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مقدمة
عقددد القريددق العامددس املعددل ابريددتعرا ،الدددورف ال ددامس ،واملن د وفقددا لق درار ل د حقددو
-1
اإلنسان  ،1/5دورته اخلامسة والثالثني يف القرتة مدن  20إىل  31كدانون الثا//ينداير  .2020وايتعرضد
احلالة يف أرمينيا يف اجللسة السابعة ،املعقودة يف  23كانون الثا//يناير  .2020وتدرأ وفدد أرمينيدا د
وزيددر اخلارجيددة ،أربي أبيتونيددان .واعتمددد القريددق العامددس التقريددر املتعلددق ارمينيددا يف جلسددته الثالثددة ع ددرة
املعقودة يف  28كانون الثا//يناير .2020
ويف  14ك ددانون الثا//يند دداير  ،2020اختد ددار ل د د حقد ددو اإلنسد ددان موعد ددة املقد ددررين التاليد ددة
-2
(اجملموعة الثالثية) لتيسري ايتعرا ،احلالة يف أرمينيا :بولندا ،وفنزويال (مجهورية  -البوليقارية) ،ونيبال.
ووفقد ددا للققد ددرة  15مد ددن مرفد ددق ق د درار ل د د حقد ددو اإلنسد ددان  1/5والققد ددرة  5مد ددن مرفد ددق ق د درار
-3
اجملل  ، 21/16صدرت الواث ق التالية ألغرا ،ايتعرا ،احلالة يف أرمينيا:
(أ)

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

(ب) جتمي ددل للمعلوم ددات أعدت دده مقوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية حلق ددو اإلنس ددان (املقوض ددية
السامية) وفقا للققرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/35/ARM/2؛
(ج)

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

وأُحيل إىل أرمينيا ،عن طريق اجملموعة الثالثية ،قا مة أيئلة أع ّدهتا يلقا أذربيجان ،وأملانيا،
-4
وبلجيكا ،والربتغال ،ابلنيابة عن موعدة األصددقاا املعنيدة لليدات التنقيدت وتقددت التقدارير واملتابعدة علد
الصعيد الوطل ،وإيبانيا ،وأوروغواف ،والسدويد ،واململكدة املتحددة لربييانيدا العومد وأيرلنددا ال دمالية،
والددورات املتحدددة األمريكيددة .و ك ددن ارطددالة عل د قددتش األي ددئلة عل د املوقددل ال ددبكي لالي ددتعرا،
الدورف ال امس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -العرض املقدم من الدولة موضوع االستعراض
أشددار وفددد أرمينيددا إىل أن أرمينيددا دعم د عمليددة اريددتعرا ،الدددورف ال ددامس ،وأ ددا يتواصددس
-5
املمارية املتمثلة يف تقدت تقارير منتصف املدة اليت تغيي تنقيت التوصيات.
وأكدت أرمينيا مرة أخرى ،بوصقها عضدوا منتببدا حدديثا يف لد حقدو اإلنسدان ،التزامهدا
-6
الرايد بتحسددني ةايددة وتعزيددز حقددو اإلنسددان وفقددا لتعهدداهتا اليوعيددة ،وذلددم عددن طريددق القيددام ملددة
أمددور منهددا بندداا تمعددات يددلمية وشدداملة ،والتصدددف لقضدداا منددل اإلابدة اجلماعيددة والقوددا ل اجلماعيددة،
ومكافحة جرا م الكراقية املرتكبة ضد اجلماعات العرقية والدينية ،وةاية حقو النساا والالجئني.
وكان د قددد ان دددلع يف أرمينيددا يف عددام  2018ث ددورة شددعبية غمليددة غ ددري عنيقددة ،أعي د دفع ددا
-7
جديدا لإلصالحات القانونية والقضا ية وارقتصادية وارجتماعية يف البلد ،وكدتلم للتحدورت اجلتريدة
وعددززت قدددرة احلكومددة اجلديدددة بوايددية
يف ميددادين احلكددم الرشدديد ويدديادة القددانون وحقددو اإلنسددانُ .
الورية القوية جدا والت ييد العام من ال ع .
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ومتثل د إح دددى التيددورات اىام ددة األخ ددرى يف إصددال الدي ددتور الددتف أدى إىل ارنتق ددال م ددن
-8
مجهوريددة شددبه ر يددية إىل مجهوريددة برملانيددة ،وأن د نوددام حكددم أكثددر د قراطيددة ،اجهددزة منقصددلة متوازنددة
بوضو .
وقددد صدديغ اريدرتاتيجية الوطنيددة اجلديدددة حلمايددة حقددو اإلنسددان وخيددة العمددس املتعلقددة هبددا
-9
ابلت دزام بم وم دداركة ن ددية مددن مجي ددل اجلهددات املعنيددة واملايس ددات احلكوميددة واجملتم ددل املددد /وال ددركاا
الدددوليني .ويف ت درين الثددا//نوفمرب  ،2019احتقل د أرمينيددا ابلددتكرى السددنوية اخلامسددة ع ددرة إلن دداا
مكت املدافل عن حقو اإلنسان التف أعيد اعتمادش ضمن القئة "ألف".
 -10وأشددار الوفددد إىل أن أرمينيددا بصدددد تنقيددت موعددة وايددعة مددن اإلصددالحات .ومددن ركددا ز قددتش
اإلصددالحات اإلصددال القضددا ي الرامددي إىل ضددمان ايددتقالل السددلية القضددا ية وايددتعادة ثقددة اجلمهددور
ابلنوام .ومتثس مكافحة القساد ابلنسبة إىل احلكومة أولوية أخدرى ذات أييدة .وقدد حدددت ايدرتاتيجية
مكافحددة القسدداد إطددارا مايسدديا يركددز عل د الوقايددة والتحقيددق والتعلدديم .ويرمددي إصددال ال ددرطة اجلددارف
تنقيتش إىل حتويلها إىل قيئة أكثدر توجهدا دو الوقايدة ،وي دمس غييدا إلن داا وحددة جديددة متبصصدة
حلماية ال هود.
 -11وأيددهم الثددورة املبمليددة يف تعزيددز حريددة ويددا ط اإلعددالم وحريددة التعبددري يف أرمينيددا .بيددد أن
أرمينيددا تواجدده عددددا مددن القضدداا والتحدددات فيمددا يتعلددق حبريددة ويددا ط اإلعددالم ،ومنهددا قضدداا تتعلددق
ابل قافية يف ملكية ويا س اإلعالم ،ون ر املعلومات املضللة ،واألخبار املزيقة ،وخياب الكراقية.
 -12وتتسددم ساريددة احلددق يف حريددة التجمددل بدددون عوا ددق اييددة حامسددة ابلنسددبة إىل احلكومددة الدديت
اختتت خيوات قامة يف ال امتثال أجهزة إنقاذ القانون للمعايري الدولية.
 -13ويركز ل شاون املدرأة التدابل ملكتد ر دي الدوزراا بصدورة خاصدة علد القضداا علد العندف
متكينهن اقتصادا ،وتنقيت قوانني وييايات تعميم مراعاة املنوور اجلنسا./
ضد النساا والقتيات ،و
ّ
 -14وتقدر أرمينيا م اركة املرأة يف عملية بناا السالم واألمدن تقدديرا كبدريا .إذ اعتمددت أول خيدة
عمس وطنية لتنقيت قرار ل األمن  .) 2000(1325وتويل أرمينيا أيية خاصدة لضدمان امل داركة القعالدة
للمرأة يف مجيل مراحس النزاة ،وةاية حقو اإلنسان للنساا املتضررات من النزاة.
 -15وبلغ نسبة م اركة النساا يف قياة تكنولوجيا املعلومات  32يف املا ة .بيد أن مستوى متثيس
املرأة يف الربملان واملناص التنقيتية العليا ما زال منبقضا.
 -16واعتُمد القانون املتعلق مبنل العنف املنزيل .وكان أرمينيا قدد وقعد علد اتقاقيدة لد أورواب
للوقاية من العنف ضد النساا والعنف املنزيل ومكافحتهما (اتقاقية ايينبول) ،والعمس جار عل تنقيت
ةلة توعية عامة.
 -17و ثس مبدأ عدم التمييز عنصرا أياييا يف يياية احلكومة اخلاصة حبقدو اإلنسدان .وصداغ
أرمينيا م روة قانون شامس وقا م بتاته ب ن ضمان املساواة ،يتوخ منه إن اا قيئة متبصصة ضمن
مكت املدافل عن حقدو اإلنسدان مت ّكنده مدن مسداعدة ضدحاا التمييدز والبددا ابلتحقيقدات فيمدا يتعلدق
ابلقضاا املزعومة.
 -18وفيم ددا يتعل ددق ابألش ددباو ذوف اإلعاق ددة ،اتبعد د احلكوم ددة ج ددا ت دددر يا لالنتق ددال إىل نو ددام
وخ ّقد د يف
تعليم ددي ش ددامس ،ووض ددع ت د دريعات لتعزي ددز بد درامل إ دداا اإلي ددداة يف مايس ددات الرعاي ددةُ .
دودعني يف مايسددات الرعايددة مبددا يتماش د مددل ييايددة ضددمان حددق
السددنوات األخ درية عدددد األطقددال املد س
اليقس يف العيش يف كنف أيرة.
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 -19وتضددمن التعددديالت الديددتورية الدديت أجري د يف عددام  2015مقاعددد ملمثلددي أكددرب أربددل أقليددات
قومية يف اجلمعية الوطنية ،وقي حتديدا األقليات اليزيدية والرويية واآلشورية والكردية.
 -20وترى احلكومة يف تنقيت أقداف األمدم املتحددة للتنميدة املسدتدامة أحدد األدوات البالغدة األييدة
لتنقيت اإلصالحات الداخلية ال داملة .وكاند أرمينيدا مدن أوا دس البلددان الديت قددم ايتعراضدها الدوطل
اليوعي التف يلبص التقدم التف أحرزته يف تنقيت خية التنمية املسدتدامة لعدام  .2030وقدد اعتمددت
أرمينيا ُ جا خالقة ،متثّل عل وجه التحديد يف إن اا غترب أرمينيدا الدوطل لالبتكدار يف بلدود أقدداف
التنمية املستدامة.
 -21ور تزال أرمينيا تواجه عددا من التحدات والعقبات اليت حتول دون التمتدل الكامدس مبجموعدة
وايددعة مددن حقددو اإلنسدان بسددب فددر ،تدددابري قسدرية انقراديددة تتبددت شددكس حصددار بددرف واقتصددادف،
وما يرتت عل ذلم من عواق وخيمة تعرقس حتقيق التنمية ارقتصادية وارجتماعية عل أكمس وجه.
 -22وتاكد أرمينيا من جديد ضرورة ةاية األقليات القوميدة والعرقيدة واإلثنيدة والدينيدة مدن األخيدار
اليت هتدد وجودقا ،وتواصس مسايتها يف مكافحة التمييدز والعنصدرية والتعصد حبدق قدتش األقليدات مدن
خالل القيام ملة أمور منها طر امل كلة عل املستوى الدويل.
 -23وابلنو ددر إىل جتمي ددل املقوض ددية الس ددامية حلق ددو اإلنس ددان ،أش ددار ر ددي الوف ددد إىل ع دددم وج ددود
إشددارات كافيددة إىل التغي دريات اإل ابيددة الدديت حدددث يف أرمينيددا والدديت حتو د بدددعم قددوف مددن املنومددات
الدولية.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -24أدىل  93وفدا ببيا ت أثنداا جلسدة التحداور .وتدرد التوصديات املقدمدة أثنداا جلسدة التحداور يف
اجلزا الثا /من قتا التقرير.
 -25ف عرب أملانيا عن قلقها إزاا ايتمرار وجود قيود مقروضة عل حقو املرأة واملثليات واملثليني
ومزدوجي امليس اجلنسي ومغايرف اىوية اجلنسانية وحاملي صقات اجلنسني.
 -26وأثن اليو ن علد أرمينيدا ملدا حققتده مدن إزدازات قامدة مندت الثدورة املبمليدة يف دارت منهدا
إجراا انتباابت حرة ونزيهة ،وحرية التجمل وحرية التعبري.
 -27ورح الكريي الريويل مببتلدف املبدادرات املتبدتة لتصدبت الت دريعات االيدة اخلاصدة حبقدو
اإلنسان األيايية أكثر اتساقا مل املعايري الدولية.
 -28ورحب قندورا ابلتصديق عل الربوتوكول ارختيارف امللحق ابلعهد الدويل اخلاو ابحلقو
ارقتصادية وارجتماعية والثقافية.
 -29ورحب آيسلندا ابلتزام احلكومة بتهيئة الوروف املااتية ملمارية احلقو والتمتدل ابلقدرو علد
قدم املساواة بني الرجال والنساا.
-30

وق ّدم اىند توصيات.

 -31وأشددادت إندونيسدديا ابرلتدزام املتواصددس حبمايددة حقددو األشددباو ذوف اإلعاقددة ،ور يدديما يف
ييا إ اا اإليداة يف مايسات الرعاية.
 -32وأعرب مجهورية إيران اإليالمية عن تقديرقا للجهود املبتولة لتعزيز حقو اليقدس وةايتهدا،
ور ييما عن طريق القضاا عل اريتغالل اجلنسي لألطقال عل اإلنرتن .
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 -33وأشدداد الع درا ابجلهددود الراميددة إىل تعزيددز حقددو اإلنسددان وةايتهددا ،وابجلهددود املبتولددة لتنقيددت
أقداف التنمية املستدامة.
 -34ور تزال أيرلندا ت عر ابلقلق إزاا اريتهداف املزعوم للمنومات غري احلكومية واملدافعني عدن
حقددو اإلنسددان الددتين يسددعون إىل التصدددف للتمييددز القددا م علد أيددا امليددس اجلنسددي واىويددة اجلنسددانية
وارنتماا الديل.
 -35وأحاط إيرا يس علما ابجلهود املبتولة للحد من أوجه عدم املساواة ومكافحدة غتلدف أندواة
التمييز ،مبا يف ذلدم اريدرتاتيجية املتعلقدة ابلسيايدة اجلنسدانية ،وخيدة اإلدمداج ارجتمداعي لألشدباو
ذوف اإلعاقة.
 -36وأعربد إيياليددا عددن تقددديرقا رعتمدداد اريدرتاتيجية الوطنيددة حلمايددة حقددو اإلنسددان والقددانون
املتعلق ابلعنف املنزيل.
 -37وأثند اليدداابن علد اعتمدداد اريدرتاتيجية الوطنيددة حلمايددة حقددو اإلنسدان .وأشددارت إىل تزايددد
أعداد النساا املنبرطات يف عمليات اختاذ القرار السيايي.
 -38وأثن د د الكوي د د عل د د التقد دددم ااد ددرز يف د ددال ةايد ددة األطقد ددال ،ور يد دديما ضد ددحاا ارجتد ددار
ابألشباو.
-39

ورحب قريغيزيتان ابخليوات املتبتة من أجس حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

 -40وأش ددارت مجهوري ددة رو الد قراطي ددة ال ددعبية إىل الت د دزام أرميني ددا مبواص ددلة تعزي ددز وةاي ددة حق ددو
اإلنسان ،ور ييما حقو األطقال واألشباو ذوف اإلعاقة.
 -41وأث ددب لبن ددان علد د تعزي ددز وري ددة امل دددافل ع ددن حق ددو اإلنس ددان ،ر ي دديما يف ض ددوا التع ددديالت
الديتورية اليت أجري يف عام .2015
 -42ورحب خلتن تاين ابنضمام أرمينيدا إىل مدوندة قواعدد السدلوي املتعلقدة اجدرااات لد األمدن
ضد اإلابدة اجلماعية واجلرا م املرتكبة ضد اإلنسانية وجرا م احلرب.
-43

وق ّدم ليتوانيا توصيات.

-44

وق ّدم لكسمربد توصيات.

-45

ورحب ملديف ابألولوية املمنوحة لتنقيت خية العمس الوطنية حلماية حقو اإلنسان.

-46
خاصة.

ورحو د مالي ددة ابرتي ددا اخلي دوات املتب ددتة لض ددمان حق ددو األش ددباو املنتم ددني إىل فئ ددات

 -47وأعرب د املكسدديم عددن أملهددا يف التصددديق الس دريل عل د الربوتوكددول ارختيددارف الثددا /امللحددق
ابلعهد الدويل اخلاو ابحلقو املدنية والسيايية ،اىادف إىل إلغاا عقوبة اإلعدام.
 -48وأشدار اجلبدس األيدود إىل ال دواغس الديت تسداور عدددة قيئدات لألمدم املتحدددة فيمدا يتعلدق ابلعدددد
الكبري من األطقال ذوف اإلعاقة املودعني يف مايسات الرعاية ويف أوياط تعليمية منقصلة.
-49

وأشارت ميامنار إىل اريتعانة ابألدوات اإللكرتونية ألغرا ،التوعية العامة وامل اركة.

 -50وكان من دواعدي يدرور ميبيدا أن ت دري إىل أن أرمينيدا دولدة طدرف يف هدا /معاقددات حقدو
اإلنسان الدولية األيايية التسل.
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 -51وأشددارت نيبددال إىل التوقيددل عل د الربوتوكددول ارختيددارف الثددا /امللحددق ابلعهددد الدددويل اخلدداو
ابحلقو املدنية والسيايية ،اىادف إىل إلغاا عقوبة اإلعدام.
 -52وذكرت قولندا أن أرمينيا أثبت التزامها حبقدو اإلنسدان مدل إجدراا تغيدريات تدر يدة يف دايل
حرية التعبري وويا ط اإلعالم.
-53

وق ّدم نيكاراغوا توصيات.

 -54وأشادت مقدونيا ال مالية ابخليوات اىامة املتبتة قصد حتقيق املساواة بني اجلنسني ،لكنها
أشارت إىل أن العنف املنزيل ر يزال يثري القلق.
 -55ور تدزال النددرويل ت ددعر ابلقلددق إزاا حالددة املدددافعني عددن حقددو اإلنسددان ،والعنددف ضددد املدرأة،
والتمييز ضد القئات الضعيقة.
 -56وذكددر وفددد أرمينيددا أن أرمينيددا ماضددية قدددما يف عمليددة التصددديق علد اتقاقيددة ايددينبول .وتوجددد
أرمينيا بصدد تعديس القانون الوطل املتعلق ابلعنف املنزيل كي ينسجم انسجاما بما مل ارتقاقية.
 -57وقد أع ّدت أرمينيدا قدانو قا مدا بتاتده وشدامال ملكافحدة التمييدز ،عقد م داورات عامدة طويلدة
األمدد وشداملة مدل مجيدل أصددحاب املصدلحة املعنيدني .ويدنص القددانون علد احلدق يف تقددت ال ددكاوى إىل
املدددافل عددن حقددو اإلنسددان واىيئددة املعنيددة ابملسدداواة .وتكددون للمدددافل عددن حقددو اإلنسددان يددليات
ميلقة للتقاضي ،ويقدم متكرات إىل ااكمة الديتورية.
 -58وق ددد وض ددع احلكوم ددة ق ددانو قا م ددا بتات دده ب د د ن األقلي ددات القومي ددة لتنو دديم وض ددمان ساري ددة
ا ألشباو املنتمني إىل أقليات قومية حقوقهم سارية غري مقيدة ،وحتديد مساوليات الدولة والسليات
االية ،وإعادة إن اا ل معل ابألقليات القومية حت إشراف ر ي الوزراا.
 -59وتكافت أرمينيا ابيتمرار خياب الكراقية ،ور ييما ضد النساا واملثليات واملثليني ومزدوجدي
امليددس اجلنسددي ومغددايرف اىويددة اجلنسددانية والناشدديني يف ددال حقددو اإلنسددان .ويددنص م ددروة القددانون
اجلنا ي اجلديد عل املساولية اجلنا ية املرتتبة عل التحري عل العداا ،أو الكرش ،أو التعص القومي
أو اإلثل أو العنصرف أو السيايي أو األيديولوجي أو الديل.
 -60و ثّددس اإلص ددال القض ددا ي أولوي ددة قص ددوى ابلنس ددبة إىل احلكوم ددة .فق ددي ع ددام  ،2019أطلقد د
ايرتاتيجية شاملة وبعيدة املدى لإلصدالحات القضدا ية والقانونيدة وخيدط العمدس املتعلقدة هبدا ،ترمدي إىل
حتسني وتعزيز ايتقاللية نودام العدالدة ونزاقتده وفعاليتده .وركدزت بصدورة خاصدة علد زادة كقدااة ااداكم
من خالل آليات بديلة لتسوية املنازعات.
 -61وم د ددا زال د د مكافح د ددة القس د دداد ض د ددمن األول د ددوات األخ د ددرى .وق د ددد ش د ددرع أرميني د ددا يف إج د دراا
إصددالحات وايددعة النيددا وطموحددة ملكافحددة القسدداد ،واعتمدددت اي درتاتيجية شدداملة ملكافحددة القسدداد
وخيددة عمددس للتنقيددت مدددهتا ثددالق يددنوات .وقددد حددددت اريدرتاتيجية قيكددس اإلطددار املايسددي الددوطل
ملكافحة القساد ،ووضع تصورا للممارية القعلية والتآزر بني السليات الوقا ية والتحقيقية والعقابية.
 -62وتوجددد أرمينيددا يف املرحلددة النها يددة مددن عمليددة التصددديق عل د اتقاقيددة ايددينبول .أمددا م ددروعا
القانون اجلنا ي وقانون اإلجرااات اجلنا ية فيمتثالن ابلقعس لتلم ارتقاقية امتثار بما.
 -63وخص ددص فص ددس مس ددتقس م ددن الق ددانون اجلن ددا ي اجلدي ددد للج درا م املرتكب ددة ض ددد مص ددا األي ددرة
واليق ددس .ويف ذل ددم اإلط ددار ،وض ددل تص ددور ل ددركن اجلر ددة يف مس د لة بي ددل األطق ددال .وت ددنص اري درتاتيجية
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الوطنيدة حلمايدة حقدو اإلنسدان علد إجدرااات ملمويدة حلمايدة األطقدال .وحتسدن احلكومدة نودام قضدداا
األحداق من خالل ل متعدد الوكارت خاو بقضاا األحداق يعمس بصورة دا مة.
 -64ويف عام  ،2019وافق احلكومة عل ايرتاتيجية إصال السجون الرامية إىل حتسني الوروف
املادية وظروف الصرف الصحي والرعاية الصحية وغريقا من الوروف ،فضال عن توفري برامل لألن ية
والتدري املهل وإمكانيات العمس للسجناا.
 -65وجترف حتقيقات يف حارت التعتي ويوا املعاملة ابلتعاون الوثيق مل وكارت الدولة املعنية،
ومددن ااتمددس أن يزيددد عدددد التحقيقددات .وتعددد اجلهددود الدديت بددتلتها اآلليددة الوقا يددة الوطنيددة التابعددة ملكتد
املدافل عن حقو اإلنسان جديرة ابلتكر يف قتا الصدد.
 -66ووفقددا لألنومددة اجلديدددة املتعلقددة حبددارت العنددف املنددزيل ،يدديبدأ املدددعي العددام يف اإلج درااات
اجلنا ية بصرف النور عن وجود شكوى من الضحية.
 -67وفيمددا يتعلددق ابجل درا م املرتكبددة ضددد املثليددات واملثليددني ومزدوجددي امليددس اجلنسددي ومغددايرف اىويددة
اجلنسددانية ،ختضددل مجيددل اردعددااات لدرايددة مستقيضددة ،وتددويل قيئددات إنقدداذ القددانون ارعتبددار الواج د
للتحقيق يف دوافل قتش األعمال اإلجرامية.
 -68وملنددل التعددتي ويددوا املعاملددة ،اختددتت ال ددرطة عددددا مددن التدددابري الت دريعية والعمليددة .ويددنوم
القددانون اخلدداو ابل ددرطة ايددتبدام ال ددرطة للتسددجيالت السددمعية واملر يددة ،وتدددري املددوظقني املكلقددني
انقاذ القوانني عل كيقية ايتبدامها .وتواصس أرمينيا أيضا حتسني ظروف ارحتجاز ،وتُاخت توصيات
املدافل عن حقو اإلنسان واملراقبني العامني يف ارعتبار.
 -69وأدى إصال الت ريعات ارنتبابية إىل اعتماد قانون انتبايب جديد يف عام  .2016وحود
قددتا القددانون بتقيدديم إ ددايب مددن مكت د املايسددات الد قراطيددة وحقددو اإلنسددان التددابل ملنومددة األمددن
والتعاون يف أورواب ومن اللجنة األوروبية للد قراطية من خالل القانون .ويف أعقاب ارنتباابت الربملانية
اريدتثنا ية الدديت أجريد يف عدام  ،2018خلددص مكتد املايسدات الد قراطيددة وحقددو اإلنسددان إىل أن
ارنتبدداابت أجري د مبددا يتماش د مددل احلقددو األيايددية وحوي د بثقددة اجملتمددل .وكان د املددرة األوىل يف
بري أرمينيا املستقلة اليت مل يقدم فيها طعن يف ارنتباابت لدى ااكمة.
-70
للجميل.

وأعربد د القلب ددني ع ددن تق ددديرقا للجه ددود املبتول ددة للح ددد م ددن القق ددر وض ددمان التنمي ددة ال دداملة

 -71ورحب بولنددا ابإلزدازات الراميدة إىل تعزيدز ةايدة حقدو اليقدس ،مبدا ي دمس األطقدال ضدحاا
ارجتددار ابألشددباو ،وإىل تعزيددز متكددني امل درأة .ودع د بولندددا أرمينيددا إىل ختصدديص مزيددد مددن ارقتمددام
حلقو األشباو ذوف اإلعاقة.
-72

وأعرب الربتغال عن قلقها إزاا التقارير اليت تقيد ابنت ار العنف املنزيل ضد املرأة.

-73

وقدم مجهورية مولدوفا توصيات.

 -74وأقددرت رومانيددا ابلنتددا ل اإل ابيددة إلج دراا انتبدداابت حددرة ونزيهددة ،وفيمددا يتعلددق حبريددة التجمددل
والتعبري وويا ط اإلعالم.
 -75وقدديّم ارحتدداد الرويددي تقييمددا إ ابيددا تنقيددت ال دربامل الراميددة إىل ضددمان يدديادة القددانون ،وتيددوير
املايسات الد قراطية ،ومكافحة القساد ،وحتقيق التنمية ارقتصادية.
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 -76ورحب السنغال ابجلهود املبتولة من أجس تضمني الديتور مجيل القواعد القانونية الدوليدة يف
ال حقو اإلنسان.
-77

وأثن صربيا عل اعتماد اريرتاتيجية الوطنية حلماية حقو اإلنسان وخيط العمس املتعلقة هبا.

 -78وأشددادت يددنغافورة ارمينيددا علد اعتمادقددا الددرب مل املرحلددي للحددد مددن الققددر واخليددة ال دداملة
لإلدماج ارجتماعي لألشباو ذوف اإلعاقة.
 -79وأعربد يددلوفاكيا عدن تقددديرقا إليدالا أرمينيددا األولويدة لتنقيددت التوصديات الصددادرة عدن قيئددات
املعاقدات واإلجرااات اخلاصة.
 -80وقن ت يلوفينيا أرمينيا عل التقدم التف أحرزته عل الصعيد الد قراطي ،واإلصالحات اليت
أجرهتا يف ال ييادة القانون ومكافحة القساد.
-81
اإلعاقة.

ورحب د د إيد ددبانيا ابعتمد دداد اخليد ددة ال د دداملة املتعلقد ددة ابإلدمد دداج ارجتمد دداعي لألشد ددباو ذوف

الرضددل ،وابعتمدداد خيددة
 -82ورحب د يددرف رنكددا ابلتقدددم ااددرز يف ددال ختقددي معدددل وفيددات ّ
العمس الوطنية لتنقيت قرار ل األمن  )2000(1325ب ن املرأة والسالم واألمن.
-83

وأقرت دولة فلسيني ابخليوات املتبتة لتحسني نوعية التعليم.

 -84وشجع يويسرا أرمينيا عل مواصدلة مكافحتهدا للعندف ضدد املدرأة ب دل أشدكاله متاشديا مدل
الغاية  2من اىدف  5من أقداف التنمية املستدامة.
 -85وأثند اجلمهوريددة العربيددة السددورية علد أرمينيددا رعتمادقددا اخليددة ال دداملة لإلدمدداج ارجتمدداعي
لألشباو ذوف اإلعاقة ،وجلهودقا املبتولة من أجس تعزيز حقو اليقس.
 -86وشددجع تيمددور  -لي دديت أرمينيددا علد مواصددلة إعددداد ايدرتاتيجية خاصددة اجدراا إصددالحات
قضا ية وقانونية شاملة.
-87
التعتي .

ورحب توغو بتعزيز ورية مكت املدافل عن حقو اإلنسان وحتسني الت ريعات اخلاصة مبنل

 -88وحيّد تددون التصددديق علد غتلددف املعاقدددات واعتمدداد ت دريعات تصددون حقددو اإلنسددان،
مبا يف ذلم القانون املتعلق حبرية التجمل ،والت ريل املتعلق ابرجتار ابألشباو.
-89

وأعرب تركيا عن قلقها إزاا ايتغالل األطقال وارجتار هبم يف أرمينيا.

 -90وأاثرت أرمينيددا نقي ددة نو ددام خ ددالل بي ددان تركيددا .وأش ددار ر ددي ل د حق ددو اإلنس ددان إىل أن
اجملل د لددي نقددال ملناق ددة املسددا س السيايددية ،وأوعددز إىل املتكلمددني يف ايددتبدام مصدديلحات األمددم
املتحدة.
-91

وق ّدم تركيا توصيات.

 -92وأقرت تركمانستان بتوقيل الربوتوكول ارختيارف الثدا /امللحدق ابلعهدد الددويل اخلداو ابحلقدو
املدنية والسيايية.
 -93وقند د ت اإلم ددارات العربي ددة املتح دددة أرميني ددا علد د التق دددم اا ددرز يف ددال احلق ددو ارجتماعي ددة
وارقتصادية والثقافية.
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 -94ورحب د اململك ددة املتح دددة لربيياني ددا العوم د وأيرلن دددا ال ددمالية ابلتق دددم اا ددرز يف ددال حري ددة
ويددا س اإلعددالم ،لكنهددا ظلد قلقددة إزاا مددا ورد مددن حدوادق متعلقددة ليدداب الكراقيددة واعتدددااات ضددد
املثليات واملثليني ومزدوجي امليس اجلنسي ومغايرف اىوية اجلنسانية.
 -95ورحب د ال ددورات املتح دددة األمريكيددة اع ددادة مه ددام تقتدديش العم ددس ال دديت تضدديلل هب ددا مقت ددية
الصحة والعمس ،وحث احلكومة عل تزويد املقت ية ابملوارد الالزمة ألداا مهامها اجلديدة.
-96
اجلنسني.

وقن د ت أوروغ دواف أرمينيددا عل د التدددابري املتبددتة ملكافحددة العنددف املنددزيل وتعزيددز املسدداواة بددني

 -97وأشارت أوزبكستان إىل تعداون أرمينيدا مدل اإلجدرااات اخلاصدة لألمدم املتحددة والددعوة الدا مدة
اليت وجهتها إليها احلكومة.
 -98وأعرب مجهورية فنزويال البوليقارية عن تقديرقا لتعزيز وريدة املايسدة الوطنيدة حلقدو اإلنسدان
املن ة وفقا للمبادئ املتعلقة مبركز املايسات الوطنية لتعزيز وةاية حقو اإلنسان (مبادئ ابري ).
 -99ورحب د فيي د م ابلتدددابري الراميددة إىل تعزيددز املسدداواة بددني اجلنسددني ،ومتكددني امل درأة ،وحقددو
اليقس والقئات الضعيقة األخرى.
 -100وقن ت أفغانستان أرمينيا عل اعتماد خية عمس وطنية شاملة حلقو اإلنسان.
 -101وذكددر وفددد أرمينيددا أن إحدددى األولددوات الر يسددية ابلنسددبة إىل أرمينيددا تتمثددس يف التغل د عل د
الققددر عددن طريددق اعتمدداد ددل يرتكددز عل د حقددو اإلنسددان هبدددف القضدداا عل د الققددر املدددقل حبلددول
ورفددل احلددد األدم للمعاشددات التقاعديددة ابريددتناد إىل خددط الققددر املدددقل املتوقددل .وخددالل
عددام ُ .2023
السنوات األربل املاضية ،اخنق فقر األطقال املدقل بنسبة  40يف املا ة ،واخنق مستوى الققدر املددقل
لدى املسنني اكثر من  50يف املا ة.
 -102واعتبددارا م ددن متوز/يولي دده  ، 2021يت ددرف مقت ددية الصددحة والعم ددس عل د املتيلب ددات اجلماعي ددة
وعدددل قددانون العمددس
ومتيلبددات عقددود العمددس ،كمددا يت ددرف عل د تيبيددق أنومددة الصددحة والسددالمةُ .
ليتضمن حور التمييز يف عالقات العمس.
 -103واعتبارا من متوز/يوليه  ،2020يتحصس مجيدل النسداا املقيمدات يف املنداطق الريقيدة علد الددعم
لرعايددة األطقددال بغد النوددر عمددا إذا كد ّدن ي ددغلن وظددا ف مسددجلة أو غددري مسددجلة رمسيددا .وإضددافة إىل
ذلم ،ييزداد حجم ايتحقاقات دعم رعاية األطقال جلميل النساا العامالت بنسبة  68يف املا ة.
 -104ومثددس إ دداا اإليددداة يف مايسددات الرعايددة أولويددة مددن أولددوات احلكومددة عل د مدددى السددنوات
القليلددة املاضددية عمددال ابتقاقيددة حقددو اليقددس .واخنق د عدددد األطقددال املددودعني يف مايسددات الرعايددة
اخنقاضا كبريا .ومل يبق يف مايسات الرعاية اليت تديرقا الدولة يوى ما يقارب  600طقس .وبلغ إمجايل
ع دددد األطق ددال يف مايس ددات الرعاي ددة حد دواىل  2 000طق ددس ،مب ددا ي ددمس املايس ددات التعليمي ددة اخلاص ددة.
وأتيح احلضانة املتبصصة يف األير لألشباو ذوف اإلعاقة التين بلغوا من العمر مدا بدني  18و23
يددنة والددتين كددانوا مددودعني يف السددابق يف مايسددات الرعايددة املتبصصددة ،وذلددم مددن أجددس ضددمان بيئددة
أيرية ىم.
صص موارد ميزانية الدولة خلدمات نددة هتدف إىل تيسري الوصول إىل
 -105ومنت عام ُ ،2017خ ّ
األعم ددال املن ددورة لقا دددة األش ددباو املكق ددوفني أو مع دداقي البص ددر أو ذوف إعاق ددات أخ ددرى يف ق د درااة
امليبوعات ،من قبيس طباعة الكت بيريقة براف وتسجيس الكت املسموعة.
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 -106ولألشددباو ذوف اإلعاقددة األولويددة يف امل دداركة يف مجيددل ب درامل التوظيددف احلكوميددة .وقندداي
ددو  2 500عاطددس عددن العمددس مددن ذوف اإلعاقددة مسددجلون يف وكالددة التوظيددف احلكوميددة ،وبلغد نسددبة
النساا منهم  42يف املا ة.
 -107وأحدددث احلكومددة مسدداعدة ماليددة مددن الدولددة إىل ضددحاا العنددف املنددزيل ،وأريد معددايري دنيددا
للمالجئ .كما أن ت اجملل املعل مبنل العندف املندزيل مب داركة الدولدة ومنومدات اجملتمدل املدد ./ويعد ّد
التدري وبناا القدرات من العناصر الر يسية لسياية الدولة اخلاصة مبكافحة العنف املنزيل.
وجهز ابملعدات اليبية
 -108وفيما يتعلق ابلرعاية الصحيةُ ،شيّد عدد كبري من املرافق اليبية ،وج ّدد ّ
واألاثق اليددب بقضددس املسدداعدة املقدمددة مددن البنددم الدددويل .وكيّق د قددتش املرافددق كلهددا مددل احتياجددات
األشباو ذوف اإلعاقة.
 -109وبغية ضمان احلصول عل الرعاية الصحية ،أوفد أطباا إىل املست قيات اإلقليمية عل املدى
القص ددري ،وأعي ددد جتهي ددز أي دديول ي دديارات اإلي ددعاف وجتدي دددش .كم ددا أعد د ّد ب ددر مل ام ددني ط ددب ش ددامس.
ويف إط ددار ت ددوفري الرعاي ددة الص ددحية اجملاني ددة ،كقلد د احلكوم ددة احلص ددول علد د الرعاي ددة اجلراحي ددة ،والع ددالج
اإلشدعاعي ،واخلدددمات اإلزابيدة ،والرعايددة الصددحية لألطقدال ،وعددالج أمدرا ،القلد واألوعيددة الدمويددة.
ونوم التعديالت اليت أدخل عل قانون الرعايدة النقسدية املوافقدة اخلييدة احلدرة واملسدتنرية مدن املدري
أو من سثله القانو./
 -110واختددتت تدددابري وقا يددة وايددعة النيددا عل د مسددتوى اجملتمددل االددي للتوعيددة ب د ن اخلدددمات
اليبيددة اجملانيددة والقحددص السدريل لك ددف فددريو نقددص املناعددة الب درية .ويف عددام  ،2018صد ّدمم دورة
انية عل اإلنرتن ب ن الوصم والتمييز ،وأدرج يف منهل التعليم املستمر للمعهد الوطل للصحة.
 -111وحور قانون الصحة اإلزابية وحقو اإلزاب اإل اا غري اليبيعي للحمس عل أيا جن
وتضمن م روة القانون اجلنا ي املساولية النامجة عن اإل اا غري القانو /للحمس.
اجلننيّ .

 -112وفيما خيص التعليم ،ارتقل التمويس العام للتعليم يف عام  2020بنسبة  10يف املا دة .وبنيد
وزودت كس املددار الرمسيدة ،ومنهدا تلدم املوجدودة يف املنداطق النا يدة،
مدرية جديدة يف املناطق النا يةّ .
وجهزت ابحلوايدي  .ويف عدام  ،2019أن دئ مركدز للدتعلم عدن بعدد
امكانية ارتصال ب بكة اإلنرتن ّ ،
من أجس توفري التعلم اإللكرتو /للمدار املوجودة يف املناطق النا ية.
20

 -113ويف عددام  ،2018نُوم د حصددص لتدددري اللغددة األرمينيددة ألورد ملتمسددي اللجددوا والالجئددني
بغيدة ضددمان التحدداقهم ابملدددار بنجدا  .و ثددس املعدددل املددنبق رلتحدا القتيددات اليزيدددات ابملدددار
الثانوية مس لة مثرية للقلق .ونُوم ةالت توعية ب ن أيية تعليم القتيات بصورة منتومدة بدني سثلدي
اليا قة اليزيدية ،مب اركة املنومات غري احلكومية االية.
 -114وإضافة إىل ذلم ،ييدخس التعليم اجلامل إىل مناطق البلد كافة عل مددى السدنتني املقبلتدني.
وقو موجود يف الوق الراقن يف  7مناطق من املناطق اإلحدى ع رة.
 -115وأشادت ألبانيا ارمينيا عل توقيعها عل صكوي دولية أيايية حلقو اإلنسان.
 -116ورحبد د اجلزا ددر ابلتوقي ددل علد د الربوتوك ددول ارختي ددارف الث ددا /امللح ددق ابلعه ددد ال دددويل اخل دداو
ابحلقد ددو املدنيد ددة والسيايد ددية ،والربوتوكد ددول ارختيد ددارف رتقاقيد ددة حقد ددو اليقد ددس املتعلد ددق اج د دراا تقد دددت
البالغات.
 -117وش ددجع األرجنت ددني علد د اإليد دراة يف التص ددديق علد د الربوتوك ددول ارختي ددارف الث ددا /امللح ددق
ابلعهد الدويل اخلاو ابحلقو املدنية والسيايية.
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 -118وأشددادت أي درتاليا ابخنقددا ،حددارت القسدداد ،وزادة حريددة ويددا ط اإلعددالم ،وتعريددف جر ددة
التع ددتي يف الق ددانون اجلن ددا ي مب ددا يتماشد د م ددل اتقاقي ددة مناقض ددة التع ددتي وغ ددريش م ددن ض ددروب املعامل ددة
أو العقوبة القايية أو الالإنسانية أو املهينة.
 -119وأثن النمسا عل أرمينيا جلهودقا املتزايدة يف مكافحة العنف املنزيل .وأعرب عن قلقها إزاا
تق ددارير تقي ددد بتع ددر ،امل دددافعني ع ددن حق ددو اإلنس ددان للمض ددايقة والتهدي ددد ابلعن ددف وخي دداب الكراقي ددة
والتبويف.
 -120ورفضد أذربيجددان بقددوة اإلشددارات إىل أذربيجددان يف التقريددر الددوطل ألرمينيددا .وقالد إندّده وفقددا
للغة األمم املتحدة ذات الصلة املستبدمة يف قرارات ل األمن واجلمعية العامة ،ينبغي أن تقرأ مجيدل
اإلشارات إىل " غورنو  -كاراابخ" الواردة يف التقرير عل النحو التايل" :منيقدة غورندو  -كداراابخ يف
مجهورية أذربيجان".
 -121وأشادت جزر البهاما ابإلجرااات املتبدتة ملكافحدة ارجتدار ابألشدباو ورحبد بتعزيدز وريدة
املدافل عن حقو اإلنسان.
 -122ورحب البحرين ابجلهود الرامية إىل حتسني اآلليات الديتورية حلماية حقو اإلنسان.
 -123وأشددارت بدديالرو إىل إصددال النوددام القضددا ي وإن دداا قياكددس وطنيددة لتنقيددت أقددداف التنميددة
املستدامة.
 -124وأعرب د بلجيكددا عددن ارتياحهددا للجهددود املبتولددة والتقدددم ااددرز يف ددال حريددة التعبددري ،مبددا يف
ذلم حرية الصحافة .وقال إ ا ر تزال ت عر ابلقلق إزاا مس لة العنف ضد املرأة.
 -125وق ّدم الربازيس توصيات.
 -126وأشددارت بددرو /دار السددالم إىل اخليدوات املتبددتة لضددمان النمددو ارقتصددادف ال ددامس للجميددل
وإ اد فرو العمس ومكافحة الققر.
 -127وأقرت بلغارا ابخليوات املتبتة لتحقيق املساواة بني املرأة والرجس ومتكني املرأة ،خصوصا يف
قياة تكنولوجيا املعلومات وارتصارت.
 -128ورحب كمبودا ابألولوية اليت توليها أرمينيا رعتماد ت ريل مكافحة القساد.
 -129ورحبد كندددا ابرزداد الكبددري يف حريددة الصددحافة .وشددددت كندددا علد ضددرورة مواصددلة تعزيددز
ييادة القانون وايتقالل السلية القضا ية.
 -130وأقرت شيلي ابجلهود اليت تبتىا أرمينيا من أجس منل العنف املنزيل ،والتعاون مل آليات األمم
املتحدة حلقو اإلنسان.
 -131وأعرب د د الصد ددني عد ددن تقد ددديرقا للجهد ددود املبتولد ددة مد ددن أجد ددس تنقيد ددت خيد ددة التنميد ددة املسد ددتدامة
لعام  ، 2030والقضاا عل الققر ،وزادة العمالة ،وتيوير الصحة والتعليم.
 -132وشجع كرواتيا أرمينيا عل وضل برامل مستدامة تدعم األير وتربية األطقال.
 -133وقدددرت كددواب ارخنقددا ،املسددتمر يف معدددل وفيددات األطقددال الددتين مل يبلغ دوا عام دا واحدددا مددن
العمر.
 -134وأثن قربو عل أرمينيا ملا أجرته من حتسينات يف ارت مثس حرية التجمل وحرية التعبري.
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 -135ورحو د ت دديكيا التيددورات اإل ابيددة يف بع د
اإلعالم واحلقو ارنتبابية.

اجملددارت ،ور يدديما يف ددال حريددة ويددا ط

 -136وأثن الدامنري علد أرمينيدا ملدا أجرتده مدن حتسدينات يف دايل املسداواة بدني اجلنسدني ومكافحدة
العنددف ضددد املدرأة .ورحود الدددامنري بقلددق التقددارير واردعددااات املتعلقددة مبددا يرتكبدده املوظقددون املكلقددون
انقاذ القوانني من تعتي ويوا معاملة.
 -137ورحب جيبويت ابلت ريعات الرامية إىل تعزيز مايسات حقو اإلنسان واريرتاتيجية الوطنية
حلماية حقو اإلنسان وخية العمس املتعلقة هبا.
 -138وقدرت اجلمهورية الدومينيكية التوقيدل علد اتقاقيدة ايدينبول وتعزيدز وريدة املددافل عدن حقدو
اإلنسان.
 -139ورحو إكوادور اعتماد ايرتاتيجية مكافحة القساد وخية العمس املتعلقة هبا.
 -140ورحب مصر بتعاون أرمينيا مل آليات األمم املتحدة حلقو اإلنسان.
 -141وأشادت إيتونيا ارمينيدا علد التحسدينات الكبدرية الديت طدرأت يف دال إجدراا انتبداابت حدرة
ونزيهة وصون حرية تكوين اجلمعيات.
 -142ورحو إثيوبيا ا ابية التدابري املتبتة فيما يتعلق ابرجتار ابألشباو.
 -143وأثن فيجي عل أرمينيا خليتها ال املة لإلدماج األشباو ذوف اإلعاقة يف اجملتمل.
 -144ورحب فرنسا ابجلهود الرامية إىل تعزيز الد قراطية وييادة القانون.
 -145وقيّم جورجيا اخليوات املتبتة لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة تقييما إ ابيا.
 -146وأشددارت السددويد إىل املضددايقة والتح دري عل د الكراقيددة ضددد املدددافعني عددن حقددو اإلنسددان
واجملتمل املد ،/وذكرت أن ر وجود بعد ألف ت ريل ملكافحة التمييز.
 -147ورحبد رواندددا ابجلهددود املتواصددلة ملنددل اإلابدة اجلماعيددة ورحو د مددل التقدددير التصددديق عل د
الربوتوكول ارختيارف الثا /امللحق ابلعهد الدويل اخلاو ابحلقو املدنية والسيايية.
 -148وذك ددر وف ددد أرميني ددا أن اري ددتعرا ،ال دددورف ال ددامس ث ددس زاح ددا ق ددوا حققت دده منووم ددة األم ددم
دود الدديت أقد ّدرت بنجددا أرمينيددا يف ضددمان
املتحدددة يف يددبيس تعزيددز وةايددة حقددو اإلنسددان .وشددكر الوفد س
التيددورات الد قراطي ددة .وك د ّدرر أن التوص دديات الص ددادرة ي ددتحو بعنايددة دقيق ددة ،وأف دداد ان دده واث ددق م ددن أن
النتيجددة يتسددهم بقدددر أكددرب يف دعددم ةايددة وتعزيددز حقددو اإلنسددان يف أرمينيددا .وأ ّكددد الوفددد أن أرمينيددا
تعار ،تسيي عملية اريتعرا ،الدورف ال امس وأشار إىل بيان أذربيجان.
 -149وأاثر وفددد أذربيجددان نقيتددني نودداميتني .فددتكر أندده ينبغددي لاليددتعرا ،الدددورف ال ددامس ،عمددال
بقرار ل حقو اإلنسان  ،1/5أن يقيّم حالدة حقدو اإلنسدان يف الدولدة موضدوة اريدتعرا ،،وقدي
أرمينيا ولي أذربيجان .وذكر أنه يف قرارات ل األمن  ،)1993(822و ،)1993(853و،)1993(874
و ،)1993(844وقرارف اجلمعية العامدة  285/60و ،243/62مل تدرد أيدة إشدارة إىل " غورندو  -كداراابخ".
ومتاشيا مل البيان السابق التف أدىل به وفد أذربيجان خالل جلسة التحاور ،ذكر أن اللغة املسدتبدمة
يف اىيئة اليت أن هتا اجلمعية العامة ينبغي أن تكون لغة األمم املتحدة حصرا.
 -150وذ ّكر ر ي لد حقدو اإلنسدان أن اجمللد لدي نقدال لتسدوية مسدا س إقليميدة أو جوقريدة
أو ثنا ية أو ييايية ،ودعا الوفود كافة إىل ايتبدام مصيلحات األمم املتحدة.
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 -151وأفاد وفد أرمينيا ان ناورت وفد معني إيااة تقسري قرارات ل األمن متثس تالعبا ضمنيا
مبضددمو ا وقددي مضددللة متامددا .ووفقددا للغددة األمددم املتحدددة ،تويددط يف ن دزاة غورن دو  -ك داراابخ الر يسددان
امل اركان جملموعة مينسم التابعة ملنومة األمن والتعاون يف أورواب ،وكا قد حثا يف منايبات عدة عل
حدس الندزاة مبدا يتماشد مدل مبدادئ القدانون الدددويل ،ور يديما احلدق يف تقريدر املصددري .كمدا دعدا الر يسددان
امل اركان إىل أن يكون للتعبري عن اإلرادة احلرة ل ع غورنو  -كاراابخ طابل ملزم قانو .
 -152وخالل القرتة قيد اريتعرا ،،شهدت أرمينيا تغيريات عميقة وصقها األمني العام ا دا مثدال
ستدداز عل د ارنتقددال السددلمي للسددلية .وكثق د أرمينيددا جهودقددا ملواصددلة تعزيددز حقددو اإلنسددان ،مبددا يف
ذلم يف ايل املساواة بني اجلنسني وحقو القئات الضعيقة .كمدا أعيد احلكومدة األولويدة لإلصدال
القضا ي ،وايتقالل السلية القضا ية ،واملساواة أمام القانون.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -153ستتتدرر أرمينيتتا التوص تتيات التاليتتةد وس تتتقدم ردود ا علي تتا
موعد انعقاد الدورة الرابعة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:

و ت ت مناس ت ال يتج تتاو

 1-153النظتتر التيتتديق علتتد معاقتتدات حقتتوق اإلنستتان األساستتية التتي مل تنضت
إلي ا بعد (دولة فلسطني)؛
 2-153النظ تتر التي تتديق عل تتد االتفا ي تتة الدولي تتة لماي تتة حق تتوق يت ت العم تتا
امل اجرين وأفراد أسرق (السنغا ) (سري النكا)؛
 3-153التيديق علد االتفا ية الدولية لماية حقوق ي العما امل اجرين وأفراد
أسرق (قندورار) (إكوادور)؛
 4-153التيت تتديق علت تتد الاوتوكت تتو اال تي ت تاري التفا يت تتة حقت تتوق األ ت ت ا وي
اإلعا تتة والتعجيتتل بعمليتتة التيتتديق علتتد الاوتوكتتو اال تيتتاري التفا يتتة حقتتوق الطفتتل
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (أفغانستان)؛
 5-153التيتتديق علتتد الاوتوكتتو اال تيتتاري القتتاع امللحتتق ابلع تتد التتدو ا تتا
ابلقوق املدنية والسياسية (اليوانن)؛
 6-153التيتتديق علتتد الاوتوكتتو اال تيتتاري القتتاع امللحتتق ابلع تتد التتدو ا تتا
ابلقتتتوق املدنيتتتة والسياست تتيةد اءتتتاد إع إلغت تتاء عقوبت تتة اإلع تتدام (الاتغ تتا ) (إست تتتونيا)
(فرنسا)؛
 7-153التعجيتل بعمليتتة التيتديق علتتد الاوتوكتو اال تيتتاري القتاع امللحتتق ابلع تتد
الدو ا ا ابل قوق املدنية والسياسيةد اءاد إع إلغاء عقوبتة اإلعتدامد والاوتوكتو
اال تياري التفا ية حقوق الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (سلوفاكيا)؛
 8-153التعجيل ابإلجراءات الدا لية الال مة للتيديق علد الاوتوكتو اال تيتاري
القاع امللحق ابلع د الدو ا تا ابلقتوق املدنيتة والسياستيةد اءتاد إع إلغتاء عقوبتة
اإلعتدامد والاوتوكتتو اال تيتاري التفا يتتة حقتوق الطفتتل املتعلتق إبجتراء تقتدمي البالغتتات
(جورجيا)؛
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 9-153التيديق علد نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيتة الدوليتة مت تعديالتت د
وتنفيذمها الكامل القانون الوطين (لي تنشتاين)؛
10-153

(السنغا )؛

النظ تتر

التي تتديق عل تتد نظ تتام روم تتا األساس تتي للمحكم تتة اجلنائي تتة الدولي تتة

 11-153التي تتديق عل تتد نظ تتام روم تتا األساس تتي للمحكم تتة اجلنائي تتة الدولي تتة ومواءم تتة
تشريعاهتا الوطنية مع علد حنو كامل (إستونيا)؛
 12-153التيديق علد اتفا يتة جملتس أورواب للو ايتة متن العنتف ضتد النستاء والعنتف
املنز ومكافحت ما ومواصلة بذ اجل ود ملن العنف املنز ومكافحت (إيطاليا)؛
 13-153التيديق علد اتفا يتة جملتس أورواب للو ايتة متن العنتف ضتد النستاء والعنتف
املنز ومكافحت ما (اتفا ية اسطنبو ) (مقدونيا الشمالية) (سلوفينيا) (بلجيكا) (كنتدا)
(السويد)؛
14-153

(النرويج)؛

التيتتديق علتتد اتفا يتتة استتطنبو وتعتتديل التشتتريعات الوطنيتتة وفق ت ا لتتذل

 15-153إمتتتام عمليتتة التيتتديق علتتد اتفا يتتة جملتتس أورواب للو ايتتة متتن العنتتف ضتتد
النساء والعنف املنز ومكافحت ما (رومانيا)؛
 16-153استتكما اإلجتراءات الدا ليتة للتيتديق علتد اتفا يتة جملتس أورواب للو ايتتة
من العنف ضد النساء والعنف املنز ومكافحت ما (إسبانيا)؛
 17-153التيتتديق رستترع و ت ىكتتن علتتد اتفا يتتة جملتتس أورواب للو ايتتة متتن العنتتف
ضد النساء والعنف املنز ومكافحت ما (سويسرا)؛
 18-153ضمان التطبيق الفعا للتشريعات السارية بشأن العنف املنز واملساواة بني
اجلنسنيد ومواءمت ا م اتفا ية اسطنبو والنظر التيديق علد االتفا ية (أوروغواي)؛
 19-153التعجيتتل بعمليتتة التيتتديق علتتد اتفا يتتة استتطنبو بتتدون فظتتاتد وضتتمان
تنفيذقا بسرعة (ألبانيا)؛
 20-153التيتتديق بتتدون إبطتتاء علتتد اتفا يتتة استتطنبو وتنفيتتذ تالت توعيتتة بشتتأن
االتفا ية (النمسا)؛
 21-153تكقيتتف اجل تتود الراميتتة إع اإلس تراع التيتتديق علتتد اتفا يتتة جملتتس أورواب
للو اية من العنف ضد النساء والعنف املنز ومكافحت ما وتنفيذقا (كرواتيا)؛
 22-153تعزيز اية املرأة من العنف عن طريق التيديق علتد اتفا يتة استطنبو التي
يت ادعتاءات العنتف
وضع ا جملس أورواب وضمان إجراء قيق فتوري و تامل ونزيت
املنز (الدامنرك)؛
23-153

(فرنسا)؛

التي تتديق عل تتد اتفا ي تتة است تتطنبو ومكافح تتة ىارس تتة اإلج تتاض االنتقت تتائي

 24-153النظ تتر التي تتديق عل تتد معاق تتدة جمل تتس أورواب بش تتأن اي تتة األطف تتا م تتن
االستغال واالعتداء اجلنسي (معاقدة النزارويت) (إيطاليا)؛
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 25-153التيتتديق علتتد معاقتتدة جملتتس أورواب بشتتأن ايتتة األطفتتا متتن االستتتغال
واالعتداء اجلنسي (لي تنشتاين)؛
 26-153التيتتديق علتتد معاقتتدة جملتتس أورواب بشتتأن ايتتة األطفتتا متتن االستتتغال
واالعتداء اجلنسي وعلد اتفا ية اسطنبو (تركيا)؛
 27-153التيديق علد الاوتوكو امللحق ابتفا ية منظمة العمل الدولية بشأن العمل
اجلت تتايد ( 1930ر ت ت )29د لعت تتام ( 2014اململكت تتة املتحت تتدة لايطانيت تتا العظمت تتد وأيرلنت تتدا
الشمالية)؛
28-153

إنشاء آلية وطنية إلعداد التقارير واملتابعة (مقدونيا الشمالية)؛

 29-153مواصلة تقدمي التقارير إع خمتلف قيئات املعاقدات ومواصلة اجل ود الرامية
إع تعزيز حقوق اإلنسان (لبنان)؛
 30-153اعتماد عملية مفتوحة ومبنيتة علتد االستتحقاق لتدت ا تيتار املر تحني علتد
اليتتعيد التتوطين النت تتاابت قيئتتات معاقتتدات األمت املتحتتدة (اململكتتة املتحتتدة لايطانيتا
العظمد وأيرلندا الشمالية)؛
 31-153مواصلة التعاون م قيئات معاقدات حقوق اإلنسان التابعة لألمت املتحتدة
واإلجراءات ا اصة ( ريغيزستان)؛
32-153

األ

ا

النظ تتر
(السنغا )؛

اعتم تتاد سياس تتة وطني تتة تتاملة ملكافح تتة يت ت أ تتكا اس تتتغال

 33-153مواصلة ج ودقا اجلارية لتعزيتز حقتوق اإلنستان ومتن ق تقتدمي التقتارير ات
اليلة (تركمانستان)؛
 34-153اختتتا التتتدابري الال متتة لتنفيتتذ االس تواتيجية الوطنيتتة لمايتتة حقتتوق اإلنستتان
للفوة  2022-2020تنفيذا فعاالا (تركمانستان)؛
 35-153مواصتتتلة ا طتتتوات اإلمابيتتتة لضت تتمان س تتيادة القت تتانون وتط تتوير املؤسست تتات
الدميقراطية (البحرين)؛
 36-153مواصتتلة دعت القتتدرات الوطنيتتة جمتتا تعزيتتز و ايتتة حقتتوق اإلنستتاند مت
مراعتتاة املالحظتتات ا تاميتتة ءيئتتات املعاقتتدات وتوصتتيات االستتتعراض التتدوري الشتتامل
(بيالرور)؛
 37-153ضتمان مشتتاركة اجملتمت املتتدع واملنظمتات الدوليتتة
ينظم ا جملس التنسيق (جورجيا)؛

املنا شتتات العامتتة التتي

 38-153تعزيز سبل حيو املرأة علد ا دمات األساسية للرعاية اليحية و دمات
اليحة اجلنسية واإلجنابية (إستونيا)؛
 39-153الست تتعي إع ضت تتمان التمويت تتل الكت تتا واملست تتتدام للمكت ت ت الت تتوطين لقت تتوق
اإلنساند لغاايت من ا تشغيل مكاتب اإل ليمية وآليات الو اية التابعة ل (صربيا)؛
 40-153تت تتوفري التمويت تتل الكت تتا واملست تتتدام ملكت ت ت املت تتداف عت تتن حقت تتوق اإلنست تتان
(تيمور  -ليشي)؛
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 41-153اختتتا تتتدابري فعالتتة للتوعيتتة بشتتأن اليتتكوك الدوليتتة لقتتوق اإلنستتان وبشتتأن
التزامات البلد جما حقوق اإلنساند طاعات من تا طاعتا القضتاء وإنفتا القتانون
(سلوفاكيا)؛
42-153

(اليوانن)؛

مواصتلة اجل تود املتضتافرة علتد اليتتعيد التدو ملنت جرميتة اإلابدة اجلماعيتتة

 43-153اختتتا إجتراءات فوريتتة وحا متتة ضتتد يت حتتاالت العنتتف و طتتا الكراقيتتة
وجرمية الكراقيةد علد بكة اإلنون و ارج اد وال سيما تلت التي تستت د املقليتات
واملقليتتني ومزدوجتتي امليتتل اجلنستتي ومغتتايري اءويتتة اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات اجلنستتني
والنساء (أملانيا)؛
 44-153تنفيذ التوصية األ رية ملكت املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التاب
ملنظمة األمن والتعاون أورواب عن طريق تنقيح وتوضيح مشروع القانون املتعلق بضمان
املس تتاواة أم تتام الق تتانون وض تتمان ر اب تتة تتست ت ابملي تتدا ية والفعالي تتة عل تتد عملي تتة تش تتريع
(قولندا)؛
45-153

مواصلة تعزيز سياسة مناقضة التمييز و اية الفئات الضعيفة (رومانيا)؛

 46-153مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة إع تعزي تتز املس تتاواة ب تتني الرج تتل واملت ترأةد ومكافحت تة
االجتار ابلبشرد فضالا عن مواصلة اية حقوق األ ليات القومية (اال اد الروسي)؛
 47-153ضتتمان التنفيتتذ الفعتتا والستتري للتاامج التتي تتتدع
الضعيفة اجتماعيا (أو بكستان)؛

يت الفئتتات الستتكانية

 48-153وضت واعتمتتاد تتتدابري تشتتريعية وإداريتتة مالئمتتة ملكافحتتة التمييتتز ضتتد املترأةد
والتمييز والعنف ضد املقليات واملقليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اءوية اجلنستانية
وحت تتاملي صت تتفات اجلنست تتنيد وضت تتمان وصت تتو الضت تتحااي إع العدالت تتة علت تتد حنت تتو فعت تتا
(األرجنتني)؛
 49-153تنظي الت واسعة النطاق لتققيف وتوعية اجلم ور يد مكافحة طا
الكراقية والتنميط والتمييز (جزر الب اما)؛
 50-153تتتتوفري ايتتتة أفضتتتل لقتتتوق امل ت ترأةد والطف تتلد واأل ت ت ا
ومواصلة تعزيز نظام الماية االجتماعية (اليني)؛

وي اإلعا ت تتةد

 51-153اختت تتا تت تتدابري ضت تتددة للقضت تتاء علت تتد القوال ت ت النمطيت تتة و طت تتا الكراقيت تتة
(اجلم ورية الدومينيكية)؛
 52-153اعتمتاد تشتري تتامل ملكافحتة التمييتتز يضت تعتاريف جلميت أ تكا التمييتتز
وفقت ت ا للمع تتايري الدولي تتةد مب تتا لت ت حظ تتر التميي تتز الق تتائ عل تتد املي تتل اجلنس تتي واءوي تتة
اجلنسانية (املكسي )؛
 53-153التعجيل ابعتماد القتانون املتعلتق مبكافحتة التمييتز وتعزيتز ج تود الدولتة متن
أجل ضمان حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني ( ورية مولدوفا)؛
54-153

(سلوفاكيا)؛
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 55-153اعتماد تشري امل ملكافحة التمييزد يتيدت للتمييز املبا ر وغري املبا تر
ويشمل ي أسس التمييزد ومن ا امليل اجلنسي واءوية اجلنسانية (آيسلندا)؛
 56-153اعتماد انون وي ملكافحة التمييز مشفوعا آبليات إنفا منيعة لماية أفراد
األ ليات كافة (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 57-153اعتمتتاد تتانون تتامل ملكافحتتة التمييتتز يتضتتمن إ تتارات ضتتددة إع حقتتوق
املقليات واملقليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اءوية اجلنسانية (أوروغواي)؛
 58-153التعجيتتل ابعتمتتاد مشتتروع تتانون مكافحتتة التمييتتزد مبتتا يشتتمل التمييتتز علتتد
أسار امليل اجلنسي واءوية اجلنسانيةد وإنشاء آليات للمعا بة علد انت اكات القوق
ل اجملا ( يلي)؛
59-153

اعتماد تشري

امل ملكافحة التمييز (تشيكيا)؛

 60-153اعتماد انون بشأن مكافحة التمييتز يشتمل امليتل اجلنستي واءويتة اجلنستانية
بوصف ما أساسني للتمييز (السويد)؛
 61-153اختتتا كتتل التتتدابري الال متتة للقضتتاء علتتد يت أ تتكا التمييتتزد مبتتا
التمييز علد أسار امليل اجلنسي واءوية اجلنسانية (إيطاليا)؛

لت

 62-153اختا طوات ملموسة للقضاء علد العنف ضد املقليات واملقليني ومزدوجي
امليل اجلنسي ومغايري اءوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني (مالطة)؛
ي ت حتتاالت العنتتف ضتتد
 63-153ضتتمان إج تراء قيقتتات فوريتتة و تتاملة وفعالتتة
املقليتتات واملقليتتني ومزدوجتتي امليتتل اجلنستتي ومغتتايري اءويتتة اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات
اجلنسني (مالطة)؛
 64-153تعت تتديل القت تتانون اجلنت تتائي ليشت تتمل كراقيت تتة املقليت تتني وكراقيت تتة مغت تتايري اءويت تتة
اجلنسانية بوصف ما ظرفني جنائيني مشددين (مالطة)؛
 65-153إدراج امليل اجلنسي واءوية اجلنسانية صتراحة كأساستني للحمايتة متن التمييتز
مشروع القانون املتعلق بضمان املساواة (مالطة)؛
 66-153إدراج املي تتل اجلنس تتي واءوي تتة اجلنس تتانية كأساس تتني للحماي تتة م تتن التميي تتز
التشري املناقض للتمييز (قولندا)؛
 67-153اختتتا طتتوات ملكافحتتة العنتتفد و طتتا الكراقيتتةد واجلترائ املرتكبتتة علتتد
أسار امليل اجلنسي أو اءوية اجلنسانية (أوروغواي)؛
 68-153إدراج امليل اجلنسي واءوية اجلنسانية علتد وجت التحديتد كأساستني للحمايتة
متتن التمييتتز مشتتروع تتانون عتتام  2018بشتتأن ضتتمان املستتاواة واختتتا طتتوات فوريتتة
لتمرير التشري الاملان (أسواليا)؛
 69-153تعزي تتز تتوانني مكافح تتة التميي تتز م تتن أج تتل س تتني اي تتة املقلي تتات واملقلي تتني
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اءوية اجلنسانية (النمسا)؛
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 70-153إج ت تراء قيقت تتات ست تتريعة و ت تتاملة كت تتل حت تتاالت العنت تتف ضت تتد املقليت تتاتد
واملقليتتنيد ومزدوجتتي املي تتل اجلنستتي ومغ تتايري اءويتتة اجلنستتية وح تتاملي صتتفات اجلنس تتني
وضاسبة اجلناة (كندا)؛
71-153

اعتماد انون يعا

علد التمييز علد أسار امليل اجلنسي (فرنسا)؛

 72-153مكافح تتة ط تتا الكراقي تتة وجت ترائ الكراقي تتةد مب تتا يش تتمل اإل تتارات غ تتري
املالئم ت تتة إع ل ت تتون البش ت تترة أو األص ت تتل اإل ت تتين أو ال ت تتدين أو املعتق ت تتد أو املي ت تتل اجلنس ت تتي
أو اإلعا ةد و ل عن طريق اعتماد التعديالت الال مة للتشريعات (النرويج)؛
 73-153وض تشري مرم املنظمات العنيرية واملشاركة
(أفغانستان)؛

منظمتات متن قتذا النتوع

 74-153وض وتنفيتذ سياستة مشتوكة وموحتدة ملكافحتة التمييتزد مبتا لت آليتات
فعالتتة ملكافحتتة طتتا الكراقيتتة وجترائ الكراقيتتة وستتواقا متتن التتواد املرتكبتتة بتتداف
الكراقيةد ومن قذه الاالت والتحقيق في ا كما ينبغيد إضافةا إع آليات املساءلة وسبل
االنتيا القانونية الفعالة (أملانيا)؛
 75-153مواصلة املمارسات اجليتدة الراميتة إع إنشتاء اءياكتل الال متة لتنفيتذ أقتدا
التنمية املستدامة (نيكاراغوا)؛
 76-153مواصتتلة تعزيتتز ج ودقتتا املبذولتتة لتنفيتتذ أقتتدا التنميتتة املستتتدامة متتن أجتتل
متت عب ا حبقوق اإلنسان علد حنو أفضل (فيي انم)؛
 77-153ترستتيا التقتتدم ايفتتر
التنمية البشرية (اءند)؛

قيتتق أقتتدا التنميتتة املستتتدامة و ستتني مؤ ترات

 78-153مواصتلة اجل تود الراميتتة إع تعزيتز النمتتو اال تيتاديد التتذي يست بتتدوره
منو العمالة (بروع دار السالم)؛
 79-153مواصلة تعزيز التنمية املستدامة علد اليعيدين اال تيادي واالجتماعي من
أجل إرساء أسار متني لتمت عب ا حبقوق اإلنسان كافة (اليني)؛
 80-153ضمان إبرا هنج حقوق اإلنسان
ستقدم ا الكومة عام ( 2020فيجي)؛

املستامهات ايفتددة وطنيتا واملنقحتة التي

 81-153التأكتتد متتن أن تعمتتل سياستتاهتا و وانين تتا وأنظمت تتا وتتتدابري إنفا قتتا بفعاليتتة
علتتد من ت ومعاجلتتة ا طتتر املتزايتتد املتمقتتل تتتورن األعمتتا التجاريتتة انت اك تتات
حاالت النزاعد ومن ا حاالت االحتال األجنيب (دولة فلسطني)؛
 82-153اعتمتاد هنتج تامل يراعتي املنظتتور اجلنستاع و تامل لإعا تة إ اء السياستتات
املتعلقة ابلتكيف م تغري املناخ والت فيف من آاثره (فيجي)؛
 83-153اخت تتا ت تتدابري ملموس تتة لو تتف تنفي تتذ أحك تتام اإلع تتدام مت ي تتدا إللغ تتاء عقوب تتة
اإلعدام هنائي ا (إيطاليا)؛
 84-153سد القغترات التشتريعية لضتمان جتترمي يت أ تكا التعتذي وستوء املعاملتة
واختا طوات للقضاء علد التعذي وسوء املعاملة والتحقيق بفعاليتة قتذا النتوع متن
األفعا ومقاضاة مرتكبي ا ومعا بت (أيرلندا)؛
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 85-153اختا تدابري للقضاء علد التعذي وسوء املعاملة أ نتاء االعتقتا واالحتجتا
واالستجوا د وتعزيز الت دابري الرامية إع التحقيق بفعالية قذه الاالت (لكسماغ)؛
 86-153ضتتمان إج تراء آليتتة مستتتقلة التحقيقتتات كتتل ادعتتاءات التعتتذي وستتوء
املعاملةد وال سيما السجوند ومعا بة اجلناة (سويسرا)؛
 87-153إجت تراء قيقتتتات ومالحقتتتات ضت تتائية ات مي تتدا ية فيم تتا ت ت األف ت تراد
املسؤولني عن التعذي والعنف واالعتداء اجلنسينيد وغري ل من االعتداءات الفظيعة
(الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 88-153الكتتف عتتن استتت دام التعتتذي ووض ت تشتتريعات لتجتترمي املعاملتتة والعقوبتتة
القاس تتية والالإنس تتانية وامل ين تتةد واملعا ب تتة علي تتا عمت تالا اباللتزام تتات املني تتو علي تتا
اتفا ية مناقضة التعذي (أسواليا)؛
 89-153إلغاء مدة التقادم فيما يتعلق جبرمية التعذي وما ما ل ا من األفعتا مبوجت
القانون اجلنائي ( يلي)؛
 90-153ضمان التحقيق الفعا م مرتكيب التعذي وستوء املعاملتة ومقاضتاهت وفقتا
للمعايري القانونية الدولية (الدامنرك)؛
 91-153مواصتتلة بنتتاء وتعزيتتز تتدرة دائتترة التحقيقتتات ا اصتتة جمتتا التحقيتتقد متتن
أعم تتا التع تتذي وس تتوء املعامل تتة ومقاض تتاة مرتكبي تتا
أج تتل ض تتمان التحقي تتق الفع تتا
ومعا بت (فيجي)؛
92-153

تعريف التعذي وفق ا التفا ية مناقضة التعذي (فرنسا)؛

 93-153الر علد متتت ايفتجتزين الكامتل ابلقتوق اإلجرائيتة منتذ لظتة االحتجتا
األوعد مب تتا لتت اإل ط تتار بت ت د والي تتو الف تتوري عل تتد املس تتاعدة الطبي تتة والقانوني تتة
(بولندا)؛
 94-153مواصلة تنفيذ الاانمج الكومي املتعلتق دتدمات إعتادة التأقيتل االجتمتاعي
والنفسي لضحااي االجتار ابلبشر (الكوي )؛
95-153

اإلسراع

مواصتتلة ج ودقتتا ملكافحتتة االجتتتار ابلبشتتر و ايتتة ضتتحااي االجتتتار عتتن طريتتق
تنفيذ طة العمل الوطنية علد أكمل وج (لي تنشتاين)؛

 96-153مواص تتلة مس تتاعي ا جم تتا مكافح تتة االجت تتار ابلبش تتر واس تتتغالء د و اي تتة
ضحااي االجتار وإعادة أتقيل (ميامنار)؛
 97-153مضتتاعفة اجل تتود للتيتتدي بفعاليتتة لالجتتتار ابلبشتتر م ت املستتاعدة
إدماج الضحااي اجملتم (الكرسي الرسو )؛

إعتتادة

 98-153تنفي تتذ تتانون دي تتد ودعت ت ض تتحااي االجت تتار ابلبش تتر واالس تتتغال د وااللتت تزام
ابلتيدي ملسألة االجتار ابأل ا واستغال بغاء النساء والفتيات ( ورية مولدوفا)؛
 99-153مواصتتلة تعزيتتز ج ودقتتا الراميتتة إع مكافحتتة االجتتتار ابأل ت ا د وال ستتيما
النساء والفتيات واألطفا د عن طريق إجراء الرصد املنتظ (سري النكا)؛
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 100-153تسري وترية تنفيذ الاامج الكومية املتعلقة بتعويض ضتحااي االجتتار ابلبشتر
(اجلم ورية العربية السورية)؛
 101-153اعتمت تتاد سياست تتات حكوميت تتة ت تتاملة للتيت تتدي ملست تتألة االجتت تتار ابأل ت ت ا
واستغال بغاء النساء والفتيات (تيمور ليشي)؛
 102-153اعتماد سياسة وطنية تاملة ملكافحتة االجتتار ابلبشتر واستتغال بغتاء النستاء
والفتيات (اجلزائر)؛
 103-153مواصتتلة اجل تتود الراميتتة إع مكافحتتة االجتتتار ابأل ت ا
الكامل لقوانين ا و طط ا وبراجم ا القائمة ءذا الغرض (جزر الب اما)؛

عتتن طريتتق التنفيتتذ

 104-153تنفيذ تدابري للتيدي لالجتار ابأل ا د وال سيما النساء والفتياتد مبا
ل تنفيتذ سياستة حكوميتة ضتددة للتيتدي الستتغال النستاء والفتيتات بواستطة البغتاء
( يلي)؛
 105-153متابعتتة بتتذ اجل تتود الوطنيتتة ملكافحتتة االجتتتار ابأل ت ا د وال ستتيما النستتاء
والفتياتد وتوفري الرعاية والدع الكافيني للضحااي (مير)؛
 106-153ضمان أن يكون تنفيذ وانين تا وسياستاهتا وبراجم تا املتعلقتة مبكافحتة االجتتار
ابلبشر مراعي ا لالعتبارات اجلنسانية و امالا لإعا ة (فيجي)؛
107-153

(رواندا)؛

النظتتر

اعتمتتاد سياستتة حكوميتتة تتاملة ملعاجلتتة مستتألة االجتتتار ابأل ت ا

 108-153تكقيف اجل ود الرامية إع هتيئة بيئة آمنة ومؤاتية للمجتم املدع واملتدافعني
الت ديتتدات
عتن حقتوق اإلنستان واليتتحفينيد وضتمان التحقيتق علتتد النحتو الواجت
واالعتداءات ضد اليحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنساند وال سيما العتاملني جمتا
مكافحة التمييز وحقوق املرأة (ليتوانيا)؛
 109-153التو ي علتد التع تد العتاملي بشتأن حريتة وستائط اإلعتالمد وااللتتزام ابجل تود
ي أحنتاء العتامل بوصتف ا عضتوا
الدولية الرامية إع هتيئة بيئة أكقر أماانا لليحفيني
التح تتالف ا تتا حبري تتة وس تتائط اإلع تتالم (اململك تتة املتح تتدة لايطاني تتا العظم تتد وأيرلن تتدا
الشمالية)؛
 110-153تكقيف اجل ود الرامية إع ستن أنظمتة تاملة بشتأن وستائط اإلعتالمد و لت
بوسائل من ا اعتمتاد التتدابري القانونيتة لضتمان تفافية ملكيتة وستائط اإلعتالم واستتقال
قيئات البث العامة (تشيكيا)؛
 111-153ض تتمان حري تتة التعب تتري وحري تتة الي تتحافة ع تتن طري تتق ت تتوفري اي تتة الي تتحفيني
واملدافعني عن حقوق اإلنسان (فرنسا)؛
 112-153تعزيز سبل اية التق حريتة تكتوين اجلمعيتات والتجمت الستلميد مبتا
ل ت تنقتتيح القتتانون التتا املتعلتتق حبريتتة الضتتمري واملنظمتتات الدينيتتة مبتتا يتما تتد م ت
توصيات جلنة فينيسيا (أيرلندا)؛
 113-153ضمان أال يكون تطبيق القانون الذي حيكت التجمت الستلمي وحريتة تكتوين
اجلمعيات متييتزاياد وال ستيما حبتق أضتعف الفئتات مقتل األ ليتات القوميتة والدينيتة وجمتمت
20
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املقليتتات واملقليتتني ومزدوجتتي امليتتل اجلنستتي ومغتتايري اءويتتة اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات
اجلنسني (لكسماغ)؛
 114-153تستتري وتتترية ج ودقتتا الراميتتة إع إصتتالل النظتتام القضتتائي متتن أجتتل ضتتمان
استقال القضاء (الياابن)؛
 115-153تنفيتتذ اإلصتتالل الشتتامل املتتتو د لقطتتاع العدالتتة بغيتتة إنشتتاء ستتلطة ضتتائية
مستقلة حقا و ايدة قة اجلم ور هبا (ليتوانيا)؛
116-153

(انميبيا)؛

اختت تتا تت تتدابري فعالت تتة لمايت تتة است تتتقال ونزاقت تتة اجل ت تتا القضت تتائي للحكومت تتة

 117-153اختا تدابري تضمن عدم تد ل أعضتاء الستلطة التنفيذيتة
القضائية (انميبيا)؛
118-153
119-153

(سويسرا)؛

تؤون الستلطة

مواصلة الوكيز علد إصالل اجل ا القضائي (رومانيا)؛
تعزي ت تتز اس ت تتتقاللية الس ت تتلطة القض ت تتائية ونزاقت ت تتا

الق ت تتانون و املمارس ت تتة

 120-153اختتتا ا طتتوات اإلضتتافية الال متتة إلج تراء اإلصتتالحات القضتتائية والقانونيتتة
(تركمانستان)؛
 121-153وضت ت إجت تراءات تتفافة لو تتيح القض تتاة وتعيي تتن وأتدي تتب وع تتزء وفقت تا
للمعتتايري الدوليتتة وتو ي ت القضتتااي املعروضتتة علتتد ايفتتاك بطريقتتة متناستتبة لضتتمان ع ت ء
عمل متوا ن للقضاة (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
122-153

ضمان استقال النظام القضائي واليو علد ضاكمة عادلة (فرنسا)؛

 123-153تنفيذ اإلصالل القضائي بفعاليةد ابلتعاون الو يق مت جملتس أوروابد لضتمان
نظام ضائي نزي و فا (السويد)؛
 124-153مواصلة مكافحة الفساد وااللتزام القوي بذل م االمتقا التام لتشريعات
أرمينيا (نيكاراغوا)؛
 125-153مواصلة اعتماد طتط حكوميتة ملكافحتة الفستادد مقتل استواتيجية مكافحتة
الفساد للفوة ( 2022-2019اجلم ورية العربية السورية)؛
126-153

التنفيذ الكامل السواتيجية مكافحة الفساد للفوة ( 2022-2019جزر الب اما)؛

 127-153إنشتاء مؤسستات ويتتة ومستتقلة ملكافحتة الفستتاد وضتمان إجتراءات ستتليمة
و فافة ال تيار القضاة واملدعني العامني وايفققني وضبان الشرطة (تشيكيا)؛
128-153

مواصلة اجل ود املبذولة علد اليعيد الوطين ملكافحة الفساد (مير)؛

 129-153الشتتروع إج تراء إصتتالل انت تتان تتامل متتن أجتتل اعتمتتاد تتانون انت تتان
جديد يعد ابلتشاور الو يق م منظمات اجملتم املدعد ومبراعتاة توصتيات بعقتات املرا بتة
الدولية وايفلية (تشيكيا)؛
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 130-153مواصتتلة املضتتي تتدم ا االس تواتيجية الوطنيتتة لمايتتة حقتتوق اإلنستتان بغيتتة
ضتتمان ىارستتة التتق اليتتحة واليتتو علتتد مستتتوت معيشتتي الئتتق ( وريتتة فنتتزويال
البوليفارية)؛
 131-153النظر اختا مزيد من التدابري املؤسسية والتشتريعية والسياستاتية التي يتراد
من ا سني رفاه األطفا الذين يعيشون الفقر بوج ا (سنغافورة)؛
 132-153مواصلة مكافحتة الفقتر وعتدم املستاواة االجتماعيتة متن تال دعت التاامج
االجتماعية لفائدة أضعف فئات السكان ( ورية فنزويال البوليفارية)؛
 133-153مواصتتلة براجم تتا اجلاريتتة
أفقر النار (بروع دار السالم)؛

جمتتا املستتاعدة االجتماعيتتةد وال ستتيما مستتاعدة

 134-153مواصت تتلة اجل ت تتود الراميت تتة إع ال ت تتد مت تتن الفقت تترد إضت تتافةا إع ايدة الت ت تاامج
االجتماعية الرامية إع سني الظرو املعيشية للسكان (اجلم ورية الدومينيكية)؛
 135-153تعزيتتز اجل تتود الراميتتة إع تعزيتتز التنفيتتذ النتتاجح لل تاامج التتي تكفتتل النمتتو
اال تيادي الشامل للجمي وإماد فر العمل ومكافحة الفقر (إ يوبيا)؛
 136-153مواصلة ج ودقا الرامية إع تعزيز نظام الرعاية اليتحية إبعتداد طتة وطنيتة
للتأمني اليحي (ملديف)؛
 137-153اعتماد تدابري للتيدي للتمييتز ضتد األفتراد امليتابني بفتريور نقت املناعتة
البشرية نظام الرعاية اليحية والقيام دطوات لزايدة إمكانية اليو علد العالج
املناطق (النرويج)؛
 138-153تعزيز نظام الرعاية اليتحية ومواصتلة ستني ا تدمات اليتحيةد فضتالا عتن
ي املناطق (اجلم ورية العربية السورية)؛
سني وسائل توفريقا
 139-153تعزي تتز نظ تتام الرعاي تتة الي تتحية ومواص تتلة س تتني ت تتوافر ا تتدمات الي تتحية
ي املناطق (آيسلندا)؛
وإمكانية اليو علي ا
 140-153مواصتلة اجل تتود الراميتة إع تتتوفري أتمتني طتتيب وصتحي تتامل مبتا يتما تتد مت
اءد  3من أقدا التنمية املستدامة (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 141-153مواص تتلة تعزي تتز اجل تتود الرامي تتة إع دعت ت النم تتو الش تتامل للجميت ت وترتيت ت
خمييتتات امليزانيتتة حبس ت األولويتتة نظتتام الرعايتتة اليتتحية متتن أجتتل ضتتمان التمويتتل
الكا واملنيف واملستدامد ىا يزيد من توافر ا دمات اليحية وإمكانية اليو علي ا
ي املناطق (اءند)؛
142-153

(كمبوداي)؛

تعزيت تتز الت تتوعي العت تتام بشت تتأن ا ت تتدمات اليت تتحية لست تتكان املنت تتاطق الريفيت تتة

 143-153مواصتتلة عمليتتة ستتني البنيتتة التحتيتتة للرعايتتة اليتتحية األوليتتة
الريفية (كواب)؛

اجملتمعتتات

 144-153تعزيتتز التق اليتتحة عتتن طريتتق تيستتري وصتتو النتتار إع منشت ت الرعايتتة
اليحية ( ورية إيران اإلسالمية)؛
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 145-153مواصلة اختا التدابري الال مة لتوستي نطتاق حيتو
علد الرعاية اجليدة من أجل تلبية احتياجاهتا اليحية (جيبويت)؛
146-153

مواص تتلة االس تتتقمار

147-153

تتتوفري التوعيتتة اجلنستتية الشتتاملة واملبنيتتة علتتد األدلتتة

(إ يوبيا)؛

(آيسلندا)؛

يت مكتوانت اجملتمت

األنش تتطة الرامي تتة إع ف تتض مع تتد وفي تتات الرضت ت
املتتدارر األرمينيتتة

 148-153مواصلة تعزيتز ستبل حيتو املترأة علتد تدمات الرعايتة اليتحية األساستية
و دمات اليحة اجلنسية واإلجنابيةد و يوص ا املرأة الريفية (اءند)؛
 149-153مواصلة تعزيز ج ودقا الرامية إع ضمان توفري التعلي للجميت د حبيتث تتو
اقتماما اصا ألطفا األسر ايفرومة ا تيادايا (الياابن)؛
 150-153ضمان أن ممينح الق التعلي علد حنو فعا للجمي د و يوصتا للفتيتات
املنت تتاطق النائيت تتة مت تتن البلت تتد
واألطفت تتا وي اإلعا ت تتةد وال ست تتيما للموجت تتودين مت تتن
(الكرسي الرسو )؛
 151-153مواصتتلة اجل تتود الراميتتة إع ستتني ستتبل تتتوفري التعلتتي للجمي ت د م ت إيتتالء
اقتمام ا ألطفا األسر ايفرومة اجتماعي ا وا تيادايا (سري النكا)؛
 152-153مواصتتلة ج ودقتتا الراميتتة إع ستتني ف تتر حيتتو اجلمي ت علتتد التعل تتي د
حبيث يوع اقتمام ا ألطفا األسر ايفرومة اجتماعيا وا تيادايا (دولة فلسطني)؛
 153-153مواصتتلة اجل تتود الراميتتة إع تعزيتتز حيتتو اجلمي ت علتتد التعلتتي (اجلم وريتتة
العربية السورية)؛
 154-153مواصتتلة اجل تتود الراميتتة إع ترستتيا التتق
للجمي (تونس)؛

التعلتتي وضتتمان تكتتافؤ الفتتر

 155-153مواصتتلة اجل تتود املبذولتتة متتن أجتتل ستتني اليتتو علتتد التعلتتي للجمي ت د
وإيالء اقتمام ا لألطفا املنتمني إع الفئات ايفرومة اجتماعي ا وا تيادايا (اءند)؛
 156-153مواصلة سني فر حيو األطفا علد التعلي د وال سيما األطفتا
اإلعا ة (إندونيسيا)؛
 157-153تنظتتي
تنوع كافة ( ا )؛

تتالت وبترامج تعليميتتة للتوعيتتة بشتتأن أمهيتتة التوا الققتتا

 158-153االستفادة من النسبة املرتفعة نوعا ما للنساء العامالت
املتطورة لزايدة إدماج املرأة اال تياد ككل (إسرائيل)؛

وو
أوجت

طاع التكنولوجيا

 159-153التنفي تتذ الفع تتا الست تواتيجية الكوم تتة بش تتأن تنفي تتذ السياس تتات اجلنس تتانية
للف ت تتوة  2023-2019ملواص ت تتلة التق ت تتدم حن ت تتو قي ت تتق املس ت تتاواة الكامل ت تتة ومتك ت تتني املت ت ترأة
( ريغيزستان)؛
160-153

(اليوانن)؛
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 161-153إنشاء برامج وطنية ملكافحة العنف اجلنساع وإنشاء مؤسسة مكرستة لتعزيتز
وضمان حقوق املرأة (املكسي )؛
 162-153النظت تتر
والشبا (الفلبني)؛

اختت تتا مزيت تتد مت تتن التت تتدابري لتعزيت تتز املشت تتاركة اال تيت تتادية للنست تتاء

 163-153مواصلة اجل تود الراميتة إع قيتق املستاواة بتني اجلنستنيد وال ستيما
العمل (تونس)؛

ستوق

 164-153مواصتتلة تعزيتتز املستتاواة بتتني اجلنستتني واختتتا التتتدابري الال متتة لتتزايدة مشتتاركة
املرأة الياة السياسية (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 165-153التعجي ت تتل ابعتم ت تتاد الق ت تتوانني الرامي ت تتة إع ض ت تتمان املس ت تتاواة ب ت تتني اجلنست ت تتني
(أو بكستان)؛
 166-153بتتذ مزيتتد متتن املستتاعي متتن أجتتل ايدة مشتتاركة امل ترأة
والتنمية اال تيادية (كمبوداي)؛

الشتتؤون العامتتة

 167-153تنفيتتذ طتتة العمتتل الوطنيتتة املتعلقتتة بقترار جملتتس األمتتن  )2000(1325بشتتأن
املرأة والسالم واألمن ( ا )؛
 168-153التوعية بشأن أمهية مشاركة املرأة والرجل علد دم املساواة
والسياسية ( ا )؛

الياة العامة

 169-153مواصتتلة تنفيتتذ اإلصتتالحات التشتتريعية التتي تضتتمن الشتتفافية
االنت ابية و ايدة متقيل املرأة اءيئة التشريعية (اجلم ورية الدومينيكية)؛

العمليتتات

 170-153مواصلة اجل ود الرامية إع ضتمان مشتاركة ومتقيتل املترأة واأل ليتات
السياسية والعامة (إكوادور)؛
171-153

ض تتمان املس تتاواة

172-153

مواصلة اختا ا طوات الرامية إع تعزيز حقوق املرأة و ايت ا (جورجيا)؛

(العراق)؛

الق تتوق والف تتر ب تتني الرج تتل واملت ترأة

اليتاة

س تتوق العم تتل

 173-153تيور إطار تنظيمي للقطاع غري الرمسي وضمان حيو النساء العامالت
قذا القطاع علد الماية االجتماعيةد و اية األمومةد وإعاانت رعاية األطفا (اجلزائر)؛
174-153

اختا تدابري لتعريف التحرش اجلنسي وحظره واملعا بة علي (لكسماغ)؛

 175-153تعزيز درة اجل ا القضائي وقيئات إنفا القانون واأل يائيني االجتماعيني
علد تعزيز االستجابة الفعالة لاالت العنف اجلنساع (رواندا)؛
 176-153التيديق علد اتفا ية اسطنبو وتنقيح القانون اجلنائي إلدراج العنف املنز
كجرمي تتة جنائي تتة ائم تتة ب تتذاهتا وكظ تتر مش تتدد يش تتمل اجلت ترائ املرتكب تتة دا تتل األس تترة
أو الوحدة املنزليةد واالستقمار إنشاء مالجئ لضمان الماية الفعالة للنساء واألطفا
الناجني من العنف املنز (أملانيا)؛
177-153
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 178-153اعتمتتاد تتانون متترم العنتتف املنتتز د وضتتمان تنفيتتذه بفعاليتتةد وإدراج التعلتتي
اإللزامي بشأن املساواة بتني اجلنستني وحقتوق املترأة والعنتف اجلنستاع منتاقج املتدارر
(الاتغا )؛
179-153

(قندورار)؛

ديتتد العنتتف املنتتز بوصتتف جرميتتة مشتتددة للعقوبتتة

التشتتريعات اجلنائيتتة

 180-153جتتترمي العنتتف املنتتز بوصتتف جرميتتة ائمتتة حتتد اهتتتا القتتانون اجلنتتائي
وضتتمان إج تراء قيقتتات ستتريعة ونزي تتة قتتذه اجل ترائ وتتتوفري تتبكة أوس ت متتن مراكتتز
االستقبا وا دمات الكومية (إسبانيا)؛
 181-153مواصلة إصالل التشتريعات ات اليتلةد مبتا لت القتانون اجلنتائيد متن
أجل جترمي العنتف املنتز ابلكامتلد مبتا يتما تد مت اتفا يتة استطنبو ومعاقتدة النتزارويتد
واملضي دما التيديق علد قذين اليكني (آيسلندا)؛
 182-153مواص تتلة تعزيت تتز اإلطت تتار التشت تتريعي ملنت ت العن تتف املنت تتز و اي تتة األ ت ت ا
املتضررين من العنف املنز (اءند)؛
183-153

(ألبانيا)؛

مضتتاعفة اجل تتود ملن ت العنتتف املنتتز ومكافحت ت د وال ستتيما بواستتطة جترمي ت

 184-153تكييف القانون اجلنائي لضمان املتابعة الفعالة لواد العنف املنز وتوعية
اجلم ور بشأن كيفية تقدمي الشكاوت (بلجيكا)؛
 185-153تكقيتتف اجل تتود الراميتتة إع منت العنتتف ضتتد املترأةد وال ستتيما العنتتف املنتتز
والعنف اجلنسي مكان العمل (اجلبل األسود)؛
 186-153مواصتتلة إنفتتا التشتتريعات ملكافحتتة العنتتف املنتتز وتوستتي نطتتاق تتدمات
إعادة أتقيل الضحااي (نيبا )؛
 187-153اختا مزيد من ا طوات لضمان التنفيذ الكامل لقانوهنتا املتعلتق مبنت العنتف
املنز (الفلبني)؛
188-153

(قندورار)؛

وضت ت ت إجت ت تراءات اص ت تتة للتحقي ت تتق

ح ت تتاالت العن ت تتف املن ت تتز واجلنس ت تتي

 189-153العمل علد من العنف اجلنساع والعنف املنز والتيدي ءماد مبتا لت
ع تتن طري تتق االس تتتناد إع التش تتريعات الس تتارية م تتن أج تتل ت تتوفري الماي تتة الفعال تتة للن تتاجني
ومقاض تتاة م تترتكيب يت ت أ تتكا العن تتف ض تتد املت ترأةد وتق تتدمي تتدمات ال تتدع املناس تتبة
للناجنيد وتوفري التدري املراعي لالعتبارات اجلنسانية للموظفني املكلفني إبنفا القانون
(أسواليا)؛
190-153

ضمان توافر امللجأ وا دمات للناجني من العنف املنز (النمسا)؛

191-153

تعزيت تتز اجل ت تتود الراميت تتة إع الت تتد مت تتن العنت تتف املنت تتز والعنت تتف ضت تتد امل ت ترأة
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 192-153تعزيتتز اجل تتود الراميتتة إع كتتبح يت أ تتكا العنتتف ضتتد املترأةد مبتتا لت
العنف املنز د القانون و املمارسةد بوسائل من ا التيديق علد اتفا يتة جملتس أورواب
للو اية من العنف ضد النساء والعنف املنز ومكافحت ما (الاا يل)؛
ي حاالت العنف املنتز وحيتو الضتحااي
 193-153ضمان إجراء قيق امل
علد لة من دمات الدع ومن ا الطبيةد واالجتماعيةد والقانونية (إستونيا)؛
 194-153مواصتتلة إجراءاهتتتا لمايتتة حقتتوق الطفتتلد وال ستتيما حقتتوق األطفتتا التتذين
يواج ون أوضاع ا معيشية صعبة (الكوي )؛
 195-153مواصلة ختيي ميزانيات كافية للاامج املتيلة ابألطفا من أجل مواصلة
تطوير نظام اية حقوق الطفل ( ورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
196-153

مواصلة اجل ود الرامية إع تعزيز حقوق الطفل (لبنان)؛

 197-153اختتتا مزيتتد متتن ا طتتوات لتعزيتتز حقتتوق الطفتتل والقضتتاء علتتد التمييتتز ضتتد
املرأة (البحرين)؛
198-153

(إستونيا)؛

199-153

اعتماد التتدابري التشتريعية الال متة لظتر يت أ تكا العنتف ضتد األطفتا
تقدمي الدع الكامل ملؤسسة األسرة (اال اد الروسي)؛

 200-153مواصلة بذ اجل ودد ابلشراكة م منظمة األم املتحدة للطفولة واملنظمات
غتتري الكوميتتة ايفليتتةد متتن أجتتل التيتتدي للت لتتي عتتن األطفتتا التتذين يعتتانون مشتتاكل
صحية وإعا ات منذ الوالدة علد مستوت مستشفيات التوليد (بلغاراي)؛
 201-153وض آلية ر ابة لرصد حالة األطفا املودعني
الوصاية أو الوالية (كرواتيا)؛
حاضنة أو
202-153

(العراق)؛

مؤسستات ستكنية أو أستر

اعتم تتاد بت ترامج م تتن تتأهنا أن تس تتاعد عل تتد تعزي تتز حق تتوق األس تتر واألطف تتا

 203-153مواصت تتلة اجل ت تتود الراميت تتة إع وض ت ت حت تتد لالست تتتغال واالنت ت تتاك اجلنست تتيني
لألطفا علد بكة اإلنون و ارج ا (اليوانن)؛
 204-153مواص تتلة تعزي تتز براجم تتا املتعلق تتة مبكافح تتة االس تتتغال واالنت تتاك اجلنس تتيني
لألطفا علد بكة اإلنون (الفلبني)؛
205-153

(توغو)؛

اختتتا تتتدابري عاجلتتة لتعزيتتز ايتتة األطفتتا متتن العنتتف واالستتتغال اجلنستتي

 206-153تكقيف التدابري الرامية إع اية األطفا من االستغال واالنت اك اجلنسيني
عمالا مبعاقدة النزارويت والنظر التيديق علي ا (أوروغواي)؛
 207-153إلغتتاء التتبس االنف ترادي لألحتتدا كتتتدبري أتديتتيبد
علد حد سواء (الاتغا )؛
208-153

26
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 209-153النظر إنشاء نظام فعا وعملي ومت ي
م املعايري الدولية (ألبانيا)؛

لقضاء األحتدا د مبتا يتوافتق

 210-153اختتتا تتتدابري لتحستتني إمكانيتتة وصتتو األ ت ا
الكوميةد وأيض ا إع األماكن الققافية والوفي ية اءامة (إسرائيل)؛

وي اإلعا تتة إع املبتتاع

 211-153اختتتا تتتدابري إل التتة يت التتواجز التتي تتو دون مشتتاركة األ ت ا وي
اإلعا ة مشاركة كاملة اجملتم د وإيالء اقتمام ا لألطفا وي اإلعا ة (إيطاليا)؛
 212-153املضتتي متكتتني األ ت ا وي اإلعا تتة عتتن طريتتق ستتني فتتر عمل ت
ووصوء إع املباع العامةد مبا ل املباع الي تقدَّم في تا الرعايتة اليتحية وا تدمات
التعليمية و دمات الرعاية االجتماعية (الياابن)؛
 213-153مواص تتلة اخت تتا ت تتدابري لتنفي تتذ طت تتا الش تتاملة للف تتوة  2021-2017بش تتأن
اإلدماج االجتماعي لأل ا وي اإلعا ة ( ورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
214-153

مواصلة اجل ود الرامية إع تعزيز حقوق األ

ا

وي اإلعا ة (لبنان)؛

 215-153إعداد وتنفيذ اسواتيجية املة بشأن التعلي من أجل تعزيز التعلي الشامل
املناطق الضرية والريفية علد حد سواء البلد (ملديف)؛
 216-153ضتتمان ب ترامج دع ت األستترةد ووصتتو األطفتتا وي اإلعا تتة إع املتتداررد
و دمات الرعاية اليحيةد ومراكز إعادة التأقيل (اجلبل األسود)؛
217-153

األ

ا

مواصلة اجل ود املبذولة من أجل تطبيق هنج جديدة ومتكافئتة تكفتل حقتوق
وي اإلعا ة وتعز إدماج (ميامنار)؛

 218-153وض سياسات وبرامج للتوعية بشأن حقوق األ ا وي اإلعا ة هبد
سوق العمل املفتوحةد وإ الة العقبات الي و دون إمكانية وصوء
ايدة مشاركت
جسدايا إع املعلومات واالتياالت واالنتفاع هبا (بولندا)؛
 219-153ضتتمان كفتتاءة وكفايتتة نظ ت الشتتكاوت املتعلقتتة بعمتتل املؤسستتات التتي تقتتدم
العالج أو الرعاية لأل ا وي اإلعا ة (بولندا)؛
 220-153التوعية بشأن األحكام الرئيسية للقوانني املتعلقة بقضااي اإلعا ةد اعتبارا من
سن اد بني ي أصحا امليلحة املعنيني لضمان تنفيذقا بفعالية (سنغافورة)؛
 221-153اعتماد انون لماية حقوق األ ا وي اإلعا ة مبا يتما تد مت اتفا يتة
حقتتوق األ ت ا وي اإلعا تتة والتتد متتن إيتتداع األطفتتا وي اإلعا تتة مؤسستتات
الرعاية وتفضيل الرعاية األسرية وا دمات اجملتمعية (إسبانيا)؛
 222-153الشتتروع
اإلعا ة (توغو)؛

تعزيتتز التشتتريعات لضتتمان ايتتة أفضتتل لأليتتتام واألطفتتا

 223-153مواصتتلة تعميتتق سياستتات حقتتوق اإلنستتان لفائتتدة النستتاء واأل ت ا
اإلعا ة ( ورية فنزويال البوليفارية)؛
224-153

لأل
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التعجي تتل بي تتياغة تلت ت الق تتوانني ال تتي تزي تتد تعزي تتز و اي تتة حق تتوق اإلنس تتان
وي اإلعا ة (فيي انم)؛
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225-153

األ ت ت ا
(األرجنتني)؛

اعتمتتتاد تت تتدابري انونيتتتة وإداريت تتة ت تتاملة هتت تتد إع مكافح تتة التمييت تتز ضت تتد
وي اإلعا ت تتة وضت تتمان حيت تتوء علت تتد الرعايت تتة اليت تتحية والتعلت تتي والعمت تتل

 226-153النظر وض سياسة املة ملكافحة التمييز ضد األ ت ا
وتعزيز وصوء إع ا دمات العامة واملرافق العامة وسوق العمل (الاا يل)؛

وي اإلعا تة

 227-153اختتتا املزيتتد متتن التتتدابري لتتتوفري يتتارات اإلنتتذار املبكتتر والرعايتتة لألطفتتا
وي اإلعا ات امل تلفة إطار مشو (بلغاراي)؛
 228-153تعزيت ت تتز سياست ت تتات وب ت ت ترامج العمالت ت تتة ا اصت ت تتة ابأل ت ت ت ا
واستتتكماءا ابللجتتوء إع ايفاصيتتة إلتحتتة مشتتاركت علتتد حنتتو فعتتا
( يلي)؛

وي اإلعا ت ت تتةد
ستتوق العمتتل

 229-153مواصلة التقدم التنفيذ الفعا لل طة الشاملة للفوة  2021-2017بشتأن
اإلدماج االجتماعي لأل ا وي اإلعا ةد متن أجتل ضتمان إدمتاج قتؤالء األ ت ا
ي اجملاالت (كواب)؛
وتعزيز حقو
 230-153مواصلة اجل تود املبذولتة متن أجتل ىارستة األ ت ا
( ورية إيران اإلسالمية)؛

وي اإلعا تة حقتو

 231-153مواص تتلة تنفي تتذ السياس تتات الرامي تتة إع دعتت إدم تتاج يت ت األ ت ت ا وي
اإلعا تتة اجملتم ت ومشتتاركت الفعالتتة حيتتاة اجملتم ت ايفلتتيد وختيتتي املتتوارد املاليتتة
الكافية ءذا الغرض (جيبويت)؛
232-153

الكاملة

مواصتتتلة اعتمتتتاد تتتتدابري لضت تتمان متت ت ت األ ت ت ا
التعلي واليحة والسكن والعمل (إكوادور)؛

وي اإلعا تتة حبقت تتو

 233-153تعزيت تتز اجل ت تتود الراميت تتة إع ايت تتة وضت تتمان حقت تتوق األ ت ت ا
أ لياتد مبا ل األ ليات اإل نية والدينية (إيطاليا)؛

املنتمت تتني إع

 234-153مواص تتلة اخت تتا ت تتدابري العم تتل اإلم تتان م تتن أج تتل ض تتمان التمقي تتل السياس تتي
لأل ليات (نيبا )؛
 235-153اعتماد القانون املتعلق ابأل ليات القومية واختا مزيد متن ا طتوات لتحقيتق
متقيل أكا لأل ليات الياة العامة والسياسية ( ورية مولدوفا)؛
236-153

ليشي)؛

اختا

ي ا طوات الضرورية لتيسري احتكتام األ ليتات إع القضتاء (تيمتور

 237-153حظتتر احتجتتا األطفتتا امل تتاجرين التتذين د لتتوا البلتتد بيتتورة غتتري انونيتتة
واملعا بة علي (املكسي )؛
 238-153اختا املزيد من التتدابري لتعزيتز و ايتة حقتوق امل تاجريند بوستائل عتدة من تا
النظتتر التيتتديق علتتد االتفا يتتة الدوليتتة لمايتتة حقتتوق يت العمتتا امل تتاجرين وأفتراد
أسرق د إضافةا إع التعاون م البلدان ِ
املرسلة (إندونيسيا)؛
 239-153تيمي واعتماد تشريعات فيما
وتزويدق ببطا ات قوية (توغو)؛
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 240-153إجتراء قيقتتات فوريتتة ومستتتقلة وعادلتتة االعتتتداءات علتتد املتتدافعني عتتن
حقوق اإلنسان من أجل ضمان ضاكمة املسؤولني (النرويج)؛
 241-153وضت ت ح تتد لققاف تتة اإلف تتالت م تتن العق تتا جت تراء ارتك تتا اعت تتداءات ض تتد
املدافعني عن حقوق اإلنسان عن طريق إجتراء قيقتات فوريتة ونزي تة وفعالتة ومالحقتات
الت ديدات والعنف ضدق (أسواليا)؛
ضائية فيما
 242-153ضتتمان إج تراء قيتتق فتتوري وفعتتا
املدافعني عن حقوق اإلنسان (النمسا)؛

ي ت الت ديتتدات واالعتتتداءات ضتتد

 243-153إجراء قيق مستقل وفوري وفعا ونزي االعتداءات علتد املتدافعني عتن
حقوق اإلنستان لتجنت احتمتا تعور مترتكيب قتذه اءجمتات رنت وستع اإلفتالت
من العقا (بلجيكا)؛
 244-153اعتماد وانني ضددة ظر طا الكراقيةد واختا طوات ملموسة لوض
حد لمالت التش ري والت ديدات ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان (كندا)؛
245-153

(إستونيا)؛

دعت ت امل تتدافعني ع تتن حق تتوق اإلنس تتان إبدان تتة اءجم تتات رمسيت تا عن تتد و وع تتا

 246-153اخت تتا ت تتدابري لماي تتة امل تتدافعني ع تتن حق تتوق اإلنس تتان واجملتمت ت امل تتدع م تتن
املضايقات (السويد).
 -154ودرس ت أرمينيتتا التوصتتيات التتي صتتيغ أ نتتاء جلستتة التحتتاور/الواردة أدانهد وأحاط ت
هبا علم ا:
 1-154إبطتتا التط تتري العر تتي لأل ربيجتتانيني متتن أرمينيتتا البتتال عتتددق
أ ربيجاع عن طريق ضمان عودهت إع أماكن األصلية ومنح التعويض عن انت اكات
حقو (أ ربيجان)؛
350 000

 2-154التيدي للتعي اإل ين والعر ي و طا الكراقية ضد األ ربيجانيني علد
ي املستوايت أرمينيا (أ ربيجان)؛
 3-154اختتتا تتتدابري لكتتف متجيتتد املتعتتاونني النتتا يني واإلرقتتابيني التتدوليني املتتدانني
أرمينيتتا املستتؤولني عتتن ارتكتتا ج ترائ حتتر وج ترائ ضتتد اإلنستتانية
وجمرمتتي التتر
(أ ربيجان)؛
4-154

لأل

ا

و تف انت اكتات التق امللكيتتة وحريتة التنقتل وغريمهتتا متن حقتوق اإلنستتان
وي األصل األ ربيجاع املطرودين من أرمينيا (أ ربيجان)؛

 5-154الوفاء ابلتزاماهتا مبوج القانون الدو وإتحة عودة األ ربيجانيني املشردين
دا ليا إع أماكن األصلية منطقتة انغورنتو  -كتاراابخ وغريقتا متن األراضتي ايفتلتة
أ ربيجان (تركيا)؛
 6-154ضمان احوام حق الالجئني األ ربيجتانيني واملشتردين دا ليت ا املطترودين متن
أرميني تتا واألراض تتي ايفتل تتة أ ربيج تتان الع تتودة إع أم تتاكن األص تتلية رم تتان وكرام تتةد
وإعطاؤق التعويض الال م عن انت اكات حقو (تركيا).
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 -155وترفض أرمينيا التوصيات الس الواردة أعاله ألهنا ترت (أ) أهنا تشكل انت اك ا للمبادئ
واألقتدا الرئيستتية املنيتتو علي تتا ترار جملتتس حقتتوق اإلنستتان 1/5د وال ستتيما الفقتترة ) (3
م تتن املرف تتق املتعلق تتة ابلطريق تتة غ تتري القائم تتة عل تتد املواج تتة وغ تتري املسيس تتة ال تتي ينبغ تتي تو ي تتا
االستتتعراض التتدوري الشتتامل؛ و( ) إستتاءة تفستتري القتتائق علتتد أرض الوا ت د فضتالا عتتن جتتوقر
الن تزاع انغورن تو  -ك تاراابخ وأستتباب وعمليتتة تستتويت د التتذي متقتتل في ت الرمستتة املشتتوكة جملموعتتة
مينس التابعة ملنظمة األمن والتعاون أورواب الييغة الوحيدة املتفتق علي تا دوليتا لتل النتزاع
انغورنو  -كاراابخ .وابإلضافة إع ل د تذكر أرمينيا أن أ ربيجاند ام مترارا وتكترارا مبتا يلتي:
(أ) رفض أي تعاون م أرمينيتا إطتار االستتعراض التدوري الشتامل انت اكتا للفقترتني  ) (3و27
من القرار  1/5د و( ) تقدمي ادعاءات ملفقة واللجوء إع ا طا العدواع والض علد الكراقية
ضد األرمن علد مستوت الدولة والتشجي علد ل .
 -156وتعتتا ي ت االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة قتتذا التقريتتر عتتن مو تتف الدولتتة
(الدو ) الي دمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يف أهنا ظد بتأييد الفريتق
العامل ككل.
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