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مقدمة
عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورق الل ددامس ،املنلد د وفق ددا لق درار ل د حق ددو
-1
القد د ة م ددن  20إىل  31ك ددانون اللاا/ين دداير  .2020وج ددر
اإلنس ددان  ،1/5دورت دده اةامس ددة واللفرت د د
اري ددتعرا ،املتعل ددق ابلاوي ددا ا لس ددة اةامس ددة عل ددرة ،املعق ددودة  29ك ددانون اللاا/ين دداير .2020
وترأيا وفد الاويا مرمي العقيس ،وزيرة املالية ووزيرة الدولة لللؤون ارقتصادية .واعتمد القريق العامس
التقرير املتعلق ابلاويا جلسته السابعة علرة ،املعقودة  31كانون اللاا/يناير .2020
و  14كانون اللاا/يناير  ،2020اختار ل حقو اإلنسان فريق املقدررين التدا (اجملموعدة
-2
اللفرتية) لتيسري اريتعرا ،املتعلق ابلاويا :بلغاراي والقلب وانميبيا.
ووفقا للققرة  15من مرفق قرار ل حقو اإلنسان  1/5والققرة  5من مرفدق قدرار اجمللد ،21/16
-3
صدرت الواثئق التالية ألغرا ،اريتعرا ،املتعلق ابلاويا:
(أ )

تقرير وطل/عر ،خطي مقدم وفقا للققرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/35/KWT/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدته مقوضية األمم املتحدة السامية حلقو اإلنسان (املقوضية)
وفقا للققرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/35/KWT/2؛
(ج )

موجز أعدته املقوضية وفقا للققرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/35/KWT/3

وأُحيلددا إىل الاويددا عددن طريددق اجملموعددة اللفرتيددة قائمددة أي د لة أعددد ا ال تغددال مسددبقا ابيددم
-4
موعددة األصدددقاع املعنيددة ابلتنقي د واإلبددف واملتابعددة علدد ،الصددعيد الددوطل ،وأملانيددا وبل ياددا ويددلوفينيا
وليختنلدتاين واململادة املتحددة ل يطانيدا العممد ،وأيرلنددا اللدمالية والدورايت املتحددة األمريايدة .وهد
األي لة متاحة عل ،املوقع اللباي لفيتعرا ،الدورق اللامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
ايددتتلا وزيددرة املاليددة ووزيددرة الدولددة ابلنيابددة لللددؤون ارقتصددادية بيددان الاويددا ابإلعدراب عددن
-5
امتناهنا لاس من ل حقو اإلنسان واملقوضية وأعضاع اجملموعة اللفرتية وجتات أخر .
ددال حق ددو اإلنس ددان عل دد ،اختففت ددا ق ددد
وذك ددر الوف ددد أن ا ت ددود ال دديت بد د لتتا الاوي ددا
-6
أيتما حتس ترتيبتا مؤشر الرخاع العاملي ،ابررتقاع من املرتبة  80عام  2017إىل املرتبة 66
من ب  149بلدا عام .2018
وأوضددحا الددوزيرة أن الاويددا قددد أنلد ت ،بغيددة الوفدداع ابلتزاما ددا الدوليددة ،نددة وطنيددة دائمددة
-7
برعايد ددة وزارة اةارجيد ددة ،وهد ددي مالقد ددة رعد ددداد التقد ددارير ومتابعد ددة التوصد دديات املتعلقد ددة حقد ددو اإلنسد ددان.
وابإل ضافة إىل ذلك ،تلقا الاويا زايرات عدد من أصحاب الورايت إطار اإلجراعات اةاصة.
وأشارت الوزيرة إىل الزايرة اليت قام هبا مقو ،األمم املتحدة السامي حلقو اإلنسان إىل البلد
-8
شباط/ف اير  ،2017بناع عل ،دعوة من احلاومة.
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دال حقددو اإلنسددان ،ددا ذلددك وضددع
وركددز الوفددد علد ،التقدددم الد ق أحرزتدده الاويددا
-9
خطددة التنميددة الوطنيددة الدديت حتدددد أهدددافا للقضدداع علدد ،أيددع أشدداال التمييددز ضددد امل درأة وإقامددة حاضددنة
ييايية جامعة الاويا لتعزيز ملاركة املرأة الاويتية امليدان السيايي.
 -10وألقدد ،الوفددد الضددوع علدد ،إصدددار القددانون رقددم  8لعددام  2010بل د ن حقددو األشددخا ذوق
اإلعاقددة والتصددديق علدد ،اتقاقيددة حقددو األشددخا ذوق اإلعاقددة عددام  .2013وقددد أنلد ت الاويددا
اهلي ة العامة للؤون األشخا ذوق اإلعاقة لتاون هي ة التنسيق احلاومية املعنيدة ابإلعاقدة الديت تلدر
عل ،تنقي القانون رقم  8لعام  2010وأحاام اتقاقية حقو األشخا ذوق اإلعاقة.
 -11و د ددال اةد دددمات الصد ددحية ،اري د د ت الاويد ددا تد دددابري لضد ددمان تد ددوفري اةد دددمات الصد ددحية
لألشددخا ذوق اإلعاق ددة وخ دددمات إع ددادة الت هي ددس لألشددخا ذوق اإلعاق ددة عل دد ،ي ددبيس األولوي ددة
املراكز الصحية ابملناطق السانية.
 -12و ال العمالة ،وضدعا احلاومدة ايد اتي ية للعمالدة هبدد تدوفري التددرين وبنداع القددرات
لألشخا ذوق اإلعاقة.
البلدد بصدورة غدري قانونيدة.
 -13ومتضي احلاومة حتقيدق أهددا واضدحة حلدس مسد لة املقيمد
وقد اعتمد ل الوزراع خطة ملعا ة حالة املقيم بصدورة غدري قانونيدة بنداع علد ،موعدة مدن املبداد ،
أمهتا العدالة واملساواة ومراعاة ا وانن اإلنسانية وارجتماعية اليت ر تنتتك القوان واألنممدة املعمدول
هبا البلد.
 -14و عددام  ،2011اري د ل د الددوزراع الق درار رقددم  2011/409هبددد معا ددة المددرو املعيلددية
النمام املركدزق ،عدن طريدق تيسدري احلصدول،
للمقيم بصورة غري قانونية ،ن فيتم غري املس ل
ألددة أمددور ،علدد ،التعلدديم اجملدداا والواثئددق الرمسيددة ورخد القيددادة .وتلددري السد فت إىل أن عدددد هددؤرع
املقيم د قبددس عمليددة الغددزو عددام  1990بل د  220 000نسددمة ،ولاددن ه د ا العدددد اخنقددع بعددد ذلددك
ليصبح  120 000شخ وايتمر ارخنقا ،ليصبح  85 000نسمة حلول هنايدة عدام  .2018ويعدز
ارخنقددا ،عدددد املقيمد بصددورة غددري قانونيددة إىل عمليددة طويلددة األمددد لتعددديس وضددعتم نقد ا يددلطة
مركزية أنل ا هل ا الغر ،عام .2010
 -15و دال قدانون العقدود ،اريد ت الاويدا خطدوات لاقالدة ارمتلدال رتقاقيدات منممدة العمددس
الدولية اليت صدقا عليتا ،والبال عددها  19اتقاقية .وأنل ا اهلي ة العامة للقو العاملة لتنميم عمس
أكلر من  1,6مليون فرد من  171بلدا.
 -16و عدام  ،2015اعتمددت الاويددا القدانون رقدم  68فيمددا يتعلدق ابلعمدس املنددز  ،الد ق يدراد بدده
محاية حقو العمال وحتديد مسؤوليات العمال املنزلي وأرابب العمس حتديدا واضحا .وقد أنلئ مركز
لت ددوفري املد د و للمد درأة وغ ددري ذل ددك م ددن أش دداال املس دداعدة ،مل ددس التوجي دده الق ددانوا واة دددمات الص ددحية
والوجبات اجملانية.
 -17وحتر الاويا عل ،جترمي أيع أشاال ارجتار ابلبلر بطريقة تتسق مع بروتوكول منع وقمع
ومعاقبة ارجتار ابألشخا  ،وخباصة النساع واألطقدال ،املامدس رتقاقيدة األمدم املتحددة ملاافحدة ا رميدة
املنممددة عد الوطنيددة .و عددام  ،2013اعتمدددت احلاومددة القددانون رقددم  ،91الد ق يتددد إىل ماافحددة
ارجتار ابألشخا و رين املتاجرين ،ويلمس فر ،عقوابت شدديدة إزاع مدرتا هد ا درائم ،فضدف
عن التدابري املنايبة ملساعدة الضحااي ومحايتتم.
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 -18وقد نمم معتد الاويا للدرايدات القضدائية والقانونيدة عددة دورات تدريبيدة للقضداة واملددع
ددال ماافحددة ارجتددار
العددام وأفدراد ا متددور هد ا اجملددال ،بغيددة تعزيددز قدددرات املددونق الددوطني
ابألشخا و رين املتاجرين.
 -19واعتمددد ل د الددوزراع أيضددا اي د اتي ية وطنيددة ملنددع ارجتددار ابألشددخا
ايتنادا إىل هنج رتفرتي األبعاد قائم عل ،الوقاية واحلماية والتعاون الدو .

و ريددن املتدداجرين،

 -20وكرر الوفد أتكيد أن ا تود اليت تب هلا احلاومة لتقدمي املساعدة اإلنسانية مدن أجدس ريقيد
املعاانة البلرية نتي ة للققر واملر ،وا وع والاوارث الطبيعية واألزمات الناأة عدن احلدروب منداطق
خمتلقة من العامل متلس ركيزة أيايدية مدن ركدائز حقدو اإلنسدان ،علد ،النحدو املنصدو عليده اإلعدفن
العدداملي حلقددو اإلنسددان .و عددام  ،2018أصددبح مددا يصددس إىل  106دول مددن أيددع أءدداع أفريقيددا و يدديا
وأورواب وأمرياددا الفتينيددة ومنطقددة البحددر الادداري مددن الدددول املسددتقيدة مددن امللدداريع اإل ائيددة الدديت متوهلددا
الاويددا موعددة متنوعددة مددن القطاعددات ،ددا ذلددك الصددحة والتعلدديم والنقددس وارتصددارت وامليددا
والنمافة الصحية والزراعة والرق والصناعة التحويلية والطاقة.
أيدع

 -21وذكر الوفد أن الاويا قد عملا تضامن مع ضحااي خمتل األزمات اإلنسدانية
أء دداع العد ددامل ،وايتض ددافا رتفرتد ددة م د دؤمترات للم دداء لد دددعم احلالد ددة اإلنس ددانية للملد ددردين والفج د د
ا متورية العربية السورية .وقدما الاويا أيضا  1,9بليون دورر للتخقي مدن حددة احلالدة اإلنسدانية
ا متورية العربية السورية و 200مليون دورر لتغطية ارحتياجات اإلنسانية العرا .
 -22وذكر الوفد أن هدفه عل ،الصعيد الدو هو تعزيز حقو اإلنسان ومحايتتا ،امتلار لإلعفن
العاملي حلقو اإلنسان ،والتعداون مدع العمدس الد ق يضدطلع بده اجملتمدع الددو للنتدو ،حقدو اإلنسدان
وتعزيز عمس القريق العامس و ل حقو اإلنسان.

ابء -احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -23أدىل  122وفدددا ببيدداانت أرتندداع احلدوار التقدداعلي .وتددرد التوصدديات املقدمددة أرتندداع احلدوار
اللاا من ه ا التقرير.

القددرع

 -24وأعرب ددا األرجنتد د ع ددن تق ددديرها بلد د ن املب ددادرات املتخد د ة لفمتل ددال لتوص دديات اري ددتعرا،
الدورق اللامس ،عل ،الرغم من ايتمرار بعع امللاكس.
 -25ورحبا قطر رنلاع ماتن حلقو اإلنسان وابلتقدم احملرز
الرعاية لابار السن.

ال حقدو الطقدس وخددمات

 -26وأرتنا أي اليا عل ،الاويا ملا تب له من جتود لتسوية الوضع القانوا للبدون .وأشارت إىل
القيود املقروضة عل ،الت معات العامة.
-27
-28

وش عا النمسا الاويا عل ،فر ،وق ٍ ريتخدام عقوبة اإلعدام.
ورحبا أذربي ان ابلتقدم احملرز

تنقي التوصيات املقدمة

اريتعرا ،السابق.

 -29ونوه ددا جد دزر البتام ددا اب ت ددود املب ول ددة ك ددس م ددن ددال الطق ددس واألش ددخا
والصحة والتعليم والعمالة واملساواة ب ا نس .
 -30ونوهددا البحدرين ابلتقدددم احملددرز
ابلنساع واألطقال واألشخا ذوق اإلعاقة.
4

ددال محايددة حقددو اإلنسددان ،ددا

ذوق اإلعاق ددة

ذلددك احلقددو املتصددلة
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-31

ونوها بنغفديش ابلتزام الاويا بتحقيق أهدا التنمية املستدامة.

 -32ونوهددا بدديفروا ابلتدددابري الراميددة إىل حتس د التل دريعات الوطنيددة وتعزيددز املؤيسددات حلمايددة
حقو اإلنسان.
-33

ونوها بل ياا ابلتقدم احملرز

 -34ونوهددا بددنن ابعتمدداد تلددريعات
املتعلقة ابرجتار ابلبلر.

ارت حقو اإلنسان من اريتعرا ،السابق.
ددال حقددو اإلنسددان ورنلدداع نددة لتنقي د اري د اتي ية

 -35وأرتنا بواتن عل ،الاويا ملا ب لته من جتود عديدة لتحس حالدة حقدو اإلنسدان ،دا
ذلك اعتماد قوان خمتلقة.
-36

ونوها بوتسواان ابلتطورات التلريعية والسياياتية املست دة من اريتعرا ،السابق.

 -37وشد عا ال ازيددس الاويددا علدد ،اريدداذ خطدوات مددن أجددس إلغدداع عقوبددة اإلعدددام وجتددرمي العند
ضد املرأة.
 -38ونوها بروا دار السفم حماية احلقدو ارجتماعيدة وارقتصدادية والسيايدية للمدرأة وحصدوهلا
عل ،الرعاية الصحية.
متا املرأة و تعزيز حقو الطقس.

-39

ونوها بلغاراي ابلتقدم احملرز

-40

ودعا بوركينا فايو الاويا إىل زايدة جتودها ملاافحة العن ضد املرأة والطقس.

 -41ونوها بوروندق ابلتددابري املتخد ة حلمايدة حقدو الطقدس واألشدخا
خطط إ ائية متوائمة مع أهدا التنمية املستدامة.
-42

ذوق اإلعاقدة وابعتمداد

وأرتنا كمبوداي عل ،الاويا ملا تب له من جتود من أجس متا املرأة.

 -43وأشادت كندا ابةطدوات املتخد ة لتعزيدز املسداواة بد ا نسد وحتسد ندرو معيلدة وعمدس
العمال املتاجرين.
-44

ورحبا تلاد ابعتماد اي اتي يات وييايات وطنية لتعزيز حقو اإلنسان ومحايتتا.

 -45ويددلطا شدديلي الضددوع علدد ،التقدددم احملددرز
وماافحة ارجتار ابألشخا .

محايددة حقددو الطقددس واألشددخا

 -46ورحبددا الص د اب تددود الراميددة إىل إدمدداج أهدددا التنميددة املسددتدامة
ومحاية حقو املرأة والطقس.
-47

ذوق اإلعاقددة

خطددة البلددد اإل ائيددة

ورحبا جزر القمر ابعتماد تلريعات وتنقي اي اتي ية وطنية ملاافحة ارجتار ابألشخا .

 -48وش عا كوت ديقوار الاويا عل ،مواصلة جتودها الرامية إىل كقالة محاية حقو اإلنسان
عل ،ءو أفضس.
-49
-50

ورحبا كرواتيا ابلتزام احلاومة ابلتعاون مع ليات حقو اإلنسان التابعة لألمم املتحدة.
ّ
ورحبا إيبانيا ابلتقدم احملرز ،ور ييما إنلاع املاتن الوطل حلقو اإلنسان.

 -51ونوهددا ق د ردمدداج أهدددا التنميددة املسددتدامة
ييايات ملاافحة ارجتار.

GE.20-04274

السيايددات الوطنيددة للاويددا وابعتمدداد

5

A/HRC/44/17

-52

ورحبا تليايا رنلاع املاتن الوطل ملاافحة القساد وابلتقدم احملرز

 -53وأشادت أتورية كوراي اللعبية الدميقراطية ابلتقدم احملرز
حتقيق أهدا التنمية املستدامة.

ال محاية الطقس.

محاية حقدو اإلنسدان عدن طريدق

 -54وتددخلا الاويدا لدتعلن أن اهلي دة العامدة للقدو العاملدة هدي اهلي دة املسدؤولة عدن تنمديم يددو
العمددس .وأقام ددا اهلي ددة ت دوازان ب د مص دداا العمددال وأرابب العم ددس وه ددي تعمددس وفق ددا لألنمم ددة واملب دداد
التوجيتية الدولية.
 -55وتلتددزم الاويددا عددايري العمددس الدوليددة وابتقاقيددات منممددة العمددس الدوليددة حلمايددة عماهلددا البددال
عددهم  1,6مليون عامس من  171دولة .و التلريعات الوطنية ،ر يرد ذكر الاقيس .وجيرق ابيتمرار
ايتعرا ،العفقة ب أرابب العمس والعمال.
 -56وذكدر الوفدد أن القددانون رقدم  68لعددام  2015حيمدي حقدو العمددال املندزلي وكددان موضدوع رتندداع
املقررة اةاصة املعنيدة ابرجتدار ابألشدخا  ،ر يديما النسداع واألطقدال .وأنلد ت اهلي دة إدارة متخصصدة
لل ددؤون العم ددس املن ددز  .ول ددد الاوي ددا ء ددو  730 000عام ددس من ددز  .وب دددأ مونق ددو اهلي ددة ابلنم ددر
اللااو املقدمة مدن العمدال املندزلي وقدد نمدروا  2 485شداو مند نيسدان/أبريس  .2019وتلدر
اهلي ة عل ،ارلتزامات املتعلقة بتلريعات العمس ،ا ذلك ارلتزامات ذات الصلة ابلعمس املنز .
 -57ومن أجس تعزيز ا تود الرامية إىل ماافحة ارجتار ابلبلر ،اعتمدت الاويا القانون رقم
لعام  2013بل ن ارجتار ابلبلر و رين املتاجرين .ويتمل ،القانون مع اتقاقية األمم املتحدة ملاافحة
ا رمية املنممة ع الوطنية وبروتوكور ا .و ضدوع ذلدك ،اعتمدد لد الدوزراع ايد اتي ية وطنيدة قائمدة
عل ،رتفث ركائز رئيسية هي :الوقاية واحلماية واللراكة.
91

 -58و ض ددوع هد د ا اإلجد دراع ،أنلد د ا ن ددة ع ددس الاوي ددا دول ددة خالي ددة م ددن ارجت ددار ابلبل ددر .وق ددد
اعتمدت الل نة مؤخرا نماما وطنيا لإلحالة ابلتعاون مع املنممة الدولية للت رة من أجس التصدق لفجتار
ابلبلر .ويتسم القانون ابلصرامة ماافحة ه ا رمية ومينح املدعي العام صفحيات للتعامس معتا.
 -59وفيمددا يتعلددق ددونقي وكددارت إنقدداذ القددانون ومراكددز ارحت دداز البلددد ،تسددع ،الاويددا إىل
اريتقادة من املماريات ا يدة اليت اعتمدها اآلخرون امتلار لفتقاقيات الدوليدة حلقدو اإلنسدان الديت
حتقظ كرامة الس ناع الوقا ال ق تلتدزم فيده ابملعدايري الددنيا ملعاملدة السد ناع ،دن فديتم السد ينات.
ويلمس ه ا النتج السماح بدزايرة خمتلد املنممدات احملليدة واإلقليميدة والدوليدة العاملدة ميددان حقدو
اإلنسان ،وعل ،رأيتا الل نة الدولية للصلين األمحر ،اليت قاما بنحو  214زايرة إىل خمتل الس ون
ومراكز ارحت از أيع أءاع البلد ب عامي  2016و.2019
 -60وأشادت الدا رك ابلتزام الاويا ابلعمس مع ليات األمم املتحدة ونوهدا ابةطدوات املتخد ة
لتعزيز حقو املرأة.
 -61وأعرب ددا جيب ددوق ع ددن تق ددديرها رعتم دداد تل دريعات بل د ن العمال ددة واألش ددخا
ومحاية البي ة.
-62

6

ذوق اإلعاق ددة

وشارت ا متورية الدومينياية الاويا عل ،العر ،ال ق قدمته.
تنقي خطة التنمية الوطنية للقضاع عل ،التمييز ضد املرأة.

-63

واع فا إكوادور ابلتقدم احملرز

-64

وأشادت مصر ابعتماد تلريعات حلماية حقو اإلنسان وابح ام التزامات البلد الدولية.
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 -65وأشدادت إريد اي اب تدود الراميدة إىل تعزيدز املسدداواة بد ا نسد وشد عا الاويدا علد ،مددنح
املرأة احلق الوصاية واحلضانة عل ،أطقاهلا.
 -66وأشددادت إرتيوبيددا واعمددة أهدددا التنميددة املسددتدامة مددع خطددة التنميددة املتويددطة األمددد وبتددوفري
اةدمات الطبية األيايية اجملانية للمرأة.
-67

وأرتنا في ي عل ،خطة متا املرأة والتعتد الطوعي خبطة وطنية شاملة حلقو اإلنسان.

-68

ال حقو اإلنسان.

وأشادت فرنسا ابلتقدم احملرز

 -69وأشادت غابون ابلتزام الاويا واعمة خطتتدا اإل ائيدة الوطنيدة مدع أهددا التنميدة املسدتدامة
وش عتتا عل ،مواصلة السري ه ا ارجتا .
 -70وأعربدا جورجيددا عدن تقددديرها لل تدود الراميددة إىل مواعمدة أهدددا التنميدة املسددتدامة مدع خطددة
التنمية الوطنية وهدفتا املتملس القضاع عل ،التمييز ضد املرأة.
 -71وأرتنددا أملانيددا علدد ،إجندداز الاويددا لوريتتددا
املتحدة حلقو اإلنسان.

ل د األمددن وعلدد ،تعاوهنددا مددع ليددات األم دم

 -72وأرتنددا غدداان علدد ،جتددود إدارة حقددو اإلنسددان التابعددة لددوزارة اةارجيددة وعلدد ،جتددود صددندو
أتم األيرة التابع لوزارة العدل.
-73

األطقال.

ورحبا اليوانن لاركة املرأة

احلاومة واب تود املب ولة حلماية الطقس والقضداع علد ،عمدس

 -74وأش ددادت غي دداان اب ت ددود الرامي ددة إىل مواعم ددة أه دددا التنمي ددة املس ددتدامة م ددع ر ي ددة الاوي ددا
القطاع العام عل ،مس لة حقو اإلنسان.
لعام  2035وتدرين العامل
 -75وهن ت هندوراا الاويا علد ،اعتمداد اريد اتي ية الوطنيدة ملاافحدة ارجتدار ابلبلدر و ريدن
املتاجرين عام .2018
-76

وقدما أيسلندا عددا من التوصيات.

 -77وأعربدا اهلنددد عددن تقددديرها للخطدوات املتخد ة لتماد املدرأة وماافحدة ارجتددار ابلبلددر وتعزيددز
حقو العمال املتاجرين.
 -78ورحبا إندونيسيا رنلاع املاتن الوطل حلقو اإلنسان وابلتلريعات احمللية املتعلقة ابلعمال
املتاجرين.
 -79ورحبددا أتوريددة إي دران اإليددفمية ابلتصددديق علدد ،صدداوك حقددو اإلنسددان ،وابلتعدداون مددع
ليات األمم املتحدة ،وبتدابري ماافحة ارجتار ابلبلر.
-80

ورحن العرا ابلقوان املعتمدة بل ن حقو املرأة واأليرة وامللاركة

احلياة العامة.

 -81وحلا أيرلندا الاويا عل ،إنلاع املاتن الوطل حلقو اإلنسان وفقا للمباد املتعلقة ركز
املؤيسد دات الوطني ددة لتعزي ددز ومحاي ددة حق ددو اإلنس ددان (مب دداد ابريد د ) وتنقيد د وقد د اي ددتخدام عقوب ددة
اإلعدام؛
 -82وتدددخس وفددد الاويددا لدديعلن أندده مند أن اعتمدددت احلاومددة أهدددا التنميددة املسددتدامة رمسيددا،
ُاري قرار ردراج األهدا ضمن خطة التنمية اللانية للق ة  .2020-2015وقد حتققدا إجندازات عديددة
فيمددا يتعلددق فهدددا التنميددة املسددتدامة ،تددا أيددتم تعزيددز حقددو اإلنسددان الاويددا .فعلدد ،يددبيس
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امللال ،اعتمد البلد العديد من الركائز السيايية للتنمية ارقتصدادية وارجتماعيدة اللداملة واملتااملدة ،تدا
أد إىل حتقيق أهدا التنمية املستدامة املتعلقة حقو اإلنسدان ،ومدن بينتدا احلدد مدن الققدر ،والقضداع
التام عل ،ا وع ،وتقدمي منح من أجس التعداون الددو  ،وتدوفري التعلديم اجملداا بددعا مدن مدريدة احلضدانة
وصور إىل ا امعة.
 -83وذكددر الوفددد أيضددا أندده فيمددا يتعلددق ابيددتقفل القضدداع ،يض دمن الديددتور اريددتقفل الاامددس
للسددلطات القضددائية .ولددد القضدداع الاقدداعات التقنيددة الااملددة ،ددا يلددمس تقيدديم األدلددة دون تدددخس.
وابإلضافة إىل ذلك ،مينح القانون رقم  23لعام  1990ال ق ينمم السلطات القضائية القضاة عددا من
الض ددماانت واحلص دداانت .ووفق ددا للدي ددتور ،ل ددد الاوي ددا ل د أعل دد ،للقض دداع مال د ردارة ش دؤون
القضاة ،وله ورية كاملة عل ،تعي القضداة واملددع العدام  .ور ميدنح القدانون رقدم  23اجمللد األعلد،
أق يلطة للتدخس قضااي ماتن املدعي العام أو احملاكم .ويت ل اجمللد مدن كبدار القضداة والنائدن
العام وتلس وزارة العدل ،ال ين جيوز أن حيضروا عملية ارياذ القرارات دون امللاركة فيتا.
-84

اللامس.
-85

ا

وأعربددا إيطاليددا عددن تقددديرها لل تددود املب ولددة من د ا ولددة السددابقة مددن اريددتعرا ،الدددورق

وأعربا الياابن عن تقدديرها للخطدوات املتخد ة فيمدا يتعلدق حقدو األشدخا
ذلك التدابري الرامية إىل تعزيز العمالة القطاع اةا .

ذوق اإلعاقدة،

 -86وأشاد األردن ابنقتاح الاويا عل ،اآلليات الدولية واعتماد القوان والسيايات ذات الصلة
ال حقو اإلنسان.
-87

واع فا كينيا ابعتماد تدابري قانونية ومؤيسية ويياياتية

ال حقو اإلنسان.

 -88ورحبا قريغيزيتان ابلتدابري املؤيسية املتصلة حقدو الطقدس واألشدخا
وقضااي األيرة.

ذوق اإلعاقدة واملدرأة

 -89ورحب ددا أتوري ددة رو الدميقراطي ددة الل ددعبية ابلت دددابري املتص ددلة حق ددو امل د درأة والطق ددس و واعم ددة
أهدا التنمية املستدامة مع اةطط اإل ائية لعام .2035
-90
-91

البلد

وأقر لبنان اب تود اليت تب هلا الاويا لتوطيد ييادة القانون وتعزيز احلرايت األيايية.
وأشادت ليسوتو واعمة ييايدات البلدد وايد اتي ياته مدع أهددا التنميدة املسدتدامة وبسد س
تقدمي التقارير إىل هي ات املعاهدات.

 -92ورحبدا ليبيدا ابعتمداد ييايدات وايد اتي يات لتعزيدز احلدرايت األيايدية والسيايدات املتسددقة
مع أهدا التنمية املستدامة.
 -93وأعربددا مدداليزاي عددن تقددديرها لل تددود املب ولددة إلدمدداج أهدددا التنميددة املسددتدامة
التنمية الوطنية ولتدابري التوعية املوجتة إىل دوائر اللرطة واألمن.
-94

ورحبا ملدي ابلتصديق عل ،العديد من الصاوك وال امج التدريبية والتعليمية.

-95

وقدما مالطة توصيات.

خط ددط

 -96ورحب ددا موريتاني ددا ابلت دددابري التل د دريعية واملؤيس ددية الرامي ددة إىل محاي ددة حق ددو اإلنس ددان وتعزي ددز
اآلليات الوطنية حلقو اإلنسان.
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 -97وأقرت موريليوا اب تود اليت تب هلا الاويا لتحقيق أهدا التنمية املستدامة وابلتعديفت
واملبادرات وال امج التلريعية لتنقي توصيات اريتعرا ،الدورق اللامس.
-98

وأقرت املاسيك ابلتلريعات وال امج الرامية إىل حتس حقو األشخا

ذوق اإلعاقة.

 -99ورحب دا منغوليددا ابلقددانون رقددم  109لعددام  2014وابلتدددابري املتخ د ة فيمددا يتعلددق حقددو الطقددس
واألشخا ذوق اإلعاقة والتعليم وارجتار ابألشخا .
 -100ورحددن ا بددس األيددود رنلدداع الل نددة الوطنيددة العليددا .وحددا الاويددا علدد ،التحقيددق
األطقال ومعاقبة ا ناة.

عمددس

 -101ورح ددن املغ ددرب ابلسياي ددات واري د د اتي يات الوطني ددة الرامي ددة إىل تعزي ددز احل د درايت األياي ددية
وجعلتا متملية مع أهدا التنمية املستدامة.
 -102ورحبددا موزامبيددق بتخصددي الاويددا مددا قدددر  0,7مددن الندداتج ال دوطل اإلأددا للمعونددة
اإل ائية والتوعية حقو العمال األجانن.
 -103وأشددادت ميا ددار ابيددتعرا ،التل دريعات املتعلقددة حقددو امل درأة واألخ د بعقددود موحدددة للعمددال
املتاجرين.
 -104وأعربدا انميبيدا عددن ارتياحتدا لسد س البلدد
املب ولة فيما يتعلق حقو املرأة والطقس.

تقدددمي التقدارير إىل هي ددات املعاهددات ولل تددود

 -105ورحبا نيبال ابعتماد ر ية الاويا لعام  ، 2035وابلتقدم احملرز فيما يتعلق ابلرعاية الصحية،
وابلتدابري املتعلقة ابلعمال املنزلي .
 -106ورحبدا هولنددا بقدانون اةدمدة العسدارية املعددل ولانتدا قالدا إهندا ر تدزال تلدعر ابلقلدق إزاع
حالة الق ات الضعيقة.
 -107ورحددن الني ددر ابلتقدددم احملددرز
ماتن حقو اإلنسان.
-108

الضعيقة.
-109

عنتا

ددال حقددو الطقددس ،و اافحددة القسدداد وارجتددار ،ورنلدداع

وأحاطددا ني ددرياي علمددا علدد ،ءددو إجيدداو اب تددود املب ولددة لدددعم متا د امل درأة ومحايددة الق ددات
ونلا أتورية مقدونيا اللمالية تلعر ابلقلق إزاع التمييز ب ا نس وارنتتاكات اليت أُبل
ال حرية الرأق والتعبري.

 -110ونوهددا النددرويج ابإلصددفحات اإلجيابيددة املتعلقددة حمايددة العمددال الزائ درين ،وأعربددا
نقسه عن قلقتا إزاع تنقي تلريعات جديدة بل ن حقو العمال.
-111

وأشادت ُعمان بوضع اي اتي يات وبرامج لتحقيق أهدا البلد

 -112وأعربددا ابكسددتان عددن تقددديرها لتعزيددز دور امل درأة
األشخا ذوق اإلعاقة.

الوقددا

ال حقو اإلنسان.

اريدداذ الق درارات وارلت دزام حمايددة حق ددو

 -113وأشددارت القلب د مددع التقدددير إىل ت ددابري السيايددة العامددة الراميددة إىل النتددو ،حقددو الطق ددس
واألشخا ذوق اإلعاقة.
-114

اإلنسان.
GE.20-04274
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-115

والعمال.
-116

اإلعاقة.

ذوق اإلعاقددة

ونوهددا أرمينيددا ابملبددادرات الراميددة إىل محايددة حقددو امل درأة والطقددس واألشددخا

ورحبددا أتوريددة كددوراي ابلتطددورات املتعلقددة حقددو العمددال املتدداجرين واملدرأة واألشددخا

ذوق

 -117وأشادت رومانيا ابلتقدم احملرز ال محاية الطقس وماافحة القساد وتنقيد أهددا التنميدة
املستدامة ،وابتباع هنج متاامس إزاع حقو اإلنسان.
 -118وأرتىن ارحتاد الرويي عل ،ا تود املب ولة لتحقيق أهدا التنمية املسدتدامة وماافحدة التمييدز
ضد املرأة.
-119

وأحاطا اململاة العربية السعودية علما اب تود املب ولة لتعزيز حقو اإلنسان ومحايتتا.

-120

واع فا السنغال ابعتماد تدابري قانونية ومؤيسية لدعم املساواة ب ا نس .

 -121وأشادت صربيا بتعاون البلد مع ليدات األمدم املتحددة حلقدو اإلنسدان ،وابلتلدريعات املتعلقدة
حقو املرأة العاملة.
 -122ورحبددا ي درياليون ابإلص ددفحات املتعلقددة بق دوان العم ددس ،ددا
املنزلي يُراد به توييع نطا أوجه محاية العمال.

ذلددك ق ددانون بل د ن العم ددال

 -123وأشددادت يددنغافورة اب تددود الراميددة إىل حتقيددق اهلددد  5مددن أهدددا التنميددة املسددتدامة املتعلددق
ابملس دداواة ب د ا نس د  ،ع ددن طري ددق التع دداون م ددع ب درانمج األم ددم املتح دددة اإل ددائي وهي ددة األم ددم املتح دددة
للمساواة ب ا نس ومتا املرأة.
-124

وقدما يلوفاكيا توصيات.

 -125ورحبا يلوفينيا بقانون العمس
الاويا عل ،اعتماد قانون بل ن املساواة.

القطاع اةا

ال ق حيمدي حقدو املدرأة العاملدة وشد عا

-126

ونوها الصومال ابرلتزام حماية حقو اإلنسان وتعزيزها.

-127

وأعرب جنوب السودان عن تقدير ملا ب لته احلاومة من جتود لتعزيز ومحاية حقو اإلنسان.

 -128ورحمددا كددواب أن التقريددر الددوطل يلددري إىل خمتل د املبددادرات والسيايددات الراميددة إىل تعزيددز
حقو املرأة.
 -129وأشددادت يددرق رناددا اب تددود املب ولددة لتتي ددة المددرو للمدرأة للحصددول علدد ،حقوقتددا ومددنح
املزيد من احلماية للعمال املتاجرين.
-130

ونوها دولة فلسط اب تود املب ولة ملاافحة ارجتار ابلبلر ومحاية احلق

الصحة.

 -131وأرتددىن السددودان علدد ،ا تددود املب ولددة ددال التعدداون مددع لد حقددو اإلنسددان وعلدد ،قبددول
التوصيات الصادرة عن ا ولة السابقة لفيتعرا ،الدورق اللامس.
 -132وأش ددادت ا متوري ددة العربي ددة الس ددورية اب ت ددود املب ول ددة لتنقيد د التوص دديات املنبلقد دة ع ددن ا ول ددة
السابقة لفيتعرا ،الدورق اللامس.
 -133ونوهددا طاجياسددتان ابلتدزام البلددد بتعزيددز حقددو اإلنسددان ومحايتتددا عددن طريددق القدوان احملليددة
وارلتزامات الدولية.
10

GE.20-04274

A/HRC/44/17

 -134ورحبا اتيلند اب تود الرامية إىل متا املرأة وحتسد حقدو العمدال املتداجرين ،دا
عن طريق قانون العمال املنزلي لعام .2015

ذلدك

 -135وأعربا تيمور  -ليليت عن تقدديرها للتددابري املتخد ة مدن أجدس ماافحدة ارجتدار ابألشدخا
واعتماد القانون رقم  68بل ن العمال املنزلي .
 -136ورحبددا توغددو ابلتقدددم ال د ق أحرزتدده الاويددا ،ور يدديما قددانون عددام  2015املتعلددق ابلعمددال
املنزلي  ،وش عتتا عل ،مواصلة جتودها.
 -137وأش ددادت ت ددون ابل د د امج الوطني ددة املتعلق ددة بتما د د امل د درأة وبتط ددوير التعل د ديم ورنق دداذ حقد ددو
األشخا ذوق اإلعاقة.
 -138ورحبددا تركيددا ابلق دوان الراميددة إىل محايددة حقددو امل درأة العاملددة وابملبددادرات الراميددة إىل حتس د
نرو العمال املتاجرين.
 -139ورحبد ددا تركمانسد ددتان بسيايد ددات حقد ددو اإلنسد ددان املتوائمد ددة مد ددع أهد دددا التنميد ددة املسد ددتدامة
وامللروع القائم مع املقوضية ال حقو اإلنسان.
 -140وأش د ددادت أوكراني د ددا ابلتع د دداون م د ددع اإلج د دراعات اةاص د ددة وابةط د دوات املتخ د د ة لاقال د ددة حق د ددو
األشخا ذوق اإلعاقة.
 -141وشددارت اإلمددارات العربيددة املتحدددة الاويددا علدد ،التقريددر املقصددس الد ق يبد التقدددم احملددرز
ال محاية حقو اإلنسان.
 -142وأقرت اململاة املتحدة ابلتقدم احملرز
ايتمرار ايتخدام نمام الاقالة.

نرو العمال املنزلي  ،لانتا أعربا عن قلقتا إزاع

 -143ورحبا الورايت املتحدة ابةطوات اليت اري ا الاويا حملايبة مونقي األمن ال ين ارتابدوا
انتتاكات.
 -144وتدخس وفد الاويا لي كر أن البلد قد ايتضا املقررة اةاصة املعنية حقو األشخا ذوق
اإلعاقة هناية عدام  .2018وذكدر الوفدد أن املقدررة اةاصدة قدد أرتندا علد ،الاويدا لتحسدينتا حالدة أيدع
األشدخا ذوق اإلعاقدة ودعدا إىل تاليد ا تدود وحتسد القددرات لتصددبح التددخفت هد ا امليدددان
مستدامة .وعددَّلا احلاومدة القدانون لتعزيدز وتنميدة حقدو األشدخا ذوق اإلعاقدة .وقُددم ملدروع تعدديس
إىل ل األمة من أجس تعديس تعري األشخا ذوق اإلعاقة ومواعمته مع ارتقاقيات الدولية.
 -145وذكددر الوفددد ك د لك أن القددانون ال د ق يضددمن حقددو األشددخا ذوق اإلعاقددة يضددمن أيضددا
أيع اةدمات واريتحقاقات لغري املواطن  .وميادن لألشدخا ذوق اإلعاقدة غدري الادويتي احلصدول
عل ،واثئق اهلوية والرعاية الطبية عمدف ابلقدانون رقدم  8لعدام  .2010وميادن للمدرأة الاويتيدة املتزوجدة مدن
غددري الاددوييت احلصددول علدد ،يددان يقددي ابللددروط األيايددية للرفددا  .كمددا نممددا الاويددا عددددا مددن
محددفت الدعايددة واحلمددفت اإلعفميددة لتعزيددز إدمدداج األشددخا ذوق اإلعاقددة اجملتمددع .وقددد أصدددر
املاتن املعل بلؤون األشخا ذوق اإلعاقة دليف هبد تصحيح املصطلحات اةاط ة اليت تُستخدم
بلد ن األشددخا ذوق اإلعاقددة ،ونلد ودر مدونددة وطنيددة بلد ن التسددتيفت اةاصددة بد وق اإلعاقددة وإطددارا
وطنيا بل ن تيسري وصول األشخا ذوق اإلعاقة إىل شباة اإلن نا.
 -146وأشددارت أوروغ دواق مددع القلددق إىل أن يددبعة أشددخا
ينوات من وق العمس القعلي بعقوبة اإلعدام.
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 -147وأشارت أوزباسدتان إىل أن الاويدا اريد ت عدددا مدن التددابري التلدريعية واملؤيسدية واإلداريدة
لاقالة محاية حقو اإلنسان وتعزيزها.
 -148وأشددادت فن ددزويف اب تددود ال دديت تب د هلا الاوي ددا لتحقيددق أه دددا التنميددة املس ددتدامة وب ا ت ددا
الرامية إىل متا املرأة.
الاويا لتحقيق أهدا التنمية املستدامة.

-149

وركزت فييا انم عل ،ا تود الوطنية ا ارية

-150

ورحن اليمن ابملساعدة اإلنسانية واإل ائية السخية اليت تقدمتا الاويا من أجس السفم.

-151

ورحبا زامبيا بوفد الاويا وأرتنا عل ،التقرير الوطل وعل ،اإلحاطة َّ
املقدمة ابملست دات.

 -152ورحمددا زمبددابوق أن الاويددا قددد نقد ت ييايددات وايد اتي يات ددد إىل محايددة حقددو
اإلنسان ملواطنيتا.
 -153وأشادت أفغانستان رنقاذ قانون العمدال املندزلي وابإلصدفحات األخدر متلديا مدع اتقاقيدات
منممة العمس الدولية.
-154

وأشادت ألبانيا بتصديق الاويا عل ،اتقاقية حقو الطقس.

 -155وأرتنددا ا زائددر علدد ،الاويددا لتصددديقتا علدد ،اتقاقيددات دوليددة خمتلقددة ولقيامتددا بتعزيددز إطددار
حلقو اإلنسان.
 -156واختددتم وفددد الاويددا بياانتدده بتا درار أتكيددد علدد ،الت دزام البلددد ابريددتعرا ،الدددورق اللددامس
وتعزيز ومحاية حقو اإلنسان واآلليدات الدوليدة .وقدال إن ليدة اريدتعرا ،الددورق اللدامس تتديح فرصدة
ملساعدة الدول عل ،حتس وتعزيز امتلاهلا وجن القانون الدو حلقو اإلنسان.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -157ستتتدرا الكويتتت التوصتتيات التاليتتة وستتتقد ردود ا عليهتتا
موعد انعقاد الدورة الرابعة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان.

وقتتت مناستتب ال يتجتتاو

التصتتديق علتترب الكوتواتتوي اال تيتتاري القتتاع املللتتق ابلعهتتد التتدو ا تتا
1-157
ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (اجلبل األسود) (سلوفينيا)؛
 2-157التصتتديق علتترب الكوتواتتوي اال تيتتاري األوي املللتتق ابلعهتتد التتدو ا تتا
ابحلقوق املدنية والسياسية (فرنسا)؛
 3-157االنض تتما إىل الكوتوا تتوي اال تي تتاري الق تتاع امللل تتق ابلعه تتد ال تتدو ا تتا
ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (توغو)؛
 4-157االنض تتما إىل الكوتوا تتوي اال تي تتاري الق تتاع امللل تتق ابلعه تتد ال تتدو ا تتا
ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (ارواتيا)؛
إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا والتصتتديق علتترب الكوتواتتوي اال تيتتاري القتتاع املللتتق
5-157
ابلعهد الدو ا ا ابحلقوق املدنية والسياسية (أيسلندا) (الكتغاي)؛
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 6-157إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا وإعتتلن وقتتف العمتتل قتتا فيمتتا يتعلتتق ميت عمليتتات
اإلعتتدا التتي مل َّ
تنفتتب بعتتد والتصتتديق علتترب الكوتواتتوي اال تيتتاري القتتاع املللتتق ابلعهتتد
الدو ا ا ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (سلوفاايا)؛
 7-157إعتتلن وقتتف العمتتل بعقوبتتة اإلعتتدا والنيفتتر التصتتديق علتترب الكوتواتتوي
اال تياري القاع املللق ابلعهد الدو ا ا ابحلقوق املدنية والسياسية (أوروغواي)؛
 8-157إعلن وقتف ريتي للعمتل بعقوبتة اإلعتدا ًهيتدا للتصتديق علترب الكوتواتوي
اال تياري القاع املللق ابلعهد الدو ا ا ابحلقوق املدنية والسياسية (أسرتاليا)؛
النيفتتر إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدا واالنضتتما إىل الكوتواتتوي اال تيتتاري القتتاع
9-157
املللق ابلعهد الدو ا ا ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا
(مالطة)؛
 10-157النيفتتر االنضتتما إىل الكوتواتتوي اال تيتتاري القتتاع املللتتق ابلعهتتد التتدو
ا ا ابحلقوق املدنية والسياسية (منغوليا)؛
 11-157التصتتديق علتترب الكوتواتتوي اال تيتتاري التفاقيتتة منابضتتة التعتتبيب وغت متتن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو املهينة (شيلي) (توغو) (أفغانستان)
(الدامنرك) (بندوراا)؛
 12-157التص تتديق عل تترب الكوتوا تتوي اال تي تتاري التفاقي تتة منابض تتة التع تتبيب وعلت تترب
الكوتواوي اال تياري التفاقية القضاء علرب مجي أشكاي التمييز ضد املرأة (الكتغاي)؛
 13-157النيفتتر التصتتديق علتترب الكوتواتتوي اال تيتتاري التفاقيتتة منابضتتة التعتتبيب
وعلرب االتفاقية الدولية حلماية مجي األشخا من اال تفاء القسري (أوارانيا)؛
 14-157النيفتتر
(ألبانيا) (غاان)؛

التصتتديق علتترب الكوتواتتوي اال تيتتاري التفاقيتتة منابضتتة التعتتبيب

 15-157التصتديق علتترب الكوتواتتوي اال تيتاري التفاقيتتة حقتتوق الطفتل املتعلتتق جتراء
تقدمي البلغات (سلوفاايا)؛
 16-157االنض تتما إىل اتفاقي تتة ع تتا  1961املتعلق تتة فت ت
ووض عملية شفافة تعاجل شواغل أفراد البدون (أيرلندا)؛
17-157

(أوارانيا)؛

ح تتاالت انع تتدا اجلنس تتية

افالتتة تنفيتتب أحكتتا اتفاقيتتة القضتتاء علتترب مجي ت أشتتكاي التمييتتز ضتتد امل ترأة

 18-157مواصتتلة تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة إىل افالتتة التنفيتتب التتتا التفاقيتتة القضتتاء علتترب
مجي أشكاي التمييز ضد املرأة (إندونيسيا)؛
19-157

مواصلة برامج التعاون م منيفمة العمل الدولية (أوارانيا)؛

 20-157اعتم تتاد عملي تتة مفتوح تتة عل تترب أس تتاا اجل تتدارة عن تتد ا تي تتار املرش تتلني عل تترب
الصتتعيد التتونين النتختتاابت بياتتات معابتتدات األمت املتلتتدة (اململكتتة املتلتتدة لكيطانيتتا
العيفمرب وأيرلندا الشمالية)؛
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 21-157مواصلة تعزيز التعاون التقين م املفوضية وغ با من اآلليات وابلك الدع
املقد إىل صناديق حقوق اإلنسان (مجهورية فنزويل البوليفارية)؛
22-157

(اجلزائر)؛

تقدمي ال دع إىل جهود اإلغاثة الدولية وإىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

 23-157تعزيز التعاون م آليات حقوق اإلنسان وال سيما م املكلفتني بتوال ت
إنار اإلجراءات ا اصة (إاوادور)؛
 24-157مواص تتلة سياس تتااا
الدولة (مصر)؛
25-157

جم تتاي حق تتوق اإلنس تتان ابلتع تتاون مت ت تتل تتف س تتلطات

مواصلة التعاون الفعاي م آليات حقوق اإلنسان (أذربيجان)؛

 26-157مواص تتلة ت تتوف ال تتدع إىل األمت ت املتل تتدة ووااالا تتا املتخصص تتة ال تتي تق تتد
املساعدة اإلنسانية مبا ذلك مفوضية األم املتلدة السامية لشؤون اللجاني (العراق)؛
27-157

مواصلة تقدمي الدع إىل املنيفمات اإلنسانية الدولية (ليبيا)؛

28-157

مواصلة العمل علرب تقدمي تقارير دورية وفقا التفاقيات حقوق اإلنسان (البلرين)؛

 29-157مواصتتلة االستتتعراض اجلتتاري للقتتوانني الوننيتتة متتن أجتتل افالتتة مواءمتهتتا م ت
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان (بنغلديش)؛
 30-157مواصتلة التعتاون مت األمت املتلتدة وآليااتا
حبقوق اإلنسان ( ُعمان)؛

جمتتاي التتدريب التقتين املتعلتتق

 31-157مواصتتلة االنضتتما إىل الصتتكوك الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان والتصتتديق عليهتتا
وتنفيببا ابلتعاون الوثيق م املفوضية وغ با من بياات األم املتلدة (أرمينيا)؛

 32-157النيفتتر ستتلب اإلعتتلانت التفس ت ية والتلفيفتتات املتعلقتتة بعتتدة صتتكوك
دولية ًشيا م مقرتحات بياات املعابدات الدولية حلقوق اإلنسان (أرمينيا)؛
33-157

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز العلقة م املفوضية (الصوماي)؛

 34-157مواصتتلة تقتتدمي تقتتارير التتدوي املتعلقتتة ابلصتتكوك الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان
مواعيدبا املقررة (دولة فلسطني)؛
 35-157التص تتديق عل تترب االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة مجيت ت األش تتخا
القسري (س اليون)؛

 36-157النيف تتر التص تتديق عل تترب االتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة مجيت ت األش تتخا
اال تفاء القسري (النيجر)؛

م تتن

 37-157التصديق علرب الكوتواوي اال تياري املللق ابتفاقية حقوق األشخا
اإلعاقة (انميبيا)؛

ذوي

 38-157اختاذ تداب من أجل تنفيب اتفاقية حقوق األشخا
العربية السعودية)؛
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39-157

(بندوراا)؛

التصتتديق علتترب نيفتتا رومتتا األساستتي للملكمتتة اجلنائيتتة الدوليتتة (ارواتيتتا)

 40-157التصديق علرب االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي العماي املهاجرين وأفراد
أسرب (توغو) (بوراينا فاسو) (بندوراا) (سري النكا)؛
 41-157النيفت تتر التصتتتديق علت تترب االتفاقيتتتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق مجي ت ت العمت تتاي
املهاجرين وأفراد أسرب واالخنراط التعاون م بلدان املصدر (إندونيسيا)؛
 42-157النيفت تتر التصتتتديق علت تترب االتفاقيتتتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق مجي ت ت العمت تتاي
املهاجرين وأفراد أسرب (النيجر)؛
 43-157النيفتتر التصتتديق علتترب االتفاقيتتات املتعلقتتة بوض ت اللجاتتني واألشتتخا
عدميي اجلنسية (اوت ديفوار)؛
44-157

تعزيز استقلي املؤسسة الوننية حلقوق اإلنسان (تيمور  -ليشي)؛

 45-157وض اللمسات األ ة علرب عملية إنشاء املؤسسة الوننية حلقوق اإلنستان
وفق ا ملبادئ ابريس (تونس)؛
دة التعهتتدات الراميتتة إىل قيتتق فعاليتتة الواتتاالت احلكوميتتة املعنيتتة حبقتتوق
46-157
اإلنسان املنشأة مؤ را دولة الكويت (ترامانستان)؛
47-157

تعزيز استقلي املؤسسة الوننية حلقوق اإلنسان (أوارانيا)؛

48-157

تعزيز محاية حقوق اإلنسان علرب الصعيد الونين (اإلمارات العربية املتلدة)؛

 49-157تعت تتديل قت تتانون التجمعت تتات العام ت تتة لعت تتا  1979وقت تتانون مكافلت تتة اجل ت ترائ
اإللكرتونيتتة لعتتا  2015وقتتانون الصتتلافة واملنشتتورات لعتتا  2006متتن أجتتل محايتتة حريتتة
تكوين اجلمعيات والتجمت الستلمي والتعبت وإنتلق سترا اتتجتزين بستبب سارستته
هلب احلقوق (الوال ت املتلدة األمريكية)؛
 50-157اختتتاذ تتتداب عمليتتة لتتز دة قتتدرة مجي ت اآلليتتات الوننيتتة علتترب تعزيتتز حقتتوق
اإلنسان ومحايتها (أو بكستان)؛
51-157

اختاذ مزيد من ا طوات لنشر ثقافة حقوق اإلنسان (أو بكستان)؛

52-157

تعزيز اإلنار املعياري واملؤسسي حلماية حقوق اإلنسان (اليمن)؛

ستتني رصتتد عمليتتة تنفيتتب توصتتيات االستتتعراض التتدوري الشتتامل عتتن نريتتق
53-157
آليات راسخة وشاملة ( مبابوي)؛
 54-157مواصلة إدماج هنتج قتائ علترب حقتوق اإلنستان
الوننية ( مبابوي)؛
55-157

وض قانون حليفر العنف العائلي (ألبانيا)؛

 56-157تتتوف تتتدريب إضتتا
الواردة (اجلزائر)؛
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 57-157تعريف العنف العائلي والعنف اجلنسي واالغتصاب
م فرض عقوابت تتناسب م طورة بب اجلرائ (شيلي)؛

إنار التزواج اجترائ

 58-157إلغاء األحكا اجلنائية الي تعاقب علرب إقامة علقات جنستية ابلرتاضتي بتني
أشتتخا ابلغتتني متتن نفتتس اجلتتنس وعلتترب إقامتتة ميفتتابرات للتعب ت عتتن بويتتة املقليتتات
واملقليني ومزدوجي امليل اجلنسي واملتلولني جنسيا (شيلي)؛
59-157

مواصلة تقدمي الدع إىل اجملتم املدع وتعزيز (اوت ديفوار)؛

 60-157تفعيل املؤسسة الوننيتة حلقتوق اإلنستان تفعتيلا اتاملا لكفالتة امتقاهلتا ملبتادئ
ابريس ومواصلة العمل بصورة جمدية م اجملتم املدع (أسرتاليا)؛
61-157

مواصلة اجلهود الرامية إىل اعتماد إصلحات تشريعية ومؤسسية (مصر)؛

 62-157التنفي ت تتب الكام ت تتل للق ت تتانون املتعل ت تتق ابلعم ت تتاي املن ت تتزليني والتلقي ت تتق
االنتهااات وأشكاي العنف إ اء العماي املنزليني ومقاضاة مرتكبيها (النمسا)؛

مجيت ت ت

 63-157إلغ تتاء األحك تتا املنص تتو عليه تتا امل تتادتني  153و 197م تتن ق تتانون اجلت تزاء
وإنشتتاء آليتتات فعالتتة ومستتتقلة لتقتتدمي الشتتكاو متتن أجتتل اإلبتتلع عتتن العنتتف اجلنستتي
والعائلي (أملانيا)؛
 64-157اختتتاذ طتتوات لكفالتتة التنفيتتب الكامتتل لقتتانون العمتتل رق ت  6لعتتا
القطاع ا ا من أجل افالة محاية املهاجرين والعماي األجانب (غاان)؛
65-157

2010

تعزيز استقلي املؤسسة الوننية حلقوق اإلنسان وفق ا ملبادئ ابريس (اليوانن)؛

 66-157تعديل ال من قانون الطباعة واملنشورات وقانون اجلترائ اإللكرتونيتة وقتانون
االتصاالت جلعلها متوائمة م املعاي الدولية املتعلقة ابحلق حرية التعب (أيسلندا)؛
 67-157تع تتديل الق تتوانني التقييدي تتة ال تتي ت تتنيف احل تتق تك تتوين اجلمعي تتات والتجمت ت
السلمي وحرية التعب سواء علترب شتبكة اإلنرتنتت أو ارجهتا حبيتك تكتون ستقلتة ًامت ا
للعهد الدو ا ا ابحلقوق املدنية والسياسية وال سيما املاداتن  19و( 21أيرلندا)؛
 68-157تكقي تتف الت تكامج واألنش تتطة والتت تدريبات املتعلق تتة بقض تتا حق تتوق اإلنس تتان
املوجهة إىل أفراد الشرنة واألفراد العسكريني (جزر البهاما)؛
69-157

مواصلة تعزيز اآلليات الوننية حلقوق اإلنسان (ماليز )؛

 70-157االضطلع أبنشطة توعيتة موجهتة إىل عامتة اجلمهتور لتلستني املعرفتة حبقتوق
اإلنسان (موريشيوا)؛
 71-157تعزيز التعاون اإلقليمي والدو فيما يتعلق حبقوق اإلنسان
اإلرباب (البلرين)؛

إنار مكافلتة

 72-157تقوي تتة دور اآللي تتات واملؤسس تتات الونني تتة م تتن أج تتل تعزي تتز ومحاي تتة حق تتوق
اإلنسان (بنغلديش)؛
73-157
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 74-157تكقيف اجلهود الرامية إىل إذااء الوعي حبقوق اإلنسان وتوسي نطاق بترامج
التتتدريب املتعلقتتة حبقتتوق اإلنستتان املوجهتتة إىل امل توظفني العمتتوميني واملتتوظفني املكلفتتني
نفاذ القوانني (مجهورية اور )؛
دعت وتعزيتز مؤسستة األسترة
 75-157تبادي ا كات الوننيتة مت البلتدان األ تر
بوصفها وحدة مجاعية نبيعية وأساسية للمجتم (بيلروا)؛
 76-157تعزيتتز حقتتوق املترأة عتتن نريتتق تعتتديل قتتانون اجلنستتية لكفالتتة أن تكتتون لتتد
املرأة الكويتية حقوق متساوية م حقوق الرجل نقل اجلنسية وعن نريق البدء مت
البيتتاانت املتعلقتتة ابلعنتتف اجلنستتاع وافالتتة إمكانيتتة اللجتتوء إىل القضتتاء جلميت الضتتلا
حبيك تشمل العماي املنزليني (الوال ت املتلدة األمريكية)؛
 77-157إصل قانون اجلنسية الكويي لعا  1959من أجتل متنا املترأة احلتق
جنسيتها إىل أنفاهلا (الدامنرك)؛

نقتل

 78-157استتتعراض قتتوانني األحتتواي الشخصتتية وقتتانون اجلنستتية للقضتتاء علتترب مجي ت
أشكاي التمييز ضد املرأة مبا ذلك منا املترأة الكويتيتة حقوقت ا مستاوية حلقتوق الرجتل
نقل جنسيتها إىل أنفاهلا (النمسا)؛
 79-157تعتتديل قتتانون اجلنستتية لتمكتتني امل ترأة الكويتيتة متتن نقتتل جنستتيتها إىل أنفاهلتتا
و وجهتتا علتترب قتتد املستتاواة م ت الرجتتل (أيستتلندا)؛ تعتتديل قتتانون اجلنستتية لضتتمان أن
تتتتمكن امل ترأة متتن نقتتل جنستتيتها عل تترب قتتد املستتاواة م ت الرجتتل إىل وجهتتا وأنفاهل تتا
(املكسيك)؛
 80-157مواصتلة اعتمتتاد وتنفيتتب التتداب التشتتريعية والقضتتائية واإلداريتة لضتتمان رفتتا
وحقوق األنفاي فتياانا وفتيات (امبود )؛
81-157

اعتماد طة عمل وننية بشأن حقوق الطفل نيفا قضاء األحداث (تشاد)؛

82-157

مواصلة اجلهود الرامية إىل افالة املساواة بني اجلنسني (السودان)؛

 83-157التعجيل بعملية إصتل القتوانني عتن نريتق إلغتاء أو تعتديل مجيت األحكتا
التمييزية املتعلقة ابلزواج والعلقات األسرية (تيمور  -ليشي)؛
 84-157اختتتاذ مزيتتد متتن ا طتتوات إلبطتتاي وإلغتتاء القتتوانني التمييزيتتة وضتتمان متتنا
احلقوق للجمي علرب قد املساواة وال سيما للمرأة والطفل (بوتسواان)؛
85-157

(تشيكيا)؛

إ الة مجي األحكا التمييزية القائمتة علترب أستاا اجلتنس متن قتانون اجلنستية

 86-157افالة املساواة بني مجي املواننني سواء القانون أو املمارسة العمليتة
بصرف النيفر عن اجلنسانية أو اهلوية اجلنسانية أو امليل اجلنسي (أسرتاليا)؛
 87-157مواصت تتلة اجلهت تتود الراميت تتة إىل ايات تتة اليفت تتروف امللئمت تتة واآلليت تتات التشت تتريعية
واملؤسسية لتلقيق املساواة بني اجلنسني (مجهورية اور الشعبية الدميقرانية)؛
88-157
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 89-157مكافلتتة أشتتكاي التميي تتز ضتتد املقليتتات واملقلي تتني ومزدوجتتي امليتتل اجلنس تتي
واملتلولني جنسيا وحاملي صفات اجلنسني وإلغاء األحكتا التواردة قتانون اجلتزاء التي
جتر العلقات اجلنسية ابلرتاضي بني البالغني من نفس اجلنس (فرنسا)؛
 90-157إلغاء جترمي العلقات اجلنسية ابلرتاضي بني البالغني من نفس اجلنس وتوستي
نطاق التشريعات املنابضة للتمييز لتشمل حيفر التمييز علرب أساا امليل اجلنسي واهلوية
اجلنسانية (أيسلندا)؛
 91-157مواصلة تعزيز قتي ومبتادئ التنتوع الققتا والعوملتة ابلتوعيتة عتن نريتق تنيفتي
احلملت (اينيا)؛
92-157

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني (ماليز )؛

93-157

مواصلة تنفيب التتداب التشتريعية لتعزيتز املستاواة بتني اجلنستني وعتد التمييتز

(نيباي)؛

 94-157ضمان االستقلي الشخصي واحلقوق الفردية علرب النلتو املنصتو عليته
الدستور عن نريق حيفر التمييز علرب أساا امليل اجلنستي أو اهلويتة اجلنستانية واتبلك
عن نريق السما دراج التغي الطيب للجنس واثئق بوية الشخص (بولندا)؛
95-157

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني (رومانيا)؛

96-157

االضطلع مبزيد من اجلهود لكفالة املساواة بني الرجل واملرأة (اال اد الروسي)؛

 97-157تبستتيا ال تكامج اجلاريتتة قتتدف قيتتق املستتاواة بتتني اجلنستتني وال ستتيما ستتد
الفجوة بني اجلنسني املناصب القيادية مبا يشمل السلطة القضائية (س اليون)؛
 98-157مواصتتلة تعزيتتز املستتاواة بتتني اجلنستتني
األجور (سري النكا)؛

مكتتان العمتتل وتضتتييق الفجتتوة

دة الت تكامج واملش تتاري الرامي تتة إىل تعزي تتز دور األس تترة وفقت ت ا لق تتي حق تتوق
99-157
اإلنسان (السودان)؛
 100-157اختاذ التتداب الل متة لكفالتة وصتوي املعونتة اإلنستانية إىل اتتتاجني ابلتعتاون
م حكومات البلدان املعنية (اجلمهورية العربية السورية)؛
 101-157مواصتتلة التتتداب الراميتتة إىل تنفيتتب رايتتة الكويتتت لعتتا  2035متتن أجتتل تعزيتتز
حقوق اإلنسان (تونس)؛
102-157

املتلدة)؛

مواص تتلة تق تتدمي املعونت تة اإلنس تتانية إىل أق تتل البل تتدان من تتوا (اإلم تتارات العربي تتة

 103-157مواصلة االضطلع بدور فعاي علرب الصعيدين اإلقليمي والتدو (اإلمتارات
العربية املتلدة)؛
 104-157مواصلة تنفيب طة التنمية املستتدامة لعتا  2030وتعزيتز التنميتة االجتماعيتة
واالقتصتتادية املستتتدامة متن أجتتل إرستتاء أستتاا متتتني لكتتي يتمتت شتتعب الكويتتت مي ت
حقوق اإلنسان (الصني)؛
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 105-157مواصتتلة إستتهامها عتتن نريتتق تقتتدمي التتدع إىل البلتتدان الناميتتة
الرامية إىل سني التمت حبقوق اإلنسان (مجهورية اور الشعبية الدميقرانية)؛
106-157

جهودبتتا

تعزيز الدور اإلنتاجي البي يناصر الصندوق الكويي للتنمية (إثيوبيا)؛

 107-157اعتم تتاد هن تتج ش تتامل يراع تتي املنيف تتور اجلنس تتاع ويش تتمل مس تتائل اإلعاق تتة إ اء
سياستتات التكيتتف م ت تغ ت املنتتا والتخفيتتف متتن حتتدة أث اتتته مبتتا يتستتق م ت اتفاقيتتة
األم ت املتلتتدة اإلناري تتة بشتتأن تغ ت املن تتا وإنتتار ستتنداي للل تتد متتن تتتانر الك تتوارث
للفرتة ( 2030-2015فيجي)؛
 108-157مواصلة اجلهود الراميتة إىل الوفتاء ابلراتائز الستب التواردة
لعا ( 2035غابون)؛

ا طتا اإلمنائيتة

 109-157مواصلة اجلهتود الراميتة إىل تعزيتز التنميتة االقتصتادية واالجتماعيتة املستتدامة
إنار راية الكويت لعا  2035وغ با من ا طا اإلمنائية الوننية (غياان)؛
110-157

مواصلة تنفيب ا طا الرامية إىل تعزيز برامج التنمية البشرية (األردن)؛

 111-157مواصتتلة دور الصتتندوق الكتتويي للتنميتتة
أحناء العامل (األردن)؛
112-157

الفاعلة

دع ت اجلهتتود اإلمنائيتتة

احلفاظ علرب التدور التدو التبي تضتطل بته الكويتت ابعتباربتا متن اجلهتات
جماي العمل اإلنساع (األردن)؛

 113-157النيف تتر األث تتر الن تتاج ع تتن تغت ت املن تتا عل تترب حق تتوق اإلنس تتان
التخطيا واختاذ القرارات علرب الصعيد الونين (جزر البهاما)؛
114-157
115-157

مجي ت

عملي تتة

تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية البياة ( ُعمان)؛

مواصلة العمل علرب قيق أبداف التنمية املستدامة (اال اد الروسي)؛

 116-157مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيب االسرتاتيجية اإلمنائية لتلقيق رايتة الكويتت
لعا ( 2035الصوماي)؛
117-157

إعادة العمل بوقف تطبيق أحكا اإلعدا (بلجيكا)؛

 118-157إعادة العمل ابلوقف الفعلتي لعقوبتة اإلعتدا (إستبانيا)؛ إعتادة العمتل بوقتف
تطبيق عقوبة اإلعدا قدف إلغائها ًاما (أملانيا)؛
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119-157

وقف العمل بعقوبة اإلعدا قدف إلغائها ابلكامل (فرنسا)؛

120-157

إعادة العمل ابلوقف الفعلي لعقوبة اإلعدا ًهيدا إللغائها اليا (الدامنرك)؛

121-157

إلغاء عقوبة اإلعدا (تيمور-ليشي)؛

122-157

سن تشريعات ملن ومكافلة العنف العائلي واجلنساع (أوارانيا)؛

123-157

وقف العمل بعقوبة اإلعدا ًهيدا إللغاء بب املمارسة (شيلي)؛

124-157

اختاذ تداب من أجل وقف العمل بعقوبة اإلعدا (قك )؛

125-157

اختاذ التداب الل مة ملكافلة العنف العائلي (قك )؛
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 126-157النيفتتر إبابي ت ا استتتاناف وقتتف تطبيتتق أحكتتا اإلعتتدا قتتدف إلغتتاء عقوبتتة
اإلعدا (فيجي)؛
127-157

اختاذ املزيد من التداب للقضاء علرب العنف العائلي (أذربيجان)؛

128-157

النيفر

129-157

إنلق محلت توعية لوض حد جلمي أشكاي العنف العائلي (ليسوتو)؛

(إيطاليا)؛

وقف العمل قانوانا أبحكا اإلعدا قدف إلغاء عقوبة اإلعدا اليا

 130-157إدراج احليفتتر املطلتتق للتعتتبيب مجي ت اليفتتروف ضتتمن التشتتريعات مبتتا
ذلك متا يتعلتق أبنشتطة مكافلتة اإلربتاب مت ديتد أنته ال بتو ألحتد االحتجتاج أبمتر
صادر عن جهة عليا لتكير التعبيب (املكسيك)؛
131-157

الشمالية)؛

132-157
133-157

النيفر

وقف العمل أبحكا اإلعدا ًهيد ا إللغاء عقوبة اإلعدا (مقتدونيا

اختاذ طوات ملموسة حنو إلغاء عقوبة اإلعدا (النرويج)؛
النيفر

اختاذ تداب قانونية ملموسة وفورية إللغاء عقوبة اإلعدا (رومانيا)؛

 134-157اختتتاذ تتتداب استتتباقية ملنت استتتخدا التعتتبيب متتن جانتتب املتتوظفني املكلفتتني
نفاذ القوانني والتلقيق مجي ادعاءات التعبيب دون أ (سلوفاايا)؛
 135-157اعتم تتاد الت تتداب الل م تتة لكفال تتة جت تترمي أعم تتاي التع تتبيب بوص تتفها جت ترائ
القتتانون اجلنتتائي واملعاقبتتة عليهتتا بعقتتوابت تتناستتب مت طتتورة اجلرميتتة ًشتتيا مت اتفاقيتتة
منابضة التعبيب (األرجنتني)؛
 136-157اخت ت تتاذ مجيت ت ت الت ت تتداب الل م ت تتة ملنت ت ت العن ت تتف الع ت تتائلي والعن ت تتف اجلنست ت تاع
ومكافلتهما واملعاقبتة عليهمتا مبتا ذلتك العنتف اجلنستي واالغتصتاب إنتار التزواج
(األرجنتني)؛
 137-157تعزي تتز املس تتاءلة القانوني تتة ع تتن أنش تتطة مجت ت األم تتواي غت ت املش تتروعة ل تتدع
املنيفمات اإلربابية (اجلمهورية العربية السورية)؛
جمتاي تعزيتز النيفتا القضتائي ومواصتلة
 138-157تبادي ا كات م البلدان األ ر
تدريب القضاة علرب تنفيب االتفاقيات الدولية ضمن أحكامه (ترايا)؛
139-157

بناء قدرات القضاة واأل صائيني علرب التعامل م الضعفاء (ترايا)؛

 140-157تنفي تتب ت تتداب إض تتافية ملكافل تتة العن تتف الع تتائلي بغي تتة إاتح تتة آلي تتات احلماي تتة
وإمكانية اللجوء إىل القضاء واجلك الفعاي لضلا العنف (اجلمهورية الدومينيكية)؛
 141-157مواصلة تعزيز آليات تقدمي الشكاو لضلا العنف العائلي وافالة التلقيق
الفوري والشامل مجي ادعاءات العنف العائلي (فيجي)؛
 142-157اختاذ تداب ملنت االحتجتا التعستفي وإستاءة استتعماي ستلطة الدولتة مبتا
ذلتتك عتتن نريتتق افالتتة اإلج تراءات القانونيتتة الواجبتتة علتترب حنتتو فعتتاي وجتنتتب االحتجتتا
املنهجي واملستمر قبل اتاامة (مالطة)؛
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 143-157التعت تتاون بفعاليت تتة م ت ت املت تتدافعني عت تتن حقت تتوق اإلنست تتان لت تتد إبلغه ت ت عت تتن
املخالفتتات اإلجرائيتتة والشتتواغل املتعلقتتة ابإلج تراءات القانونيتتة الواجبتتة قضتتا معينتتة
أو فاات من القضا (مالطة)؛
 144-157افال تتة تنفي تتب القت ترارات الص تتادرة ع تتن ات تتاا وال س تتيما األحك تتا املتعلق تتة
ابملنا عات األسرية (مالطة)؛
 145-157محايتتة حريتتة التعب ت للجمي ت مبتتا ذلتتك علتترب اإلنرتنتتت عتتن نريتتق إلغتتاء
التشريعات الي ال ًتقل للمادة  19من العهتد التدو ا تا ابحلقتوق املدنيتة والسياستية
(اململكة املتلدة لكيطانيا العيفمرب وأيرلندا الشمالية)؛
 146-157ضتمان احلتق حريتة التعبت وتكتوين اجلمعيتات جلميت األشتخا
للصلفيني والنشطاء واملدافعني عن حقوق اإلنسان (أوروغواي)؛
147-157

(بوتسواان)؛

ض ت تتمان احلت ت تر ت األساس ت تتية مب ت تتا

و اصتة

ذل ت تتك حري ت تتة التعبت ت ت وحري ت تتة الك ت تتل

 148-157اختاذ تداب لضمان املمارستة غت املقيتدة حلريتة التعبت
التواصل االجتماعي (إسبانيا)؛

وال ستيما

وستائل

 149-157افالتتة امتقتتاي القتتوانني القائمتتة ذات الصتتلة للمعتتاي الدوليتتة املتعلقتتة حبريتتة
ال تعب ت متتن أجتتل ضتتمان احلمايتتة الكاملتتة للمتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان والصتتلفيني
واملدونني (تشيكيا)؛
 150-157تعتتديل القتتوانني ذات الصتتلة ابلتجمعتتات العامتتة واملنيفمتتات غ ت احلكوميتتة
لضمان حرية تكوين اجلمعيات والتجم السلمي وفقا للمعاي الدولية (تشيكيا)؛
 151-157ديد ونشر معاي واضلة وميكن التلقتق منهتا بطريقتة موضتوعية متن أجتل
التجنُّس وتوف سبل انتصاف قضائية مبوجب القانون (النمسا)؛
 152-157تعتتديل وإلغتتاء مجي ت القتتوانني والسياستتات التتي تقيتتد حريتتة ال ترأي والتعب ت
ومحايتتة املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان والصتتلفيني واملتتدونني متتن االضتتطهاد واملضتتايقة
(أملانيا)؛
 153-157اختاذ مزيد من ا طوات لضمان حرية التعب وحريتة وستائا اإلعتل فضتلا
عن افالة حرية الصلفيني سارسة مهنته بياة آمنة وملئمة (اليوانن)؛
 154-157افالتتة حيتتز آمتتن وملئ ت للمجتم ت املتتدع واملتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان
بستتبل منه تتا وض ت ح تتد جلمي ت أش تتكاي املض تتايقة التتي تس تتتهدف املتتدافعني ع تتن حق تتوق
اإلنسان (أيسلندا)؛
 155-157افالة حيز آمتن وملئت للصتلفيني واملتدافعني عتن حقتوق اإلنستان وضتمان
احلتتق حريتتة التعب ت وال ترأي والتجم ت الستتلمي ضتتماانا اتتاملا وفق ت ا للمعتتاي الدوليتتة
(إيطاليا)؛
 156-157افالة بياة آمنة وملئمة للمجتم املدع واملدافعني عن حقوق اإلنسان مبتا
ذلتتك متتن تتلي حيفتتر مجي ت أشتتكاي املضتتايقة واألعمتتاي االنتقاميتتة واملعاقبتتة عليهتتا
(املكسيك)؛
GE.20-04274
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157-157

مواصلة تعزيز محاية احلق

حرية التعب (منغوليا)؛

 158-157افالة حرية التعب مي أشتكاهلا واختتاذ طتوات ملموستة لكفالتة استتقلي
وسائا اإلعل ومن الرقابة وتعزيز الشفافية الشؤون العامة (النرويج)؛
 159-157مواصلة اجلهتود الراميتة إىل احلفتاظ علترب حريتة التدين واملعتقتد وافالتة احترتا
مجي األد ن وفق ا للقانون (اباستان)؛
 160-157االمتنتتاع عتتن فتترض قيتتود ال متتكر هلتتا علتترب حريتتة التعبت ومواءمتتة التشتتريعات
املتعلقة ابالتصاالت ووسائا اإلعل م املعاي املعرتف قا دوليا (سلوفاايا)؛
 161-157تعزيتتز التتتداب الراميتتة إىل التلقيتتق حتتاالت االجتتتار ابألشتتخا واملعاقبتتة
عليهتتا وال ستتيما لغتترض االستتتغلي اجلنستتي واحلتتاالت التتي تشتتمل استتتخدا فتي تات
وفتيان ومرابقني العمل القسري وضمان تقدمي املساعدة إىل الضلا (إاوادور)؛
 162-157تعزي تتز آلي تتات منت ت اس تتتغلي العم تتاي امله تتاجرين وإس تتاءة مع تتاملته وافال تتة
االحرتا الكامل حلقوق اإلنسان ا اصة ق (إاوادور)؛
163-157

إلغاء نيفا الكفالة (إيطاليا)؛

164-157

مواصتلة تقتدمي التدع إىل اجلهتود التتي تبتبهلا األمت املتلتتدة ملكافلتة االجتتتار
(ليبيا)؛

ابألشخا

 165-157اختتتاذ مزيتتد متتن التتتداب للتلقيتتق مجي ت حتتاالت االجتتتار ابلبشتتر ألغ تراض
العمل القسري واالستغلي اجلنسي ومقاضاة ومعاقبة مجي اجلناة (اجلبل األسود)؛
166-157

(نيج )؛

تعزي تتز الت تتداب الل م تتة ملكافل تتة االجت تتار ابلبش تتر ومحاي تتة حق تتوق الضت تتلا

 167-157محاي تتة ومس تتاعدة مجيت ت ض تتلا االجت تتار مب تتا ذل تتك ض تتلا االجت تتار ابلي تتد
العاملتتة واالستترتقاق املنتتز م ت االحترتا الكامتتل حلقتتوق اإلنستتان ا اصتتة قت (مقتتدونيا
الشمالية)؛
168-157

ابألشخا

مواص ت تتلة افال ت تتة تنفي ت تتب االست ت ترتاتيجية الونني ت تتة املتعلق ت تتة مبكافل ت تتة االجت ت تتار
(الفلبني)؛

 169-157مواصتتلة املشتتاراة اإلبابيتتة م ت اجلهتتات الفاعلتتة الدوليتتة
ابلبشر (اململكة العربية السعودية)؛

مكافلتتة االجتتتار

جمتتاي مكافلتتة االجتتتار
 170-157مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل دة التعتتاون التتدو
ابألشتخا وال ستيما النستاء واألنفتاي فضتلا عتن تبتادي ا تكات واملمارستات اجليتتدة
واالستفادة منها ببا اجملاي (اواب)؛
 171-157تعزيز اجلهود الراميتة إىل تنفيتب االسترتاتيجية الوننيتة ملكافلتة االجتتار ابلبشتر
(دولة فلسطني)؛
 172-157إنشاء آلية حلماية حقوق العماي املنزليني وفرض جزاءات علرب أرابب العمل
البين ينتهكون حقوق موظفيه (اتيلند)؛
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 173-157افالتتة أن يكتتون مجي ت أرابب العمتتل علتترب عل ت ابلتزامتتاا مبوجتتب القتتانون
الكويي فيما يتعلق ابلعماي املنزليني مبا ذلك عد مشروعية مصادرة جوا ات السفر
واستعباد املدينني (اململكة املتلدة لكيطانيا العيفمرب وأيرلندا الشمالية)؛
 174-157اختتتاذ تتتداب ملتتنا العمتتاي احلقتتوق املناستتبة مبتتا
العمل ومغادرة البلد (أفغانستان)؛

ذلتتك حريتتة تغي ت أرابب

 175-157افالتتة إنفتتاذ احلقتتوق املمنوحتتة للعم تتاي املهتتاجرين ابلنستتبة إىل مجي ت فا تتات
العماي املهاجرين مبا يشمل العماي املنزليني (اندا)؛
 176-157تعزي تتز إنف تتاذ األحك تتا املتعلق تتة حبماي تتة العم تتاي األجان تتب والعم تتاي املنت تزليني
ومكافلة العمل القسري (فرنسا)؛
 177-157اخت تتاذ ت تتداب إض تتافية حلماي تتة حق تتوق العم تتاي األجان تتب مب تتا يش تتمل العم تتاي
املنزليني (الياابن)؛
 178-157مواصلة سني حقوق العماي املنزليني مبتا
وفرض اجلزاءات علرب انتهااات القانون (النرويج)؛

ذلتك آليتات تقتدمي الشتكاو

 179-157تعزيز التداب واآلليات الرامية إىل رصد امتقاي أرابب العمتل لقتانون العمتاي
املنزليني (الفلبني)؛
180-157

مضاعفة اجلهود فيما يتعلق بنيفا الكفالة (إسبانيا)؛

 181-157مواصلة وض برامج تدريبية ميدان حقوق اإلنسان للعاملني
العا وا ا علرب السواء (مجهورية الو الدميقرانية الشعبية)؛

القطتاعني

182-157

مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيب أحكا قانون العمل الونين (املغرب)؛

183-157

احلفاظ علرب فعالية نيفا املعاشات التقاعدية (ناجيكستان)؛

 184-157بتتبي املزيتتد متتن اجلهتتود املتواصتتلة لتعزيتتز التنميتتة االقتصتتادية ورف ت مستتتو
معيشة مجي سكان البلد (جزر القمر)؛
 185-157احلف تتاظ عل تترب اإلت تتا ات اتقق تتة ومواص تتلة تعزي تتز النيف تتا الش تتامل لللماي تتة
االجتماعية (إثيوبيا)؛
 186-157مواصلة سياسة اإلسكان العا عن نريتق تتوف الستكن امليستور التكلفتة إىل
مجي األسر (ق غيزستان)؛
 187-157تقويتتة وتعزيتتز ال تكامج الراميتتة إىل دع ت السياستتات االجتماعيتتة و دة عتتدد
املستفيدين من بب السياسات (املغرب)؛
 188-157مواصتتلة دة فتتر حصتتوي اجلمهتتور علتترب ا تتدمات الطبيتتة ذات النوعيتتة
اجليدة (امبود )؛
 189-157مواص تتلة تق تتدمي ال تتدع لت تتوف الرعاي تتة الص تتلية وال س تتيما لص تتا النس تتاء
واألنفاي (قطر)؛
 190-157مواصلة تعزيز التداب الرامية إىل سني التشريعات املتعلقة ابحلق
لضمان تعمي االنتفاع دمات الرعاية الصلية (اجلمهورية الدومينيكية)؛
GE.20-04274
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191-157

مواصلة اجلهود الرامية إىل توف الرعاية لكبار السن ( ُعمان)؛

193-157

مواصلة تقدمي الرعاية الصلية و دمات الرعاية االجتماعية (دولة فلسطني)؛

 192-157النيفتتر إنشتتاء آليتتة لرصتتد تقتتدمي تتدمات الرعايتتة لكبتتار الستتن علتترب حنتتو
فعاي ظل تزايد عدد األشخا البين يعتمدون علرب بب ا دمات (سنغافورة)؛
 194-157مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل نشتتر ثقافتتة حقتتوق اإلنستتان علتترب حنتتو فعتتاي عتتن
نريتتق بتترانمج تتتدرييب وتققيفتتي وأنشتتطة لبنتتاء القتتدرات مقتتل األنشتتطة التتي تتتديربا و ارة
ا ارجية (ترامانستان)؛
اختاذ مجي التداب املمكنتة لتز دة التوعي ابلتققيتف

195-157

(قطر)؛

جمتاي حقتوق اإلنستان

 196-157مواصت ت تتلة اجلهت ت تتود الراميت ت تتة إىل تت ت تتوف املرافت ت تتق التعليميت ت تتة ل شت ت تتخا
االحتياجات ا اصة (تشاد)؛

ذوي

 197-157مواصلة اجلهود الرامية إىل ًكني سوق العمل من إنشاء صلة ابلعماي املهترة
والعاملني البين بلغوا مستو التعلي العا (اهلند)؛
 198-157مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل نشتتر ثقافتتة حقتتوق اإلنستتان عتتن نريتتق املنتتابج
الدراسية ووسائا اإلعل (إندونيسيا)؛
 199-157مواص ت تتلة تعزي ت تتز واس ت تتتكماي التش ت تتريعات املتعلق ت تتة ابحل ت تتق
لللتزامات الدولية (مجهورية إيران اإلسلمية)؛

التعل ت تتي وفقت ت تا

مضاعفة اجلهود من أجل القضاء التا علرب األمية (لبنان)؛

200-157

 201-157إ الة مجي احلواجز الي وي دون حصوي النساء والفتيات املتزوجات علرب
تعلتتي عتتا اجلتتودة وافالتتة إدمتتاج الفتيتتان التعلتتي املتعلتتق ابحليتتاة األستترية املتتدارا
(جزر البهاما)؛
202-157

األشخا

مواصلة ختصيص األمواي لتطوير التعلي الشامل للجمي مبتا يشتمل أنفتاي
املقيمني بصورة غ قانونية (ليسوتو)؛
احلصوي علرب التعلي الشامل واجليد للجمي (ماليز )؛

203-157

افالة املساواة

204-157

مواصلة تعزيز التعلي الشامل للجمي وال سيما

املنانق الريفية (الفلبني)؛

 205-157العمتتل علتترب تطتتوير النيفتتا التعليمتتي ل شتتخا ذوي االحتياجتتات ا اصتتة
ابالستفادة من التجارب اإلبابية للبلدان األ ر (اال اد الروسي)؛
 206-157مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل افالتتة تتتوف تعلتتي
االحتياجات ا اصة (اال اد الروسي)؛
207-157

(السنغاي)؛
208-157

24

متنتتاوي األشتتخا

ذوي

تعزيت تتز اإلج ت تراءات الت تتي تتخت تتببا احلكومت تتة لصت تتا احلصت تتوي علت تترب التعلت تتي
مواصلة دة االستقمار

التعلي علرب الصعيد العاملي (الصوماي)؛
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 209-157مض تتاعفة اجله تتود املببول تتة للقض تتاء عل تترب مجيت ت أش تتكاي التميي تتز ض تتد املت ترأة
(اجلمهورية العربية السورية)؛
210-157

مواصلة اجلهود الرامية إىل ًكني املرأة اقتصاد ا وسياسيا (ناجيكستان)؛

 211-157التصدي جلمي أشكاي التمييز والعنف ضد املرأة بسبل منها إصدار قوانني
فعالتة ملنت العنتتف العتتائلي والعنتتف اجلنستتاع ومكافلتهمتتا وجترميهمتتا ابلتتزامن مت إنشتتاء
آلية انتصاف للضلا (اتيلند)؛
212-157

(تونس)؛

تقتتدمي املزيتتد متتن التتدع حلقتتوق املترأة ومشتتاراة املترأة

مجيت ميتتادين احليتتاة

 213-157تنفيتتب اإلصتتلحات القانونيتتة الل متتة لكتتي تتتتمكن امل ترأة الكويتيتتة متتن نقتتل
جنسيتها إىل أنفاهلا علرب قد املساواة مت الرجتل (أوروغتواي)؛ تعتديل التشتريعات لكتي
تتمكن املرأة الكويتية من نقل جنسيتها إىل أنفاهلا (قك )؛
 214-157مواصتتلة تعزيتتز السياستتة لصتتا
(مجهورية فنزويل البوليفارية)؛

قيتتق املستتاواة بتتني اجلنستتني وًكتتني امل ترأة

 215-157تكقي تتف اجله تتود الرامي تتة إىل تعزي تتز حق تتوق املت ترأة والطف تتل واألش تتخا
اإلعاقة (فييت ان )؛
216-157

ذوي

محاية وتعزيز حقوق املرأة والطفل (اليمن)؛

 217-157مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إىل اعتم تتاد ق تتوانني متنوع تتة لتعزي تتز ومحاي تتة حق تتوق
اإلنسان وال سيما جماي ًكني املرأة (بواتن)؛
 218-157مواصلة تعزيتز وتنفيتب بترامج بنتاء القتدرات االجتماعيتة واالقتصتادية واملهنيتة
للمرأة من أجل سني قدرات املرأة والنهوض مبشاراتها احلياة العامة (بروع دار السل )؛
 219-157إنش تتاء آلي تتة مؤسس تتية حلماي تتة املت ترأة م تتن مجيت ت أش تتكاي العن تتف االجتم تتاعي
والعائلي عن نريق إقامة مراز ونين ملكافلة العنف العائلي ومحاية املرأة وتقتدمي التدع
إليها (بروع دار السل )؛
 220-157مواصتتلة تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة إىل قيتتق املستتاواة بتتني الرجتتل وامل ترأة وًكتتني
املرأة (بلغار )؛
 221-157اخت تتاذ ت تتداب ملكافل تتة مجيت ت أش تتكاي التميي تتز ض تتد املت ترأة والعن تتف الع تتائلي
(بوراينا فاسو)؛
 222-157اختتتاذ مزيتتد متتن ا طتتوات لتنفيتتب التشتتريعات والسياستتات الراميتتة إىل محايتتة
املترأة متتن مجيت أشتتكاي العنتتف وافالتتة مقاضتاة ومعاقبتتة متترتكيب أعمتتاي العنتتف العتتائلي
واالغتصاب إنار الزواج (اندا)؛
223-157

تعزيز اإلجراءات الرامية إىل القضاء علرب التمييز ضد املرأة (اندا)؛

224-157

االست تتتمرار اختت تتاذ تت تتداب فعالت تتة لتلست تتني محايت تتة حقت تتوق امل ت ترأة والطفت تتل
ذوي اإلعاقة (الصني)؛

225-157

مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية حقوق املرأة والطفل واملهاجرين (اوت ديفوار)؛

واألشخا
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 226-157حيفتتر العنتتف العتتائلي واملضتتايقة اجلنستتية ضتتد املترأة والطفتتل وافالتتة املستتاواة
للمرأة أما القانون (ارواتيا)؛
 227-157مواصتتلة النهتتوض ابملستتاواة بتتني الرجتتل وامل ترأة وضتتمان املستتاواة للم ترأة
مسألي الطلق وامل اث (إسبانيا)؛
228-157

(قك )؛

مواصتتلة اختتتاذ تتتداب لتمكتتني امل ترأة واختتتاذ إج تراءات دتتددة

بتتبا الصتتدد

 229-157مواصلة تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة عن نريق اختاذ تداب فعالة لتز دة
مشاراة املرأة احلياة السياسية والعامة (جيبويت)؛
 230-157مواصتتلة النهتتوض ابآلليتتات الوننيتتة التتي تتتتيا دة مشتتاراة امل ترأة و قيتتق
املساواة هلا وتعزيز ومحاية حقوق ورفا املرأة والفتاة (اجلمهورية الدومينيكية)؛
 231-157مواصلة اجلهود الرامية إىل قيق املساواة بني املرأة والرجل ومكافلة العنف
ضتد املترأة عتتن نريتتق إلغتاء املتتادة  182متتن قتتانون اجلتزاء وتعتتديل قتتانون اجلنستتية لكفالتتة
املساواة بني اجلنسني نقل اجلنسية (فرنسا)؛
 232-157االع ترتاف علن تا ابلتتدور املشتتروع للمتتدافعات عتتن حقتتوق اإلنستتان وللنستتاء
العاملت جماي حقوق املرأة (النمسا)؛
 233-157املضتتي قتتدم ا ا طتتوات الراميتتة إىل مكافلتتة العنتتف العتتائلي بستتبل منهتتا
إنشاء آلية مؤسسية حلماية املرأة من مجي أشكاي العنف االجتماعي والعائلي (جورجيا)؛
 234-157افالتتة أن يضتتمن االستتتعراض اجلتتاري للقتتوانني اتليتتة املستتاواة بتتني اجلنستتني
وحقوق املرأة والفتاة (غاان)؛
 235-157اختتتاذ تتتداب إضتتافية للنهتتوض مبشتتاراة امل ترأة
القضاء (اليوانن)؛

احليتتاة السياستتية و ستتلك

 236-157مواص تتلة الت تتداب اجلاري تتة لتمك تتني املت ترأة وتعزي تتز حقوقه تتا وحر ا تتا
امليادين (اهلند)؛
237-157

اختاذ مزيد من التداب لكفالة ًكني املرأة

 238-157دة مشاراة املرأة احلياة العامة مبا
الرابطات النسائية (مجهورية إيران اإلسلمية)؛
239-157

مجيت ت

مجي امليادين (أذربيجان)؛
ذلك متن تلي تقتدمي التدع إىل

افالة املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة وجترمي العنف العائلي (إيطاليا)؛

 240-157اختتتاذ املزيتتد متتن التتتداب حلمايتتة وتعزيتتز حقتتوق امل ترأة مبتتا
الرامية إىل النهوض ابملشاراة االجتماعية للمرأة (الياابن)؛
 241-157مواص تتلة اجله تتود املببول تتة لكفال تتة مش تتاراة أا تتك للمت ترأة
(ق غيزستان)؛

ذلتتك احلقتتوق
األدوار القيادي تتة

 242-157تكقي تتف اجله تتود الرامي تتة إىل مواص تتلة وضت ت ت تتداب فعال تتة مي تتدان حق تتوق
اإلنس تتان مب تتا ذل تتك حق تتوق املت ترأة والطف تتل واألش تتخا ذوي اإلعاق تتة (مجهوري تتة الو
الدميقرانية الشعبية)؛
26
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243-157

تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان للمرأة والطفل (موريشيوا)؛

 244-157مواصتتلة تنفيتتب السياستتات وال تكامج ملكافلتتة مجي ت أشتتكاي العنتتف العتتائلي
ضد املرأة والطفل مبا ذلك العنف ضد العماي املنزليني (ميامنار)؛
 245-157تعديل أو إلغاء قانون األحواي الشخصية من أجل القضاء علرب التمييز ضد
املرأة اجملاالت املتصلة ابلزواج والعلقات األسرية (انميبيا)؛
 246-157تعزيز ًكني املرأة عتن نريتق دعت حقوقهتا املدنيتة والسياستية و دة إمكانيتة
وصوهلا إىل مناصب اختاذ القرارات (مقدونيا الشمالية)؛
247-157

مواصلة تعزيز التداب الوقائية واحلقوق القانونية للمرأة (النرويج)؛

 248-157النيفر اختاذ طوات إضافية ملواصلة تعزيز مشتاراة املترأة
والسياسية (مجهورية اور )؛
249-157

احليتاة العامتة

تعزيز السياسات لصا املرأة والفتاة (السنغاي)؛

 250-157مواصلة تنفيب السياسات والكامج الراميتة إىل مكافلتة مجيت أشتكاي العنتف
العائلي ضد املرأة والطفل مبا ذلك العنف ضد العماي املنزليني (صربيا)؛
 251-157مواصلة إدراج سياسات لتمكني املرأة ا طا اإلمنائيتة املقبلتة مت مراعتاة
النجاحات والدروا املستفادة من السنوات السابقة (سنغافورة)؛
 252-157مواصتتتلة العمت تتل مت تتن أجت تتل دة ًقيت تتل امل ت ترأة
القرارات (اواب)؛

مناصت تتب القيت تتادة واختت تتاذ

 253-157تعزيز اجلهود الرامية إىل افالة إيلء االعتبار األوي ملصا الطفل الفضلرب
مجي اإلجراءات القضائية الي تشمل الوالدين وال سيما إصدار حك ابإلعتدا حبتق
أي منهما (ارواتيا)؛
254-157

(جورجيا)؛

مواصت تتلة اجلهت تتود الراميت تتة إىل دة تعزيت تتز احلمايت تتة الشت تتاملة حلقت تتوق الطفت تتل

 255-157تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة إىل افالتتة حصتتوي مجيت األنفتتاي علتترب التعلتتي الشتتامل
واجليد علرب قد املساواة بصرف النيفر عن وضعه االجتماعي والقانوع (جورجيا)؛
256-157
257-157

رف احلد األدىن لسن الزواج

258-157

مواصلة اختاذ اإلجراءات فيما بني املؤسسات ملعاجلة حقوق اإلنسان للطفتل

259-157

مواصلة تعزيز التنسيق بني املؤسسات املعنية ابلقضا املتصلة حبقوق الطفتل

(اينيا)؛

(ملديف)؛

GE.20-04274

مواصلة االلتزا بتعزيز ومحاية حقوق الطفل ومصاحله (مجهورية إيران اإلسلمية)؛
القانون ليصبا  18عاما (إيطاليا)؛

260-157

مواصلة اجلهود املتعلقة حبقوق الطفل (البلرين)؛

261-157

مواصلة تعزيز ومحاية حقوق الطفل (اململكة العربية السعودية)؛
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اعتمتتاد طتتة عمتتل وننيتتة حلقتتوق الطفتتل

262-157

السودان)؛

نيفتتا قضتتاء األحتتداث (جنتتوب
معاجلتة القضتا املتعلقتة

 263-157السعي إىل التنسيق بشكل أقتو بتني املؤسستات
ابلطفل (جنوب السودان)؛
 264-157مواصتتلة اختتتاذ تتتداب حلمايتتة وتعزيتتز حقتتوق األشتتخا
السن (بواتن)؛

ذوي اإلعاقتتة وابتتار

مواص لة اجلهود الرامية إىل سني اليفروف املعيشية ل شخا

265-157

(ألبانيا)؛

ذوي اإلعاقة

 266-157إذات تتاء الت تتوعي أبايت تتة اعتمت تتاد التعلت تتي الشت تتامل ل نفت تتاي ذوي اإلعاقت تتة
املؤسسات التعليمية العادية (بلغار )؛
 267-157تكقيتتف ب ترامج التوعيتتة متتن أجتتل تعزيتتز اإلدمتتاج اجملتمعتتي ل شتتخا
اإلعاقة (قطر)؛
 268-157تقوية اهلياتات الوننيتة املستؤولة عتن ضتمان حقتوق األشتخا
وتعزيز إدماجه الكامل اجملتم (جيبويت)؛
 269-157تكقيف اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق األشخا
افالة التعلي الشامل ل نفاي ذوي اإلعاقة (اهلند)؛
270-157

األشخا

ذوي اإلعاقتة

ذوي اإلعاقة مبا

إقامتتة ش ترااات م ت البلتتدان األ تتر للستتتفادة متتن كااتتا
ذوي اإلعاقة (العراق)؛

ذوي

ذلك

جمتتاي رعايتتة

271-157

مواصلة اجلهود الرامية إىل توف

272-157

مواصلة التداب التشريعية والقانونية املتعلقة حبقوق األشخا

273-157

مواصلة اختاذ تداب لتوف الدع الطيب واالجتماعي ل نفتاي ذوي اإلعاقتة

(لبنان)؛

(ميامنار)؛

(اباستان)؛

دمات اصة لتبوي االحتياجتات ا اصتة
ذوي اإلعاقة

 274-157مواص تتلة تعزي تتز الت تتداب الناجل تتة ال تتي يتخ تتببا البل تتد لتك تتون س تتوق العم تتل
مفتوحة ل شخا ذوي اإلعاقة (بيلروا)؛
 275-157مواصلة اختاذ تداب تشريعية وقانونية لتعزيتز ومحايتة حقتوق األشتخا
اإلعاقة (صربيا)؛
 276-157مواصتتلة اجلهتتود الرامي تتة إىل دة تعزيتتز حق تتوق األشتتخا
(سري النكا)؛

ذوي

ذوي اإلعاق تتة

 277-157افالة احلماية القانونية الفعالة للعماي املهاجرين وال سيما فيما يتعلق بدوا
العمل واحرتا احلد األدىن ل جتور واحلصتوي علترب ا تدمات االجتماعيتة والطبيتة وفقت ا
للمعاي الدولية (بلجيكا)؛
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 278-157مواصتتلة اإلجتراءات واملبتتادرات الراميتتة إىل محايتتة الفاتتات الضتتعيفة و اصتتة
اللجاني وملتمسي اللجوء (بنن)؛
 279-157ختصتتيص املزيتتد متتن املتتوارد ل تكامج التوعيتتة املوجهتتة إىل العمتتاي املتعاقتتدين
األجانب بشأن حقوقه وواجباا وابلك بشأن قوانني وأعراف الكويت (فييت ان )؛
280-157

اعتماد تشريعات لتنيفي إجراءات اللجوء وفق ا للقانون الدو (أفغانستان)؛

 281-157تعزيز محاية حقوق العمتاي املهتاجرين و اصتة العمتاي املنتزليني بستبل منهتا
إنش تتاء بيا تتة متخصص تتة لتفت تتيش العم تتل وجت تترمي احتف تتاظ أرابب العم تتل تتوا ات الس تتفر
(الكا يل)؛
282-157

مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية حقوق العماي املهاجرين (اهلند)؛

 283-157ست تتني نشت تتر التشت تتريعات ذات الصت تتلة جم تتاي حقت تتوق العمت تتاي األجانت تتب
وواجباا من أجل التخفيف من احلوادث الي يواجهوهنا (مو امبيق)؛
 284-157تعزي تتز الت تتداب الرامي تتة إىل افال تتة حص تتوي العم تتاي امله تتاجرين عل تترب احلماي تتة
القانونية (ميامنار)؛
 285-157مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل محايتتة حقتتوق العمتتاي املهتتاجرين ورفتتابه مبتتن
فيه العاملت املنزليات عن نريق افالة توف سبل االنتصاف وآليات تقدمي الشكاو
(نيباي)؛
286-157

(نيج )؛

تكقيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل تعزيتتز ومحايتتة حقتتوق املهتتاجرين والعمتتاي املنتزليني

 287-157اختاذ مزيد من ا طوات لتلسني محاية حقوق العماي املهاجرين بسبل منها
اإلنفاذ الفعاي للقوانني والسياسات ذات الصلة (الفلبني)؛
 288-157اختاذ تداب أقو وأاقر فعالية لتلسني اليفروف األليمة للعماي املهتاجرين
و اصة العماي املنزليني والحرتا وتعزيز حقوق اإلنسان ا اصة ق دون ًييز (الكتغاي)؛
 289-157مواصتتلة تعزيتتز التتتداب الراميتتة إىل ستتني ظتتروف العمتتل واملعيشتتة للعمتتاي
املهاجرين (مجهورية اور )؛
 290-157مواصت تلة تنفي تتب اإلن تتار التش تتريعي املعتم تتد م تتن أج تتل افال تتة محاي تتة العم تتاي
املهاجرين (رومانيا)؛
 291-157إاتحتتة احلصتتوي علتترب ا تتدمات االجتماعيتتة والتعليميتتة الكافيتتة ل شتتخا
العدميي اجلنسية والبدون وجتهيز نلباا لللصوي علرب اجلنسية وفقت ا للمعتاي الدوليتة
(بلجيكا)؛
 292-157تتتتوف الواثئت تتق القانونيتتتة وا تتتدمات األساس تتية جلمي ت ت األشتتتخا
اجلنسية مبا ذلك أفراد جمتم البدون (الوال ت املتلدة األمريكية)؛

العت تتدميي

 293-157بتتبي اتتل جهتتد سكتتن لتستتوية حتتاالت انعتتدا اجلنستتية م ت االع ترتاف عنتتد
االقتضاء ابحلق ااتساب اجلنسية الكويتية وال سيما ابلنسبة ألفراد البدون (أوروغواي)؛
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 294-157تكقيف اجلهتود الراميتة إىل القضتاء علترب حتاالت انعتدا اجلنستية عتن نريتق
تداب للتعجيل بتسوية الوض القانوع ألفراد البدون وًكينه من احلصوي الكامل علرب
الواثئق وا دمات االجتماعية (الكا يل)؛
 295-157افالتتة أن تتتنص التشتتريعات عل ترب قيتتق املستتاواة
والرعاية الصلية والعمل ألفراد البدون (اندا)؛

احلصتتوي علتترب التعلتتي

 296-157وضت ت الص تتيغة النهائي تتة حل تتل ش تتامل لوضت ت الب تتدون الق تتانوع وفقت تا للق تتانون
الدو وتنفيب ببا احلل (أسرتاليا)؛
297-157

مواصلة اجلهود الرامية إىل سني شروط حصوي البدون علرب اجلنسية (فرنسا)؛

 298-157التعجيتتل ابلعمليتتة التشتتريعية حلتتل قضتتية البتتدون عتتن نريتتق متتنا اجلنستتية
الكويتية ألفراد البتدون وافالتة حصتوهل علترب ا تدمات االجتماعيتة دون ًييتز وضتمان
قدرا علرب سارسة حقوقه حرية التنقل والتجم السلمي والرأي والتعب (أملانيا)؛
 299-157ت عزيز اجلهود الرامية إىل تسوية الوض القانوع ل شتخا املنتمتني إىل أقليتة
البتتدون وافالتتة اح ترتا حقتتوق اإلنستتان واحلتتر ت األساستتية ا اصتتة ق ت ومن ت التمييتتز
إ اءب (إيطاليا)؛
300-157

معاجلة قضا حقوق اإلنسان الناشاة عن انعدا اجلنسية (الياابن)؛

 301-157اختتتاذ إجتتراءات لكفالتتة محايتتة حقتتوق األف تراد العتتدميي اجلنستتية مبتتن فتتيه
البتتدون وحقتتوق العمتتاي املن تزليني املهتتاجرين والعتتاملت األجنبيتتات وحصتتوي األنفتتاي
العدميي اجلنسية علرب التعلي والرعاية الصلية (بولندا)؛
302-157

منا املواننة واحلقوق الكاملة ألفراد البدون (النرويج).

 -158تعكس مجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ببا التقرير موقف الدولة (الدوي)
التتي قتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينبغتتي تفست با علتترب أهنتتا يفتترب بتأييتتد الفريتتق
العامل اكل.
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