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مقدمة
عق ددد الفري ددق العام د املع ددي ابالس ددتعرا ال دددور الش ددام  ،املنشد د وفق داً لق درار جمل د حق ددو
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اإلنس ددان  ،1/5دورت دده اخلامس ددة والثالث ددن يف الفد د ة م ددن  20إىل  31ك ددانون الثاين/ين دداير  .2020وج ددر
االسد ددتعرا املتعلد ددق بقريغيزسد ددتان يف اجللسد ددة األوىل املعقد ددودة يف  20كد ددانون الثاين/يند دداير .وتد ددر وفد ددد
قريغيزسددتان النائ د األول لددوزير خارجيددة قريغيزسددتان ،نددوران نيددازاليي  .واعتمددد الفريددق العام د التقريددر
املتعلق بقريغيزستان يف جلسته التاسعة ،املعقودة يف  24كانون الثاين/يناير.
ويف  14ك ددانون الثاين/ين دداير  ،2020اخت ددار جمل د د حق ددو اإلنس ددان فري ددق املق ددررين (اجملموع ددة
-2
الثالثية) التايل لتيسري استعرا احلالة يف قريغيزستان :بريو وتوغو وقطر.
ووفقداً للفقدرة  15مددن مرفدق قدرار جملد حقددو اإلنسدان  1/5والفقددرة  5مدن مرفددق قدرار اجمللد ،21/16
-3
صدرت الواثئق التالية ألغرا االستعرا املتعلق بقريغيزستان:
()

تقرير وطي وعر كتايب مقدمان وفقاً للفقرة )A/HRC/WG.6/35/KGZ/1) ) (15؛

(ب) جتمي د عدت دده مفوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية حلق ددو اإلنس ددان (مفوض ددية حق ددو
اإلنسان) وفقاً للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/35/KGZ/2؛
(ج)
و.)Corr.1

مددوجز عدتدده مفوضددية حقددو

اإلنسددان وفقداً للفقددرة (15ج) (A/HRC/WG.6/35/KGZ/3

وحيلد إىل قريغيزسددتان عددن طريددق اجملموعددة الثالثيددة قائمددة سددةلة عددد ا مسددبقاً ك د مددن إسددبانيا
-4
و ملانيا و وروغوا والربتغال ،ابسم جمموعة األصدقاء املعنية ابآلليات الوطنية للتنفيذ واإلبالغ واملتابعدة،
وبلجيكا وليختنشتاين واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و يرلندا الشمالية .وميكدن االطدال علدى دذ
األسةلة يف املوق الشبكي لالستعرا الدور الشام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
ش ددار وف ددد قريغيزس ددتان إىل ن التقري ددر ال ددوطي ع ددد ابلتع دداون مد د املكت د اإلقليم ددي ملفوض ددية
-5
حقو اإلنسان واجملتم املدين يف قريغيزستان.
-6

و كد ن حقو اإلنسان واحلرايت متث مسى القيم يف الدستور وال ختض أل قيود.

و شار إىل انضمام قريغيزستان إىل مثاين معا دات دولية خاصة حبقو اإلنسان ومثابرهتا على
-7
تقدمي تقارير دورية وطنية إىل يةات رصد تلك املعا دات .ففي السنوات األخدرية ،قددم قريغيزسدتان
تقارير عدن تنفيدذ اتفاقيدة حقدو الطفد  ،واتفاقيدة القضداء علدى مجيد شدكال التمييدز ضدد املدر ة واتفاقيدة
منا ضددة التعددذي  .و ددي تعتددزم يف عددام  2020تقدددمي تقددارير عددن تنفيددذ العهددد الدددويل اخلددا ابحلقددو
املدنيدة والسياسددية ،واتفاقيدة محايددة حقددو مجيد العمددال املهداجرين و فدراد سددر م ،والعهدد الدددويل اخلددا
ابحلقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
و ك ددد ن بل ددد يتع دداون بنش ددا م د اإلج دراءات اخلاص ددة جملل د حق ددو اإلنس دان .فق ددد لبي د
-8
طلبات الزايرة مجيعاً وال يوجد طلبات خر قيد النظر .ويف اآلونة األخرية ،زار قريغيزستان ك من
املقدرر اخلدا املعدي حبددق كد فدرد يف التمتد أبعلددى مسدتو ممكدن مدن الصددحة البدنيدة والعقليدة ،والفريددق
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العام املعي حباالت االختفاء القسر و غري الطوعي واملقرر اخلا املعي بقضااي األقليات .ووضدعوا
توصدديات مفيدددة يعك د البلددد علددى تنفي دذ ا .ووجه د قريغيزسددتان دع دوات إىل سددتة مكلفددن بددوالايت
خر يف إطار اإلجراءات اخلاصة وتنتظر زايرهتم للبلد.
والحد ن قريغيزسددتان انتُخبد يف عددام  2015للمددرة الثانيددة عضددواً يف جملد حقددو اإلنسددان
-9
للف ة .2018-2016
 -10والح د يض داً ن مفوض دية األمددم املتح دددة السددامية لش د ون الالجة ددن صددنف قريغيزس ددتان يف
طليعددة البلدددان الدديت عاجل د مشددكلة انعدددام اجلنسددية معاجلددة شدداملة ،حي د بددذل بلددد جه دوداً لتحديددد
وية  13 700شخص عدمي اجلنسية يتمتعون حالياً بكام حقو املواطنة.
 -11و شار إىل ن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجلولة الثانيدة لالسدتعرا الددور
الشددام يشددم خطددة العم د املتعلقددة حبقددو اإلنسددان للف د ة  2021-2019ودخددول ربعددة صددكو حيددز
النفاذ يف  1كانون الثاين/يناير  2019امتثاالً للمعايري الدولية .وتتمث تلك الصكو يف القانون اجلنائي،
وقانون اجلرائم البسيطة ،وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون تنفيذ العقوابت.
 -12وقال إن الغدر الرئيسدي للقدوانن اجلديددة يتمثد يف نسدنة العدالدة ،وعددم جتدرمي فعدال معيندة
وإصددال نظددام العقددوابت .ويددنص قددانون اإلج دراءات اجلنائيددة اجلديددد علددى تعيددن قاض دي حتقيددق لش د ون
الرقابة القضائية وجمل قضاة لش ون احلكم القضائي الذايت.
 -13و شددار يض داً إىل إنشدداء قاعدددة بيددا ت إلك ونيددة للصددكو القضددائية والعم د بنظددام تسددجي
ابلص ددوت والص ددورة لإلج د دراءات القض ددائية يف  80قاع ددة حمكم ددة م ددن ص د د  ،159وإط ددال برجمي ددة آلي ددة
للمعلومددات املتعلقددة ابحملداكم بدددعم مددن االحتدداد األورويب ،فضدالً عددن توسددي نطددا وصددول اجلمهددور إىل
املعلومات املتعلقة ابملداوالت.
 -14و ردف ن دده مت يف ع ددام  2019وضد د ب ددر م حك ددومي حمد ددد األ ددداف بشد د ن تط ددوير النظ ددام
القضددائي يف قريغيزسددتان تلبيددة للمعددايري الدوليددة يف جمددال إقامددة العدددل ،و ن ددذا الددرب م معددرو علددى
الربملان إلقرار .
 -15والح الوفدد اعتمداد االسد اتيجية الوطنيدة لتحقيدق املسداواة بدن اجلنسدن للفد ة
وخطددة العمد الوطنيددة لتحقيددق املسدداواة بددن اجلنسددن للفد ة  2020-2018ونشددا اجمللد الددوطي للمددر ة
والتنمية اجلنسانية .وقدال إن احلكومدة وافقد يف عدام  2017علدى خطدة العمد املتعلقدة بتنفيدذ توصديات
اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املر ة الواردة يف مالحظاهتا اخلتاميدة بشد ن التقريدر الددور الرابد
املقدم من قريغيزستان (.)CEDAW/C/KGZ/CO/4
2020-2012

 -16و ضاف ن نسبة متثي املر ة بن قضاة احملكمة العليا وصل يف عام  2017إىل  44,4يف املائة
و ن قدانون انتخدداب الندواب يف الربملددان احمللددي يددنص علددى ختصدديص نسددبة  30يف املةددة مددن تلددك املناصد
للنساء .وتتوىل النساء يضاً إنشاء مشاري صغرية وإحداث توجه جديد يف إدارة املشاري االجتماعية.
 -17ويف عددام  ،2019نشددة  27جلنددة مهمتهددا من د العن د األسددر علددى الصددعيد احمللددي ،و نددا
خط ددط إلنش دداء تل ددك اللج ددان يف مجيد د املقاطع ددات الب ددال ع دددد ا  453مقاطع ددة .ومث ددة  14مرك ددزاً إلدارة
األزمددات يقدددم املسدداعدة للضددحااي ،وقددد تقددرر افتتددا مركدزين حكددومين إلدارة األزمددات يف عددام .2020
وتعكد احلكومددة يض داً ،بدددعم مددن االحتدداد األورويب واألمددم املتحدددة ،علددى وضد بددر م للقضدداء علددى
مجي شكال العن ضد املر ة.
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 -18وقدد نشد فريددق عامد مهمتدده تعددي التشدريعات املتعلقدة ابملسد ولية اجلنائيدة عددن التمييدز علددى
سددا نددو اجلددن والعند يف عالقددات العمد  ،فضدالً عددن وضد خارطددة طريددق للتصددديق علددى اتفاقيددة
محاية األمومة (رقم  )183لعام  2000اخلاصة مبنظمة العم الدولية.
 -19وفيمددا يتعلددق ابلس د ال الددذ طرحتدده اململكددة املتحدددة بشد ن تقيدديم تنفيددذ خطددة العمد الوطنيددة
املتعلقددة ابملسدداواة بددن اجلنسددن ،قدددرت احلكومددة معدددل اإلجندداز ب د  65يف املائددة ،وسريصددد اجملتمد املدددين
تنفيذ اخلطة يف عام .2020
 -20وحيظر التشري استغالل عم األطفال والعم اجلرب  ،وقد صددق قريغيزسدتان علدى اتفاقيدة
منظمة العم الدولية (رقم  )138لعدام  1973املتعلقدة ابحلدد األدىن لسدن االسدتخدام ،واالتفاقيدة املتعلقدة
أبسو شكال عم األطفال (رقم  )182لعام .1999
ضددمن خطدة عمد حقددو اإلنسدان للفد ة  2021-2019مددا قدمتده لبانيددا واملكسدديك يف
 -21وقدد ُ
سدديا اجلولددة الثانيددة لالسددتعرا مددن توصدديات بشد ن تبسدديط إجدراءات تسددجي املواليددد وتسددجي مجيد
األطف ددال املولد ددودين يف قريغيزس ددتان .إضد ددافة إىل ذلد ددك ،جت ددر احلكومد ددة تقييم د داً الحتياجد ددات األطفد ددال
املهاجرين بغية ضمان الدعم االجتماعي هلم.
 -22وفيمددا يتعلددق ابلس د ال ال دذ طرحتدده ملانيددا ،جنددز يف عددام  2019مشددرو قددانون جديددد بش د ن
األطفال ،يشم ضما ت ساسية من قبي حظر العقاب البدين.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -23دىل  89وفددداً ببيددا ت ثندداء جلسددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة ثندداء احل دوار يف الفددر
الثاين من ذا التقرير.
 -24ونو د مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة ابلتصددديق علددى اتفاقيددة حقددو األشددخا
وخطة محاية املر ة واألسرة للف ة .2028-2018

ذو اإلعاقددة

 -25ونو د د فيي د د م م د د التق د دددير بقب د ددول قريغيزسد ددتان توص د ددياهتا الص د ددادرة عد ددن اجلول د ددة الثاني د ددة
لالستعرا الدور الشام وجهود قريغيزستان الرامية إىل توفري اخلدمات االجتماعية لألسر واألطفال.
 -26و ن د ت فغانسددتان قريغيزسددتان علددى خطددة العم د املتعلقددة بتنفيددذ ق درار جمل د األمددن )2000(1325
بش ن املرة والسالم واألمن ،للف ة  ،2020-2018وخطة العم املتعلقة حبقو اإلنسان للف ة .2021-2019
 -27ورحبد اجلزائددر ابعتمدداد الدرب م اإلمنددائي املتعلددق ابحلمايددة االجتماعيددة للسددكان وابلتعددديالت
اليت دخل على التشريعات االنتخابية اليت تكف لألشخا ذو اإلعاقة احلق يف التصوي .
 -28و ن د ت األرجنتددن قريغيزسددتان علددى التعددديالت الدديت دخل د علددى تش دريعاهتا اجلنائيددة هبدددف
إدراج تعري جلرمية االختفاء القسر .
 -29و عرب رمينيا عن سرور ا ملالحظة خطة العم املتعلقة حبقو اإلنسان للفد ة
و شارت إىل اإلطار املفا يمي لسياسة الدولة بش ن اجملال الديي للف ة .2020-2014

2021-2019

 -30ورحبد سد اليا بتجدرمي االختفدداء القسددر يف عددام  ،2019لكنهدا عربد عددن اسددتمرار قلقهددا
إزاء التقددارير الدديت تفيددد ابضددطهاد قطاعددات معينددة مددن اجملتمد علددى سددا العددر وامليد اجلنسددي واهلويددة
اجلنسانية والدين.
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 -31ورحب النمسا ابمتنا الربملان عن إقرار األحكام املتعلقة بد "العمالء األجان " ،اليت كان من
ش هنا ن تفر قيوداً على اجملتم املدين ،وما يسمى "مشرو قانون الدعاية املنا ضة للمثلين".
 -32والحظد ذربيجددان ابرتيددا مددا اختددذ مددن تدددابري ترمددي إىل التصددد للعند اجلنسدداين والعند
املمار ضد األطفال ،كما رحب ابلتصديق على اتفاقية حقو األشخا ذو اإلعاقة.
 -33ورحب د بدديالرو بوض د خطددة عم د حلقددو اإلنسددان وبتعزيددز املس د ولية اجلنائيددة عددن االجتددار
ابألشخا .
-34

وقدم بلجيكا توصيات.

 -35و ثن د بددو ن علددى مددا اعتمدتدده قريغيزسددتان مددن إصددالحات قضددائية ،برز ددا ،يف مجلددة مددور،
تنقيح القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية ،مبا يتماشى واملعايري الدولية.
 -36والحظد الربازيد مد التقددير اعتمداد قددانون بشد ن العند األسدر يف عدام  ،2017وشددجع
اجلهود املبذولة ملكافحة املمارسات اليت ت د إىل زواج األطفال والزواج املبكر و القسر .
 -37و ش ددارت ب ددرو دار الس ددالم إىل اسد د اتيجية التنمي ددة الوطني ددة للفد د ة  ،2040-2018وب ددر م
"الوحدة والثقة واإلبدا " للف ة  2022-2018الذ يهدف إىل املسامهة يف النمو االقتصاد .
 -38والحظ د بلغدداراي اعتمدداد إطددار مفددا يمي يف متوز/يوليدده  2019بش د ن تطددوير التعلدديم الشددام
وخطة عم مرتبطة به للف ة  2023-2019تعاجل مسائ األطفال ذو اإلعاقة.
 -39و ن ت كمبوداي قريغيزستان على تدابري السياسات واملبادرات املتعلقة ابجملاالت االس اتيجية،
من قبي تعزيز املساواة بن اجلنسن يف التعليم والثقافة ،وابجملال االجتماعي واالقتصاد .
 -40ورحبد كندددا بتعزيددز مكتد مددن املظددام مبددا يتماشددى واملعددايري الوطنيددة والدوليددة ،ووجدددت مددن
املشج رؤية قريغيزستان تعم م منظمات اجملتم املدين.
 -41و لقد د ش دديلي الض ددوء عل ددى جملد د تنس دديق حق ددو اإلنس ددان ،وخط ددة العمد د الوطني ددة حلق ددو
اإلنسدان للفد ة  ،2022-2019وخطددة العمد الوطنيدة املتعلقددة بتنفيدذ توصديات جلنددة القضداء علدى التمييددز
العنصر للف ة .2022-2019
 -42و ش ددادت الص ددن ابلعم د الرام ددي إىل حتقي ددق التنمي ددة االجتماعي ددة واالقتص ددادية املس ددتدامة بغي ددة
حتسن احلماية االجتماعية للضعفاء.
 -43وشجع كرواتيا قريغيزستان على اختاذ مزيد من التدابري ملن العند املنطلدق مدن دوافد دينيدة وإزالدة
القيود الدينية التقييدية ،مبا يف ذلك حرمان املسيحين وغري م من األقليات الدينية من حقو الدفن.
 -44والحظ د كددواب حتدددي التش دريعات واسددتحداث سياسددات وم سسددات وآليددات هتدددف بوجدده
خا إىل النهو حبقو املر ة ومساواهتا م الرج ابلكام يف اجملتم .
 -45وركددزت تشدديكيا علددى ضددرورة متكددن الصددحفين الددذين حيققددون يف ادعدداءات الفسدداد م دن داء
وظيفتهم حبرية ودون تدخ  ،فضالً عن ضمان حق املواطنن يف االحتجاج السلمي.
 -46و شددادت مجهوريددة كددوراي الشددعبية الدميقراطيددة ابجلهددود الدديت تبددذهلا قريغيزسددتان مددن ج د تعزيددز
النظام االجتماعي السياسي والقضائي بغية ضمان حقو اإلنسان لشعبها.
 -47و ثند الددامنر علدى امتثدال قريغيزسدتان للتوصدية الديت قدددمتها الددامنر يف سديا اجلولدة الثانيددة
لالستعرا ابالمتنا عن اعتماد مشرو القانون املتعلق بد "العمالء األجان ".
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 -48و شادت مصر ابعتماد قريغيزستان خطة العم املتعلقة حبقو اإلنسدان للفد ة ،2021-2019
ونو ابلتقدم احملرز يف تعزيز استقاللية السلطة القضائية.
 -49وشددجع إسددتونيا قريغيزسددتان علددى مواصددلة جهود ددا حلمايددة حريددة التعبددري وحثد قريغيزسددتان
على بذل املزيد من اجلهود إلنفاذ القوانن اليت جترم اختطاف العرائ وزواج األطفال.
 -50ونو د إثيوبيددا ابجلهددود املبذولددة لتمكددن املددر ة مددن خددالل األطددر املعياريددة ،مبددا يف ذلددك اعتمدداد
االس اتيجية وخطة العم الوطنيتن لتحقيق املساواة بن اجلنسن.
-51

وقدم فيجي توصيات.

-52

وقدم فنلندا توصيات.

 -53ورحب فرنسا ابلتصديق على اتفاقية حقدو األشدخا
العن األسر .

ذو اإلعاقدة وابعتمداد قدانون بشد ن

 -54و قرت جورجيا ابخلطوات املتخذة لضمان املسداواة بدن اجلنسدن وإعمدال حقدو املدر ة ،مبدا يف
ذلك خطة العم الوطنية لتحقيق املساواة بن اجلنسن للف ة .2020-2018
 -55و شادت ملانيا مبا تبذله قريغيزستان من جهدود ملكافحدة التعدذي وإسداءة املعاملدة ،والحظد
ما يبذل من جهود للحد مدن حداالت زواج األطفدال .غدري هندا عربد عدن قلقهدا املسدتمر إزاء اسدتمرار
التمييز ضد األقليات.
 -56و ن ت اييت قريغيزستان على ول انتقال سلمي للسلطة بعد االنتخاابت الرائسية اليت جرت
يف عام  2017واجلهود املبذولة حلماية البيةة.
-57
يف البلد.

ورحد الكرسدي الرسدويل مبختلد خطدط العمد الراميدة إىل حتسددن التمتد ابحلقدو األساسددية

 -58و ن د د ت ند دددورا قريغيزسد ددتان علد ددى إدراج تعري د د جلرميد ددة االختفد دداء القسد ددر يف تش د دريعاهتا
اجلنائية ،و عرب عن ارتياحها للتوق عن جترمي اإلقامة غري املشروعة يف البلد.
-59

وقدم

يسلندا توصيات.

 -60والحظد اهلنددد مد التقدددير إنشدداء جملد تنسدديق حقددو اإلنسددان واملوافقددة علددى خطددة العمد
املتعلقة حبقو اإلنسان للف ة .2021-2019
 -61و ثن إندونيسيا على اعتماد قريغيزستان خطة العمد املتعلقدة حبقدو اإلنسدان للفد ة
وتصديقها على اتفاقية حقو األشخا ذو اإلعاقة.

2021-2019

 -62و شددادت مجهوريددة إيدران اإلسددالمية مبدا تبذلدده قريغيزسددتان مددن جهددود يف جمددال مكافحددة االجتددار
ابألشخا  ،مبا يف ذلك اعتماد ا بر م مكافحة االجتار ابألشخا للف ة .2020-2017
 -63و شدداد الع درا ابس د اتيجية قريغيزسددتان الوطنيددة للتنميددة للف د ة  2040-2018وبر جمهددا اخلددا
مبكافحة االجتار ابألشخا للف ة .2020-2017
 -64ودعد يرلنددا إىل املبددادرة ابلكامد بتنفيددذ آراء اللجندة املعنيدة حبقددو اإلنسدان الصددادرة يف
آذار/م ددار  2016بش د د ن احتج دداز عظيمج ددان عس ددكروف ( )CCPR/C/116/D/2231/2012و يد دددت
دعوات اهليةات الدولية إلطال سراحه.
31
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 -65و شادت إيطاليا بتصديق قريغيزستان على اتفاقية حقو األشدخا
خطة العم الوطنية حلقو اإلنسان.

ذو اإلعاقدة واعتماد دا

 -66ورحب الياابن ابلتعديالت اليت دخلد علدى القدانون اجلندائي وقدانون األسدرة جلهدة مند زواج
القاصرات ،لكنها عرب عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة ابلعن املمدار ضدد النسداء والفتيدات ،مبدا يف
ذلك اختطاف العرائ .
 -67والحظ كينيا م التقدير إنشاء املركز الوطي ملن التعذي وخطط العم اهلادفة إىل القضاء
على التمييز العنصر ومكافحة اإلر اب.
-68

ورحب الكوي إبنشاء اجملل الديي يف عام  2018وابعتماد بر م دعم األسر واألطفال.

 -69و عربد د مجهوري ددة الو الدميقراطي ددة الش ددعبية ع ددن تق دددير ا للتق دددم احمل ددرز يف تنفي ددذ التوص دديات
الصادرة عن اجلولة الثانية لالستعرا الدور الشام  ،ال سيما مدا يتعلدق منهدا ابلنهدو ابملسداواة بدن
اجلنسن ،واحلد من الفقر والتعليم.
-70

ورحب التفيا ابملعلومات املتعلقة بتعاون قريغيزستان م آليات اإلجراءات اخلاصة.

 -71ورحب د ليتوانيددا ابلتصددديق علددى اتفاقيددة حقددو األشددخا
املتخذة حلماية حقو املر ة والطف .

ذو اإلعاقددة والتدددابري التش دريعية

 -72و قددرت مل دددي ابلتع ددديالت التش دريعية ال دديت جري د عل ددى الدسددتور ودخل د حي ددز النف دداذ يف
كانون الثاين/يناير  2019هبدف تعزيز احملاكمات العادلة واستقاللية القضاء.
 -73و قددرت املكسدديك إبصددال التش دريعات املتعلقددة ابهلجددرة يف عددام  2019مبددا يكف د عدددم جتددرمي
اهلجرة غري املشروعة واإلقامة غري املوثقة.
 -74و ش ددادت منغولي ددا ابعتم دداد قريغيزس ددتان ق ددانون من د د العن د د األس ددر واحلماي د دة من دده ،وحث د د
قريغيزستان على تنفيذ اتفاقية حقو األشخا ذو اإلعاقة.
 -75ورح د اجلب د األسددود ابعتمدداد خطددة العم د املتعلقددة حبقددو اإلنسددان واستفسددر عددن التدددابري
املتخذة إلنفاذ القوانن اليت جترم اختطاف العرائ وزواج األطفال.
 -76و ثن د ميامنددار علددى اعتمدداد قريغيزسددتان خطددة العم د املتعلقددة حبقددو اإلنسددان للف د ة
وعلددى مبادئهددا التوجيهيددة املختلفددة ،ال سدديما مددا يتعلددق منهددا مبسدداعدة النسدداء واألطفددال الددذين يقعددون
ضحااي خمتل شكال العن .
2021-2019

 -77و ش ددادت ميبي ددا ابعتم دداد قريغيزس ددتان ق ددانو ً مع ددززاً للوقاي ددة واحلماي ددة م ددن العن د األس ددر يف
عام  2017وجترميها العن األسر يف عام .2019
 -78و عرب نيبال عدن تقددير ا لتنفيدذ االسد اتيجية الوطنيدة للتنميدة املسدتدامة للفد ة
وخمتل تدابري احلماية االجتماعية ،ال سيما ما يتعلق منها ابملسنن واألشخا ذو اإلعاقة.

2040-2018

 -79ورحب د ولن دددا خبط ددة العمد د الوطني ددة املتعلق ددة ابملس ددائ اجلنس ددانية وبق ددانون منا ض ددة العند د
األسددر  ،و عرب د عددن سددفها لعدددم إح دراز تقدددم فيمددا يتعلددق حبمايددة املثليددات واملثليددن ومزدوجددي املي د
اجلنسي ومغاير اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسن.
 -80والحظ النيجدر مدا حرزتده قريغيزسدتان مندذ اجلولدة السدابقة لالسدتعرا
تقدم يف جمال حقو اإلنسان.
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 -81وحي د نيجددرياي مددا يبددذل مددن جهددود يف تعزيددز اإلط دارين القددانوين وامل سسددي للنهددو
اإلنسان ومحايتها ،ويف تطوير نظام قضاء األحداث.

حبقددو

 -82ونو عمان ابالس اتيجيات والتشريعات الرامية إىل تعزيز حقو اإلنسان ،ال سيما بر م
اإلصال القضائي.
 -83و ثن د ابكس ددتان عل ددى االس د اتيجية الوطني ددة املتعلق ددة ابملس دداواة ب ددن اجلنس ددن وخط ددط العم د
الوطنيددة الددثالث املنبثقددة عنهددا ،وعلددى اس د اتيجية التنميددة الوطنيددة وحتقيددق التعلدديم الشددام يف املددرحلتن
االبتدائية واإلعدادية.
-84

وقدم ابراغوا توصيات.

 -85و قرت بريو مبجاالت التقدم الدذ حرزتده قريغيزسدتان ،ال سديما مدا يتعلدق منده بتعمديم التعلديم
االبتدائي واإلعداد .
 -86و عرب الفلبن عن ارتياحها خلطة العم املتعلقة حبقو اإلنسدان للفد ة  2021-2019و ثند
على اجلهود املبذولة يف تعزيز آليات املساواة بن اجلنسن وحقو املر ة.
 -87ورحب بولندا ابلقانون اجلنائي اجلديد و ثند علدى جهدود قريغيزسدتان املتعلقدة إبلغداء القدوانن
املتعلقددة ابنعدددام اجلنسددية ،فيمددا الحظ د بقلددق حالددة األقليددات اإلثنيددة واالدعدداءات املتعلقددة ابنتهاك دات
حقو احملتجزين.
-88

ورحب الربتغال ابلتقدم احملرز يف ضمان احلماية من االختفاء القسر ومن التعذي .

 -89و ثن قطر على اعتماد قريغيزستان خطة العم الوطنية حلقو اإلنسان وخطة العم الوطنية
املتعلقة بتنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصر .
 -90و ن ت مجهورية كوراي قريغيزستان على إلغاء القوانن املتعلقة ابنعدام اجلنسية و قدرت مبدا تبذلده
من جهود يف التصد للفساد وتنفيذ اإلصال القضائي.
-91

ورحب مجهورية مولدوفا بتعدي القانون اجلنائي وابعتماد قانون من العن األسر واحلماية منه.

 -92و ثددى االحتدداد الروسددي علددى مدا تبذلدده قريغيزسددتان مددن جهددود للقضدداء علددى الفقددر ،وزايدة عدددد
االستحقاقات االجتماعية وضمان مشاركة املر ة يف مجي اهليةات احلكومية.
 -93و شادت اململكدة العربيدة السدعودية ابلتددابري الراميدة إىل تعزيدز حقدو األشدخا
وضمان حصوهلم على اخلدمات يف جماالت الصحة والتعليم والنق .

ذو اإلعاقدة

 -94و ش ددارت الس ددنغال إىل الت دددابري املتخ ددذة لض ددمان حق ددو اإلنس ددان لألش ددخا
ورحب ابعتماد بر م تطوير نظام قضاء األحداث للف ة .2018-2014

ذو اإلعاق ددة

-95

ورحب صربيا على وجه اخلصو

ابلتدابري املتخذة لتحسن النظام القضائي وحالة املر ة.

 -96و شددادت سددنغافورة مبددا تبذلدده قريغيزسددتان مددن جهددود ل دزايدة تنشدديط مشدداركة األشددخا
اإلعاقة واعتماد اس اتيجية وطنية وخطة عم وطنية اثنية لتحقيق املساواة بن اجلنسن.

ذو

 -97ورحب د سددلوفينيا ابسددتحداث منص د م دن املظددام املعددي حبقددو الطف د  ،لكنهددا عرب د عددن
قلقها إزاء التقارير املتعلقة ابلتعذي وسوء املعاملة واإلفالت من العقاب فيما يتص هبذ اجلرائم.
 -98و شادت إسبانيا مبا اختذته قريغيزستان م خراً من إصدالحات تشدريعية ملكافحدة زواج األطفدال
والعن القائم على نو اجلن  ،لكنها الحظ نه ال يزال نا الكثري مما يتعن القيام به.
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 -99ونو د سددر النكددا ابعتمدداد خطددة العم د الوطنيددة حلقددو اإلنسددان ،وخطددة العم د الوطنيددة
للقضاء على التمييز العنصر وبر م مكافحة االجتار ابألشخا للف ة .2022-2019
 -100ورح السودان ابخلطوات اإلجيابية املتخذة يف جمدال تعزيدز مبداد حقدو اإلنسدان ،ال سديما
التصديق على اتفاقية حقو األشخا ذو اإلعاقة.
 -101وقدم سويسرا توصيات.
 -102و شادت اجلمهورية العربية السورية ابعتماد قريغيزستان بر جماً وطنياً ملكافحة التطدرف واإلر داب
للف ة .2022-2017
 -103و ثند يلنددد علددى مددا حرزتدده قريغيزسددتان مددن جنددا يف تسددوية مجيد حدداالت انعدددام اجلنسددية
املعروفة ورحب ابجلهود املبذولة يف جمايل مكافحة االجتار ابألشخا وعم األطفال.
 -104ونو

تيمور  -ليشيت م التقدير بوض خطة عم وطنية ملن التعذي للف ة .2017-2015

 -105و ثن تون على تصديق قريغيزستان على عدد من االتفاقيات الدولية وعلى ما دخلته مدن
تعديالت على القانون اجلنائي فيما يتعلق ابالجتار ابألشخا .
 -106ورحب د تركيددا ابسددتحداث منص د م دن املظددام املعددي ابألعمددال التجاريددة ،والحظ د ابرتيددا
ما حرز من تقدم يف تنفيذ خطيت العم الوطنيتن لتحقيق املساواة بن اجلنسن.
 -107و ش ددادت تركمانس ددتان بتص ددديق قريغيزس ددتان عل ددى اتفاقي ددة حق ددو األش ددخا
ورحب ابعتماد بر م الدولة لدعم األسرة ومحاية الطف للف ة .2028-2018

ذو اإلعاق ددة

 -108ونو د وكرانيددا بوض د خطددة عم د وطنيددة حلقددو اإلنسددان وبتنفيددذ تدددابري تش دريعية ملكافحددة
ظا ريت االختفاء القسر والتعذي .
 -109ورحب اململكة املتحدة بتحسن التشريعات املتعلقة ابلعن القائم علدى ندو اجلدن  ،وبدزواج
األطفال وابلزواج املبكر والقسر  ،وحث قريغيزستان على محاية حرية وسائط اإلعالم.
 -110وحث الوالايت املتحدة األمريكية قريغيزستان على اإلفراج عدن املدداف عدن حقدو اإلنسدان،
السديد عسدكروف ،ألسددباب إنسدانية ،و شدارت إىل ن التعدددي الدذ ُدخد يف عددام  2019علدى قددانون
التطرف ساعد يف محاية حرية املعتقد الديي.
 -111و قرت وروغوا مبا تبذله قريغيزستان من جهود تشريعية يف جمال تعزيز حقو املر ة ومحايتها،
لكنها عرب عن قلقها إزاء استمرار انتها حقو األقليات.
 -112ورحب د د وزبكسد ددتان مبد ددا اختد ددذ مد ددن إصد ددالحات فيمد ددا يتعلد ددق ابسد ددتقاللية القضد دداء ،واحلقد ددو
االجتماعية اخلاصة ابلفةات الضعيفة واملساواة بن اجلنسن.
 -113و ثندداء احل دوار التفدداعليُ ،بل د أبن وزارة الص دحة يف قريغيزسددتان تعم د منددذ عددام  2014ب ددلي
التقصي والتوثيق الفعالن حلاالت التعذي وغري من ضروب املعاملة و العقوبة القاسدية و الالإنسدانية
و املهينة .و بل يضاً عن اعتماد احلكومة خطة عم ملكافحة التعذي .
 -114وذكر الوفد ن ال داعي إلنشاء آلية مستقلة للتحقيق يف ادعاءات التعذي املتصلة أبحداث
العن د الدديت وقع د عددام  ،2010ابعتبددار ن مجي د الشددكاو املتعلقددة ابلتعددذي قددد نُظددر فيهددا واختددذت
قرارات بش هنا .وُكدد علدى ورود شدكاو بعدد مددة طويلدة مدن وقدو األحدداث  -مدن عدامن إىل ثالثدة
عوام  -وبعد اختفاء عالمات التعذي .
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 -115وقد اعتُمدت عدة صكو قانونية يف جمال مكافحة الفساد وض جمل األمن الوطي خطط
عم بش هنا .و طلق احلكومة يضداً بر جمداً وطنيداً شدامالً للتحدول الرقمدي دفده بنداء جمتمد معلومدات
قائم على شفافية اإلدارة العامة ومتكن مجي املواطنن دون استثناء من الوصول إىل املعلومات.
 -116ووضع تدابري تكفد وصدول مدن املظدام واملركدز الدوطي ملند التعدذي دون عوائدق إىل مرافدق
االحتج دداز الس ددابق للمحاكم ددة .واعتم ددد نظ ددام إلزام ددي ملراقب ددة مجيد د مراف ددق االحتج دداز امل قتد دة ابلفي ددديو
و طلقد عمليدات تفتددي مفاجةدة .ويف عدامي  2016و ،2019نشددة بددعم مدن جلنددة الصدلي األمحددر
الدولية ومنظمة األمن والتعاون يف ورواب مرافق احتجاز م قتة تتب املعايري الدولية.
 -117واعتمدددت قريغيزسددتان بر جمداً ملكافحددة االجتددار ابألشددخا وخطددة عمد لتنفيددذ  ،فضدالً عددن
آليددة وطنيددة إلحالددة الضددحااي .وتعمد احلكومددة علددى مواصددلة تعاوهنددا مد يةددات إنفدداذ القددانون يف دول
خر وتضطل حبمالت إلذكاء الوعي.
 -118وُكددد علددى تكدري الدسددتور حددق كد شددخص يف التجمد السددلمي وعدددم وجددود مددا حيظددر و
يقي دد تنظدديم و عقددد جتمعددات سددلمية .وُحيظددر اعتمدداد ق دوانن تش دريعية تقيددد احلددق يف التجم د السددلمي،
ويتوخى سن تشري يتعلق ابملس ولية عن عرقلة التجم السلمي.
 -119ويعم د املكت د التمثيلددي لددوزارة الداخليددة يف االحتدداد الروسددي وكازاخسددتان علددى محايددة حقددو
مواطي قريغيزستان ومصاحلهم.
 -120وحتدد القوانن املس ولية اإلدارية واجلنائية عن زعزعة اسدتقرار العالقدات بدن خمتلد اإلثنيدات.
وقددد دخلد تعددديالت قانونيددة علددى إدارة الدولددة احملليددة لضددمان اضددطال تلددك اهليةددات أبنشددطة حتددول
دون وق ددو نزاع ددات ب ددن اجلماع ددات اإلثني ددة .ويعمد د برمل ددان اجلمهوري ددة بنظ ددام حص ددص يغط ددي خمتلد د
اجملموعات اإلثنية.
 -121وحتاول احلكومة تكدوين جيد جديدد مدن املدواطنن يدتقن ثدالث لغدات ،لغدة الدولدة ولغدة رمسيدة
ولغ ددة جنبي ددة ،م د د احملافظ د دة عل ددى اللغ د دات األص ددلية للمجتمع ددات اإلثني ددة .وق ددد اعتم دددت قريغيزس ددتان
للف ة  2030-2017بر جماً للتعليم املتعدد اللغات .وابلتعاون م املفو السامي ملنظمة األمن والتعاون
يف ورواب املعي ابألقليات القومية ،بلورت قريغيزستان يضاً رؤيتها لدولة مدنية.
 -122وفيما يتعلق بتوصية فنلندا وبيان يرلندا بش ن حترير السيد عسكروف ،اسدتناداً إىل اآلراء الديت
اعتمدددهتا اللجنددة املعنيددة حبقددو اإلنسددان يف عددام  ،2016ذُكددر ن حمدداكم قريغيزسددتان قددد اختددذت مجي د
اخلطد دوات الالزم ددة يف الد ددعو اجلنائي ددة املقام ددة ض ددد الس دديد عس ددكروف ،متش ددياً مد د ق ددانون اإلجد دراءات
اجلنائيددة .وقددد جددر تقيدديم قضددائي للقضددية واختددذت الق درارات القضددائية ذات الصددلة وفق داً للتش دريعات.
ويف  13كانون الثاين/يناير  ،2020تلق احملكمة العليا استةنافاً من السيد عسكروف سوف ينظر فيه.
 -123ويف كددانون األول/ديسددمرب  ،2019اعتُمددد قددانون يدددخ تعددديالت علددى قددانون حريددة العبددادة
واملنظمات الدينية ويلغي شر التنسيق م اجملال احمللية لتسجي منظمة دينية.
 -124وهب دددف تس ددوية النزاعد دات املتعلق ددة ب دددفن املس دديحين و فد دراد األقلي ددات األخ ددر غ ددري املس ددلمة،
صدرت احلكومدة تعليمدات م قتدة يُتدوخى مبوجبهدا تقسديم قطاعدات مقدابر البلددايت إلزاميداً علدى سدا
االنتماء الديي ،و و مر يناق حالياً م يةات الدولة.
 -125وُكددد علددى ن لددد مكت د مددن املظددام ميزانيددة مسددتقلة وممثلددن يف ك د منطقددة مددن مندداطق
البلدد .وبغيددة مواءمدة عمد املكتد مد املبدداد املتعلقدة مبركددز امل سسدات الوطنيددة لتعزيدز حقددو اإلنسددان
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ومحايتها (مباد ابريد ) ،عدد مشدرو قدانون جديدد بشد ن مكتد
يف الربملان.

مدن املظدام جيدر حاليداً استعراضده

 -126وقددد اضددطل املركددز الددوطي ملند التعددذي بدزايرات وقائيددة ب دل عدددد ا  4 854زايرة ،وختصددص
الدولة سنوايً من ميزانيتها مبال لضمان فعالية دائه.
 -127وُكددد ن قريغيزسددتان اختددذت خطدوات لتكييد تشدريعاهتا الوطنيددة مد املعددايري الدوليددة املتعلقددة
حبقددو ف دراد جمتمع ددات املثلي ددات واملثلي ددن ومزدوج ددي املي د اجلنس ددي ومغ دداير اهلوي دة اجلنس ددانية وح دداملي
صفات اجلنسن ،و ن لك مواطن احلق يف تغيري نو اجلن .
 -128ولددوح ن مشددرو التعدددي القددانوين الرامددي إىل اعتبددار املنظمددات غددري احلكوميددة مبثابددة عمددالء
جان وإ حة رقابة حكومية وسد علدى التددفقات املاليدة اخلاصدة ابملنظمدات غدري احلكوميدة و نشدطتها
قد قوب يف اير/مايو  2016ابلرفض.
 -129وذكر الوفد ن الدسدتور ،والقدانون املتعلدق حبمايدة األنشدطة املهنيدة للصدحفين وقدانون اإلعدالم
اجلمددا ري تكفد مجيعداً محايددة الصددحفين وحقهددم يف حريددة التعبددري .وابلتددايل ،جيددر التحقيددق يف عمددال
ال ي والعن اليت تستهدف املدافعن عن حقو اإلنسان والصحفين ويسا مرتكبو ا إىل العدالة.
 -130وُكددد ن القددانون املتعلددق بضددما ت نشددطة الدرئي يددنص علددى محايددة رئددي الدولددة مددن نشددر
معلومات مت بسمعته وتعتد على كرامته وشرفه .وقد ُدخلد تعدديالت ابت مبوجبهدا املددعي العدام
ال يداف عن الرئي إال مبوافقته وموافقته األولية على مبل األضرار.
 -131وفيما يتعلق ابلسد ال الدذ طرحتده بلجيكدا بشد ن الدزواج املبكدر والقسدر  ،لدوح ن القدانون
اجلنائي اجلديد حدد املساءلة عن إجبار شخص على الدخول يف عالقات زواج فعلية ،و إجبدار علدى
الزواج و انتها سن الزواج ثناء االحتفاالت الدينية.
 -132ما فيما يتعلق ابلتوصدية الديت قددمتها ملانيدا ،فقدد ندص قدانون اإلجدراءات اجلنائيدة اجلديدد علدى
ن األدلة اليت يتم احلصول عليها عن طريق التعذي ال يعتد هبا.
 -133وينص القانون اجلنائي اجلديدد علدى ن حيدازة مدواد متطرفدة ألغدرا التوزيد ال تشدك ساسداً
حملاكمة جنائية وال تنطو على مالحقة جنائية إذا م يكن نا دلي على نية التوزي إلاثرة العن .
 -134وقد اعتُمد القانون املتعلق بدائرة إنفاذ القانون الذ ينظم ،يف مجلة مور ،إجراءات استخدام
القوة والتحقيق يف األفعال اليت تنطو على استخدام القوة.
 -135وقد صدق قريغيزستان على اتفاقية حقدو األشدخا ذو اإلعاقدة ،واعتمددت اسد اتيجية
وبر جم د داً لتط ددوير التعل دديم الش ددام للف د د ة  2023-2019وق دددم مس دداعدات شخص ددية لألطف ددال ال ددذين
حيتدداجون إىل رعايددة مسددتمرة .وفيمددا يتعلددق ابلس د ال الددذ طرحتدده ملانيددا بشد ن إدمدداج األشددخا ذو
اإلعاقة ،تعتزم احلكومة اعتماد خطة لتنفيذ االتفاقية ،للفد ة  ،2023-2020هبددف إنشداء جملد ووضد
بر م لتزويد مرافق البلد مجيعها بوسائ تيسر وصول ذو االحتياجات اخلاصة إىل اخلدمات كافة.
 -136واعتمد د دددت قريغيزسد د ددتان خطد د ددة لتحسد د ددن الظد د ددروف املعيشد د ددية لكبد د ددار السد د ددن مد د ددن امل د د دواطنن
لألعدوام  ،2025-2019تبعداً لنتدائ دراسدة استقصدائية جريد يف عدام  2015ابلتعداون مد إدارة الشد ون
االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة.
 -137وتعك د احلكومددة منددذ مدددة علددى تنفي دذ ب در م اإلسددكان امليسددور الكلفددة لعددام  ،2020و ددي
تنظر يف إنشاء صندو متخصص لإلسكان.
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 -138ونتيجددة للتدددابري املتخددذة ،اخنف دض معدددل الفقددر يف السددنوات األخددرية ،وصدددر مرسددوم رائسددي
يعلن عام  2020عاماً لتنمية مناطق قريغيزستان ،والرقمنة ودعم لألطفال.
 -139وقد حقق قريغيزستان الكثري يف جمال محاية حقو اإلنسان و ي تعم على سدد الثغدرات.
وستواص د احلكومددة العم د م د مفوضددية حقددو اإلنسددان ،وجمل د حقددو اإلنسددان واجملتم د املدددين يف
قريغيزستان من ج زايدة تعزيز حقو اإلنسان.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -140ستنظر قريغيزستان يف التوصيات التالية وستقدم ردود ا عليها يف وقت مناسب ال يتجاوز
موعد انعقاد الدورة الرابعة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
 1-140النظررر يف التصررديق عل ر اتفاقي رة عررام  1954بش ر ن وض ر األشررصا عررد
اجلنسية واتفاقية عام  1961بش ن خفر حراالت انعردام اجلنسرية (الربازيرل؛ واالنضرمام
إىل اتفاقية عرام  1954بشر ن وضر األشرصا عرد اجلنسرية واتفاقيرة عرام  1961بشر ن
خف حاالت انعدام اجلنسية (أوروغواي؛
 2-140التص ررديق علر ر االتفاقي ررة الدولي ررة حلماي ررة مجير ر األش ررصا
القسري (فرنسا؛ (هندوراس؛ (الياابن؛ (ليتوانيا؛ (منغوليا؛ (السنغال؛

م ررن االختف رراء

 3-140النظ ررر يف التص ررديق علر ر االتفاقي ررة الدولي ررة حلماي ررة مجير ر األش ررصا
االختفاء القسري (النيجر؛ (سري النكا؛

م ررن

 4-140االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجي األشصا من االختفاء القسري
(العراق؛ االنضمام إىل االتفاقية الدوليرة حلمايرة مجير األشرصا مرن االختفراء القسرري
والتصرديق عليهرا (أوروغرواي؛ التصرديق علر االتفاقيرة الدوليرة حلمايرة مجير األشرصا
من االختفاء القسري ،م مراعاة هدف التنميرة املسرتدامة ( 16ابراغرواي؛ التوقير علر
االتفاقيررة الدوليررة حلمايررة مجير األشررصا مررن االختفرراء القسررري والتصررديق عليهررا (إيطاليررا؛
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجي األشصا من االختفاء القسري (أوكرانيا؛
 5-140التصررديق علر ر نظ ررام روم ررا األساس ر للمحكم ررة اجلنائي ررة الدولي ررة (النمس ررا؛
(شيل ؛ (هندوراس؛
 6-140التصديق عل نظام روما األساس للمحكمة اجلنائية الدولية وسن تشريعات
تنفيذية (كرواتيا؛ التصديق عل نظام روما األساس للمحكمة اجلنائية الدولية ومواءمرة
تشرريعااا الوطنيرة ابلكامرل معره (إسرتونيا؛ االنضرمام إىل نظررام رومرا األساسر للمحكمررة
اجلنائية الدولية ومواءمة تشريعااا الوطنية ابلكامرل مر مجير االلتزامرات املعقرودة مبوجبره
(التفيررا؛ االنضررمام إىل نظررام رومررا األساسر للمحكمررة اجلنائيررة الدوليررة والتصررديق عليرره
(أوروغواي؛ التصديق عل نظرام رومرا األساسر للمحكمرة اجلنائيرة الدوليرة ،مر مراعراة
هدف التنمية املستدامة ( 16ابراغواي؛
 7-140التص ررديق علر ر االتفاقي ررة الدولي ررة حلماي ررة مجير ر األش ررصا م ررن االختف رراء
القسري ونظام روما األساس للمحكمرة اجلنائيرة الدوليرة ،وتوجيره دعروة دائمرة إىل مجير
املكلفني يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان (تشيكيا؛
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 8-140توجيرره دعرروة دائمررة إىل مجي ر املكلفررني يف إطررار اإلج رراءات اخلاصررة جمللررس
حقوق اإلنسان (أوكرانيا؛
 9-140مواصرررلة التعررراون م ر ر هيئرررات معاهررردات األم ر ر املتح رردة حلق رروق اإلنسر رران
واإلجراءات اخلاصة (مصر؛
 10-140مواصررلة دع رروة مجير ر املكلفررني يف إط ررار اإلجررراءات اخلاصررة جملل ررس حق رروق
اإلنسان للقيام بزايرات رمسية إىل البلد ،واالستجابة جلمي الطلبات املعلقرة مرن املكلفرني
بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة لزايرة البلد وجدولة تلك الطلبات (هندوراس؛
 11-140النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجي املكلفرني بروالايت يف إطرار اإلجرراءات
اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان (التفيا؛
 12-140التوقير علر اتفاقيررة جملررس أورواب بشر ن منر ومكافحررة العنررف ضررد النسرراء
والعنف األسري والتصديق عليها (سلوفينيا؛
 13-140التصديق عل بروتوكول اتفاقية العمل اجلرربي لعرام ( 1930رقر 29؛ اخلاصرة
مبنظمة العمل الدولية (اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية؛
 14-140مواصررلة مواءمررة التشررريعات الوطنيررة م ر الدسررتور والقررانون الرردوي حلقرروق
اإلنسان (مجهورية فنزويال البوليفارية؛
 15-140االمتث ررال لاللتزام ررات املعق ررودة مبوج ررب الواثئ ررق الدولي ررة األساس ررية املتعلق ررة
حبقوق اإلنسان لدى وض السياسات والتشريعات وتنفيذها وتنقيحها (أوكرانيا؛
16-140

(الكويت؛

17-140

(ابكستان؛

مواص ررلة العم ررل علر ر مواءم ررة التش ررريعات الوطني ررة مر ر االلتزام ررات الدولي ررة
مواصر ررلة العم ر ررل علرر ر مواءم ر ررة تشر ررريعااا الوطني ر ررة م ر ر التزاماا ر ررا الدولي ر ررة

 18-140مواصلة مواءمة إطارها القانوين م التزامااا الدولية يف جمال حقوق اإلنسران
(االحتاد الروس ؛
 19-140املضر ر ق رردم ا يف اتر راذ خط رروات لض ررمان العم ررل علرر حن ررو ملم رروس مبب رراد
ابرير ررس يف التشر ررريعات الوطنير ررة مر ررن خر ررالل اعتمر رراد القر ررانون املتعلر ررق أبمر ررني املظر ررام يف
قريغيزسررتان (جورجيررا؛ النظررر يف اسررتكمال مشررروع القررانون اجلديررد املتعلررق أبمررني املظررام
جلعل املكتب تثل ملباد ابريس (تونس؛
 20-140النظررر يف زايدة تعزيررز مكتررب أمررني املظررام ،بوصررفه املؤسسررة الوطنيررة املعنيررة
حبقوق اإلنسان ،وفق ا ملباد ابريس (اهلند؛ تسري اجلهود الرامية إىل جعل مكتب أمرني
املظررام تثررل ملبرراد ابريررس (مجهوريررة كرروراي؛ مواصررلة اجلهررود الراميررة إىل تطرروير مؤسسررة
أمني املظام ،مبا يتماش م مباد ابريس (نيبال؛
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21-140

النظر يف إنشاء مكتب وأمني مظام لألطفال (أوكرانيا؛

22-140

تكثيف اجلهود يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لسكاهنا (نيجرياي؛
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 23-140طلب التعاون من مفوضية حقوق اإلنسان من أجل إنشاء آلية وطنيرة دائمرة
لتنفيررذ التوصرريات املتعلقررة حبقرروق اإلنسرران واإلبررال عنهررا ومتابعتهررا ،وفقرا هلررديف التنميررة
املستدامة  16و( 17ابراغواي؛
 24-140السررع إىل إدمررا أحكررام اتفاقيررة حقرروق األشررصا ذوي اإلعاق رة إدماج ر ا
كامالا يف القوانني والسياسات احمللية ،حسرب االقتضراء ،وابلتشراور مر األشرصا ذوي
اإلعاقة وغريه من أصحاب املصلحة ذوي الصلة (سنغافورة؛
 25-140العمررل عل ر عكررس مسررار اإلصررال الدسررتوري لعررام  2016وضررمان سرريادة
القانون الدوي حلقوق اإلنسان يف الدستور عل القانون احملل (إسبانيا؛
 26-140ب ر ررذل جه ر ررود مالئمرر ررة إلعم ر ررال خطرر ررة العم ر ررل املتعلق ر ررة حبق ر رروق اإلنسر ر رران
للفرتة ( 2021-2019تركمانستان؛
 27-140ضمان متويل املبادرات واآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان ،مبرا يف ذلرك اآلليرة
الوقائية الوطنية ،مبا جيعل أداءها مالئما (أوكرانيا؛
 28-140مواص ررلة تنفيرررذ تررردابري احلمايرررة الفعال ر رة حلق رروق اإلنسر رران اخلاص ررة ابلفئ ررات
الضعيفة والنهوض بتلك احلقوق (بواتن؛
 29-140تعررديل التشررريعات مبررا يرروفر احلماي ررة الشرراملة للفئررات الضررعيفة ،مررن قبي ررل
النساء واألقليات ،ومكافحة التمييز عل أسراس امليرل اجلنسر واهلويرة اجلنسرانية ،وإزالرة
احلواجز اليت حتول دون وصول الفئات الضعيفة إىل برامج الدولة ،والعدالرة واحلمايرة مرن
العنف (كندا؛
 30-140الت كررد مررن مشررول قررانون مكافحررة التمييررز حظررر التمييررز عل ر أسرراس امليررل
اجلنس واهلوية اجلنسانية (شيل ؛
 31-140تضمني قوانينها تعريف ا واضح ا للتمييز غري املشروع واتاذ خطروات اسرتباقية
لض رمان محاي ررة مجي ر الفئ ررات املس ررتهدفة ،مبررن فيه ررا املثلي ررات واملثلي رون ومزدوجر رو املي ررل
اجلنس ومغايرو اهلوية اجلنسانية وأحرار اهلوية وامليول اجلنسية وحاملو صرفات اجلنسرني،
واألشصا ذوو اإلعاقة ،والنساء واألقليات اإلثنية (فيج ؛
32-140

اعتماد تشريعات متكن من إدانة التمييز عل أساس امليل اجلنس (فرنسا؛

 33-140اعتماد تشريعات شراملة ملكافحرة التمييرز ،مر تعريرف مجير أشركال التمييرز
وفق ا للمعايري الدولية (أملانيا؛
 34-140تضررمني القررانون اجلنررائ مفهرروم التحررري عل ر الكراهيررة مررن خررالل إدرا
امليل اجلنس واهلوية اجلنسانية صراحة بوصفهما أساسا للحماية (هندوراس؛
 35-140اعتمراد تشررري شررامل ملكافحررة التمييررز يتنراول التمييررز املباشررر وغررري املباشررر
ويش ررمل مجير ر أس ررس التميي ررز احملظ ررورة ،مب ررا يف ذل ررك املي ررل اجلنسر ر واهلوي ررة اجلنس ررانية
(آيسلندا؛
 36-140مواصلة التدابري الرامية إىل تعزيز حقوق الفئات الضعيفة اجتماعيا ،مبن فيها
النساء ،واألطفال واألشصا ذوو اإلعاقة ،فضالا عن كبار السن (اهلند؛
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 37-140سررن تشررري تثررل امتثرراالا كررامالا للمعررايري الدوليررة وحيم ر النسرراء واملثليررات
واملثليني ومزدوج امليل اجلنس ومغرايري اهلويرة اجلنسرانية وحرامل صرفات اجلنسرني مرن
مجي أشكال التمييز ،والتحرش والعنف (أيرلندا؛
 38-140اتاذ كل ما يلزم من تدابري ملن مجي أشركال التمييرز والعنرف ضرد املثليرات
واملثلير ر ررني ومزدوج ر ر ر املير ر ررل اجلنس ر ر ر ومغر ر ررايري اهلوير ر ررة اجلنسر ر ررانية وحر ر ررامل صر ر ررفات
اجلنسني (إيطاليا؛
 39-140اعتماد تدابري لتنظي محالت توعية هبدف مكافحة الوص والقوالب النمطية
اإلثنية أو العرقية ،بغية تعزيز التسامح والتفاه (األرجنتني؛
 40-140اتاذ تدابري ملكافحة أعمال التمييز والعنف ضد املثليات واملثليني ومزدوج
امليررل اجلنسر ومغررايري اهلويررة اجلنسررانية وأحررار اهلويررة وامليررول اجلنسررية وحررامل صررفات
اجلنسني ،وضمان التحقيق يف تلك األعمال واملعاقبة عليها (األرجنتني؛
 41-140اعتماد تشرري شرامل ملكافحرة التمييرز يتضرمن تعريفرا جلمير أشركاله متاشر يا
م ر املعررايري الدوليررة ،مبررا يف ذلررك التمييررز عل ر أسرراس امليررل اجلنس ر واهلويررة اجلنسررانية
(املكسيك؛
42-140

اعتماد وتنفيذ تشريعات حتظر التمييز عل أساس امليل اجلنس (هولندا؛

 43-140اعتم رراد ت رردابري إضر رافية حلماي ررة حق رروق الفئ ررات الض ررعيفة ،ال س رريما النس رراء
واألطفال ،فضالا عن األشصا ذوي اإلعاقة (نيجرياي؛
 44-140اعتماد املزيد من التدابري التشريعية واملؤسسية ملكافحة مجي أنرواع التمييرز،
ال سيما التمييز ذو الطاب الديين والعنصري (عمان؛
 45-140مواصلة عملها الدؤوب بش ن املسائل اليت يتناوهلا اإلطار املفاهيم لسياسة
الدولة يف اجملال الديين للفرتة  2020-2014وخطة العمل املتعلقة بتنفيذ اإلطار املفراهيم
للفرتة  ،2020-2015من خالل تعزيز التسامح وعدم التمييز (أرمينيا؛
 46-140اعتمرراد إطررار ق رانوين شررامل ملكافحررة التمييررز يتضررمن ،يف مجلررة أمررور ،حظررر
مجير أشركال التمييرز املباشرر وغرري املباشرر ضرد املررأة ،والتمييرز العنصرري والتمييرز علر
أسراس امليرل اجلنسر واهلويرة اجلنسررانية ،ويرن علر ترردابري خاصرة لتعزيررز تكرافؤ الفررر
والتصدي للتمييز اهليكل (الربتغال؛
 47-140بذل املزيد من اجلهود لتعزيز التسامح ومكافحة خطراب الكراهيرة والقوالرب
النمطية السلبية ضد األقليات اإلثنية (قطر؛
 48-140اعتماد تشريعات شاملة ملكافحة التمييرز حتظرر مجير أشركال التمييرز ،مبرا يف
ذلك التمييز عل أساس االنتماء اإلثين ،وامليل اجلنس واهلوية اجلنسانية (أسرتاليا؛
 49-140بررذل مزيررد مررن اجلهررود ملكافحررة التمييررز عل ر أسرراس امليررل اجلنس ر واهلويررة
اجلنسانية ،وإدراجه يف الدستور بوصفه أساسا إضافيا للتمييز احملظور (إسبانيا؛
50-140

تكثيف جهودها لتعزيز التسامح ومكافحة خطاب الكراهية (تيمور  -ليشيت؛

 51-140مواص ررلة اجله ررود يف س رربيل مكافح ررة التميي ررز علر ر أس رراس االنتم رراء اإلث ررين،
أو الديين أو اجلنس (تونس؛
GE.20-04229
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 52-140اعتماد تشري شامل ملكافحة التمييز ،مبا يف ذلك التمييز علر أسراس امليرل
اجلنس واهلوية اجلنسانية (أوروغواي؛
 53-140ضررمان أن تس راه مجي ر أنشررطة التعرردين عل ر أراضرريها إسررهاما ملموس را يف
خف معدالت الفقر (هاييت؛
 54-140اتاذ املزيد من اخلطوات ملن التعذيب ،وتروفري السربل لوصرول الضرحااي إىل
العدالررة ،وضررمان معاقبررة اجلنرراة معاقبررة فعالررة ،مبررا يف ذلررك عررن طريررق وض ر خطررة عم رل
وطنية ملن التعذيب (الربازيل؛
 55-140التحقير ر ر ررق بصر ر ر ررورة كاملر ر ر ررة يف ادعر ر ر رراءات التعر ر ر ررذيب وسر ر ر رروق اجلنر ر ر رراة إىل
العدالة (كندا؛
 56-140حتسني أوضاع السجون وظرروف االحتجراز مرن خرالل تعزيرز آليرات الرصرد،
وإحالر ررة م ر رررتكي انتهاك ر ررات حق ر رروق اإلنسر رران إىل العدال ر ررة ،وت ر رروفري الت ر رردريب يف جم ر ررال
حقوق اإلنسان ألعضاء السلطة القضائية ،وموظف السجون والسرلطات املكلفرة إبنفراذ
القانون (كندا؛
 57-140إنشرراء آلي ررات مالئمررة للتحقي ررق يف ادعرراءات التع ررذيب ،تتوالهررا يف الوق ررت
املناسب هيئة مستقلة (شيل ؛
 58-140أتمني التمويل الكايف لآللية الوقائية الوطنيرة ملناهضرة التعرذيب ،حفاظرا علر
استقالليتها أثناء ممارستها ملهامها وضماان لالمتثال للمعايري الدولية ملعاملة األشر ر ر ر ر ر ررصا
احملتجزين يف مراكز االحتجاز (تشيكيا؛
 59-140اتاذ خطوات ملموسة قابلة للقياس هبدف تعزيز املؤسسات الوطنيرة حلقروق
اإلنسرران ،ومكتررب أمررني املظررام واملركررز الرروطين ملنر التعررذيب وغررري مررن ضررروب املعاملررة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (فنلندا؛
 60-140ضررمان ترروفري ظررروف احتجرراز تتماشر مر أحكررام اتفاقيررة مناهضررة التعررذيب
وغري من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (فرنسا؛
 61-140ضمان قيام هيئة مستقلة إبجراء التحقيقات يف ادعاءات التعذيب وغري من
ض ررروب س رروء املعامل ررة ،وإمت ررام التحقيق ررات األولي ررة يف ه ررذ الش رركاوى واس ررتكماهلا دون
أتخري (أملانيا؛
 62-140بذل املزيد من اجلهود ملن أعمال التعذيب وضمان التحقيق الفوري والفعال
يف ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة (إيطاليا؛
 63-140توفري املوارد الكافية لآللية الوطنية ملن التعذيب ،ووضر خطرة عمرل وطنيرة
جدي رردة ملن ر التع ررذيب بغي ررة تعزي ررز إطاره ررا املؤسس ر وفق ر ا هل رردف التنمي ررة املس ررتدامة 16
(ابراغواي؛
 64-140اتر رراذ مزير ررد مر ررن اخلطر رروات هبر رردف ضر ررمان املعاملر ررة اإلنسر ررانية لألشر ررصا
احملتجزين مبا يتماش م املعايري الدولية (بولندا؛
 65-140ضررمان قيررام هيئررة مسررتقلة إبج رراء التحقيقررات يف مجي ر ادعرراءات التعررذيب
وغري من ضروب سوء املعاملة ومعاقبة اجلناة (سويسرا؛
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 66-140ضرمان قيرام هيئرة مسرتقلة إبجرراء حتقيقرات يف ادعراءات التعرذيب وغرري مررن
ضروب سوء املعاملة (النمسا؛
 67-140تعامررل السررلطات مبصررداقية م ر ادعرراءات االحتجرراز التعسررف والتعررذيب،
والتقيررد اباللتزامررات املنصررو عليهررا يف اتفاقيررة مناهضررة التعررذيب وغررري مررن ض رروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسرانية أو املهينرة جلهرة حماسربة اجلنراة وحظرر اسرتصدام
األدلة املنتزعة بواسطة التعذيب (الوالايت املتحدة األمريكية؛
 68-140ض ررمان تعررروي مجي ر ر ضر ررحااي الن ر رزاع يف عر ررام  2010تعويض ر ر ا مناس ررب ا ،م ر ر
إي ر ررالء اهتم ر ررام خ ر ررا للفئ ر ررات الض ر ررعيفة ،مث ر ررل األقلي ر ررات اإلثني ر ررة ،ال س ر رريما النس ر رراء
واألطفال (بلجيكا؛
 69-140تعزيررز املرروارد ملنر جررائ االختطرراف ومررا يتصررل هبررا مررن اعتررداءات جنسررية،
مبررا يف ذلررك الررزوا القسررري وزوا األطفررال ،والتحقيررق فيهررا ،واملعاقبررة عليهررا وتعرروي
ضحاايها تعويض ا مناسب ا (شيل ؛
 70-140مواصلة اتاذ تدابري فعالة ملكافحة التطررف واإلرهراب واملشراركة يف التعراون
الدوي ملكافحة اإلرهاب ،من أجل توفري بيئة آمنة لشعبها متكنه من التمت جبمي حقوق
اإلنسان (الصني؛
 71-140مواصررلة الترردابري املتعلقررة بتعزيررز اسررتقاللية السررلطة القضررائية ومحايررة حقرروق
املتهمني يف اإلجراءات القانونية ،مبا يشمل التعاون احملتمل م وكاالت محاية الضحااي يف
دول أخرى (إندونيسيا؛
 72-140اتاذ مزيد من اخلطوات لضمان استقاللية السلطة القضائية قرانوانا وممارسرة،
م االمتثال ابلكامل للقواعد الدولية ذات الصلة (إيطاليا؛
 73-140دعر ر وتنفي ررذ الر رربامج القض ررائية ،ال س رريما م ررا يتعل ررق منه ررا ابألطف ررال
و2018؛ (عمان؛
74-140

(2014

النظر يف االضطالع بعملية واسعة النطاق للعدالة االنتقالية (بريو؛

 75-140كفالرة احررتام ضررماانت احملاكمرة العادلررة واتبرراع اإلجرراءات القانونيررة الواجبررة
جلمي املواطنني ،بصرف النظر عن انتمائه اإلثين (مجهورية كوراي؛
 76-140مواصلة جهودها يف مكافحة االجتار ابملصدرات والفساد وتعزيز جمال العمرل
هذا عل املستويني التشريع واملؤسس (االحتاد الروس ؛
 77-140ضمان مراعاة األصول القانونية واملساءلة يف إقامرة العردل لضرحااي االختفراء
القسري ،مبا يشمل إجراء حتقيقات علنية وشاملة يف حاالت االختفاء املعلقة (أسرتاليا؛
 78-140اعتماد قانون شامل حلرية املعلومات يتماش م التزاماارا مبوجرب املرادة
من العهد الدوي اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (بلجيكا؛
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 79-140اترراذ مزيررد مررن الترردابري ملنر إسرراءة اسررتصدام التشررريعات املتعلقررة ابألنشرطة
املتطرف رة واإلرهرراب ،فض رالا عررن التحررري عل ر الكراهيررة اإلثنيررة والتشررهري ،بغيررة من ر
استهداف الصحفيني واملنظمات اإلعالمية واملدافعني عن حقوق اإلنسان (كندا؛
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 80-140ضررمان حري ررة ال رردين أو املعتقررد ،ق ررانوانا وممارس ررة ،واجتثررا مجير ر ح رراالت
االضطهاد الديين واستغالل القوانني ضد أفراد األقليات الدينية (كرواتيا؛
 81-140اتاذ اخلطوات الالزمة لتحسرني احلرق يف حريرة التعبرري واحلرق يف الوصرول إىل
املعلومات (كرواتيا؛
82-140

تكثيف اجلهود الرامية إىل محاية حرية اإلعالم وحرية التجم (تشيكيا؛

 83-140مواصررلة املض ر قرردم ا بسياسررة الدولررة اهلادفررة إىل إرسرراء السررالم والررو م بررني
خمتلف املعتقدات الدينية يف البلد (مجهورية كوراي الشعبية الد قراطية؛
 84-140تعديل التعريف الفضفاض ملفهوم التطرف الوارد يف قانون مناهضة األنشرطة
املتطرفة ضماانا لتواؤم التشريعات م املعايري القانونية الدولية ،مبا يشمل املعرايري املتعلقرة
حبرية التعبري (الدامنرك؛
 85-140ضررمان حريررة التعبررري عل ر شرربكة اإلنرتنررت وخارجهررا ،مبررا يشررمل فرررض حررد
أقص عل األضرار املعنوية يف مجي قضااي التشهري املدين (إستونيا؛
 86-140تع ررديل امل ررادة  313م ررن الق ررانون اجلن ررائ بغي ررة مواءمته ررا مر ر امل ررادتني 3(19؛
و2(20؛ من العهد الدوي اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (إستونيا؛
 87-140اإلفرا الفوري عن الناشط يف جمال حقوق اإلنسران عظيمجران عسركروف،
متاشي ا م آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الصادرة يف عام ( 2016فنلندا؛
 88-140ضرمان االمتثرال للقررانون املتعلرق حبمايرة األنشررطة املهنيرة للصرحفيني وضررمان
سالمة الصحفيني (فرنسا؛
 89-140تيسري إجراءات تسجيل الطوائف الدينية وضمان حرية الردين أو املعتقرد مبرا
يتماش م املعايري الدولية (الكرس الرسوي؛
 90-140تعزيز تدابري محاية اجملتم املدين والصرحفيني واملردافعني عرن حقروق اإلنسران
مبا يضمن قدرا عل االضطالع بعمله يف بيئة آمنة جمردة من التصويف ،واملضايقات
واالعتداءات (أيرلندا؛
 91-140ايئة بيئة مواتية حلرية اإلعالم وحرية الررأي والتعبرري ،سرواء علر شربكة اإلنرتنرت
أو خارجهررا ،مبررا يشررمل امتثررال الق روانني الوطنيررة املالئمررة امتثرراالا كررامالا للعهررد الرردوي اخلررا
ابحلقوق املدنية والسياسية وااللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان (ليتوانيا؛
 92-140مواصررلة تعزيررز جهودهررا اجلاريررة لضررمان تنفيررذ قررانون التجم ر السررلم مررن
خالل وض خطة عمل ذات صلة (ملديف؛
 93-140جتنب فرض أي قيود ال مربر هلا عل حريرة التعبرري عرن طريرق ضرمان امتثرال
القانون اجلنائ امتثاالا كامالا للعهد الدوي اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (هولندا؛
 94-140ض ررمان متتر ر مجير ر األش ررصا  ،مب ررن ف رريه امل رردافعون ع ررن حق رروق اإلنس رران
والصحفيون ،مبمارسرة حقهر يف حريرة التعبرري ،عرن طريرق مجلرة وسرائل منهرا شربكة اإلنرتنرت،
دون خوف من أي أعمال انتقامية ،امتثاالا للقانون الدوي واملعايري الدولية (سويسرا؛
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 95-140ض ررمان أن تكف ررل التش ررريعات ذات الص ررلة ممارس ررة مجير ر األفر رراد ،ال س رريما
الصحفيون ،حقه يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات (النمسا؛
96-140

اتاذ خطوات ادف إىل ضمان املمارسة احلرة للحرايت الدينية (أوكرانيا؛

 97-140ض ررمان ع رردم اعتم رراد أي تش ررري م ررن ش ر نه احلر رد م ررن ق رردرة املنظم ررات غ ررري
احلكومية عل العمل حبرية ،مبا يف ذلك ما يسم بر "قرانون العمرالء األجانرب" (اململكرة
املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية؛
 98-140تعزيرز املؤسسررات الد قراطيرة عررن طريرق محايررة حريرة التعبررري وحريرة اإلعررالم،
سواء عل شبكة اإلنرتنت أو خارجها ،والقضاء عل الفسراد علر مجير املسرتوايت مرن
خررالل حماسرربة املسررؤولني واجلهررات الفاعلررة غررري احلكوميررة ومحايررة دور اجملتم ر املرردين يف
تعزيز احلك الرشيد والشفافية (الوالايت املتحدة األمريكية؛
 99-140مواصررلة بررذل اجلهررود يف جمررال مكافحررة االجتررار ابألشررصا  ،مبررا يف ذلررك يف
إطار خطرة العمرل الوطنيرة ،والسرع إىل معاجلرة األسرباب اجلذريرة لالجترار وتعزيرز التردابري
الرامية إىل حتديد هوية ضحااي االجتار (بيالروس؛
 100-140ضمان تصي موارد كافية للمؤسسات املصتصة من أجل املض يف تعزيز
تنفيذ الربامج املتعلقة مبكافحة االجتار ابألشصا وتعزيزها (الفلبني؛
101-140

تعزيز املساعدة املقدمة لضحااي االجتار ابألشصا

(قطر؛

 102-140مواصلة تعزيز جهودها يف جمال مكافحة االجتار ابألشصا
نظام الرصد (سري النكا؛
103-140

تعزيز املساعدة املقدمة لضحااي االجتار ابألشصا

م االنتظرام يف

(اجلمهورية العربية السورية؛

 104-140اعتماد تدابري شاملة لتوسي التعاون م املؤسسات الدولية يف جماي من
االجتار ابألشصا ومكافحته (أوزبكستان؛
 105-140مواصلة تعزيز برامج احلماية االجتماعية جلمي سكان قريغيزستان ،ال سيما
الفئات الضعيفة (مجهورية فنزويال البوليفارية؛
106-140

مواصلة مكافحة الفقر وأوجه التفاوت االجتماع (مجهورية فنزويال البوليفارية؛

107-140

مواص ر ررلة جهوده ر ررا لتعزي ر ررز وتنفي ر ررذ اسر ر ررتاتيجية احل ر ررد م ر ررن الفق ر ررر (ب ر ررروين

دار السالم؛

 108-140مواصلة النهوض ابلتنميرة االقتصرادية واالجتماعيرة ،وتكثيرف اجلهرود للحرد
من الفقر وحتسني سبل العيش لشعبها (الصني؛
 109-140مواصر ر ر ررلة تعزير ر ر ررز جهودهر ر ر ررا للنهر ر ر رروض ابلرفر ر ر ررا االجتمر ر ر رراع واالقتصر ر ر ررادي
لشعبها (إثيوبيا؛
 110-140اتاذ كل ما يلزم من تدابري لضمان احلصول عل ميا شرب م مونة ومرافق
صرف صح مالئمة يف مجي أحناء البلد ،وخصوص ا للفئات املهمشة (أملانيا؛

GE.20-04229

19

A/HRC/44/4

 111-140مواصررلة مجير الترردابري االجتماعيررة واالقتصررادية الرريت تضررمن احلصررول علر
الرعاية الصحية ،والتعلي والسكن امليسور الكلفة ،واحلد من الفقر ،خصوصا يف املناطق
الريفية (اهلند؛
112-140

تعزيز الربامج الرامية إىل احلد من الفقر (العراق؛

 113-140مواصررلة اس ررتاتيجيتها اهلادفررة إىل احلررد مررن الفقررر ،بغرررض حتسررني الظررروف
االجتماعية واالقتصادية ،مبا يشمل املناطق الريفية ،من أجل القضاء عل الفقر يف البلد
(مجهورية الو الد قراطية الشعبية؛
 114-140العمرل علر وضر خطررة وطنيررة للحرد مررن التشرررد والفقررر ،مررن خررالل زايدة
احلد األدىن لألجور ووض برامج ملساعدة األسر الفقرية (اململكة العربية السعودية؛
115-140

مواصلة تنفيذ اسرتاتيجية وطنية للحد من عدد األشصا

املشردين (صربيا؛

 116-140مواص ررلة العم ررل علر ر اإلعم ررال الفع ررال حلق رروق اإلنس رران يف قط رراع مي ررا
الشرب والصرف الصح  ،من خالل مجلة وسائل تشمل وض اسرتاتيجية شاملة إلدارة
املوارد املائية (إسبانيا؛
 117-140مواصلة تعزيز احلماية االجتماعية من خالل مجلة تدابري ،من قبيل الرربانمج
ال ر ررذي اعتمدت ر رره احلكوم ر ررة لتط ر رروير احلماي ر ررة االجتماعي ر ررة للس ر رركان للف ر رررتة 2017-2015
(اجلمهورية العربية السورية؛
 118-140وض ر اس ررتاتيجيات وطنيررة للحررد مررن الفقررر ،وخصوص را يف املنرراطق الريفيررة
(اجلمهورية العربية السورية؛
119-140

مواصلة زايدة االستثمار يف العاملني يف جمال الرعاية الصحية (كمبوداي؛

 120-140إزالرة احلرواجز الريت يواجههرا املراهقرون والشرباب غرري املترزوجني يف احلصررول
علر ر خ رردمات الرعاي ررة الص ررحية اجلنس ررية واإلجنابي ررة ،مب ررا يف ذل ررك وس ررائل منر ر احلم ررل،
وتصررحيح األفكررار اخلاطئررة وأوجرره التحيررز املتعلقررة حبيرراا اجلنسررية ،حبي ر يتسررى عملي ر ا
وحسب األصول تنفيذ قانون الصحة اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية لعام ( 2015إيسلندا؛
 121-140خف معدالت وفيات األمهات والرض واألطفال عن طريق ضمان متويرل
الربامج ذات الصلة ،وتيسري الوصرول إىل مؤسسرات الرعايرة الصرحية والعراملني املرؤهلني
يف اجملال الطي وحتسني فر الوصول إىل خدمات تنظي األسرة (اجلزائر؛
 122-140توفري رعاية صحية عالية اجلودة واحلصول عل خدمات الرعاية الصحية مبا
يتماش م اتفاقية حقوق األشصا ذوي اإلعاقة (ملديف؛
 123-140تعزيز خدمات الرعاية الصحية لألقليات اإلثنية ،مبن فيه شعوب األوزبك
واألويغور واملوغات والليوي (بريو؛
 124-140بررذل املزيررد مررن اجلهررود للقضرراء عل ر التمييررز يف احلصررول عل ر خرردمات
الرعايررة الصررحية وحتسررني فررر الوصررول إىل خرردمات الرعايررة الصررحية لألمهررات ،م ر
مراعاة املباد التوجيهية التقنية ملفوضية حقوق اإلنسان بش ن احلد من وفيات األمهات
والوقاية منها (صربيا؛
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 125-140مواصلة إيالء األولوية للتعلي الشامل ،مبرا يشرمل زايدة خمصصرات امليزانيرة
لضمان احلصول عل التعلي اجليد ابجملان وتقدمي الدع لألسر الفقرية (بروين دار السالم؛
 126-140املض ر يف زايدة خمصصررات امليزانيررة مررن أجررل ضررمان احلصررول عل ر تعلرري
جماين عاي اجلودة (كمبوداي؛
 127-140مواصررلة تنفيررذ براجمهررا وسياسررااا الوطنيررة اهلادفررة إىل حتسررني نظ ر التعلرري ،
والصحة والضمان االجتماع (مجهورية كوراي الشعبية الد قراطية؛
 128-140اترراذ الترردابري املالئمررة الرريت متكررن األطفررال ،ال سرريما األطفررال ذوو اإلعاقررة
واألقليات ،من احلصول عل تعلي جيد ،متعدد اللغات وشامل (أفغانستان؛
 129-140تعزيررز حقرروق الطفررل مررن خررالل مكافحررة التسرررب املدرسر وتنظرري التعلرري
الذي توفر املدارس اخلاصة (فرنسا؛
 130-140ضررمان ت رروفري احلررق يف التعل رري عل ر حن ررو فعررال للجمير ر  ،ال سرريما أطف ررال
العمال املهاجرين (الكرس الرسوي؛
 131-140زايدة امليزانية لضمان حصول اجلمي عل تعلي جماين يتس ابجلودة ،فضالا
عن تقدمي الدع لألسر اليت تعيش يف أوضاع يسودها الفقر (اجلزائر؛
 132-140التصدي للتحدايت اليت حتول دون إكمال األطفال التعلي العاي ومواصلة
جهودهررا لضررمان حصررول األطفررال مررن خمتلررف األوض راع االجتماعي رة واالقتصررادية عل ر
تعلي ذي جودة (ميامنار؛
 133-140السررع إىل تصرري مرروارد كافيررة مررن امليزانيررة للتعلرري  ،عل ر حنررو يضررمن
حصول اجلمي عل تعلي جماين يتس ابجلودة ودع األسر اليت تعيش يف الفقر (النيجر؛
134-140

دع خطة العمل التعليمية الشاملة للجمي ( 2030-2019 ،عمان؛

135-140

زايدة خمصصات امليزانية لضمان حصول مجير األطفرال علر التعلري اجليرد

ابجملان (قطر؛

 136-140مضرراعفة جهودهررا الراميررة إىل تعزيررز فررر الوصررول إىل التعلرري  ،مبررا يشررمل
الفئات الضعيفة ،بغية احلد من معدالت التسرب املدرس (سري النكا؛
137-140

تكثيف اجلهود من أجل تعزيز وصون حق اجلمي يف التعلي (السودان؛

 138-140زايدة خمصصررات امليزانيررة لضررمان احلصررول عل ر تعلرري جيررد وجم راين وتقرردمي
الدع لألسر الفقرية (اجلمهورية العربية السورية؛
 139-140مواصلة اجلهود النبيلة املبذولة من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني والتنفيذ
الفعال خلطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني (بواتن؛
 140-140التنفي ر ر ر ررذ الفع ر ر ر ررال الس ر ر ر رررتاتيجيتها الوطني ر ر ر ررة لتحقير ر ر ر رق املس ر ر ر رراواة ب ر ر ر ررني
اجلنسني ،2020-2018 ،بغية مواصلة التقدم ابجتا املساواة الكاملة ومتكني املرأة (كواب؛
 141-140مواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق التكافؤ بني اجلنسني ومتثيل املرأة يف أجهزة
صن القرار (مصر؛
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 142-140وض برامج تدريب إلزامية للقضاة واملدعني العامني وموظف إنفراذ القرانون
بش ن تطبيق القانون اجلنائ الذي يتناول العنف ضد املرأة (إستونيا؛
 143-140تشر ررجي النسر رراء عل ر ر إبر ررال اهليئر ررات املوجلر ررة إبنفر رراذ القر ررانون ال احمل ر راك
العشائرية حباالت العنف ،والعنف اجلنس والزوا القسري (إستونيا؛
 144-140زايدة جهودها فيما يتعلرق ابلرربامج الريت تشرج علر متكرني املررأة اقتصرادايا
واجتماعيا (إثيوبيا؛
 145-140اعتماد هنج شامل ومراع للمنظور اجلنساين وشامل لإلعاقرة إزاء السياسرات
املتعلقررة ابلتصفيررف م رن تغررري املنررا والتكيررف معرره ،مبررا يتسررق م ر اتفاقيررة األم ر املتحرردة
اإلطارية بش ن تغري املنا وإطار سينداي للحد من خماطر الكوار للفررتة ،2030-2015
من أجل التصدي ملا خيلفه تغري املنرا مرن آاثر اقتصرادية وثقافيرة واجتماعيرة ومرا يفرضره
من حتدايت يف هرذ اجملراالت ،كر يتمتر اجلمير حبقروق اإلنسران علر حنرو كامرل وفعلر
(فيج ؛
 146-140تعزيررز خرردمات الرردع املقدمررة لضررحااي العنررف األسررري والعنررف اجلنس راين،
واتاذ تدابري إلذكاء الوع يف صفوف موظف إنفاذ القانون ،واحملرامني والقضراة ابلطبيعرة
اخلطرية للعنف األسري والعنف القائ عل نوع اجلنس (فيج ؛
 147-140اتاذ املزيد من التدابري القانونية والعملية ملكافحة مجي أشكال العنف ضد
املرأة والعنف األسري ،مبا يف ذلك الزوا القسري (فنلندا؛
 148-140اعتم ر رراد اسر ر ررتاتيجية ش ر رراملة للمس ر رراواة ب ر ررني اجلنس ر ررني يف جم ر ررال احلق ر رروق
االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة ،وضررمان إدمررا املنظررور اجلنسرراين يف اإلطررار اإلمنررائ
ملا بعد عام ( 2018أفغانستان؛
 149-140زايدة مكافحر ررة أعم ر ررال العنر ررف األس ر ررري والعن ر ررف اجلنس ر ر ض ر ررد النس ر رراء
والفتيات ،ال سيما اختطاف العرائس ،والزوا القسري وزوا األطفال الديين (فرنسا؛
150-140

مواصلة جهودها يف مكافحة العنف األسري والعنف ضد املرأة (جورجيا؛

 151-140إزالررة العقبررات القانونيررة الرريت تس راه يف اخنفرراض مشرراركة امل ررأة يف سرروق العمررل
وتناقص رها ،متابعررة للتوصرريات ال رواردة يف الفق ررات  ،31-117و 34-117و 35-117مررن تقريررر
الفريق العامل من اجلولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل (A/HRC/29/4؛ (هاييت؛
 152-140تنفيذ القوانني واخلطط الرامية إىل ضرمان مشراركة املررأة علر مسرتوى صرن
القرار يف اجملالني السياس واالقتصادي (اهلند؛
 153-140اتاذ املزيد من اخلطوات لتعزيز اسرتاتيجية تعمي مراعاة املنظرور اجلنسراين،
مبا يشرمل إدرا امليزنرة املراعيرة للمنظرور اجلنسراين يف الرربامج احلكوميرة وايئرة بيئرة متكرن
عددا أكرب من الربملانيات (إندونيسيا؛
 154-140تعزيز متكني املرأة يف الشؤون السياسرية واالجتماعيرة واالقتصرادية (مجهوريرة
إيران اإلسالمية؛
155-140
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 156-140مواصلة تدريب العاملني يف جمال إنفراذ القرانون علر تطبيرق أحكرام القرانون
اجلنائ ذات الصلة اليت تتناول العنف ضد املرأة (الياابن؛
 157-140مواصر ررلة اجلهر ررود الرامير ررة إىل تعزير ررز متثير ررل امل ر ررأة ومشر رراركتها يف اجملر رراالت
السياسية واالجتماعية واالقتصادية (كينيا؛
 158-140مواصر ررلة جهودهر ررا الرامير ررة إىل النهر رروض ب ر ردور امل ر ررأة يف اجملر رراالت السياسر ررية
واالجتماعية واالقتصادية (الكويت؛
 159-140مواصر ررلة جهودهر ررا إلعمر ررال االس ر ررتاتيجية الوطنير ررة لتحقير ررق املسر رراواة بر ررني
اجلنسني( 2020 ،مجهورية الو الد قراطية الشعبية؛
 160-140مواص ررلة جهوده ررا لتعزي ررز متثي ررل املر ررأة ومش رراركتها يف اجمل رراالت الرئيس ررية الثالث ررة
املتمثلة يف التمكني السياس واالجتماع واالقتصادي (مجهورية الو الد قراطية الشعبية؛
161-140

مواصلة التصدي للعنف اجلنساين (التفيا؛

 162-140اتاذ كل ما يلزم من إجراءات ،مبا يشمل محالت التوعية والتدريب ،لتنفيذ
التشريعات املتعلقة ابلعنف ضد النسراء والفتيرات تنفيرذ ا فعراالا ،والت كرد مرن التحقيرق يف
كامل التقارير املتعلقة ابلعنف وسوق اجلناة إىل العدالة (ليتوانيا؛
163-140

مضاعفة جهودها للتصدي للزوا القسري واختطاف العرائس (ميامنار؛

 164-140اعتمرراد تشررري جيرررم االغتصرراب الزوج ر واترراذ ترردابري فعالررة إلهنرراء ممارسررة
اختطاف العرائس (انميبيا؛
 165-140إنش رراء هيئ ررة لإلشر رراف علر ر تنس رريق وتنفي ررذ الت رردابري املتعلق ررة مبنر ر العن ررف
األسررري واحلمايررة منرره ،عل ر حنررو مررا يررن عليرره قررانون من ر العنررف األسررري واحلمايررة
منه (انميبيا؛
 166-140اتاذ تدابري فعالة لزايدة متثيل املرأة واجلماعرات اإلثنيرة واألقليرات يف احليراة
السياسية والعامة (نيبال؛
 167-140مواصلة دع خطة العمل الوطنية املعتمدة للفرتة  ،2020-2018هبدف حظر
مجي ر أنررواع التمييررز ضررد امل ررأة وضررمان متت ر امل ررأة حبقوقهررا عل ر قرردم املسرراواة يف مجي ر
ميادين احلياة (عمان؛
 168-140مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز متثيل املرأة ومشاركتها يف جماالت التمكني
الرئيسية الثالثة كافة :السياسية واالجتماعية واالقتصادية (ابكستان؛
 169-140اتاذ تدابري من أجل التصدي للمواقف التقليدية واملعايري االجتماعيرة الريت
تشر رررعن اختطر رراف العر رررائس ،مبر ررا يف ذلر ررك جعر ررل تسر ررجيل الر ررزوا يف السر ررجل املر رردين
شرررط ا إلج رراء مراس ر الررزوا الررديين ،والتقرردم ابجتررا حتقيررق هرردف التنميررة املسررتدامة 5
والغاية ( 3-10ابراغواي؛
170-140

الرجل (بريو؛
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 171-140ضمان التنفيرذ الكامرل خلطرة عملهرا الوطنيرة اهلادفرة إىل حتقيرق املسراواة برني
اجلنسني للفرتة ( 2020-2018الفلبني؛
 172-140تكر ررريس مجي ر ر اجلهر ررود للقضر رراء عل ر ر ظر ررواهر اختطر رراف الع ر ررائس ،وزوا
األطفال والزوا املبكر والقسري (بولندا؛
 173-140اتر رراذ تر رردابري فعالر ررة ملكافحر ررة اسر ررتمرار حصر ررانة م ر ررتكي العنر ررف األسر ررري
واختطاف العرائس (مجهورية كوراي؛
 174-140اترراذ مررا يلررزم مررن ترردابري ملنر ومكافحررة ممارسررة اختطراف العرررائس ،تشررمل
تنظي محالت توعية يف هذا الصدد ،فضالا عن إنشاء مراكز استقبال لضحااي االختطاف
(مجهورية مولدوفا؛
 175-140تعزيررز اإلج رراءات اهلادفررة إىل زايدة دور امل ررأة يف احليرراة السياسررية والعامررة
(مجهورية مولدوفا؛
 176-140تنفيذ تدابري شاملة تتعلق ابلسياسات وامليزانيرة للت كرد مرن فعاليرة إنفراذ القروانني
املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني والعنف األسري ،مبا يف ذلك اختطاف العرائس (أسرتاليا؛
 177-140النظر يف تنظي محالت توعية بش ن العنف ضد املررأة يف أوسرا اجملتمعرات
األكثر تضررا ،مبا يف ذلرك العمرل مر كيراانت األمر املتحردة ذات الصرلة ،مثرل مفوضرية
حقرروق اإلنسرران ،وهيئررة األم ر املتحرردة للمسرراواة بررني اجلنسررني ومتكررني امل ررأة ،حسررب
االقتضاء ،بغية إطالعها عل حقوقها وسبل االنتصاف املتاحة هلا (سنغافورة؛
 178-140اعتماد وتنفيذ برامج ملموسة للوقاية والتوعية بش ن العنف القائ عل نوع
اجلنس واستمرار ممارسة اختطاف العرائس (إسبانيا؛
 179-140مواصررلة اترراذ ترردابري لررزايدة فررر احلصررول عل ر خرردمات الرعايررة اخلاصررة
ابألم بغية احلد من الوفيات واألمراض النفاسية اليت كن الوقاية منها (سري النكا؛
 180-140مواصررلة اترراذ ترردابري ملنر تعرررض النسرراء والفتيررات ألي حرراد عنررف قررائ
عل نوع اجلنس ومحايتهن (سري النكا؛
 181-140اتاذ تدابري فعالة لضمان تنفيرذ قروانني مكافحرة العنرف األسرري ،خصوصرا
م ررن خ ررالل ض ررمان ت رردريب مر روظف الس ررلك القض ررائ ت رردريب ا وافير ر ا ،فضر رالا ع ررن إنش رراء
كيران وظيفر مكلررف ابإلشرراف علر تنسرريق وتطبيرق ترردابري الوقايررة واحلمايررة مررن العنررف
األسري (سويسرا؛
182-140

ضمان تنفيذ التشريعات املتعلقة ابلعنف األسري ضد املرأة (النمسا؛

 183-140مواصلة جهودها للقضاء عل مجي أشكال التمييز القائ عل نوع اجلرنس
والرردعوة إىل املسرراواة بررني اجلنسررني مررن خررالل ترروفري أمرروال كافيررة لتنفيررذ االس ررتاتيجية
الوطنيررة للمسرراواة بررني اجلنسررني للفرررتة  2020-2012وخططهررا الوطنيررة الررثال املتعلقررة
ابملساواة بني اجلنسني (اتيلند؛
 184-140توفري التدريب اإللزامر للقضراة ،واملردعني العرامني والعراملني يف جمرال إنفراذ
القرانون بشر ن تطبيررق أحكرام القررانون اجلنررائ ذات الصرلة الرريت تتنرراول العنرف ضررد املررأة
(تيمور  -ليشيت؛
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185-140

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة (تونس؛

 186-140ضررمان التطبيررق الفعررال للتشررريعات احلاليررة املتعلقررة حبقرروق امل ررأة ،وتعميررق
الترردابري الراميررة إىل القضرراء عل ر الررزوا القسررري وتقرردمي املسرراعدة إىل ضررحااي العنررف
األسري (أوروغواي؛
 187-140مواصلة العمل عل تنفيرذ كامرل خطرة العمرل الوطنيرة لتحقيرق املسراواة برني
اجلنسني للفرتة ( 2020-2018أوزبكستان؛
188-140

مواصلة جهود مكافحة العنف ضد النساء واألطفال (أذربيجان؛

 189-140تعزي ررز املس رراواة ب ررني اجلنس ررني وتش ررجي مش رراركة املر ررأة يف احلي رراة السياس ررية
والعامة (أذربيجان؛
 190-140ضمان مرا يكفر مرن تردريب ومتابعرة ورصرد إلنفراذ القرانون املتعلرق ابلرزوا
القسررري لألطفررال لعررام  2016والقررانون املتعلررق ابلعنررف األسررري لعررام  2017إنفرراذا كررامالا
(بلجيكا؛
 191-140تنفيذ كامل أحكام القانون اجلنائ املتعلقة ابختطاف العرائس وقانون حظرر
زوا األطفال لعام  2016وضمان مساءلة منتهك ذينك القانونني (أملانيا؛
 192-140اعتماد وتنفيذ تشريعات حتظرر ممارسرة العقراب البردين يف مجير األمراكن ،مبرا
يف ذلك املنزل (إيسلندا؛
 193-140تنفيذ كامل أحكام القانون اجلنائ املتعلقة ابختطاف العرائس وقانون حظرر
زوا األطفال لعام  2016وضمان مساءلة منتهك ذينك القانونني (إيسلندا؛
 194-140تنفيررذ برررانمج دع ر األسرررة ومحايررة الطفررل للفرررتة  2028-2018تنفيررذا فعرراالا
(مجهورية إيران اإلسالمية؛
 195-140تنفيذ كامل أحكام القانون اجلنائ املتعلقة ابختطاف العرائس وقانون حظرر
زوا األطفررال والررزوا املبكررر والقسررري ،واترراذ ترردابري إضررافية ملكافحررة مجي ر أشرركال
العنف ضد املرأة ،مبا يف ذلك العنف األسري (إيطاليا؛
196-140

مواصلة تنفيذ برانمج دع األسرة ومحاية الطفل لعام ( 2018كينيا؛

 197-140تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية حقوق األطفال ابعتمراد تردابري عمليرة حمرددة
للتصدي بفعالية للعنف ضد األطفال وعمل األطفال (ليتوانيا؛
198-140

تعزيز جهود مكافحة استغالل األطفال يف العمل (اجلبل األسود؛

199-140

تكثيف تدابري مكافحة استغالل األطفال يف العمل (ميامنار؛

200-140

مواصر ررلة تنفير ررذ بر رررانمج دع ر ر األسر رررة ومحاير ررة الطفر ررل للفر رررتة

(ابكستان؛

2028-2018

 201-140مواصلة االضطالع أبنشطة التوعية وبناء القردرات بشر ن تنفيرذ قرانون منر
العنف األسري واحلماية منه (الفلبني؛
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 202-140التعجيررل بتنفيررذ التغي رريات التشررريعية املتعلقررة حبظررر عمررل األطفررال والبنرراء
عل ر اجلهررود السررابقة ،فض رالا عررن إطررالق مبررادرات جديرردة ملن ر ومكافحررة العنررف ضررد
األطفال (مجهورية مولدوفا؛
 203-140وض خطة مشرتكة بني الوكاالت ملكافح ر ر ررة عم ر ر ررل األطف ر ر ررال واس ر ر ررتغالهل
(اململكة العربية السعودية؛
 204-140تس ررري اجله ررود الرامي ررة إىل القض رراء علر ر عم ررل األطف ررال ،وض ررمان ات رراذ
إجراءات قانونية ضد املرتكبني (سري النكا؛
 205-140مواصررلة جهودهررا يف دع ر حقرروق الطفررل ،مبررا يف ذلررك تعزيررز املسرراواة يف
احلصررول عل ر التعلرري والرعايررة الصررحية ،والقضرراء عل ر العنررف ضررد األطفررال وترروفري
الظروف الالزمة إلعمال حقوقه (اتيلند؛
206-140

مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية حقوق الطفل وتعزيزها ( incompletتونس؛

 207-140اترراذ ترردابري أساسررية إلجنررا تنفيررذ الررربانمج احلكرروم لرردع األسرررة ومحايررة
الطفل للفرتة ( 2028-2018تركمانستان؛
 208-140تعزيررز املشرراركة يف صررن الق ررار عل ر قرردم املسرراواة جلمي ر األشررصا  ،مبررن
فيه من ينتمون إىل أقليات (تشيكيا؛
 209-140اعتماد تشري شامل ملكافحة التمييز هبدف محاية احلقوق األساسرية جلمير
األقليات (الدامنرك؛
 210-140اترراذ إجرراءات ملموسررة لضررمان حقرروق األقليررات ومكافحررة مجير أشرركال
التمييررز بفعاليررة ،مبررا يف ذلررك التمييررز ضررد األشررصا ذوي اإلعاقررة ،واملثليررات واملثليررني
ومزدوج امليل اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني (فنلندا؛
211-140

ضمان متثيل األشصا

املنتمني إىل أقليات إثنية يف اهليئات احلكومية (فرنسا؛

 212-140التصررديق علر ر االتفاقيررة املتعلق ررة ابلش ررعوب األصررلية والقبلي ررة لع ررام
(رق 169؛ اخلاصة مبنظمة العمل الدولية (هندوراس؛

1989

 213-140ضمان استناد اسرتاتيجيات من التطرف العنيف إىل املعايري الدولية حلقروق
اإلنسان ،وانطواء الرتكيز عل التنمية االجتماعية ال علر األمرن وحرد  ،مرا مرن شر نه أن
يسرراه يف التماس ررك االجتم رراع ومنر ر االنقس ررامات ب ررني اجملتمع ررات احمللي ررة واجلماع ررات
اإلثنية (املكسيك؛
 214-140اتاذ ما يلزم من تدابري لضمان متت األفراد ،مبن فريه األشرصا
إىل األقليات اإلثنية ،متتع ا كامالا حبقوق اإلنسان اخلاصة هب (بولندا؛

املنتمرون

 215-140ت رروفري احلماي ررة لألقلي ررات اإلثني ررة والديني ررة م ررن التميي ررز يف التعل رري والعمال ررة
واخلدمات االجتماعية ،فضالا عن مكافحة خطاب الكراهية (السنغال؛
 216-140محاير رة حق رروق األقلي ررات والفئ ررات املهمش ررة ،خصوصر را م ررن خ ررالل اعتم رراد
وضمان تطبيق قانون ملكافحة التمييز يتماش م املعايري الدولية (سويسرا؛
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 217-140الوفاء ابلتزامااا مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء عل مجي أشكال التمييز
العنصري ،خصوصا فيما يتعلق ابألقليات ،مبا يشمل حتسني فر معيشته االقتصادية،
وتنفي ررذ أفض ررل املمارس ررات يف جم ررال حفر ر األم ررن ومحاي ررة ح ررق مجير ر األفر رراد يف ممارس ررة
ش ررعائره حبري ررة م ررن خ ررالل موافق ررة مجير ر املنظم ررات الديني ررة ال رريت تس ررع إىل التس ررجيل
(الوالايت املتحدة األمريكية؛
 218-140ضررمان حصررول مجي ر األطفررال ذوي اإلعاقرة عل ر خرردمات الرعايررة اجليرردة
اليت تلي احتياجاا  ،وتصي ما يكف من موارد بشرية وماليرة للمردارس هبردف تعزيرز
حصوهل عل التعلي الشامل (بلغاراي؛
 219-140إنشرراء خرردمات جمتمعيررة لألطفررال ذوي اإلعاقررة الذهنيررة ،مبشرراركة قطرراع
الصحة والتعلي  ،فضالا عن القطاع االجتماع (بلغاراي؛
 220-140توفري خدمات اجتماعية أفضرل لألسرر واألطفرال الرذين يعرانون مرن أوضراع
صعبة ،وبرامج إلعادة أتهيل األشصا ذوي اإلعاقة (فييت انم؛
221-140

لألشصا

مواصر ررلة التقر رردم يف اجلهر ررود الوطنير ررة الرامير ررة إىل تر رروفري الرعاير ررة الشر رراملة
ذوي اإلعاقة وكبار السن (كواب؛

 222-140تيس ررري زايدة توظي ررف األش ررصا
إيران اإلسالمية؛

ذوي اإلعاق ررة يف س رروق العم ررل (مجهوري ررة

 223-140إزالررة العقبررات الرريت حتررول دون مشررول األشررصا ذوي اإلعاقررة مبررا يضررمن
إمكانية الوصول الكامل إىل مجي املباين العامة ،مثل املدارس واملستشفيات واملؤسسات
احلكومية (املكسيك؛
 224-140ايئررة الظررروف املواتيررة ملشرراركة األشررصا ذوي اإلعاقررة بفعاليررة يف احليرراة
السياسررية والثقافيررة ،ومشرراركته يف اجملتمر عل ر قرردم املسرراواة مر سررائر شررائح اجملتم ر
(اجلبل األسود؛
 225-140اسررتحدا طرررق بديلررة لرردع األشررصا الررذين يعررانون اضررطراابت عقليررة
وإعاقررات نفسررية اجتماعيررة مبررا حي ررتم حقرروقه  ،ويتماش ر م ر اتفاقيررة حقرروق األشررصا
ذوي اإلعاقة ،ويشمل مناهضة احلجر ،والوص  ،والعنرف واإلفررا يف العرال ابلعقراقري،
ويوفر خدمات رعاية صحية عقلية جمتمعية حمورها اإلنسان (الربتغال؛
 226-140مواصررلة جهودهررا يف مكافحررة العنررف ضررد النسرراء ،واألطفررال واألشررصا
ذوي اإلعاقة (السودان؛
 227-140مواصررلة تنفي ررذ الت ردابري املتعلق ررة بض ررمان حقرروق األش ررصا
وحتسني نوعية حياا (تركمانستان؛

ذوي اإلعاق ررة

 228-140ات رراذ ك ررل م ررا يل ررزم م ررن خط رروات لتنفي ررذ اتفاقي ررة حق رروق األش ررصا ذوي
اإلعاقررة ،مبررا يف ذلررك كفالررة احلصررول علر العمررل والتعلرري وضررمان إمكانيررة الوصررول إىل
مجي املباين العامة (اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية؛
 229-140مواص ررلة الت رردابري الرامي ررة إىل ت رروفري احلماي ررة االجتماعي ررة لألش ررصا
اإلعاقة وضمان إدماجه اجتماعي ا (أذربيجان؛
GE.20-04229

ذوي
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 230-140زايدة تعزير ررز ومحاير ررة حقر رروق العمر ررال املهر رراجرين وأف ر رراد أسر ررره  ،ال سر رريما
ما يتعلق بتقدمي املساعدة القنصلية للعمال املهاجرين يف اخلار وحصوهل عل اخلدمات
الطبية (إندونيسيا؛
 231-140النظر يف إبرام مزيد من االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف لضرمان تروفري
محاية أفضل للعمال املهاجرين (النيجر؛
 232-140وض خطة تنفيذية وطنية قائمرة علر حقروق اإلنسران فيمرا يتعلرق ابالتفراق
العامل من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية (الربتغال؛.
 -141تع رررب مجير ر االس ررتنتاجات و/أو التوص رريات ال ررواردة يف ه ررذا التقري ررر ع ررن موق ررف الدول ررة
(الدول؛ اليت قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغ أن يُفه أهنا حتظ بت ييد الفريرق
العامل برمته.
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