بدددإ ليتوانيدددا بتعميدددم الدولدددة لتعاوةددد -٤٦

الق دداا علددي عمددل األطفددال، وابإلفددراج عددن النادد اا السياسددي  واملدددافع  عددن  قددو  اإلنسددان 
 والاحفي  الذين ا تجموا.
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ور بإ ماليماي ابلتقدم ابرز يف املساواة ب  اجلنس  وتعميم ومحاية  قو  املرأة وال فدل  -٤٧
عاقددددة. كمددددا ر بددددإ ابلتقدددددم ابددددرز يف الت قيدددد  يف قددددال  قددددو  اإلنسددددان، واألشددددما  ذو  اإل

 والرعاية االجتماعية، والاحة، وامد من الفقر والق اا عليث.
ور بددددإ ملدددددي  ابجلهددددود املبذولددددة لتعميددددم مكتددددم مفددددوض  قددددو  اإلنسددددان وفقددددال ملبدددداد   -٤٨

ة عددن اآلليددات الدوليددة مقددو    ددة العمددل الوطنيددة لتنفيددذ التوصدديات الاددادر  ابريدد . ور بددإ أي ددال 
 .٢٠٢١-٢٠١٧اإلنسان واسلاتيجية العمل املتعلقة ابجملاالت اإلاائية اخلمسة ذات األولوية لفلة 

املكسددي  بسياسددة التفددت  الدديت تنتهجهددا امكومددة والتدددابحل املتمددذة باددفن مسددفلة  توأقددر   -٤9
 اإلعاقة.

 وأتابدددددإسدددددامية مقدددددو  اإلنسدددددان، ور بدددددإ اجلبدددددل األسدددددود ابالتفدددددا  مدددددع املفوضدددددية ال -٥٠
 ١٢٠الدولة إىل إلغاا املادة  إتوجث دعوة دائمة إىل مجيع اإلجرااات اخلاصة. ودع أنمكومة اب

 من القانون اجلنائي، اليت جتر م ممارسة اجلن  ابللاضي ب  الذكور البالغ .
اخلمسددة ذات األولويددة  وأنددا املغددرب علددي اسددلاتيجية العمددل املتعلقددة ابجملدداالت اإلاائيددة -٥١

وابخل ددوات الدديت ا ددذاا الدولددة للتاددديق علددي اتفاقيددة  قددو  األشددما   ٢٠٢١-٢٠١٧لفددلة 
ذو  اإلعاقدددة. ور دددم ابلتددددابحل املتمدددذة يف قددداالت مكافحدددة الفسددداد والعنددد  املندددميل، والتعلددديم، 

 والاحة ومتك  املرأة.
الق ددن، ا ددذت تدددابحل للق دداا علددي العمددل ين بددنددث فيمددا يتعلددق إوقددال وفددد أوزبكسددتان  -٥٢

ل. وقدال إن االقسر . وقد تناول الرئي  املسفلة وأنااإ جلنة برملانية ل مان ا لام  قو  العمد
، وتدي منممدة دوليدة  دحل  كوميدة ترصدد ق دامل الق دن يف "محلة الق ن"مع مم لي تعمل امكومة 

يف املائدة  ٢٥٠بنسدبة  اجلدينمادت أجدور فدة: مجيع أحناا العا . وا ذت تددابحل شدىت لتحسد  امالد
؛ وجيددر  الددتمل  اجلددينوأجددر  اسددتعراض شددامل للق ددامل برمتددث، مددن المراعددة إىل  ؛٢٠١٧يف عددام 

التدرجيي من زراعة الق ن يف األراضي املنمف ة العائد. وبلن اإلنتداج السدنو  مدن خيدوق الق دن 
طددن.  ٧٥٠ ٠٠٠ ددن، وتددو مددا مي ددل يف املائددة مددن  اددول الق ٧٢,٥ ددوايل طددن وا ددد؛ ويعددا  

تدددوفحل مدددا يميدددد  عدددنمليدددون دوالر  ٤٦٤مادددروعان رئيسددديان إلنتددداج الق دددن ىيمانيدددة قددددرتا  وأسدددفر
 فرصة عمل. ٥٠٠ ٦ علي
وذكر الوفد أن تددابحل للحمايدة االجتماعيدة املوجهدة قدد ا دذت لاداحل األشدما  ذو   -٥٣

األساسددية ابتفاقيددة  قددو  األشددما  ذو  اإلعاقددة. ويسددتمر بددذل اجلهددود ل ددمان تقيددد ائياكددل 
منممدددة  دددحل  كوميدددة بادددورة  ٢٠عمدددل مدددا يقدددارب تاإلعاقدددة وضدددمان التادددديق علدددي االتفاقيدددة. و 

منممددددة  ددددحل  ٦٠٠قدددددم مددددا يميددددد علددددي تمباشددددرة ملسدددداعدة األشددددما  ذو  اإلعاقددددة، يف  دددد  
ريددل. وجيددر  ا دداذ  كوميددة مسدداعدة إضددافية، ىددا يف ذلدد  دورات قانيددة يف لغددة اإلشددارة وطريقددة ب

خ ددددوات ل ددددمان حتسددددد  نوعيددددة اجلرا دددددة اللقيعيددددة و حلتدددددا مددددن أدوات إعدددددادة التفتيددددل المزمدددددة 
 لددددددعم ٢٠٢٠-٢٠١٧امكومدددددة عدددددن بدددددرنمج للفدددددلة  إأعلندددددقدددددد لألشدددددما  ذو  اإلعاقدددددة. و 

 ألشما  ذو  اإلعاقة.ا
ملدواطن  مدن التعدذيم وتؤكد اجلهود الرامية إىل منع العند  يف أمداكن اال تجداز ومحايدة ا -٥٤

، ا ددذت تدددابحل إضددافية لتعميددم ال ددمانت مقددو  و ددرايت املدددعي ٢٠١٧علددي املنددع. ويف عددام 
مددددن اتفاقيددددة منات ددددة التعددددذيم و ددددحله مددددن ضددددروب املعاملددددة  ١علدددديهم. وطبقددددإ ابلكامددددل املددددادة 
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ندائي، الديت تددن  مدن القدانون اجل ٢٣٥العقوبدة القاسدية أو المإنسدانية أو املهيندة ىقت دي املددادة  أو
الاددددكوذ باددددفن السددددلوة  ددددحل املاددددرومل للمددددو ف   اتإجددددراا إعلددددي  مددددر التعددددذيم. وأ دددددن

ابلتحقددددق املنددددتمم مددددن ن و ن العددددامو املدددددع سدددديقوم، املكلفدددد  إبنفدددداذ القددددوان . ومددددن اآلن فادددداعدال 
 ات املراقبدددةو  دددروف ابتجدددمين يف مرافدددق امدددب  اال تيددداطي أو مراكدددم اال تجددداز ابالسدددتعانة أبد

السمعية والبارية. وابإلضافة إىل ذل ، يقوم أمد  املمدا  الربملداي وأمد  ممدا  األعمدال التجاريدة 
برصد مستقل. وأ دنإ قيود جديدة فيما يتعلق ىقبولية األدلة. فدم تقبدل األدلدة إذا حل امادول 

 قدو  املددعي عليدث عليها ب ريقة  حل قانونية أو ب ريقدة االفدة للقدانون اجلندائي؛ أو إذا انتهكدإ 
أننداا اإلجددرااات؛ أو إذا وردت املعلومددات مددن ماددر قهددول؛ أو إذا   تسددتوف الاددهادة املعددايحل 

 امل لوبة.
وأبلدددددن الوفدددددد عدددددن اجلهدددددود املبذولدددددة ملندددددع التعدددددذيم يف أمددددداكن اال تجددددداز. وحل تركيدددددم  -٥٥
ومراكددددم اال تجدددداز؛ كددددامحلا للمراقبددددة ابلفيددددديو يف مرافددددق امددددب  اال تيدددداطي   ٢ ٥٠٠يقددددارب  مددددا

كددددددامحلا إضددددددافية. ول ددددددمان   ٢٨٥كددددددامحلا يف الددددددمنزن، ووضددددددعإ خ ددددددط للكيددددددم   ١٢٣وركبددددددإ 
ن بادفن  داالت التعدذيم، فتحدإ و املواطند للبم ات الديت يقددمهااالستجابة يف الوقإ املناسم 

أمدداكن خاصددة لتلقددي شددكاوذ املددواطن  وإ التهددا. وقددد  ٢٠١٧وزارة الاددؤون الداخليددة، يف عددام 
مسدؤول  مدن  ١٠شكوذ بافن األشما  ابتجدمين، وأسدفرت عدن إعفداا  ٤٠أودمل ما يقارب 

 مهامهم.
ملكافحدددة االجتدددار ابلبادددر. وىلدددة  اجدددة إىل  ٢٠١٨نيسدددان/أبريل  ١٧وقدددد سدددن قدددانون يف  -٥٦

مواامة القانون اجلنائي مع الادكوة الدوليدة ذات الادلة، مدن قبيدل اتفاقيدة األمدم املتحددة ملكافحدة 
ميددة املنممددة عددرب الوطنيددة. ومددن اخل ددوات اجلددديرة ابلددذكر واملتمددذة علددي الاددعيد الددوطين إنادداا اجلر 

، بلدن قمدومل الق دااي اجلنائيدة ٢٠١٧جلنة مالكة ب  الوكاالت ملكافحة االجتار ابلبار. ويف عام 
 ق ددااي، كمددا بلددن عدددد الق ددااي اجلنائيددة أل ددراض ٢٠٤الدديت أقيمددإ ألسددباب االسددتغمل اجلنسددي 

 (.٢٠١٦ق ية يف عام  ٨١  ين اخنف  عددتا منق ية ) ٣٢االستغمل يف العمل 
وا دددذت تددددابحل إضدددافية ل دددمان املسددداواة بددد  اجلنسددد . وتقدددوم جلندددة املدددرأة بددددور ناددديط  -٥٧

للغايدددة يف تدددذا الاددددد، كمدددا سدددن قدددانون ملكافحدددة العنددد  املندددميل. وعلدددي الادددعيد الدددوطين، يوجدددد 
ادفن محايدة املسداواة بد  اجلنسد . وجيدر  بدذل اجلهدود ل دمان املسداواة ب قدانونل  ٣٠يميدد علدي  ما

يف األجدددر عدددن العمدددل املتسددداو  القيمدددة. ووضدددعإ خ دددط إلناددداا منادددم أمددد  ممدددا  األطفدددال 
 والاباب.

ور بإ نيبال ابلتفكيد علي مكافحة الفساد، ومكافحة االجتار ابلبار، وتعميدم الادحة  -٥٨
تواصددل الدولددة مددع مفوضددية األمددم املتحدددة السددامية مقددو  اإلنسددان والتعلدديم اجليددد. كمددا ر بددإ ب

وسددائر نليددات األمددم املتحدددة مقددو  اإلنسددان. ودعددإ نيبددال أوزبكسددتان إىل مواصددلة ا دداذ تدددابحل 
 لتعميم استقمل الق اا، ومكافحة العن  املنميل والعن  اجلنساي وضمان املساواة ب  اجلنس .

رات الدديت قددام هبددا إىل أوزبكسددتان املفددوض السددامي واملقددرر اخلددا  ور بددإ تولندددا ابلددماي -٥9
ابجلهدود املبذولدة للق داا علدي عمدل  . ور بدإ أي دال ٢٠١٧املعين ضريدة الددين أو املعتقدد يف عدام 

وأعربدإ عدن أسدفها األطفال والتادديق علدي مجيدع اتفاقيدات منممدة العمدل الدوليدة ذات الادلة. 
دوجددددي امليددددل اجلنسددددي ومغدددداير  ائويددددة اجلنسددددانية و دددداملي صددددفات امل ليددددات وامل ليدددد  ومم مالددددة 
 .اجلنس 
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أشدددادت نيجدددحلاي بتعددداون الدولدددة مدددع نليدددات  قدددو  اإلنسدددان. ور بدددإ   دددط الدولدددة و  -٦٠
وبراقهددددا املتعلقددددة ضقددددو  اإلنسددددان، واجلهددددود الدددديت بددددذلتها لدددددعم مبدددداد  املسدددداواة وعدددددم التمييددددم، 

 مكافحة اإلرتاب.و 
رويج االنفتددددا  الكبددددحل ألوزبكسددددتان ومادددداركتها الدوليددددة، وإطددددم  سددددرا  وال مددددإ الندددد -٦١

األفددراد مددن القددوائم السددوداا، وزايدة  ريددة الاددحافة والتقدددم  وشدد م أمسددااالسددجناا السياسددي ، 
ابرز يف إلغاا العمل اجلرب .  حل أنث ال تمال ىلة قيود مفروضة علدي اجملتمدع املددي، و ريدة التعبدحل 

 قابية و رية املعتقد.وامرية الن
، ٢٠١٧مدددان عدددن تقدددديرتا للتعدددديمت الددديت أدخلدددإ علدددي الدسدددتور يف عدددام وأعربدددإ عُ  -٦٢
قوان  وأنممة دعم اخلدمات االجتماعية للمسن  واألشما  ذو  اإلعاقة والفادات ال دعيفة لو 

 األخرذ.
مج العمددل ور بددإ ابكسددتان ابلتدددابحل املتمددذة باددفن  قددو  اإلنسددان وامددرايت، وبددربن -٦٣

 .٢٠١٨-٢٠١٧ملكافحة االجتار ابلبار لفلة 
 وأننإ تندوراس علي أوزبكستان لتنفيذ للتوصيات اليت قبلتها. -٦٤
وأننإ الفلب  علي أوزبكستان جلهودتدا الراميدة إىل إضدفاا ال دابع املؤسسدي علدي محايدة  -٦٥

طددار املعيددار  مددن أجددل ضددحااي االجتددار ابلباددر مددن خددمل تددوفحل الدددعم ال دد ، وكددذل  حتسدد  اإل
 تعميم محاية  قو  اإلنسان وامرايت األساسية.

يرلنددا بتعداون الدولدة املتمايدد مدع اآلليدات الدوليدة مقدو  اإلنسدان، كمدا يتجلدي نور بإ  -٦٦
 وقالدإ إندث ال تدمالذل  يف زايرات املفوض السامي واملقرر اخلا  املعين ضريدة الددين أو املعتقدد. 

ترد تقارير عن استمدام التعذيم وسوا املعاملة ضد املعتقل  والسجناا، وم دايقة املددافع  عدن 
، وتعدذيبهم، وإسدااة  قو  اإلنسان والاحفي  ومنتقد  امكومدة واعتقدائم وا تجدازتم تعسدفال 

 معاملتهم.
ة الربتغددددددال ابإلصددددددم ات اجلاريددددددة الدددددديت تقددددددوم هبددددددا أوزبكسددددددتان ل ددددددمان التنميدددددد توأقددددددر   -٦٧

 االقتاادية. - االجتماعية
وأننإ ق ر علي التعديمت الدستورية لتعميم  قو  اإلنسان، واعتماد اسلاتيجية عمل  -٦٨

باددفن اجملدداالت اإلاائيددة اخلمسددة ذات األولويددة واخل ددة الراميددة إىل دعددم األشددما  ذو  اإلعاقددة. 
 األشما  ذو  اإلعاقة.ور بإ أي ا ابجلهود اليت بذلإ لتحس  املساواة يف الفر  لفائدة 

ور بددددإ مجهوريددددة كددددوراي ابلتدددددابحل املتمددددذة لتعميددددم اسددددتقمل الق دددداا، وإضددددفاا ال ددددابع  -٦9
لتعددددديمت الدددديت أدخلددددإ علددددي قددددانون اجلنسددددية واللددددوائ  اباملؤسسددددي علددددي ابكمددددة الدسددددتورية، و 

 املعتمدة لمايدة  رية التنقل داخل امدود وعربتا.
هددود الدديت تبددذئا أوزبكسددتان مددن أجددل املوافقددة علددي خ ددط ور ددم االحتدداد الروسددي ابجل -٧٠

العمدددل الوطنيدددة لتنفيدددذ التوصددديات املقدمدددة مدددن تيادددات املعاتددددات، وتعدددديل الدسدددتور، وال سددديما 
 األ كام املتعلقة ابلرقابة العامة علي األنا ة اليت تقوم هبا السل ات.
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أوزبكسدتان مدع تيادات املعاتددات وأقرت اململكة العربية السعودية بمايدة مستوذ تعاون  -٧١
واإلجدددرااات اخلاصددددة، واعتمادتددددا ملدددذكرة التفدددداتم بدددد  املركددددم الدددوطين مقددددو  اإلنسددددان واملفوضددددية 

 السامية مقو  اإلنسان.
أوزبكسددددددتان لتاددددددديقها علددددددي اتفاقيددددددة منممددددددة العمددددددل الدوليددددددة  علددددددي وأنندددددإ السددددددنغال -٧٢
وخ  هددا الراميددة إىل التاددديق  ١9٤٨يم لعددام ( باددفن امريددة النقابيددة ومحايددة  ددق التنمدد٨٧ )رقددم

 علي اتفاقية  قو  األشما  ذو  اإلعاقة.
وأنندددإ صدددربيا علدددي الدولدددة للتددددابحل املتمدددذة جلعدددل املؤسسدددات الوطنيدددة مقدددو  اإلنسدددان  -٧٣

تتماشددددي مددددع مبدددداد  ابريدددد  والعتمدددداد خ ددددط عمددددل لتنفيددددذ املعددددايحل الدوليددددة مقددددو  اإلنسددددان. 
 ا اذ تدابحل للق اا علي الوفيات النفاسية ووفيات الرضع.وشجعإ أوزبكستان علي 

وأشددادت سددلوفاكيا ابجلهددود املبذولددة لتعميددم  ريددة وسددائط اإلعددمم والتعدداون الفعلددي مددع  -٧٤
منممة العمل الدولية يف مكافحة عمل األطفال. وأعربدإ عدن قلقهدا ألن العديدد مدن الادحفي  

 ال يمالون رتن اال تجاز.
فينيا بتحسدددددد   الددددددة  قددددددو  اإلنسددددددان، وأشددددددارت إىل التعدددددداون الناددددددط ور بددددددإ سددددددلو  -٧٥

وذكدرت مدا أفادتدث ألوزبكستان مع اجملتمع املدي لتعميم النمام الق ائي والتوعية ضقو  اإلنسان. 
 عمل قسر  و روف عمل خ رة. من التقارير

دوجدي امليدل و  إ إسدبانيا أوزبكسدتان علدي التادد  للتمييدم ضدد امل ليدات وامل ليد  ومم  -٧٦
اجلنسددي ومغدداير  ائويددة اجلنسددانية و دداملي صددفات اجلنسدد ، وا دداذ خ ددوات للتحقيددق واملعاقبددة 

 علي أعمال العن  وجرائم الكراتية.
وال مدددددإ دولدددددة فلسددددد   مدددددع التقددددددير اخل دددددوات الددددديت ا دددددذاا أوزبكسدددددتان إلدخدددددال  -٧٧

ركدددم الدددوطين مقدددو  اإلنسدددان إصدددم ات ممايدددة  قدددو  اإلنسدددان وتوقيدددع مدددذكرة التفددداتم بددد  امل
 واملفوضية السامية مقو  اإلنسان.

وتددرذ السددويد، أن أوزبكسددتان ا ددذت خ ددوات إجيابيددة مددن أجددل حتسدد   الددة  قددو   -٧٨
اإلنسددان، مددن قبيددل اإلفددراج عددن املدددافع  عددن  قددو  اإلنسددان ومراجعتهددا للعديددد مددن األ كددام 

ما  ال يمالددون يف السددجن بددتهم ذات  ددحل معددروف مددن األشدد ابلسددجن. ومددع ذلدد ، فدد ن عددددال 
 بواعن سياسية.

وأنندددإ سويسدددرا علدددي أوزبكسدددتان إلصدددم ااا الواسدددعة الن دددا  وشدددجعتها علدددي التنفيدددذ  -٧9
. ور بإ ابإلفراج عن سدجناا الدرأ ،  دحل أةدا ٢٠٢١-٢٠١٧التام السلاتيجيتها اإلاائية لفلة 

 تجدددمين بسدددبم إعدددراهبم عدددن نرائهدددم ال مدددإ مدددع القلدددق أن العديدددد مدددن األشدددما  ال يمالدددون 
 السياسية.

وأقددرت طاجيكسددتان ابلتدددابحل الدديت ا ددذاا أوزبكسددتان العتمدداد خ ددة العمددل مددن أجددل  -٨٠
ت ددوير التعدداون مددع املفوضددية السددامية مقددو  اإلنسددان، ومكافحددة االجتددار ابلباددر، وتددوفحل اممايددة 

وكذل  اخل وات اليت ا ذاا للق اا علي عمل القانونية والرعاية ال بية ل حااي االجتار ابلبار، 
 األطفال والعمل القسر .
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لدددددإ علدددددي اإلطدددددار الدسدددددتور  خ  د  وأنندددددإ تو دددددو علدددددي أوزبكسدددددتان للتحسدددددينات الددددديت أُ  -٨١
والتادددريعي، واعتمددداد املعدددايحل الدوليدددة لتعميدددم التعددداون مدددع تيادددات املعاتددددات و حلتدددا مدددن نليدددات 

  قو  اإلنسان.
تركمانستان ارتفامل مستوذ التعاون ب  أوزبكسدتان واملفوضدية السدامية مقدو  وال مإ  -٨٢

الدوليدة  دحل امكوميدة بادفن مسدائل  اإلنسان وتياات املعاتدات واإلجرااات اخلاصدة واملنممدات
  قو  اإلنسان و رايتث.

ور بدإ اإلمددارات العربيددة املتحدددة ابعتمدداد عددد مددن خ ددط العمددل الوطنيددة، واستفسددرت  -٨٣
مدددا إذا كاندددإ ىلدددة أ  اسدددتنتاجات أوليدددة حل التوصدددل إليهدددا مندددذ أن اعتمددددت أوزبكسدددتان خ دددة ع

 عملها الوطنية بافن االجتار ابلبار يف العام السابق.
يرلندددا الاددمالية الت ددورات اإلجيابيددة الدديت نوال مددإ اململكددة املتحدددة لربي انيددا العممددي و  -٨٤

إىل الادوا ل املتبقيدة فيمدا يتعلدق  ل أشدارت أي دال شهداا  الدة  قدو  اإلنسدان يف أوزبكسدتان، بد
 ضرية التعبحل وامرية النقابية.

وأشدددادت الدددوالايت املتحددددة األمريكيدددة أبوزبكسدددتان للم دددوات املتمدددذة لتوسددديع ن دددا   -٨٥
اميددم املتددا  للمجتمددع املدددي، وامددد مددن التحدددايت ائيكليددة للمنممددات  ددحل امكوميددة. و  ددإ 

لة جهودتا الرامية إىل التاد  للتعذيم، وعلي دعوة املقدرر اخلدا  املعدين أوزبكستان علي مواص
ىسددفلة التعددذيم و ددحله مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو المإنسددانية أو املهينددة إىل زايرة 
البلد. وال مإ مع القلق القيود الواسعة الن ا  املفروضة علي النااق الديين السلمي واسدتمرار 

 ارير عن  االت العمل القسر  للبالغ .ورود تق
وأشادت أورو وا  بتنفيذ أوزبكستان خل ط عملها، ىا يف ذل  اسدلاتيجيتها اإلاائيدة.  -٨٦

وأعربدددإ عدددن أملهدددا يف أن تنمدددر الدولدددة يف مسدددفلة التادددديق علدددي نمدددام رومدددا األساسدددي واتفاقيدددة 
 محاية  قو  مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرتم.

لدددة للحمايدددة االجتماعيدددة لكبدددار السدددن و شدددادت مجهوريدددة فندددمويم البوليفاريدددة   دددط الدوأ -٨٧
واألشددددددما  ذو  اإلعاقددددددة، وسياسددددددات الرعايددددددة ال بيددددددة لسددددددكان املندددددداطق الريفيددددددة، واألمهددددددات 

 واألطفال، والنمام الوطين لألتداف اإلاائية الذ  يركم علي العمالة وامماية االجتماعية.
جلهددددود الدددديت بدددددذلتها أوزبكسددددتان لتعميددددم  قددددو  اإلنسددددان، وال سددددديما ور بددددإ الدددديمن اب -٨٨

 ةالدسددتوري ةاعتمادتددا السددلاتيجية العمددل باددفن  سددة قدداالت إاائيددة ذات أولويددة وتعميددم ال ددمان
 فيما يتعلق بتقد  الاكاوذ إىل السل ات.

تمكدد  ال تددوفحل أسددبابوأننددإ أفغانسددتان علددي  كومددة أوزبكسددتان جلهودتددا الراميددة إىل  -٨9
كتم مفوض  قو  اإلنسان، وشجعإ الدولدة علدي ا داذ املميدد مدن اإلجدرااات لتعميدم  قدو  مل

 اإلنسان ومحايتها.
وأننددإ اجلمائددر علددي الدولددة لتنفيددذتا لددربنمج العمددل مددن أجددل مكافحددة االجتددار ابلباددر  -9٠

اإلاائية اخلمسدة ذات  وإدماج مجيع فاات  قو  اإلنسان يف اسلاتيجية العمل املتعلقة ابجملاالت
 األولوية، وشجعإ أوزبكستان علي رصد نتائج اخل وات املتمذة.
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وأنندددإ الربازيدددل علدددي أوزبكسدددتان جلهدددوده املتواصدددلة مدددن أجدددل امدددد مدددن الفقدددر، وتدددوفحل  -9١
التعلددددديم والادددددحة ومكافحدددددة وفيدددددات الرضدددددع وسدددددوا التغذيدددددة.  خددددددمات إمكانيدددددة امادددددول علدددددي

 وشجعإ الدولة علي توجيث دعوة دائمة إىل اإلجرااات اخلاصة.
وشدددجعإ أرمينيدددا أوزبكسدددتان علدددي توسددديع ن دددا  التددددريم والت قيددد  يف قدددال  قدددو   -9٢

راادا مدع اإلنسدان. وال مدإ اسدتمدام الدولدة لتكنولوجيدا املعلومدات واالتاداالت امدي دة يف  وا
اجلمهدددور، وشدددجعإ أوزبكسدددتان علدددي تعميدددم امدددوار العدددام و دددوار اجملتمدددع املددددي يف تنفيدددذ بدددرامج 

  قو  اإلنسان.
وأننإ أسلاليا علي أوزبكستان ملرسدومها بادفن مكافحدة العمدل القسدر  وللتقددم الدذ   -9٣

س   الة  قو  اإلنسدان أ رزتث يف محاية  رية التعبحل. ور بإ ابلتدابحل اليت ا ذاا الدولة لتح
 الواجبة للمحتجمين وتعميم امماية من سوا املعاملة والتعذيم.

وأشدددادت أذربيجدددان إبأدددازات أوزبكسدددتان يف إدراج املعدددايحل الدوليدددة مقدددو  اإلنسدددان يف  -9٤
لتقدددم ابددرز يف تقددد  اخلدددمات العامددة ب ريقددة لأوزبكسددتان  علددي النمدام التعليمددي الددوطين. وأننددإ

 ابلافافية والكفااة. تتسم
وأشدددادت بددديمروس ابلدددنهج الادددامل واملعمدددم الدددذ  اتبعتدددث أوزبكسدددتان يف تنفيدددذ سياسدددة  -9٥

 قددو  اإلنسددان مددن خددمل اسددلاتيجية العمددل املتعلقددة ابجملدداالت اإلاائيددة اخلمسددة ذات األولويددة 
التعددداون مدددع املفوضدددية والتددددابحل املتمدددذة لتعميدددم العمالدددة، وحتسددد  نوعيدددة اخلددددمات العامدددة، وزايدة 

 السامية مقو  اإلنسان ومكتبها اإلقليمي.
إىل ضددمان  قددو  الاددحفي  و ددرايام  وقددال وفددد أوزبكسددتان إن البلددد يسددعي جاتدددال  -9٦

ورد يف  كمدا،  ق دية ال يعدد  وتعميم  رية وسائط اإلعمم يف العمدل. وقدال إن اضد هاد الادحفي  
 يف البلد.  اليال  تناة أ  صحفي  تجمأبنث لي  تعليق ليتوانيا الذ  يفيد 

وفيما يتعلق ابملسدائل املتادلة ابمل ليدات وامل ليد  وممدوجدي امليدل اجلنسدي ومغداير  ائويدة  -9٧
اجلنسدددانية و ددداملي صدددفات اجلنسددد ، فددد ن أوزبكسدددتان، شدددفةا شدددفن سدددائر الددددول األع ددداا يف 

ية، وابلتددددايل ال تعتددددمم تعددددديل منممددددة التعدددداون اإلسددددممي، تر ددددم يف امفدددداائ علددددي القدددديم األسددددر 
 من القانون اجلنائي. ١٢٠ املادة
وفيمددا يتعلددق ابلفجددوة القائمددة بدد  املندداطق ام ددرية واملندداطق الريفيددة، ذكددرت أوزبكسددتان  -9٨

أبةا تويل األولوية ملمتل  التوصيات املتعلقدة ابلسدكن المئدق. وقدد أعلندإ عدن بدرنمج وطدين يف 
مبددا يف  ١٣٠ ٠٠٠وجتديددد  جيدددال  مبددا قهددم جتهيددمال  ١٨ ٠٠٠أسددفر عددن تاددييد  ٢٠١٦عددام 

لتسهيل إقرار مين  مرة وا دة املناطق الريفية. وعموة علي ذل ، حل التم يط إلعفاا من اإلجيار 
سددند امللكيددة. وجددرذ ا دداذ خ ددوات أخددرذ إل دددال تغيددحلات اقتاددادية ونقافيددة سيسددتفيد منهددا 

لق، يف مجلة أمور، ابمق يف العمل المئدق، والتعلديم والرعايدة مجيع سكان املناطق الريفية، فيما يتع
 الاحية امليسورة التكلفة.

مددمل السددنوات اخلمدد  فوجيددر  بددذل جهددود  ازمددة خلفدد   دداالت انعدددام اجلنسددية.  -99
اجلنسدددية. وعدددموة  يعددددميشدددم  مدددن  ١ ٥٠٠املاضدددية، منحدددإ اجلنسدددية األوزبكيدددة ملدددا قموعدددث 

شاملة ل مان تسجيل مجيع املواليد. ويف التقرير األخحل، أوضحإ  علي ذل ، جير  بذل جهود
منممدددددة األمدددددم املتحددددددة لل فولدددددة )اليونيسددددد ( أبن معددددددل تسدددددجيل املواليدددددد يف أوزبكسدددددتان قدددددد 
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يف املائدددة. وابإلضدددافة إىل ذلددد ، حل تنمددديم محلدددة لتسدددجيل األطفدددال بادددكل مباشدددر يف  ١٠٠ بلدددن
 ٢٠١٧ال مددددن األولددددوايت اإلاائيددددة للحكومددددة. ويف عددددام من قددددة ضددددر اآلر  املندددداطق النائيددددة. وتعددددد  

شدم  علددي ميدداه الاددرب املفموندة بف ددل جتديددد أنبيددم  ١٥٠ ٠٠٠لو دده،  اددل مددا يقددارب 
بليددددون دوالر مددددن أجددددل تنميددددة  ٢.٥امليدددداه ومنادددددت اإلمددددداد ابمليدددداه. وخااددددإ امكومددددة مبلددددن 

 املن قة.
ان قدددددد وجهدددددإ، للمدددددرة األوىل يف وأبلدددددن الوفدددددد قلددددد   قدددددو  اإلنسدددددان أبن أوزبكسدددددت -١٠٠
سنة، دعوة إىل املقرر اخلا  املعين ضرية الدين أو املعتقد. وتعتمم الدولة العمل باورة  ١٥  رف

ونيقدددة مدددع املقدددرر اخلدددا  املعدددين ابسدددتقمل الق ددداة وابدددام . ومدددن أولدددوايت اإلصدددم  الق دددائي 
تحددة. وعلدي سدبيل امل دال، ستاداد  الراتن التاديق علي االتفاقيدات الدوليدة وصدكوة األمدم امل

 علي اتفاقية  قو  األشما  ذو  اإلعاقة. أوزبكستان قريبال 

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  

درستتتتز أوزبكستتتتتان التوصتتتتيات املقدمتتتتة ح أثنتتتتاء جلستتتتة التحاور/املعروضتتتتة أد    -١٠١
 وأعربز عن أتييدها هلا:

 يهتتا بعتتد    مل تصتت ط فر تتاا التصتتديق علتتو صتتكو  حقتتوق اإلنستتان التتي ١-١٠١
وال ستتيما االتفاةيتتة الدوليتتة حمايتتة حقتتوق  يتتا العمتتار املهتتاجرين وأ تتراد أستتره   
واتفاةية القضاء علتو  يتا أاتكار التمييتز ضتد املترأة  واتفاةيتة حقتوق ا ات ا  
ذوي اإلعاةة والربوتوكور االختياري امللحق هبا  واالتفاةية اخلاصتة بوضتا الالج ت  

توكتتتتتور امللحتتتتتق هبتتتتتا  ون تتتتتاة رومتتتتتا ا ساستتتتت  للمحكمتتتتتة اجلنا يتتتتتة الدوليتتتتتة والربو 
تعتتتتويري ومتتتتو  متتتتن ضتتتترو  املعاملتتتتة والربوتوكتتتتور االختيتتتتاري التفاةيتتتتة مناهضتتتتة ال

 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )هندوراس(؛ أو
التصتتديق علتتو الربوتوكتتور االختيتتاري التفاةيتتة مناهضتتة التعتتويري ومتتو   ٢-١٠١

ون تتتتاة رومتتتتا  متتتتن ضتتتترو  املعاملتتتتة أو العقوبتتتتة القاستتتتية أو الالإنستتتتانية أو املهينتتتتة 
ا ساستتت  للمحكمتتتة اجلنا يتتتة الدوليتتتة  واتفاةيتتتة حقتتتوق ا اتتت ا  ذوي اإلعاةتتتة  

 ال المتتتات تقتتتدم إبجتتتراء املتعلتتتق الطفتتتل حقتتتوق التفاةيتتتة االختيتتتاري والربوتوكتتتور
 ؛(إس انيا)

 الدولية الي مل تنض  إليها الدولة بعُد )تومو(؛التصديق علو الصكو   ٣-١٠١
التصديق علو الصتكو  الر يستية حقتوق اإلنستان التي مل تصت ط الدولتة  ٤-١٠١

 فر اا  يها بعد )كوت ديفوار(؛
التصديق علو الربوتوكور االختياري التفاةية القضاء علو  يا أاكار  ٥-١٠١

 التمييز ضد املرأة )الدامنر (؛
يق علتتو الربوتوكتتور االختيتتاري التفاةيتتة مناهضتتة التعتتويري ومتتو  التصتتد ٦-١٠١

 من ضرو  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )الدامنر (؛
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التصديق علو الربوتوكور االختيار التفاةية مناهضة التعويري ومتو  متن  ٧-١٠١
 هينة )إستونيا(؛ضرو  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل

الن تر ح مستةلة التصتديق علتتو الربوتوكتور االختيتاري التفاةيتة مناهضتتة  ٨-١٠١
التعتتويري ومتتو  متتن ضتترو  املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو املهينتتة 

 )ما (؛
التصديق علو الربوتوكور االختيار التفاةية مناهضة التعويري ومتو  متن  9-١٠١

 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )اليو ن(؛ضرو  املعاملة 
التصتتديق علتتو الربوتوكتتور االختيتتار التفاةيتتة مناهضتتة التعتتويري ومتتو   ١٠-١٠١

 من ضرو  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )ليتوانيا(؛
التصديق علو الربوتوكور االختياري التفاةية مناهضتة التعتويري ومتو   ١١-١٠١

 من ضرو  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )ايل (؛ 
التصتتديق علتتو الربوتوكتتور االختيتتار التفاةيتتة مناهضتتة التعتتويري ومتتو   ١٢-١٠١

 و املهينة )السنغار(؛من ضرو  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ
التصتتديق علتتو الربوتوكتتور االختيتتاري التفاةيتتة حقتتوق الطفتتل املتعلتتق  ١٣-١٠١

 إبجراء تقدم ال المات )سلو اكيا(؛
التصديق علو االتفاةية الدولية حماية حقوق  يتا العمتار املهتاجرين  ١٤-١٠١

حقتتتتتوق وأ تتتتتراد أستتتتتره  ومضتتتتتاعفة جهودهتتتتتا الراميتتتتتة إ  التصتتتتتديق علتتتتتو اتفاةيتتتتتة 
 ا ا ا  ذوي اإلعاةة )إندونيسيا(؛

التصديق علو االتفاةية الدولية حمايتة  يتا ا ات ا  متن االختفتاء  ١٥-١٠١
 القسري )العراق(؛

التصديق علو االتفاةية الدولية حمايتة  يتا ا ات ا  متن االختفتاء  ١٦-١٠١
صتتدي هلتتا الت القستتري  مستتةلة االختفتتاء القستتري مشتتكلة عامليتتة ملحتتة علينتتا  يعتتاا 

 )الياابن(؛
التصديق علو االتفاةية الدولية حمايتة  يتا ا ات ا  متن االختفتاء  ١٧-١٠١

 القسري )السنغار(؛
الن ر ح مسةلة االنضماة إ  اتفاةيتة حقتوق ا ات ا  ذوي اإلعاةتة  ١٨-١٠١

والربوتوكتتور االختيتتاري امللحتتق هبتتا  والربوتوكتتور االختيتتاري التفاةيتتة حقتتوق الطفتتل 
ق إبجتتتراء تقتتتدم ال المتتتات  واتفاةيتتتة مناهضتتتة التعتتتويري ومتتتو  متتتن ضتتترو  املتعلتتت

املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو املهينتتة  واتفاةيتتة القضتتاء علتتو  يتتا 
 أاكار التمييز ضد املرأة )جورجيا(؛

 ا ا ا  ذوي اإلعاةة )ابرامواي(؛التصديق علو اتفاةية حقوق  ١9-١٠١
 تصديق علو اتفاةية حقوق ا ا ا  ذوي اإلعاةة )العراق(؛ال ٢٠-١٠١
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تستريا عمليتة التصتديق علتو اتفاةيتة حقتوق ا ات ا  ذوي اإلعاةتتة  ٢١-١٠١
 )كازاخستان(؛

التعجيتتتتل ابلتصتتتتديق علتتتتو اتفاةيتتتتة حقتتتتوق ا اتتتت ا  ذوي اإلعاةتتتتة  ٢٢-١٠١
 )عمان(؛ 

املهتاجرين العمتار التصديق علو االتفاةية الدولية حمايتة حقتوق  يتا  ٢٣-١٠١
 2011 وأ تتتتتراد أستتتتتره   واتفاةيتتتتتة من متتتتتة العمتتتتتل الدوليتتتتتة بشتتتتتةن العمتتتتتار املنتتتتتزلي  

 ( )الفل  (؛ 189 )رة 
 التصديق علو اتفاةية حقوق ا ا ا  ذوي اإلعاةة )ةطر(؛ ٢٤-١٠١
تستتريا اجلهتتتود الراميتتة إ  التصتتتديق علتتو اتفاةيتتتة حقتتوق ا اتتت ا   ٢٥-١٠١

 العربية السعودية(؛ذوي اإلعاةة )اململكة 
 التصديق علو اتفاةية حقوق ا ا ا  ذوي اإلعاةة )أرمينيا(؛  ٢٦-١٠١
التصديق علو اتفاةية عدة تقادة جرا   احتر  واجلترا   املرتك تة ضتد  ٢٧-١٠١

 اإلنسانية )أرمينيا(؛
مواصتتلة احتتوار متتا ال لتتدان املعنيتتة والوكتتاالت الدوليتتة وا تمتتا املتتد   ٢٨-١٠١

ستتتت  حالتتتتة حقتتتتوق اإلنستتتتان  نتتتتا ح ذلتتتت  حالتتتتة النستتتتاء وا ففتتتتار متتتتن أجتتتتل ح
 وا ا ا  ذوي اإلعاةة )الياابن(؛

التصتتتتتديق علتتتتتو ن تتتتتاة رومتتتتتا ا ساستتتتت  للمحكمتتتتتة اجلنا يتتتتتة الدوليتتتتتة  ٢9-١٠١
واالنضتتتتماة إ  االتفتتتتاق املتعلتتتتق ابمتيتتتتازات وحصتتتتا ت ا كمتتتتة اجلنا يتتتتة الدوليتتتتة 

 )إستونيا(؛
ن تتتتتاة رومتتتتتا ا ساستتتتت  للمحكمتتتتتة اجلنا يتتتتتة الدوليتتتتتة التصتتتتتديق علتتتتتو  ٣٠-١٠١

 )آيسلندا(؛
توجيتتد دعتتوة رإيتتة إ   يتتا املكلفتت  بتتوالدت ا متت  املتحتتدة التتوين  ٣١-١٠١

 ي ز بعد ح فل اهت  لزدرة أوزبكستان )هنغارد(؛ مل
وجيتتتد دعتتتوة دا متتتة إ  اإلجتتتراءات اخلاصتتتة  لتتتس حقتتتوق اإلنستتتان ت ٣٢-١٠١

 )بولندا(؛
عوة املقرر اخلا  املعين نسةلة التعتويري ومتو  متن ضترو  املعاملتة د ٣٣-١٠١

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملقرر اخلا  املعين حبالة املدا ع  عن 
 حقوق اإلنسان )النرويج(؛

توجيد دعوة مفتوحة إ  املكلف  بوالدت ح إفار اإلجراءات اخلاصتة  ٣٤-١٠١
 ق اإلنسان )هندوراس(؛وإ  آليات حقو 

 توجيد دعوة دا مة إ  اإلجراءات اخلاصة )الربتغار(؛ ٣٥-١٠١
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بشتتةن وضتتا ا اتت ا  عتتد    1954التصتتديق علتتو اتفاةيتتة عتتاة  ٣٦-١٠١
 بشةن خفض حاالت انعداة اجلنسية )سلو اكيا(؛ 1961اجلنسية واتفاةية عاة 

والربوتوكتتور اخلتتا   التصتتديق علتتو االتفاةيتتة اخلاصتتة بوضتتا الالج تت  ٣٧-١٠١
 ؛بوضا الالج   )الربازيل(

مواصتتتتتلة تعاو تتتتتا متتتتتا آليتتتتتات ا متتتتت  املتحتتتتتدة وهي تتتتتات املعاهتتتتتدات  ٣٨-١٠١
 )املغر (؛

مواصتتلة تواصتتلها وتعاو تتا متتا آليتتات ا متت  املتحتتدة حقتتوق اإلنستتان  ٣9-١٠١
 )ابكستان(؛

اإلنستتتان مواصتتتلة التعتتتاون ال ن تتتاء متتتا آليتتتات ا متتت  املتحتتتدة حقتتتوق  ٤٠-١٠١
 )فاجيكستان(؛

تعزيتتتز التعتتتاون متتتا من ومتتتة ا متتت  املتحتتتدة ح جمتتتار حقتتتوق اإلنستتتان  ٤١-١٠١
 )اجلزا ر(؛

متتتا املكلفتتت  بتتتوالدت ح إفتتتار اإلجتتتراءات  الفعلتتت مواصتتتلة تعاملهتتتا  ٤٢-١٠١
اخلاصتتتة  لتتتس حقتتتوق اإلنستتتان  وهي تتتات املعاهتتتدات واملفوضتتتية الستتتامية حقتتتوق 

 اإلنسان )أذربيجان(؛
االستتتتمرار ح تعزيزهتتتا لستتتيادة القتتتانون عتتتن فريتتتق التط يتتتق امللمتتتوس  ٤٣-١٠١

 للتشريعات اجلديدة ) رنسا(؛
ا راضتتت  والتستتتهيالت  ضتتتمان احتتتشاة الشتتتفا ية واإلنصتتتا  ح متتتنط ٤٤-١٠١

 العقارية للمستثمرين ) رنسا(؛
مواصتتتتلة اجلهتتتتود الراميتتتتة إ  تعزيتتتتز اإلفتتتتار القتتتتانو  التتتتوفين حقتتتتوق  ٤٥-١٠١

 اإلنسان )جورجيا(؛
اتتاملة حقتتوق اإلنستتان أتختتو ح االعت تتار التزاماهتتتا  وضتتا خطتتة وفنيتتة ٤٦-١٠١

الدولية  وتوجد جهود التنسيق ب  خمتلف خطت  العمتل الوفنيتة والتربامج احكوميتة 
 )ابرامواي(؛

مواصتتتتلة اجلهتتتتود امل وولتتتتة بشتتتتةن التثقيتتتتف ح جمتتتتار حقتتتتوق اإلنستتتتان  ٤٧-١٠١
 سلطات )املغر (؛لفا دة املوظف  وال

الن ر ح اختاذ متا يلتزة متن تتدابو أخترا لضتمان تعزيتز ووايتة حقتوق  ٤٨-١٠١
 اإلنسان واحردت ا ساسية نا يتمااو ما التزاماهتا وتعهداهتا الدولية )نيجود(؛

مواصتتتتلة عملهتتتتا ملواءمتتتتة تشتتتتريعاهتا الوفنيتتتتة متتتتا االلتزامتتتتات الدوليتتتتة  ٤9-١٠١
 روس (؛ وزبكستان )االحاد ال

مواصتتتلة التتتتدابو الراميتتتة إ  مكا حتتتة الفستتتاد  ال ستتتيما متتتن ختتتالر  ٥٠-١٠١
اعتمتتتاد ةتتتانون ملكا حتتتة الفستتتاد نتتتا يتمااتتتو متتتا املعتتتايو الدوليتتتة ح هتتتوا ا تتتار 

 )اجلزا ر(؛
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مواصلة تط يق  ج ابتكارية واخشاعات تكنولوجية وتطويرها من أجتل  ٥١-١٠١
 )أذربيجان(؛التقدم الفعار لل دمات العامة 

مواءمة التشريا ا ل  ملكا حة اإلرها  ما اإلفار الدويل ذي الصلة  ٥٢-١٠١
 )املكسي (؛

اختتتاذ اإلجتتراءات الالزمتتة لصتتون حقتتوق اإلنستتان ح ستتياق مكا حتتة  ٥٣-١٠١
 اإلرها  )أ غانستان(؛

توسيا نطاق خطة العمل الوفنية حقوق اإلنسان من خالر ات اع  ج  ٥٤-١٠١
 وض بتعزيز وواية حقوق اإلنسان )إندونيسيا(؛اامل للنه

مواصتتلة املمارستتة املتمثلتتة ح اعتمتتاد خطتت  وفنيتتة للعمتتل ح خمتلتتف  ٥٥-١٠١
 ا االت هبد  حس  حالة حقوق اإلنسان ح ال لد )فاجيكستان(؛

مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة إ  تعزيتتز املطسستتة الوفنيتتة حقتتوق اإلنستتان  ٥٦-١٠١
 ئ ابريس )مصر(؛ومواءمتها ما م اد

مواصتتلة تعزيتتز املركتتز التتوفين حقتتوق اإلنستتان ومكتتتري مفتتوض حقتتوق  ٥٧-١٠١
 اإلنسان )اهلند(؛

مضتتاعفة اجلهتتود الراميتتة إ  تعزيتتز مطسستتتها الوفنيتتة حقتتوق اإلنستتان  ٥٨-١٠١
 للتقيد ن ادئ ابريس )إندونيسيا(؛

نستتان وق اإلتكثيتتف اجلهتتود الراميتتة إ  مواءمتتة مطسستتتها الوفنيتتة حقتت ٥9-١٠١
 ما م ادئ ابريس )الفل  (؛

مواصتتتلة اجلهتتتود الراميتتتة إ  إنشتتتاء مطسستتتة وفنيتتتة حقتتتوق اإلنستتتان  ٦٠-١٠١
 تتوا ق ما م ادئ ابريس )ةطر(؛

إنشتتتاء مطسستتتة وفنيتتتة حقتتتوق اإلنستتتان تتمااتتتو متتتا م تتتادئ ابريتتتس  ٦١-١٠١
 )السنغار(؛

متااتيا ممتا متا م تادئ ضمان متاا  املطسسة الوفنية حقوق اإلنستان  ٦٢-١٠١
 ابريس )تومو(؛

التتد ا بعمليتتة تكييتتف املطسستتات القا متتة بغيتتة إنشتتاء مطسستتة وفنيتتة  ٦٣-١٠١
 ؛ن و قا مل ادئ ابريس )أورومواي(حقوق اإلنسا

مواصلة اجلهود للتعجيتل ابعتمتاد ةتانون الرةابتة العامتة وإنشتاء جمتالس  ٦٤-١٠١
 )اليمن(؛ عامة ح  يا اهلي ات احكومية

ضمان االتساق الكامل ملكتري مفوض حقوق اإلنستان )أمت  امل تامل(  ٦٥-١٠١
 ما م ادئ ابريس )أ غانستان(؛

فلتتري التعتتاون التقتتين متتا املفوضتتية الستتامية حقتتوق اإلنستتان إلنشتتاء  ٦٦-١٠١
 آلية وفنية دا مة ملتابعة تنفيو التوصيات الدولية حقوق اإلنسان )ابرامواي(؛
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آليتتتتة وفنيتتتتة للتنستتتتيق والتنفيتتتتو واإلبتتتتال  واملتابعتتتتة   الن تتتتر ح إنشتتتتاء ٦٧-١٠١
تعزيتتز ايليتتة القا متتة  متااتتياا متتا العناصتتر ا تتددة ح دليتتل املفوضتتية الصتتادر ح  أو

 بشةن ايليات الوفنية لإلبال  واملتابعة )الربتغار(؛ 2016عاة 
 1تعريتتف التمييتتز العنصتتري وإدراا  يتتا العناصتتر التتواردة ح املتتتادة  ٦٨-١٠١

متتتن االتفاةيتتتة الدوليتتتة للقضتتتاء علتتتو  يتتتا أاتتتكار التمييتتتز العنصتتتري ح تشتتتريعاهتا 
 )كوت ديفوار(؛

اختتتتتتاذ  يتتتتتا التتتتتتدابو املناستتتتت ة لتحستتتتت  ال تتتتترو  املعيشتتتتتية جلميتتتتتا  ٦9-١٠١
ا تجتتتتزين  وكتتتتتول  منتتتتتا أي ظتتتتتاهرة إلستتتتتاءة املعاملتتتتتة أو التعتتتتتويري ح الستتتتتجون 

 )اليو ن(؛
والستتتتجناء ح االتصتتتتار ألستتتتره  وا ف تتتتاء  ضتتتتمان حقتتتتوق ا تجتتتتزين ٧٠-١٠١

 والتشاور ما حماة من اختياره  ح إفار من اخلصوصية والثقة )بولندا(؛
إمحتتتتة إمكانيتتتتة الوصتتتتور إ  أمتتتتاكن االحتجتتتتاز للمتتتتراة   املستتتتتقل   ٧١-١٠١

 )ليتوانيا(؛
مواصتتتلة عمليتتتة اإل تتتراا عتتتن  يتتتا الستتتجناء السياستتتي   إ  جانتتتري  ٧٢-١٠١

ليتتتتة ملواءمتتتتة التشتتتتريعات متتتتا اإلفتتتتار التتتتدويل اخلتتتتا  ابحقتتتتوق املدنيتتتتة القيتتتتاة بعم
 والسياسية )املكسي (؛

مراجعتتتتة املمارستتتتتات ح مرا تتتتتق االحتجتتتتتاز متتتتتن أجتتتتتل القضتتتتتاء علتتتتتو  ٧٣-١٠١
واست داة الرصد  است داة التعويري ومو  من ضرو  املعاملة أو العقوبة القاسية 

ات املتعلقتة هبتو  املمارستات ومقاضتاة املستقل  والتحقيق بصورة ااملة ح االدعاء
 مرتك يها )كندا(؛

 إجتتتتراء اإلصتتتتالحات القضتتتتا ية وإصتتتتالو مطسستتتتات الستتتتجون و قتتتتاا  ٧٤-١٠١
 للقانون الدويل )النرويج(؛

اإل تتراا عتتن  يتتا ا اتت ا  املستتجون  بتتته  ذات دوا تتا سياستتية  ٧٥-١٠١
 )السويد(؛

الكامتتتل دون عتتتا ق إمتتتالق ستتتجن جاستتتلي   وتيستتتو ستتت ل الوصتتتور  ٧٦-١٠١
للجنتتتتة الصتتتتليري ا وتتتتر الدوليتتتتة  متتتتراض الرصتتتتد  والتصتتتتديق علتتتتو الربوتوكتتتتور 
االختياري التفاةية مناهضة التعويري ومو  متن ضترو  املعاملتة أو العقوبتة القاستية 

 أو الالإنسانية أو املهينة )أسشاليا(؛
ملستتتتتقل اإلدانتتتتة العلنيتتتتة ملمارستتتتة التعتتتتويري وإنشتتتتاء ن تتتتاة للتفتتتتتي  ا ٧٧-١٠١

ومراة تتتة أمتتتاكن االحتجتتتاز متتتن أجتتتل منتتتا إمكانيتتتة اللجتتتوء إ  التعتتتويري ح أمتتتاكن 
 االحتجاز تل  )بلجيكا(؛

تعزيتتتتتز ايليتتتتتة الوفنيتتتتتة ملنتتتتتا التعتتتتتويري والتصتتتتتديق علتتتتتو الربوتوكتتتتتور  ٧٨-١٠١
 (؛ رنسااالختياري التفاةية مناهضة التعويري )
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توا تتتتتق تعريتتتتتف  متتتتتن القتتتتتانون اجلنتتتتتا   لضتتتتتمان 235تعتتتتتديل املتتتتتادة  ٧9-١٠١
ما القانون الدويل حقوق اإلنسان  ودعوة املقرر اخلا  املعتين  مماا  التعويري توا قاا 

نستتتتةلة التعتتتتويري ومتتتتو  متتتتن ضتتتترو  املعاملتتتتة أو العقوبتتتتة القاستتتتية أو الالإنستتتتانية 
 املهينة إ  زدرة أوزبكستان )أملانيا(؛ أو

د حق واختاذ املزيد اإل راا عن  يا ا ا ا  الوين سجنوا بغو وج ٨٠-١٠١
متتن التتتدابو اهلاد تتة إ  وضتتا حتتد للتعتتويري وإستتاءة املعاملتتة ح مرا تتق االحتجتتاز 

 )هنغارد(؛
و عالتتتة ح  يتتتا ادعتتتاءات التعتتتويري  ونزيهتتتةإجتتتراء حقيقتتتات ستتتريعة  ٨١-١٠١

وستوء املعاملتتة  ومقاضتاة ومعاة تتة  يتتا املستطول   نتتن  تتيه  موظفتو إنفتتاذ القتتانون 
 لندا(؛ير آالسجون )و 

اختتتتاذ تتتتدابو لوضتتتا حتتتد للتعتتتويري  وتنفيتتتو توصتتتيات آليتتتات ا متتت   ٨٢-١٠١
 املتحدة ح هوا الصدد )ايل (؛

مواصتتتلة اجلهتتتود الراميتتتة إ  مكا حتتتة التعتتتويري واملعاملتتتة أو العقوبتتتة  ٨٣-١٠١
القاستتتية أو الالإنستتتانية أو املهينتتتة متتتن ختتتالر حستتت  تشتتتريعات وإجتتتراءات إنفتتتاذ 

 الروس (؛القانون )االحاد 
التصتتتتديق علتتتتو الربوتوكتتتتور االختيتتتتاري التفاةيتتتتة مناهضتتتتة التعتتتتويري  ٨٤-١٠١

وإنشتتاء آليتتة وةا يتتة وفنيتتة و قتتاا لتتول   وتعزيتتز التحقيتتق واملالحقتتة القضتتا ية بشتتةن 
  يا ادعاءات التعويري )تشيكيا(؛

االستتتتمرار ح تتتتو و التتتتدريري املناستتتري للمحتتتام  واملتتتدع  العتتتام   ٨٥-١٠١
 من أجل إجناز اإلصالحات القضا ية )الياابن(؛والقضاة 

إنشتتاء آليتتتات لالعتتتشا  ابحقيقتتتة وتعتتتويض ضتتتحاد أحتتتدا  أنتتتد ان  ٨٦-١٠١
 )املكسي (؛

اعتماد تشريا يضمن االستقالر التاة للقضاء وممارسة املهتن القانونيتة  ٨٧-١٠١
 للمعايو الدولية )املكسي (؛ و قاا 
 تهاة الراميتتتتتة إ  زددة اتتتتتفا ية ستتتتتلطمواصتتتتتلة تعزيتتتتتز اجلهتتتتتود اجلاريتتتتت ٨٨-١٠١

 القضا ية ) هورية كورد(؛
اختتتاذ  يتتا التتتدابو الالزمتتة لضتتمان استتتقالر ونزاهتتة الن تتاة القضتتا    ٨9-١٠١

 )سويسرا(؛
مواصتتتتتتتتلة اختتتتتتتتتاذ خطتتتتتتتتوات متتتتتتتتن أجتتتتتتتتل تعزيتتتتتتتتز الن تتتتتتتتاة القضتتتتتتتتا    9٠-١٠١

 )فاجيكستان(؛
واحتتتتردت الش صتتتتية تنفيتتتتو ا ولتتتتودت الوفنيتتتتة ح ميتتتتدان احقتتتتوق  9١-١٠١

 )كواب(؛
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التنفيو الكامل للمراسي  احكومية الي ح ر التع  تة القسترية للعتامل   9٢-١٠١
ح القطتتتاع العتتتاة والطتتتال   وتتتتو و إمكانيتتتة الوصتتتور للمن متتتات متتتو احكوميتتتة 

 ر )أسشاليا(؛ااملستقلة لرصد حقوق العم
ريتتة التع تتو واإلعتتالة مواصتتلة وتوستتيا اجلهتتود امل وولتتة  يمتتا يتعلتتق حب 9٣-١٠١

 ) رنسا(؛
 من أجل زددة حرية الصحا ة )جورجيا(؛ حثيثةأخرا  اختاذ خطوات 9٤-١٠١
الستتماو لوستتا   اإلعتتالة ابلعمتتل دون تتتدخل متتن احكومتتة  وضتتمان  9٥-١٠١

الوصتتتور إ   يتتتا مصتتتادر املعلومتتتات  نتتتا ح ذلتتت  املصتتتادر ا جن يتتتة واإلنشنتتتز 
 )أملانيا(؛
ا القيود املفروضة علو احق ح حرية الرأي والتع تو  وضتمان  ي ر ا 9٦-١٠١

 واية كاملة وإعماهلا )ما (؛ ح السر والعلنواية احق ح ا اهرة ابلدين 
اختتتاذ التتتدابو الالزمتتة لضتتمان ممارستتة  يتتا ا اتت ا  ممارستتة ستتلمية  9٧-١٠١

ا يتعلتتق ابملتتدا ع  عتتن للمعتتايو الدوليتة  وال ستتيما  يمتت حقهت  ح حريتتة التع تتو و قتتاا 
 حقوق اإلنسان )ا رجنت (؛

لضتتتتمان املمارستتتتة املشتتتتروعة للحتتتتق ح حريتتتتة  ملموستتتتةتتتتتدابو  اختتتتتاذ 9٨-١٠١
 التع و  واحرية النقابية وحرية املعتقد )النرويج(؛

اإل تتتراا عتتتن  يتتتا الصتتتحفي  ا تجتتتزين بتتتته  ذات دوا تتتا سياستتتية  99-١٠١
 )سلو اكيا(؛

حتتاالت عنتتف الشتترفة  املتجليتتة حمتتا الصتتحا ة احتترة الكتتف عتتن ة ١٠٠-١٠١
 واالحتجاز والرةابة )سلو اكيا(؛

مواءمتتتة ا حكتتتاة القانونيتتتة التتتي تقيتتتد احتتتق ح حريتتتة التع تتتو وحريتتتة  ١٠١-١٠١
وسا   اإلعالة ما االلتزامات الدولية  وزبكستان ح جمار حقوق اإلنستان  نتا ح 

 علومتتتتتات وعلتتتتتو اتتتتت كة اإلنشنتتتتتز أيضتتتتتاا ذلتتتتت  الستتتتتماو ابلوصتتتتتور الفعلتتتتت  إ  امل
 )السويد(؛

ضمان ممارسة كل ا  راد  نن  تيه  املتدا عون عتن حقتوق اإلنستان  ١٠٢-١٠١
 ه  ح حرية التع و والوصور إ  املعلومات )سويسرا(؛والصحفيون  حق  

ضتتتتمان حريتتتتة التع تتتتو والتجمتتتتا واحريتتتتة النقابيتتتتة  وإ تتتتاء مضتتتتايقة  ١٠٣-١٠١
واملتتتتدا ع  عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتان ومتتتتن  ارستتتتون حقهتتتت  الدستتتتتوري ح الصتتتحفي  

 االحتجاا السلم  )اململكة املتحدة لربيطانيا الع مو وآيرلندا الشمالية(؛
اإل تتتتراا عتتتتن  يتتتتا ا اتتتت ا  املستتتتجون  علتتتتو أستتتتاس انتمتتتتا ه   ١٠٤-١٠١

متتن القتتانون اجلنتتا   لتمديتتد أحكتتاة  221عتتن استتت داة املتتادة  السياستت   والكتتف  
 لسجن دون مربر )أسشاليا(؛ا
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إ   العمتتوةمواصتتلة تنفيتتو التتتدابو الراميتتة إ  توستتيا نطتتاق وصتتور  ١٠٥-١٠١
 املعلومات القانونية وتوسيا نطاق العمل التثقيف  املوجد ح هوا ا ار )بيالروس(؛

أن تكتتتون  يتتتا ا اكمتتتات  نتتتا  يهتتتا حماكمتتتات ا اتتت ا   ضتتتمان ١٠٦-١٠١
 مراعيتتتة يمتتتا يتعلتتتق ابلعضتتتوية ح من متتتات دينيتتتة حم تتتورة   املتهمتتت  ابإلرهتتتا  أو

 لمعايو الدولية للمحاكمة العادلة ) نلندا(؛ل
الن تتتر ح مستتتةلة إلغتتتاء اتتترور التستتتجيل املرهقتتتة والقمعيتتتة  وإلغتتتاء  ١٠٧-١٠١

املمارسات احكومية التدخلية  نا ح ذل  الرصد واالةتحاة  والي تنته  احق ح 
 عتقد )ما (؛حرية الدين أو امل

بست ري  اإل راا عن  يا سجناء الرأي املعتقل  أو ا تجزين تعسفاا  ١٠٨-١٠١
 عقيدهت  )ما (؛

ور تتتا اعتمتتتاد تتتتدابو  عالتتتة لتعزيتتتز ووايتتتة حريتتتة التتتدين أو املعتقتتتد   ١٠9-١٠١
 ومنا التمييز )إيطاليا(؛يود املتعلقة هبا الق

إلداريتتتتة املتعلقتتتتة حبريتتتتة التتتتدين مراجعتتتتة أحكتتتتاة القتتتتوان  اجلنا يتتتتة وا ١١٠-١٠١
متتتتن العهتتتتد التتتتدويل اخلتتتتا  ابحقتتتتوق املدنيتتتتة  18املعتقتتتتد لكتتتت  تتقيتتتتد ابملتتتتادة  أو

 والسياسية )كندا(؛
مراجعة ما يسمو بقوان  "التطر " الديين لر تا الصتفة اجلرميتة عتن  ١١١-١٠١

ا نشتتتطة الدينيتتتة الستتتلمية  وت ستتتي  اتتترور تستتتجيل ا موعتتتات الدينيتتتة  وإلغتتتاء 
 لعقوابت علو املراسالت املتعلقة اب دبيات الدينية )الوالدت املتحدة ا مريكية(؛ا

التتتتدع  العلتتتتين لعمتتتتل املتتتتدا ع  واملتتتتدا عات عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتان  ١١٢-١٠١
والصتتحفي  املستتتقل   وال ستتيما متتن ختتالر التحقيتتق املنهجتت  ح حتتاالت أعمتتار 

يهتا وتعتويض ضتحادها وإعتادة العنف أو املضايقة املوجهتة ضتده   ومالحقتة مرتك 
 أتهيله  )بلجيكا(؛

كفالتتتة القيتتتاة بتحقيقتتتات  وريتتتة ومستتتتقلة واتتتاملة ح  يتتتا التقتتتارير  ١١٣-١٠١
املتعلقة ابالعتداء علتو املتدا ع  عتن حقتوق اإلنستان والصتحفي  ونشتطاء ا تمتا 

 املد  ومضايقته   وتقدم املسطول  عنها إ  العدالة )إستونيا(؛
إ تتتاء  تتترم التشتتتهو وإدراجتتتد ضتتتمن القتتتانون املتتتد  ف قتتتاا للمعتتتايو  ١١٤-١٠١

 الدولية )إستونيا(؛
إارا  ا تما املد  ا وزبك  واجلهات الفاعلتة الدوليتة علتو نطتاق  ١١٥-١٠١

أوستتا ح تنفيتتو القتترارات  وال ستتيما ملنتتا التعتتويري  وإةتترار حريتتة وستتا   اإلعتتالة 
 اصيل القطن ) رنسا(؛وحس  ظرو  العمل أثناء جين حم

أن تعمتتتل  يتتتا من متتتات ا تمتتتا املتتتد  ومن متتتات حقتتتوق  ضتتتمان ١١٦-١٠١
املرهقتة  الق ليتة اإلنسان دون عا ق بر ا ارور التسجيل التقييدية  وأن مة املوا قة

 علو الربامج والرةابة علو املط وعات )أملانيا(؛
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 املد  )العراق(؛تو و املزيد من الدع  لتيسو عمل ا تما  ١١٧-١٠١
هتي تتتة بي تتتة آمنتتتة لعمتتتل املتتتدا ع  عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان  نتتتن  تتتيه   ١١٨-١٠١

النساء املدا عات عن حقوق اإلنسان  والتحقيق ح  يتا التقتارير املتعلقتة نضتايقة 
 املدا ع  عن حقوق اإلنسان )بولندا(؛

تعزيز اجلهتود الراميتة إ  هتي تة بي تة  كتن  يهتا للصتحفي  واملتدا ع   ١١9-١٠١
للمعتتايو الدوليتتة  عمتتل حبريتتة و قتتاا العتتن حقتتوق اإلنستتان واملن متتات متتو احكوميتتة 

 )إيطاليا(؛
 ن مات حقوق اإلنسان )الكويز(؛ملمواصلة تقدم الدع   ١٢٠-١٠١
ملن متتتتتتات متتتتتتو املتعلتتتتتتق اب 2015مراجعتتتتتتة ةتتتتتتانون حزيران/يونيتتتتتتد  ١٢١-١٠١

احكومية  والقوان  املتعلقة ابلتشهو ملواءمتها ما املعايو الدولية  نا  يهتا التزامتات 
 أوزبكستان نوجري العهد الدويل اخلا  ابحقوق املدنية والسياسية )ليتوانيا(؛

 عتتتتن حقتتتتوق  املن متتتتات متتتتو احكوميتتتتة واملتتتتدا ع ممارستتتتةضتتتتمان  ١٢٢-١٠١
قتتوه  ح حريتتة التع تتو واحريتتة حر أ تتراد ا تمتتا املتتد    وستتا اإلنستتان والصتتحفي

 النقابية والتجما السلم  )ليتوانيا(؛
االتفاق علو موعد م كر ومض ور لتزدرة املقترر اخلتا  املعتين حبالتة  ١٢٣-١٠١

 يرلندا(؛آ) املدا ع  عن حقوق اإلنسان  علو النحو املوصو بد سابقاا 
 متتتات ا تمتتتا املتتتد  الوفنيتتتة والدوليتتتة متتتنط اإلذن متتتو املقيتتتد ملن ١٢٤-١٠١

للتع  ة القسرية املزعومتة للمتوافن   متراض جتين القطتن  وحرإبجراء رصد مستقل 
 )سلو ينيا(؛

جعتتتل عمليتتتة واتتترور تستتتجيل املن متتتات متتتو احكوميتتتة املستتتتقلة  ١٢٥-١٠١
 العاملة ح جمار حقوق اإلنسان أكثر مرونة )إس انيا(؛

 2018أدر/متتتتتايو  4للمرستتتتتوة الرملستتتتت  املتتتتتطر   التنفيتتتتتو الكامتتتتتل ١٢٦-١٠١
 )الوالدت املتحدة ا مريكية(؛

مواصتتلة تعزيتتز التمتتتا ابحتتق ح احريتتة النقابيتتة واحتتق ح املشتتاركة ح  ١٢٧-١٠١
الشتتتطون العامتتتة  وتيستتتو تستتتجيل املن متتتات متتتو احكوميتتتة وعملهتتتا دون عوا تتتق  

وكتتتول  تستتتهيل تستتتجيل وعمتتتل  يهتتتا تلتتت  التتتي تركتتتز علتتتو حقتتتوق اإلنستتتان   نتتتا
 ا حزا  السياسية املعارضة )تشيكيا(؛

مواصلة جهودهتا ح جمتار ح تر الترق ومكا حتة اال تار اب ات ا   ١٢٨-١٠١
 ) هورية إيران اإلسالمية(؛

مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إ  مكا حتتة اال تتار ابل شتتر بصتتورة اتتاملة  ١٢9-١٠١
 و عالة )كازاخستان(؛

الت علو القانون اجلنا    ترتري املسطولية اجلنا ية علتو إدخار تعدي ١٣٠-١٠١
 اال ار اب ففار واستغالر ا ففار ح ال غاء وح املواد اإلابحية )ةوميزستان(؛
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كا حتتتتة اال تتتتار اب اتتتت ا  واجلتتتترا   ا ختتتترا ملمضتتتتاعفة اجلهتتتتود  ١٣١-١٠١
 املتصلة بد )نيجود(؛

 اال تتتتار ابلنستتتاء وا ففتتتتار  ة اجلهتتتود الراميتتتتة إ  مكا حتتتةفمضتتتاع ١٣٢-١٠١
املتتتوارد ال شتتترية واملاليتتتة  صوضتتتمان احمايتتتة املال متتتة للضتتتحاد عتتتن فريتتتق ختصتتتي

 للمطسسات املسطولة )هندوراس(؛
عتتتتن  201٧آ /أمستتتطس  8التنفيتتتو الفعتتتار للقتتتترار الصتتتادر ح  ١٣٣-١٠١

لتترق ملكا حتتة  يتتا أاتتكار ا جملتتس التتوزراء واختتتاذ مزيتتد متتن التتتدابو ا تتددة زمنيتتاا 
 والعمل القسري  وال سيما ح ةطاع  القطن واحرير )الربتغار(؛

 كل أاكار اال ار ابلنساء وا ففار )دولة  لسط (؛  واملعاة ة عل ١٣٤-١٠١
 اعتماد  ج مشويل ح مكا حة ال غاء )دولة  لسط (؛ ١٣٥-١٠١
ار مواصلة جهودها الرامية إ  إحراز تقدة ملمتوس ح مكا حتة اال ت ١٣٦-١٠١

 ابل شر )تركمانستان(؛
تعزيز القوان  املتعلقة حبماية ضتحاد اال تار ابل شتر  وكفالتة تشتديد  ١٣٧-١٠١

 العقوابت ضد املسطول  عن اال ار )اإلمارات العربية املتحدة(؛
مواصتتلة تعزيتتز الضتتما ت ضتتد استتت داة العمتتل القستتري ح ةطتتاع  ١٣٨-١٠١

 القطن )إستونيا(؛
إلغتتتاء ن تتتاة احصتتتص ح ةطتتتاع  بتتتتدابو منهتتتال القستتتري  إ تتتاء العمتتت ١٣9-١٠١

 القطن  والسماو ابلرصد املستقل ح هوا الصدد ) نلندا(؛
مواصتتلة التعتتاون متتا من متتة العمتتل الدوليتتة بشتتةن مكا حتتة العمتتل  ١٤٠-١٠١

 القسري ) رنسا(؛
التعاون ما من مة العمل الدولية إل تاء االستت داة املنهجت  للعمتل  ١٤١-١٠١

 خطة ااملة إل اء است دامد )كندا(؛ االقسري لل الغ  ح ةطاع القطن  ووض
  نا ح ذل  ح ةطاع جين القطن  القضاء علو العمل القسري كلياا  ١٤٢-١٠١

متتن ختتالر اإلنفتتاذ الفعتتار لإلفتتار القتتانو  التتوي ر تتر العمتتل القستتري وإخضتتاع 
 املسطول  عن االنتهاكات للمساءلة )هولندا(؛

تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة إ  حستت  ظتترو  العمتتل ح ةطتتاع إنتتتاا القطتتن  ١٤٣-١٠١
 وتعزيز الضما ت ضد است داة العمل القسري  وخباصة عمل ا ففار )سلو ينيا(؛

املن متتتات الدوليتتتة للقضتتتاء علتتتو  امواصتتتلة العمتتتل بصتتتورة وثيقتتتة متتت ١٤٤-١٠١
يات من متة العمتل الدوليتة لعمل القسري وضمان التقيد بتوصا املفضية إ العوامل 

 ح كل القطاعات )اململكة املتحدة لربيطانيا الع مو وآيرلندا الشمالية(؛
إ اء العمل القسري بضمان التنفيو املتسق  اكار احماية اجلديتدة  ١٤٥-١٠١
 ر  نا ح ذل  عن فريق اإلدارات ا لية )الوالدت املتحدة ا مريكية(؛اللعم
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يد من اخلطوات للقضاء علو العمل القسري  وال ستيما ح اختاذ املز  ١٤٦-١٠١
 صناعة القطن )تشيكيا(؛

مواصتتتلة تتتتو و التتتدع  واحمايتتتة لاستتترة بوصتتتفها الوحتتتدة الط يعيتتتة  ١٤٧-١٠١
 وا ساسية للمجتما )مصر(؛

مواصلة اجلهود الرامية إ  دع  تنفيو معايو العمتل الدوليتة ح ال لتد  ١٤٨-١٠١
 القا   ما من مة العمل الدولية )ملديف(؛عن فريق تعاو ا 

بتتتت  املنتتتتافق احضتتتترية  اهلتتتتوةالراميتتتتة إ  تقلتتتتيص  مواصتتتتلة جهودهتتتتا ١٤9-١٠١
 والريفية ح ميدا  التعلي  والرعاية الصحية ) هورية كورد الد قرافية الشع ية(؛

مواصتتتتتتتتلة تعزيتتتتتتتتز التنميتتتتتتتتة املستتتتتتتتتدامة ح امليتتتتتتتتدان  االةتصتتتتتتتتادي  ١٥٠-١٠١
   والر ا من مستوا معيشة السكان  وإرساء أساس مت  لتمتا اع ها واالجتماع

 جبميا حقوق اإلنسان )الص (؛
مواصتتتتلة تعزيتتتتز سياستتتتاهتا االجتماعيتتتتة الناجحتتتتة بشتتتتةن تتتتتو و  تتتتر   ١٥١-١٠١

احصور علو خدمات التعلي  والصحة  وال سيما ابلنس ة للنساء وا ففار  وكتول  
عزيتز العمالتة  والتغويتة واملستاعدة لفا تدة الف تات ا كثتر براجمها الناجحتة الراميتة إ  ت

 ضعفا ح إفار مكا حة الفقر والتفاوت االجتماع  ) هورية  نزويال ال وليفارية(؛
تنفيتتتو استتتشاتيجية العمتتتل املتعلقتتتة اب تتتاالت اإلمنا يتتتة اخلمستتتة ذات  ١٥٢-١٠١

 )بيالروس(؛ 2021ا ولوية ح  هورية أوزبكستان حبلور عاة 
تط يتتق استتشاتيجية العمتتتل املتعلقتتة اب تتتاالت اإلمنا يتتة اخلمستتتة ذات  ١٥٣-١٠١

 )كواب(؛ 2021-201٧ا ولوية لفشة 
اعتمتتتاد التتتتدابو القانونيتتتة والسياستتتية لتحستتت  إمكانيتتتة احصتتتور علتتتو  ١٥٤-١٠١

الشبيتتتة اجلنستتتية الشتتتاملة داختتتل املتتتدارس وخارجهتتتا متتتن أجتتتل زددة الستتتلو  الصتتتح  
ابحيتتتاة اجلنستتتية  والصتتتحة اإلجنابيتتتة والوةايتتتة متتتن  تتتووس نقتتتص املناعتتتة  يتعلتتتق  يمتتتا

ال شتترية  متتا الشكيتتز بوجتتد ختتا  علتتو الف تتات املعرضتتة لل طتتر  متتن ة يتتل العتتامالت 
 املهاجرات  والسكان الريفي   ومتعاف  امل درات  واملشتغل  ابجلنس )هندوراس(؛

الصتتتتحة وال ي تتتتة الن يفتتتتة تعزيتتتتز حتتتتق ستتتتكان منطقتتتتة حبتتتتر ايرار ح  ١٥٥-١٠١
 ) هورية كورد(؛

مواصلة تعزيز املطسسة الوفنية حقوق اإلنسان ح امتثار مة مل تادئ  ١٥٦-١٠١
 ابريس )ني ار(؛ 

تعزيز جهودها الرامية إ  زددة توسيا نطاق الن اة التعليمت  لفا تدة  ١٥٧-١٠١
 ن اإلسالمية(؛اىت   ات العموة  وال سيما النساء والفتيات ) هورية إيرا

مواصلة بور اجلهود الالزمة لتو و التعلي  الشتامل جلميتا ا ففتار   ١٥٨-١٠١
 نن  يه  ذوو االحتياجات اخلاصة )بلغارد(؛
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التصتتتدي للفستتتاد ح ن تتتاة التعلتتتي  لضتتتمان إزالتتتة  يتتتا التكتتتاليف  ١٥9-١٠١
 اخلفية و/أو مو الرإية )ماليزد(؛

ب  املنافق احضترية والريفيتة ح  ارق القا مةاحد من الفو السع  إ   ١٦٠-١٠١
 توزيا املعلم  ح التعلي  االبتدا  )الربتغار(؛

تعزيز اجلهود الرامية إ  ضتمان حقتوق املترأة  ووايتة النستاء بفعاليتة  ١٦١-١٠١
 أكرب )مصر(؛

وضتتتتا سياستتتتات متتتتن أجتتتتل القضتتتتاء علتتتتو التعقتتتتي  القستتتتري وحستتتت   ١٦٢-١٠١
 سات تو و  ر  حصور املرأة علو عمل ال ق )ابرامواي(؛سياسات منا احمل وسيا

تشجيا دخور املرأة إ  االةتصاد الرإت   وتط يتق تشتريعات تكفتل  ١٦٣-١٠١
 املساواة ح ا جر عن العمل املتساوي القيمة )آيسلندا(؛

مواصتتتلة تنفيتتتو خمتلتتتف السياستتتات املتعلقتتتة ابملستتتاواة بتتت  اجلنستتت   ١٦٤-١٠١
 ء وا ففار وا ا ا  ذوي اإلعاةة )اهلند(؛وواية حقوق النسا

مواصلة تعزيز املساواة ب  اجلنست  ووايتة حقتوق النستاء وا ففتار  ١٦٥-١٠١
 وا ا ا  ذوي اإلعاةة والف ات الضعيفة ا خرا )الص (؛

اختاذ املزيد من التدابو التشريعية ومواصلة السياسات العامة الراميتة  ١٦٦-١٠١
 حقوق املرأة  وتيسو متكينها )بلغارد(؛إ  تعزيز وواية 

اعتماد ةانون بشةن املساواة ح احقوق والفتر  بت  الرجتل واملترأة   ١٦٧-١٠١
 وكول  خطة عمل وفنية بشةن هوا املوضوع )ةوميزستان(؛

مواصلة تقدم املستاعدة وتعزيتز النهتوض ابملترأة ح ا تمتا ) هوريتة  ١٦٨-١٠١
 الشع ية(؛الو الد قرافية 

اختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق التكا ط ب  اجلنس  ح ن تاة التعلتي   ١٦9-١٠١
العتتايل  ومعاجلتتتة احتتتواجز التتتي تعتتتشض التعلتتي  متتتو التقليتتتدي واملستتتارات الوظيفيتتتة 

 للفتيات والنساء ح ال لد )ماليزد(؛
)اجل تل  اعتماد خطة عمل وفنية ااملة لتعزيز املستاواة بت  اجلنست  ١٧٠-١٠١

 ا سود(؛
مواصلة اجلهود الرامية إ  تعزيتز متكت  املترأة واملستاواة بت  اجلنست   ١٧١-١٠١

 )ني ار(؛
مضاعفة جهودها الرامية إ  تعزيز ووايتة حقتوق املترأة  نتا ح ذلت   ١٧٢-١٠١

 التدابو الرامية إ  تعزيز متثيل املرأة ح مناصري القيادة وصنا القرار )ابكستان(؛
اختاذ خطوات إضا ية لتحقيق التكا ط ب  اجلنس  ح التعلي  العتايل  ١٧٣-١٠١

والتغلري علو العق ات الي تعشض س ل التعلي  متو التقليتدي واملستارات الوظيفيتة 
 ؛للفتيات والنساء)الربتغار(
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اعتماد إفار ةانو  وتن يم  يضتمن املستاواة ح احقتوق بت  الرجتل  ١٧٤-١٠١
القوان  اجلديدة ما اتفاةية القضاء علو  يتا أاتكار التمييتز ضتد واملرأة  نواءمة 
 املرأة )ايل (؛

االستثمار ح املزيد من اجلهود من أجل خفتض ال طالتة  ال ستيما ح  ١٧٥-١٠١
تتت ل صتتفو  النستتتاء  ح القطتتتاع الزراعتتت  وح صتتتفو  املنحتتتدرين متتتن  اعتتتات الرح 

 )صربيا(؛
ستاواة بت  اجلنست  و قتا التفاةيتة اعتماد تشريعات جديتدة بشتةن امل ١٧٦-١٠١

القضتتاء علتتو  يتتا أاتتكار التمييتتز ضتتد املتترأة  وإعتتداد خطتتة عمتتل وفنيتتة اتتاملة 
لتعزيتتتز املستتتاواة بتتت  اجلنستتت  وحستتت  دور املتتترأة ح احيتتتاة السياستتتية واالةتصتتتادية 

 والعامة وموها من جماالت احياة )سلو ينيا(؛
مان املستتاواة بتت  اجلنستت  ح التعلتتي  اختتتاذ املزيتتد متتن اخلطتتوات لضتت ١٧٧-١٠١

 العايل )دولة  لسط (؛
مراجعتتتتة التشتتتتريعات الوفنيتتتتة واعتمتتتتاد ةتتتتوان  جديتتتتدة تتوا تتتتق متتتتا  ١٧٨-١٠١

أحكتتاة اتفاةيتتة القضتتاء علتتو  يتتا أاتتكار التمييتتز ضتتد املتترأة  ووضتتا خطتتة عمتتل 
 وفنية ااملة لتعزيز املساواة ب  اجلنس  )تومو(؛

املستتاواة بتت  اجلنستت  متتن أجتتل ضتتمان املستتاواة ح احقتتوق مواءمتتة  ١٧9-١٠١
 )تركمانستان(؛

التتتي ةتتتدمتها جلنتتتة القضتتتاء  2015التنفيتتتو الكامتتتل لتوصتتتيات عتتتاة  ١٨٠-١٠١
علتتو التمييتتز ضتتد املتترأة  وستتن ةتتوان  بشتتةن املستتاواة بتت  اجلنستت  والعنتتف املنتتزيل 

املترأة )اململكتة املتحتدة تتوا ق متا اتفاةيتة القضتاء علتو  يتا أاتكار التمييتز ضتد 
 لربيطانيا الع مو وآيرلندا الشمالية(؛

اختتتتاذ تتتتدابو ملموستتتة ملكا حتتتة العنتتتف اجلنستتتا   وال ستتتيما التتتزواا  ١٨١-١٠١
 امل كر والعنف املنزيل  ح  يا أحناء ال لد  نا ح ذل  ح املنافق الريفية )بلجيكا(؛

 مكان العمل )آيسلندا(؛ وح ر  ح تعريف التحرش اجلنس  حديداا  ١٨٢-١٠١
 القياة خبطوات أخرا ملكا حة العنف ضد املرأة )إيطاليا(؛ ١٨٣-١٠١
اعتمتتتتتاد تتتتتتدابو اتتتتتاملة ملنتتتتتا  يتتتتتا أاتتتتتكار العنتتتتتف ضتتتتتد النستتتتتاء  ١٨٤-١٠١

 التشريعات ذات الصلة )ةوميزستان(؛بطرق منها سن والفتيات  
اة بتتت  اجلنستتت  التعجيتتتل ابلتعتتتديل املتتتتوخو للتشتتتريا لتعزيتتتز املستتتاو  ١٨٥-١٠١

ومعاة ة العنف اجلنسا  والتصتديق علتو اتفاةيتة جملتس أورواب بشتةن منتا ومكا حتة 
العنف ضد املرأة والعنف املنزيل والربوتوكور االختياري التفاةية القضتاء علتو  يتا 

 أاكار التمييز ضد املرأة )إس انيا(؛
متتا القواعتتد اعتمتتاد تشتتريعات بشتتةن العنتتف ضتتد املتترأة نتتا يتمااتتو  ١٨٦-١٠١

 واملعايو الدولية )السويد(؛
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ا أحكتاة اتفاةيتة القضتاء علتو  يتا ا ة التشتريعات ا ليتة إلدر ممواء ١٨٧-١٠١
 ؛أاكار التمييز ضد املرأة )أورومواي(

وإدراجهمتا  ةانونيتاا  تعريف جر ي العنف املنزيل والعنف اجلنسا  تعريفاا  ١٨٨-١٠١
 امليل اجلنس  واهلوية اجلنسانية )أورومواي(؛ح القانون اجلنا    ما مراعاة 

الن تتر ح إمكانيتتة اعتمتتاد تشتتريا حمتتدد بشتتةن الوةايتتة واحمايتتة متتن  ١٨9-١٠١
 للمعايو الدولية حقوق اإلنسان )الربازيل(؛ العنف اجلنسا  والعنف املنزيل امتثاالا 

ن وضتتا تتتتدابو للحمايتتتة واإلنعتتتاش وتقتتدم املستتتاعدة لاففتتتار التتتوي ١9٠-١٠١
يعيشتون ويعملتون ح الشتوارع  واحيلولتة دون وةتوعه  ضتحاد لال تار واالستتغالر 

 االةتصادي واجلنس  )آيسلندا(؛
مواصتتتتلة جهودهتتتتا الراميتتتتة إ  تعزيتتتتز ووايتتتتة ةتتتتي  ا ستتتترة  وحقتتتتوق  ١9١-١٠١

 ا ففار والش ا  والنساء واملسن  ) هورية إيران اإلسالمية(؛
يجية وفنيتة متستقة حمايتة ا ففتار الضتتعفاء  الن تر ح وضتا استشات ١9٢-١٠١

ما الشكيز علو االنتقتار التتدر   متن اإليتداع ح املطسستات ح الوةتز التراهن إ  
 خدمات دع  ا سرة )بلغارد(؛ تلق 
التشتتتتجيا علتتتتو التنفيتتتتتو الفعتتتتار لمليتتتتة الوفنيتتتتتة الشتتتتاملة حمايتتتتتة  ١9٣-١٠١

 ا ففار الضعفاء )ملديف(؛
ات ح تتتتر صتتتتراحة العقتتتتا  ال تتتتد  لاففتتتتار ح  يتتتتا ستتتتن تشتتتتريع ١9٤-١٠١

 السياةات  نا  يها املنزر )اجل ل ا سود(؛
 تعزيز اجلهود الرامية إ  واية حقوق ا ففار ) هورية كورد(؛ ١9٥-١٠١
 التشريعات ا لية )دولة  لسط (؛ ح تعريف بيا ا ففارإدراا  ١9٦-١٠١
حبمايتة ا ففتار  واختتاذ تتدابو لتجترم بيتا تعزيز السياسات املتعلقتة  ١9٧-١٠١

 ح ال غاء وح املواد اإلابحية )تومو(؛  ا ففار واستغالهل
تعزيتتز آليتتات وايتتة حقتتوق ا اتت ا  ذوي اختتتاذ تتتدابو لمواصتتلة  ١9٨-١٠١

 اإلعاةة ) هورية إيران اإلسالمية(؛
حقتوةه  مواصلة حس  ن اة دعت  ا ات ا  ذوي اإلعاةتة وتعزيتز  ١99-١٠١

 وحردهت  ) هورية الو الد قرافية الشع ية(؛
واعتمتتاد مشتتروع ةتتانون بشتتةن حقتتوق ا اتت ا   صتتو استتتكمار  ٢٠٠-١٠١

ذوي اإلعاةتتتة  ختتتو ح االعت تتتار أحكتتتاة اتفاةيتتتة حقتتتوق ا اتتت ا  ذوي اإلعاةتتتة 
 )االحاد الروس (؛

 مواصتتتتلة اجلهتتتتود امل وولتتتتة لصتتتتو  ةتتتتانون ا اتتتت ا  ذوي اإلعاةتتتتة ٢٠١-١٠١
 .)اململكة العربية السعودية(
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ون تترت أوزبكستتتان ح التوصتتيات التتي ةتتدمز أثنتتاء احتتوار التفتتاعل /الواردة أد    -١٠٢
 وأحافز هبا علماا:

اعتمتتتاد تشتتتريا ملكا حتتتة التمييتتتز علتتتو أستتتاس نتتتوع اجلتتتنس أو اإلعاةتتتة  ١-١٠٢
 ؛الوضا من حيث اهلجرة  وامليل اجلنس  واهلوية اجلنسانية )املكسي ( أو

اختتتتاذ التتتتدابو الالزمتتتة إللغتتتاء  تتترم العالةتتتات اجلنستتتية الرضتتتا ية بتتت   ٢-١٠٢
 أا ا  من نفس اجلنس ح القانون اجلنا   )ا رجنت (؛

مكا حة أي اكل من أاتكار التمييتز أو العنتف ضتد ا ات ا  علتو  ٣-١٠٢
نتا   من القتانون اجل 120أساس ميله  اجلنس  أو هويته  اجلنسانية  وإلغاء املادة 

 الوكور ال الغ  )آيسلندا(؛ ب  الي  رة النشار اجلنس  الرضا  
 الن ر ح إمكانية إلغاء ا حكاة الي  ر ة املثلية اجلنسية )إيطاليا(؛ ٤-١٠٢
ن ستتإلغتتاء التشتتريعات التتي  تترة العالةتتات اجلنستتية املثليتتة الرضتتا ية  و  ٥-١٠٢

 واهلوية اجلنسانية )كندا(؛ ةوان  ملنا التمييز علو أساس امليل اجلنس 
امليتتتل  بستتت ري  نتتتا ح ذلتتت   ي ستتت ري كتتتانمكا حتتتة العنتتتف والتمييتتتز  ٦-١٠٢

اجلنستتت  واهلويتتتة اجلنستتتانية  بستتتن تشتتتريعات اتتتاملة ملكا حتتتة التمييتتتز والتحقيتتتق ح 
  يا أعمار العنف والتمييز واملالحقة عليها )هولندا(؛

اتتكار التمييتتز  ي ستت ري كتتان  اعتمتتاد تتتدابو ةانونيتتة ملكا حتتة  يتتا أ ٧-١٠٢
 ح ذل  امليل اجلنس  واهلوية اجلنسانية )هندوراس(؛ نا

ن إ  حيتتتزات بستتت ري امليتتتل اجلنستتت  يمعاة تتتة التمييتتتز والعنتتتف املستتتتند ٨-١٠٢
 واهلوية اجلنسانية )ايل (؛

ة العالةتات الرضتا ية بت  من القانون اجلنا   التي  تر   120إلغاء املادة  9-١٠٢
امليتل ومزدوجت  ختاذ تدابو للت فيف من التمييز ضد املثليات واملثلي   الرجار  وا

اجلنستت  ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتتامل  صتتفات اجلنستت  والتحقيتتق ح أعمتتار 
 العنف وما يسمو "جرا   الكراهية" واملعاة ة عليها )إس انيا(؛

أاتت ا  متتن العالةتتات اجلنستتية الرضتتا ية بتت  ر تتا الصتتفة اجلرميتتة عتتن  ١٠-١٠٢
 نفس اجلنس  ومكا حة الوص  بس ري امليل اجلنس  أو اهلوية اجلنسانية )أورومواي(؛

القضتتاء علتتو  يتتا أاتتكار التمييتتز  ح القتتانون وح املمارستتة  نتتا ح  ١١-١٠٢
 .ذل  التمييز القا   علو امليل اجلنس  واهلوية اجلنسانية )تشيكيا(

 عتن موةتف الدولتة الواردة ح هوا التقرير تعرب  و يا االستنتاجات و/أو التوصيات  -١٠٣
أ تا ح تو  علتو فهت ت)الدور( التي ةتدمتها و/أو الدولتة موضتوع االستتعراض. وال ين غت  أن 

 .دبتةييد الفريق العامل بكامل
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