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أوالا -مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس ،املنرد د وج د قد درار لد د
حقوق اإلنسان  ،1/5دورتده الاانيدة والاني د ل القدملة املمتددة مدن  21كدانون الاا//ينداير 1
شباط/فرباير  .2019وايتعرضت احلالة ل كمبوداي ل اجللسة السادية عررة ،املعقودة ل 30
كددانون الاا//يندداير  .2019وتددر ر رسددي الللنددة ال مبوديددة حلقددوق اإلنسددان ،كيددو ر ددي ،وفددد
كمبوداي .واعتمد القريق العامس التقرير املتعلق ب مبوداي ل جلسدته الاامندة عردرة ،املعقدودة ل 1
شباط/فرباير .2019
 -2ول  15كددانون الاا//يندداير  ،2019اختددار لد حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعددة الاني يددةي لتيسددر ايددتعرا ،احلالددة ل كمبددودايل ابكسددتان ،والسددنغال ،واململ ددة املتحدددة
لربيطانيا العظمى و يرلندا الرمالية.
 -3ووفق داأل ألح ددام الققددرة  15مددن مرفددق ق درار ل د حقددوق اإلنسددان  1/5والققددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  ،21/16صدرت الواثسق التالية ألغرا ،اريتعرا ،املتعلق ب مبودايل
(ي

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقاأل للققرة  (15ي (A/HRC/WG.6/32/KHM/1ي؛

(بي جتمي ددل للمعلومد دات عدت دده مقوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية حلق ددوق اإلنس ددان
(املقوضيةي وفقاأل للققرة (15بي (A/HRC/WG.6/32/KHM/2ي؛
(جي
وCorr.1ي.

موجز عدته املقوضية السامية وفقاأل للققرة (15جي

(A/HRC/WG.6/32/KHM/3

 -4وُحيلددت كمبددوداي عددن طريددق اجملموعددة الاني يددة قاسمددة ي د لة عددد ا يددلقاأل ي دملاليا،
والربتغال ،وبللي ا ،وليختنرتاين ابيم موعة األصدقاء املعنية ابلتنقيذ واإلبدني واملتابعدة علدى
الصددعيد الددوطل ،يددبانيا ،ويددلوفينيا ،والسددويد ،والددورايت املتحدددة األمري يددة .و ددن ارطددني
على قاسمة األي لة هذه ل املوقل الرب ي لنييتعرا ،الدورج الرامس.

اثني ا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5مددا فت ددت كمبددوداي تددتخلة مددن تركددة ارنت اكددات اجلسدديمة حلقددوق اإلنسددان؛ ذ يوافددق
عددام  2019ل الواقددل الددذكرس السددنوية األربع د لتحددرر الدولددة مددن نظددام بددول بددوت القدداسم علددى
اإلابدة اجلماعية .ونتيلة لذلك ،فإن حتقيق حقوق اإلنسان األيايية اليت يتمتدل هبدا كدس مدواطن
كان ور يزال امل مة األو واألهم للح ومة.
 -6وقد صبحت كمبوداي اليت كانت ل السابق بلداأل متخلقداأل غارقداأل ل الققدر وانعددام األمدن
الغددذاسي ،ا ن بلددداأل مصدددراأل ل غذيددة ،و حددد يددر ارقتصددادات ا دواأل ل العدداو ،و روع ددا داء مددن
حيث احلد من الققر وحتس املؤشرات ارجتماعية .فقدد حدرزت كمبدوداي تقددماأل كبدراأل ل حتقيدق
األهددداا اإلااسيددة ل لقيددة .ومت نددت كمبددوداي ،ابتددداء مددن عددام  ،1990مددن تقلددية نسددبة الققددر
املدقل والوفيات النقايية كار من النصف ،وكادت نسبة ارلتحاق ابلتعليم اربتداسي تردمس
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اجلميل ،و حرزت تقدماأل كبدراأل ل م افحدة فدرور نقدة املناعدة البردرية/اإليدز .وعدرا ارقتصداد
ال مب ددودج ا دواأل ع دددل  7ل املاس ددة ل العق دددين املاض ددي  ،و ص ددبحت بل ددداأل متوي ددط ال دددخس م ددن
الررحية الدنيا ل عام  .2016ومن احملتمس ن تتلاوز كمبوداي وضع ا ضمن قاسمة قس البلددان
اواأل بعد عام  2025ن هي ايتمرت ل احلقاظ على معدل اوها احلا .
 -7وتقاعلت كمبوداي مل موعة وايعة من آليات محاية حقوق اإلنسدان وتعزيزهدا؛ ويتبد
ذل ددك م ددن اي ددتمرار حة ددور املق ددررة اةاص ددة املعني ددة ال ددة حق ددوق اإلنس ددان ل كمب ددوداي وامل تد د
القط ددرج للمقوض ددية ل كمب ددوداي ،ومر دداركة الدول ددة ل اري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس ،وتقاريره ددا
املقدمة هي ات املعاهدات .وكمبوداي دولة طرا ل مثدا /معاهددات يايدية حلقدوق اإلنسدان
صدقت علي ا دون حتقظ .وهي البلد الوحيد ل آييا الذج يستةيف م تباأل ميدانياأل للمقوضية.
 -8وفيمد ددا يتعلد ددق تابعد ددة التوصد دديات ال  162الد دديت قبلت د ددا كمبد ددوداي خد ددنيل الد دددورة الاانيد ددة
لنييد ددتعرا ،الد دددورج الرد ددامس ،تعاوند ددت الللند ددة ال مبوديد ددة حلقد ددوق اإلنسد ددان ،بوصد ددق ا وكالد ددة
ح ومية ،مل املقوضية ل جتميدل التوصديات وتنظديم حلقدات عمدس لتعميم دا علدى زيدل الدوزارات
واملؤيسدات احل وميدة املختصددة لتنقيددذها .و بعددت الللنددة يةداأل عمددس الددوزارات وتلقددت تعليقددات
بر ن جنازا ا اليت ُدرجت ل تقرير الدولة عن اجلولة الاالاة لنييدتعرا .،وقدد اضدطلعت الللندة
ابألعمال التحةرية لصياغة التقرير الوطل ابلتراور الو يق مل املؤيسات احل وميدة ،ومنظمدات
اجملتمل املد ،/وامل ت القطرج للمقوضية ل كمبوداي.
 -9ونُظم د د ددت انتخ د د دداابت اجملل د د د التر د د دريعي الس د د ددادر لللمعي د د ددة الوطني د د ددة ل  29مت د د ددوز/
يوليه  2018بطريقة حرة ونزي ة ويلمية وشقافة .وتناف ما موعه  20حزابأل ييايياأل مسدلنيأل
ل هذه ارنتخاابت ،و د  83,02ل املاسة من الناخب املسلل أبصدوا م عدراابأل عدن رغبدت م
ل ن يستمر مسار البلد املتواصس حنو السنيم واريتقرار والد قراطية وييادة القانون.
 -10واإلجراءات القانونية اليت ُاتذت ضد ج من األحزاب السيايدية الديت انت دت القدانون
اددا هددي جدراءات عاديدة ل ج دولددة د قراطيددة تلتددزم مبددد يدديادة القددانون ،هدددف ا تعزيددز العمليددة
الد قراطية ،ومحاية السنيم واريتقرار الديت هدي يدار التنميدة ارجتماعيدة وارقتصدادية املسدتدامة
على املدس الطويس.
 -11وقد فةى تطبيق طريقة تصية املقاعد املعتمدة ل عام  ،2014اليت صادقت علي ا
املعارضددة آنددذاىل ،فددوز حددزب الر دع ال مبددودج وحص دوله علددى نسددبة  76,78ل املاسددة مددن
األصدوات املددد هبددا ،ج  125مقعددداأل ل الربملددان .ومددل ذلددك ،نر د ت احل ومددة آليددة ايترددارية
ترد دداركية تةد ددم زيد ددل األح د دزاب السيايد ددية ،تعد ددرا ابيد ددم اجملل د د اريترد ددارج األعلد ددى ،جلمد ددل
املد دددخنيت لقاسد دددة البند دداء الد ددوطل .و اجملل د د منتد دددس ايترد ددارايأل عمومي د داأل لصد ددياغة الق د دوان
والسيايات وتنقيذها ،ومنصة للةوابط واملوازين مل احل ومة.
 -12ودعد ددت احل وم د ددة ية د داأل الس د ددلطات القةد دداسية ،بص د ددقت ا هي د ددة مس د ددتقلة ،التعلي د ددس
إبجراءات حماكمة قدادة النقداابت العماليدة ويشدطي ا الدذين رفعدت ضددهم دعداوس و ا مدوا وفقداأل
لإلجراءات احلالية للمحاكم ،وذلك بغية محاية حقوق م على النحو الذج ي قله الديتور.
 -13وشلعت احل ومة يةاأل على قامة شراكة حقيقية مل منظمدات اجملتمدل املدد /ل زيدل
جوان التنمية ارجتماعية .و نر ت احل ومة مؤخراأل فريقاأل عامنيأل ،تقوده وزارة الداخلية ،للترداور
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مل اجملتمل املدد /بطريقدة منتظمدة .وحةدرت م دات املنظمدات دون ج متييدز املنتددس الادا /املعدل
ابلردراكات ب د احل ومددة ومنظمددات اجملتمددل املددد ،/املعقددود ل  17كددانون الاا//يندداير 2019؛
وقددد فةددت مناقردداته البندداءة اتدداذ ج دراءات ملمويددة ش د لتيسددر نرددطة هددذه املنظمددات.
ونظم دت وزارة اةارجيددة ل  29كددانون الاا//يندداير  2019منتدددس ايترددارايأل مددل منظمددات غددر
ح ومية جنبية ودولية .وترمي هذه املنتدايت التعاونية والراملة لللميدل حتسد ف دم لتلدف
املسدداسس احمليطددة بتنقيددذ قددانون اجلمعيددات واملنظمددات غددر احل وميددة ،وغددره مددن الق دوان املتعلقددة
نظمات اجملتمل املد./
 -14وفيمددا يتعلددق قددوق العمددس ونقدداابت العمددال ،نر د ت احل ومددة جلنددة وطنيددة ريددتعرا،
ارتقاقيات الدولية اليت صدقت علي ا كمبوداي ،والتراور مل اجل ات صداحبة املصدلحة ،ومنظمدة
العمس الدولية.
 -15ول كددانون الاا//يندداير  ،2019بلددا احلددد األدو ألجددور العددامل ل صددناعات النسددي
واملنيب واألحذية  182دورراأل مدن دوررات الدورايت املتحددة (دورري ،مقابدس  170دورراأل ل
عدام  .2018فقددد ارتقعددت األجددور ل واقددل األمددر أبكادر مددن الةددعف منددذ عددام  .2013وارتقددل
احلددد األدو لة دريبة الدددخس  300دورر ش د رايأل لةددمان عدددم فددر ،ض دراس علددى ج زايدة
جدي دددة ل األج ددور .م ددا الب دددرت م ددن غ ددر الرات د واي ددتحقاقات العم ددال ،فس ددتظس معق دداة م ددن
حساابت العتبة الةريبية.
 -16و صددبأ صددحاب العمددس ملددزم بدددفل  3,4ل املاسددة مددن الرات د الر د رج ل ددس عاملددة
وعامددس لقاسدددة الصددندوق الددوطل للةددمان ارجتمدداعي مددن جددس الت د م ضددد اجل درو  ،وضددمان
الرعايددة الصددحية .وقددد ُعلددن ل عددام  2019عددن نردداء نظددام للتقاعددد لقاسدددة العددامل ل قطددا
املنيب  .وقد صبأ من حق العامنيت احلصول علدى جدازة مومدة مدد ا ني دة شد ر مدل 120
ل املاسددة مددن راتددب ن (يُغطددي مددا يعددادل نسددبة  70ل املاسددة مددن راتددب ن الصددندوق الددوطل للةددمان
ارجتماعي ،و 50ل املاسة رب العمسي.
 -17وفيمددا يتعلددق ريددة الصددحافة وحريددة التعبددر ،وققددت صددحيقة كمبددوداي دايلددي نردداط ا
بسددب علزهددا عددن تسددديد التزاما ددا الة دريبية ،وفق داأل لقددانون الة دراس  .ول حددال ايددتيقاء هددذه
الصحيقة التزاما ا القانونية ،ن ا عندسذ ايت ناا عمليا ا .و غلقت ذاعة آييا احلرة وصدوت
مري ددا م اتب مددا حددهت دار مددا .و ددن للمحطت د اإلذاعيت د فددتأ م اتب مددا مددن جديددد ل
كمب ددوداي مد د ش دداء  .وعمل ددت احل وم ددة يةد داأل عل ددى وض ددل ط ددار يياي ددا وق ددانو ،/والتزم ددت
ابيددت مال مرددرو قددانون بر د ن احلددق ل احلصددول علددى املعلومددات ،جان د قددانون هددام
آخرين مهال قانون اجلراسم اإلل ملونية ،وتعديس قانون الصحافة.
 -18وفيما يتعلق بقةااي األراضي ،شرعت احل ومة ل العمس ابإلطارين القانو /والسيايا
إلدارة قطد ددا األراضد ددي بغيد ددة ضد ددمان حقد ددوق مواطني د ددا ومصد دداحل م ،وايد ددتخدام هد ددذه األراضد ددي
ايددتخداماأل منايددباأل .ويتسددتمر ل معاجلددة املنازعددات العالقددة األخددرس املتعلقددة ابألراضددي ،وترددليل
التعليددس بتسددليس األراضددي ل زيددل حندداء البلددد ،ددا ل ذلددك راضددي اجملتمعددات احملليددة للرددعوب
األصددلية ،ومددنأ امتيددازات ل األراضددي ألغ درا ،اجتماعيددة و را ،ل شددخال الددذين ر ل ددون
را ،،وكذا توفر حوافز لترييد مساكن ميسورة الت لقة.
4

GE.19-05712

A/HRC/41/17

 -19وتعول احل ومة على دعم زيل اجل دات صداحبة املصدلحة للمسدامهة ل ج ودهدا الراميدة
وحت ددملم في دده ابل ام ددس ي دديادة الق ددانون ،والد قراطي ددة،
ض ددمان تم ددل منس ددلم يعم دده الس ددنيمُ ،
وحقددوق اإلنسددان .فحقددوق اإلنسددان زيع ددا ،ددا في ددا احلددق ل التنميددة ،ر تقبددس التلددز  ،وتتعد
معاجلة مساسس حقوق اإلنسان ضمن طار يياق ا العاملي ابتبا هن بناء قاسم على احلوار ولي
املواج ددة ،وغ ددر ُمس ددي  .ف داحملام الس دديادة الوطني ددة لل دددول ووح دددة قاليم ددا ،وع دددم الت دددخس ل
شؤوهنا الداخلية ،واعتماد احلياد وعدم ارنتقاسية كريت مبادئ توجي يدة لتعزيدز حقدوق اإلنسدان،
ومراعاة السياق السيايي والتارخيي وارجتماعي ل س بلد.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -20د  73وف ددداأل ببي ددايت ن دداء جلس ددة التح دداور .وت ددرد التوص دديات املقدم ددة ن دداء جلس ددة
التحاور هذه ل اجلزء الاا /من هذا التقرير.
ن كمبددوداي حافظددت علددى ايددتقرارها السيايدي واوهددا ارقتصددادج،
 -21شددارت الصد
وحسنت مستوس معيرة شعب ا ،وبذلت ج وداأل كبرة لتخقيف حدة الققر ،وتعزيز قدرة القةداء
عل ددى ض ددمان حق ددوق اإلنس ددان ،وتط ددوير التعل دديم والرعاي ددة الص ددحية ،ومحاي ددة حق ددوق اجملموع ددات
الةعيقة.
 -22وي ددلطت كولومبي ددا الة ددوء عل ددى التق دددم احمل ددرز لة ددمان حق ددوق ذوج اإلعاق ددة ل ق دوان
الدولة.
 -23و قد ددرت كويد ددتاري ا إبنرد دداء كمبد ددوداي آليد ددة وطنيد ددة ملناهةد ددة التعد ددذي وتنقيد ددذ خطت د ددا
اريملاتيلية الوطنية املتعلقة ابإلعاقة ،وحات ا على التعاون بر س بنداء مدل امل لقد بدورايت ل
طار اإلجراءات اةاصة قبس بدء بعاا م ول ناس ا وبعدها.
 -24و قددرت كرواتيددا ابلتقدددم احملددرز ل ددال التعلدديم .ل ن ددا عربددت عددن قلق ددا زاء األطقددال
زاعددات الرددعوب األصددلية واألقليددات اإل نيددة الددذين ر يزالددون يعددانون احلرمددان ،و زاء
املنتمد
حالة احلرايت األيايية ،واحلق ل املراركة ل احلياة العامة والسيايية.
 -25و نت كواب على تنقيذ كمبوداي خطت دا اريدملاتيلية الوطنيدة املتعلقدة ابإلعاقدة ،وخطت دا
الوطنية لتقلية عمالة األطقال ،والتدابر األخرس اليت اتذ ا حلماية األطقال.
 -26و شددادت ترددي يا ابإلجنددازات الدديت حتققددت ل ددال احلددد مددن الققددر ،ل ن ددا ار ت ندده
يتع د القيددام ابل اددر مددن األمددور لتنقيددذ التوصدديات .و عربددت عددن مل ددا ل ن يتدديأ اريددتعرا،
الوطل الطوعي املقبس بر ن تنقيذ هداا التنمية املستدامة الدعم النيزم ملزيد من اجل ود.
 -27ورحظت ز ورية كوراي الرعبية الد قراطية ابرتيا التقدم ال بر احملرز ل ارت احلد
من الققر ،والتعليم والصحة العامة ،ول م افحة عمالة األطقال وارجتار ابلبرر.
 -28و شارت الداارىل هنا ر تزال ترعر ببدالا القلدق زاء حالدة احلقدوق املدنيدة والسيايدية
ل كمب ددوداي ،ددا ل ذل ددك ح ددس ح ددزب املعارض ددة الرسيس ددي .وش ددددت عل ددى مهي ددة تعل دديم القتي ددات
والنساء ،وهو من ش نه ن يؤدج ي ام ن بر س كبر ل التنمية ارجتماعية.
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 -29و ن ددت مص ددر عل ددى ج ددود ح وم ددة كمب ددوداي الرامي ددة تعزي ددز حق ددوق اإلنس ددان وقبو ددا
ارقملا الداعي نراء مؤيسة وطنيدة مسدتقلة حلقدوق اإلنسدان .و ضدافت ن كمبدوداي بدذلت
ج وداأل لتعزيز حقوق ذوج اإلعاقة ل خطت ا الوطنية للقملة من عام  2014عام .2018
 -30وهند ت فيلددي كمبددوداي علددى الدزايدة املطددردة ل احلصددة املخصصددة مددن ميزانيت ددا الوطنيددة
للنققات املتصلة ابملناخ ،وعلى خطت ا اريملاتيلية الوطنية بر ن دارة لاطر ال دوار ل دال
الصحة ،وخطت ا اريملاتيلية لتغر املناخ.
 -31و عربددت فنلندددا عددن قلق ددا زاء الددتقلة التدددرملي للحيدزين املددد /والددد قراطي ،ر يدديما
القيود املقروضة على حرية ت وين اجلمعيات والتلمل والتعبر بوضل قوان ولواسأ قمعية.
 -32ورحب ددت فرنس ددا و ددود كمب ددوداي للح ددد م ددن القق ددر وحتسد د نظام ددا الص ددحي ونظام ددا
للحماية ارجتماعية .و شارت اةطدوات اإلملابيدة الديت اتدذ ا احل ومدة لقدتأ احليدز السيايدي
دداأل ،وشلعت ا على متابعة هذه التدابر.
 -33و شددارت جورجيددا القدوان الدديت وضددعت ا كمبدوداي لتعزيددز ايددتقنيل نظام ددا القةدداسي،
وشلعت ا على مواصلة عملية اإلصني ل هذا ارجتاه .ورحبت إبنراس ا ا لية الوطنيدة املسدتقلة
ملناهةددة التع ددذي  ،وفق داأل للربوتوك ددول ارختي ددارج رتقاقيددة مناهة ددة التع ددذي وغددره م ددن ض ددروب
املعاملة و العقوبة القايية و الني نسانية و امل ينة.
 -34و نت ملانيا على التحسينات اليت دخلت ا كمبوداي على محاية حقوق األطقدال ،وعلدى
زايدة ج ودها مل افحة ارجتار ابلبرر.
 -35و شددارت اليددوين التقدددم احملددرز فيمددا يتعلددق إبدمدداج املاليددات واملالي د ومزدوجددي امليددس
اجلنسي ومغايرج ا وية اجلنسانية وحاملي صقات اجلنس واملتساسل  ،ووضل شب ة مان ألشد
الق ددات ضددعقاأل ،ددن فددي م األشددخال ذوج اإلعاقددة .و عربددت عددن ابلددا قلق ددا زاء تقدداقم احلالددة
العامة حلقوق اإلنسان ل البلد.
 -36وهن د ت هن دددورار كمب ددوداي عل ددى النت دداس الدديت حققت ددا ل تنقي ددذ توص دديات اري ددتعرا،
الددورج الردامس املنباقدة عدن الددورات السدابقة وتصدديق ا علدى مثدا /معاهددات حلقدوق اإلنسددان.
و نت على ما تع دت به من التزامات طوعية.
 -37ورحب ددت آيس ددلندا ابةط د دوات اإلملابي ددة ال دديت ات ددذ ا احل وم ددة لتعزي ددز حق ددوق اإلنس ددان
ودعم ا املستمر للدواسر اريتاناسية ل حماكم كمبوداي.
 -38و نت ا ند على كمبوداي لتقليصد ا معددل الققدر ،وعلدى حتو دا بلدد متويدط الددخس
من الررحية الددنيا .و ندت يةداأل علدى التقددم الدذج حرزتده ل التعليمد اربتدداسي والادانوج ،ول
ضددمان ارتقددا معدددل التحدداق القتيددات ابلتعلدديم العددا  ،وتعزيددز ومحايددة حقددوق األشددخال ذوج
اإلعاقة.
 -39ورحبددت ندونيسدديا إبنردداء كمبددوداي الللنددة الوطنيددة ملناهةددة التعددذي ل عددام .2017
و ن ددت يةد داأل عل ددى اعتماده ددا اةط ددة اريد دملاتيلية الوطني ددة املتعلق ددة ابإلعاق ددة للق ددملة م ددن 2014
 ،2018وتنقيدذ خطت دا اريدملاتيلية لتعمدديم مراعداة املنظدور اجلنسدا /ل  29وزارة ومؤيسددة
من جس تعزيز املساواة ب اجلنس ل اةدمات العامة.
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 -40و نددت ز وريددة ي دران اإليددنيمية علددى مددا تبذلدده كمبددوداي مددن ج ددود لتعزيددز التاقيددف ل
ال حقوق اإلنسان وتدري امل لق إبنقاذ القانون واملدوفق املددني  .ورحبدت يةداأل ابجل دود
املبذولة مل افحة ارجتار ابلبرر ،و نراء الللنة الوطنية ملناهةة التعذي .
 -41ورح د الع دراق بتدددري القةدداة واملسددؤول عددن نقدداذ القددانون علددى حقددوق اإلنسددان.
ورح يةاأل ابجل ود اليت تبذ ا كمبوداي للحد من الققر.
 -42و قرت يرلندا و ود كمبدوداي للن دو ،قدوق اإلنسدان حمليداأل ،و ندت علدى التقددم احملدرز
من ددذ اجلول ددة الس ددابقة لنيي ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس ،ددا ل ذل ددك العم ددس عل ددى م افح ددة ارجت ددار
ابلبرر.
 -43وقدمت يطاليا توصيات.
 -44ورحبددت اليدداابن بتمديددد مددذكرة التقدداهم مددل املقوضددية ،و شددارت هنددا تتطلددل ن
تتخددذ كمبددوداي جدراءات ملمويددة برد ن اتدداذ خطدوات ضددافية لتعزيددز الد قراطيددة وتويدديل احلي دز
السيايي .وتتوقل من كمبوداي ن تعزز ييطر ا على ال يايت املعنية إبريال العمال اةارج.
 -45و نددت ز وريددة رو الد قراطيددة الرددعبية علددى اجل ددود الدديت تبددذ ا كمبددوداي للقةدداء علددى
التمييددز ضددد املددر ة وتعزيددز املسدداواة بد اجلنسد  .ورحبددت يةداأل ابلتقدددم الددذج حرزتدده كمبددوداي ل
قطا التعليم.
 -46ورحظد ددت رتقيد ددا زايرات املقد ددررة اةاصد ددة املعنيد ددة الد ددة حقد ددوق اإلنسد ددان ل كمبد ددوداي،
و شارت ن كمبوداي قبلت طلبات الزايرة اليت قدمت ا املقررة اةاصة املعنية قوق األشخال
ذوج اإلعاقددة ،واةبددر املسددتقس املعددل ابحلمايددة مددن العنددف والتمييددز القدداسم علددى يددار امليددس
اجلنسي وا وية اجلنسانية.
 -47و قددرت ليتوانيددا و ددود كمبددوداي الراميددة حتس د حالددة حقددوق اإلنسددان ،وحات ددا علددى
تعزيز جراءا ا ل التصدج ريتمرار التحدايت اةطرة اليت تواجه حقوق اإلنسان.
 -48و عرب ددت م دداليزاي ع ددن ارتياح ددا للل ددود ال دديت ب ددذلت ا كمب ددوداي م ددن ج ددس تعزي ددز تنميت ددا
ارجتماعيددة ارقتصددادية .ورحظددت ية داأل التقدددم الددذج حرزتدده ل حتس د فددرل احلصددول علددى
خدمات الرعاية الصحية ،ويلطت الةوء على نه ل طدار اةطدة اريدملاتيلية للرعايدة الصدحية
للقملة  ،2020-2016يي ون بويل اجلميدل ،دن فدي م يد ان املنداطق الريقيدة ،احلصدول علدى
خدمات صحية جيدة.
 -49و قد د د د ددرت ملد د د د ددديف ابعتمد د د د دداد كمبد د د د ددوداي خطت د د د د ددا اري د د د د دملاتيلية للرعايد د د د ددة الصد د د د ددحية
للقددملة  ،2020-2016و طددار السيايددة الوطنيددة للةددمان ارجتمدداعي للقددملة ،2025-2016
وا ليات الوطنية ملناهةة التعذي .
 -50و عربت امل سيك عن تقديرها إلنراء كمبوداي جلنت ا الوطنية ملناهةة التعدذي  ،و دارة
للحماية القانونية للمر ة ل وزارة شؤون املر ة.
 -51ورحد اجلبدس األيدود و دود كمبدوداي الراميددة تعزيدز محايدة حقدوق األطقدال ،ر يدديما
األيتددام و طقددال الر دوار  .وحاددت احل ومددة علددى التحقيددق ل زيددل حددارت اريددتغنيل اجلنسددي
ل طقال وعلى دانة اجلناة.
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 -52و ن ددت ميااد ددار عل ددى تنقيد ددذ كمب ددوداي التوصد دديات بنل ددا  ،و عربد ددت ع ددن ارتياح د ددا زاء
التطدورات ا امدة الديت طدر ت ل ددال احلدد مدن الققدر ،وتعزيددز املسداواة بد اجلنسد  ،واإلنصدداا،
والتعليم ،والرعاية الصحية.
 -53و نت نيبدال علدى احلدد مدن الققدر وحتسد مسدتوايت املعيردة ،مدا يدي ون لده در مقيدد
على عمال حقوق اإلنسان.
 -54و ن ددت هولن دددا عل ددى ارلتد دزام ابلتاقي ددف الر ددامس لللمي ددل برد د ن قة ددااي املي ددس اجلنس ددي
والتاقيف اجلنسي .ور يزال يساورها القلق زاء تزايد القيود على اجملتمل املد /ووياسط اإلعنيم.
 -55و شددادت نيوزيلندددا ابإلف دراج عددن بعددهت السددلناء السيايددي ل يلول/يددبتمرب ،2018
ل ن ا ر تزال ترعر ابلقلق زاء الوضل السيايي.
 -56ورحبت النروي رداركة كمبدوداي ل اريدتعرا ،الددورج الردامس ،ل ن دا ر تدزال تردعر
ابلقلق زاء التطورات الد قراطية ،ا ل ذلك ارنتخاابت األخرة.
 -57ورحظددت ابكسددتان مددل التقدددير اجل ددود ال بددرة الدديت بددذلت ا للقةدداء علددى التمييددز ضددد
املر ة ،وتعزيز املساواة واإلنصاا ب اجلنس بوضل وتنقيدذ لتلدف القدوان والسيايدات وخطدط
العمس والربام .
 -58و قددرت القلبد كطددة كمبددوداي الراميددة ت ييددف هددداا التنميددة املسددتدامة مددل يددياق ا
احمللي ،و نت على ج ودها الرامية تعزيز الوعي قوق اإلنسان عن طريق التعليم والتدري .
 -59ورحبت الربتغال ابةطوات اليت اتذ ا كمبوداي إلعمال احلق ل الصحة.
 -60و عرب ددت ز وري ددة ك ددوراي ع ددن ارتياح ددا زاء اإلجد دراءات والت دددابر ال دديت ات ددذ ا كمب ددوداي
حلمايددة حقددوق املددر ة والطقددس ،والعمددال ،واألشددخال ذوج اإلعاقددة ،و نددت علددى مددا تبذلدده مددن
ج ود لتحقيق هداا التنمية املستدامة.
 -61ورحبددت ز وريددة مولدددوفا ابلتدددابر الدديت اتددذ ا كمبددوداي ملنددل العنددف القدداسم علددى نددو
اجلن ضد املر ة ،وحتس م انية وصو ا نظام العدالة.
 -62ورح د ارحت دداد الروي ددي و ددود كمب ددوداي مل افح ددة القق ددر امل دددقل ،وت ددوفر امل دوارد للتنمي ددة
املسددتدامة ،وحتس د فددرل احلصددول علددى خدددمات الصددحة والتعلدديم .و شددار اةط دوات الدديت
اتذ ا احل ومة حلماية النساء واألطقال من العنف العاسلي.
 -63ورحبت السنغال و ود كمبوداي لتعزيز ييادة القانون ،ر يديما بتدوفر املدوارد ريدتقنيل
النظام القةاسي ،كما ير د على ذلك جراء حماكمات منظمة ونزي ة تدعم حقوق األطراا.
 -64و ن ددت ص دربيا عل ددى ج ددود كمب ددوداي لتحس د حال ددة حق ددوق اإلنس ددان امل قول ددة للنس دداء
واألطقال.
 -65و نددت يددنغافورة علددى خقددهت كمبددوداي معدددل الققددر حددد كبددر ،وحتسددين ا م انيددة
احلصددول علددى خدددمات الرعايددة الصددحية ،كمددا يتةددأ مددن ارالقددا ،ال بددر ل معدددرت وفيددات
األطقال ،ول انترار فرور نقة املناعة البررية ب البالغ .
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 -66ورحبددت يددلوفينيا ابةط دوات الدديت اتددذ ا كمبددوداي مددن جددس القةدداء علددى التمييددز ضددد
املر ة وتعزيز املساواة ب اجلنس  .وشلعت احل ومة على حماكمة مدرت هدذا العندف .و عربدت
عن قلق ا زاء مةايقة وتويف الصحقي واملدافع عن حقوق اإلنسان والنقابي .
 -67و عربت يبانيا عن قلق ا زاء حالة األشخال عد ي اجلنسية ل كمبوداي.
 -68و قددرت السددويد ابةط دوات الدديت اتددذ ا كمبددوداي لتعزيددز متتددل املاليددات واملالي د ومزدوجددي
امليس اجلنسي ومغايرج ا وية اجلنسانية وحاملي صقات اجلنس ال امس قوق اإلنسان امل قولة
م .و عربت عن قلق ا زاء التطدورات السدلبية الديت عرفت دا احلقدوق السيايدية ،وايدتخدام القةداء
لتقييد حقوق اإلنسان ،ما ي م ل شاعة اةوا والتخويف والرقابة الذاتية.
 -69و عربدت يويسدرا عددن قلق ددا العميددق زاء تدددهور احلقددوق املدنيددة والسيايددية ،ددا ل ذلددك
القيود املقروضة على حرية التعبر ،واجملتمدل املدد ،/وحدس حدزب املعارضدة الرسيسدي قبدس انتخداابت
عام .2018
 -70و نت يلند علدى ج دود كمبدوداي ل دال التنميدة واحلدد مدن الققدر وميدل بعادمهدا ،مدا
رفل الوضل ارقتصادج ل مبوداي مركز بلد متويط الدخس من الررحية الدنيا ل عام .2015
 -71ورحبددت توغددو ابلتقدددم امللحددوظ الددذج حرزتدده كمبددوداي ل تنقيددذ التوصدديات املقدمددة ل
جول ددة اري ددتعرا ،الس ددابقة .ورحظ ددت ابرتي ددا التحس ددن ال ددذج ط ددر عل ددى احلق ددوق ارقتص ددادية
وارجتماعيددة بوجدده خددال ،ول ددال احلددق ل الصددحة والةددمان ارجتمدداعي ،وزايدة احلددد األدو
ل جور.
 -72ورحبت تون ابلترريعات اليت اعتمدد ا كمبدوداي مندذ جولدة اريدتعرا ،السدابقة دعمداأل
لإلطددار التردريعي واملؤيسددي حلقددوق اإلنسددان ،ر يدديما ا ليددة الوطنيددة ملناهةددة التعددذي ومحايددة
ذوج اإلعاقة ،واألطقال الذين يواج ون صعوابت ،واألطقال الذين ر حول م ور قوة.
 -73و ش ددادت تركي ددا بتقاع ددس كمب ددوداي م ددل املق ددررة اةاص ددة املعني ددة ال ددة حق ددوق اإلنس ددان ل
كمبوداي ،واقملاهبا من حتقيق هداا التنميدة املسدتدامة .ورحبدت ابحلريدة الديت تتمتدل هبدا املنظمدات
غر احل ومية وج القانون ال مبودج ،وتر يس اجملل اريترارج األعلى ،وقانون األحزاب
السيايية املعدل.
 -74و ق ددرت وكراني ددا بتص ددديق كمب ددوداي عل ددى الصد د وىل األياي ددية حلق ددوق اإلنس ددان .ل ن ددا
عربد ددت عد ددن قلق د ددا زاء تقد ددويهت القةد دداء والتر د دريعات الد دديت تقيد ددد احلقد ددوق املدنيد ددة والسيايد ددية.
وشلعت كمبوداي على تعزيز تعاوهنا مل اإلجراءات اةاصة ،و نراء مؤيسة وطنية فعالة حلقوق
اإلنسان.
 -75و عربت اململ ة املتحدة لربيطانيا العظمى و يرلندا الردمالية عدن قلق دا زاء تقلدة احليدز
ال ددد قراطي ،كم ددا يع د د ذل ددك ح ددس ح ددزب اإلنق دداذ ال ددوطل ال مب ددودج ،وي ددلن ك دديم ي ددوخا،
وارنتخدداابت الوطنيددة الدديت جريددت ل متوز/يوليدده  2018والدديت افتقددرت املرددروعية .وشددلعت
كمب ددوداي عل ددى قب ددول زايرة املق ددررة اةاص ددة املعني ددة أبشد د ال ال ددرق املعاص ددرة ،ددا ل ذل ددك ي ددبابه
وعواقبه.
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 -76و شارت الورايت املتحدة األمري ية هنا ر تزال ترعر بقلق ابلدا زاء قمدل املعارضدة
السيايددية وويدداسط اإلعددنيم املسددتقلة واجملتمددل املددد ،/والقيددود غددر املددربرة املقروضددة علددى حقددوق
العمددال ل حريددة ت ددوين اجلمعيددات والتلمددل السددلمي ،م دا فةددى تنظدديم انتخدداابت ل متددوز/
يوليه  2018و ت ن ل واقل األمر ر حرة ور نزي ة.
 -77و ن ددت وروغد دواج عل ددى الت دددابر ال دديت ات ددذ ا كمب ددوداي للقة دداء عل ددى عمال ددة األطق ددال،
والعنف ضد النساء والقتيات .وحات ا على مواصلة العمس ملنل العنف وارعتداء اجلنسي  ،ا ل
ذلددك ارغتصدداب ،والعمددس علددى تعزيددز آليددات فعالددة للر د اوس ،وتددوفر الرعايددة البدنيددة والنقسددية
للةحااي.
 -78ورحظ د د ددت ز وري د د ددة فن د د ددزويني البوليقاري د د ددة النم د د ددو ارقتص د د ددادج املط د د ددرد ال د د ددذج حققت د د دده
كمبد ددوداي وحد د ِّددها م د ددن الققد ددر .و حاطد ددت علم د داأل ية د داأل ابةطد ددة اري د دملاتيلية للرعايد ددة الص د ددحية
للقملة  ،2020-2016وقانون القةاء علدى ارجتدار ابألشدخال واريدتغنيل اجلنسدي ،والتعلديم
اربتداسي لللميل ،والتقدم احملرز ل نراء مؤيسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاأل ملبادئ ابري .
 -79و ش ددار وف ددد كمب ددوداي ن الللن ددة ال مبودي ددة حلق ددوق اإلنس ددان هي ددة مركزي ددة ُنرد د ت
للتنسيق مل الوزارات واجل ات صاحبة املصلحة األخدرس عندد جتميدل التقدارير ي دات املعاهددات،
ورصددد تنقيددذ التوصدديات املقدمددة مددن هددذه ا ي ددات ومددن اإلجدراءات اةاصددة .و صدددرت احل ومددة
مريوماأل فرعياأل ل  18كانون األول/ديسمرب  2017إبنراء فريق عامس مرملىل ب الوزارات يةم
زيل الوكارت احل ومية املعنية من جس تنسيق فةس عند عداد التقارير.
 -80وقادت وزارة اإلعنيم صياغة قانون احلصول على املعلومات وتعاونت مل يقارة السويد
ومنظمد ددة األمد ددم املتحد دددة للملبيد ددة والعلد ددم والاقافد ددة ل ذلد ددك .و نرد ددق فريد ددق عامد ددس تقد ددل مرد ددملىل
لنيضطني بعملية الصياغة يت لف من مؤيسات ح ومية ،ووكدارت األمدم املتحددة ،ومنظمدات
اجملتمل املد ،/وخرباء وياسط اإلعنيم امل نيدة ،واألويداط األكاد يدة ،والبداحا  ،وشدركاء التنميدة.
و عربت احل ومة عن التزام ا ابيت مال مررو قانون احلق ل احلصول علدى املعلومدات ،ضدافة
قانون هام آخرينل قانون اجلراسم اإلل ملونية ،وقانون الصحافة املعدل.
 -81ولدس احل ومة خطة لتعزيز املساواة ب اجلنس والتاقيف اجلنسي هدف ا القةداء علدى
التميي ددز والعن ددف الق دداسم عل ددى ن ددو اجل ددن  ،ددا ل ذل ددك دم دداج املس دداواة بد د اجلنسد د ل ط ددار
السيايدة العامددة وخطددة التنميددة الوطنيددة ،واحلددد مدن القلددوة القاسمددة بد اجلنسد ل ددال التعلدديم،
وتعزيد ددز التد دددري امل د ددل ومبد ددادرات املد ددر ة ل د ددال رايدة املرد دداريل ،وم افحد ددة العند ددف العد دداسلي،
وارعت ددداء اجلنس ددي عل ددى النس دداء واألطق ددال ،والن ددو ،أبخ ددنيق اجملتم ددل وكرام ددة امل ددر ة واألي ددرة
ال مبوديددة ،وحتسد اةدددمات القانونيددة املتاحددة للنسدداء واألطقددال ،وتنقيددذ طددار ييايددة الةددمان
ارجتماعي للقملة .2025-2016
 -82وعلى الرغم من عدم وجود طار ييايدا و قدانو /يدنظم حقدوق ف دة املاليدات واملاليد
ومزدوجدي امليددس اجلنسددي ومغددايرج ا ويددة اجلنسددانية ،فقدد اتددذت احل ومددة جدراءات للقةدداء علددى
التمييز ضد هذه الق ة بتنظيم محنيت التوعية العامة ،تُنرر عرب وياسط اإلعدنيم ول طدار التعلديم
الرمسي وغر الرمسدي .ور يعدملا القدانون املدد /بردرعية زواج املاليدات واملاليد ور مليدز تسدليله،
ل نه ر ملرم ل واقل األمر هذا الزواج وهذه املماريات .فقد كان زواج املاليات واملالي ل واقل
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األمددر شدداسعاأل جددداأل ل اجملتمددل ال مبددودج ول املماريددات التقليديددة والاقافيددة .وقددد ُيددلس ابلقعددس
ما يقرب من  1 000زملة من نق اجلن ل حقنيت ومرايم تقليدية.
 -83والتزم دت زيددل األط دراا املعنيددة التزام داأل حقيقي داأل ابملصدداحلة الوطنيددة والعمددس علددى عطدداء
األولوية للمصدلحة الوطنيدة ،وعددم تلقدي ج وامدر مدن القدوس اةارجيدة .واإلجدراءات الديت اتدذ ا
كمبوداي ل الوقت الراهن ضد كيم يدوخا واملؤيسدات الديت آتمدرت وارت بدت اةياندة هدي السدبيس
الرددرعي الوحيددد حلمايددة السددنيم والد قراطيددة ل فددس يدديادة القددانون .ف فعددال اةيانددة والتلس د
والتددرمر مددل القددوس األجنبيددة الدديت تدددعو اإلطاحددة ابحل ومددة الرددرعية تسددتوج فددر ،عقوبددة
مرددة وج قانون زيل البلدان ،وكمبوداي ليسدت ايدتاناءأل .بيدد ن الدولدة يدف ألن العمدس
املر ددرو الوحي ددد املم ددن لدول ددة ذات ي دديادة ق ددد ج ددرس تسييسد ده حت ددت راي ددة نحق ددوق اإلنس ددان
والد قراطيةن بسب املصاحل اجليوييايية لدول خرس.
 -84وكمبددوداي جن ددة املنظمددات غ ددر احل وميددة .وم ددن املدددهم ن كمب ددوداي الدديت يبل ددا م ددو
ي اهنا  15مليون نسمة فقط ،حتتةن ما يقرب من  6 000زعية ومنظمة غر ح ومية حملية
ودولية و كار من  4 000نقابة عمال مسللة؛ وهذا األمر يادر اإلعلداب نسدبياأل مقارندة ببلددان
خ ددرس ل املنطق ددة .ومن ددذ ب دددء العم ددس بق ددانون اجلمعي ددات واملنظم ددات غ ددر احل ومي ددة ،كان ددت ق ددد
ُي ددللت  509زعي ددة حملي ددة و 400منظم ددة غ ددر ح ومي ددة حملي ددة ل دددس وزارة الداخلي ددة ل هناي ددة
تررين الاا//نوفمرب  .2018وهذا العدد ال بر مدن منظمدات اجملتمدل املدد /دليدس واضدأ ومقندل
على احليدز املقتدو املتدا للملتمدل املدد ./ل دن عددداأل مدن املنظمدات االرطدت ،لسدوء احلدظ ،مدن
وراء يددتار نرددطة يُقددمل ،هنددا نسددانية و ااسيددة فع دنيأل وبر د س عميددق ل نرددطة ييايددية متو ددا
مؤيسددات وح ومددات جنبيددة .و عربددت كمبددوداي عددن تقددديرها إليد ام العددامل ل ددال احلقددوق
ارجتماعية والبي ية وحقوق اإلنسدان احلقيقدي والنزيده ل تنميدة البلدد .ل دن ر حدد فدوق القدانون،
وييخةددل اجلندداة ل امددس قددوة القددانون ،ددن فددي م ول ددك الددذين يسددتخدمون ويسددتغلون جددداول
األعمال املعنية ابحلقوق ألغرا ،ييايية.
 -85و شددارت كمبددوداي يةداأل عدددد مددن النقدداط اإلملابيددة الدديت اثر ددا املقددررة اةاصددة املعنيددة
الة حقوق اإلنسان ل كمبوداي ل بيان هنايدة م مت دا ل  8تردرين الادا//نوفمرب  .2018فقدد
رحبت إبنراء فريق عامس ح ومي ل ا ونة األخرة ،تقوده وزارة الداخلية ،للترداور ابنتظدام مدل
اجملتمل املد ./ورحبت يةاأل ابلتوجيه اجلديد رقم  040املدؤرخ  31تردرين األول /كتدوبر 2018
الص ددادر ع ددن وزارة الداخلي ددة الس ددلطات دون الوطني ددة ل  31تر د درين األول /كت ددوبر 2018
الذج يلغي شرط اإلبني املسبق احملدد ل مدة ني ة ايم.
 -86وصددقت كمبددوداي علددى مثانيددة مددن الصد وىل الدوليددة األيايددية التسددعة حلقددوق اإلنسددان.
وكاندت احل ومددة بصددد درايدة لتلدف العوامددس مدن جددس حتديدد الوقددت والظدروا املنايددب ل ددي
تنةم كمبوداي معاهدات دولية خرس و تصدق علي ا.
 -87ورحبددت فييددت يم ابيددتمرار التدزام كمبددوداي وج ودهددا لتعزيددز حقددوق اإلنسددان ومحايت ددا،
ر ييما حقوق الق ات الةعيقة .و شادت إبجنازا ا ل السدنوات األخدرة ،دا ل ذلدك احلدد مدن
الققد ددر ،واملسد دداواة ب د د اجلنس د د  ،والتعلد دديم اربتد ددداسي لللميد ددل ،والوصد ددول خد دددمات الرعايد ددة
الصحية.
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 -88ورحبت اليمن بسدن احل ومدة العديدد مدن قدوان حقدوق اإلنسدان ،دا في دا قدانون تنظديم
احملدداكم ،والقددانون اةددال برد ن مركددز القةدداة واملددع العددام  ،وقددانون لد القةدداء األعلددى.
ورحبت يةاأل ابإلجنازات اليت حتققت ل ال اةدمات العامة والتنمية واحلد من الققر.
 -89ورحظددت اجلزاسددر ابرتيددا نردداء الللنددة الوطنيددة ملناهةددة التعددذي  ،واعتمادهددا ق دوان
ترمددي محايددة حقددوق ذوج اإلعاقددة واألطقددال مددن املعاملددة امل ينددة ،والعمددس القسددرج ،والعنددف
اجلنسي .وشلعت اجلزاسر كمبوداي على مواصلة صنيحا ا القةاسية.
 -90و ندت األرجنتد علددى نرداء كمبددوداي الللندة الوطنيددة ملناهةدة التعددذي بوصدق ا آليت ددا
الوقاسية الوطنية.
 -91ورحبت يملاليا كطة العمس الوطنية اليت وضدعت ا كمبدوداي ملندل العندف ضدد املدر ة .ل دن
القلق ر يزال يسداورها زاء ضديق حيدز الد قراطيدة ،والقيدود املقروضدة علدى حريدة التلمدل السدلمي
وت وين اجلمعيات.
 -92و قددرت النمسددا و ددود كمبددوداي الراميددة تسددوية املطالبددات املعلقددة ل قطددا األراضددي.
و عربددت عددن قلق ددا البددالا زاء تدددهور حالددة يدديادة القددانون .و عربددت يةداأل عددن قلق ددا زاء حيدداد
السلطة القةاسية.
 -93ورحبت ذربيلان ابلتحسدينات الديت دخلت دا كمبدوداي علدى قطدا الصدحة ،دا ل ذلدك
اعتماد اةطة اريملاتيلية للرعاية الصحية للقملة  .2020-2016ورحبت يةاأل بملاجل الققدر،
وبتعزيددز تعاوهنددا مددل شددركاس ا مددن جددس تنقيددذ ال دربام الراميددة حتقيددق التنميددة الريقيددة واحلددد مددن
الققر.
 -94ورحبددت بللي ددا بتعدداون كمبددوداي مددل املقددررة اةاصددة املعنيددة الددة حقددوق اإلنسددان ل
كمبوداي ،ل ن ا عربت عن قلق ا زاء تقلة حيز املخصة للملتمل املد /وضعف ايدتقنيلية
القةاء.
 -95ورحبت بنن ابجل ود الرامية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايت ا عق ايتعراضد ا الادا،/
ر ييما تصديق ا على عدة معاهدات دولية.
 -96ورحظددت بددو ن مددل التقدددير اإلصددنيحات القةدداسية الدديت دخلت ددا كمبددوداي ،ر يدديما
اعتماد الترريعات املتعلقة ابلقةاء ،وتنظيم وعمس اجملل األعلى للقةداء .و شدارت بدو ن يةداأل
التدابر املتخذة لتاقيف وتدري موفقي اةدمة املدنية ووكارت نقداذ القدانون برد ن حقدوق
اإلنسان.
 -97و نددت دولددة بوليقيددا املتعددددة القوميددات علددى عددزم كمبددوداي تعزيددز حقددوق اإلنسددان ،كمددا
يتةأ من تصديق ا على مثانية ص وىل دولية يايية حلقوق اإلنسان.
 -98ودع ددت الربازي ددس كمب ددوداي مواص ددلة التحقي ددق ل زي ددل ح ددارت ارنت اك ددات الس ددابقة
حلق ددوق اإلنس ددان ،ومحاي ددة اري ددتقنيل ال ام ددس لل دددواسر اري ددتاناسية ل حم دداكم كمب ددوداي .ورحب ددت
بتصددديق كمبددوداي علددى املعاهدددات الدوليددة و عربددت عددن ييدددها للل ددود الدديت تبددذ ا مددن جددس
الن و ،ابلةمان ارجتماعي للعمال.
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 -99ورحبت برو /دار السنيم و ود كمبدوداي فيمدا يتعلدق قدوق ذوج اإلعاقدة ،دا ل ذلدك
اةط ددة اري د دملاتيلية الوطني ددة املتعلق ددة ابإلعاق ددة ،وابلتق دددم احمل ددرز ل اةط ددة الوطني ددة ملن ددل عمال ددة
األطقال ،اليت مشلت تدري الللنة الوطنية املعنية بذلك ،وإبصني آلية التقتيم.
 -100و شددارت كندددا هنددا ر تدزال قلقددة زاء القيددود املقروضددة علددى اجملتمددل املددد ،/وويدداسط
اإلعنيم ،واملعارضة السيايية ،وهي قيود تقاقمت جدراء ارنتخداابت غدر الد قراطيدة الديت ُجريدت
ل عددام  .2018و ضددافت كندددا هنددا تتددابل عددن كاد تنقيددذ اإلصددنيحات الدديت ُعلددن عن ددا مددؤخراأل
لتوييل نطاق احليز السيايدي ،و هندا يتواصدس دعو دا احل ومدة تنظديم انتخداابت حدرة ونزي دة،
و عادة حرية التعبر واملراركة السيايية.
 -101و قرت شيلي و ود كمبوداي الرامية تعزيز حقدوق اإلنسدان ومحايت دا ،ر يديما نرداء
الللنة الوطنية ملناهةة التعذي وغره من ضروب املعاملة القايدية والني نسدانية وامل يندة ،والتقددم
احملرز ل صني نظام القةاء.
 -102وذكر وفد كمبوداي ن الللندة ال مبوديدة حلقدوق اإلنسدان تعاوندت مدل منظمدات اجملتمدل
املددد /علددى عددداد مرددرو قددانون نردداء مؤيسددة وطنيددة حلقددوق اإلنسددان ،و ن هددذا املرددرو بددد ه
فريق عامس من اجملتمل املد /ويقره مل الللنة .و ضاا الوفد ن مررو القدانون و يوضدل بعدد
ل صدديغته الن اسيددة .ويتواصددس الللنددة ال مبوديددة العمددس مددل اجل ددات صدداحبة املصددلحة ،ر يدديما
م ت د املقوضددية السددامية حلقددوق اإلنسددان ل كمبددوداي ،مددن جددس ضددمان ن يتماشددى مر ددرو
القانون مل مبادئ ابري واملعاير الدولية.
 -103وو يُقتد ددس ج صد ددحال ألي د ددباب ييايد ددية من د ددذ عد ددام  .2000وت د دددين احل ومد ددة زي د ددل
ا لمات على حريدة الصدحافة عنددما يلتدزم العداملون ل ويداسط اإلعدنيم القدانون .وو ت دن زيدل
احلواد بدوافل ييايية؛ فقي بعهت األحيان جتاهس الصحقيون لواسأ السنيمة و كانت تعوزهم
مدون ددة خنيقي ددات ل نر ددطت م .فحري ددة الص ددحافة م قول ددة وجد د الدي ددتور ،وينظم ددا ق ددانون
الصحافة .ول حماولة لتعزيز حرية التعبر ،لغت كمبوداي عنيوة على ذلك مة الترد ر والعقوبدة
املرتبطة هبا من القانون اجلناسي ،وقدمت ضمانة بعدم يلن ج شخة ،امدر ةأل كاندت و رجدنيأل،
جملرد التعبر عن الر ج.
 -104وفيمددا يتعلددق ابلعمليددة ارنتخابيددة ل عددام  ،2018والتعددديس الددذج ُدخددس علددى قددانون
األح دزاب السيايددية ،فقددد ايددتند هددذا التعددديس حددد املبددادئ الرايددخة ل الديددتور .و صددبأ
القددانون املعدددل ينطبددق علددى زيددل األح دزاب السيايددية دون متييددز .ور يوجددد ل هددذا القددانون مددا
ي دددد النظددام املتعدددد األح دزاب الددذج نر د ه الديددتور .وعلددى غ درار املعمددول بدده ل زيددل البلدددان
الد قراطيد ددة ،يرمد ددي القد ددانون املعد دددل مند ددل يد ددوء املعاملد ددة والتصد ددرفات الد دديت ر تتقد ددق واملبد ددادئ
الد قراطيد ددة األيايد ددية ،ماد ددس التح د دريهت علد ددى ال راهيد ددة العنص د درية ،والتر د د ر ،وتد دددمر النسد ددي
ارجتماعي الوطل.
 -105وشدددد املماددس الددداسم لدددس م ت د األمددم املتحدددة ل جنيددف علددى ن بعددهت املندددوب
عطوا ولوية للحقوق املدنية والسيايية على احلقوق ارقتصادية وارجتماعية والاقافية عند تناول
القةددااي ال مبوديددة .ور ينبغددي تندداول هددات اجملمددوعت األيايدديت مددن احلقددوق بطريقددة لتلقددة.
فقد جرس التقليس من قيمة النمدو ارقتصدادج الدذج شد دته كمبدوداي بقةدس السدنيم الدذج ُريدي
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برق األنقد ل فدس ييايدات رسدي الدوزراء ،وتةدخيم بعدهت وجده القصدور التاف دة ل املقابدس.
فبالنسددبة ل مبددوداي ،يتعد علددى احل ومددة الدددفا عددن السددنيم ،ايأل كددان الددامن ،ألندده شددرط مسددبق
للتنمية دعماأل رزدهار الرع وحقافاأل على حقوقه ،ر ييما حقوقه ارقتصادية وارجتماعية.
 -106وو تتلاهددس كمبددوداي احلقددوق واحلدرايت األخددرس .وينبغددي النظددر ل الردواغس الدديت ددرت
على يار ارحملام املتبادل .فاريتعرا ،الددورج الردامس لدي منتددس للدعايدة السيايدية يقيدد
موعة و حزابأل ييايياأل بعينه على حساب ا خرين .ور ينبغي تسيي حقوق اإلنسان .ور بد
من عمال هذه احلقوق بطريقة عادلة ونزي ة.
 -107فق ددد خرج ددت كمب ددوداي م ددن احل ددرب بع ددد ن عان ددت بص ددورة مباش ددرة م دن آاثره ددا امل دددمرة،
و صبحت حريصة على دعم مساعي السنيم ل زيل حناء العاو ،ألن حقوق اإلنسان ر ت دون
بغر السدنيم .وقدد تصدبأ كمبدوداي ابلقعدس ول بلدد ل ريدم األمدم املتحددة خيدرج مدن ندزا لينتقدس
من دولة تستقيد من قوات عمليات حقظ السنيم دولة تبعث قوا ا للمراركة في ا.
 -108وفيمددا يتعلددق ابحلقددوق ارجتماعيددة والاقافيددة ،حققددت كمبددوداي جنددازات تسددتحق الاندداء
بقةس الدعم املستمر من اجملتمل الدو والدول الرري ة.
 -109ور تزال كمبوداي ملتزمة بتعزيز التعاون والرراكات البناءة مل زيل آليات األمدم املتحددة
املعنية قوق اإلنسان واجل ات صاحبة املصدلحة مدن جدس زايدة تعزيدز حقدوق اإلنسدان ومحايت دا
ل البلد.

اثلثا -االستنتاجات و/أو التوصيات

(1ي

 -110ستنظر كمبوداي يف التوصيات التاليةة وتقةدر ردودا علي ةا يف الواةن املناسةب ،لكةن
يف موعد ال يتجاوز الدورة احلادية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
 1-110االمتثال لاللتزامةات املنوةوع علي ةا يف الع ةد الةدوص احلةاع ابحلقةوق
املدني ة ةةة والسياس ة ةةية عن ة ةةد ص ة ةةيااة السياس ة ةةات والتشة ة ةريعات وتنفية ة ة ا وتنقيح ة ةةا
(أوكرانيا)؛
 2-110النظةةر يف االناةةمار لص الوةةكول الدوليةةة حلقةةوق اإلنسةةان ال ة ليسةةن
طرف ا في ا بعد ( ندوراس)؛
 3-110مواصةةلة استكشةةاك لمكانيةةة توسةةيل ناةةاق التزاما ةةا الدوليةةة ابلتوةةديق
على الربوتوكولني االختياريني للع د الدوص احلاع ابحلقوق املدنية والسياسية ،على
النحو املوصى به سابقا (التفيا)؛

__________

(1ي
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 4-110االناةةمار لص الربوتوكةةولني االختيةةاريني امللحقةةني ابلع ةةد الةةدوص احلةةاع
ابحلقوق املدنية والسياسية (كوستاريكا)؛

زيدل الددول الديت
عمنيأل ابملراورات اليت جريدت مدل اجملموعدة الاني يدة والدولدة قيدد اريدتعرا ،،وبعدد الرجدو
قدمت توصيات والتراور مل رسي وم ت ل حقدوق اإلنسدان ،و بنيغ مدا كتابيداأل هبدذا األمدر ل  5شدباط/
فربايددر  ،2019يتةددمن هددذا اجلدزء  30توصددية كانددت قددد ُحددذفت جدراء خطد تقددل مددن موعددة التوصدديات الدديت
يبق تعميم ا على عةاء القريق العامس والدول املراركة ل اريتعرا.،
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 5-110االنامار لص الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلع د الةدوص احلةاع
ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادك لص للغاء عقوبة اإلعدار (كولومبيا)؛ والتوةديق
علةةى الربوتوكةةول االختيةةاري الثةةاين امللحةةق ابلع ةةد الةةدوص احلةةاع ابحلقةةوق املدنيةةة
والسياسية ،اهلادك لص للغاء عقوبة اإلعدار (أوكرانيا) (بلجيكا) (اجلبل األسود)؛
 6-110النظةةر يف التوةةديق علةةى الربوتوكةةول االختيةةاري الثةةاين امللحةةق ابلع ةةد
الدوص احلاع ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادك لص للغةاء عقوبةة اإلعةدار ،وا ةا
تدابري إللغاء عقوبة اإلعدار (املكسيك)؛
 7-110التو ةةديق عل ةةى الربوتوك ةةول االختي ةةاري امللح ةةق ابلع ةةد ال ةةدوص احل ةةاع
ابحلقوق املدنية والسياسية (بنن)؛
 8-110النظةةر يف التوةةديق علةةى االتفاايةةة الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق يةةل العمةةال
امل اجرين وأفراد أسر م (الفلبني)؛
 9-110النظةةر يف التوةةديق علةةى االتفاايةةة الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق يةةل العمةةال
امل اجرين وأفراد أسر م (مور)؛
 10-110االنا ةةمار لص االتفااي ةةة املتعلق ةةة بوض ةةل األص ةةمياع ع ةةد اجلنس ةةية
لع ةةار  ،1954واالتفااي ةةة املتعلق ةةة خف ةةا ح ةةاالت انع ةةدار اجلنس ةةية لع ةةار 1961
(بنن)؛
 11-110توجيةةه دعةةوة داإمةةة لص اإلج ةراءات احلاصةةة ل،مةةم املتحةةدة ،والتعةةاون
باريقةةة بنةةاءة مةةل املقةةررة احلاصةةة املعنيةةة الةةة حقةةوق اإلنسةةان يف كمبةةوداي ،ومةةل
املفوضية (أملانيا)؛
 12-110تعةةديل اةةانون اجلمعيةةات واملنظمةةات اةةري احلكوميةةة جلعلةةه يتماصةةى مةةل
التزامات الدولة مبوجب الع د الدوص احلاع ابحلقوق املدنية والسياسية (اليوانن)؛
 13-110اب ة ةةول طلب ة ةةات الة ة ةزايرة املوج ة ةةة م ة ةةن املكلف ة ةةني ب ة ةةوالايت يف لط ة ةةار
اإلجراءات احلاصة ( ندوراس)؛
 14-110التنفية ة الكام ةةل للتوص ةةيات ال ةةواردة يف مخ ةةر تقري ةةر للمق ةةررة احلاص ةةة
املعني ة ةةة ال ة ةةة حق ة ةةوق اإلنس ة ةةان يف كمب ة ةةوداي ،مب ة ةةا يف ل ة ةةك م ة ةةا ورد يف اإلض ة ةةافة
(( )A/HRC/39/73/Add.1نيوزيلندا)؛
 15-110توجيةةه دعةةوة داإمةةة لص يةةل اإلج ةراءات احلاصةةة ،والتفاعةةل باريقةةة
بناءة مل املفوضية واإلجراءات احلاصة (كرواتيا)؛
 16-110توجيه دعوة داإمة لص يل اإلجراءات احلاصة (أوكرانيا)؛
 17-110تعزيز التعاون مل اإلجراءات احلاصةة ،ولصةدار دعةوة داإمةة لص يةل
اإلج ةراءات احلاصةةة والوفةةاء دةةا ابةةل الةةدورة املقبلةةة لالسةةتعراض الةةدوري الشةةامل
(تشيكيا)؛
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 18-110تعزيةةز التعةةاون مةةل اإلج ةراءات احلاصةةة جمللةةس حقةةوق اإلنسةةان بقبةةول
طلبات الةزايرة املوج ةة مةن املكلفةني بةوالايت يف لطةار اإلجةراءات احلاصةة ،والنظةر
يف توجيه دعوة داإمة لص يل املكلفني بوالايت يف لطار اإلجراءات احلاصة ،على
النحو املوصى به سابقا (التفيا)؛
 19-110التفاعل باريقة بناءة مل يل اإلجراءات احلاصة (ليااليا)؛

 20-110استكمال اإلصالح الزراعة لتيسةري الوصةول لص األراضة واسةتغالهلا
وتاوير ا لفاإدة األفراد واملؤسسات الوغرية واملتوساة (السنغال)؛
 21-110ا ة ةةا تة ةةدابري لتبسة ةةيع عملية ةةة توزية ةةل امتية ةةازات األراض ة ة اجلماعية ةةة
للشعوب األصلية (تواو)؛
 22-110تنفي سياسة متماسةكة إلعةادة التةوطني وتبسةيع عمليةة مةنت سةندات
ملكية األراض اجلماعية ،والتشةاور مةل اجملتمعةات احليةة واجملتمةل املةدين و اعةات
السكان األصليني (اململكة املتحدة لربياانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 23-110كفالةةة تسةةوية يةةل املنازعةةات املتعلقةةة ابألراض ة وعمليةةات اإلخةةالء
ولعادة التوطني ال مل يُبن في ا بعد باريقة نزي ة وصفافة ومتفاوض بشةهناا ،ومةنت
تعويا كاك للج ات املعنية (النمسا)؛
 24-110ا ا التدابري الالزمة لتوطيد بيئة ُُتةمر في ةا حقةوق اجملتمةل املةدين مةن
جديد ،ال سيما بتنقيت اانون اجلمعيات واملنظمات اري احلكومية (فرنسا)؛
 25-110العم ةةل عل ةةى تع ةةديل ا ةةانون األحة ةزاب السياس ةةية ،وا ةةانون اجلمعي ةةات
واملنظمات اري احلكومية جلعل ما يتماصيان مل االلتزامةات الدوليةة يف جمةال حقةوق
اإلنسان ،و لك ابلتشاور مل اجل ات صاحبة املولحة املتاررة ومل اجملتمل املةدين
(أملانيا)؛
 26-110مواءم ةةة ا ةةوانني ،مث ةةل ا ةةانون اجلمعي ةةات واملنظم ةةات ا ةةري احلكومي ةةة،
واةانون نقةةاابت العمةةال ،واةانون األحةزاب السياسةةية ،واةانون االتوةةاالت السةةلكية
والالسلكية ،مل االلتزامات الدولية (ميسلندا)؛
 27-110تعةةديل اةةانون األح ةزاب السياسةةية ،واةةانون نقةةاابت العمةةال ،واةةانون
اجلمعيات واملنظمات اةري احلكوميةة جلعل ةا تتماصةى مةل االلتزامةات الدوليةة للدولةة
يف جمال حقوق اإلنسان ،و لك ابلتشاور مل اجل ات صاحبة املوةلحة املعنيةة ومةل
اجملتمل املدين (نيوزيلندا)؛
 28-110محايةةة اجلمعيةةات واملنظمةةات اةةري احلكوميةةة ،وضةةمان عةةدر اسةةتميدار
األحكة ةةار اإلدارية ةةة لقة ةةانون اجلمعية ةةات واملنظمة ةةات اة ةةري احلكومية ةةة إلاة ةةالق ة ة
اجلمعيات واملنظمات أو تعليق أنشات ا أو التهنثري سلب ا علي ا (سلوفينيا)؛
 29-110تنقةةيت اةةانون العقةةوابت والقةةوانني األخةةر  ،مبةةا في ةةا اةةانون اجلمعيةةات
واملنظم ةةات ا ةةري احلكومي ةةة ،وا ةةانون نق ةةاابت العم ةةال املقب ةةل ،وا ةةانون االتو ةةاالت
السلكية والالسلكية جلعل ا متتثل للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان (تشيكيا)؛
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 30-110للغة ةةاء جممة ةةوع التع ة ةةديالت ال ة ة أُدخلة ةةن عل ة ةةى اة ةةانون األحة ة ةزاب
السياسةةية واعتُمةةدا يف عةةار  ،2017واسةةتعراض اةةانون اجلمعيةةات واملنظمةةات اةةري
احلكوميةةة ،واةةانون نقةةاابت العمةةال لاةةمان اتسةةاق القةةوانني الثالثةةة مةةل التزامةةات
الدولة مبوجب الع د الدوص احلاع ابحلقوق املدنية والسياسية (أسماليا)؛
 31-110تنقةةيت أو للغةةاء الوةةكول القانونيةةة ال ة أُاةةرت يف األونةةة األخةةرية ال ة
ُُيتمةةل أن يُقيةةد أو يُتعسةةف يف تفسةةري ا ،مبةةا يف لةةك اةةانون األح ةزاب السياسةةية،
واة ةةوانني االنتمية ةةاابت ،واة ةةانون اجلمعية ةةات واملنظمة ةةات اة ةةري احلكومية ةةة ،واإلعة ةةالن
املشة ةةمل بة ةةني الة ةةوزارات الوة ةةادر يف أاير/مة ةةايو  2018بشة ةةهنن وسة ةةاإل التواصة ةةل
االجتماع جلعل ا تتماصى مل القانون واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان (النمسا)؛
 32-110اإلنشاء الفعل لفريق عامل يُعة ابلنزاعةات املتعلقةة ابألراضة برعايةة
وزارة لدارة األراض والتمياةيع احلاةري والتعمةري ،مبشةاركة اجملتمةل املةدين واالُتةاد
األورويب (فرنسا)؛
 33-110لنشاء جلنة استعراض وطنية للنظر يف املعا دات الدولية ال صةدان
علي ا كمبوداي ،مبشاركة منظمة العمل الدولية (فرنسا)؛
 34-110التعجيل ابإلجراءات الرامية لص اعتماد مشةروع اةانون لنشةاء مؤسسةة
وطنيةةة حلقةةوق اإلنسةةان وفق ةا ملبةةاداب ابريةةس (جورجيةةا)؛ والتعجيةةل بوةةيااة اةةانون
إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملباداب ابريس (تواو)؛
 35-110التعجيةةل شنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة حلقةةوق اإلنسةةان وفقةا ملبةةاداب ابريةةس
(اجلزاإةةر) (كوسةةتاريكا)؛ وتكثيةةف اجل ةةود الراميةةة لص لنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة حلقةةوق
اإلنسان وفق ا ملباداب ابريس (صيل )؛
 36-110لنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة مسةةتقلة حلقةةوق اإلنسةةان وفق ةا ملبةةاداب ابريةةس
(أسماليا) (املكسيك)؛
 37-110مواصلة اجل ود الرامية لص لنشاء مؤسسة وطنية حلقةوق اإلنسةان وفقةا
ملباداب ابريس (نيبال)؛
 38-110مواصةةلة اجل ةةود الراميةةة لص بةةدء عمليةةة لنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة حلقةةوق
اإلنسان وفق ا ملباداب ابريس (العراق)؛

 39-110مواصلة تعزيز اجل ود الرامية لص لنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان
وفق ا ملباداب ابريس (لندونيسيا)؛
 40-110مواص ةةلة تنفية ة التوص ةةيات املقبول ةةة يف االس ةةتعراض ال ةةدوري الش ةةامل
املعقةةود يف عةةار  ،2014ال سةةيما لنشةةاء مؤسسةةة وطنيةةة حلقةةوق اإلنسةةان لتعزيةةز
حقوق اإلنسان ومحايت ا ،ومتكين ا من املوارد الكافية (لسبانيا)؛
 41-110تس ةريل عمليةةة وضةةل الوةةيغة الن اإيةةة لقةةانون لنشةةاء مؤسسةةة وطني ةةة
حلقوق اإلنسان وفق ا ملباداب ابريس (ايلند)؛
GE.19-05712

17

A/HRC/41/17

 42-110مواص ةةلة اجل ةةود املب ول ةةة إلنش ةةاء ملي ةةة وطني ةةة حلق ةةوق اإلنس ةةان وفقة ةا
ملباداب ابريس (تونس)؛
مسرعة ،على وضةل الوةيغة الن اإيةة إلجةراءات لنشةاء
 43-110العمل ،باريقة َّ
مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتماصى ومباداب ابريس (أوكرانيا)؛
 44-110مواصةةلة ج ود ةةا لوضةةل الوةةيغة الن اإيةةة لقةةانون لنشةةاء جلنةةة وطنيةةة
اللجنة (اليمن)؛
حلقوق اإلنسان ،وتفعيل دور
 45-110وضل اانون ملكافحة التمييز يامن حظر يل أنواع التمييز صراحة،
مبةةا يف لةةك علةةى أسةةاس امليةةل اجلنس ة أو اهلويةةة اجلنسةةانية أو احلوةةاإ اجلنسةةية
(ميسلندا)؛
 46-110سن اانون االعماك بنوع اجلنس (ميسلندا)؛
 47-110تعديل الدستور لامان املساواة ل،زواج مثلي اجلنس (ميسلندا)؛
 48-110تكثي ةةف اجل ةةود الرامي ةةة لص مكافح ةةة التميي ةةز ض ةةد األالي ةةات اإلثني ةةة
والعراية ،ووضل خاة عمل وطنية ملكافحة التمييز العنوري (تواو)؛
 49-110تعزي ةةز سياس ةةة األراضة ة املعتم ةةدة يف ع ةةار  2015الة ة ت ةةن عل ةةى
ضرورة كفالة املساواة بني اجلنسني ،واإلنواك بني املرأة والرجل يف عمليةة تسةجيل
األراض (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 50-110اعتمةةاد تش ةريعات وسياسةةات صةةاملة ،ابلتشةةاور مةةل منظمةةات اجملتمةةل
املةةدين ،ملكافحةةة التمييةةز والعنةةف علةةى أسةةاس امليةةل اجلنس ة أو اهلويةةة اجلنسةةانية،
وضةةمان أن تنف ة ا يةةل الكيةةاانت العامةةة ،ال سةةيما يف اااعةةات التعلةةيم والوةةحة
والعمل (املكسيك)؛
 51-110تعةةديل امل ةةادة  45مةةن الدس ةةتور لتمكةةني ُتق ةةق املسةةاواة القانونية ةة يف
الزواج سعيا لص ُتقيق املساواة الكاملة للمثليات واملثليني ومزدوجة امليةل اجلنسة
ومغايري اهلوية اجلنسانية واملتحولني جنسيا يف يل اجملاالت ( ولندا)؛
 52-110سةةن تش ةريعات جديةةدة تاةةمن املسةةاواة وُتظةةر ص ةراحة التمييةةز ضةةد
املثليات واملثليني ومزدوج امليل اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل صفات
اجلنسني (السويد)؛
 53-110اعتماد تدابري فعالة ملكافحةة التمييةز والعنةف بةدافل امليةل اجلنسة أو
اهلوية اجلنسانية واملعاابة علي ما (أورواواي)؛
 54-110اعتمةةاد اةةانون ملكافحةةة التمييةةز ،بن ايةةة عةةار  ،2023يكفةةل املسةةاواة
وُيظةةر ص ةراحة التمييةةز شميةةل أصةةكاله ،مبةةا يف لةةك علةةى أسةةاس الةةدين ،أو امليةةل
اجلنس  ،أو اهلوية اجلنسانية ،أو التعبري اجلنس  ،أو احلواإ اجلنسية (أسماليا)؛
 55-110تعةةديل املةةادة  45مةةن الدسةةتور لتمكةةني األصةةمياع مةةن نفةةس اجلةةنس
من الزواج (كندا)؛
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 56-110مواصلة تعزيز السياسات االجتماعية لفاإةدة النةاس ،مةل المكيةز بوجةه
خاع على أضعف الفئات ( ورية فنزويال البوليفارية)؛
 57-110مواصلة احلفاظ على االستقرار االجتماع وتعزيةز التنميةة االاتوةادية
واالجتماعيةةة املسةةتدامة لتحسةةني مسةةتوايت معيشةةة النةةاس ،وتقلةةي معةةدل الفقةةر
أكثر (الوني)؛
 58-110مواصلة العمل ابألليات القاإمة لامان احلد من الفقر (اهلند)؛
 59-110مواصةةلة ا ةةا التةةدابري الة تكفةةل القاةةاء علةةى الفقةةر ،والوصةةول لص
خدمات الوحة والتعليم (ابكستان)؛
 60-110مواصةةلة اجل ةةود الراميةةة لص مكافحةةة الفقةةر بتابيةةق تةةدابري عةةل يةةل
صراإت اجملتمل تستفيد من التنمية االاتوادية (صربيا)؛
 61-110تكثيةةف ج ود ةةا الراميةةة لص لعمةةال احلقةةوق االاتوةةادية واالجتماعيةةة
للن ةةاس ،ال س ةةيما م ةةن خ ةةالل النم ةةو االاتو ةةادي املس ةةتدار واإلدم ةةاج االجتم ةةاع
( ورية ليران اإلسالمية)؛
 62-110مواصةةلة تنفية السياسةةات الراميةةة لص تعزيةةز النمةةو االاتوةةادي وتنفية
برامج واسعة النااق من أجل التميفيف من حدة الفقر (ماليزاي)؛
 63-110مواصة ةةلة اجل ة ةةود الرامية ةةة لص لح ة ةراز تقة ةةدر يف القاة ةةاء علة ةةى الفقة ةةر،
ال سيما يف املناطق الريفية (كواب)؛
 64-110ا ا املزيد من التدابري ملواصلة وتعزيز التقدر احرز يف جمال احلةد مةن
الفقر (فيين انر)؛
 65-110مواصةةلة تعزيةةز وتوسةةيل التعةةاون اجليةةد مةةل الشةةركاء مةةن أجةةل التنفي ة
الفعال لربامج التنمية الريفية واحلد من الفقر (أ ربيجان)؛
 66-110مواصةةلة ج ود ةةا لتحقيةةق اهلةةدك  3مةةن أ ةةداك التنميةةة املسةةتدامة
(أ ربيجان)؛
 67-110بة ل ج ةةود أكةةرب للحةةد مةةن الفقةةر وُتقيةةق أ ةةداك التنميةةة املسةةتدامة
(بوان)؛
 68-110مواصلة التودي بفعالية ألوجه الاةعف احلاصةة الة تعاني ةا النسةاء،
واألطفال ،واألصمياع وي اإلعااة ،واجملتمعات احلية وامل مشة ،واألخة رراإ ةم
وتلبي ةةة احتياج ةةا م عن ةةد تنفية ة خاا ةةا االسة ةماتيجية الوطني ةةة بش ةةهنن لدارة ةةاطر
الكوارث ،والوحة ،وتغري املناخ (فيج )؛
 69-110تكثيف اجل ود الرامية لص مكافحة اال ار ابلبشر (العراق)؛
 70-110تكثيةةف اجل ةةود الراميةةة لص مكافحةةة اال ةةار ابألصةةمياع ،مبةةن فةةي م
النساء واألطفال (جورجيا)؛
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 71-110تعزيز التدابري الرامية لص منل اال ار ابلبشر ومكافحته ( ندوراس)؛
 72-110مواصة ة ةةلة التنفي ة ة ة الفعة ة ةةال لقة ة ةةانون مكافحة ة ةةة اال ة ة ةةار ابألصة ة ةةمياع
واالستغالل اجلنس (الفلبني)؛
 73-110تعزي ة ةةز اجل ة ةةود الرامية ة ةةة لص التنفية ة ة الفع ة ةةال لقة ة ةةانون ام ة ةةل اال ة ة ةةار
ابألصمياع واالستغالل اجلنس من أجل منل اال ار ابلبشر والتودي له على حنو
أفال (لندونيسيا)؛
 74-110مواصلة اجل ود الرامية لص مكافحة اال ار ابألصمياع (تونس)؛
ُ 75-110تسني وتوسيل نااق لجراءات كشف ومحايةة ضةحااي اال ةار ابلبشةر،
والعمةةل القسةةري ،والسةةميرة ،وضةةمان لمكانيةةة كافيةةة للوصةةول لص خةةدمات الةةدعم
واملآوي احمية (اململكة املتحدة لربياانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 76-110مواصةةلة تكثيةةف اإلج ةراءات املتمي ة ة ملكافحةةة اال ةةار ابألصةةمياع،
ال سةةيما النسةةاء واألطفةةال ،وتعزيةةز التةةدابري الراميةةة لص كشةةف ة اجلر ةةة ومنةةل
حدوث ا واملعاابة علي ا ( ورية فنزويال البوليفارية)؛
 77-110تكثيةةف وتنسةةيق اجل ةةود الة تبة هلا احلكومةةة امللكيةةة ملكافحةةة اال ةةار
ابلبشر ومقاضاة املتاجرين (اجلزاإر)؛
 78-110لعادة حقةوق أعاةاء املعارضةة السياسةية فةورا ودون صةروال ،ولطةالق
سةراح يةل األصةمياع احتجةزين تعسةف ا ،مبةةن فةي م كةيم سةوخا (الةوالايت املتحةةدة
األمريكية)؛
 79-110تع ةةديل الق ةةوانني والل ةةواإت ،مب ةةا يف ل ةةك ا ةةانون االتو ةةاالت الس ةةلكية
والالس ةةلكية ،والل ةةواإت املش ةةمكة ب ةةني ال ةةوزارات بش ةةهنن ض ةةوابع النش ةةر يف املواا ةةل
اإللكمونيةةة ووسةةاإل التواصةةل االجتمةةاع العاملةةة عةةرب صةةبكة اإلنمنةةن ،ال ة ُت ةد
فعلية ا مةةن حريةةة التعبةةري ،ولاةةاء يةةل أصةةكال التةدخل يف صةةبكات وسةةاإع اإلعةةالر
والتعبري عن الرأي عرب اإلنمنن ومراابت ا (فنلندا)؛
 80-110ا ةةا التةةدابري الالزمةةة للسةةماح ألعاةةاء املعارضةةة ابملشةةاركة يف احليةةاة
السياسية الكمبودية (فرنسا)؛
 81-110ضةةمان حريةةة التعبةةري جلميةةل املةةواطنني والوةةحفيني ،مبةةا يف لةةك عةةرب
ص ةةبكة اإلنمن ةةن ،و ل ةةك بتنق ةةيت مخ ةةر تع ةةديل دس ةةتوري ،واملة ة كرة املش ةةمكة ب ةةني
الة ةةوزارات الوة ةةادرة يف أاير/مة ةةايو  2018ال ة ة ية ةةز مراابة ةةة تة ةةوايت اإلنمنة ةةن
(فرنسا)؛
 82-110جعل القانون اجلناإ متماصيا مل املادة  19من الع د الةدوص احلةاع
ابحلقوق املدنية والسياسية ،و لك شلغاء أو تعديل املواد املتعلقة ابلاعن يف الة ات
امللكية ةةة ،والتش ة ة ري ،واإل ان ة ةة ،والتحة ة ةريا ،واإلك ة ةرا اة ةةري القة ةةانوين للس ة ةةلاات
القااإية ،والتشكيك يف القرارات القااإية (أملانيا)؛
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 83-110ضمان حرية التعبةري علةى صةبكة اإلنمنةن شلغةاء املرسةور املشةمل بةني
الوزارات رام  170بشهنن "ضوابع النشر يف املوااةل اإللكمونيةة ووسةاإل التواصةل
االجتماع العاملة عرب اإلنمنن" (أملانيا)؛
 84-110للغاء أحكار القانون اجلناإ ال كن استميدام ا لتقييد حرية التعبري
والتجمل وتكوين اجلمعيات ،وللغاء رمي جراإم مثل التش ري (ميسلندا)؛
 85-110ا ةةا يةةل التةةدابري حلمايةةة ودعةةم الوةةحفيني واملةةدافعني عةةن حقةةوق
ةاء ورج ةةاالا،
اإلنس ةةان والنق ةةابيني والناص ةةاني يف ال ةةدفاع ع ةةن األراضة ة والبيئ ةةة ،نس ة ا
واة ةةري م مة ةةن اجل ة ةةات الفاعلة ةةة يف اجملتمة ةةل املة ةةدين ،وأعاة ةةاء املعارضة ةةة السياسة ةةية
(ايسلندا)؛
 86-110اعتماد تدابري ترمة لص ضةمان حريةة التعبةري ،ومتتةل السةكان قةوا م
املدنية والسياسية (كولومبيا)؛
 87-110يئ ةةة الظ ةةروك الالزم ةةة لتمك ةةني ي ةةل األفة ةراد م ةةن التمت ةةل ق ةةوا م
األساس ة ة ةةية ،ال س ة ة ةةيما حري ة ة ةةة التعب ة ة ةةري وتك ة ة ةةوين اجلمعي ة ة ةةات والتجم ة ة ةةل الس ة ة ةةلم
(كوستاريكا)؛
 88-110لعة ةةادة احلي ة ةزين الة ةةد قراط والسياس ة ة  ،وكفالة ةةة مشة ةةاركة األح ة ةزاب
السياسية واجملتمل املدين ووساإع اإلعالر املستقلة (النرويج)؛
 89-110اإلفة ةراج ف ةةورا ع ةةن األفة ةراد ر ةةن االحتج ةةاز بس ةةبب سارس ةةت م س ةةلميا
حريت م يف التعبري والتجمل ،ولسقاال يل الت م اجلناإية املوج ة للي م(النرويج)؛
 90-110مواصةةلة ب ة ل اجل ةةود الراميةةة لص جعةةل احليةةز الةةد قراط أكثةةر ةةوالا
( ورية كوراي)؛
 91-110يئة الظروك املواتية للنقاش السياس احلر والتنافس احلر بغية لعادة
بناء د قراطية كةن في ةا لوسةاإع اإلعةالر واجملتمةل املةدين ،مبةن يف لةك املةدافعون
عةةن حقةةوق اإلنسةةان ،سارسةةة أنشةةات ما ريةةة دون تةةدخل أو لعااةةة ،علةةى حنةةو مةةا
أوص ةةن ب ةةه أيرلن ةةدا خ ةةالل اجلول ةةة الس ةةابقة ،ال س ةةيما ض ةةمان ع ةةدر لعاا ةةة عمل مة ةا
ابلقي ةةود املفروض ةةة عل ةةى حري ةةة التجم ةةل والتعب ةةري ،س ةةواء عل ةةى ص ةةبكة اإلنمن ةةن أو
خارج ا (ميرلندا)؛
 92-110لصة ةةالح القة ةةانون اجلنة ةةاإ لاة ةةمان حرية ةةة التعبة ةةري والتجمة ةةل وتكة ةةوين
اجلمعيةةات ،لضةةافة لص محايةةة املةةدافعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان ،وضةةمان أن يةةتمكن
ؤالء من العمل دون خوك أو ويف (لسبانيا)؛
 93-110محايةةة حقةةوق املةةدافعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان ،ووضةةل اةةوانني وأنظم ةة
وسياسات متعلقة رية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمل وفق ا لاللتزامات الدوليةة
للدولة (ليااليا)؛
 94-110تنقيت ما ُسن ونُقت مؤخرا من تشريعات تنت ةك احلةق يف حريةة التعبةري
وتكةةوين اجلمعيةةات ،مبةةا يف لةةك األسةةس الغاماةةة والفافاضةةة ملنةةل النشةةر علةةى
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اإلنمنةةن الةةواردة يف لعةةالن ضةةوابع النشةةر يف املوااةةل الشةةبكية ووسةةاإل التواصةةل
االجتماع (السويد)؛
 95-110ضمان متتل يل املواطنني الكامل قةوا م يف حريةة التعبةري والتجمةل
السلم وتكوين اجلمعيات (سويسرا)؛
 96-110تعة ةةديل اة ةةانون االتوة ةةاالت السة ةةلكية والالسة ةةلكية ،واعتمة ةةاد اة ةةانون
احلوةةول علةةى املعلومةةات وفق ة ا للمعةةايري الدوليةةة للحةةق يف حريةةة التعبةةري واحلةةق يف
احلووصية (سويسرا)؛
 97-110للغ ةةاء اإلا ةةالق القس ةةري لوس ةةاإع االع ةةالر ،وللغ ةةاء أحك ةةار الق ةةانون
اجلناإ ال رر التش ري وتقيد حرية التعبري والتجمل ،وللغاء احلظر املفروض على
األعا ةةاء الس ةةابقني يف ح ةةزب اإلنق ةةا ال ةةوطين الكمب ةةودي ،الب ةةال ع ةةدد م 118
عاوا ،من املشةاركة يف األنشةاة السياسةية دون صةروال (اململكةة املتحةدة لربياانيةا
العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 98-110لزالةةة يةةل القيةةود اةةري املةةربرة علةةى اجملتمةةل املةةدين ووسةةاإع اإلعةةالر
املسةةتقلة فةةورا ،مبةةا يف لةةك بسةةحب امل ة كرة املشةةمكة بةةني الةةوزارات املعروف ةة ابسةةم
"براكاس" رام  170بشهنن التعبري الرام (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 99-110ا ةةا ي ةةل الت ةةدابري الالزم ةةة لا ةةمان بيئ ةةة ممن ةةة تكف ةةل للو ةةحفيني
والسةةكان عموم ة ا التمتةةل الكامةةل ريةةة التعبةةري ،والتحقيةةق يف يةةل أصةةكال العنةةف
ضد م واملعاابة على لك (األرجنتني)؛
 100-110النظر يف للغاء التشريعات ال يز حل األحةزاب السياسةية وفةرض
حظر على القادة السياسيني دون مراعاة األصول القانونية الواجبة (الربازيل)؛
 101-110ا ةةا التةةدابري الالزمةةة حلمايةةة حريةةة التعبةةري عنةةد االتوةةال ابإلنمنةةن
وعند اال االتوال ،فاالا عن حرية تكوين اجلمعيات والتجمل (الربازيل)؛
 102-110تعزيز املشاركة الد قراطية بامان اسةتقالل وسةاإع اإلعةالر ،و يئةة
بيئةةة ممنةةة ومتكينيةة للمجتمةةل املةةدين ونقةةاابت العمةةال ،وبتشةةجيل املشةةاركة الكاملةةة
ألح ةزاب املعارضةةة يف االنتميةةاابت احليةةة ،وانتميةةاابت الربملةةان ،وانتميةةاابت جملةةس
الشيوخ املقبلة (كندا)؛
 103-110الةةمويج للحةةوار بةةني اجل ةةات الفاعلةةة السياسةةية ،وللحريةةة وحقةةوق
امل ةةواطنني ،والعملي ةةة الد قراطي ةةة م ةةن أج ةةل توحي ةةد ج ةةود امل ةةواطنني حن ةةو التنمي ةةة؛
ةمر في ةةا حق ةةوق ي ةةل اجل ةةات الفاعل ةةة
واحل ةةرع يف ة ة العملي ةةة عل ةةى بيئ ةةة ُُت ة ُ
السياس ةةية ،واجملتم ةةل امل ةةدين ،ووس ةةاإع اإلع ةةالر واري ةةا ،وال تُقيَّة ة ُد في ةةا أنش ةةات ا
(الياابن)؛
 104-110لعة ة ةةادة بسة ة ةةيس حة ة ةةزب املعارضة ة ةةة ،أي حة ة ةةزب اإلنقة ة ةةا الة ة ةةوطين
الكمبودي ،ولعادة أعااإه لص مراكز م (كندا)؛
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 105-110وضة ةةل اة ةةوانني وأنظمة ةةة وسياسة ةةات متعلقة ةةة رية ةةة التعبة ةةري وتكة ةةوين
اجلمعيةات والتجمةةل العةةار امتثةاالا للع ةةد الةةدوص احلةةاع ابحلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية
(الدامنرل)؛
 106-110مااعفة اجل ةود الراميةة لص محايةة حريةة الةرأي والتعبةري ،علةى صةبكة
اإلنمنةةن وخارج ةةا ،لاةةمان وتعزيةةز بيئةةة ممنةةة للوةةحفيني ،واملةةدافعني عةةن حقةةوق
اإلنسةةان ،واملعارضةةة السياسةةية ،والتحقيةةق بفعاليةةة وابلكامةةل يف يةةل االعتةةداءات
علي م (ليتوانيا)؛
 107-110ا ةةا التةةدابري الالزمةةة لاةةمان عةةدر لعااةةة احلةةق يف حريةةة التجمةةل
وتكوين اجلمعيات بقيود تعسفية و/أو استميدار مفرال للقوة (ليتوانيا)؛
 108-110للغةةاء صةةروال تسةةجيل النقةةاابت واإلبةةال
تقييد حرية تكوين اجلمعيات والتجمل والتعبري (اليوانن)؛

نشةةات ا ال ة تفا ة لص

 109-110واةةف يةةل أنةةواع املاةةايقة والتةةدخل التعسةةف يف نشةةاال املعارضةةة
السياسةةية ،واملةةدافعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان ،والناصةةاني النقةةابيني ،وتعةةديل القةةوانني
واللةةواإت املسةةتميدمة فعلية ا للحةةد مةةن حريةةة تكةةوين اجلمعيةةات والتجمةةل مثةةل بعةةا
األحكةةار الةةواردة يف اةةانون األحةزاب السياسةةية ،واةةانون اجلمعيةةات واملنظمةةات اةةري
احلكومية ،واانون نقاابت العمال (فنلندا)؛
 110-110ض ةةمان حي ةةز م ةةدين ح ةةر ،يس ةةمت للم ةةدافعني ع ةةن حق ةةوق اإلنس ةةان
والوةحفيني ابلتعبةةري ريةةة عةةن أنفسة م علةى صةبكة اإلنمنةةن وخارج ةةا دون خةةوك
م ةةن املا ةةايقة أو االنتق ةةار ،واالمتن ةةاع ع ةةن مالحق ةةة األص ةةمياع ملمارس ةةة حق ةةوا م
األساسة ةةية مبوجة ةةب القة ةةانون اجلنة ةةاإ واة ةةانون االتوة ةةاالت السة ةةلكية والالسة ةةلكية
( ولندا)؛
 111-110لطةةالق سةراح يةةل مةةن تبقةةى مةةن سةةجناء ومعارضةةني سياسةةيني فةةورا
ودون اي ةةد أو ص ةةرال ،ولس ةةقاال ي ةةل ال ةةت م املوج ةةة لل ةةي م ،مب ةةا يف ل ةةك اإلفة ةراج
الكامل عن زعيم املعارضة كيم سوخا (نيوزيلندا)؛
 112-110وضل حد للماايقات واالعتقاالت التعسفية للمدافعني عن حقوق
اإلنسان ،وأعااء املعارضة السياسية ،والناصاني ،والوحفيني (كرواتيا)؛
 113-110محاية الوحفيني ،واملدافعني عن حقوق اإلنسان ،وأعااء املعارضةة
السياس ةةية ،والنق ةةابيني م ةةن املاة ةةايقة واالعتق ةةال التعس ةةف واالعت ةةداءات البدنية ةةة،
االعتداءات و اكمت م (سلوفينيا)؛
والتحقيق مل مرتكيب
 114-110تكثية ةةف اجل ة ةةود الرامية ةةة لص منة ةةل ماة ةةايقة املة ةةدافعني عة ةةن حقة ةةوق
اإلنسان ،والوحفيني ،والنقابيني ،واملتظا رين ،واجل ات الفاعلةة يف جمةال األراضة
واري ا من اجل ات الفاعلة يف اجملتمل املدين ،ومحاية حقوا م (تشيكيا)؛
 115-110اعتمةةاد التةةدابري الالزمةةة لاةةمان حقةةوق األصةةمياع ال ة ين يعملةةون
علةةى محايةةة حقةةوق اإلنسةةان وتعزيز ةةا ،ال سةةيما املةةدافعون عةةن حقةةوق اإلنسةةان،
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والتحقيةةق مةةل املسةةؤولني عةةن الت ديةةدات والعنةةف ضةةد م وضةةد أسةةر م ومعةةاابت م
(األرجنتني)؛
 116-110اعتماد التدابري الالزمة حلماية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان،
والنقابيني ،والوحفيني (صيل )؛
 117-110يئةةة بيئةةة متكينيةةة لوسةةاإع لعةةالر حةةرة وتعدديةةة ،مبةةا يف لةةك بواةةف
املاةةايقات القاةةاإية ضةةد الوةةحفيني ،وسةةوء اسةةتميدار اللةةواإت الا ةريبية ملاةةايقة
وساإع اإلعالر واجلمعيات (اليوانن)؛
 118-110مواص ةةلة تنفية ة ت ةةدابري لتعزي ةةز اس ةةتقالل القا ةةاء ووس ةةاإع اإلع ةةالر
(ليااليا)؛
 119-110واةةف النفةةو املفةةرال للسةةلاة التنفي يةةة يف التةةهنثري يف عمةةل القاةةاة
وامل ةدعني العةةامني بتعةةديل اةةانون تنظةةيم احةةاكم ،واةةانون النظةةار األساس ة للقاةةاة
واملدعني العامني ،واانون تنظيم عمل اجمللس األعلى للقااء (أملانيا)؛
 120-110لنشةةاء ةةاكم اسةةتئناك لاليميةةة وفق ة ا لقةةانون تنظةةيم احةةاكم وضةةمان
تشغيل ا باريقة سليمة لول عار ( 2023اليوانن)؛
 121-110استكمال عملية اإلصالح القااإ  ،وضمان اسةتقالل ونزا ةة نظةار
احاكم ،وموظف احاكم والقااة ،وفقا للمعايري الدولية (النرويج)؛
 122-110ا ا يل احلاوات الالزمة لتعزيز سيادة القانون وضةمان اسةتقالل
القااء ابلكامل ،مبا يتفق واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان (ليتوانيا)؛
 123-110االلتة ةزار ابملع ةةايري الدولي ةةة املتعلق ةةة ابس ةةتقالل املؤسس ةةات ،ال س ةةيما
النظ ة ةةار القا ة ةةاإ واللجن ة ةةة الوطني ة ةةة لالنتمي ة ةةاابت ،لا ة ةةمان أن تك ة ةةون العملي ة ةةات
االنتميابية حرة ونزي ة وصفافة (أيرلندا)؛
 124-110مواصةةلة الةدفل اةةدما ابإلصةةالحات القاةةاإية ،ولنشةةاء نظةةار ااةةاإ
مستقل ُيظى بثقةة املةواطنني ويلجةؤون لليةه؛ وُتقيقةا هلة الغايةة ،اسةتميدار الةدواإر
االستثناإية يف احاكم الكمبودية لص أاوى احلدود ابعتبار ا منو ج ا (الياابن)؛

 125-110تعزيز اسةتقالل وعمةل القاةاء ،ال سةيما شلغةاء أو لدخةال تعةديالت
ك ةةرب عل ةةى الق ةةانون املتعل ةةق بتنظ ةةيم اح ةةاكم ،وا ةةانون النظ ةةار األساسة ة للقا ةةاة
واملدعني العامني ،واانون تنظيم عمل اجمللس األعلى للقااء (النمسا)؛
 126-110ا ا يةل احلاةوات الالزمةة دةدك تقلةي
للمحاكمة لص حد كبري (النمسا)؛

فةمة االحتجةاز السةابق

 127-110تع ةةديل ا ةةوانني تنظ ةةيم اح ةةاكم والنظ ةةار األساسة ة للقا ةةاة وامل ةةدعني
العةةامني وتنظةةيم عمةةل اجمللةةس األعلةةى للقاةةاء لاةةمان اسةةتقالل القاةةاء ومحايتةةه
(بلجيكا)؛
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 128-110مواصةةلة ج ود ةةا الكبةةرية لتعزيةةز ومحايةةة حقةةوق اإلنسةةان اباللت ةزار
امللم ةةوس ابحلك ةةم الرص ةةيد والش ةةفافية واملش ةةاركة العام ةةة يف عملي ةةات ص ةةنل القة ةرار
والوصول لص العدالة (تركيا)؛
 129-110ا ا املزيد من احلاوات ملكافحة الفساد بتعزيز املساءلة والقدرات
املؤسساتية (بوان)؛
 130-110ماةاعفة ج ود ةا فيمةا يتعلةق مبسةاإل األراضة  ،مبةا يف لةك بتنفية
صفاك وفعل للتدابري الرامية لص معاجلة عمليةات لخةالء األراضة  ،وتةوفري تعةويا
عادل لاحااي االستحوا على األراض  ،ال سيما الشعوب األصلية (ليااليا)؛
 131-110ض ة ةةمان االس ة ةةتماع بو ة ةةورة عادل ة ةةة لص ض ة ةةحااي االس ة ةةتحوا عل ة ةةى
األراض ة  ،وضةةمان حوةةوهلم ،عنةةد االاتاةةاء ،علةةى تعةةويا عةةادل ،والوصةةول لص
العدالة دون متييز (سويسرا)؛
 132-110التغلب على العقبات ال ُتول دون وصةول النسةاء ضةحااي العنةف
لص العدالة (العراق)؛
 133-110ض ةةمان املس ةةاءلة ع ةةن انت اك ةةات حق ةةوق اإلنس ةةان شجة ةراء ُتقيق ةةات
مستقلة ،و اكمة مرتكبي ا (أوكرانيا)؛
 134-110لنشاء ملية جرب لاحااي اإلابدة اجلماعية (سويسرا)؛
 135-110تعزي ةةز اجل ةةود الرامي ةةة لص ض ةةمان تس ةةجيل املوالي ةةد ابلنس ةةبة جلمي ةةل
األطفال املولودين يف كمبوداي ،مبن في م أطفةال األاليةات والسةكان الة ين يوةعب
الوصول للي م ،مثل اجملتمعات ال تعيش على احلدود (املكسيك)؛
 136-110اعتمةةاد يةةل التةةدابري الالزمةةة لاةةمان حوةةول يةةل املولةةودين يف
كمبوداي على اجلنسية الكمبودية ،وعلى واثإق اهلوية (لسبانيا)؛
 137-110يئةةة ظةةروك د قراطيةةة حقيقيةةة متعةةددة األح ةزاب يف البلةةد ولج ةراء
انتمياابت حرة ونزي ة (اليوانن)؛
 138-110مواصلة ب ل اجل ود يف جمال اإلصالح االنتميايب (بوان)؛
 139-110مواصلة العمل على لجراء عمليات انتميابية تعددية (صيل )؛
 140-110ا ة ةةا خاة ةةوات لتعزية ةةز احلوة ةةول علة ةةى التعلة ةةيم وخة ةةدمات الرعاية ةةة
الوحية ابجملان ،ال سيما يف املناطق الريفية (ابكستان)؛
 141-110تكثيةةف اجل ةةود الراميةةة لص ضةةمان احلقةةوق االجتماعيةةة واالاتوةةادية
ملواطين البلد (االُتاد الروس )؛
 142-110تنفي ة لج ةراءات ترم ة لص مواصةةلة ُتسةةني نوعيةةة التعلةةيم وخةةدمات
الرعاية الوحية واحلوول علي ا بوورة منوفة (كواب)؛
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 143-110ا ةةا املزي ةةد م ةةن الت ةةدابري لتا ةةييق فج ةةوة التنمي ةةة وُتس ةةني ف ةةرع
احلو ةةول عل ةةى التعل ةةيم وخ ةةدمات الرعاي ةةة الو ةةحية ،ال س ةةيما لفاإ ةةدة امل ةةواطنني يف
املناطق الريفية ،لامان عدر لف أحد عن الركب (ايلند)؛
 144-110مواصةةلة اجل ةةود الراميةةة لص تعزيةةز التنميةةة االجتماعيةةة واالاتوةةادية،
ولاحة التعليم جلميل املواطنني (مور)؛
 145-110ا ا املزيد من احلاوات لتةوفري فةرع حوةول اجلميةل علةى التعلةيم
بزايدة خدمات التعليم املنوفة جلميةل األطفةال والشةباب يف نظةام التعلةيم الر ة
واري الر على السواء (لندونيسيا)؛
 146-110مواص ةةلة ُتس ةةني نوعي ةةة وكف ةةاءة خ ةةدمات التعل ةةيم يف ي ةةل م ةةدارس
التة ةةدريب امل ة ةةين ،ومة ةةدارس الت ة ةدريب علة ةةى امل ة ةةارات ( ورية ةةة الو الد قراطية ةةة
الشعبية)؛
 147-110مواص ةةلة الت ةةدابري الة ة توس ةةل نا ةةاق الرعاي ةةة االجتماعي ةةة والو ةةحية
(صربيا)؛
 148-110محايةةة حقةةوق الفالحةةني واةةري م مةةن األصةةمياع العةةاملني يف املنةةاطق
الريفيةةة ،مبةةا يف لةةك عةةن طريةةق ضةةمان تعويا ة م تعويا ةا كافي ةا يف حةةاالت لعةةادة
توطين م (الربتغال)؛
 149-110اعتمةةاد تةةدابري ملنةةل اإلخةةالء اةةري القةةانوين للكمبةةوديني اةةري القةةانوين
مةةن أراضةةي م ،واسةةتميدار مليةةات تسةةتند لص املسةةاءلة والشةةفافية لتسةةوية منازعةةات
األراض باريقة منوفة وسريعة ،على حنو ما حة عليةه جملةس حقةوق اإلنسةان يف
ارار  32/36ال ي اعتمد بتوافق األراء (كندا)؛
 150-110مواصةةلة املبةةادرات اإلةابيةةة لتيسةةري تةةوفري امليةةا النظيفةةة للمةةواطنني
الفقراء (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 151-110ض ةةمان احلق ةةوق النقابية ةة للعم ةةال متش ةةي ا م ةةل اتفااي ةةة منظم ةةة العم ةةل
الدولية ةةة ات الوة ةةلة ،وجة ةةواز تسة ةةجيل النقة ةةاابت العمالية ةةة دون عة ةةاإق ،ومتثلي ة ةةا
أعااء ا (السويد)؛
 152-110تبسةةيع ولصةةالح لجةراءات تسةةجيل النقةةاابت واري ةةا مةةن منظمةةات
اجملتمةةل املةةدين ،علةةى حنةةو مةةا التزمةةن بةةه احلكومةةة يف واةةن سةةابق عقةةب استعراضة ا
الثاين (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 153-110تعديل اانون النقةاابت ،ابلتشةاور مةل العمةال واملةدافعني عةن حقةوق
العمةةال واةةري م مةةن اجل ةةات صةةاحبة املوةةلحة ،مةةن أجةةل االمتثةةال التةةار التفةةااي
منظمة العمل الدولية رام  87و( 98بلجيكا)؛
 154-110مواصةلة السياسةةات والةربامج اجلاريةةة لاةةمان تةوفري الرعايةةة الوةةحية
اجليدة للجميل (اهلند)؛
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 155-110متابعة احلاة االسماتيجية للرعاية الوحية للفةمة 2020-2016
لةةوزارة الوةةحة الكمبوديةةة مةةن أجةةل ضةةمان حوةةول املةةواطنني علةةى خةةدمات رعايةةة
صحية كاملة (ميامنار)؛
 156-110اعتماد اج يقور علةى الوةحة العامةة وحقةوق اإلنسةان لزاء مشةكلة
املميةةدرات العامليةةة ،مبةةا يف لةةك لسةةقاال الوةةفة اجلرميةةة عةةن اسةةت الل املميةةدرات
وتوفري خدمات احلد من الارر (الربتغال)؛
 157-110مواصة ةةلة االسة ةةتثمار يف ُتسة ةةني بنيت ة ةةا األساسة ةةية للوة ةةحة العامة ةةة،
ال سةةيما يف املنةةاطق الريفيةةة ،لاةةمان التنفي ة الفعةةال حلات ةةا االس ةماتيجية للرعايةةة
الوحية للفمة ( 2020-2016سنغافورة)؛
 158-110مواصة ةةلة ج ود ة ةةا الرامية ةةة لص ُتسة ةةني ياكل ة ةةا األساسة ةةية للرعاية ةةة
الوةةحية بوةةفة عامةةة ،وضةةمان تيسةةري الوصةةول لص نظةةار الوةةحة العامةةة ،وتقةةدمي
خدمات األمومة للنساء بوفة خاصة ( ورية ليران اإلسالمية)؛
 159-110مواصةةلة اجل ةةود الرامي ةةة لص احل ةةد مةةن داء الس ةةل ،وض ةةمان التنفية ة
الكامل للسياسات ات الولة الرامية لص القااء التار على ا الداء (ماليزاي)؛
 160-110التنفي ة الكامةةل للسياسةةة ات الوةةلة ،وتبةةادل املمارسةةات اجليةةدة
ملكافحةةة داء السةةل وفةةريوس نقة املناعةةة البشةرية/اإليدز ( وريةةة كةةوراي الشةةعبية
الد قراطية)؛
 161-110مواصةةلة تاةةوير التعلةةيم بنشةةاال مةةن أجةةل ضةةمان حةةق املةةواطنني يف
التعليم على حنو أفال (الوني)؛
 162-110مواصلة التدابري اجلارية لتعزيز التعليم للجميل (اهلند)؛
 163-110مواصلة تنفي القةوانني ات الوةلة لاةمان حوةول يةل املةواطنني
على التعليم االبتداإ والثانوي ابجملان يف املدارس العامة ،واستفادة يةل املةواطنني
من التعليم ملدة تسل سنوات على األال (ميامنار)؛
 164-110مواص ةةلة بة ة ل اجل ةةود الرامي ةةة لص ض ةةمان ت ةةوفري خ ةةدمات التعل ةةيم
املنوفة جلميل األطفال يف نظام التعليم الر واري الر (ابكستان)؛
 165-110مواصةةلة اجل ةةود الراميةةة لص كفالةةة التعلةةيم األساس ة اجملةةاين للجميةةل
اب ا تدابري صاملة للجميل ،ال سيما لفاإدة الفئات الاعيفة ( ورية كوراي)؛
 166-110بنة ةةاء املة ةةوارد البش ة ةرية واملالية ةةة لاة ةةمان التحة ةةاق اجلمية ةةل ابملة ةةدارس
االبتداإية والثانوية (السنغال)؛
 167-110االسةةتثمار يف تةةدريب يئةةة التةةدريس لاةةمان ُتةةدي مةةا لةةدي ا مةةن
م ارات ومعارك ،وتعزيز نوعية تعليم أفراد ا (سنغافورة)؛
 168-110مواص ةةلة اجل ةةود الرامي ةةة لص ض ةةمان احل ةةق يف تعل ةةيم ابت ةةداإ ص ةةامل
للجميل وجماين وللزام (تونس)؛
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 169-110مواصةةلة ب ة ل اجل ةةود الراميةةة لص ضةةمان تةةوفري تعلةةيم جيةةد منوةةف
وصامل للجميل (فيين انر)؛
 170-110مواص ةةلة تعزي ةةز ج ود ةةا الرامي ةةة لص ُتس ةةني نوعي ةةة التعل ةةيم وتعزي ةةز
بةةرانمج لاحةةة الوصةةول لص التعلةةيم للجميةةل ،ال سةةيما التعلةةيم االبتةةداإ ( وريةةة
كوراي الشعبية الد قراطية)؛
 171-110تكثيةةف اجل ةةود الراميةةة لص ُتسةةني حقةةوق اإلنسةةان املكفولةةة للمةرأة،
ومكافحة اال ار ابلبشر ،والعنف العاإل  ،واستغالل النساء واألطفال (النرويج)؛
 172-110للغةاء احلظةةر الة ي يةةز ضةةد املةرأة والقاضة بعةةدر السةةماح بزواج ةةا
جمددا ابل مرور  120يوم ا من طالا ا أو فسخ زواج ا (ميسلندا)؛
 173-110مواصلة عمل األليات اجلاريةة لتحقيةق التكةافؤ بةني اجلنسةني ومتكةني
املرأة (اهلند)؛
 174-110مواصةةلة تنفي ة سياسةةة املسةةاواة بةةني اجلنسةةني لكفالةةة تعمةةيم مراعةةاة
املنظور اجلنساين يف يل القااعات والربامج (ابكستان)؛
 175-110مواص ةةلة تعزي ةةز الة ةربامج الرامي ةةة لص التو ةةدي للتميي ةةز ض ةةد النس ةةاء
والفتيات ،وتعزيز املساواة بني اجلنسني (الفلبني)؛
 176-110مواصةةلة تنفية سياسةةة املسةةاواة بةةني اجلنسةةني بتعمةةيم مراعةةاة املنظةةور
اجلنساين يف يل القااعات والربامج ( ورية الو الد قراطية الشعبية)؛
 177-110ماةةاعفة ج ةةود القاةةاء علةةى التمييةةز ضةةد املةرأة يف اجملةةال القةةانوين،
ووض ةةل ح ةةد للممارس ةةات الا ةةارة والقوال ةةب النماي ةةة التمييزي ةةة الة ة تك ةةون املة ةرأة
الكمبودية ضحية هلا (أورواواي)؛
 178-110مواصلة تعزيز التدابري الرامية لص الن وض قوق املةرأة ،مبةا يف لةك
القااء على يل أصكال التمييز والعنف ضد املرأة (ملديف)؛
 179-110كفال ةةة بة ة ل ج ةةود للقا ةةاء عل ةةى ي ةةل أص ةةكال العن ةةف والتميي ةةز
القاإمني على نوع اجلنس ،وضمان متكني يل الفئات الاعيفة (نيبال)؛
 180-110تعزيز اجل ةود الراميةة لص محايةة حقةوق أضةعف الفئةات ،مثةل النسةاء
واألطفة ةةال و وي اإلعااة ةةة ،مة ةةن أجة ةةل منة ةةل ومكافحة ةةة اسة ةةتغالل عمة ةةل األطفة ةةال
واستغالهلم جنسيا ،فاالا عن أصكال العنةف األخةر  ،مبةا يف لةك العنةف العةاإل
(ليااليا)؛
 181-110تعزية ة ةةز دور امل ة ة ةرأة ووضة ة ةةع ا ،وتعزية ة ةةز ومحاية ة ةةة حقة ة ةةوق األطفة ة ةةال
واألصمياع وي اإلعااة يف اجملتمل ( ورية الو الد قراطية الشعبية)؛
 182-110ت ةةوفري ت ةةدريب للزامة ة عل ةةى لجة ةراءات االدع ةةاء يف ح ةةاالت العن ةةف
القاإم على نوع اجلنس لفاإدة موظف لنفةا القةانون واملةوظفني القاةاإيني ( وريةة
مولدوفا)؛
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 183-110وةي مةا يكفة مةن املةوارد البشةرية واملاليةة إلنشةاء زسةة مراكةةز
جامعة للميدمات على األال لول عار  2024بغية تقدمي خدمات الةدعم ابجملةان
لاحااي العنف القاإم على نوع اجلنس (أسماليا)؛
 184-110لجراء ُتقيقات صاملة يف حاالت العنف العةاإل واجلنسة  ،وضةمان
اكمة اجلناة وتعويا الاحااي تعويا ا كافي ا ( ورية مولدوفا)؛
 185-110لصالح التشريعات الوطنية ددك تعزيز محاية النسةاء واألطفةال مةن
العنف العاإل (االُتاد الروس )؛
 186-110تعزيةةز األليةةات القاةةاإية ملكافحةةة العنةةف اجلنسة والعةةاإل واال ةةار
املساإل (تواو)؛
ابلبشر ،وتنفي برانمج للتوعية والتثقيف بشهنن
 187-110وضةةل تةةدابري ملموسةةة ترم ة لص ضةةمان عةةدر تسةةرب الفتيةةات فعلي ة ا
من املدارس (الدامنرل)؛
 188-110التجرمي الوةريت لتجنيةد األطفةال دون سةن  18عامة ا واسةتميدام م
يف النزاعات املسلحة واجلماعات املسلحة من اري الدول (اجلبل األسود)؛
 189-110ا ا يل التدابري املناسبة حلماية األطفال من االستغالل اجلنسة ،
ال س ةةيما يف س ةةياق "س ةةياحة دور األيت ةةار" ،مب ةةا يف ل ةةك بتعزي ةةز اإلط ةةار التنظيمة ة ،
وت ةةدابري ل ك ةةاء ال ةةوع بة ة لك ،وض ةةمان التحقي ةةق يف ي ةةل االدع ةةاءات ،وتع ةةويا
الاحااي ،ومعاابة اجلناة (الربتغال)؛
 190-110لنفا السن القانونية للزواج حلظةر زواج األطفةال ،وتشةجيل محةالت
التوعية الرامية لص منل زواج األطفال (الربتغال)؛
 191-110حظر اال ار اجلنس ابألطفال اانوانا يف سةياق خاةة العمةل الوطنيةة
اجلديةةدة للقاةةاء علةةى اال ةةار ابلبشةةر و ةريب م اةةري القةةانوين ،واسةةتغالل العمةةال،
واالستغالل اجلنس (لسبانيا)؛
 192-110مواص ةةلة تعزي ةةز الق ةةوانني واأللي ةةات الة ة ُتظ ةةر ي ةةل أص ةةكال س ةةوء
معامل ةةة األطف ةةال وُتم ةةي م م ةةن العم ةةل القس ةةري واالس ةةتغالل واالعت ةةداء اجلنس ةةيني
(بروين دار السالر)؛
 193-110مواصلة ضمان التنفي الفعال حلاةة العمةل الوطنيةة للحةد مةن عمةل
األطفال للفمة ( 2025-2016ملديف)؛
 194-110تعة ةةديل التش ة ةريعات الوطنية ةةة لاة ةةمان توافق ة ةةا مة ةةل اتفااية ةةة حقة ةةوق
الافةةل ،مةةل ليةةالء ا تمةةار خةةاع ألحكةةار القةةانون اجلنةةاإ ونظةةار ااةةاء األحةةداث
(أورواواي)؛
 195-110مواصلة اجل ود الرامية لص تعزيز مشاركة وي اإلعااة (الفلبني)؛
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 196-110لنشاء تغاية اانونية ضرورية يف جمةال محايةة وي اإلعااةة ،مةن أجةل
محايةةة احتياجةةا م االجتماعيةةة  -التعليميةةة والوةةحية ،ال سةةيما أكثةةر االحتياجةةات
أمهية (لسبانيا)؛
 197-110احلة ةةد مة ةةن الفقة ةةر بة ةةني وي اإلعااة ةةة ،وتعزية ةةز لمكانية ةةة وصة ةةوهلم لص
الو ة ةةندوق ال ة ةةوطين للا ة ةةمان االجتم ة ةةاع يف الس ة ةةنوات املقبل ة ةةة ( وري ة ةةة لية ة ةران
اإلسالمية)؛
 198-110مواصةةلة تعزيةةز حقةةوق األصةةمياع وي اإلعااةةة مةةن خةةالل احلاةةة
االسماتيجية الوطنية للحكومة (بروين دار السالر).
 -111يل االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ة ا التقريةر تع نةرب عةن مواةف الدولةة
(الةةدول) الة اةةدمت ا و/أو الدولةةة موضةةوع االسةةتعراض .وينبغة أالَّ يُف ةةم أاةةا ُتظةةى بتهنييةةد
الفريق العامل ُككل.
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