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مقدمة
 - 1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق
اإلنسان  ،5/1دورته الرابعة والثالثني يف الفرتة املمتدة من  4إىل  15تشرين الثاين/نوفمرب . 2019
واستُعرضت احلالة يف كازاخستان يف اجللسة السابعة ،املعقودة يف  7تشرين الثاين/نوفمرب . 2019
وترأس وفد كازاخستان وزير العدل ،مارات بيكيتاييف .واعتمد الفريقق العامقل التقريقر املتعلقق
بكازاخستان يف جلسته الرابعة عشرة ،املعقودة يف  12تشرين الثاين/نوفمرب .2019
 - 2ويف  15كانون الثاين/يناير  ،2019اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل
(اجملموعة الثالثية) لتيسري استعراض احلالة يف كازاخستان :أيسلندا وشيلي والصني.
 - 3ووفقاً للفقرة  15من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  ،5/1والفقرة  5من مرفق قرار
اجمللس  ،16/21صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض احلالة يف كازاخستان:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاً للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/34/KAZ/1؛

(ب) جتميق للمعلومققات أعدتققه مفوضقية األمققم املتحققدة السقامية حلقققوق اإلنسققان
(املفوضية) وفقاً للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/34/KAZ/2؛
(ج)

موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/34/KAZ/3

 - 4وأحيلت إىل كازاخستان ،عن طريق اجملموعة الثالثية ،قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً أملانيا
وأنغوال والربتغال وبلجيكا وليختنشتاين ،ابسم جمموعة األصدقاء املعنية آبليات التنفيذ واإلبالغ
واملتابعة على الصعيد الوطين ،إسبانيا وأوروغواي وسلوفي نيا والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية والوالايت املتحدة األمريكية .وميكن االطالع علقى ذقذا األسقئلة يف
املوق الشبكي لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف  -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 - 5أفاد وفد كازاخستان أبنه ،يف عام  ،2017اعتُمدت إصالحات دستورية رئيسية ،وذو
ما أدى إىل تعزيز السلطتني التشريعية والقضائية يف البلد وجعل احلكومة أكثر خضوعاً للمساءلة
أمقام اجلموقور .كمقا أصقدر رئقيس كازاخسققتان ،قاسقم  -جومقارت توكقاييف ،اسقرتاتيجية لبنققاء
"دولة اإلصغاء" ،تتمثل يف االستعداد لإلصغاء إىل النقد البناء واالستجابة له.
 - 6وصقدقت كازاخسققتان ،منقذ االسققتعراض القدوري الشققامل الثقاين حلالتوققا ،علقى اتفاقيققة
حقوق األشخاص ذوي اإلعاققة (يف عقام  )2015واالتفاقيقة بشقأن مكافحقة التمييقز يف جمقال
التعليم (يف عام .)2016
 - 7وتلتزم كازاخستان بعدم التسامح إطالقاً إزاء أعمقال التعقذيو والعنقف ،مق التأكيقد
بوجه خاص على محاية النساء واألطفال.
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 - 8وقد تعززت سلطة مفوضة حقوق اإلنسان ملعاينة املرافق .وأشرفت املفوضة على جملس
خرباء مسؤول عن التحقيق يف انتواكات حقوق اإلنسان املزعومة ورصد امتثال احلكومة للقوانني
القائمة.
 - 9ومنققذ عققام  ،2010اخنفققع عققدد الس ققجناء بنسققبة  46يف املائققة ،وطُبقققت أس ققاليو
جديدة يف التعامل مق اجملقرمني غقري العنيفقني .ومنقذ عقام  ،2003التزمقت كازاخسقتان بوققف
اختياري لفرض عقوبة اإلعدام.
 - 10وأنشأ الرئيس توكاييف جملساً وطنياً لألمانة العامة يضم ممثلني عن جمموعات الدفاع
عن حقوق اإل نسان ،ومفوضة حقوق اإلنسان ،واملفوض املعين حبقوق الطفل ،وخرباء آخرين.
وتضقمن كازاخسقتان التعلقيم اجملققاين يف كقل مقن املرحلقة مققا قبقل االبتدائيقة واالبتدائيقة والثانويققة.
ويلتحقق حقوايل  93يف املائقة مقن األطفقال الققذين تقرتاور أعمقارذم بقني  3و 6سق نوات ابلتعلققيم
ما قبل االبتدا ئي ،كما أن أكثر من  7 000مدرسة  95 -يف املائة منوا اتبعة للدولة  -توفر
التعليم الثانوي.
 - 11واستفاد أكثر من  700 000مواطن من برانمج تطوير العمالة املنتجة ورايدة األعمال
اجلماذرييققة للفققرتة  ،2021- 2017فاكتسققبوا موققارات مونيققة مققن أجققل االخن قراط يف القققوى
العاملقة .ويف عقام  ، 2018وسقعت احلكومقة نطقاق أذليقة احلصقول علقى املسقاعدة االجتماعيققة
احملقددة األذقداو وغريذقا مقن املقزااي ،ممقا رف ق متوسقط املعقا التقاعقدي األساسقي بنسقبة تزيققد
على  70يف املائة.
 - 12ومنذ عام  ،2015اعتمدت كازاخستان العديد من اإلصالحات األساسية يف نظقام
العدالقة لقديوا ،هبقدو ضقمان وجقود قضقاة مسقتقلني ومقؤذلني ،وكفالقة سقيادة القققانون ،وزايدة
إمكانية اللجوء إىل احملاكم ،وكفالة حياد ونزاذة نظام احملاكم ،ومواءمة احملاكم الوطنية م املعايري
الدوليقة .وحالي قاً ،يق َّقدم  90يف املائققة مقن االدعققاءات يف احملقاكم املدنيققة عقن طريققق اإلنرتنققت.
واحملاكم مجيعوا جموزة أبنظمقة التسقجيل السقمعي والبصقري .واقري التأكيقد علقى أويقة اجلوقود
الرامية إىل تعزيز الوساطة بوصفوا أسلوابً لتسوية املنازعات قبل احملاكمة.
 - 13ويف عام ُ ،2018وس نطاق احلصول على اخلدمات القانونية مبوجو قانون جدي د،
ال سقيما للفئقا ت الضقعيفة مققن الناحيقة االجتماعيقة .وجقرى االرتقققاء مبعقايري املمارسقة القانونيققة
والتعليم ،وتقلصت احلواجز أمام دخول املونة القانونية.
 - 14ويف عام  ،2016أنشئ مكتو املفوض املعين حبقوق الطفل ،وحتسنت التشريعات اليت
تضمن حقوق الطفل وتعاقو على إساءة معاملة الطفل ،وأنش ئت حماكم لألحداث.
ونوا املنتدى االقتصادي العقاملي ابلتققدم القذي أحرزتقه كازاخسقتان يف حتقيقق املسقاواة
َّ - 15
للمرأة .وُميثّل من العنف العائلي ضد النساء واألطفال أولوية وطنية.

 - 16واعتمدت كازاخستان التعليم الثالثي اللغات ،وذي تشج علقى التعدديقة اللغويقة،
ومت ّكن األطفال من التعلم بلغاهتم األم .وتؤكد سياسة الدولة أوية احلفاظ على الوائم واالحرتام
فيما بني األداين وتعزيزوا.
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 - 17وأُنشئت جلنة مشرتكة بني الوكاالت ملكافحة تصدير األشقخاص واسقتريادذم واالجتقار
هبم بصورة غري مشروعة.
 - 18وفيما يتعلق ابآللية ال وطنية لإلبالغ وا ملتابعة ،اختذت احلكومة التدابري الالزمة ،مبا فيوا
اعتماد خطط عمل شقاملة ،وحتسقني التشقريعات ،وإنشقاء اإلطقار املؤسسقي لتنفيقذ التوصقيات
الصادرة عن االستعراض الدوري الشامل وغريذا من آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
 - 19ولدى احلكومة اإلرادة السياسية الالزمة للتصدي جلمي التحدايت اليت تواجووا وهتيئة
الفرص إلحداث تغيري إاايب دائم لفائدة البلد ومواطنيه.

ابء  -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 - 20أدىل  93وفداً ببياانت يف أثناء جلسة التحاور .وترد التوصيات املقدمة خالل اجللسة
يف الفرع "اثنياً" من ذذا التقرير.
 - 21وأحاطت توغو علماً م االرتيار أبن كازاخسقتان واصقلت تعاو قا الفعقال مق آليقات
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،واستقبلت زايرات املكلفني بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة،
وصدقت على عدد من االتفاقيات.
 - 22ورحبت تونس ابلتعاون م آلية اإلجراءات اخلاصة وجملس حقوق اإلنسان .كما أثنت
على كازاخستان لتصديقوا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإجرائوا إصالحات يف
قانون العقوابت.
 - 23ورحبت تركمانستان إبنشاء اجمل لس الوطين لألمانة العامة ،وتعيني مفوض معين حبقوق
اإلنسان ومفوض معين حبقوق الطفل ،والتصديق على ات فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 - 24وأثنقت اإلمقارات العربيقة املتحققدة علقى كازاخسقتان ملقا أجرتققه مقن إصقالحات يف جمققال
حقوق اإلنسان لتعزيز الشفافية واملساءلة وإدراج أذداو التنمية املستدامة يف قوانينوا وخططوا
الوطنية.
 - 25وأشارت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إىل اإلجراءات الرامية إىل
خفقع عققدد السققجناء والتحقيققق يف حققاالت التعقذيو .وأعربققت عققن قلقوققا إزاء ُهتَق اقم التشققوري
املستخدمة للتحكم يف وسائط اإلعالم وتقييد حرية الصحفيني يف التعبري.
 - 26وحثت الوالايت املتحدة األمريكية احلكومة على مواصلة عملوا املثمر م اجملتم املدين
وشجعتوا على اختاذ مزيد من التدابري لضمان ومحاية حرية التجم السلمي والتعبري.
 - 27وأشقارت أوروغقواي إىل التعقاون مق املنظومقة الدوليقة حلققوق اإلنسقان وشقجعت علققى
اعتماد التدابري الالزمة لضمان احلق يف حرية الصحافة وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات.
 - 28ورحبقت أوزبكسقتان ابلتعقاون مق آليققات األمقم املتحقدة حلققوق اإلنسقان وأشققارت إىل
التزام احلكومة ابالنفتار ،مبا يف ذلك من خقالل مشقاركة اجملتمق املقدين وإنشقاء اجمللقس القوطين
لألمانة العامة.
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 - 29وأعربت تركيا عن تقديرذا للتقدم احملرز يف متكني املرأة وأثنت على كازاخستان إل نشائوا
اجمللقس القوطين لألمانققة العامقة .وأشققارت أيضقاً إىل اجلوقود الققيت يبقذ ا الققرئيس يف جمقال حقققوق
اإلنسان.
 - 30وأثنقت فييقت انم علقى كازاخسقتان لتنفيققذذا ا تفاقيقة حققوق األشقخاص ذوي اإلعاقققة
جمايل املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات.
واإلجنازات اليت حققتوا يف َ
 - 31وأعرب اليمن عن تقديرا اعتماد خطة وطنية لتنفيذ مخسة إصالحات مؤسسية تتعلق
بسيادة القانون ،والنمو االقتصادي ،واملساءلة والشفافية يف احلكومة.
 - 32وأثنقت أفغانسقتان علققى كازاخسقتان لتصقديقوا علققى اتفاقيقة حققوق األشققخاص ذوي
اإلعاقة وإنشاء منصو املفوض املعين حبقوق الطفل يف عام .2016
 - 33ورحبت اجلزائر ابلتدابري اليت اختذهتا كازاخستان إلاتحة إمكانية احلصول على السكن
وضمان تعميم التعليم واالرتقاء جبودته.
 - 34وأشا دت األرجنتني بكازاخستان لتعاو ا م ذيئات املعاذدات ،وتوجيووا دعوة دائمة
إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان ،واستقبا ا زايرات ذذا ا يئات.
 - 35وأحاطت أرمينيا علماً مق االرتيقار بتنفيقذ اخلطقة الوطنيقة بشقأن االجتقار ابألشقخاص
واعتماد تدابري تشريعية وعملية لتعزيز العقوابت على االجتار ابألشخاص واجلرائم املرتكبة ضد
ال عن اختاذ املبادرات الرامية إىل السمار لألقليات القومية مبمارسة حقوقوا حبرية.
اإلنسانية ،فض ً
 - 36ورحبت أسرتاليا بنوج عدم التسامح إطالقاً إزاء التعذيو ،ولكنوا أضافت أ ا ما زالت
قلقة إزاء عدد احلواد ث املبلغ عنوا ،مما يشري إىل أن استخدام التعذيو ال يزال يطرر مشكلة
نُظمية يتعني معاجلتوا.
 - 37وأحاطت النمسا علماً ابلنتائج اليت توصلت إليوا اللجنة الفرعية ملن التعذيو وغقريا
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املوينة إزاء حاالت املالحققة اجلنائيقة
املبلغ عنوا ضد أعضاء يف اآللية الوقائية الوطنية وتدذور الظروو احمليطة حبرية التعبري.
 - 38وسلطت أذربيجان الضوء على إعداد بق رامج التعلقيم اجلقام وأشقادت ابلتقزام احلكومقة
بتحقيق أذداو التنمية املستدامة وبتقريرذا املرحلي املؤقت يف ذذا الصدد.
 - 39وأشقادت الب حقرين ابلتصققديق علقى اتفاقيققة حققوق األشققخاص ذوي اإلعاققة وشققددت
على أوية مواصلة اإلصالحات اليت تعطي األولوية حلقوق األقليات والفئات الضعيفة.
 - 40وأحاطت بيالروس علماً م االرتيار ابلتحسينات اليت طرأت على مستوايت عقي
املواطنني ورفاذوم واإلجنازات اليت حتققت يف جما الت التعليم والصحة واملساعدة االجتماعية.
 - 41وأشقارت بلجيكققا إىل العمليققة األخققرية لنقققل السقلطة وشققجعت علققى إح قراز مزيققد مققن
التققدم لالرتققاء حبمايقة حققوق اإلنسقان مبققا يتماشقى مق املعاذقدات الدوليقة األساسقية حلقققوق
اإلنسان.
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 - 42وسلطت بواتن الضوء على التصديق على معاذدات حقوق اإلنسان ،مبا فيوا اتفاقية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاققة ،وتنققيح الققوانني الوطنيقة واعتمادذقا يف إطقار إصقالر النظقام
القضائي.
 - 43وشجعت الربازيل على اختاذ تدابري ملن أن تؤدي متطلبات التسجيل إىل عرقلة التمت
حبري ق ققة ال ق ققدين أو املعتق ق ققد .وأش ق ققادت اباللت ق ق قزام بتحس ق ققني حال ق ققة األش ق ققخاص ذوي اإلعاقق ق ققة يف
االسرتاتيجية اإلمنائية الوطنية لعام .2050
 - 44وأثنت بروين دار السالم على جوود احلكومة لتعزيز بيئة صحية ،وال سيما خطة العمل
لتنفيذ االنتقال إىل اقتصاد أخضر ،وإصدار قروض صغرى ،وإعداد برانمج دعم وتطوير األعمال
التجارية املعروو خبريطة طريق األعمال التجارية لعام .2020
 - 45وركزت بلغاراي على أن لدى برملان كازاخستان أعلى مستوى متثيلي للمرأة بني برملاانت
منطققة وسققط آسققيا .وشققجعت كازاخسقتان علققى تزويققد املفققوض املعقين حبقققوق الطفققل ابمل قوارد
الكافية.
 - 46ورحبققت كنققدا ابملبققادرات الراميققة إىل حتققدير حمققاكم األسققرة وإنشققاء ذياكققل للتصققدي
للتعذيو وكبح الفساد .وأشارت إىل ضرورة مواجوة التحدايت األساسية حلقوق اإلنسان.
ونوذت شيلي ابلتصديق علقى اتفاقيقة حققوق األشقخاص ذوي اإلعاققة .وأعربقت عقن
َّ - 47
قلقوا إزاء إدراج عقوبة اإلعدام يف قانون العقوابت بشأن  17جرمية.
 - 48وأثنت الفلبني على كازاخستان لتصديقوا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
واعرتفت أبطر السياسات واخلطط االسرتاتيجية بشأن حقوق ا ألطفال والنساء واألشخاص ذوي
اإلعاقة.
 - 49وأشق ققارت كرواتيق ققا إىل التحس ق ققن العق ققام يف ق ققروو االحتج ق ققاز .وطلبق ققت أيض ق قاً تق ق ققد
توضيحات بشأن حاالت املالحقة اجلنائية املبلغ عنوا ضد أعضاء يف اآللية الوقائية الوطنية.
 - 50وأثنقت كققواب علقى كازاخسققتان الستعراضققوا التشقريعات اخلاصققة هبققا ،فضقالً عققن رسققم
السياسات وإنشاء املؤسسات ووض اآلليات الالزمة حلماية حقوق الطفل.
 - 51وأثنت تشيكيا على كازاخستان العرتافوا بضرورة التواصل الفعال م اجلموور وقطاع
األعمال.
 - 52وأثنت مجوورية كوراي الشعبية الدميقراطيقة علقى كازاخسقتان جلوودذقا الراميقة إىل تعزيقز
النظامني االجتماعي  -السياسي والقضائي ،وللتدابري املتخذة يف تشكيل جمتم متكامل تشارك
فيه مجي اجملموعات اإلثنية يف جماالت احلياة كافة.
 - 53وأعربت الدامنرك عن قلقوا إزاء القيود القانونية املفروضة على ممارسة الدين أو املعتقد،
وشجعت كازاخستان على مواصلة جوودذا ال رامية إىل تعزيز سيادة القانون عن طريق ضمان
استقالل السلطة القضائية.
 - 54ورداً على ذذا التعليقات ،أشار وفد كازاخستان إىل أنه اعتُمد ،يف عام  ،2017قانون
بشأن حتدير األسس اإلجرائية إلنفاذ القانون ،م مراعاة التوصيات الصادرة عن اجلولة الثانية
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وخفضت فرتات االحتجاز من  72ساعة إىل  48ساعة ،ومل يعد اآلن ابإلمكان
لالستعراضُ .
إصدار القرارات بشأن التدابري الوقائية وإجراءات التحقيق إال من قبل احملكمة.
وحظقر علقى الوكقاالت إجقراء
 - 55وأُدخل املزيد من التحسينات على التشريعات اجلنائيقةُ .
حتقيقات يف ادعاءات التعذيو ضد مو فيوا .وتشمل اجلوود األخرى املبذولة تعزيز دور جلان
املراقبة العامة املستقلة واآللية الوقائية الوطنية ،ونشر أنظمة املراقبة ابلفيديو ،وإدخال نظام تقد
الشكاوى إلكرتونياً.
 - 56وأضاو أبن التوصية الصادرة عن اجلولة الثانية لالستعراض من أجل توضيح مصطلح
"التحريع على اال نقسام الوطين والديين والطبقي" ،ذي قيد النظر.
 - 57وا ققري تعق ققديل التشق ققريعات لتشق ققديد ال عقق ققوابت علق ققى اجل ق قرائم اخلطق ققرية املرتكبق ققة ضق ققد
األشقخاص ،مثققل االختطققاو واالحتجققاز غققري القققانوين ،واجل قرائم املرتبطققة ابملخققدرات واالجتققار
ابألشخاص ،ولنزع الصفة اجلرمية عن التشوري.
 - 58وأشري إىل أن إلغ اء عقوبة اإلعدام سيتطلو إدخال تعديالت على الدستور.
 - 59ويضمن الدستور حرية التعبري ،ولكل شخص احلق يف احلصول على املعلومات ونشرذا
حبرية أبي وسيلة من الوسائل اليت ال حظرذا القانون .وتضمن الدولة محايقة شقرو الصقحفيني
وكرامتوم وصحتوم وحياهتم وممتلكاهتم .وتنص التشريعات على تبعات جنائية وإدارية نتيجق ًة
لعرقلة عمل وسائط اإلعالم والصحفيني.
تروج
ُ - 60
ومنح مكتو املدعي العام السلطة لتقييد الوصول مؤقتاً إىل مواق اإلنرتنت اليت ّ
لإلرذاب أو التطرو أو االنتحار أو توزي املواد اإلابحية أو بي املخدرات أو األسلحة.
 - 61وينص قانون العقوابت على املسقؤولية اجلنائيقة املرتتبقة علقى اسقتخدام العنقف يف 21
حالقة خاصققة ابجلرميققة ،م ق إصقدار أحكققام تصققل إىل السققجن مقدى احليققاة .ووفق قاً إلصققالحات
عققام  ، 2017ينبغققي اس ققتعراض أي عمققل عنيققف ،بص ققرو النظققر عققن الش ققكوى الققيت تق ققدموا
الضحية ،وحتميل املسؤولية ملقرتكي اجلقرائم .واقري إعقداد ققانون يوقدو إىل تشقديد العققوابت
املفروضة على العنف العائلي.
 - 62واعتمدت احلكومة خطة عمل ملن ومكافحة االجتار ابألشخاص للفرتة .2020- 2018
ومنذ عام  ،2016جرى التعقرو علقى  358ضقحية مقن ضقحااي االجتقار ابألشقخاص وجقرت
مقاضاة  587شخصاً بشأن ذذا اجلرائم.
 - 63ولتبسققيط عمليققة إض ققفاء الصققفة القانوني ققة علققى العمققال املو ققاجرين ،افتُققتح  17مرك ققزاً
خلدمات ا جرة ،مما أدى إىل تقليص الوقت الالزم للحصول على تصريح عمل من سبعة أايم
إىل ساعتني.
 - 64وينظر الربملان يف تعديالت لضمان حصول حديثي الوالدة من األطفال عدميي اجلنسية
على واثئق قانونية ،مما سيتيح م احلصول على جمموعة كاملة من اخلدمات االجتماعية.
وسقلط الضقوء أيض قاً علقى التققدابري املتخقذة لتعزيقز النظققام القضقائي ،مبققا يف ذلقك بنققاء
ُ - 65
القدرات وحتدير املؤسسات.
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 - 66وجرى إعداد مفووم تنمية اجملتم املدين حىت عام  2025لتعزيز اجملتم املدين وضمان
مشاركته الفعالة يف صن القرار.
 - 67وتعكف احلكومة على إعداد قانون جديد بشأن التجم السلمي من شأنه ،يف مجلة
أمور ،تبسيط اإلجراءات احلالية.
 - 68وإبمكان املواطنني واألجانو وعدميي اجلنسقية ممارسقة أي مقن األداين دون تسقجيل،
كما إبمكا م إنشاء مجعيقات دينيقة بكقل حريقة .وتتماشقى الشقروط التشقريعية بشقأن تسقجيل
اجلمعيققات الديني ققة مق ق املعققايري الدولي ققة وتُطب ققق بشققفافية ،كم ققا ي ققدل علققى ذل ققك النم ققو املط ققرد
للجمعيات الدينية.
 - 69ونوذققت جيب ققوق ابلتقققدم احمل ققرز يف اإلطققار املعي ققاري واملؤسسققي ،وال س ققيما اإلص ققالر
الدستوري لعام  ،2017وابجلو ود الرامية إىل حتقيق التنمية املسقتدامة مقن خقالل االسقرتاتيجية
اإلمنائية الوطنية لعام .2050
 - 70ورحبت اجلموورية الدومينيكية ابخلطوات الرامية إىل تعزيز النظام القضائي من خقالل
اعتماد أحكام تشريعية لتحدير النظام واالرتقاء ابستقالليته.
 - 71ورحبت مصر ابإلصالحات ال تشريعية واإلدارية املتمثلة يف تشديد العقوابت املفروضة
علقى الفسققاد واالجتقار ابألشققخاص والعنقف ضققد األطفقال ،وأثنققت علقى كازاخسققتان إلجرائوققا
اإلصالحات القضائية حلماية حقوق املواطنني.
 - 72وأثنت إستونيا على كازاخستان للتعديالت اليت جرى إدخا ا على التشريعات املتعلقة
ب عمقل منظمقات األطفقال ،ولكنوقا أعربقت عقن قلقوقا إزاء القيقود املفروضقة علقى حريقة ال تعبقري،
وال سيما قانون اإلنرتنت الذي ُاّرم األنشطة على شبكة اإلنرتنت.

 - 73وأثنت فيجي على كازاخستان لوقفوا العمل بعقوبقة اإلعقدام ،وإعقدادذا خطقة العمقل
للفرتة  2020- 2013واملرسوم الرائسي لعام  2014لتيسري االنتقال إىل اقتصاد أخضر.
 - 74وأشارت فنلندا إىل اجلوود اليت بذلتوا احلكومة لتيسري احلوار م اجملتم املدين وإنشاء
منصقو املفققوض املعقين حبقققوق الطفقل .غققري أ قا أعربققت عقن قلقوققا إزاء التمييقز ضققد املثليققات
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري ا وية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني.
 - 75ورحبققت فرنس ققا إبص ققالر نظققام الس ققجون وابلتق ققد م احملققرز يف التفاع ققل ب ققني الس ققلطات
واجلموور .وأشارت إىل ضرورة تعزيز اجلوود املتعلقة ابحرتام احلرايت العامة وسيادة القانون.
منصي مفوض حقوق اإلنسان واملفوض املعين حبقوق الطفل،
 - 76ورحبت جورجيا إبنشاء َ
وابلتصديق على اتفاقية حقوق األشقخاص ذوي اإلعاققة واالتفاقيقة بشقأن مكافحقة التمييقز يف
جمال التعليم.
 - 77وأثنت أملانيا على كازاخستان جلوودذا الرامية إىل من أعمال التعذيو واملعاقبة عليوا
وتعزيز احلقوق املدنية .غري أن النمسا أعربت عن قلقوا إزاء الق يود املفروضة على حرية التعبري
وحرية التجم .
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 - 78وأشار الكرسي الرسويل إىل أ وية املؤشرات الوطنية حلققوق اإلنسقان املرتبطقة ابحلقق يف
عدم التعرض للتعذيو ،واملشاركة يف شؤون احلكم ،والتعليم ،والسكن الالئق ،واحملاكمة العادلة،
ومكافحة العنف ضد املرأة.
 - 79ورحبت أيسل ندا ابلتقرير الوطين وابخلطقوات املبيَّنقة فيقه وأعربقت عقن أملوقا يف مواصقلة
تنفيذذا.
 - 80ورحبت ا ند ابإلصقالحات الدسقتورية لعقام  2017مقن أجقل إعقادة توزيق السقلطات
بني فروع احلكم وجعل الربملان واحلكومة يتحمالن املزيد من املسؤولية املباشرة أمام املواطنني.
 - 81وأعربت إ ندونيسيا عن تقديرذا للجوود الرامية إىل تعزيز استقالل وكفاءة نظام العدالة
وأشارت إىل اجلوود املبذولة يف سبيل مكافحة االجتار ابألشخاص وإعادة أتذيل الضحااي.
 - 82وأعربق ققت مجووريق ققة إي ق قران اإلسق ققالمية عق ققن تقق ققديرذا للعمق ققل املنجق ققز يف جمق ققال الض ق ققمان
االجتماعي وإرساء تكافؤ الفرص فيما يتعلق ابألشخاص ذوي اإلعاقة ليتسىن م املشاركة يف
اجملتم .
 - 83ورحو العراق ابإلصالحات اليت نفذهتا كازاخستان ،وال سيما اإلصالحات القانونية
والقضائية الرامية إىل تعزيز قدرة السلطة القضائية واستقال ا.
 - 84ونوذت أيرلندا ابجلوود املبذولة للنووض حبقوق اإل نسان على الصعيد احمللي ،ولكنوا
أضقافت أب قا مقا زالقت تشقعر ابلقلقق إزاء التققارير القيت تفيقد بوققوع عمليقات توقيقف واحتجققاز
ومالحقات جنائية مجاعية ضد احملتجني السلميني والناشطني والصحفيني واحملامني.
 - 85وأثنت إسرائيل على كازاخستان الحرتاموا احلرية الدينية وحقوق األقليات وأعربت عن
تقديرذا لتعيني مفوض حلقوق اإلنسان ومفوض معين حبقوق الطفل.
 - 86وأعربت إيطاليا عن تقديرذا للجوود املبذولة منذ اجلولة السابقة ،وال سقيما التصقديق
على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 - 87ورحو األردن ابإلصالحات املؤسسية واالجتماعية واالقتصادية اليت أفضت إىل اعتماد
اخلطة الوطنية لعام  ،2019وابلتدابري التشريعية الرامية إىل مكافحة االجتار ابألشخاص واجلرائم
ضد األطفال.
 - 88وأثنت الكويت على كازاخستان ملا اختذته من تدابري لالرتقاء حبقوق اإلنسان وحتقيق
أذداو التنمية املستدامة ،وال سيما فيما يتعلق حبماية حقوق الطفل ،مبقا يف ذلقك مقن خقالل
حتسني الرعاية االجتماعية والصحية.
 - 89وأشاد ت قريغيزستان ابجلوود املبذولة للتصدي لإلرذاب ومحاية مئات النساء واألطفال
العائدين من مناطق النزاع وضحااي العنف العائلي.
 - 90وذنأت مجوورية الو الدميقراطية الشعبية كازاخستان على التقداب ري القيت اختقذهتا لتنفيقذ
التوصيات املعتمدة يف االستعراض السابق ،وال سيما الت قدم احملرز يف جمال محاية حقوق النساء
واألشخاص ذوي اإلعاقة.
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 - 91وأشققارت التفيققا إىل الت ققدابري الققيت اختققذهتا احلكوم ققة مققن أجققل تعزي ققز حقققوق اإلنس ققان
ومحايتوقا وشققجعت علققى بققذل مزيقد مققن اجلوققود للوفققاء ابلتزاماهتقا وتعوققداهتا يف جمققال حقققوق
اإلنسان.
 - 92وأثنققت مدغشقققر عل ققى كازاخسققتان ،يف مجل ققة أمققور ،لتصققديقوا عل ققى اتفاقيققة حق ققوق
األشخاص ذوي اإلعاقة وإنشائوا مكتو املفوض املعين حبقوق الطفل.
 - 93وأثنت ماليزاي على كازاخستان للمشاورات الواسعة النطاق القيت شقاركت فيوقا فتلقف
اجلوات املعنية استعداداً الستعراض حالتوا ،وإلعداد خريطة الطريق امل تعلقة ابلصحة اإلجنابية،
وجلوودذا الرامية إىل الوصول إىل شرائح حمددة من السكان من خالل املراكز الصحية.
 - 94ورحبت ملديف إبدراج مؤشرات أذداو التنمية املستدامة يف التخطقيط االسقرتاتيجي
الوطين ،واب آللية الدائمة لرصد تنفيذ أذداو التنمية املستدامة ،واباللتزام بتمكني املرأة.
 - 95وأثنت موريتانيا على كازاخستان العتمادذا االسرتاتيجية الوطنية لعام  2050الرامية
إىل تنفيققذ األذ ققداو اإلمنائيققة الوطني ققة ،واعتمادذققا خط ققة وطنيققة هت ققدو إىل االرتقققاء ابحلق ققوق
االجتماعية واالقتصادية.
 - 96وأثنقت املكسققيك علققى كازاخسقتان لتصققديقوا علققى اتفاقيقة حق قوق األشققخاص ذوي
اإلعاقة ،واعتمادذا سياسة األسرة والنوع اجلنساين لعام  ،2030ا ادفة إىل زايدة متثيل املرأة يف
احلكومة.
 - 97وأثنقت منغوليققا علقى كازاخسققتان ملققا اختذتقه مققن إج قراءات لضقمان حقققوق مواطنيوققا،
االقتصادية منوا واالجتماعية ،وال سيما إدراج مؤشرات أذداو التنمية املستدامة يف ختطيطوا
االسرتاتيجي الوطين.
 - 98وأثىن اجلبل األسود على كازاخستان لتخفيضوا عدد األطفال احملتجزين ،ولكنه أضاو
أبنه ما زال قلقاً إزاء التعديالت الدستورية اليت جرى إدخا ا عقام  2017فيمقا يتعلقق بتطبيقق
املعاذدات الدولية .وأشار إىل أوية إلغاء عقوبة اإلعدام ابلكامل.
 - 99وأشار املغرب إىل سياسة األسرة والنوع اجلنساين ،والتعديالت اليت جرى إدخا ا على
قانون احلماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،والتقدم احملرز يف جمال محاية حقوق الطفل
من خالل إدخال تعديالت على التشريعات ذات الصلة.
 - 100وأثنققت ميامن ق ار علققى كازاخس ققتان للخط قوات الكبققرية ال ققيت أجنزهتققا يف جمققال اإلص ققالر،
وال سيما التقدم احملرز يف جمال محاية حقوق النساء والفتيات واإلجنازات اليت حققتوا يف جمال
تعزيز املساواة بني اجلنسني.
 - 101ورحبق ققت نيبق ققال ابلتصق ققديق علق ققى اتفاقي ق قة حقق ققوق األشق ققخاص ذوي اإلعاقق ققة وإدخق ققال
تعققديال ت علققى ق قوانني االنتخققاابت لتعزيققز التعدديققة والتمثيققل النسققي ،وكققذلك االلت قزام بع ققدم
التسامح إطالقاً إزاء التعذيو.
 - 102وأثنقت ذولنقدا علقى كازاخسقتان لعزموقا علقى مكافحقة الفسقاد ،ولكنوقا أضقافت أب قا
مققا زالققت تشققعر ابلقلققق إزاء حالققة املثليققات واملثليققني ومزدوجققي امليققل اجلنسققي ومغققايري ا وي ققة
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ،وعدم إحراز تقدم يف ضمان احلق يف حرية التعبري والتجم .
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 - 103وأشار وفد كازاخستان إىل أنه ُاختذت اخلطوات الالزمة ملواءمة املؤسسة الوطنية حلقوق
اإلنسان م امل بادئ املتعلقة مبركقز املؤسسقات الوطنيقة لتعزيقز ومحايقة حققوق اإل نسقان (مبقادئ
ابريس) عن طريق أتمني وض مفوض حقوق اإلنسان يف الدستور .إذ إن املفوض مستقل ،وذو
ال خيض للمساءلة أمام أي من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
 - 104واختقذت كازاخسقتان تقدابري تشقريعية إل نشققاء آليقة فعالقة لتققد الشقكاوى يف حققاالت
التمييز القائم على النوع اجلنساين وامليل اجلنسي وا وية اجلنسانية.
 - 105ولتنفيقذ اتفاقيقة حققوق األشقخاص ذوي اإلعاقققة ،وافققت احلكومقة علقى خطقة وطنيققة
لضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحتسني نوعية حياهتم حىت عام .2025
 - 106ويف أاير/مايو  ،2018وعقو زايرة قامت هبا بعثة رفيعة املستوى ات بعة ملنظمة العمل
الدولية ،اعتُمدت خريطة طريق بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلان منظمة العمل الدولية
بشأن تطبيق اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم( 1948 ،رقم .)87
 - 107ويف عام  ،2017وافقت احلكومة على مفووم جديد لسياسة ا جرة حىت عام 2021
من أجل محا ية حقوق املواجرين والالجئني .وانضمت كازاخستان إىل االتفاق العاملي من أجل
ا جرة اآلمنة واملنظمة والنظامية.
 - 108وحققت كازاخستان جناحاً يف اإلصالحات الرتبوية واحتلت ،يف عام  ، 2017املرتبة
الرابعة من بني  137بلداً يف مؤشر التنافسية العاملية فيما يتعلق اباللتحاق ابلتعليم االبتدائي.
وحتققت كفالة الدعم املايل لألطفال من الفئات الضعيفة على الصعيد االجتماعي.
 - 109ويف إطققار اإلصققالحات يف جمققال الرعايققة الصققحية ،سققتطبق كازاخسققتان نظققام التققأمني
قتقد م جمموع ققة إضققافية م ققن اخلققدمات الطبي ققة للم قواطنني املش ققمولني
الصققحي االجتم ققاعي .وسق َّ
ابل تأمني ،مما يغطي ما ال يقل عن  94يف املائة من السكان.
 - 110ويف عقام  ، 2019ققدمت كازاخسققتان استعراضقوا القوطين الطققوعي األول فيمقا يتعلققق
جبوودذا الرامية إىل حتقيق أذداو التنمية املستدامة أثناء انعقاد املنتدى السياسي الرفي املستوى
املعققين ابلتنميققة املسققتدامة ،حيققر أشققري إىل أن كازاخسققتان حتتققل املرتبققة الثامنققة واخلمسققني مققن
بني  198بلداً يف دليل التنمية البشرية.
 - 111وشكرت نيكاراغوا كازاخستان على تقد تقريرذا الوطين وقدمت توصيات.
 - 112وأثىن النيجر على كازاخستان إلنشا ئوا اجمللس الوطين لألمانة العامة ،واآللية الوقائيقة
الوطنية ،وجلنة معنية حبقوق الطفل.
 - 113وأشارت نيجرياي إىل التدابري املتخذة ملكافحة االجتار ابألشخاص وضمان محاية حقوق
الضحااي ،وأثنت على كازاخستان إلصالحوا النظام القضائي من أجل تعزيز إقامة العدل.
 - 114وأحاطت عُمان علماً ابلتقرير الوطين وابلقوانني واالسرتات يجيات والربامج القيت نفقذهتا
كازاخستان هبدو تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتوا.
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 - 115وأعربت ابكستان عن تقديرذا للجوود الرامية إىل من العنف ضد املرأة ،وإنشاء مراكز
مواجوققة األزمققات ،وخطققوط اتصققال للمسققاعدة عل ققى التصققدي لل عنققف العققائلي .وأثنققت عل ققى
كازاخستان إلنشائوا اجمللس ال وطين لألمانة العامة.
 - 116وأعربت ابراغواي عن تقديرذا للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاققة
وإنشاء اآللية الوقائية الوطنية ،وشجعت على تعزيز اإلطار املؤسسي لتنفيذ التوصيات الصادرة
عن االستعراضات الدورية الشاملة.
 - 117ونوذققت الص ققني ابخلطققة االقتص ققادية لضققمان التنمي ققة االس قرتاتيجية ،والت ققدابري املتخ ققذة
ملكافحقة اإلرذققاب واالجتقار ابألشققخاص ،وحلمايقة حقققوق النسقاء واألطفققال واألشققخاص ذوي
اإلعاقة.
 - 118ورحبت بولندا ابلتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وإنشاء منصو
مفوض معين حبقوق الطفل ،واالضطالع ابألنشطة الرامية إىل تعزيز احلوار بني األداين.
منصي مفوض حقوق اإلنسان واملفوض املعين حبقوق الطفل
 - 119ورحبت الربتغال إبنشاء َ
وأعربت عن أملوا يف تعزيز واليتيوما وقدراهتما.
 - 120وأثنت مجوورية كوراي على كازاخستان لتصديقوا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاققة ورحبققت ابلتققدابري املتخققذة حلمايققة حققوق الطفققل وبسياسققة عققدم التسققامح إطالق قاً إزاء
التعذيو.
 - 121ورحبت مجوورية مولدوفا ابلتدابري املتخذة ملكافحة االجتار ابألشخاص ،وبسياسة عدم
التسامح إطالقاً إزاء التعذيو ،وابلتقدم احملرز يف مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة،
ومبا أحرز من تقدم يف جمال التغطية الصحية الشاملة.
 - 122وأثىن االحتاد الروسي على كازاخستان للحوار الذي أقامته م اجملتم املدين ،وملا بذلته
مقن جوققود يف سققبيل ضققمان رفققاا السقكان علققى الصققعيدين االجتمققاعي واالقتصققادي ،ورحققو
اب النتخاابت احلرة والنزيوة اليت جرت يف عام  2019ومبفووم "دولة اإلصغاء".
 - 123وذنأت السنغال كازاخستان على تنظيم عمليات اإلعادة إىل الوطن يف عام ، 2019
وأعربت عن تقديرذا جلوودذا الرامية إىل خفع عدد األطفال احملتجزين وحتسني روو إعادة
إدماجوم وتعليموم.
 - 124ورحبت صربيا بتنفيذ اخلطة الوطنية فيما يتعلق بتشديد العقوابت على أعمال العنف
واالجتار ابألشخاص وغري ذلك من اجلرائم ،ال سيما اجلرائم ضد األطفال.
 - 125وأثنت سنغافورة على كازاخستان إلنشائوا مكتو املفوض املعين حبقوق الطفل ،وتعزيز
العقوابت على االستغالل اجلنسي وامل ايل لألطفال ،ووض خطط تدريبية للقضاة.
 - 126وأثنققت س ققلوفاكيا علققى كازاخس ققتان الستضققافتوا زايرات املكلف ققني بققوالايت يف إط ققار
اإلجراءات اخلاصة .وأعربت عن قلقوا إزاء إقرار قانون العقوابت بق  17جرمية ميكن أن تفرض
عليوا عقوبة اإلعدام.
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 - 127وأشققارت سققلوفينيا إىل التق ققدم احمل قرز يف حتقي ققق املسققاواة ب ققني اجلنسققني يف املؤسس ققات
املنتخبة .كما أشارت إىل أن العنف ضد املرأة ما زال قائماً بشدة ،ال سيما يف املناطق الريفية،
َ
وأن الضرورة تقتضي حتسني التشريعات املتعلقة بعدم جتر العنف العائلي.
 - 128وأشقارت إسققبانيا إىل أن كازاخسققتان صققدقت علقى غال بيققة املعاذققدات الدوليققة حلقققوق
اإلنسان وقدمت توصياهتا.
 - 129وأشارت سري النكا إىل اإلصالحات اليت أُجريت للدسقتور يف عقام  2017واعتمقاد
التعقديالت املدخلقة علققى ققوانني االنتخقاابت .كمققا أشقارت إىل التقزام احلكومققة بعقدم التسققامح
إطالقاً إزاء أعمال التعذيو والعنف ،ال سيما ما يُرتكو منوا ضد النساء واألطفال.
 - 130وأث ىن السودان على كازاخستان إلنشائوا اآللية الوقائية الوطنية ومنصو املفوض املعين
حبقوق الطفل ،وكذلك جلوودذا املبذولة لتمكني املرأة ،ال سيما يف قطاعي الصحة والتعليم.

 - 131وشجعت السويد على بذل مزيد من اجلوود حلماية املرأة واملثليات واملثليني ومزدوجي
امليل اجلنس ي ومغايري ا وية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ،ومجي األشخاص يف حاالت
ال عن إلغاء عقوبة اإلعدام ابلكامل.
ضعف ،من العنف والتمييز ،فض ً
 - 132وأثنققت سويسق قرا علققى كازاخس ققتان ملققا أحرزت ققه مققن تق ققدم يف نظققام الس ققجون .إال أ ققا
حد
الحظت أن صياغات معينة واردة يف قانون العقوابت تزيد من خطر التفسري التعسفي ،مما ّ
من احليز املتار للمجتم املدين واحلق يف حرية التعبري.
 - 133ورحبقت اتيلنققد إبنشقاء اجمللققس الققوطين لألمانقة العامققة والتصققديق علقى اتفاقيققة حقققوق
األشققخاص ذوي اإلعاقققة .وأثنققت علققى كازاخسققتان للجوققود الققيت بققذلتوا يف مكافحققة االجت ققار
ابألشخاص وغري ذلك من اجلرائم.
 - 134وأشارت تيمور  -ليشيت إىل التعاون املتنامي م آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
ورحبت بوض مفووم سياسة األسرة والنوع اجلنساين حىت عام  2030وخبطتوا الوطنية الرامية
إىل القضاء على العنف واالجتار ابألشخاص.
 - 135وأشارت مجوورية فنزويال البوليفارية إىل إدخال  79.9يف املائة مقن مؤشقرات أذقداو
التنمية املستدامة يف التخطيط االسرتاتيجي الوطين وسلطت الضوء على التقدم احملرز يف جمايل
التعليم والتو يف ،ال سيما فيما يتعلق ابألشخاص ذوي اإلعاقة.
 - 136ورحبقت ذنقدوراس ابلتقققدم احملقرز ،ال سققيما التصقديق علقى اتفاقيققة حققوق األشققخاص
ذوي اإلعاقة.
 - 137ويف اخلتام ،أشار وفد كازاخستان إىل أنه ،يف عام  ،2016متت املوافقة علقى مفوقوم
جديد لسياسة األسرة والنوع اجلنساين من أجل تنفيذ أذداو التنمية املستدامة ،واتفاقية القضاء
على مجي أشكال التمييز ضد املرأة ،والتوصيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي .وسعياً إىل تعزيز القدرات الوطنية ،املؤسسية منوا والبشرية ،أُبرم اتفاق مدته ثالث
سنوات م ذيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
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 - 138وأشارت كازاخستان إىل أ ا كانت دا ئماً وما زالت ملتزمة مببادئ االنفتار والشفافية
واحليققاد يف تعزيزذ ققا ومحايتو ققا حقققوق اإلنس ققان ،وستواص ققل دوم قاً االرتق ققاء ابآللي ققات القانوني ققة
واملؤسسية القائمة يف ذذا اجملال.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 - 139ستنظر كازاخستان يف التوصيات التالية وستقدم ردودا عليها يف الوقت املناسب،
على أال يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة الثالثة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
1- 139
(املغرب)؛

مواص لللة جهودا للا الرامي للة ق التا للديق عل للى الال ل و الدولي للة

التا للديق علل للى االتفاقيل للة الدوليل للة حلماي للة حقل للوق مي ل ل العمل للا
2- 139
املهاجرين وأفراد أسرام (أوروغواي) (ابراغواي) (اندوراس)؛
التا للديق علل للى االتفاقيل للة الدوليل للة حلماي للة حقل للوق مي ل ل العمل للا
3- 139
املهاجرين وأفراد أسرام (تيمور  -ليشيت)؛
التا للديق علل للى االتفاقيل للة الدوليل للة حلماي للة حقل للوق مي ل ل العمل للا
4- 139
املهاجرين وأفراد أسرام ومواصلة تعزيز التدابري الرامي ة ق محاية وتعزيز حقوق
العما املهاجرين (سري الن ا)؛
النظر يف االنضمام ق االتفاقية الدولية حلماية حقوق مي العما
5- 139
املهاجرين وأفراد أسرام (قريغيزستان)؛
النظر يف التاديق على الربوتوكو االخت ياري الثاين امللحق ابلعهد
6- 139
الدويل اخلاص ابحلقوق املدن ية والسياسية ،اهلادف ق قلغاء عقوبة اإلعدام (توغو)؛
والنظر يف التاديق على الربوتوكو االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص
ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادف ق قلغاء عقوبة اإلعدام (مهورية مولدوفا )؛
والنظر يف االنضمام ق الربوتوكو االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص
ابحلقوق املدنية والس ياسية ،اهلادف ق قلغاء عقوبة اإلعدام (منغوليا)؛
التاديق على الربوتوكو االختياري الثاين امللحق ابلعهد اللدويل
7- 139
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادف ق قلغاء عقوبة اإلعدام (سلوفاكيا)؛
التاديق على الربوتوكو االختياري الثاين امللحق ابلعهد اللدويل
8- 139
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادف ق قلغاء عقوبة اإلعدام (تيمور  -ليشيت)؛
التاديق على الربوتوكو االختياري الثاين امللحق ابلعهد اللدويل
9- 139
اخلللاص ابحلقللوق املدني للة والسياسللية ،اهل للادف ق قلغللاء عقوب للة اإلعللدام ،وتنفيل ل
أح امه الواردة يف التشريعات الوطنية (أيرلندا)؛
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 10- 139التاديق على الربوتوكو االختياري الثاين امللحق ابلعهد اللدويل
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادف ق قلغاء عقوبة اإلعدام ،وقزالة عقوبة
اإلعدام عن اجلرائم اليت ال تزا مشمولة هبا (قسبانيا)؛
 11- 139النظر يف التاديق على الربوتوكو االختياري امللحق ابلعهد الدويل
اخلاص ابحلقوق االقتاادية واالجتماعية والثقافية (قريغيزستان)؛
 12- 139التاديق على الربوتوكو االختياري امللحق ابلعهد الدويل اخلاص
ابحلقوق االقتاادية واالجتماعية والثقافية (مدغشقر)؛
 13- 139التاديق على الربوتوكو االختياري امللحق ابلعهد الدويل اخلاص
ابحلقوق االقتاادية واالجتماعية والثقافية (النيجر)؛
 14- 139التاديق على الربوتوكو االختياري امللحق ابلعهد الدويل اخلاص
ابحلقوق االقتاادية واالجتماعية والثقافية (اندوراس)؛
 15- 139اإلسلراع يف ا لتاللديق علللى ا لربوتوكلو االختيللاري امللحللق ابلعهللد
الدويل اخلاص ابحلقوق االقتاادية واالجتماعية والثقافية (أوزب ستان)؛
 16- 139التالديق علللى الربوتوكلو االختيللاري التفاقيلة حقللوق األ ل اص
ذوي اإلعاقة (سلوفاكيا)؛
 17- 139مواص لللة العم للل بشل للطن حق للوق الخفل للل وحق للوق األ ل ل اص ذوي
اإل عاقة عن طريق التاديق ،دون مزيد من التطخري ،على الربوتوكو االختياري
التفاقيللة حقللوق الخفللل املتعلللق دج للراء تقللدرب البوغللات والربوتوكللو االختي للاري
التفاقية حقوق األ اص ذوي اإلعاقة (أملانيا)؛
 18- 139الت اديق على الربوتوكو االختياري التفاقية حقوق الخفل املتعلق
دجراء تقدرب البوغات (سلوفاكيا)؛
19- 139
(النمسا)؛

التاللديق عل للى نظللام روم للا األساس للا للمح مللة اجلنائي للة الدولي للة

 20- 139النظ للر يف االنض للمام ق نظ للام روم للا األساس للا للمح م للة اجلنائي للة
الدولية وق االتفاق بشطن ام تيازات احمل مة اجلنائية الدولية وحااانهتا (كرواتيا)؛
 21- 139االنض للمام ق نظل للام رومل للا األساسل للا للمح مل للة اجلنائيل للة الدوليل للة
ومواءمة تشريعاهتا الوطنية مواءمة اتمة م ا ا النظام (قستونيا)؛
 22- 139االنض للمام ق نظل للام رومل للا األساسل للا للمح مل للة اجلنائيل للة الدوليل للة
ومواءمة التشريعات الوطنية مواءمة اتمة م مي االلتزامات مبوجب ا ا النظام
(التفيا)؛
 23- 139قنشاء آلية وطنية لإلبوغ عن التوصيات الدولية املتعلقلة ققلوق
اإلنسان وتنفي اا ومتابعتها (ابراغواي)؛
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 24- 139االنضمام ق اتفاقية عام  1954بشطن وضل األ ل اص علد ا
اجلنسية ،واتفاقية عام  1961املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية (ابراغواي)؛
25- 139
(اندوراس).

التالديق علللى االتفاقيلة بشللطن وض ل األ ل اص عللد ا اجلنسللية

 26- 139مواصللة العملل مل آليلات األملم املتحلدة حلقلوق اإلنسلان ،مبلا يف
ذلك اإلجراءات اخلاصة (سري الن ا)؛
 27- 139مواصلة ا لتعاون م األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف
ميدان حقوق اإل نسان (العراق)؛
قرساء األسبقية القانونية يف التشلريعات الدوليلة حلقلوق اإلنسلان
28- 139
على اللوائح الداخلية (قسبانيا)؛
 29- 139مواصلللة تعزيللز الق للدرات الوطنيللة فيمللا يتعل للق بتعزيللز ومحايللة حق للوق
اإلنسان ،م مراعاة املوحظات اخلتامية هليئات املعاادات والتوصيات الالادرة
عن االستعراض الدوري الشامل (بيوروس)؛
 30- 139تعزيز والية أمني املظامل املعين ابألطفا هبدف محاية حقوق الخفل
ب فاءة (النيجر)؛
 31- 139جعلل املسسسلة الوطنيلة حلقلوق اإلنسلان تثللة امتثلاالا اتمل ا ملبلاد
ابريس وتزويداا مبا ي فا من املوارد املالية والبشرية (توغو)؛
 32- 139توسي والية أمني املظامل املعين ققوق اإلنسان وفق ا للمادة  2من
مباد ابريس وضمان استقوهلا (أرمينيا)؛
33- 139
(كرواتيا)؛

جعل للل مسسس ل للة أمل للني املظ ل للامل تثلل للة امتث ل للاالا اتم ل ل ا ملب ل للاد ابري ل للس

 34- 139اختاذ مزيد من اخلخوات الرامية ق ضمان استقو مفوض حقوق
اإلنسان وفق ا ملباد ابريس (جورجيا)؛
35- 139
ابريس (نيبا )؛

مواصلة اجلهود الرامية ق جعل مسسسة أمني املظامل تثلة ملباد

 36- 139تزويد أمني املظامل املعين ققوق اإلنسان ابإلطار القا نوين واملسسسا
املناسب من أجل مواءمته م مباد ابريس (أوروغواي)؛
 37- 139تعزيلز قللدرات م تللب أملني املظللامل مبللا يتوافلق م ل مبللاد ابريللس،
مده ابملوارد املالية والبشرية ال افية (مهورية كوراي)؛
بسبل منها ّ

 38- 139مواصلة تعزيز استقو مسسسة أمني املظامل جلعلها تثلة امتثاالا اتم ا
ملباد ابريس (مهورية مولدوفا)؛
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 39- 139تعزي للز املسسس للة الوطنيل للة املعني للة بتعزي للز ومحايل للة حق للوق اإلنسل للان
مبا يتما ى م مباد ابريس (السنغا )؛
 40- 139مواءملة رلروف عمللل أملني املظللامل مواءملة اتملة م ل مبلاد ابريللس
ابمتثاهلا هلا ،مبا يف ذلك من خو مواصلة تعزيلز اسلتقوله وضلمان م ّلده ابمللوارد
املالية والبشرية ال افية (صربيا)؛
 41- 139مواصلة حتسني اآللية الوطنية حلقوق اإلنسان مبا يتما ى م مباد
ابريس لتنفي االلتزامات املتعهَّد هبا بفعالية يف جما حقوق اإلنسان وخخة التنمية
املستدامة لعام ( 2030قندونيسيا)؛
 42- 139االستمرار يف املضا قدم ا يف اإلجراءات الرامية ق تعزيز م تب
أمني املظامل (اجلمهورية ا لدوميني ية)؛
 43- 139مواصللة اجلهللود الراميللة ق تعزيللز دور أملني املظللامل املعللين ققللوق
اإلنسان (العراق)؛
 44- 139احلظلر الالريح ألي ل ل ملن أ ل ا التمييللز القلائم عللى امليللل
اجلنسا واهلوية اجلنسانية (قسبانيا)؛
 45- 139اعتماد تشري امل منااض للتمييز يتضمن حظرا صرحي ا للتمييز
على أساس امليل اجلنسا واهلوية اجلنسانية (أسرتاليا)؛
 46- 139اعتماد تشري امل منااض للتمييز يتضمن امليل اجلنسا واهلوية
اجلنسانية بوصفهما من األسس املشمولة ابحلماية (السويد)؛
 47- 139اعتماد تشري امل منااض للتمييز ،مبلا يف ذللك التمييلز القلائم
على امليل اجلنسا واهلوية اجلنسانية ( يلا)؛
 48- 139ض للمان بيئ للة مساتيل للة ألنش للخة اجملتمل ل املل للدين وماع للات النا ل للخني
واملدافعني عن حقوق اإلنسان للمثليات واملثليني ومزدوجا امليل اجلنسا ومغايري
اهلوية اجلنسانية وحاملا صفات اجلنسني ( يلا)؛
 49- 139اعتماد تشري امل منااض للتمييز يتادى للتمييز املبا ر وغري
املبا لر ويشلمل ميل أسللس التمييلز احملظلورة ،مبلا يف ذلللك امليلل اجلنسلا واهلويللة
اجلنسانية ( أيسلندا)؛
 50- 139اعتملاد تشلري دلدد للقضلاء علللى التمييلز حت َّلدد فيله ميل أسللس
التمييز احملظورة ،مبا يف ذلك امليل اجلنسا واهلوية اجلنسانية (امل سيك)؛
 51- 139اعتماد تشري يضلمن صلراحة محايلة املثليلات واملثليلني ومزدوجلا
امليللل اجلنسللا ومغللايري اهلوي للة اجلنسللانية وحللاملا ص للفات اجلنسللني مللن التميي للز
والعنف وينص على متتعهم ال امل ققوقهم (أوروغواي)؛
 52- 139تعديل التشري القائم حلظر التمييز ضد املرأة وعلى أساس امليل
اجلنسا واهلوية اجلنسانية (كندا)؛
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 53- 139اعتماد تشري امل منااض للتمييز يشمل التمييز املبا ر وغري
املبا ر ومي أسس التمييز ،مبا يف ذلك النوع اجلنساين واإلعاقة والدين واألصل
اإلثين وامليل اجلنسا واهلوية اجلنسانية (اندوراس)؛
 54- 139تعديل املادة املتعلقة ابنتهاكات مبدأ امل ساواة بني الناس واملواطنني
(املللادة  )145مللن قللانون العقللوابت لتش للمل صللراحة وعلللى لللو منفاللل املي للل
اجلنسا و اهلوية اجلنسانية بوصفهما من اخلاائص املشمولة ابحلماية (بلجي ا)؛
55- 139
دار السوم)؛

مواصلللة اجلهللود الرامي للة ق ضللمان بيئللة ص للحية للجمي ل (ب للروين

 56- 139مواصلة اجلهود الراميلة ق تعزيلز دعلم األعملا التجاريلة وبلرام
التنمية اليت هتدف ق مساعدة العمالة (بروين دار السوم)؛
 57- 139ضمان مشاركة النساء واألطفا واأل اص ذوي اإلعاقة مشاركة
جمدية يف وض التشريعات والسياسات والربام املتعلقة بتغلري املنلاو واحللد ملن
خماطر ال وارث (فيجا)؛
 58- 139ضللمان محايللة البيئ للة علللى لللو س للليم وقطللوع الس ل ان عل للى آاثر
امللواثت املرتتبة على البيئة وصحة الناس (ال رسا الرسويل)؛
 59- 139تعزيز اجلهود الرامية ق التادي لألخخار البيئية اليت تسثر عللى
صلحة النلاس ،وال سليما األطفلا الل ين يعيشلون يف منلاطق لديدة اخلخلورة بيئي ل ا
(ملديف)؛
 60- 139قعداد خخة عمل وطنية واعتماداا بشطن األعما التجارية وحقوق
اإلنسان مبا يتما ى م املباد التوجيهية لألمم املتحدة املتعلقة ابألعما التجارية
وحقوق اإلنسان ،ابلتشاور م القخاع اخلاص واجملتم املدين وأصحاب املالحة
املع نيني والفريق العامل املعين ابألعما التجارية وحقوق اإلنسان (اتيلند)؛
 61- 139ب املزيد من اجلهود الرامية ق تعزيز هن عدم التسامح قطوق ا
قزاء التعل يب ،ال سلليما عللن طريللق قجلراء حتقيقللات للفافة و للاملة ويف أواهنللا يف
حوادث التع يب املبلغ عنها والقيام مبا يرتتب على ذلك من موحقلات جنائيلة
(أسرتاليا)؛
جترم التع يب م املادة  1من اتفاقية
 62- 139مواءمة التشريعات احمللية اليت ّ
منااضة التع يب وغريه من ضلروب املعامللة أو العقوبلة القاسلية أو الوقنسلانية
أو املهينة ( يلا)؛
 63- 139ضمان قجراء حتقيق مناسب يف مي ادعاءات التع يب وغريه من
ضروب سوء املعاملة من خو آلية مستقلة ،واعتماد ضماانت صارمة على الفور
لضلمان عللدم جللواز اسلت دام أي بيللان يف احملللاكم يللتم احلالو عليلله عللن طريللق
التع يب (تشي يا)؛
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 64- 139اختاذ تدابري رادعة للقضاء على تع يب السجناء وقساءة معاملتهم
والقيلام عللى للو فعلا ابلتحقيلق يف ال ه األعملا ومقاضلاة مرت بيهلا ومعللاقبتهم
(فنلندا)؛
 65- 139اختلاذ مزيللد مللن التللدابري ملن ل ميل حللوادث التع ل يب وغللريه مللن
ضروب املعا ملة املهينة ،ال سيما يف السجون (قيخاليا)؛
 66- 139ت ريس كل اجلهود الوزمة لتوضيح االدعلاءات املتعلقلة بتعل يب
احملتجزين وقساءة معاملتهم (بولندا)؛
 67- 139مواص لللة اجله للود الرامي للة ق م افح للة التعل ل يب وس للوء املعامل للة،
ال سيما من خو ضمان قيلام ايئلة مسلتقلة دجلراء حتقيقلات يف ميل ادعلاءات
التع يب وسوء املعاملة ومعاقبة اجلناة (سويسرا)؛
68- 139
(األرجنتني)؛

تعميق اجلهود الرامية ق قلغاء عقوبة اإلعدام من تشريعاهتا الوطنية

69- 139

قلغاء عقوبة اإلعدام على مي اجلرائم (النمسا)؛

70- 139

قلغاء عقوبة اإلعدام (سلوفاكيا)؛

71- 139

قلغاء عقوبة اإلعدام كليا (السويد)؛

 72- 139قلغاء عقوبة اإلعدام على مي اجلرائم ،م اإل ارة ق أهنا ألغت
عقوبة اإلعدام على اجلرائ م العادية ،واالنضلمام ق الربوتوكلو االختيلاري الثلاين
امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادف ق قلغاء عقوبة
اإلعدام (أسرتاليا)؛
 73- 139قلغاء عقوبة اإلعدام والتاديق على الربوتوكو االختيلاري الثلاين
امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق امل دنية والسياسية ،اهلادف ق قلغاء عقوبة
اإلعلدام (قسللتونيا)؛ وقلغلاء عقوبللة اإلعلدام والتوقي ل والتالديق علللى الربوتوكللو
االختياري ال ثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادف
ق قلغاء عقوبة اإلعدام (الربتغا )؛ وقلغاء عقوبة اإلعدام ابل امل والتاديق على
الربوتوكل للو االختيل للاري الثل للاين امللحل للق ابلعهل للد الل للدويل اخلل للاص ابحلقل للوق املدني ل للة
والسياسية ،اهلادف ق قلغاء عقوبة اإلعدام ( أيسلندا)؛
 74- 139على الرغم من تضييق نخاق تخبيق عقوبة اإلعدام مبوجب قانوهنا
الناف  ،النظر أيضا يف قلغاء ا ه العقوبة متاما (فيجا)؛

 75- 139قلغاء عقوبة اإلعدام على مي اجلرائم ،مبا يف ذلك جرائم احلرب،
واخليانة ،واألعما اإلراابية (فرنسا)؛
 76- 139اإلبقاء على وقف العمل بعقوبة اإلعدام ،ومواصلة تقليص قائمة
اجلرائم اليت ححي م فيها ابإلعدام ،هبدف قلغائها (ال رسا الرسويل)؛
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77- 139
(قيخاليا)؛

اإلبقاء ع لى وقف العمل بعقوبة اإلعدام والنظر يف قلغائها ابل امل

 78- 139قحراز تقدم متشي ا م وقف العمل اجلاري بتخبيق عقوبة ا إلعدام،
حىت قلغائها ابل امل من النظام القانوين الناف (أوروغواي)؛
 79- 139توسللي نخللاق واليللة اآلليللة الوقائيللة الوطنيللة لتشللمل مي ل أم للاكن
االحتجلاز وفقل ا للمللادة  4ملن الربوتوكللو االختيلاري التفاقيللة منااضلة التع ل يب
وضمان استقوهلا املايل والتشغيلا (النمسا)؛
80- 139

النظر يف قنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة ملن التع يب (تونس)؛

 81- 139ضللمان اسللتقو اآلليللة الوطنيللة ملن ل التع ل يب وتزويللداا ابملللوارد
وتوفري والية واسعة هلا من أجل مواصلة جهودالا الراميلة ق م افحلة التعل يب
والقضاء عليه (ابراغواي)؛
82- 139
(تركمانستان)؛

مواص لللة تعزي للز وحتس للني النظ للام القض للائا ونظ للام قنف للاذ القل للانون

 83- 139محاية استقو السلخة القضائية عن طريق مواءمة اللوائح املتعلقة
ابملهنة القانونية م ا ملعايري القانونية الدولية (الدامنر )؛
84- 139
(مار)؛

مواصلللة تعزي للز اآللي للات التشللريعية واملسسس للية مل افح للة ا لفس للاد

 85- 139ضمان سيادة القانون ،وال سيما استقو السلخة القضائية ،واحلق
يف داكمة عادلة جلمي األ اص (فرنسا)؛
 86- 139قصللوا النظ للام القضللائا وفقل ل ا للمع للايري الدوليللة املرتبخ للة دقام للة
العد  ،لضمان ارسة القضاة واحملامني وريفتهم ابستقولية (امل سيك)؛
 87- 139مواصللة تخللوير وتعزيللز النظللام القضلائا مللن أجللل حتسللني نوعيللة
األح ام القضائية (نيجرياي)؛
 88- 139تعزيز الشفافية واملساءلة عن طريق تشجي ومحاية احلق يف حرية
التعبري ،ال سيما من خو دعم حرية وسلائ اإلعلوم ،ومحايلة أنشلخة املنظملات
غري احل ومية ،وتعديل قانون العقوابت والقانون املدين فيما يتعلق ابلتشهري اجلنائا
والق ف (أسرتاليا)؛
 89- 139تعزيز حرية الاحافة واحلق يف احلاو على املعلومات عن طريق
جترم الاحفيني ووسائ اإلعوم بتهم التشهري واإلااانت
تعديل التشريعات اليت ّ
واملعلومات املغلوطة ،ا يش ل عقبة أمام عملهم ( يلا)؛
 90- 139مواءملة امللادة  )2(20ملن دسلتور كازاخسلتان مل امللادة  19مللن
العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (قستونيا)؛
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 91- 139تعديل القوانني التقييدية اليت تنظم احلق يف حرية التعبري وت وين
اجلمعيلات والتجمل السللما ،لتمتثلل امتثللاالا اتمل ا للعهلد اللدويل اخللاص ابحلقللوق
املدنية والسياسية ،وال سيما األح ام الواردة يف املادتني  19و( 21أيرلندا)؛
تقي للد حريللة وس للائ
 92- 139اعتمللاد تغيللريات موئم للة يف التشللريعات اللليت ّ
اإلعوم وحرية التعبري ،وك لك حرية التجم وت وين اجلمعيات ،من أجل مواءمتها
م املعايري الدولية حلقوق اإل نسان (سلوفينيا)؛
 93- 139ضمان ارسة حرية التعبري والرأي عن طريق تنقيح القانون اجلنائا
املست دم ضد وسائ اإلعوم املستقلة والقانون املتعلق ابلتحريض على ال رااية
املست دم لتقييد حرية التعبري (فرنسا)؛
 94- 139تعديل املادة  174من قانون العقوابت لضمان امتثاهلا للمادة 19
من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (النمسا)؛
 95- 139تعديل املادة  174من قانون العقلوابت املتعلقلة ابلتحلريض عللى
االنقسام االجتماعا أو العشائري أو ا لوطين أو العرقا أو الديين ،ال سليما علن
طريللق تفس ل دري دللدد بدقللة ل للمفهوم االنقسللام هبللدف من ل املوحقللات القض للائية
التعسفية (بلجي ا)؛
تقي للد حري للة التجمل ل والتعب للري وت للوين
 96- 139اسللتعراض تش للريعاهتا ال لليت ّ
اجلمعيات ،مبا يف ذلك املادة  174من قانون العقوابت املتعلقة ابلتحري ض على
االنقسلام االجتمللاعا أو اللوطين أو العشللائري أو العرقلا أو الخبقللا أو الللديين،
ووض حد جلمي أ ا االحتجاز التعسفا لأل اص ال ين يسعون ق ارسة
حقهم يف التجم السلما (فنلندا)؛
 97- 139ضللمان حري للة التعب للري ومواءم للة القللانون املتعل للق بوس للائ اإلع للوم
اجلمااريي ،مبا يف ذلك املاداتن  130و 174من قانون العقوابت ،م املادة 19
من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق امل دنية والسياسية ،وااللتزامات واملعايري الدولية
حلقوق اإلنسان (أملانيا)؛
 98- 139تنقيح قانون العقوابت ،قلو االستعراض الدوري الشامل املقبل،
ال سيما املواد  130و 274و 400و ،405وفقا اللتزامات كازاخستان يف قطار
العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (تشي يا)؛
 99- 139قلغاء املادتني  400و 403من قانون العقوابت لضمان حق مي
املواطنني يف التجم السللما وحريلة ت لوين اجلمعيلات ،مبلن فليهم امللدافعون علن
حقوق اإلنسان (أملانيا)؛
 100- 139اختاذ التدابري الوزمة لتوفري احلماية ال املة حلريلة التعبلري ،بخلرق
تقيللد حريللة التعبللري واالمتنللاع عللن
منهلا قلغللاء أو تنقلليح األح للام القانونيللة الليت ّ
اسلت دام األح لام اجلنائيلة وغريالا ملن الللوائح كلطدوات لقمل التعبلري علن اآلراء
امل الفة (التفيا)؛
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حيلز االخلتوف يف الللرأي علن طريلق تعلديل املللادتني 174
 101- 139محايلة ّ
و 274ملن قلانون العقلوابت أو قل غائهملا سلعي ا ق قزاللة املفلاايم الغامضلة ،مثللل
التحريض على اال نقسام ،وأيض ا نزع الافة اجلرمية عن التشهري (الوالايت املتحدة
األمري ية)؛
 102- 139قلغللاء األح للام القانوني للة ال لليت حتللد م للن ح ري للة التعب للري وتنقيحه للا،
واالمتناع عن است دام األح ام اجلنائية كطدوات لقم التعبري عن اآلراء امل الفة،
مبا يف ذلك على اإلنرتنت ويف وسائل التواصل االجتماعا (اولندا)؛
 103- 139توضيح املادة  174من قانون العقوابت من أجل من املوحقات
القضائية التعسفية اليت تنتهك ا لقانون الدويل (سويسرا)؛
 104- 139نزع الافة اجلرمية عن التشهري (قستونيا)؛
 105- 139تعزيز اجلهود الرامية ق ضمان احلق يف حرية التعبري وحرية التجم
السلما (الربازيل)؛
 106- 139تعزيز الرتوي حلرية التعبلري ومحايتهلا ،سلواء عللى لب ة اإلنرتنلت
أو خارجها ،واختاذ التداب ري الوزمة لضمان احرتام حرية ت وين اجلمعيات والتجم
(قيخاليا)؛
 107- 139تعزيل للز اح ل للرتام احلل للق يف حري ل للة التجمل ل ل السل لللما وحري ل للة التعب ل للري
(كرواتيا)؛
 108- 139مواصلة ضمان حرية التجم السلما وت وين اجلمعيات بغية تعزيز
القيم الد قراطية يف كازاخستان (قندونيسيا)؛
 109- 139تع ديل قانون التجمعات السلمية ليشرتط قجراء قخخار بسي من
أجل عقد جتم عام (اولندا)؛
 110- 139استعراض قانون التجم العام ملواءمته م العهد اللدويل اخللاص
ابحلقوق املدنية والسياسية (بلجي ا)؛
 111- 139قلغاء رط حاو التجمعات السلمية على قذن مسبق واعتماد
قانون جديد بشطن التجم العام تثل للمعايري الدولية (سلوفاكيا)؛
و ابحلل لرايت
 112- 139اختللاذ التللدابري الوزمللة لضللمان متتل ل األفللراد متتع لا كللام ا
األساسية ،مبا يف ذلك حرية التجم السلما وت وين اجلمعيات (بولندا)؛
 113- 139ضمان قجراء حتقيق فعا يف أعما الرتايب واملضايقة ضد احملامني
واملدافعني عن حقوق اإلنسان (النمسا)؛
 114- 139اختللاذ ت للدابري فوريل ل ة لض للمان محايللة فعال للة للمح للامني والع للاملني يف
وسائ اإلعوم واملدونني واملدافعني عن حقوق اإلنسان من أي ل من أ ا
املضايقة ،واإلفراج الفوري وغري املشروط عن املداف عن حقوق اإلنسان ماكس
بوكايي ف بناء على طلب من الفريق العامل املعين ابالحتجاز التعسفا (تشي يا)؛
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 115- 139ضمان حرية ت وين اجلمعيات والتجم عن طريق قلغاء الضواب
املفرطة على تسجيل املنظمات غري احل ومية والنقاابت العمالية وأنشختها ،وعلى
احلق يف التظاار (فرنسا)؛
 116- 139تنقليح قللانون عللام  2015بشللطن األعمللا اخلرييللة إللغللاء عمليللة
التسجيل للمنظمات غري احل ومية (الوالايت املتحدة األمري ية)؛
 117- 139وض حد ملتخلبات اإلبوغ التقييديلة فيملا يتعللق ابملنظملات غلري
احل ومية (الوالايت املتحدة األمري ية)؛
 118- 139مواصلللة جهودا للا الراميللة ق تعزي للز اجملتم ل امل للدين والقخللاع غ للري
احل وما (جورجيا)؛
 119- 139مواصلة العمل على ضمان قجراء حوار فعا م مسسسات اجملتم
املدين من أجل قاتحة االنفتاا لعمل اهليئات احل ومية (أوزب ستان)؛
 120- 139تنفي التشريعات الوزمة حلماية حرية ت وين اجلمعيات والتجمل
السلما ،وتعريف مي ارسات ا لرق واملمارسات الشبيهة ابلرق وجتر ها ،مبا يف
ذلك االسرتقاق امل نزيل ،والعمل القسري واملطسور ،مبا يتما ى م معايري منظمة
العمل الدولية (اململ ة املتحدة لربيخانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 121- 139مواصلة مشاركتها يف تعزيز احلوار بني األداين ويف دعم احرتام حرية
الدين أو املعتقد (بولندا)؛
 122- 139تنق لليح اإلط للار القل للانوين الل ل ي ي للنظم ارسل للة ال للدين أو املعتقل للد،
وال سليما قلانون علام  2011بشلطن النشلاط اللديين واجلمعيلات الدينيلة ،لضلمان
توافق التشريعات م املعايري القانونية الدولية (الدامنر )؛
 123- 139تيسللري التسللجيل للخوائ للف الد ينيللة وضللمان ارس للة حريللة ال للدين
أو املعتقد ارسة كاملة مبا يتما ى م املعايري الدولية (ال رسا الرسويل)؛
 124- 139ضمان العملية الد قراطية ،ال سيما عن طريق قجراء انت اابت حرة
ونزيهة و فافة (فرنسا)؛
 125- 139قزالة القيود القائمة املفروضة على االنت اابت احلرة وال د قراطية
مل الرتكيللز علللى تنفي ل التوصلليات الالادرة عللن م تللب املسسس لات الد قراطيللة
وحقوق اإلنسان (أملانيا)؛
 126- 139قب للو توصل لليات منظمل للة األم للن والتعل للاون يف أورواب بشل للطن النظل للام
االنت ايب استعداد ا لونت اابت الربملانية املقبلة (اململ ة املتحدة لربيخانيا العظمى
وأيرلند ا الشمالية)؛
 127- 139تعزيز الشفافية يف القواعد املنخبقة على العمليات االنت ابية ،متشي ا
م التزامات كازاخستان الدولية (الربازيل)؛
 128- 139مواصلة جهوداا الرامية ق م افحة االجتار ابأل
GE.19-22199
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 129- 139تعريف األفعا اإلجرامية يف التشريعات الوطنيلة لضلمان ا لقضلاء
على مي أ ا الرق املعاصرة و ارسات العمل القسري ،وضلمان جتلررب ميل
أ ا العنف ضد املرأة (الربازيل)؛
 130- 139ت ثيف اجلهود املب ولة يف تدريب امل لفني مبهام م افحة االجتلار
ابلبشر (الفلبني)؛
 131- 139مضلاعفة اجلهلود الراميلة ق التاللدي بفعاليلة لوجتلار ابأل ل اص
بوسائل منها تيسري تدابري التسجيل جلمي املهاجرين (ال رسا الرسويل)؛
 132- 139مواصلة اجلهود الرامية ق م افحة االجتار ابلبشر وضمان محايلة
الضحااي (األردن)؛
 133- 139ت ثيف جهوداا الرامية ق م افحة االجتار ابلبشر ،ودعم حقوق
ضحااياا (نيجرياي)؛
 134- 139مواصلة اختاذ التدابري الوزمة لدعم مسسسة األسرة والخفولة وققامة
جمتم امل للجمي (ابكستان)؛
 135- 139تعللديل التش للريعات والل للوائح لتس للهيل تشل ل يل وتس للجيل وعم للل
النق للاابت املسل للتقلة ومنظمل للات اجملتم ل ل املل للدين ،ومحايل للة التجم ل ل العل للام السل لللما
واألنشخة العمالية (كندا)؛
 136- 139ت ثيف اجلهود الرامية ق زايدة فرص العمل للشباب (مار)؛
 137- 139هتيئة رروف االزداار للنقاابت املستقلة عن طريق مترير تعديوت
وتنفي اا جلعل قانون النقاابت تثوا التفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948
(رقم  )87بشطن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم (الوالايت املتحدة األمري ية)؛
 138- 139تعزيز آلية اجت اب العما األجانب (النيجر)؛
 139- 139قلغللاء قائمللة املهللن احملظللورة عللن املللرأة وضللمان املسللاواة يف ف للرص
وصللو مي ل النسللاء واأل ل ل اص مللن مي ل األن للواع اجلنسللانية ق املهللن كاف للة
(اندوراس)؛
 140- 139مواص لللة جهودال للا اإلمنائيل للة اهلادف للة ق حتسل للني رل للروف الس ل ل ان
التعليمية والاحية واملعيشلية ملن أجلل مواصللة تعزيلز حقلوق اإلنسلان ومحايتهلا
(اليمن)؛
 141- 139مواص ل لللة زايدة اجله ل للود املب ول ل للة يف مي ل للدان احلق ل للوق االجتماعيل ل للة
واالقتاادية والثقافية يف سياق تنفي برام الدولة الخويلة األجل ذات الالة ،م
قيوء ااتمام خاص للتدابري الرامية ق حتقيق أاداف التنمية املستدامة (بيوروس)؛
 142- 139تعزيلز التقلدم احملللرز للو بلللوغ أالداف التنميللة املسلتدامة وحتسللني
مس رات التنمية البشرية (اهلند)؛

24

GE.19-22199

A/HRC/43/10

 143- 139مواصلة تنفي براجمها وسياساهتا الوطنية لورتقاء ابلتعليم والاحة
ونظام الضمان االجتماعا (مهورية كوراي الش عبية الد قراطية)؛
 144- 139مواصلة توحيد اإلجراءات اليت تعزز احلق يف الضمان االجتماعا
والعمل الرمسا (اجلمهورية الدوميني ية)؛
 145- 139زايدة الرتكيز على حقوق الشعب يف التنمية ،ا سيسهم يف تعزيز
احلقللوق املدنيللة والسياسللية واالقتا للادية واالجتماعيللة والثقافيللة (مهوريللة قي للران
اإلسومية)؛
 146- 139مواصلة جهوداا املب ولة يف املضا قدم ا لو تعزيلز محايلة حقلوق
عبها االقتاادية واالجتماعية والثقافية (ماليزاي)؛
 147- 139مواصلة اجلهود املب ولة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها (موريتانيا)؛
 148- 139مواصلة دعم تنمية األعما التجارية ،ال سيما املسسسات الاغرية
واملتوسخة احلجم (ني اراغوا)؛
 149- 139مواصلة دعم مس رات التنمية البشرية (عحمان)؛

 150- 139مواصل لللة تنفي ل ل االسل للرتاتيجية اإلمنائيل للة الوطنيل للة ،وتعزيل للز التنميل للة
االقتاادية واالجتماعية املستدامة ،هبدف قرساء أساس متني ي فل ل شعبها التمت
جبمي حقوق اإلنسان (الاني)؛
 151- 139ت للوفري محاي للة أفض للل حلق للوق النس للاء واألطف للا واأل ل ل اص ذوي
اإلعاقة ومواصلة العمل على تخوير التعليم والرعاية الاحية (الاني)؛
 152- 139مواصلة ضمان تنفي السياسات والربام االجتماعية تنفي ا فعا اال ،
مبل للا يف ذل ل للك حتسل للني اخلل ل لدمات واملرافل للق االجتماعي ل للة لأل ل ل اص ذوي اإلعاق ل للة
واأل اص ال ين يعانون من اضخراابت الاحة العقلية (اتيلند)؛
 153- 139مواصلة تعزيز سياسات احلقوق االجتماعية املمتازة بغية النهلوض
بنوعية احلياة لشعبها ،ال سيما أ د الفئات ضعف ا (مهورية فنزويو البوليفارية)؛

 154- 139مواصلة جهوداا الرامية ق توفري فرص متساوية يف احلاو على
خدمات الرعاية الاحية يف مي ألاء البلد ،يف املناطق احلضلرية والريفيلة عللى
السواء (أفغانستان)؛
 155- 139تنفي ل التللدابري الوزمللة لض للمان املسللاواة يف فللرص احلاللو عل للى
اخلدمات الاحية اجليدة يف مي ألاء البلد ،يف املناطق احلضرية والريفية على
السواء (اجلزائر)؛
 156- 139مواصلة اجلهود الرامية ق توفري تغخية صحية املة جلمي فئات
الس ل ان ،وض للمان املس للاواة يف ف للرص احلا للو عل للى اخل للدمات الا للحية اجلي للدة
للجمي يف مي ألاء البلد ،يف املناطق احلضرية والريفية على السواء (جيبويت)؛
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 157- 139مواصلة تنفي االسرتاتيجية بشطن حقوق الرعاية الاحية لألطفا ،
ال سيما األطفا ذوو اإلعاقة (ال ويت)؛
 158- 139تعزيز اجلهود الرامية ق ضمان توفري خدمات صلحية واجتماعيلة
ميس للورة الت لفل للة وجي للدة لتحسل للني رفل للاه األطف للا والنسل للاء وكب للار السل للن عموم ل ل ا
(ماليزاي)؛
 159- 139مواص لة اجلهود املب ولة يف جما احلاو على التعليم ملن خلو
احلد من التفاواتت اإلقليمية (اجلزائر)؛
 160- 139توفري املوارد املالية ال افية لضمان حالو اجلميل عللى التعلليم،
ال سيما أولئك ال ين يعيشون يف املناطق الريفية (الفلبني)؛
 161- 139قدماج التثقيف اجلنسا الشامل يف املناا الدراسية يف مي مراحل
التعليم ويف األطر التعليمية خارج املدارس ( أيسلندا)؛
مرحليت التعليم
 162- 139ضمان حاو مي املواطنني على تعليم جيد يف
ي
قبل املدرسا والتعليم املدرسا ،فضوا عن قاتحة الفرصة الكتساب مهارات مهنية
جديدة يف اجلامعات (مهورية قيران اإلسومية)؛
 163- 139مواصلة اجلهود الرامية ق توفري التعليم جلمي املواطنني (ال ويت)؛
 164- 139ضمان توفري التعليم الشامل جلمي األطفا ذوي اإلعاقة ،بوسائل
منها ختايص املوارد وعن طريق تدريب املعلمني تدريب ا مهني ا قضافي ا (ملديف)؛

 165- 139ا إلسراع يف اجلهود الرامية ق تنفي خخ وطنية ماممة لضمان
قاتحة فرص مت افئة يف التعليم لأل اص ذوي اإلعاقة (قسرائيل)؛
 166- 139اختل للاذ مزيل للد مل للن اخلخل للوات صل للوب زايدة محايل للة حقل للوق األطفل للا
واأل اص ذوي اإلعاقة (بولندا)؛
 167- 139اختللاذ الت للدابري الوزمللة لض للمان مت للن األطف للا ذوي اإلعاقللة م للن
احلاو على التعليم اجلام واجليد دون متييز (مهورية مولدوفا)؛
 168- 139ضلمان قدمللاج األطفلا ذوي اإلعاقللة احلسلية يف النظللام التعليمللا
وتنفي ل سياس للات مت ّأل للن األطف للا ذوي اإلعاق للة م للن املش للاركة يف التعل لليم اجل للام
(السنغا )؛
 169- 139النظر يف مواصلة التعاون التقين فيما بني مسسساهتا ووكاالت األمم
املتحدة ذات الالة والبلدان الثالثة لتحديد وتنفي املمارسلات اجليلدة ،حسلب
االقتضاء ،من أجل توفري التعليم اجليد واملب ر والشامل جلمي األطفا  ،ال سيما
األطفا ذوو اإلعاقة (سنغافورة)؛
 170- 139ت ثيف اجلهود ا لرامية ق تعزيل ز وصلون احللق يف التعلليم للجميل
(السودان)؛
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 171- 139مواصلة تقدرب الدعم ق آلياهتا التشريعية واملسسسية لضمان حق
مي األطفا يف التعليم (ابكستان)؛
 172- 139مواصللة جهودالا الراميلة ق تعزيللز املسلاواة بلني اجلنسلني ومت للني
النساء والفتيات (فييت انم)؛
 173- 139زايدة اجلهود املب ولة لضمان متت املرأة ققوقها كاملة (البحرين)؛
 174- 139مواصلة جهوداا الرامية ق م افحة التمييز ضد املرأة (تونس)؛
 175- 139توسي دائرة تنفي اسرتاتيجية املساواة بني اجلنسني للفرتة ،2016-2006
وتوسي نخاق خخة العمل اليت اعتمدت يف وقت الحق بشطن امل سطلة نفسها ،من
أجل مواصلة قحراز تقدم لو حتقيق املساواة ال املة ومت ني املرأة (كواب)؛
 176- 139ضمان ختايص ما ي فا من املوارد والتدريب لتنفي مفهوم سياسة
األسرة والنوع اجلنساين لعام  2016من أجل جعل نتائجها مستدامة (سنغافورة)؛
 177- 139مواصلة توفري ميزانية كاف ية لتنفي سياساهتا وبراجمها الوطنية الرامية
ق مواصل لللة تعزيل للز املسل للاواة بل للني اجلنسل للني يف البلل للد (مهوريل للة الو الد قراطيل للة
الشعبية)؛
 178- 139مواصلة سياسة القضاء على أوجه عدم املساواة بني الرجل واملرأة
ابختللاذ ت للدابري فعال للة ترمللا ق زايدة مش للارك ة امل للرأة يف احليللاة السياس للية والعام للة،
والتم ني االقتاادي للمرأة (جيبويت)؛
 179- 139مواصلة اختاذ اخلخوات الوزمة من أجل زايدة متثيل املرأة يف اجملالني
السياسا والعام (مار)؛
 180- 139احلفللاع علللى زله للا لتم للني النس للاء والفتيللات واخت للاذ املزيللد م للن
اخلخوات من أجل زايدة متثيل املرأة يف احلياة العامة والسياسية (ميامنار)؛
 181- 139مواصلة اجلهود الرامية ق حتقيق التمثيل السياسا للمرأة (نيبا )؛
 182- 139احلفاع على االلتزام بتعزيز املسلاواة بلني اجلنسلني واختلاذ التلدابري
الوزمة من أجل زايدة مشاركة املرأة يف احلياة العامة وال سياسية (ني اراغوا)؛
 183- 139مواص لللة اجله للود الرامي للة ق تعزي للز املس للاواة ب للني اجلنس للني وزايدة
مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية (ابكستان)؛
 184- 139مواصلة تعزيز مشاركة املرأة يف أدوار صن القرار يف جماالت احلياة
السياسية واالقتاادية واالجتماعية (سري الن ا)؛
 185- 139مواصلة تعزيز امل ساواة بني اجلنسني وحتسني مشاركة املرأة يف احلياة
العامة (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 186- 139القضاء على أي
( أيسلندا)؛
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حتد
 187- 139تعزيز السياسات الرامية ق التادي للممارسات التمييزية اليت ّ
من التم ني االقتاادي للمرأة ( أيسلندا)؛
 188- 139مواصلة تعزيز اإلطار التشريعا والسياسات املتعلقة ابملساواة بني
اجلنسني ،ال سيما يف سياق حالو امللرأة عللى حقوقهلا االقتالادية واالجتماعيلة
والثقافية (اهلند)؛
 189- 139مواص لللة اجلهل للود الراميل للة ق مت ل لني املل للرأة وضل للمان مشل للاركتها يف
اجملتم  ،ال سيما يف مي جوانب احلياة السياسية وعمليات صن القرار واملناصب
العليا (األردن)؛
 190- 139اختلاذ التلدابري الوزملة لضلمان حاللو امللرأة بالورة كامللة وفعالللة
على مي احلقوق االقتاادية واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك متثيلها يف مواق
املسسولية وصن القرار ،يف القخاعني العام واخلاص على السواء (توغو)؛
 191- 139مواص لللة اجله للود الرامي للة ق زايدة متثي للل امل للرأة يف عملي للات اخت للاذ
القرارات احل ومية (اجلمهورية الدوميني ية)؛
 192- 139مواصللة اجلهللود الراميللة ق ضللمان احلمايلة القانونيللة ضللد قسللاءة
معاملة النساء واألطفا وكبار السن يف األسر (التفيا)؛
 193- 139مواصلللة تعزيللز اجلهللود الرامي للة ق م افحللة العنللف ضللد النس للاء
واألطف للا وضل للمان قجل للراء حتقيقل للات فعال للة يف ا ل ل ه األفعل للا وداسل للبة مرت بيهل للا
(السودان)؛
 194- 139مواصلة تعزيز اجلهود الرامية ق م افحة العنف العائلا (جورجيا)؛
 195- 139قدخا التعديوت الوزمة ع لى قانون العقوابت لضمان عدم متت
م للرت ر ج للرائم العن للف اجلنس للا ابإلف للوت م للن العق للاب عل للى أس للاس م للا يس للمى
التسوية م الضحية (السويد)؛
 196- 139قرساء تدابري ترما ق م افحة العنف ضد املرأة ،ال سيما بتجررب
أي ل ل مللن أ ل ا العنلف العللائلا ،مللن أجللل محايلة مي ل الضللحااي ومعاقبللة
مرت ر ا ه األفعا وجتنب قفوهتم من العقاب (األرجنتني)؛
 197- 139ب كل اجلهود املم نة مل افحة العنف العائلا ،ال سيما العنف
اجلنس للا والتنم للي اجلنس للاين ،م للن خ للو جتل لررب ال ل ه األفع للا ومعاقب للة مرت بيه للا
(أوروغواي)؛
 198- 139احلف للاع عل للى ال للديناميات اإلكابي للة يف م افح للة العن للف الع للائلا،
وضمان قجراء حتقيقات يف ا ه احلوادث وتقدرب مرت بيها ق العدالة (أذربيجان)؛
 199- 139مواصلللة اجلهللود الراميللة ق محايللة النسللاء واألطفللا مللن العن للف
العائلا (بواتن)؛
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 200- 139مواصلة تعزيز التدابري وال ربام بشطن م افحة ومن العنف ضد
النساء واألطفا (الفلبني)؛
 201- 139جتررب مي أ ا العنف ضلد امللرأة واعتملاد تشلريعات مل افحلة
التحرش اجلنسا يف م ان العمل ( أيسلندا)؛
 202- 139تنقلليح قللانون العقللوابت لض للمان مواءمللة تعريللف االغتاللاب مل ل
املعايري الدولية (أيسلندا)؛
 203- 139جتررب العنف العائلا وقدراج أعللى املعلايري الدوليلة يف التشلريعات
مل افحة العنف ضد النساء والفتيات (امل سيك)؛
جترم مي أ ا العنف ضد املرأة ،مبا يف ذلك
 204- 139اعتماد تشريعات ّ
العنف العائلا (الربتغا )؛
 205- 139جتررب مي أ ا العنف ضد املرأة (مهورية مولدوفا)؛
 206- 139اعتماد قانون امل ملن مي أ ا العنف ضد النساء والفتيات
وم افحتها واملعاقبة عليها (قسبانيا)؛
 207- 139التاديق على اتفاقية جملس أورواب للوقاية من العنف ضد النساء
والعنف املنزيل وم افحتهما (اتفاقية اسخنبو ) (قسبانيا)؛
 208- 139جت لررب مي ل أ ل ا العنللف ض للد املللرأة ،ال سلليما ابلتاللديق عل للى
اتفاقية اسخنبو  ،واعتماد تشريعات مل افحة التحرش اجلنسا ،وتنقيح املادة 120
من قانون العقوابت لضمان توافقها م اتفاقية القضاء على مي أ ا التمييز
ضد املرأة (سويسرا)؛
 209- 139حتسلني األنظملة للحلد ملن العنلف ضلد النسلاء والفئلات الضللعيفة
ومقاضاة مرت بيه ،وقلغاء أوجه احلظر املفروضة على جماالت عمل املرأة (كندا)؛
 210- 139تبسلي األح لام واإلجلراءات القانونيلة القائملة املتعلقلة مب افحللة
العنف العائلا م ن أجل ضمان حتقيق العدالة للضحااي (قسرائيل)؛
 211- 139تعزيز اجلهود الرامية ق م افحة مي أ ا العنف ضد امللرأة
وتعزيز جلوء ضحااي العنف اجلنساين ق القضاء (قيخاليا)؛
 212- 139مواصلة اجلهود الرامية ق التادي للعنف العائلا (قريغيزستان)؛
 213- 139مواصلة جهوداا الرامية ق م افحة التمييز والعنف ضد املرأة،
وال سيما العنف العائلا (املغرب)؛
 214- 139مواصلة جهوداا الرامية ق م افحة العنف العائلا  ،مبا يف ذلك
العنف ضد النساء واألطفا (ميامنار)؛
 215- 139تشديد العقوابت على العنف اجلنسا ،والعنف العائلا ،واالجتار
ابلبشر ،واالجتار ابمل درات ،وغري ذلك من اجلرائم اخلخرية (ميامنار)؛
 216- 139تعزيز جهوداا الرامية ق القضاء على العنف والتمييز ضد املرأة
واختا ذ خخوات ملموسة لتعزيز متثيل املرأة يف عملية صن القرار (مهورية كوراي)؛
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 217- 139تعزيز اجلهود الرامية ق ا لقضاء على الفقر بني األطفا يف املدن
واملناطق النائية (البحرين)؛
 218- 139مواصلة اجلهود الرامية ق محاية حقوق الخفل وتعزيزاا وفق ا ملبدأ
مااحل الخفل ا لفضلى (تونس)؛
 219- 139مواصلللة التزامه للا قمايللة حق للوق األطف للا وماللاحلهم ،مب للن ف لليهم
األطفا ذوو اإلعاقة (تركمانستان)؛
 220- 139االسل للتمرار يف املض ل للا قل للدم ا ل ل للو قيل للوء ااتم ل للام ل للامل لألطف ل للا
واملرااقني والشباب ،يف كل من اجملا القانوين والاحا والتعليما بوجه خاص،
وك لك يف جماالت ت نولوجيات املعلومات واالتااالت (كواب)؛
 221- 139مواصلة جهوداا الرامية ق محاية حقوق األطفا  ،وخباصة محاية
األطفا من املواد اإلابحية ،ال سيما املتاا منها عللى اإلنرتنلت (مهوريلة قيلران
اإلسومية)؛
 222- 139ت ثيف اجلهود الرامية ق محاية حقوق الخفل (مدغشقر)؛
 223- 139تنفي اتفاقية حقوق الخفل على وجه السرعة حلماية األطفا من
العن للف اجلنس للا والل للزواج املب للر (اململ للة املتحل للدة لربيخاني للا العظم للى وأيرلنل للدا
الشمالية)؛
 224- 139تعزيز اجلهود الرامية ق محاية األطفا من مي أ ا العنف،
مبا يف ذلك العنف اجلنسا وزواج األط فا والزواج املب ر والقسري (قيخاليا)؛
 225- 139مواصلة اجلهود الرامية ق محاية األطفا من مي أ
واالستغو (األردن)؛

ا العنف

 226- 139فرض حظر صريح على العقوبة البدنية قزاء األطفا (اجلبل األسود)؛
 227- 139تللوفري الللدعم ال للوزم لألطفللا املوا للوبني املنتمللني ق األس للر ذات
الدخل املن فض (ال ويت)؛
 228- 139مواصلة اجلهود الرامية ق تعزيز حقوق الخفل ،ال سيما يف جمايل
التعليم والاحة (عحمان)؛
 229- 139اختاذ مزيد من اخلخوات لضمان محاية حقلوق األ ل اص املنتملني
ق األقليات القومية ،ومنها احلق يف التحديد ال ايت هلويتهم ،وحق تع لم لغتهم األم
(بلغاراي)؛
 230- 139مواصلة تنفي سياسة الدولة املتمثلة يف ضلمان تنسليق العوقلات
فيما بني اجملموعات اإلثنية والدينية (مهورية كوراي الشعبية الد قراطية)؛
 231- 139االستمرار يف احلفاع على االنسجام بني اجملموعات اإلثنية والتفاام
بني األداين (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 232- 139االستمرار يف احلفاع على االنسجام بني اجملموعات اإلثنية والتفاام
بني األداين (أرمينيا)؛
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 233- 139االستمرار يف تنفي اتفاقية حقوق األ
فعا اال (فييت انم)؛
 234- 139االستمرار يف تنفي اتفاقية حقوق األ
التعليم اجلام (أذربيجان)؛

اص ذوي اإلعاقة تنفي ا
اص ذوي اإلعاقة وتعزيز

 235- 139االسلتمرار يف مواءملة التشلريعات الوطنيلة وفقل ا اللتزاماهتلا مبوجلب
اتفاقية حقوق األ اص ذوي اإلعاقة (عحمان)؛
 236- 139االستمرار يف اعتماد تدابري املة للجمي من أجل تعزيز ومحاية
حقوق األ اص ذوي اإلعاقة (بواتن)؛
 237- 139ب جهود قضافية إلدماج األ اص ذوي اإلعاقة قدماج ا كام او
يف اجملتم  ،ال سيما يف جماالت ال تعليم والعمل واألالية القانونية ،ووقف قيداعهم
يف مسسسات وقخضاعهم للعوج القسري (بلغاراي)؛
 238- 139حتس للني وتنفي ل ل الل للنظم الراميل للة ق زايدة فل للرص حال للو األطفل للا
والبالغني ذوي اإلعاقة وأسرام على التعليم واخلدمات الاحية والقضائية (كندا)؛
 239- 139ت ثيف تنفي اتفاقية حقوق األ
عليها يف عام ( 2015تركمانستان)؛

صلدق
اص ذوي اإلعاقلة الليت ح

 240- 139مواصلة اجلهود الرامية ق االرتقاء ابلتسهيوت اخلاصة ابأل اص
ذوي اإلعاقللة لتم ي للنهم م للن املشللاركة ال امل للة يف اجملتمل ل وفق ل ا التفاقي للة حق للوق
األ اص ذوي اإلعاقة (قندونيسيا)؛
 241- 139مواصلة اجلهود الرامية ق ضمان حتسني فرص متت األطفا ذوي
اإلعاقة ققوقهم االقتاادية واالجتماعية والثقافية (العراق)؛
 242- 139مواصلة جهوداا املب ولة لتنفي خخة التدابري الرامية ق ضلمان
حقوق األ اص ذوي اإلعاقة واالرتقاء بنوعية حياهتم (مهورية الو الد ق راطية
الشعبية)؛
 243- 139مواصللة رسللم سياسلاهتا الناجحللة وقعلداد براجمهللا الشلاملة لاللاحل
األ اص ذوي اإلعاقة (مهورية فنزويو البوليفارية)؛
 244- 139اختاذ تدابري عملية لضمان السماا مللتمسا اللجوء ال ين حرفضت
طلبلات جلللوئهم ،ومي ل األ ل اص ال ل ين ال يحعللرتف هبللم رمسي ل ا ابعتبللارام الجئللني
ومل يتم نوا م ذلك من العودة ق بلدام ألسباب مقنعة ،ابلبقاء يف البلد ق حني
توفَّر الظروف اآلمنة لعودهتم (أفغانستان)؛
 245- 139ضمان االمتثا امتثا اال اتما ملبدأ عدم اإلعادة القسرية (تشي يا).

عرب عن موقف الدولة
 - 140ومي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ا ا التقرير تح ّ
(الدو ) اليت قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغا أن يحفهم أهنا حتظى بتطييد
الفريق العامل يف جممله.
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