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    حقوق اإلنسان مجلس
 *تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل  

  
 قيرغيزستان  

 
 إضافة  

 
والأأردود آراء بشأأ ن االسأأتنتاواأ والو التو،أأياأت وااللتزامأأاأ ال و يأأةت   

 المقدمة من الدولة موضوع االستعراض
  

  

 
 

 مل حترر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة. * 
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 تو،ية 29موقف ومهورية قيرغيزستان بش ن 
 املوقف التوصية الرقم

 مقبولة التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )النمسا( )رومانيا(  119-1   

 مقبولة التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )غانا( 119-2

 مقبولة تسريع جهودها للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )إندونيسيا( 119-3

 مقبولة استكمال عملية التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )اجلزائر( 119-4

 مقبولة اختاذ التدابري الالزمة للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )اليابان( 119-5

تســـــريع عمليـــــة التصـــــدق علـــــى اتفاقيـــــة حقـــــوق األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة وبرتو وهلـــــا  119-6
 االختياري )إسبانيا(

 مقبولة

 أحيط العلم هبا توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة )تر يا( 119-7

طلبهـــا توجيـــه دعـــوة دائمـــة إىل مجيـــع اإلجـــراءات اخلاصـــة وقبـــول مجيـــع الزيـــارات الـــ   119-8
 املقررون اخلاصون )فرنسا(

 أحيط العلم هبا

النظر يف إصدار دعوة دائمة جلميع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللـ  حقـوق اإلنسـان  119-9
 )غانا(

 أحيط العلم هبا

النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة التابعـة  119-10
 اإلنسان )التفيا(جملل  حقوق 

 أحيط العلم هبا

النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة التابعـة  119-11
 وريــــــا أن أوصــــــ  بــــــه يف   يــــــةجمللــــــ  حقــــــوق اإلنســــــانه األمــــــر الــــــذي ســــــبق جلمهور 

 االستعراض الدوري الشامل األول )مجهورية  وريا( 

 أحيط العلم هبا

يتقيـــد أي ت يـــري يف التشـــريعات بااريـــات األساســـية ويكفـــل عـــد  التمييـــزه  ـــا يف  أن 119-12
 ذلك التمييز على أساس الدين أو امليل اجلنسي )أسرتاليا(

 مقبولة

االمتنــــا  عــــن اعتمــــاد مشــــر  القــــانون التمييــــزي بشــــ ن  تشــــكيل موقــــف إ ــــا  مــــن  119-13
 العالقات اجلنسية غري التقليدية  ) ندا(

 العلم هباأحيط 

إل اء أي قانون أو مشرو  قانون ال يستويف املعايري الدولية املتعلقـة بعـد  التمييـز علـى  119-14
 أساس امليل اجلنسي )إسبانيا(

 أحيط العلم هبا

بــذل جهــود إةــافية ملكافحــة  راهيــة املةليــة اجلنســيةه والتمييــز ةــد املةليــات واملةليــني  119-15
يري اهلويـــة اجلنســـانية وارتكـــان أعمـــال عنـــف ةـــدهم ومزدوجـــي امليـــل اجلنســـي وم ـــا

 )اجلبل األسود( 

 أحيط العلم هبا

اعتمــاد سياســات عامــة حتمــي مــن مجيــع أشــكال التمييــز والعنــف القائمــة علــى امليــل  119-16
 اجلنسي واهلوية اجلنسانية )إسبانيا( 

 أحيط العلم هبا

النسـاء وتزويـد ةـحايا هـذا العنـف وةع آلية إبالغ داخل الدولة تتعلـق بـالعنف ةـد  119-17
 باخلدمات املالئمة )ليتوانيا(

 مقبولة
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 املوقف التوصية الرقم

مراجعــة القــانون املتعلــق باألديــان مــن أجــل ةــمان حريــة الــدين وفقــاً للمعــايري الدوليــة  119-18
 )بولندا(

 مقبولة

االمتنا  عن اعتماد أي تشريع ال يتماشى مع حرية تكوين اجلمعيـات خصوصـاً فيمـا  119-19
حبصــول املنظمـات غــري ااكوميـة علــى التمويـل وتيســري وةـع إطــار للمنظمــات يتعلـق 

واألشــخاص العــاملني علــى تعزيــز وقايــة حقــوق اإلنســان وتعزيــز هــذا اإلطــار وقايتــه 
  ا يتمشى مع القانون الدويل )سويسرا(

 أحيط العلم هبا

عبـري وتكـوين اجلمعيــات االمتنـا  عـن اعتمـاد قـوانني تـىلدي إىل تقييـد ااـق يف حريـة الت 119-20
 )بلجيكا(

 أحيط العلم هبا

االمتنــا  عــن اعتمــاد أي تشــريع مةــل مشــرو  القــانون املتعلــق بـــ  العمــالء األجانــ    119-21
مشــرو  القــانون املتعلــق بـــ  نشــر املعلومــات عــن العالقــات اجلنســية غــري التقليديــة ه و 

وتكــــوين اجلمعيــــات والتجمــــع يــــىلدي إىل تقييــــد ااقــــوق األساســــية يف حريــــة التعبــــري 
 )الدامنرك(

 أحيط العلم هبا

االمتنــا  عــن اعتمــاد تشــريعات حتــد مــن حريــة تكــوين اجلمعيــات الــ   ميهــا العهــد  119-22
الــدويل اخلــاص بــااقوق املدنيــة والسياســيةه خصوصــاً التشــريعات املتعلقــة بـــ  العمــالء 

 األجان   )هولندا(

 أحيط العلم هبا

لتشـــريعات مـــن أجـــل تقلـــي  عـــدد األفعـــال اإلجراميـــة النامجـــة عـــن  أنشـــ ة تعـــديل ا 119-23
الت رف  ب ية ةمان عد  توجيه االهتامات تعسفياً وةـمان عـد  تقييـد حريـة التعبـري 

 على النحو املبني يف العهد الدويل اخلاص بااقوق املدنية والسياسية )أملانيا(

 هباأحيط العلم 

اعُتمـــدت مـــىلخراً علــــى القـــانون اجلنـــائي مــــع املعـــايري الدوليــــة  مواءمـــة التعـــديالت الــــ  119-24
اقـــوق اإلنســـان وإجـــراء حتقيـــق فـــوري يف اهلجمـــات علـــى الصـــحفيني واملـــدافعني عـــن 

 حقوق اإلنسان وحماسبة مرتكبيها )ليتوانيا(

 مقبولة

ــــة  119-25 ــــة التعبــــري علــــى شــــبكة اإلنرتنــــ  وخارجهــــاه  ــــا يف ذلــــك ةــــمان حري ةــــمان حري
 وإزالة النصوص ال  ُُترّ  التشهري جبميع أصنافه من قانون العقوبات )إستونيا(الصحافة 

 أحيط العلم هبا

ةـمان اإلعمـال التـا  اريــة تكـوين اجلمعيـات وحريـة التعبــري وتنقـيي مجيـع التشــريعات  119-26
ال  تُقيـد عمـل منظمـات اجملتمـع املـدي تقييـداً مفرطـاًه  ـا يف ذلـك مـا يسـمى بقـانون 
 العمالء األجان   املقرر اعتماده والذي يصم ويشل عمل املنظمـات غـري ااكوميـة 

 )اجلمهورية التشيكية(

 أحيط العلم هبا

االمتنا  عن أي عمل ال يتماشى مع مبدأ عد  التمييز ةد األقليـات الدينيـة واإلثنيـة  119-27
ويــــة اجلنســــانية و ــــذلك ةــــد املةليــــات واملةليــــني ومزدوجــــي امليــــل اجلنســــي وم ــــايري اهل

 )سويسرا(

 أحيط العلم هبا

وقف ما متارسه الشرطة من مضايقة ومتييز ةد أفراد األقليات اإلثنيـة وأفـراد ال وائـف  119-28
ــــة املســــاملة حبجــــة مكافحــــة الت ــــرف العنيــــفه والســــما  للمجموعــــات الدينيــــة  الديني

 املساملة بالتسجيل )الواليات املتحدة األمريكية(

 مقبولة
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 املوقف التوصية الرقم

مواصلة العمـل علـى تنفيـذ برنـامت التنميـة املسـتدامة وهـي اسـرتاتيجية اعتمـدها اجمللـ   119-29
الــــوطت للتنميــــة املنشــــ  حــــديةاًه والــــ  تســــتند إىل الــــرتابط بــــني العمليــــات االقتصــــادية 

يف جمـــال التنميـــة  يواالجتماعيــة والبيةيـــةه وهـــي اســرتاتيجية  اثلـــة ملســـار بوتــان الوســـ 
د أيضــاً إىل افــرتاض مفــاده أن القــود االقتصــادية واالجتماعيــة املســتدامةه الــذي اســتن

 والبيةية مرتاب ة تراب اً شديداً فيما بينها )بوتان(

 أحيط العلم هبا

 
 


