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مقدمة
 -١عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور الادامل ،املنادف وفقدا لقدرار قلد قدو
اإلنس ددان  ،١/٥دورت ددث ال مند د م ددن  ٧إىل  ١٨أاير/م ددايو  .٢٠١٨وأُج ددر االس ددتعراض املتعل ددق
أبوزبكستان يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف  9أاير/مايو  .٢٠١٨وترأس وفد أوزبكستان ،أكمدل
سعيدوف ،رئي اللجنة املعنية ابملؤسسات الدميقراطيدة واملنممدات دحل امكوميدة وتيادات امكدم
الذايت للمواطن التابعة للغرفة التاريعية للربملان (أويل قل ) .واعتمد الفريق العامدل ،يف جلسدتث
العاشرة املعقودة يف  ١١أاير/مايو  ،٢٠١٨التقرير املتعلق أبوزبكستان.
 -٢ويف  ١٠كددانون ال اي/يندداير  ،٢٠١٨اختددار قلد قددو اإلنسددان فريددق املقددررين التددايل
(اجملموعة ال منية) من أجل تيسحل استعراض امالة يف أوزبكستان :كوت ديفوار ،واململكة العربية
السعودية ،وسلوفاكيا.
 -٣ووفق دال للفق ددرة  ١٥م ددن مرف ددق ق درار قلد د ق ددو اإلنس ددان  ،١/٥والفق ددرة  ٥م ددن مرف ددق
قراره  ،٢١/١٦صدرت الواثئق التالية أل راض استعراض امالة يف أوزبكستان:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقال للفقرة (١٥أ) ()A/HRC/WG.6/30/UZB/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدتث مفوضية األمدم املتحددة السدامية مقدو اإلنسدان وفقدال
للفقرة (١٥ب) ()A/HRC/WG.6/30/UZB/2؛
(ج) م د د ددوجم أعدت د د ددث مفوض د د ددية األم د د ددم املتح د د دددة الس د د ددامية مق د د ددو اإلنس د د ددان وفقد د د دال
للفقرة (١٥ج) (.)A/HRC/WG.6/30/UZB/3
 -٤وأُ يلددإ إىل أوزبكسددتان ،عددن طريددق اجملموعددة ال منيددة ،قائمددة أسددالة أعددداا سددلفال أملانيددا
والربازيددل والربتغددال وبلجيكددا وتادديكيا وسددلوفينيا والسددويد وليمتناددتاين واململكددة املتحدددة لربي انيددا
العمم ددي ونيرلن دددا الا ددمالية .وميك ددن االط ددممل عل ددي ت ددذه األس ددالة يف املوق ددع الا ددبكي اخل ددارجي
لمستعراض الدور الاامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -٥قددال وفددد أوزبكسددتان إن أول تقريددر برملدداي يادددر باددفن الددة قددو اإلنسددان يف البلددد
قد نار ،وإنث جير تنفيذ إصدم إدار واسدع الن دا  ،كمدا أنادب مكتدم أمد ممدا األعمدال
التجارية ،وا تفلإ أوزبكستان ،يف عام  ،٢٠١٧بسنة اموار مع الاعم واملااحل اإلنسانية.
 -٦ومددن اإلجدرااات الرئيسددية األخددرذ الدديت ا ددذت سددن تادريع باددفن مراقبددة أعمددال أع دداا
امكومة ،اعتمده الربملان يف عدام  .٢٠١٧وقدد ت دور اجملتمدع املددي األوزبكدي ت دورال فعليدال .وتدرذ
امكومة أن لرأ كل مواطن أمهية ،وللمواطن أدوات شىت لمتاال املباشر .وتتماشي كدل تدذه
التدددابحل مددع اس دلاتيجية العمددل املتعلقددة ابجملدداالت اإلاائيددة اخلمسددة ذات األولويددة يف أوزبكسددتان
لفلة .٢٠٢١-٢٠١٧
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 -٧وكانددإ أوزبكسددتان مددن بلدددان نسدديا الوسد ي السددباقة إىل إنادداا مؤسسددة وطنيددة مقددو
اإلنسان .وبذلإ جهود متواصلة للت قيد يف قدال قدو اإلنسدان ،يدن تدنمم دورات دراسدية
يف كل الفاول املدرسية ويف اجلامعة.
 -٨وت لبددإ اجلهددود الراميددة إىل ضددمان جهدداز ق ددائي مسددتقل قددا تعددديل الدسددتور .فقددد
ُ لإ جلنة انتماب الق اة اليت كانإ ع لسل ة الرئي وأناب قل أعلدي للق داا بوصدفث
أعلددي تياددة ق ددائية ،ومددن مركدمال دسددتورايل .وكلفددإ ائياددة اجلديدددة ابختيددار الق دداة وإعمددال املبدددأ
الدس ددتور الس ددتقمل الق دداا .وأص ددب الق دداة يعين ددون للعم ددل م دددذ امي دداة؛ ويتقاع ددد الق دداة
ببل ددو هم  ٦٥س ددنة ،بينم ددا يتقاع ددد ق دداة ابكم ددة العليددا ببل ددو هم  ٧٠س ددنة .ونق ددل تق ددد ال دددعم
املاد والتقين للمحاكم مدن وزارة العددل إىل ابكمدة العليدا ذاادا .ومدن األم لدة علدي التقددم ابدرز
يتعدد عددد مدن برئدإ سدا تهم ٤
تو أنث يف عام  ،٢٠١٧برئإ سا ة  ٢٦٢شماال يف
أشدما يف عدام  .٢٠١٦وعددموة علدي ذلد  ،صددرت أ كددام الدربااة أو العقددوابت دحل السددالبة
للحريددة يف ق ددااي ابرزة مهددإ صددحفي مسددتقل ومدددافع عددن قددو اإلنسددان اام دوا بتقددوي
النمام الدستور .
 -9ومشل ددإ إص ددم ات اجملتم ددع امل دددي املتعلق ددة ابملنمم ددات ددحل امكومي ددة إلغ دداا إجد درااات
تسددجيل املنممددات ددحل امكوميدة الدديت كانددإ تتسددم ب ددابع تقييددد ددحل مددربر ،وإعفااتددا مددن ١٠
أند دوامل م ددن ال د درائم ،ورف ددع القي ددود املفروض ددة عل ددي ف ددت س دداابت ما ددرفية واألخ ددذ ابلتس ددجيل
اإللكلوي .ويعمل يف أوزبكسدتان مدا يميدد علدي  9 ٢٠٠منممدة دحل كوميدة ،أقيمدإ ئدا "دور
للمنممات حل امكومية" لكي تستمدمها قانل.
 -١٠وفيم ددا يتعل ددق ابلفس دداد ،ص ددين ق ددانون جدي ددد با ددفن ص ددفقات الاد دراا امكومي ددة لتعمي ددم
الافافية يف صفقات الاراا العمومي والق اا علي الفساد.
 -١١وأناب يف عام  ،٢٠١٧مكتم أم مما األعمال التجاريدة ابعتبداره تيادة دحل ق دائية
أنا دداإ مماي ددة ق ددو أص ددحاب املا دداريع .وت ددو مس ددتقل ع ددن ائيا ددات امكومي ددة واملس ددؤول
امكددومي وال يسدداال إال ىقت ددي الدسددتور والقدوان  .ويفددلض يف أناد تث ومهامددث الدديت ينممهددا
قانون ُسن يف نب/أ سد  ،٢٠١٧أن حتددد السياسدة امكوميدة الراميدة إىل الددفامل عدن املبدادرة
ام ددرة وت ويرت ددا ،وتكف ددل ا د دلام ائيا ددات امكومي ددة مق ددو أص ددحاب املا دداريع ،وتق ددد ال دددعم
القانوي ئم ،وضمان رية تنميم املااريع .وقد نمرت ابلفعل فيمدا يميدد علدي  ١ ٥٠٠شدكوذ،
وأناب خط تاتفي مباشدر وموقدع شدبكي للتواصدل مدع منممدي املاداريع .وفيمدا يتعلدق ىقل دات
اس ددتعادة ق ددو أص ددحاب املا دداريع ،ف ن ددث م ددن أص ددل  ٢٠ال ددة ،وجه ددإ  ٨إن ددذارات وأقيمد دإ
دعواين ق ائيتان بقيمة  ٥٠٠ ٠٠٠سوم.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -١٢أدىل  ٧٧وف دددال ببي ددانت ،أنن دداا جلس ددة التح دداور .وت ددرد التوص دديات املقدم ددة أنن دداا جلس ددة
التحاور يف الفرمل ال اي من تذا التقرير.
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 -١٣ور بددإ بلجيكددا ابإلف دراج عددن عدددد مددن السددجناا السياسددي وبتمفي د بع د القيددود
املفروضددة علددي ريددة التعبددحل .ددحل أةددا أشددارت إىل ائددوة الكبددحلة القائمددة ب د االلتمامددات الدوليددة
ألوزبكستان وتنفيذتا علي أرض الواقع.
 -١٤وأشددادت األرجنت د ابعتمدداد أوزبكسددتان السدلاتيجية عملهددا املتعلقددة ابجمل داالت اإلاائيددة
اخلمسة ذات األولوية.
 -١٥وشجعإ بلغداراي أوزبكسدتان علدي ا داذ خ دوات لتنفيدذ التادريعات والسياسدات العامدة
اجلديددة ،وتعميددم اسددتقمل وفعاليدة مفددوض قددو اإلنسدان (أمد املمددا ) ،وفقدا للمبدداد املتعلقددة
ىركم املؤسسات الوطنية لتعميم ومحاية قو اإلنسان (مباد ابري ).
 -١٦ويف معرض إشادة كندا بتاد أوزبكستان للتحدايت يف قال قو اإلنسدان ،ىدا يف
ذل عمل األطفال يف ق امل الق ن ،أعربإ عن أملها يف أن تواصدل أوزبكسدتان إ دراز تقددم يف
التاد مل ايقة األشما  ،ىا يف ذل اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدي والاحفيون.
 -١٧وأعربددإ شدديلي عددن تقددديرتا لتعدداون الدولددة م دع األمددم املتحدددة وللتعددديمت الدسددتورية
املمتلفة اليت أدخلإ لتوسيع ن ا امقو ومحاية امرايت .وأعربدإ عدن أسدفها لتعليدق تسدجيل
املنممد ددات الدوليد ددة مقد ددو اإلنسد ددان .وال مد ددإ شد دديلي يد دداب امل د درأة يف وفد ددد الدولد ددة موض د دومل
االستعراض.
 -١٨ور بدإ الاد ابجلهدود الديت بدذلتها أوزبكسددتان لتعميدم قدو اإلنسدان ومحايتهدا ،ىددا يف
ذلد د التق دددم ال ددذ ش ددهدتث يف ق ددال التنمي ددة االقتا ددادية واالجتماعي ددة وام ددد م ددن الفق ددر ،ورف ددع
مسددتوايت املعياددة ،واملسدداواة ب د اجلنس د  ،وتعميددم قددو النسدداا واألطفددال واألشددما ذو
اإلعاقة والارائ ال عيفة األخرذ يف اجملتمع.
 -١9ور بإ كدوت ديفدوار بتعميدم تعداون الدولدة مدع مفوضدية قدو اإلنسدان ونليدات قدو
اإلنسددان .وشددجعإ أوزبكسددتان علددي تعميددم إطارتددا التادريعي مقددو اإلنسددان ،وال سدديما قددو
النساا واألطفال واألشما ذو اإلعاقة واملهاجرين.
 -٢٠ور بإ كواب ابلتددابحل املتمدذة لتعميدم قدو املدرأة وتوطيدد أركدان الق داا وأبدرزت حتسدن
نوعية التعليم املاهود علي مجيع املستوايت.
 -٢١وال مإ تايكيا ابتتمام اعتماد الدولدة السدلاتيجيتها للعمدل يف سدة قداالت إاائيدة
ذات أولوية يف أوزبكستان لفلة .٢٠٢١-٢٠١٧
 -٢٢ور بددإ مجهوريددة كددوراي الاددعبية الدميقراطيددة ابلتاددديق علددي عدددة صددكوة دوليددة ،و ددة
العمددل الوطنيددة لفددلة  ،٢ ٠١٦-٢٠١٤وتعميددم امدوار والتعدداون مددع نليددات األمددم املتحدددة وتوطيددد
اإلطار التاريعي مقو اإلنسان.
 -٢٣وأكدددت الددداارة علددي أن ام دوار مددع اللجنددة الفرعيددة ملنددع التعددذيم و ددحله مددن ضددروب
املعاملدة أو العقوبددة القاسددية أو المإنسددانية أو املهينددة لددث قيمددة عاليددة ابلنسددبة جلميددع الدددول العاملددة
علي منع التعذيم وسدوا املعاملدة .ومبدادرة اتفاقيدة منات دة التعدذيم مسدتعدة الستكاداف سدبل
مساعدة أوزبكستان.
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 -٢٤ور ب ددإ ما ددر ابجله ددود ال دديت تب ددذئا أوزبكس ددتان م ددن أج ددل مكافح ددة الفس دداد واالجت ددار
ابلبار ،وإبنااا نليات لتعميم ومحاية امقو املدنية والسياسية يف البلد.
 -٢٥وأعربددإ إسددتونيا عددن قلقهددا مالددة ريددة التعبددحل والتجمددع وامريددة النقابيددة و ريددة التنقددل،
ولتقددارير تفيددد ضدددول م ددايقة للاددحفي واملدددافع عددن قددو اإلنسددان وم دراقبتهم واعتقددائم
وا تجازتم تعسفال ،وتعذيبهم ،وإسااة معاملتهم.
 -٢٦وقالددإ فنلندددا إةدا ال تدمال قلقددة السددتمرار ورود تقددارير عددن التعددذيم وسددوا املعاملددة أنندداا
اال تجدداز والعمددل القسددر  ،ال سدديما يف جددين الق ددن .و ددإ أوزبكسددتان علددي ضددمان ا دلام
رية التعبحل وامرية النقابية و رية التجمع ،وفقال للمعايحل الدولية مقو اإلنسان.
 -٢٧ور بد ددإ فرنسد ددا ابلتحسد ددينات الد دديت أدخلد ددإ علد ددي اإلطد ددار التا د دريعي لسد دديادة القد ددانون
وابإلصم ات يف ق امل العدالة .وأشارت أي ال إىل امد مدن انتادار العمدل القسدر وتمايدد اميدم
املمنو للمجتمع املدي.
 -٢٨ور بددإ جورجيددا ددة العمددل الوطنيددة لتنفيددذ توصدديات اآلليددات الدوليددة مقددو اإلنسددان
وبتعاون الدولة مع املفوضية السامية مقدو اإلنسدان .وشدجعإ أوزبكسدتان علدي ا داذ خ دوات
ل مان تقيد السياسات والتاريعات ذات الالة تقيدال اتمال ابملعايحل الدولية.
 -٢9ور ب ددإ أملاني ددا ابإلص ددم ات ال دديت أجرا ددا أوزبكس ددتان وابلتمامه ددا ابلق دداا عل ددي عم ددل
األطفددال والعمددل القسددر  ،واإلف دراج عددن املعتقل د السياسددي ومنددع التعددذيم .وقالددإ إةددا تمددل
قلقددة للقيددود املفروضددة علددي اجملتمددع املدددي واملنممددات ددحل امكوميددة ،واسددتمرار ورود تقددارير عددن
التعذيم يف السجون.
 -٣٠ور بدإ ددان ابلتقدددم ابدرز يف محايددة قددو األشددما ذو اإلعاقدة .ددحل أةددا أعربددإ
عد ددن قلقهد ددا إزاا االدعد ددااات املتعلقد ددة ضد دداالت االعتقد ددال د ددحل القد ددانوي ألف د دراد األقليد ددات الدينيد ددة
وا تجازتم وتعذيبهم وإسااة معاملتهم وإدانتهم.
 -٣١ور بإ اليونن ة العمل الوطنية ( )٢ ٠١٦-٢٠١٤لتنفيذ التوصديات الادادرة عدن
اآلليات الدولية مقو اإلنسان .ور بدإ أي دال بدمايرة املقدرر اخلدا املعدين ضريدة الددين أو املعتقدد
األخحلة ألوزبكستان.
د ددة العم د ددل الوطني د ددة لتنفي د ددذ التوص د دديات الا د ددادرة ع د ددن تيا د ددات
 -٣٢وأش د ددادت ابرا د د دوا
املعاتدات ،وال سيما خ ة الدولة لت وير التعاون مع املفوضية السدامية مقدو اإلنسدان .كمدا أن
تنسيق اجلهود أمر ابلن األمهية يف التاديق علي صكوة قو اإلنسان.
 -٣٣وأشددادت تنغدداراي ابإلف دراج عددن السددجناا السياسددي وبتمفي د بع د القيددود املفروضددة
علي رية التعبحل .ور بدإ ابلدمايرات الديت أجراتدا يف عدام  ٢٠١٧مفدوض األمدم املتحددة السدامي
مقو اإلنسان واملقرر اخلا املعين ضرية الدين أو املعتقد ،ور بإ أي ال ري ة ال ريدق املتعلقدة
ابلتعاون مع املفوضية السامية مقو اإلنسان.
 -٣٤ويف معرض تر يدم نيسدلندا ابعتمداد خ دة عمدل ملكافحدة االجتدار ابألشدما  ،أعربدإ
عن قلقها لعدم التحقيق يف االجتار ابلنساا والفتيات واملم قة الق ائية عليث وإدانة مرتكبيث.

GE.18-11277

5

A/HRC/39/7

 -٣٥وأعربددإ ائنددد عددن تقددديرتا لتعميددم املركددم القددانوي ملكتددم مفددوض قددو اإلنسددان وتمايددد
فعاليددة املركددم الددوطين مقددو اإلنسددان .وأننددإ علددي بع د تدددابحل الرعايددة العامددة املتمددذة لادداحل
الفقراا واألطفال ذو اإلعاقة واملسن .
 -٣٦وأشددادت إندونيسدديا ابخل دوات املتمددذة للتاددديق علددي اتفاقيددة قددو األشددما ذو
اإلعاقة ،وابسلاتيجية العمل بافن اجملاالت اإلاائية اخلمسة ذات األولوية لفلة .٢٠٢١-٢٠١٧
 -٣٧وأنند ددإ مجهوريد ددة إي د دران اإلسد ددممية علد ددي الدولد ددة لتعاوةد ددا مد ددع اآلليد ددات الدوليد ددة مقد ددو
اإلنسددان ،وللم دوات املتمددذة للتاددديق علددي اتفاقيددة قددو األشددما ذو اإلعاقددة وللمرسددوم
الرائسي لعام  ٢٠١٧املتعلق بدعم األشما ذو اإلعاقة.
 -٣٨ور دم الع درا ابإلصددم ات الدسددتورية والتا دريعية الراميددة إىل تعميددم قددو اإلنسددان،
وابلربامج الوطنية ملكافحة الفساد واالجتار ابلبار.
 -٣9ور بإ بولندا ابجلهود اليت بذلتها أوزبكستان للتاديق علي اتفاقيدة قدو األشدما
ذو اإلعاقة.
 -٤٠وأنن ددإ إي الي ددا عل ددي تعمي ددم تع دداون الدول ددة م ددع املنمم ددات الدولي ددة ،و وارت ددا البند داا م ددع
اإلجرااات اخلاصة جملل قو اإلنسان ،واإلصم ات اجلارية املتعلقة ضقو اإلنسان.
 -٤١ور بددإ اليدداابن بتفكيددد الدولددة علددي اإلصددم ات الق ددائية واالجتماعيددة واالقتاددادية
وتعمي ددم اجملتم ددع امل دددي يف اس د دلاتيجية العم ددل املتعلق ددة ابجمل دداالت اإلاائي ددة اخلمس ددة ذات األولوي ددة
لفلة  ،٢٠٢١-٢٠١٧وقانون اإلجرااات اإلدارية وقانون التقاضي اإلدار .
 -٤٢ور ب ددإ كازاخس ددتان بد دمايدة التع دداون بد د أوزبكس ددتان وتيا ددات املعات دددات واإلجد درااات
اخلاصة جملل قو اإلنسان ،وابجلهود اليت بذلتها لتعميم استقمل السدل ة الق دائية ،وإصدم
نمددام اإلدارة العامددة وامفدداائ علددي الددوائم ب د األداين واألع درا  ،مددع تلبيددة اال تياجددات ال قافيددة
واللغوية لألقليات.
 -٤٣وال مإ الكويإ التقدم ابدرز يف ميددان قدو اإلنسدان ،ومكافحدة اإلرتداب ،وعددم
التمييم ،واملااركة السياسية واملدنية ،والتعاون مع نليات قو اإلنسان.
 -٤٤ور بإ قحل يمستان ابلتقددم الكبدحل ابدرز مندذ جولدة االسدتعراض السدابقة ،مادحلة إىل أن
التغي دحلات التا دريعية اجلديدددة واخل دوات العمليددة الدديت سدديكون ئددا نددحل تددام علددي تعميددم قددو
اإلنسان يف أوزبكستان.
 -٤٥ور بددإ مجهوريددة الو الدميقراطيددة الاددعبية ابسدلاتيجية العمددل املتعلقددة ابجملدداالت اإلاائيددة
اخلمسددة ذات األولويددة .كمددا ر بددإ ابلقددانون الددذ يكفددل املسدداواة يف امقددو والفددر بد املدرأة
والرجل.
 -٤٦ور بددإ ليتوانيددا بتعميددم الدولددة لتعاوة دا مددع مفوضددية قددو اإلنسددان والتقدددم ابددرز يف
الق دداا علددي عمددل األطفددال ،وابإلفدراج عددن الناد اا السياسددي واملدددافع عددن قددو اإلنسددان
والاحفي الذين ا تجموا.
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 -٤٧ور بإ ماليماي ابلتقدم ابرز يف املساواة ب اجلنس وتعميم ومحاية قو املرأة وال فدل
واألش ددما ذو اإلعاق ددة .كم ددا ر ب ددإ ابلتق دددم اب ددرز يف الت قيد د يف ق ددال ق ددو اإلنس ددان،
والرعاية االجتماعية ،والاحة ،وامد من الفقر والق اا عليث.
 -٤٨ور ب ددإ مل دددي ابجله ددود املبذول ددة لتعمي ددم مكت ددم مف ددوض ق ددو اإلنس ددان وفقد دال ملب دداد
ابري د  .ور بددإ أي دال ددة العمددل الوطنيددة لتنفيددذ التوصدديات الاددادرة عددن اآلليددات الدوليددة مقددو
اإلنسان واسلاتيجية العمل املتعلقة ابجملاالت اإلاائية اخلمسة ذات األولوية لفلة .٢٠٢١-٢٠١٧
 -٤9وأقددرت املكسددي بسياسددة التفددت الدديت تنتهجهددا امكومددة والتدددابحل املتمددذة باددفن مسددفلة
اإلعاقة.
 -٥٠ور بد ددإ اجلبد ددل األسد ددود ابالتفد ددا مد ددع املفوضد ددية السد ددامية مقد ددو اإلنسد ددان ،وأتابد ددإ
ابمكومة أن توجث دعوة دائمة إىل مجيع اإلجرااات اخلاصة .ودعإ الدولة إىل إلغاا املادة ١٢٠
من القانون اجلنائي ،اليت جترم ممارسة اجلن ابللاضي ب الذكور البالغ .
 -٥١وأنددا املغددرب علددي اس دلاتيجية العمددل املتعلقددة ابجملدداالت اإلاائيددة اخلمسددة ذات األولويددة
لفددلة  ٢٠٢١-٢٠١٧وابخل دوات الدديت ا ددذاا الدولددة للتاددديق علددي اتفاقيددة قددو األشددما
ذو اإلعاقددة .ور ددم ابلتدددابحل املتمددذة يف قدداالت مكافحددة الفسدداد والعن د املنددميل ،والتعلدديم،
والاحة ومتك املرأة.
 -٥٢وقددال وفددد أوزبكسددتان إنددث فيمددا يتعلددق بدين الق ددن ،ا ددذت تدددابحل للق دداا علددي العمددل
القسر  .وقد تناول الرئي املسفلة وأنااإ جلنة برملانية ل مان ا لام قو العمدال .وقدال إن
امكومة تعمل مع مم لي "محلة الق ن" ،وتدي منممدة دوليدة دحل كوميدة ترصدد ق دامل الق دن يف
مجيع أحناا العا  .وا ذت تددابحل شدىت لتحسد امالدة :فدمادت أجدور اجلدين بنسدبة  ٢٥٠يف املائدة
يف عددام ٢٠١٧؛ وأجددر اسددتعراض شددامل للق ددامل برمتددث ،مددن المراعددة إىل اجلددين؛ وجيددر الددتمل
التدرجيي من زراعة الق ن يف األراضي املنمف ة العائد .وبلن اإلنتداج السدنو مدن خيدوق الق دن
دوايل طددن وا ددد؛ ويعددا  ٧٢,٥يف املائددة مددن اددول الق ددن ،وتددو مددا مي ددل  ٧٥٠ ٠٠٠طددن.
وأسددفر ماددروعان رئيسدديان إلنتدداج الق ددن ىيمانيددة قدددرتا  ٤٦٤مليددون دوالر عددن تددوفحل مددا يميددد
علي  ٦ ٥٠٠فرصة عمل.
 -٥٣وذكر الوفد أن تددابحل للحمايدة االجتماعيدة املوجهدة قدد ا دذت لاداحل األشدما ذو
اإلعاقددة .ويسددتمر بددذل اجلهددود ل ددمان تقيددد ائياكددل األساسددية ابتفاقيددة قددو األشددما ذو
اإلعاقددة وضددمان التاددديق علددي االتفاقيددة .وتعمددل مددا يقددارب  ٢٠منممددة ددحل كوميددة باددورة
مباش ددرة ملسد دداعدة األش ددما ذو اإلعاق ددة ،يف د د تق دددم مد ددا يميد ددد عل ددي  ٦٠٠منممد ددة ددحل
كوميددة مسدداعدة إضددافية ،ىددا يف ذلد دورات قانيددة يف لغددة اإلشددارة وطريقددة بريددل .وجيددر ا دداذ
خ د دوات ل د ددمان حتس د د نوعيد ددة اجلرا د ددة اللقيعيد ددة و حلتد ددا مد ددن أدوات إعد ددادة التفتيد ددل المزمد ددة
لألشد ددما ذو اإلعاقد ددة .وقد ددد أعلن د دإ امكومد ددة عد ددن بد ددرنمج للفد ددلة  ٢٠٢٠-٢٠١٧لد دددعم
األشما ذو اإلعاقة.
 -٥٤وتؤكد اجلهود الرامية إىل منع العند يف أمداكن اال تجداز ومحايدة املدواطن مدن التعدذيم
علددي املنددع .ويف عددام  ،٢٠١٧ا ددذت تدددابحل إضددافية لتعميددم ال ددمانت مقددو و درايت املدددعي
عل دديهم .وطبق ددإ ابلكام ددل امل ددادة  ١م ددن اتفاقي ددة منات ددة التع ددذيم و ددحله م ددن ض ددروب املعامل ددة
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أو العقوبدة القاسدية أو المإنسدانية أو املهيندة ىقت دي املددادة  ٢٣٥مدن القدانون اجلندائي ،الديت تددن
عل ددي م ددر التع ددذيم .وأ دددنإ إج د درااات الا ددكوذ با ددفن الس ددلوة ددحل املا ددرومل للم ددو ف
املكلفد د إبنف دداذ القد دوان  .وم ددن اآلن فا دداعدال ،س دديقوم امل دددعون الع ددامون ابلتحق ددق املن ددتمم م ددن
ددروف ابتجد دمين يف مراف ددق ام ددب اال تي دداطي أو مراك ددم اال تج دداز ابالس ددتعانة أبدوات املراقب ددة
السمعية والبارية .وابإلضافة إىل ذل  ،يقوم أمد املمدا الربملداي وأمد ممدا األعمدال التجاريدة
برصد مستقل .وأ دنإ قيود جديدة فيما يتعلق ىقبولية األدلة .فدم تقبدل األدلدة إذا حل امادول
عليها ب ريقة حل قانونية أو ب ريقدة االفدة للقدانون اجلندائي؛ أو إذا انتهكدإ قدو املددعي عليدث
أننداا اإلجدرااات؛ أو إذا وردت املعلومددات مددن ماددر قهددول؛ أو إذا تسددتوف الاددهادة املعددايحل
امل لوبة.
 -٥٥وأبل د ددن الوف د ددد ع د ددن اجله د ددود املبذول د ددة ملن د ددع التع د ددذيم يف أم د دداكن اال تج د دداز .وحل تركي د ددم
م ددا يق ددارب  ٢ ٥٠٠ك ددامحلا للمراقب ددة ابلفي ددديو يف مراف ددق ام ددب اال تي دداطي ومراك ددم اال تج دداز؛
وركب د ددإ  ١٢٣ك د ددامحلا يف ال د ددمنزن ،ووض د ددعإ خ د ددط للكي د ددم  ٢٨٥ك د ددامحلا إض د ددافية .ول د ددمان
االستجابة يف الوقإ املناسم للبم ات الديت يقددمها املواطندون بادفن داالت التعدذيم ،فتحدإ
وزارة الاددؤون الداخليددة ،يف عددام  ٢٠١٧أمدداكن خاصددة لتلقددي شددكاوذ املدواطن وإ التهددا .وقددد
أودمل ما يقارب  ٤٠شكوذ بافن األشما ابتجدمين ،وأسدفرت عدن إعفداا  ١٠مسدؤول مدن
مهامهم.
 -٥٦وقددد سددن قددانون يف  ١٧نيسددان/أبريل  ٢٠١٨ملكافحددة االجتددار ابلباددر .وىلددة اجددة إىل
مواامة القانون اجلنائي مع الادكوة الدوليدة ذات الادلة ،مدن قبيدل اتفاقيدة األمدم املتحددة ملكافحدة
اجلرميددة املنممددة عددرب الوطنيددة .ومددن اخل دوات اجلددديرة ابلددذكر واملتمددذة علددي الاددعيد الددوطين إنادداا
جلنة مالكة ب الوكاالت ملكافحة االجتار ابلبار .ويف عام  ،٢٠١٧بلدن قمدومل الق دااي اجلنائيدة
الدديت أقيمددإ ألسددباب االسددتغمل اجلنسددي  ٢٠٤ق ددااي ،كمددا بلددن عدددد الق ددااي اجلنائيددة أل دراض
االستغمل يف العمل  ٣٢ق ية ( ين اخنف عددتا من  ٨١ق ية يف عام .)٢٠١٦
 -٥٧وا ددذت تدددابحل إضددافية ل ددمان املسدداواة ب د اجلنس د  .وتقددوم جلنددة امل درأة بدددور نادديط
للغايددة يف تددذا الادددد ،كمددا سددن قددانون ملكافحددة العن د املنددميل .وعلددي الاددعيد الددوطين ،يوجددد
ما يميدد علدي  ٣٠قدانونل بادفن محايدة املسداواة بد اجلنسد  .وجيدر بدذل اجلهدود ل دمان املسداواة
يف األجددر عددن العمددل املتسدداو القيمددة .ووضددعإ خ ددط إلنادداا مناددم أم د ممددا األطفددال
والاباب.
 -٥٨ور بإ نيبال ابلتفكيد علي مكافحة الفساد ،ومكافحة االجتار ابلبار ،وتعميدم الادحة
والتعلدديم اجليددد .كمددا ر بددإ بتواصددل الدولددة مددع مفوضددية األمددم املتحدددة السددامية مقددو اإلنسددان
وسددائر نليددات األمددم املتحدددة مقددو اإلنسددان .ودعددإ نيبددال أوزبكسددتان إىل مواصددلة ا دداذ تدددابحل
لتعميم استقمل الق اا ،ومكافحة العن املنميل والعن اجلنساي وضمان املساواة ب اجلنس .
 -٥9ور بددإ تولندددا ابل دمايرات الدديت قددام هبددا إىل أوزبكسددتان املفددوض السددامي واملقددرر اخلددا
املعين ضريدة الددين أو املعتقدد يف عدام  .٢٠١٧ور بدإ أي دال ابجلهدود املبذولدة للق داا علدي عمدل
األطفال والتادديق علدي مجيدع اتفاقيدات منممدة العمدل الدوليدة ذات الادلة .وأعربدإ عدن أسدفها
مالد ددة امل ليد ددات وامل لي د د وممدوجد ددي امليد ددل اجلنس ددي ومغد دداير ائويد ددة اجلنسد ددانية و د دداملي صد ددفات
اجلنس .
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 -٦٠وأش ددادت نيج ددحلاي بتع دداون الدول ددة م ددع نلي ددات ق ددو اإلنس ددان .ور ب ددإ ددط الدول ددة
وبراقه ددا املتعلق ددة ضق ددو اإلنس ددان ،واجله ددود ال دديت ب ددذلتها ل دددعم مب دداد املس دداواة وع دددم التميي ددم،
ومكافحة اإلرتاب.
 -٦١وال م ددإ الن د درويج االنفت ددا الكب ددحل ألوزبكس ددتان وما دداركتها الدولي ددة ،وإط ددم سد درا
السددجناا السياسددي  ،وشد م أمسدداا األفدراد مددن القدوائم السددوداا ،وزايدة ريددة الاددحافة والتقدددم
ابرز يف إلغاا العمل اجلرب  .حل أنث ال تمال ىلة قيود مفروضة علدي اجملتمدع املددي ،و ريدة التعبدحل
وامرية النقابية و رية املعتقد.
 -٦٢وأعربددإ عُمددان عددن تقددديرتا للتعددديمت الدديت أدخلددإ علددي الدسددتور يف عددام ،٢٠١٧
ولقوان وأنممة دعم اخلدمات االجتماعية للمسن واألشما ذو اإلعاقة والفادات ال دعيفة
األخرذ.
 -٦٣ور بددإ ابكسددتان ابلتدددابحل املتمددذة باددفن قددو اإلنسددان وام درايت ،وبددربنمج العمددل
ملكافحة االجتار ابلبار لفلة .٢٠١٨-٢٠١٧
 -٦٤وأننإ تندوراس علي أوزبكستان لتنفيذ للتوصيات اليت قبلتها.
 -٦٥وأننإ الفلب علي أوزبكستان جلهودتدا الراميدة إىل إضدفاا ال دابع املؤسسدي علدي محايدة
ضددحااي االجتددار ابلباددر مددن خددمل تددوفحل الدددعم ال د  ،وكددذل حتسد اإلطددار املعيددار مددن أجددل
تعميم محاية قو اإلنسان وامرايت األساسية.
 -٦٦ور بإ نيرلنددا بتعداون الدولدة املتمايدد مدع اآلليدات الدوليدة مقدو اإلنسدان ،كمدا يتجلدي
ذل يف زايرات املفوض السامي واملقرر اخلا املعين ضريدة الددين أو املعتقدد .وقالدإ إندث ال تدمال
ترد تقارير عن استمدام التعذيم وسوا املعاملة ضد املعتقل والسجناا ،وم دايقة املددافع عدن
قو اإلنسان والاحفي ومنتقد امكومدة واعتقدائم وا تجدازتم تعسدفال ،وتعدذيبهم ،وإسدااة
معاملتهم.
 -٦٧وأق د ددرت الربتغ د ددال ابإلص د ددم ات اجلاري د ددة ال د دديت تق د ددوم هب د ددا أوزبكس د ددتان ل د ددمان التنميد د دة
االجتماعية  -االقتاادية.
 -٦٨وأننإ ق ر علي التعديمت الدستورية لتعميم قو اإلنسان ،واعتماد اسلاتيجية عمل
باددفن اجملدداالت اإلاائيددة اخلمسددة ذات األولويددة واخل ددة الراميددة إىل دعددم األشددما ذو اإلعاقددة.
ور بإ أي ا ابجلهود اليت بذلإ لتحس املساواة يف الفر لفائدة األشما ذو اإلعاقة.
 -٦9ور ب ددإ مجهوري ددة ك ددوراي ابلت دددابحل املتم ددذة لتعمي ددم اس ددتقمل الق د دداا ،وإض ددفاا ال د ددابع
املؤسس ددي عل ددي ابكم ددة الدس ددتورية ،وابلتع ددديمت ال دديت أدخل ددإ عل ددي ق ددانون اجلنس ددية واللد دوائ
املعتمدة لمايدة رية التنقل داخل امدود وعربتا.
 -٧٠ور ددم االحتدداد الروسددي ابجلهددود الدديت تبددذئا أوزبكسددتان مددن أجددل املوافقددة علددي خ ددط
العمددل الوطنيددة لتنفيددذ التوصدديات املقدمددة م ددن تياددات املعاتدددات ،وتعددديل الدسددتور ،وال س دديما
األ كام املتعلقة ابلرقابة العامة علي األنا ة اليت تقوم هبا السل ات.
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 -٧١وأقرت اململكة العربية السعودية بمايدة مستوذ تعاون أوزبكسدتان مدع تيادات املعاتددات
واإلجد درااات اخلاص ددة ،واعتمادت ددا مل ددذكرة التف دداتم بد د املرك ددم ال ددوطين مق ددو اإلنس ددان واملفوض ددية
السامية مقو اإلنسان.
 -٧٢وأنن د ددإ الس د ددنغال عل د ددي أوزبكس د ددتان لتا د ددديقها عل د ددي اتفاقي د ددة منمم د ددة العم د ددل الدولي د ددة
(رقددم  )٨٧باددفن امريددة النقابيددة ومحايددة ددق التنمديم لعددام  ١9٤٨وخ هددا الراميددة إىل التاددديق
علي اتفاقية قو األشما ذو اإلعاقة.
 -٧٣وأننددإ ص دربيا علددي الدولددة للتدددابحل املتمددذة جلعددل املؤسسددات الوطنيددة مقددو اإلنسددان
تتماش ددي م ددع مب دداد ابري د د والعتم دداد خ ددط عم ددل لتنفي ددذ املع ددايحل الدولي ددة مق ددو اإلنس ددان.
وشجعإ أوزبكستان علي ا اذ تدابحل للق اا علي الوفيات النفاسية ووفيات الرضع.
 -٧٤وأشددادت سددلوفاكيا ابجلهددود املبذولددة لتعميددم ريددة وسددائط اإلعددمم والتعدداون الفعلددي مددع
منممة العمل الدولية يف مكافحة عمل األطفال .وأعربدإ عدن قلقهدا ألن العديدد مدن الادحفي
ال يمالون رتن اال تجاز.
 -٧٥ور ب د ددإ س د ددلوفينيا بتحسد د د ال د ددة ق د ددو اإلنس د ددان ،وأش د ددارت إىل التع د دداون النا د ددط
ألوزبكستان مع اجملتمع املدي لتعميم النمام الق ائي والتوعية ضقو اإلنسان .وذكدرت مدا أفادتدث
التقارير من عمل قسر و روف عمل خ رة.
 -٧٦و إ إسدبانيا أوزبكسدتان علدي التادد للتمييدم ضدد امل ليدات وامل ليد وممدوجدي امليدل
اجلنسددي ومغدداير ائويددة اجلنسددانية و دداملي صددفات اجلنسد  ،وا دداذ خ دوات للتحقيددق واملعاقبددة
علي أعمال العن وجرائم الكراتية.
 -٧٧وال م د ددإ دول د ددة فلس د د م د ددع التق د دددير اخل د دوات ال د دديت ا د ددذاا أوزبكس د ددتان إلدخ د ددال
إص ددم ات مماي ددة ق ددو اإلنس ددان وتوقي ددع م ددذكرة التف دداتم ب د املرك ددم ال ددوطين مق ددو اإلنس ددان
واملفوضية السامية مقو اإلنسان.
 -٧٨وتددرذ السددويد ،أن أوزبكسددتان ا ددذت خ دوات إجيابيددة مددن أجددل حتس د الددة قددو
اإلنسددان ،مددن قبيددل اإلف دراج عددن املدددافع عددن قددو اإلنسددان ومراجعتهددا للعديددد مددن األ كددام
ابلسددجن .ومددع ذل د  ،ف د ن عددددال ددحل معددروف مددن األش دما ال يمالددون يف السددجن بددتهم ذات
بواعن سياسية.
 -٧9وأننددإ سويس درا علددي أوزبكسددتان إلصددم ااا الواسددعة الن ددا وشددجعتها علددي التنفيددذ
التام السلاتيجيتها اإلاائية لفلة  .٢٠٢١-٢٠١٧ور بإ ابإلفراج عن سدجناا الدرأ  ،دحل أةدا
ال م ددإ م ددع القل ددق أن العدي ددد م ددن األش ددما ال يمال ددون تج دمين بس ددبم إع دراهبم ع ددن نرائه ددم
السياسية.
 -٨٠وأقددرت طاجيكسددتان ابلتدددابحل الدديت ا ددذاا أوزبكسددتان العتمدداد خ ددة العمددل مددن أجددل
ت ددوير التعدداون مددع املفوضددية السددامية مقددو اإلنسددان ،ومكافحددة االجتددار ابلباددر ،وتددوفحل اممايددة
القانونية والرعاية ال بية ل حااي االجتار ابلبار ،وكذل اخل وات اليت ا ذاا للق اا علي عمل
األطفال والعمل القسر .
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 -٨١وأنند ددإ تو د ددو علد ددي أوزبكسد ددتان للتحسد ددينات الد دديت أُدخلد ددإ علد ددي اإلطد ددار الدسد ددتور
والتا دريعي ،واعتم دداد املع ددايحل الدولي ددة لتعمي ددم التع دداون م ددع تيا ددات املعات دددات و حلت ددا م ددن نلي ددات
قو اإلنسان.
 -٨٢وال مإ تركمانستان ارتفامل مستوذ التعاون ب أوزبكسدتان واملفوضدية السدامية مقدو
اإلنسان وتياات املعاتدات واإلجرااات اخلاصدة واملنممدات الدوليدة دحل امكوميدة بادفن مسدائل
قو اإلنسان و رايتث.
 -٨٣ور بدإ اإلمددارات العربيددة املتحدددة ابعتمدداد عددد مددن خ ددط العمددل الوطنيددة ،واستفسددرت
عمددا إذا كانددإ ىل ددة أ اسددتنتاجات أوليددة حل التوصددل إليه ددا منددذ أن اعتم دددت أوزبكسددتان خ ددة
عملها الوطنية بافن االجتار ابلبار يف العام السابق.
 -٨٤وال مددإ اململكددة املتحدددة لربي انيددا العممددي ونيرلندددا الاددمالية الت ددورات اإلجيابيددة الدديت
شهداا الدة قدو اإلنسدان يف أوزبكسدتان ،بدل أشدارت أي دال إىل الادوا ل املتبقيدة فيمدا يتعلدق
ضرية التعبحل وامرية النقابية.
 -٨٥وأش ددادت ال ددوالايت املتح دددة األمريكي ددة أبوزبكس ددتان للم دوات املتم ددذة لتوس دديع ن ددا
اميددم املتددا للمجتمددع املدددي ،وامددد مددن التحدددايت ائيكليددة للمنممددات ددحل امكوميددة .و ددإ
أوزبكستان علي مواصلة جهودتا الرامية إىل التاد للتعذيم ،وعلي دعوة املقدرر اخلدا املعدين
ىسددفلة التعددذيم و ددحله مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو المإنسددانية أو املهينددة إىل زايرة
البلد .وال مإ مع القلق القيود الواسعة الن ا املفروضة علي النااق الديين السلمي واسدتمرار
ورود تقارير عن االت العمل القسر للبالغ .
 -٨٦وأشادت أورو وا بتنفيذ أوزبكستان خل ط عملها ،ىا يف ذل اسدلاتيجيتها اإلاائيدة.
وأعربددإ عددن أملهددا يف أن تنمددر الدولددة يف مسددفلة التاددديق علددي نمددام رومددا األساسددي واتفاقيددة
محاية قو مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرتم.
 -٨٧وأشددادت مجهوريددة فنددمويم البوليفاريددة ددط الدولددة للحمايددة االجتماعيددة لكبددار السددن
واألش د ددما ذو اإلعاق د ددة ،وسياس د ددات الرعاي د ددة ال بي د ددة لس د ددكان املن د دداطق الريفي د ددة ،واألمه د ددات
واألطفال ،والنمام الوطين لألتداف اإلاائية الذ يركم علي العمالة وامماية االجتماعية.
 -٨٨ور بد ددإ الد دديمن ابجلهد ددود الد دديت بد ددذلتها أوزبكسد ددتان لتعميد ددم قد ددو اإلنسد ددان ،وال سد دديما
اعتمادتددا السدلاتيجية العمددل باددفن سددة قدداالت إاائيددة ذات أولويددة وتعميددم ال ددمانة الدسددتورية
فيما يتعلق بتقد الاكاوذ إىل السل ات.
 -٨9وأننددإ أفغانسددتان علددي كومددة أوزبكسددتان جلهودتددا الراميددة إىل تددوفحل أسددباب التمكد
ملكتم مفوض قو اإلنسان ،وشجعإ الدولدة علدي ا داذ املميدد مدن اإلجدرااات لتعميدم قدو
اإلنسان ومحايتها.
 -9٠وأننددإ اجلمائددر علددي الدولددة لتنفيددذتا لددربنمج العمددل مددن أجددل مكافحددة االجتددار ابلباددر
وإدماج مجيع فاات قو اإلنسان يف اسلاتيجية العمل املتعلقة ابجملاالت اإلاائية اخلمسدة ذات
األولوية ،وشجعإ أوزبكستان علي رصد نتائج اخل وات املتمذة.
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 -9١وأنن ددإ الربازي ددل عل ددي أوزبكس ددتان جله ددوده املتواص ددلة م ددن أج ددل ام ددد م ددن الفق ددر ،وت ددوفحل
إمكانيد ددة اماد ددول علد ددي خد دددمات التعلد دديم والاد ددحة ومكافحد ددة وفيد ددات الرضد ددع وسد ددوا التغذيد ددة.
وشجعإ الدولة علي توجيث دعوة دائمة إىل اإلجرااات اخلاصة.
 -9٢وش ددجعإ أرميني ددا أوزبكس ددتان عل ددي توس دديع ن ددا الت دددريم والت قي د يف ق ددال ق ددو
اإلنسدان .وال مدإ اسدتمدام الدولدة لتكنولوجيدا املعلومدات واالتاداالت امدي دة يف واراادا مدع
اجلمهددور ،وشددجعإ أوزبكسددتان علددي تعميددم ام دوار العددام و دوار اجملتمددع املدددي يف تنفيددذ ب درامج
قو اإلنسان.
 -9٣وأننإ أسلاليا علي أوزبكستان ملرسدومها بادفن مكافحدة العمدل القسدر وللتقددم الدذ
أ رزتث يف محاية رية التعبحل .ور بإ ابلتدابحل اليت ا ذاا الدولة لتحس الة قو اإلنسدان
الواجبة للمحتجمين وتعميم امماية من سوا املعاملة والتعذيم.
 -9٤وأشددادت أذربيجددان إبأددازات أوزبكسددتان يف إدراج املعددايحل الدوليددة مقددو اإلنسددان يف
النمدام التعليمددي الددوطين .وأننددإ علددي أوزبكسددتان للتقدددم ابددرز يف تقددد اخلدددمات العامددة ب ريقددة
تتسم ابلافافية والكفااة.
 -9٥وأشددادت بدديمروس ابلددنهج الاددامل واملعمددم الددذ اتبعتددث أوزبكسددتان يف تنفيددذ سياسددة
قددو اإلنسددان مددن خددمل اس دلاتيجية العمددل املتعلقددة ابجملدداالت اإلاائيددة اخلمسددة ذات األولويددة
والتدددابحل املتمددذة لتعميددم العمالددة ،وحتس د نوعيددة اخلدددمات العامددة ،وزايدة التعدداون مددع املفوضددية
السامية مقو اإلنسان ومكتبها اإلقليمي.
 -9٦وقددال وفددد أوزبكسددتان إن البلددد يسددعي جاتدددال إىل ضددمان قددو الاددحفي و درايام
وتعميم رية وسائط اإلعمم يف العمدل .وقدال إن اضد هاد الادحفي ال يعدد ق دية ،كمدا ورد يف
تعليق ليتوانيا الذ يفيد أبنث لي تناة أ صحفي تجم اليال يف البلد.
 -9٧وفيما يتعلق ابملسدائل املتادلة ابمل ليدات وامل ليد وممدوجدي امليدل اجلنسدي ومغداير ائويدة
اجلنس ددانية و دداملي ص ددفات اجلنس د  ،ف د ن أوزبكس ددتان ،ش ددفةا ش ددفن س ددائر ال دددول األع دداا يف
منمم ددة التع دداون اإلس ددممي ،تر ددم يف امف دداائ عل ددي الق دديم األس ددرية ،وابلت ددايل ال تعت ددمم تع ددديل
املادة  ١٢٠من القانون اجلنائي.
 -9٨وفيمددا يتعلددق ابلفجددوة القائمددة بد املندداطق ام درية واملندداطق الريفيددة ،ذكددرت أوزبكسددتان
أبةا تويل األولوية ملمتل التوصيات املتعلقدة ابلسدكن المئدق .وقدد أعلندإ عدن بدرنمج وطدين يف
عددام  ٢٠١٦أسددفر عددن تاددييد  ١٨ ٠٠٠مبددا قهددم جتهي دمال جيدددال وجتديددد  ١٣٠ ٠٠٠مبددا يف
املناطق الريفية .وعموة علي ذل  ،حل التم يط إلعفاا من اإلجيار مين مرة وا دة لتسهيل إقرار
سددند امللكيددة .وجددرذ ا دداذ خ دوات أخددرذ إل دددال تغي دحلات اقتاددادية ونقافيددة سيسددتفيد منهددا
مجيع سكان املناطق الريفية ،فيما يتعلق ،يف مجلة أمور ،ابمق يف العمل المئدق ،والتعلديم والرعايدة
الاحية امليسورة التكلفة.
دداالت انعدددام اجلنسددية .فمددمل السددنوات اخلم د
 -99وجيددر بددذل جهددود ازمددة خلف د
املاضددية ،منحددإ اجلنسددية األوزبكيددة ملددا قموعددث  ١ ٥٠٠شددم مددن عدددميي اجلنسددية .وعددموة
علي ذل  ،جير بذل جهود شاملة ل مان تسجيل مجيع املواليد .ويف التقرير األخحل ،أوضحإ
منممد ددة األمد ددم املتحد دددة لل فولد ددة (اليونيس د د ) أبن معد دددل تسد ددجيل املواليد ددد يف أوزبكسد ددتان قد ددد
12
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بلددن  ١٠٠يف املائ ددة .وابإلض ددافة إىل ذل د  ،حل تنم دديم محل ددة لتسددجيل األطف ددال با ددكل مباش ددر يف
املن دداطق النائي ددة .وتع ددد من ق ددة ض ددر اآلرال م ددن األول ددوايت اإلاائي ددة للحكوم ددة .ويف ع ددام ٢٠١٧
لو دده ،اددل مددا يقددارب  ١٥٠ ٠٠٠شدم علددي ميدداه الاددرب املفموندة بف ددل جتديددد أنبيددم
املي دداه ومنا دددت اإلم ددداد ابملي دداه .وخاا ددإ امكوم ددة مبل ددن  ٢.٥بلي ددون دوالر م ددن أج ددل تنمي ددة
املن قة.
 -١٠٠وأبل د ددن الوف د ددد قلد د د ق د ددو اإلنس د ددان أبن أوزبكس د ددتان ق د ددد وجه د ددإ ،للم د ددرة األوىل يف
رف  ١٥سنة ،دعوة إىل املقرر اخلا املعين ضرية الدين أو املعتقد .وتعتمم الدولة العمل باورة
ونيقددة مددع املقددرر اخلددا املعددين ابسددتقمل الق دداة وابددام  .ومددن أولددوايت اإلصددم الق ددائي
الراتن التاديق علي االتفاقيدات الدوليدة وصدكوة األمدم املتحددة .وعلدي سدبيل امل دال ،ستاداد
أوزبكستان قريبال علي اتفاقية قو األشما ذو اإلعاقة.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١٠١درس تتز أوزبكستتتتان التوصتتتيات املقدم تتة ح أثنتتتاء جلس تتة التحاور/املعروضتتتة أد
وأعربز عن أتييدها هلا:
 ١-١٠١التصتتديق علتتو صتتكو حقتتوق اإلنستتان التتي مل تصت ط فر تا يهتتا بعتتد
وال ستتيما االتفاةيتتة الدوليتتة حمايتتة حقتتوق يتتا العمتتار املهتتاجرين وأ تراد أستتره
واتفاةية القضاء علتو يتا أاتكار التمييتز ضتد املترأة واتفاةيتة حقتوق ا ات ا
ذوي اإلعاةة والربوتوكور االختياري امللحق هبا واالتفاةية اخلاصتة بوضتا الالج ت
والربوتوك ت تتور امللح ت تتق هب ت تتا ون ت تتاة روم ت تتا ا ساست ت ت للمحكم ت تتة اجلنا ي ت تتة الدولي ت تتة
والربوتوك تتور االختي تتاري التفاةي تتة مناهض تتة التع تتويري وم تتو م تتن ض تترو املعامل تتة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (هندوراس)؛
 ٢-١٠١التصتتديق علتتو الربوتوكتتور االختيتتاري التفاةيتتة مناهضتتة التعتتويري ومتتو
م تتن ض تترو املعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية أو املهين تتة ون تتاة روم تتا
ا ساس ت للمحكمتتة اجلنا يتتة الدوليتتة واتفاةيتتة حقتتوق ا ا ت ا ذوي اإلعاة تتة
والربوتوك تتور االختي تتاري التفاةي تتة حق تتوق الطف تتل املتعل تتق إبجت تراء تق تتدم ال الم تتات
(إس انيا)؛
 ٣-١٠١التصديق علو الصكو الدولية الي مل تنض إليها الدولة بع ُد (تومو)؛

 ٤-١٠١التصديق علو الصتكو الر يستية حقتوق اإلنستان التي مل تصت ط الدولتة
فر ا يها بعد (كوت ديفوار)؛
 ٥-١٠١التصديق علو الربوتوكور االختياري التفاةية القضاء علو يا أاكار
التمييز ضد املرأة (الدامنر )؛
 ٦-١٠١التصتتديق علتتو الربوتوكتتور االختيتتاري التفاةيتتة مناهضتتة التعتتويري ومتتو
من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (الدامنر )؛
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 ٧-١٠١التصديق علو الربوتوكور االختيار التفاةية مناهضة التعويري ومتو متن
ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (إستونيا)؛
 ٨-١٠١الن تر ح مستةلة التصتديق علتتو الربوتوكتور االختيتاري التفاةيتة مناهضتتة
التعتتويري ومتتو متتن ضتترو املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو املهينتتة
(ما )؛
 9-١٠١التصديق علو الربوتوكور االختيار التفاةية مناهضة التعويري ومتو متن
ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (اليو ن)؛
 ١٠-١٠١التصتتديق علتتو الربوتوكتتور االختيتتار التفاةيتتة مناهضتتة التعتتويري ومتتو
من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (ليتوانيا)؛
 ١١-١٠١التصديق علو الربوتوكور االختياري التفاةية مناهضتة التعتويري ومتو
من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (ايل )؛
 ١٢-١٠١التصتتديق علتتو الربوتوكتتور االختيتتار التفاةيتتة مناهضتتة التعتتويري ومتتو
من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (السنغار)؛
 ١٣-١٠١التصتتديق علتتو الربوتوكتتور االختيتتاري التفاةيتتة حقتتوق الطفتتل املتعلتتق
إبجراء تقدم ال المات (سلو اكيا)؛
 ١٤-١٠١التصديق علو االتفاةية الدولية حماية حقوق يتا العمتار املهتاجرين
وأ ت تراد أست تتره ومضت تتاعفة جهودهت تتا الراميت تتة إ التصت تتديق علت تتو اتفاةيت تتة حقت تتوق
ا ا ا ذوي اإلعاةة (إندونيسيا)؛
 ١٥-١٠١التصديق علو االتفاةية الدولية حمايتة يتا ا ات ا
القسري (العراق)؛

متن االختفتاء

 ١٦-١٠١التصديق علو االتفاةية الدولية حمايتة يتا ا ات ا متن االختفتاء
القستتري مستتةلة االختفتتاء القستتري مشتتكلة عامليتتة ملحتتة علينتتا يعتا التصتتدي هلتتا
(الياابن)؛
 ١٧-١٠١التصديق علو االتفاةية الدولية حمايتة يتا ا ات ا
القسري (السنغار)؛

متن االختفتاء

 ١٨-١٠١الن ر ح مسةلة االنضماة إ اتفاةيتة حقتوق ا ات ا ذوي اإلعاةتة
والربوتوكتتور االختيتتاري امللحتتق هبتتا والربوتوكتتور االختيتتاري التفاةيتتة حقتتوق الطفتتل
املتعلت تق إبجت تراء تق تتدم ال الم تتات واتفاةي تتة مناهض تتة التع تتويري وم تتو م تتن ض تترو
املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو املهينتتة واتفاةيتتة القضتتاء علتتو يتتا
أاكار التمييز ضد املرأة (جورجيا)؛

14

 ١9-١٠١التصديق علو اتفاةية حقوق ا ا ا

ذوي اإلعاةة (ابرامواي)؛

 ٢٠-١٠١التصديق علو اتفاةية حقوق ا ا ا

ذوي اإلعاةة (العراق)؛

GE.18-11277

A/HRC/39/7

 ٢١-١٠١تستريا عمليتة التصتديق علتو اتفاةيتة حقتوق ا ات ا
(كازاخستان)؛

ذوي اإلعاةتتة

 ٢٢-١٠١التعجي تتل ابلتص تتديق عل تتو اتفاةي تتة حق تتوق ا ات ت ا
(عمان)؛

ذوي اإلعاة تتة

 ٢٣-١٠١التصديق علو االتفاةية الدولية حمايتة حقتوق يتا العمتار املهتاجرين
وأ ت ت تراد أس ت تتره واتفاةي ت تتة من م ت تتة العم ت تتل الدولي ت تتة بش ت تتةن العم ت تتار املنت ت تزلي 2011
(رة ( )189الفل )؛
 ٢٤-١٠١التصديق علو اتفاةية حقوق ا ا ا

ذوي اإلعاةة (ةطر)؛

 ٢٥-١٠١تس تريا اجلهتتود الراميتتة إ التصتتديق علتتو اتفاةيتتة حقتتوق ا ا ت ا
ذوي اإلعاةة (اململكة العربية السعودية)؛
 ٢٦-١٠١التصديق علو اتفاةية حقوق ا ا ا

ذوي اإلعاةة (أرمينيا)؛

 ٢٧-١٠١التصديق علو اتفاةية عدة تقادة جرا احتر واجلترا املرتك تة ضتد
اإلنسانية (أرمينيا)؛
 ٢٨-١٠١مواصتتلة احتتوار متتا ال لتتدان املعنيتتة والوكتتاالت الدوليتتة وا تمتتا املتتد
متتتن أجت تتل حس ت ت حالت تتة حقت تتوق اإلنست تتان نت تتا ح ذل ت ت حالت تتة النست تتاء وا ففت تتار
وا ا ا ذوي اإلعاةة (الياابن)؛
 ٢9-١٠١التصت تتديق علت تتو ن ت تتاة رومت تتا ا ساس ت ت للمحكمت تتة اجلنا يت تتة الدوليت تتة
واالنضت تتماة إ االتفت تتاق املتعلت تتق ابمتيت تتازات وحصت تتا ت ا كمت تتة اجلنا يت تتة الدوليت تتة
(إستونيا)؛
 ٣٠-١٠١التصت تتديق علت تتو ن ت تتاة رومت تتا ا ساس ت ت للمحكمت تتة اجلنا يت تتة الدوليت تتة
(آيسلندا)؛
 ٣١-١٠١توجيتتد دعتتوة رإيتتة إ يتتا املكلف ت بتتوالدت ا م ت املتحتتدة التتوين
مل ي ز بعد ح فل اهت لزدرة أوزبكستان (هنغارد)؛
 ٣٢-١٠١توجي تتد دع تتوة دا م تتة إ اإلجت تراءات اخلاص تتة ل تتس حق تتوق اإلنس تتان
(بولندا)؛
 ٣٣-١٠١دعوة املقرر اخلا املعين نسةلة التعتويري ومتو متن ضترو املعاملتة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملقرر اخلا املعين حبالة املدا ع عن
حقوق اإلنسان (النرويج)؛
 ٣٤-١٠١توجيد دعوة مفتوحة إ املكلف بوالدت ح إفار اإلجراءات اخلاصتة
وإ آليات حقوق اإلنسان (هندوراس)؛
 ٣٥-١٠١توجيد دعوة دا مة إ اإلجراءات اخلاصة (الربتغار)؛
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 ٣٦-١٠١التصتتديق علتتو اتفاةيتتة عتتاة  1954بشتتةن وضتتا ا ا ت ا عتتد
اجلنسية واتفاةية عاة  1961بشةن خفض حاالت انعداة اجلنسية (سلو اكيا)؛
 ٣٧-١٠١التصتتديق علتتو االتفاةيتتة اخلاصتتة بوضتتا الالج ت والربوتوكتتور اخلتتا
بوضا الالج (الربازيل)؛
 ٣٨-١٠١مواصت تتلة تعاو ت تتا مت تتا آلي ت تتات ا مت ت ت املتح ت تتدة وهي ت تتات املعاه ت تتدات
(املغر )؛
 ٣9-١٠١مواصتتلة تواصتتلها وتعاو تتا متتا آليتتات ا مت املتحتتدة حقتتوق اإلنستتان
(ابكستان)؛
 ٤٠-١٠١مواص تتلة التع تتاون ال ن تتاء م تتا آلي تتات ا مت ت املتح تتدة حق تتوق اإلنس تتان
(فاجيكستان)؛
 ٤١-١٠١تعزيتتز التعتتاون متتا من ومتتة ا مت ت املتحتتدة ح جمتتار حقتتوق اإلنس تتان
(اجلزا ر)؛
 ٤٢-١٠١مواصتتلة تعاملهتتا الفعلتت متتا املكلف ت بتتوالدت ح إفتتار اإلجتتراءات
اخلاص تتة ل تتس حق تتوق اإلنس تتان وهي تتات املعاه تتدات واملفوض تتية الس تتامية حق تتوق
اإلنسان (أذربيجان)؛
 ٤٣-١٠١االس تتتمرار ح تعزيزه تتا لس تتيادة الق تتانون ع تتن فري تتق التط ي تتق امللم تتوس
للتشريعات اجلديدة ( رنسا)؛
 ٤٤-١٠١ض تتمان احت تشاة الش تتفا ية واإلنص تتا ح م تتنط ا راضت ت والتس تتهيالت
العقارية للمستثمرين ( رنسا)؛
 ٤٥-١٠١مواصت تتلة اجلهت تتود الراميت تتة إ تعزيت تتز اإلفت تتار القت تتانو الت تتوفين حقت تتوق
اإلنسان (جورجيا)؛
 ٤٦-١٠١وضتتا خطتتة وفنيتتة اتتاملة حقتتوق اإلنستتان أتختتو ح االعت تتار التزاماهتتتا
الدولية وتوجد جهود التنسيق ب خمتلف خطت العمتل الوفنيتة والتربامج احكوميتة
(ابرامواي)؛
 ٤٧-١٠١مواص تتلة اجله تتود امل وول تتة بش تتةن التثقي تتف ح جم تتار حق تتوق اإلنس تتان
لفا دة املوظف والسلطات (املغر )؛
 ٤٨-١٠١الن ر ح اختاذ متا يلتزة متن تتدابو أخترا لضتمان تعزيتز ووايتة حقتوق
اإلنسان واحردت ا ساسية نا يتمااو ما التزاماهتا وتعهداهتا الدولية (نيجود)؛
 ٤9-١٠١مواص تتلة عمله تتا ملواءم تتة تشت تريعاهتا الوفني تتة م تتا االلتزام تتات الدولي تتة
وزبكستان (االحاد الروس )؛
 ٥٠-١٠١مواص تتلة الت تتدابو الرامي تتة إ مكا ح تتة الفس تتاد ال س تتيما م تتن خ تتالر
اعتم تتاد ة تتانون ملكا ح تتة الفس تتاد ن تتا يتماا تتو م تتا املع تتايو الدولي تتة ح ه تتوا ا تتار
(اجلزا ر)؛
16
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 ٥١-١٠١مواصلة تط يق ج ابتكارية واخشاعات تكنولوجية وتطويرها من أجتل
التقدم الفعار لل دمات العامة (أذربيجان)؛
 ٥٢-١٠١مواءمة التشريا ا ل ملكا حة اإلرها ما اإلفار الدويل ذي الصلة
(املكسي )؛
 ٥٣-١٠١اختتتاذ اإلج تراءات الالزمتتة لصتتون حقتتوق اإلنستتان ح ستتياق مكا حتتة
اإلرها (أ غانستان)؛
 ٥٤-١٠١توسيا نطاق خطة العمل الوفنية حقوق اإلنسان من خالر ات اع ج
اامل للنهوض بتعزيز وواية حقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛
 ٥٥-١٠١مواصتتلة املمارستتة املتمثلتتة ح اعتمتتاد خط ت وفنيتتة للعمتتل ح خمتلتتف
ا االت هبد حس حالة حقوق اإلنسان ح ال لد (فاجيكستان)؛
 ٥٦-١٠١مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة إ تعزيتتز املطسستتة الوفنيتتة حقتتوق اإلنستتان
ومواءمتها ما م ادئ ابريس (مصر)؛
 ٥٧-١٠١مواصتتلة تعزيتتز املركتتز التتوفين حقتتوق اإلنستتان ومكتتتري مفتتوض حقتتوق
اإلنسان (اهلند)؛
 ٥٨-١٠١مضتتاعفة اجلهتتود الراميتتة إ تعزيتتز مطسستتتها الوفنيتتة حقتتوق اإلنستتان
للتقيد ن ادئ ابريس (إندونيسيا)؛
 ٥9-١٠١تكثيتتف اجلهتتود الراميتتة إ مواءمتتة مطسستتتها الوفنيتتة حقتوق اإلنستتان
ما م ادئ ابريس (الفل )؛
 ٦٠-١٠١مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إ إنش تتاء مطسس تتة وفني تتة حق تتوق اإلنس تتان
تتوا ق ما م ادئ ابريس (ةطر)؛
 ٦١-١٠١إنش تتاء مطسس تتة وفني تتة حق تتوق اإلنس تتان تتماا تتو م تتا م تتادئ ابري تتس
(السنغار)؛
 ٦٢-١٠١ضمان متاا املطسسة الوفنية حقوق اإلنستان متااتيا ممتا متا م تادئ
ابريس (تومو)؛
 ٦٣-١٠١التتد ا بعمليتتة تكييتتف املطسستتات القا متتة بغيتتة إنشتتاء مطسستتة وفنيتتة
حقوق اإلنسان و قا مل ادئ ابريس (أورومواي)؛
 ٦٤-١٠١مواصلة اجلهود للتعجيتل ابعتمتاد ةتانون الرةابتة العامتة وإنشتاء جمتالس
عامة ح يا اهلي ات احكومية (اليمن)؛
 ٦٥-١٠١ضمان االتساق الكامل ملكتري مفوض حقوق اإلنستان (أمت امل تامل)
ما م ادئ ابريس (أ غانستان)؛
 ٦٦-١٠١فلتتري التعتتاون التقتتين متتا املفوضتتية الستتامية حقتتوق اإلنستتان إلنشتتاء
آلية وفنية دا مة ملتابعة تنفيو التوصيات الدولية حقوق اإلنسان (ابرامواي)؛
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 ٦٧-١٠١الن تتر ح إنش تتاء آلي تتة وفني تتة للتنس تتيق والتنفي تتو واإلب تتال واملتابع تتة
أو تعزيتتز ايليتتة القا متتة متااتتي ا متتا العناصتتر ا تتددة ح دليتتل املفوضتتية الصتتادر ح
عاة  2016بشةن ايليات الوفنية لإلبال واملتابعة (الربتغار)؛
 ٦٨-١٠١تعريتتف التمييتتز العنصتتري وإدراا يتتا العناصتتر التتواردة ح املتتادة 1
متتن االتفاةيتتة الدوليتتة للقضتتاء علتتو يتتا أاتتكار التمييتتز العنصتتري ح تش تريعاهتا
(كوت ديفوار)؛
 ٦9-١٠١اختت تتاذ يت تتا التت تتدابو املناس ت ت ة لتحس ت ت ال ت تترو املعيشت تتية جلميت تتا
ا تج ت تزين وكت تتول منت تتا أي ظت تتاهرة إلست تتاءة املعاملت تتة أو التعت تتويري ح الست تتجون
(اليو ن)؛
 ٧٠-١٠١ض تتمان حق تتوق ا تجت تزين والس تتجناء ح االتص تتار ألس تتره وا ف تتاء
والتشاور ما حماة من اختياره ح إفار من اخلصوصية والثقة (بولندا)؛
 ٧١-١٠١إمحت تتة إمكانيت تتة الوصت تتور إ أمت تتاكن االحتجت تتاز للم ت تراة
(ليتوانيا)؛

املست تتتقل

 ٧٢-١٠١مواصتتلة عمليتتة اإل تراا عتتن يتتا الستتجناء السياستتي إ جانتتري
القيت تتاة بعمليت تتة ملواءمت تتة التش ت تريعات مت تتا اإلفت تتار الت تتدويل اخلت تتا ابحقت تتوق املدنيت تتة
والسياسية (املكسي )؛
 ٧٣-١٠١مراجعت تتة املمارست تتات ح مرا ت تتق االحتجت تتاز مت تتن أجت تتل القضت تتاء علت تتو
است داة التعويري ومو من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية واست داة الرصد
املستقل والتحقيق بصورة ااملة ح االدعاءات املتعلقتة هبتو املمارستات ومقاضتاة
مرتك يها (كندا)؛
 ٧٤-١٠١إج ت تراء اإلصت تتالحات القضت تتا ية وإصت تتالو مطسست تتات الست تتجون و ق ت ت ا
للقانون الدويل (النرويج)؛
 ٧٥-١٠١اإل تراا عتتن يتتا ا ا ت ا
(السويد)؛

املستتجون بتتته ذات دوا تتا سياستتية

 ٧٦-١٠١إمتتالق ستتجن جاستتلي وتيستتو س ت ل الوصتتور الكامتتل دون عتتا ق
للجنتتتة الص تتليري ا وت تتر الدوليتتتة م ت تراض الرصتتتد والتصت تتديق علتتتو الربوتوكت تتور
االختياري التفاةية مناهضة التعويري ومو متن ضترو املعاملتة أو العقوبتة القاستية
أو الالإنسانية أو املهينة (أسشاليا)؛
 ٧٧-١٠١اإلدان تتة العلني تتة ملمارس تتة التع تتويري وإنش تتاء ن تتاة للتفت تتي املس تتتقل
ومراة تتة أم تتاكن االحتج تتاز م تتن أج تتل من تتا إمكاني تتة اللج تتوء إ التع تتويري ح أم تتاكن
االحتجاز تل (بلجيكا)؛
 ٧٨-١٠١تعزيت تتز ايليت تتة الوفنيت تتة ملنت تتا التعت تتويري والتصت تتديق علت تتو الربوتوكت تتور
االختياري التفاةية مناهضة التعويري ( رنسا)؛
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 ٧9-١٠١تعت تتديل املت تتادة  235مت تتن القت تتانون اجلنت تتا لضت تتمان توا ت تتق تعريت تتف
التعويري توا ق ا مم ا ما القانون الدويل حقوق اإلنسان ودعوة املقرر اخلا املعتين
نس تتةلة التع تتويري وم تتو م تتن ض تترو املعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية
أو املهينة إ زدرة أوزبكستان (أملانيا)؛
 ٨٠-١٠١اإل راا عن يا ا ا ا الوين سجنوا بغو وجد حق واختاذ املزيد
متتن التتتدابو اهلاد تتة إ وضتتا حتتد للتعتتويري وإستتاءة املعاملتتة ح مرا تتق االحتجتتاز
(هنغارد)؛
 ٨١-١٠١إجت تراء حقيق تتات ست تريعة ونزيه تتة و عال تتة ح ي تتا ادع تتاءات التع تتويري
وستوء املعاملتتة ومقاضتاة ومعاة تتة يتتا املستطول نتتن تتيه موظفتو إنفتتاذ القتتانون
والسجون (آيرلندا)؛
 ٨٢-١٠١اخت تتاذ ت تتدابو لوض تتا ح تتد للتع تتويري وتنفي تتو توص تتيات آلي تتات ا مت ت
املتحدة ح هوا الصدد (ايل )؛
 ٨٣-١٠١مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إ مكا ح تتة التع تتويري واملعامل تتة أو العقوب تتة
القاس تتية أو الالإنس تتانية أو املهين تتة م تتن خ تتالر حست ت تشت تريعات وإجت تراءات إنف تتاذ
القانون (االحاد الروس )؛
 ٨٤-١٠١التصت تتديق علت تتو الربوتوكت تتور االختيت تتاري التفاةيت تتة مناهضت تتة التعت تتويري
وإنشتتاء آليتتة وةا يتتة وفنيتتة و قت ا لتتول وتعزيتتز التحقيتتق واملالحقتتة القضتتا ية بشتتةن
يا ادعاءات التعويري (تشيكيا)؛
 ٨٥-١٠١االس تتتمرار ح ت تتو و الت تتدريري املناس تتري للمح تتام وامل تتدع الع تتام
والقضاة من أجل إجناز اإلصالحات القضا ية (الياابن)؛
 ٨٦-١٠١إنشتتاء آليتتات لالع تشا ابحقيقتتة وتعتتويض ضتتحاد أحتتدا أنتتد ان
(املكسي )؛
 ٨٧-١٠١اعتماد تشريا يضمن االستقالر التاة للقضاء وممارسة املهتن القانونيتة
و قا للمعايو الدولية (املكسي )؛

 ٨٨-١٠١مواص ت تتلة تعزي ت تتز اجله ت تتود اجلاريت ت تة الرامي ت تتة إ زددة ا ت تتفا ية س ت تتلطتها
القضا ية ( هورية كورد)؛

 ٨9-١٠١اختتتاذ يتتا التتتدابو الالزمتتة لضتتمان استتتقالر ونزاهتتة الن تتاة القضتتا
(سويسرا)؛
 9٠-١٠١مواص ت ت تتلة اخت ت ت تتاذ خطتت ت تتوات م ت ت تتن أج ت ت تتل تعزيتت ت تتز الن ت ت تتاة القضتت ت تتا
(فاجيكستان)؛
 9١-١٠١تنفيت تتو ا ولت تتودت الوفنيت تتة ح ميت تتدان احقت تتوق واحت تتردت الش صت تتية
(كواب)؛
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 9٢-١٠١التنفيو الكامل للمراسي احكومية الي ح ر التع تة القسترية للعتامل
ح القط تتاع الع تتاة والط تتال وت تتو و إمكاني تتة الوص تتور للمن م تتات م تتو احكومي تتة
املستقلة لرصد حقوق العمار (أسشاليا)؛
 9٣-١٠١مواصتتلة وتوستتيا اجلهتتود امل وولتتة يمتتا يتعلتتق حبريتتة التع تتو واإلعتتالة
( رنسا)؛
 9٤-١٠١اختاذ خطوات أخرا حثيثة من أجل زددة حرية الصحا ة (جورجيا)؛
 9٥-١٠١الستتماو لوستتا اإلعتتالة ابلعمتتل دون تتتدخل متتن احكومتتة وضتتمان
الوص تتور إ ي تتا مص تتادر املعلوم تتات ن تتا ح ذلت ت املص تتادر ا جن ي تتة واإلنشن تتز
(أملانيا)؛
 9٦-١٠١ر ا يا القيود املفروضة علو احق ح حرية الرأي والتع تو وضتمان
واية احق ح ا اهرة ابلدين ح السر والعلن واية كاملة وإعماهلا (ما )؛
 9٧-١٠١اختتتاذ التتتدابو الالزمتتة لضتتمان ممارستتة يتتا ا ات ا ممارستتة ستتلمية
حقهت ح حريتتة التع تتو و قت ا للمعتتايو الدوليتة وال ستتيما يمتا يتعلتتق ابملتتدا ع عتتن
حقوق اإلنسان (ا رجنت )؛
 9٨-١٠١اختتتتاذ تت تتدابو ملموست تتة لضت تتمان املمارس تتة املشت تتروعة للحت تتق ح حريت تتة
التع و واحرية النقابية وحرية املعتقد (النرويج)؛
 99-١٠١اإل ت تراا ع تتن ي تتا الص تتحفي ا تجت تزين ب تتته ذات دوا تتا سياس تتية
(سلو اكيا)؛
 ١٠٠-١٠١الكتتف عتتن ةمتتا الصتتحا ة احتترة املتجليتتة ح حتتاالت عنتتف الشتترفة
واالحتجاز والرةابة (سلو اكيا)؛
 ١٠١-١٠١مواءمتتة ا حكتتاة القانونيتتة التتي تقيتتد احتتق ح حريتتة التع تتو وحريتتة
وسا اإلعالة ما االلتزامات الدولية وزبكستان ح جمار حقوق اإلنستان نتا ح
ذل ت ت الست تتماو ابلوصت تتور الفعل ت ت إ املعلومت تتات وعلت تتو ا ت ت كة اإلنشنت تتز أيض ت تا
(السويد)؛
 ١٠٢-١٠١ضمان ممارسة كل ا راد نن تيه املتدا عون عتن حقتوق اإلنستان
والصحفيون حقه ح حرية التع و والوصور إ املعلومات (سويسرا)؛
 ١٠٣-١٠١ضت تتمان حريت تتة التع ت تتو والتجمت تتا واحريت تتة النقابيت تتة وإ ت تتاء مضت تتايقة
الص تتحفي وامل تتدا ع ع تتن حق تتوق اإلنس تتان وم تتن ارس تتون حقهت ت الدس تتتوري ح
االحتجاا السلم (اململكة املتحدة لربيطانيا الع مو وآيرلندا الشمالية)؛
 ١٠٤-١٠١اإل ت تراا ع تتن ي تتا ا ات ت ا املس تتجون عل تتو أس تتاس انتم تتا ه
السياست والكتتف عتتن استتت داة املتتادة  221متتن القتتانون اجلنتتا لتمديتتد أحكتتاة
السجن دون مربر (أسشاليا)؛
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 ١٠٥-١٠١مواصتتلة تنفيتتو التتتدابو الراميتتة إ توستتيا نطتتاق وصتتور العمتتوة إ
املعلومات القانونية وتوسيا نطاق العمل التثقيف املوجد ح هوا ا ار (بيالروس)؛
 ١٠٦-١٠١ضتتمان أن تكتتون يتتا ا اكمتتات نتتا يهتتا حماكمتتات ا ا ت ا
املتهمت ت ابإلره تتا أو يم تتا يتعل تتق ابلعض تتوية ح من م تتات ديني تتة حم تتورة مراعي تتة
للمعايو الدولية للمحاكمة العادلة ( نلندا)؛
 ١٠٧-١٠١الن تتر ح مستتةلة إلغتتاء اتترور التستتجيل املرهقتتة والقمعيتتة وإلغتتاء
املمارسات احكومية التدخلية نا ح ذل الرصد واالةتحاة والي تنته احق ح
حرية الدين أو املعتقد (ما )؛
 ١٠٨-١٠١اإل راا عن يا سجناء الرأي املعتقل أو ا تجزين تعسف ا بست ري
عقيدهت (ما )؛
 ١٠9-١٠١اعتمتتاد تتتدابو عالتتة لتعزيتتز ووايتتة حريتتة التتدين أو املعتقتتد ور تتا
القيود املتعلقة هبا ومنا التمييز (إيطاليا)؛
 ١١٠-١٠١مراجعت تتة أحكت تتاة القت تتوان اجلنا يت تتة واإلداريت تتة املتعلقت تتة حبريت تتة الت تتدين
أو املعتقتتتد لك ت ت تتقيتتتد ابملت تتادة  18مت تتن العهتتتد الت تتدويل اخلت تتا ابحقت تتوق املدنيت تتة
والسياسية (كندا)؛
 ١١١-١٠١مراجعة ما يسمو بقوان "التطر " الديين لر تا الصتفة اجلرميتة عتن
ا نش تتطة الديني تتة الس تتلمية وت س تتي ا تترور تس تتجيل ا موع تتات الديني تتة وإلغ تتاء
العقوابت علو املراسالت املتعلقة اب دبيات الدينية (الوالدت املتحدة ا مريكية)؛
 ١١٢-١٠١ال تتدع العل تتين لعم تتل امل تتدا ع وامل تتدا عات ع تتن حق تتوق اإلنس تتان
والصتتحفي املستتتقل وال ستتيما متتن ختتالر التحقيتتق املنهج ت ح حتتاالت أعمتتار
العنف أو املضايقة املوجهتة ضتده ومالحقتة مرتك يهتا وتعتويض ضتحادها وإعتادة
أتهيله (بلجيكا)؛
 ١١٣-١٠١كفالتتة القيتتاة بتحقيقتتات وريتتة ومستتتقلة واتتاملة ح يتتا التقتتارير
املتعلقة ابالعتداء علتو املتدا ع عتن حقتوق اإلنستان والصتحفي ونشتطاء ا تمتا
املد ومضايقته وتقدم املسطول عنها إ العدالة (إستونيا)؛
 ١١٤-١٠١إ تتاء تترم التشتتهو وإدراجتتد ضتتمن القتتانون املتتد ف ق تا للمعتتايو
الدولية (إستونيا)؛
 ١١٥-١٠١إارا ا تما املد ا وزبك واجلهات الفاعلتة الدوليتة علتو نطتاق
أوستتا ح تنفيتتو الق ترارات وال ستتيما ملنتتا التعتتويري وإة ترار حريتتة وستتا اإلعتتالة
وحس ظرو العمل أثناء جين حماصيل القطن ( رنسا)؛
 ١١٦-١٠١ضتتمان أن تعمتتل يتتا من متتات ا تمتتا املتتد ومن متتات حقتتوق
اإلنسان دون عا ق بر ا ارور التسجيل التقييدية وأن مة املوا قة الق ليتة املرهقتة
علو الربامج والرةابة علو املط وعات (أملانيا)؛
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 ١١٧-١٠١تو و املزيد من الدع لتيسو عمل ا تما املد (العراق)؛
 ١١٨-١٠١هتي تتة بي تتة آمن تتة لعم تتل امل تتدا ع ع تتن حق تتوق اإلنس تتان ن تتن تتيه
النساء املدا عات عن حقوق اإلنسان والتحقيق ح يتا التقتارير املتعلقتة نضتايقة
املدا ع عن حقوق اإلنسان (بولندا)؛
 ١١9-١٠١تعزيز اجلهتود الراميتة إ هتي تة بي تة كتن يهتا للصتحفي واملتدا ع
عتتن حقتتوق اإلنستتان واملن متتات متتو احكوميتتة العمتتل حبريتتة و قت ا للمعتتايو الدوليتتة
(إيطاليا)؛
 ١٢٠-١٠١مواصلة تقدم الدع ملن مات حقوق اإلنسان (الكويز)؛
 ١٢١-١٠١مراجعت ت تتة ةت ت تتانون حزيران/يونيت ت تتد  2015املتعلت ت تتق ابملن مت ت تتات مت ت تتو
احكومية والقوان املتعلقة ابلتشهو ملواءمتها ما املعايو الدولية نا يهتا التزامتات
أوزبكستان نوجري العهد الدويل اخلا ابحقوق املدنية والسياسية (ليتوانيا)؛
 ١٢٢-١٠١ضت تتمان ممارست تتة املن مت تتات مت تتو احكوميت تتة واملت تتدا ع عت تتن حقت تتوق
اإلنستتان والصتتحفي وستتا ر أ تراد ا تمتتا املتتد حقتتوه ح حريتتة التع تتو واحريتتة
النقابية والتجما السلم (ليتوانيا)؛
 ١٢٣-١٠١االتفاق علو موعد م كر ومض ور لتزدرة املقترر اخلتا
املدا ع عن حقوق اإلنسان علو النحو املوصو بد سابقا (آيرلندا)؛

املعتين حبالتة

 ١٢٤-١٠١م تتنط اإلذن م تتو املقي تتد ملن م تتات ا تم تتا امل تتد الوفني تتة والدولي تتة
إبجراء رصد مستقل وحر للتع ة القسرية املزعومتة للمتوافن متراض جتين القطتن
(سلو ينيا)؛
 ١٢٥-١٠١جع تتل عملي تتة وا تترور تس تتجيل املن م تتات م تتو احكومي تتة املس تتتقلة
العاملة ح جمار حقوق اإلنسان أكثر مرونة (إس انيا)؛
 ١٢٦-١٠١التنفيت تتو الكامت تتل للمرست تتوة الرملس ت ت املت تتطر  4أدر/مت تتايو 2018
(الوالدت املتحدة ا مريكية)؛
 ١٢٧-١٠١مواصتتلة تعزيتتز التمتتتا ابحتتق ح احريتتة النقابيتتة واحتتق ح املشتتاركة ح
الشتتطون العامتتة وتيستتو تستتجيل املن متتات متتو احكوميتتة وعملهتتا دون عوا تتق
نتتا يهتتا تل ت التتي تركتتز علتتو حقتتوق اإلنستتان وكتتول تستتهيل تستتجيل وعمتتل
ا حزا السياسية املعارضة (تشيكيا)؛
 ١٢٨-١٠١مواصلة جهودهتا ح جمتار ح تر الترق ومكا حتة اال تار اب ات ا
( هورية إيران اإلسالمية)؛
 ١٢9-١٠١مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إ مكا حتتة اال تتار ابل شتتر بصتتورة اتتاملة
و عالة (كازاخستان)؛
 ١٣٠-١٠١إدخار تعديالت علو القانون اجلنا ترتري املسطولية اجلنا ية علتو
اال ار اب ففار واستغالر ا ففار ح ال غاء وح املواد اإلابحية (ةوميزستان)؛
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 ١٣١-١٠١مضتتتاعفة اجلهتتتود ملكا حت تتة اال تتتار اب ا ت ت ا
املتصلة بد (نيجود)؛

واجلت ترا ا خت تترا

 ١٣٢-١٠١مض تتاعفة اجله تتود الرامي تتة إ مكا ح تتة اال تتار ابلنس تتاء وا فف تتار
وض تتمان احماي تتة املال م تتة للض تتحاد ع تتن فري تتق ختص تتيص امل تتوارد ال شت ترية واملالي تتة
للمطسسات املسطولة (هندوراس)؛
 ١٣٣-١٠١التنفي تتو الفع تتار للقت ترار الص تتادر ح  8آ /أمس تتطس  201٧ع تتن
جملتتس التتوزراء واختتتاذ مزيتتد متتن التتتدابو ا تتددة زمني ت ا ملكا حتتة يتتا أاتتكار التترق
والعمل القسري وال سيما ح ةطاع القطن واحرير (الربتغار)؛
 ١٣٤-١٠١املعاة ة علو كل أاكار اال ار ابلنساء وا ففار (دولة لسط )؛
 ١٣٥-١٠١اعتماد ج مشويل ح مكا حة ال غاء (دولة لسط )؛
 ١٣٦-١٠١مواصلة جهودها الرامية إ إحراز تقدة ملمتوس ح مكا حتة اال تار
ابل شر (تركمانستان)؛
 ١٣٧-١٠١تعزيز القوان املتعلقة حبماية ضتحاد اال تار ابل شتر وكفالتة تشتديد
العقوابت ضد املسطول عن اال ار (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 ١٣٨-١٠١مواصتتلة تعزيتتز الضتتما ت ضتتد استتت داة العمتتل القستتري ح ةطتتاع
القطن (إستونيا)؛
 ١٣9-١٠١إ تتاء العم تل القستتري بتتتدابو منهتتا إلغتتاء ن تتاة احصتتص ح ةطتتاع
القطن والسماو ابلرصد املستقل ح هوا الصدد ( نلندا)؛
 ١٤٠-١٠١مواصتتلة التعتتاون متتا من متتة العمتتل الدوليتتة بشتتةن مكا حتتة العمتتل
القسري ( رنسا)؛
 ١٤١-١٠١التعاون ما من مة العمل الدولية إل تاء االستت داة املنهجت للعمتل
القسري لل الغ ح ةطاع القطن ووضا خطة ااملة إل اء است دامد (كندا)؛
 ١٤٢-١٠١القضاء علو العمل القسري كليا نا ح ذل ح ةطاع جين القطن
متتن ختتالر اإلنفتتاذ الفعتتار لإلفتتار القتتانو التتوي ر تتر العمتتل القستتري وإخضتتاع
املسطول عن االنتهاكات للمساءلة (هولندا)؛
 ١٤٣-١٠١تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة إ حست ظتترو العمتتل ح ةطتتاع إنتتتاا القطتتن
وتعزيز الضما ت ضد است داة العمل القسري وخباصة عمل ا ففار (سلو ينيا)؛
 ١٤٤-١٠١مواصتتلة العمتتل بصتتورة وثيقتتة م تا املن متتات الدوليتتة للقضتتاء علتتو
العوامل املفضية إ العمل القسري وضمان التقيد بتوصيات من متة العمتل الدوليتة
ح كل القطاعات (اململكة املتحدة لربيطانيا الع مو وآيرلندا الشمالية)؛
 ١٤٥-١٠١إ اء العمل القسري بضمان التنفيو املتسق اكار احماية اجلديتدة
للعمار نا ح ذل عن فريق اإلدارات ا لية (الوالدت املتحدة ا مريكية)؛
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 ١٤٦-١٠١اختاذ املزيد من اخلطوات للقضاء علو العمل القسري وال ستيما ح
صناعة القطن (تشيكيا)؛
 ١٤٧-١٠١مواص تتلة ت تتو و ال تتدع واحماي تتة لاس تترة بوص تتفها الوح تتدة الط يعي تتة
وا ساسية للمجتما (مصر)؛
 ١٤٨-١٠١مواصلة اجلهود الرامية إ دع تنفيو معايو العمتل الدوليتة ح ال لتد
عن فريق تعاو ا القا ما من مة العمل الدولية (ملديف)؛
 ١٤9-١٠١مواص تتلة جهوده تتا الرامي تتة إ تقل تتيص اهل تتوة بت ت املن تتافق احضت ترية
والريفية ح ميدا التعلي والرعاية الصحية ( هورية كورد الد قرافية الشع ية)؛
 ١٥٠-١٠١مواصت ت ت تتلة تعزيت ت ت تتز التنميت ت ت تتة املست ت ت تتتدامة ح امليت ت ت تتدان االةتصت ت ت تتادي
واالجتماع والر ا من مستوا معيشة السكان وإرساء أساس مت لتمتا اع ها
جبميا حقوق اإلنسان (الص )؛
 ١٥١-١٠١مواصتتتلة تعزيتتتز سياستتتاهتا االجتماعيتتتة الناجحتتتة بشتتتةن تتتتو و تتتر
احصور علو خدمات التعلي والصحة وال سيما ابلنس ة للنساء وا ففار وكتول
براجمها الناجحتة الراميتة إ تعزيتز العمالتة والتغويتة واملستاعدة لفا تدة الف تات ا كثتر
ضعفا ح إفار مكا حة الفقر والتفاوت االجتماع ( هورية نزويال ال وليفارية)؛
 ١٥٢-١٠١تنفيتتو است تشاتيجية العم تتل املتعلقتتة اب تتاالت اإلمنا ي تتة اخلمس تتة ذات
ا ولوية ح هورية أوزبكستان حبلور عاة ( 2021بيالروس)؛
 ١٥٣-١٠١تط يتتق اس تشاتيجية العمتتل املتعلقتتة اب تتاالت اإلمنا يتتة اخلمستتة ذات
ا ولوية لفشة ( 2021-201٧كواب)؛
 ١٥٤-١٠١اعتمتتاد التتتدابو القانونيتتة والسياستتية لتحس ت إمكانيتتة احصتتور علتتو
الشبيتتة اجلنستتية الشتتاملة داختتل املتتدارس وخارجهتتا متتن أجتتل زددة الستتلو الصتتح
يم تتا يتعل تتق ابحي تتاة اجلنس تتية والص تتحة اإلجنابي تتة والوةاي تتة م تتن تتووس نق تتص املناع تتة
ال شترية متتا الشكيتتز بوجتتد ختتا علتتو الف تتات املعرضتتة لل طتتر متتن ة يتتل العتتامالت
املهاجرات والسكان الريفي ومتعاف امل درات واملشتغل ابجلنس (هندوراس)؛
 ١٥٥-١٠١تعزي تتز ح تتق س تتكان منطق تتة حب تتر ايرار ح الص تتحة وال ي تتة الن يف تتة
( هورية كورد)؛
 ١٥٦-١٠١مواصلة تعزيز املطسسة الوفنية حقوق اإلنسان ح امتثار مة مل تادئ
ابريس (ني ار)؛
 ١٥٧-١٠١تعزيز جهودها الرامية إ زددة توسيا نطاق الن اة التعليمت لفا تدة
اىت ات العموة وال سيما النساء والفتيات ( هورية إيران اإلسالمية)؛
 ١٥٨-١٠١مواصلة بور اجلهود الالزمة لتو و التعلي الشتامل جلميتا ا ففتار
نن يه ذوو االحتياجات اخلاصة (بلغارد)؛
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 ١٥9-١٠١التص تتدي للفس تتاد ح ن تتاة التعل تتي لض تتمان إزال تتة ي تتا التك تتاليف
اخلفية و/أو مو الرإية (ماليزد)؛
 ١٦٠-١٠١السع إ احد من الفوارق القا مة ب املنافق احضترية والريفيتة ح
توزيا املعلم ح التعلي االبتدا (الربتغار)؛
 ١٦١-١٠١تعزيز اجلهود الرامية إ ضتمان حقتوق املترأة ووايتة النستاء بفعاليتة
أكرب (مصر)؛
 ١٦٢-١٠١وض تتا سياس تتات م تتن أج تتل القض تتاء عل تتو التعق تتي القس تتري وحست ت
سياسات منا احمل وسياسات تو و ر حصور املرأة علو عمل ال ق (ابرامواي)؛
 ١٦٣-١٠١تشجيا دخور املرأة إ االةتصاد الرإت
املساواة ح ا جر عن العمل املتساوي القيمة (آيسلندا)؛

وتط يتق تشتريعات تكفتل

 ١٦٤-١٠١مواصتتلة تنفي تتو خمتلتتف السياس تتات املتعلق تتة ابملستتاواة بت ت اجلنست ت
وواية حقوق النساء وا ففار وا ا ا ذوي اإلعاةة (اهلند)؛
 ١٦٥-١٠١مواصلة تعزيز املساواة ب اجلنست ووايتة حقتوق النستاء وا ففتار
وا ا ا ذوي اإلعاةة والف ات الضعيفة ا خرا (الص )؛
 ١٦٦-١٠١اختاذ املزيد من التدابو التشريعية ومواصلة السياسات العامة الراميتة
إ تعزيز وواية حقوق املرأة وتيسو متكينها (بلغارد)؛
 ١٦٧-١٠١اعتماد ةانون بشةن املساواة ح احقوق والفتر بت الرجتل واملترأة
وكول خطة عمل وفنية بشةن هوا املوضوع (ةوميزستان)؛
 ١٦٨-١٠١مواصلة تقدم املستاعدة وتعزيتز النهتوض ابملترأة ح ا تمتا ( هوريتة
الو الد قرافية الشع ية)؛
 ١٦9-١٠١اختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق التكا ط ب اجلنس ح ن تاة التعلتي
العتتايل ومعاجلتتة احتتواجز التتي تعتتشض التعلتتي متتو التقليتتدي واملستتارات الوظيفيتتة
للفتيات والنساء ح ال لد (ماليزد)؛
 ١٧٠-١٠١اعتماد خطة عمل وفنية ااملة لتعزيز املستاواة بت اجلنست (اجل تل
ا سود)؛
 ١٧١-١٠١مواصلة اجلهود الرامية إ تعزيتز متكت املترأة واملستاواة بت اجلنست
(ني ار)؛
 ١٧٢-١٠١مضاعفة جهودها الرامية إ تعزيز ووايتة حقتوق املترأة نتا ح ذلت
التدابو الرامية إ تعزيز متثيل املرأة ح مناصري القيادة وصنا القرار (ابكستان)؛
 ١٧٣-١٠١اختاذ خطوات إضا ية لتحقيق التكا ط ب اجلنس ح التعلي العتايل
والتغلري علو العق ات الي تعشض س ل التعلي متو التقليتدي واملستارات الوظيفيتة
للفتيات والنساء(الربتغار)؛
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 ١٧٤-١٠١اعتماد إفار ةانو وتن يم يضتمن املستاواة ح احقتوق بت الرجتل
واملرأة نواءمة القوان اجلديدة ما اتفاةية القضاء علو يتا أاتكار التمييتز ضتد
املرأة (ايل )؛
 ١٧٥-١٠١االستثمار ح املزيد من اجلهود من أجل خفتض ال طالتة ال ستيما ح
صتتفو النستتاء ح القطتتاع الزراع ت وح صتتفو املنحتتدرين متتن اعتتات الرح تل
(صربيا)؛
 ١٧٦-١٠١اعتماد تشريعات جديتدة بشتةن املستاواة بت اجلنست و قتا التفاةيتة
القضتتاء علتتو يتتا أاتتكار التمييتتز ضتتد امل ترأة وإعتتداد خطتتة عمتتل وفنيتتة اتتاملة
لتعزيتتز املستتاواة ب ت اجلنس ت وحس ت دور امل ترأة ح احيتتاة السياستتية واالةتصتتادية
والعامة وموها من جماالت احياة (سلو ينيا)؛
 ١٧٧-١٠١اختتتاذ املزيتتد متتن اخلطتتوات لضتمان املستتاواة بت اجلنست ح التعلتتي
العايل (دولة لسط )؛
 ١٧٨-١٠١مراجع تتة التشت تريعات الوفني تتة واعتم تتاد ة تتوان جدي تتدة تتوا تتق م تتا
أحكتتاة اتفاةيتتة القضتتاء علتتو يتتا أاتتكار التمييتتز ضتتد املترأة ووضتتا خطتتة عمتتل
وفنية ااملة لتعزيز املساواة ب اجلنس (تومو)؛
 ١٧9-١٠١مواءمتتة املستتاواة ب ت اجلنس ت متتن أجتتل ضتتمان املستتاواة ح احقتتوق
(تركمانستان)؛
 ١٨٠-١٠١التنفيتتو الكامتتل لتوصتتيات عتتاة  2015التتي ةتتدمتها جلنتتة القضتتاء
علتتو التمييتتز ضتتد املترأة وستتن ةتتوان بشتتةن املستتاواة بت اجلنست والعنتتف املنتتزيل
تتوا ق متا اتفاةيتة القضتاء علتو يتا أاتكار التمييتز ضتد املترأة (اململكتة املتحتدة
لربيطانيا الع مو وآيرلندا الشمالية)؛
 ١٨١-١٠١اخت تتاذ ت تتدابو ملموس تتة ملكا ح تتة العن تتف اجلنس تتا وال س تتيما ال تتزواا
امل كر والعنف املنزيل ح يا أحناء ال لد نا ح ذل ح املنافق الريفية (بلجيكا)؛
 ١٨٢-١٠١تعريف التحرش اجلنس حديدا وح ر ح مكان العمل (آيسلندا)؛
 ١٨٣-١٠١القياة خبطوات أخرا ملكا حة العنف ضد املرأة (إيطاليا)؛

 ١٨٤-١٠١اعتمت تتاد تت تتدابو ات تتاملة ملنت تتا يت تتا أات تتكار العنت تتف ضت تتد النست تتاء
والفتيات بطرق منها سن التشريعات ذات الصلة (ةوميزستان)؛
 ١٨٥-١٠١التعجيتتل ابلتعتتديل املتتتوخو للتش تريا لتعزيتتز املستتاواة ب ت اجلنس ت
ومعاة ة العنف اجلنسا والتصتديق علتو اتفاةيتة جملتس أورواب بشتةن منتا ومكا حتة
العنف ضد املرأة والعنف املنزيل والربوتوكور االختياري التفاةية القضتاء علتو يتا
أاكار التمييز ضد املرأة (إس انيا)؛
 ١٨٦-١٠١اعتمتتاد تشتريعات بشتتةن العنتتف ضتتد املترأة نتتا يتمااتتو متتا القواعتتد
واملعايو الدولية (السويد)؛
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 ١٨٧-١٠١مواءمة التشتريعات ا ليتة إلدراا أحكتاة اتفاةيتة القضتاء علتو يتا
أاكار التمييز ضد املرأة (أورومواي)؛
 ١٨٨-١٠١تعريف جر ي العنف املنزيل والعنف اجلنسا تعريفا ةانونيتا وإدراجهمتا
ح القانون اجلنا ما مراعاة امليل اجلنس واهلوية اجلنسانية (أورومواي)؛
 ١٨9-١٠١الن تتر ح إمكانيتتة اعتمتتاد تش تريا حمتتدد بشتتةن الوةايتتة واحمايتتة متتن
العنف اجلنسا والعنف املنزيل امتثاالا للمعايو الدولية حقوق اإلنسان (الربازيل)؛
 ١9٠-١٠١وضتتا تتتدابو للحمايتتة واإلنعتتاش وتقتتدم املستتاعدة لاففتتار التتوين
يعيشتون ويعملتون ح الشتوارع واحيلولتة دون وةتوعه ضتحاد لال تار واالستتغالر
االةتصادي واجلنس (آيسلندا)؛
 ١9١-١٠١مواص تتلة جهوده تتا الرامي تتة إ تعزي تتز وواي تتة ة تتي ا س تترة وحق تتوق
ا ففار والش ا والنساء واملسن ( هورية إيران اإلسالمية)؛
 ١9٢-١٠١الن تر ح وضتا استشاتيجية وفنيتة متستقة حمايتة ا ففتار الضتتعفاء
ما الشكيز علو االنتقتار التتدر متن اإليتداع ح املطسستات ح الوةتز التراهن إ
تلق خدمات دع ا سرة (بلغارد)؛
 ١9٣-١٠١التشت تتجيا علت تتو التنفيت تتو الفعت تتار لمليت تتة الوفنيت تتة الشت تتاملة حمايت تتة
ا ففار الضعفاء (ملديف)؛
 ١9٤-١٠١ستتتن تشت تريعات ح ت تتر صت تراحة العقتتتا ال ت تتد لافف تتار ح يت تتا
السياةات نا يها املنزر (اجل ل ا سود)؛
 ١9٥-١٠١تعزيز اجلهود الرامية إ واية حقوق ا ففار ( هورية كورد)؛
 ١9٦-١٠١إدراا تعريف بيا ا ففار ح التشريعات ا لية (دولة لسط )؛
 ١9٧-١٠١تعزيز السياسات املتعلقتة حبمايتة ا ففتار واختتاذ تتدابو لتجترم بيتا
ا ففار واستغالهل ح ال غاء وح املواد اإلابحية (تومو)؛
 ١9٨-١٠١مواصتتلة اختتتاذ تتتدابو لتعزيتتز آليتتات وايتتة حقتتوق ا ا ت ا
اإلعاةة ( هورية إيران اإلسالمية)؛
 ١99-١٠١مواصلة حس ن اة دعت ا ات ا
وحردهت ( هورية الو الد قرافية الشع ية)؛

ذوي

ذوي اإلعاةتة وتعزيتز حقتوةه

 ٢٠٠-١٠١استتتكمار صتتو واعتمتتاد مشتتروع ةتتانون بشتتةن حقتتوق ا ا ت ا
ذوي اإلعاة تتة خ تتو ح االعت تتار أحك تتاة اتفاةي تتة حق تتوق ا ات ت ا ذوي اإلعاة تتة
(االحاد الروس )؛
 ٢٠١-١٠١مواص تتلة اجله تتود امل وول تتة لص تتو ة تتانون ا ات ت ا
(اململكة العربية السعودية).
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 -١٠٢ون تترت أوزبكستتتان ح التوصتتيات التتي ةتتدمز أثنتتاء احتتوار التفتتاعل /الواردة أد
وأحافز هبا علم ا:

 ١-١٠٢اعتمتتاد تشتتريا ملكا حتتة التميي تتز علتتو أستتاس نتتوع اجلتتنس أو اإلعاة تتة
أو الوضا من حيث اهلجرة وامليل اجلنس واهلوية اجلنسانية (املكسي )؛
 ٢-١٠٢اخت تتاذ الت تتدابو الالزم تتة إللغ تتاء تترم العالة تتات اجلنس تتية الرض تتا ية بت ت
أا ا من نفس اجلنس ح القانون اجلنا (ا رجنت )؛
 ٣-١٠٢مكا حة أي اكل من أاتكار التمييتز أو العنتف ضتد ا ات ا علتو
أساس ميله اجلنس أو هويته اجلنسانية وإلغاء املادة  120من القتانون اجلنتا
الي رة النشار اجلنس الرضا ب الوكور ال الغ (آيسلندا)؛
 ٤-١٠٢الن ر ح إمكانية إلغاء ا حكاة الي رة املثلية اجلنسية (إيطاليا)؛
 ٥-١٠٢إلغتتاء التش تريعات التتي تترة العالةتتات اجلنستتية املثليتتة الرضتتا ية وس تن
ةوان ملنا التمييز علو أساس امليل اجلنس واهلوية اجلنسانية (كندا)؛
 ٦-١٠٢مكا حتتة العنتتف والتمييتتز ي س ت ري كتتان نتتا ح ذل ت بس ت ري امليتتل
اجلنس ت واهلويتتة اجلنستتانية بستتن تش تريعات اتتاملة ملكا حتتة التمييتتز والتحقيتتق ح
يا أعمار العنف والتمييز واملالحقة عليها (هولندا)؛
 ٧-١٠٢اعتمتتاد تتتدابو ةانونيتتة ملكا حتتة يتتا أاتتكار التمييتتز ي ست ري كتتان
نا ح ذل امليل اجلنس واهلوية اجلنسانية (هندوراس)؛
 ٨-١٠٢معاة تتة التميي تتز والعن تتف املس تتتندين إ حيت تزات بست ت ري املي تتل اجلنست ت
واهلوية اجلنسانية (ايل )؛
 9-١٠٢إلغاء املادة  120من القانون اجلنا التي ترة العالةتات الرضتا ية بت
الرجار واختاذ تدابو للت فيف من التمييز ضد املثليات واملثلي ومزدوجت امليتل
اجلنس ت ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتتامل صتتفات اجلنس ت والتحقيتتق ح أعمتتار
العنف وما يسمو "جرا الكراهية" واملعاة ة عليها (إس انيا)؛

 ١٠-١٠٢ر تتا الصتتفة اجلرميتتة عتتن العالةتتات اجلنستتية الرضتتا ية بت أات ا متتن
نفس اجلنس ومكا حة الوص بس ري امليل اجلنس أو اهلوية اجلنسانية (أورومواي)؛
 ١١-١٠٢القضتتاء علتتو يتتا أاتتكار التمييتتز ح القتتانون وح املمارستتة نتتا ح
ذل التمييز القا علو امليل اجلنس واهلوية اجلنسانية (تشيكيا).
 -١٠٣و يا االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ح هوا التقرير تعرب عتن موةتف الدولتة
(الدور) التي ةتدمتها و/أو الدولتة موضتوع االستتعراض .وال ين غت أن تفهت علتو أ تا ح تو
بتةييد الفريق العامل بكاملد.
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