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 مقدمة
 حقدددو  جملددد  قدددرارلاً وفقددد املنشددد  ،الشدددام  الددددور  ابالسدددتعرا  املعدددي العامددد  الفريدددق عقدددد -1

 وجددددر  .2020 ينددددايرالثاين/ كددددانون  31 إىل 20 مددددن الفدددد ة يف والثالثددددن اخلامسددددة دورتدددده ،5/1 اإلنسددددان
 وفدددددد تدددددر  و  الثاين/ينددددداير. كدددددانون  20 يف دةاملعقدددددو  األوىل سدددددةاجلل يف قريغيزسدددددتانب املتعلدددددق االسدددددتعرا 
 تقريدددرال العامددد  الفريدددق اعتمددددو  نيدددازاليي . ندددوران ،قريغيزسدددتان خارجيدددة لدددوزير األول النائددد  قريغيزسدددتان

 .الثاين/يناير كانون  24 يف قودةاملع ،التاسعة جلسته يف بقريغيزستان املتعلق
 )اجملموعددددة املقددددررين فريددددق اإلنسددددان حقددددو  جملدددد  اختددددار ،2020 الثاين/يندددداير كددددانون  14 ويف -2

 وقطر. وتوغو بريو قريغيزستان: يف احلالة استعرا  لتيسري التايل الثالثية(
 ،16/21 اجمللدد  قدرار مرفددق مدن 5 والفقددرة 5/1 اإلنسدان حقددو  جملد  قددرار مرفدق مددن 15 للفقدرةاً وفقدو  -3

 قريغيزستان:ب لقاملتع ستعرا اال ألغرا  التالية الواثئق صدرت
 (؛(A/HRC/WG.6/35/KGZ/1 ) (15 للفقرةاً وفق انمقدم كتايب  عر و  وطي تقرير ) ( 
 حقدددو  )مفوضدددية اإلنسدددان حلقدددو  السدددامية املتحددددة األمدددم مفوضدددية  عدتددده جتميددد  )ب( 

 ؛(A/HRC/WG.6/35/KGZ/2) )ب(15 للفقرةاً وفق اإلنسان(
 A/HRC/WG.6/35/KGZ/3) )ج(15 للفقددرة اً وفقدد اإلنسددان حقددو  مفوضددية  عدتدده مددوجز )ج( 
 (.Corr.1و
 إسددبانيا مددن كدد اً  مسددبق  عددد ا  سددةلة قائمددة الثالثيددة اجملموعددة طريددق عددن قريغيزسددتان إىل  حيلدد و  -4
 ،ةواملتابعد واإلبالغ لتنفيذل الوطنية لياتابآل املعنية األصدقاء جمموعة ابسم ،الربتغالو   و وروغوا  ملانياو 
  دذ  علدى االطدال  ميكدنو  الشمالية.  يرلنداو  العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة اينوليختنشت بلجيكاو 

 الشام . الدور  لالستعرا  شبكيال املوق  يف األسةلة

 االستعراض عملية مداوالت موجز -أوالا  
 االستعراض موضوع الدولة جانب من احلالة عرض -لفأ 

 ملفوضدددية اإلقليمدددي املكتددد  مددد  ابلتعددداون عدددد  يالدددوط التقريدددر  ن إىل قريغيزسدددتان وفدددد  شدددار -5
 قريغيزستان. يف املدين واجملتم  اإلنسان حقو 

 قيود. أل  ختض  وال الدستور يف القيم  مسى متث  رايتاحلو  اإلنسان حقو   ن و كد -6
 على ومثابرهتا اإلنسان قو حب خاصة دولية معا دات مثاين إىل قريغيزستان امانضم إىل و شار -7
 قريغيزسدتان قددم  ،األخدرية السنوات فيف .املعا دات تلك رصد  يةات إىل وطنية دورية تقارير دميتق

 واتفاقيدة املدر ة ضدد التمييدز  شدكال مجيد  علدى القضداء واتفاقيدة ،الطفد  حقدو  اتفاقيدة تنفيدذ عدن تقارير
 ابحلقددو  اخلددا  الدددويل العهددد تنفيددذ عددن تقددارير تقدددمي 2020 عددام يف تعتددزم و ددي التعددذي . منا ضددة
 اخلددا  الدددويل والعهدد ، سددر م و فددراد املهداجرين العمددال  مجيد حقددو  محايددة واتفاقيدة ،والسياسددية املدنيدة

 والثقافية. واالجتماعية االقتصادية ابحلقو 
 لبيددد  فقدددد .اناإلنسددد حقدددو  جمللددد  اخلاصدددة اإلجدددراءات مددد  بنشدددا  يتعددداون  بلدددد  ن و كدددد -8

 من ك   قريغيزستان زار ،األخرية اآلونة ويف .النظر قيد  خر  طلبات    جديو  والاً مجيع الزايرة طلبات
 والفريددق ،والعقليدة البدنيدة الصددحة مدن ممكدن مسدتو  أبعلددى التمتد  يف فدرد كد   حبددق املعدي اخلدا  املقدرر
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 اووضدعو  .األقليات بقضااي املعي اخلا  رواملقر  الطوعي غري  و القسر  االختفاء حباالت املعي العام 
 بددوالايت مكلفددن سددتة إىل دعددوات قريغيزسددتان وجهدد و  ذ ا.يددنفت علددى البلددد يعكدد  مفيدددة توصدديات
 .للبلد زايرهتم نتظروت اخلاصة اإلجراءات إطار يف  خر 

 اإلنسددان حقددو  جملدد  يفاً عضددو  الثانيددة للمددرة 2015 عددام يف خبدد انتُ  قريغيزسددتان  ن والحدد  -9
 .2018-2016 للف ة
 يف قريغيزسدددتان صدددنف  الالجةدددن لشددد ون السدددامية املتحددددة األمدددم يةفوضدددم ن اً  يضددد والحددد  -10

 لتحديددداً ودجهدد بلددد  بددذل حيدد  ،ةشددامل معاجلددة اجلنسددية انعدددام مشددكلة عاجلدد  الدديت البلدددان طليعددة
 .ةواطنامل حقو  كام باً حالي يتمتعون اجلنسية عدمي شخص 13 700  وية
 الددور  السدتعرا ل الثانيدة اجلولة عن الصادرة التوصيات تنفيذ يف احملرز التقدم  ن إىل و شار -11

 حيددز صددكو   ربعددة ودخددول 2021-2019 للفدد ة اإلنسددان حبقددو  املتعلقددة العمدد  خطددة يشددم  الشددام 
 اجلنائي، القانون يف الصكو  تلك وتتمث  .الدولية للمعايري امتثاالً  2019 الثاين/يناير كانون  1 يف النفاذ
 .العقوابت تنفيذ وقانون اجلنائية اإلجراءات قانونو  ،ةيطبسال اجلرائم وقانون

 معيندة  فعدال جتدرمي عددمو  العدالدة،  نسدنة يف يتمثد  اجلديددة قدواننلل الرئيسدي الغدر  إن وقال -12
 لشدد ون حتقيددق يقاضدد تعيددن علددى اجلديددد اجلنائيددة اإلجددراءات قددانون ويددنص العقددوابت. نظددام وإصددال 

 .الذايت القضائي حلكما لش ون ةقضا وجمل  القضائية لرقابةا
  تسدددجي بنظدددام والعمدد  القضدددائية للصددكو  إلك ونيدددة بيددا ت قاعددددة إنشدداء إىلاً  يضددد و شددار -13
 آليددددة برجميددددة وإطددددال  ،159  صدددد  مددددن حمكمددددة قاعددددة 80 يف القضددددائية إلجددددراءاتل والصددددورة صددددوتابل
 إىل اجلمهددور وصددول نطددا  توسددي  عددن فضددالً  ،األورويب االحتدداد مددن بدددعم كما حملدداب املتعلقددة معلومدداتلل

 .ابملداوالت املتعلقة املعلومات
 النظددددام تطددددوير بشدددد ن األ ددددداف ددحمدددد حكددددومي بددددر م  ضدددد و  2019 عددددام يف مت  ندددده  ردفو  -14

 علددى معددرو  الددرب م   ددذا و ن ،العدددل إقامددة جمددال يف الدوليددة يريلمعددال تلبيددة قريغيزسددتان يف القضددائي
 إلقرار . الربملان

 2020-2012 للفد ة اجلنسدن بدن املسداواة لتحقيدق الوطنيدة االسد اتيجية اعتمداد الوفدد  حوال -15
 للمددر ة الددوطي اجمللدد  ونشددا  2020-2018 للفدد ة اجلنسددن بددن اةاملسدداو  لتحقيددق الوطنيددة العمدد  وخطددة
 توصديات ذتنفيدب املتعلقدة العمد  خطدة علدى 2017 عدام يف افقد و  احلكومدة إن قدالو  .اجلنسانية والتنمية
 الرابد  الددور  التقريدر بشد ن ميدةاخلتا مالحظاهتا يف الواردة املر ة ضد التمييز على ابلقضاء املعنية اللجنة
 .(CEDAW/C/KGZ/CO/4) قريغيزستان من املقدم
 ئةاامل يف 44,4 إىل 2017 عام يف وصل  العليا احملكمة قضاة بن املر ة متثي  نسبة  ن و ضاف -16
 املناصدد  تلددك مددن املةددة يف 30 نسددبة ختصدديص علددى يددنص احمللددي الربملددان يف النددواب بخددانتا قدانون و ن

 .االجتماعية شاري امل إدارة يف جديد توجه إحداثو  صغرية مشاري  إنشاءاً  يض النساء وتتوىل للنساء.
 و نددا  ،احمللددي صددعيدال علددى األسددر  لعندد ا مندد  مهمتهددا جلنددة 27  نشددة  ،2019 عددام ويف -17

 إلدارةاً مركدددز  14 مثدددةو  مقاطعدددة. 453 عددددد ا البدددال  املقاطعدددات مجيددد  يف اللجدددان تلدددك نشددداءإل خطدددط
 .2020 عددام يف زمدداتاأل إلدارة حكددومين نمركددزي  تددا فتا قددررت قدددو  للضددحااي، املسدداعدة قدددمي ألزمدداتا

 علددى للقضدداء بددر م  وضدد  علددى ،املتحدددة واألمددم األورويب االحتدداد مددن بدددعماً،  يضدد احلكومددة وتعكدد 
 املر ة. ضد العن   شكال مجي 
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 علددى التمييدز عددن اجلنائيدة ابملسدد ولية املتعلقدة التشددريعات تعددي  مهمتدده عامد  فريددق  نشد  قددو  -18
 اتفاقيددة علددى للتصددديق طريددق طددةار خ وضدد  عددن فضددالً  ،العمدد  عالقددات يف والعندد  اجلددن  نددو   سددا 
 .الدولية  العم مبنظمة اخلاصة 2000 عامل (183 )رقم األمومة محاية

 الوطنيددة مدد الع خطددة تنفيددذ تقيدديم بشدد ن املتحدددة اململكددة طرحتدده الددذ  سدد اللاب يتعلددق فيمدداو  -19
 املدددين اجملتمدد  صدددوسري  ،املائددة يف 65 بددد جنددازاإل معدددل احلكومددة قدددرت اجلنسددن، بددن ابملسدداواة املتعلقددة
 .2020 عام يف اخلطة تنفيذ
 اتفاقيدة علدى قريغيزسدتان صددق  قدو  ،اجلرب  والعم  األطفال عم  تغاللاس التشري  ظرحيو  -20

 املتعلقدة تفاقيدةاالو  ،االسدتخدام لسدن األدىن حلدداب املتعلقدة 1973 عدامل (138 )رقم الدولية العم  منظمة
  .1999 لعام (182 )رقم األطفال عم   شكال سو أب
 يف واملكسدديك نيددا لبا قدمتده مددا 2021-2019 ةللفدد   اإلنسدان حقددو  عمدد  خطدة  ُضددمن وقدد -21

 مجيدد  وتسددجي  املواليددد تسددجي  إجددراءات تبسدديط بشدد ن توصدديات مددن السددتعرا ل الثانيددة اجلولددة سدديا 
 األطفددددال الحتياجدددداتاً تقييمدددد احلكومددددة جتددددر  ،ذلددددك إىل إضددددافة .قريغيزسددددتان يف املولددددودين األطفددددال
 .هلم االجتماعي الدعم ضمان بغية املهاجرين

 بشددد ن جديدددد قدددانون مشددرو  2019 عدددام يف  جندددز  ملانيدددا، طرحتدده ذ الددد سددد اللاب يتعلدددق وفيمددا -22
 .البدين باالعق حظر قبي  من  ساسية ضما ت يشم  ،ألطفالا

 االستعراض موضوع الدولة وردود وراحتال جلسة -ابء 

 الفدددر  يف احلدددوار  ثنددداء املقدمدددة التوصددديات تدددردو  .التحددداور جلسدددة  ثنددداء ببيدددا تاً وفدددد 89  دىل -23
 التقرير.  ذا من ثاينال

 اإلعاقددة ذو  األشددخا  حقددو  اتفاقيددة علددى لتصددديقاب البوليفاريددة فنددزويال مجهوريددة ونو دد  -24
 .2028-2018 للف ة واألسرة املر ة محاية وخطة
 الثانيدددددة اجلولدددددة عدددددن الصدددددادرة توصدددددياهتا قريغيزسدددددتان قبدددددولب التقددددددير مددددد   م فييددددد  ونو ددددد  -25

 واألطفال. لألسر االجتماعية اخلدمات توفري إىل الرامية قريغيزستان وجهود الشام  الدور  لالستعرا 
 (2000)1325 األمددن جملدد  قددرار تنفيددذب املتعلقددة العمدد  خطددة علددى قريغيزسددتان  فغانسددتان و ندد ت -26

 .2021-2019 للف ة اإلنسان حبقو  املتعلقة العم  وخطة ،2020-2018 للف ة واألمن، والسالم املر ة بش ن
 تعددديالتابلو  للسددكان االجتماعيددة حلمايددةاب املتعلددق منددائياإل رب م الدد ابعتمدداد اجلزائددر  رحبددو  -27
 التصوي . يف احلق اإلعاقة ذو  لألشخا  كف ت اليت االنتخابية التشريعات على  دخل  اليت
 هبدددف اجلنائيددة تشددريعاهتا علددى  دخلدد  الدديت التعددديالت علددى قريغيزسددتان األرجنتددن و ندد ت -28
 القسر . االختفاء جلرمية تعري  اجإدر 
 2021-2019 للفد ة اإلنسان قو حب املتعلقة العم  خطة ملالحظة سرور ا عن  رمينيا و عرب  -29
 .2020-2014 للف ة الديي اجملال بش ن الدولة لسياسة املفا يمي اإلطار إىل  شارتو 

 قلقهددا اسددتمرار عددن  عربدد  انهددلك ،2019 عددام يف القسددر  االختفدداء رميبتجدد  سدد اليا ورحبدد  -30
 واهلويددة اجلنسددي وامليدد  العددر   سددا  علددى اجملتمدد  مددن معينددة قطاعددات ابضددطهاد تفيددد الدديت التقددارير إزاء

 والدين. اجلنسانية
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 من كان  اليت ،األجان " "العمالء بد املتعلقة ماألحكا إقرار عن الربملان ابمتنا  النمسا ورحب  -31
 للمثلين". ةنا ضامل الدعاية قانون "مشرو  يسمى وما ،املدين اجملتم  علىاً قيود فر ت  ن ش هنا
 والعندد  اجلنسدداين لعندد ل التصددد  إىل ترمددي تدددابري مددن اختددذ مددا ابرتيددا   ذربيجددان والحظدد  -32

 اإلعاقة. ذو  األشخا  حقو  اتفاقية على ابلتصديق رحب  كما  ،األطفال ضد املمار 
 االجتددار عددن اجلنائيددة املسدد ولية تعزيددزبو  اإلنسددان قددو حل  عمدد خطددة بوضدد  بدديالرو  ورحبدد  -33

 ابألشخا .
 توصيات. بلجيكا وقدم  -34
  مددور، مجلددة يف  برز ددا، ،قضددائية إصددالحات مددن نقريغيزسددتا اعتمدتدده مددا علددى بددو ن ثندد و  -35

 الدولية. ملعايريوا يتماشى مبا اجلنائية، اإلجراءات وقانون نائياجل القانون تنقيح
 وشددجع  ،2017 عدام يف األسدر  العند  بشد ن قددانون اعتمداد التقددير مد  الربازيد  حظد الو  -36

 القسر .  و املبكر الزواجو  األطفال زواج إىل ت د  اليت املمارسات ملكافحة املبذولة اجلهود
 وبددددر م  ،2040-2018 للفدددد ة الوطنيددددة التنميددددة اسدددد اتيجية إىل السددددالم دار  بددددرو   شددددارتو  -37

 االقتصاد . النمو يف املسامهة إىل هدفي الذ  2022-2018 للف ة واإلبدا " لثقةوا "الوحدة
 شدددام ال تعلددديمال تطدددوير بشددد ن 2019 متوز/يوليددده يف مفدددا يمي إطدددار اعتمددداد بلغددداراي الحظددد و  -38

 اإلعاقة. ذو  األطفال مسائ  تعاجل 2023-2019 للف ة به مرتبطة عم  وخطة
 ،االس اتيجية جملاالتاب املتعلقة بادراتوامل السياسات تدابري على تانقريغيزس كمبوداي  و ن ت -39
 واالقتصاد . االجتماعي جملالواب ،والثقافة التعليم يف اجلنسن بن املساواة تعزيز قبي  نم

 مددن ووجدددت ،والدوليددة الوطنيددة املعددايريو  يتماشددى مبددا املظددام  مددن مكتدد  بتعزيددز كندددا  ورحبدد  -40
 املدين. اجملتم  منظمات م  تعم  غيزستانري ق رؤية املشج 

 حلقددددو  وطنيددددةال العمدددد  وخطددددة اإلنسددددان، حقدددو  تنسدددديق جملدددد  علددددى الضددددوء شدددديلي  لقددد و  -41
 التمييددز علدى القضداء جلنددة توصديات تنفيدذب املتعلقددة الوطنيدة العمد  وخطددة ،2022-2019 للفد ة اإلنسدان
 .2022-2019 للف ة العنصر 

 بغيدددة املسدددتدامة االقتصددداديةو  االجتماعيدددة التنميدددة حتقيدددق إىل الرامدددي  ابلعمددد الصدددن و شدددادت -42
 للضعفاء. االجتماعية احلماية حتسن

 وإزالدة دينيدة افد و د مدن املنطلدق العند  ملن  التدابري من مزيد ختاذا على قريغيزستان كرواتيا  وشجع  -43
 الدفن. حقو  من الدينية األقليات من وغري م ملسيحينا حرمان ذلك يف مبا التقييدية، الدينية القيود
 بوجدده هتدددف وآليددات  سسدداتمو  سياسددات واسددتحداث التشددريعات حتدددي  كددواب  الحظدد و  -44

 اجملتم . يف ابلكام  الرج  م  هتاساوامو  املر ة قو حب النهو  إىل خا 
  داء نمدد الفسدداد ادعدداءات يف حيققددون الددذين الصددحفين متكددن ضددرورة علددى ياتشدديك وركددزت -45

 السلمي. االحتجاج يف املواطنن حق ضمان عن فضالً  ،تدخ     ودون حبرية وظيفتهم
 تعزيددز  جدد  مددن زسددتانقريغي تبددذهلا الدديت هددودابجل الدميقراطيددة الشددعبية كددوراي  وريددةمجه شددادتو  -46

 لشعبها. اإلنسان حقو  ضمان بغية والقضائي السياسي االجتماعي النظام
 الثانيددة اجلولدة سديا  يف دامنر الد قدددمتها يتالد توصديةلل قريغيزسدتان الامتثدد علدى الددامنر  ثند و  -47
 األجان ". "العمالء بد املتعلق القانون مشرو  اعتماد عن ابالمتنا  الستعرا ل
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 ،2021-2019 للفد ة اإلنسدان حبقو  املتعلقة العم  خطة قريغيزستان عتماداب مصر و شادت -48
 القضائية. السلطة يةتقاللسا تعزيز يف احملرز لتقدماب ونو  

 قريغيزسددتان وحثدد  التعبددري حريددة حلمايددة جهود ددا مواصددلة علددى قريغيزسددتان إسددتونيا وشددجع  -49
 األطفال. وزواج العرائ  اختطاف جترم اليت القوانن إلنفاذ اجلهود من املزيد بذل على
 اعتمدداد ذلددك يف مبددا ،ريددةعياامل األطددر خددالل مددن املددر ة لتمكددن املبذولددة ابجلهددود إثيوبيددا نو د و  -50

 اجلنسن. بن املساواة لتحقيق الوطنيتن العم  وخطة االس اتيجية
 .توصيات فيجي وقدم  -51
 توصيات. فنلندا وقدم  -52
 بشد ن قدانون عتمدادابو  اإلعاقدة ذو  األشدخا  حقدو  اقيةاتف على ابلتصديق فرنسا ورحب  -53

 .األسر  العن 
 يف مبدا ،املدر ة حقدو  وإعمدال اجلنسدن بدن املسداواة لضمان املتخذة اتابخلطو  جورجيا ت قر و  -54

 .2020-2018 للف ة اجلنسن بن املساواة لتحقيق الوطنية العم  خطة ذلك

 والحظد  ،املعاملدة وإسداءة التعدذي  ملكافحدة جهدود من قريغيزستان تبذله امب  ملانيا و شادت -55
 اسدتمرار إزاء املسدتمر قلقهدا عدن  عربد   هندا غدري األطفدال. زواج حداالت مدن للحد جهود من يبذل ما

 األقليات. ضد التمييز
 جرت اليت الرائسية االنتخاابت بعد للسلطة سلمي انتقال  ول على قريغيزستان  اييت و ن ت -56
 البيةة. حلماية املبذولة واجلهود 2017 عام يف
 األساسددية ابحلقدو  التمتد  حتسددن ىلإ الراميدة العمد  خطدط مبختلدد  الرسدويل لكرسديا ورحد  -57
 البلد. يف
 تشدددددريعاهتا يف القسدددددر  االختفددددداء جلرميدددددة تعريددددد  إدراج علدددددى قريغيزسدددددتان  نددددددورا  و نددددد ت -58

 البلد. يف املشروعة غري اإلقامة جترمي عن للتوق  ارتياحها عن و عرب  ،اجلنائية
 توصيات.  يسلندا وقدم  -59
 عمدد ال خطددة علددى واملوافقددة اإلنسددان حقددو  تنسدديق جملدد  ءشدداإن التقدددير مدد  اهلنددد والحظدد  -60

 .2021-2019 للف ة اإلنسان قو حب املتعلقة
 2021-2019 للفد ة اإلنسدان حبقدو  املتعلقدة العمد  خطة قريغيزستان اعتماد على إندونيسيا و ثن  -61
 اإلعاقة. ذو  األشخا  حقو  اتفاقية على هاتصديقو 

 االجتددار كافحددةم جمددال يف جهددود مددن يزسددتانقريغ تبذلدده امبدد اإلسددالمية إيددران مجهوريددة و شددادت -62
 .2020-2017 للف ة ابألشخا  االجتار مكافحة بر م   ااعتماد ذلك يف مبا ،ابألشخا 

 اخلدددا  هددداوبر جم 2040-2018 للفددد ة للتنميدددة الوطنيدددة قريغيزسدددتان سددد اتيجيةاب العدددرا  و شددداد -63
 .2020-2017 للف ة ابألشخا  االجتار كافحةمب

 31 يف الصددادرة اإلنسدان حبقددو  ةاملعنيد اللجندة آراء تنفيددذب ابلكامد  املبددادرة إىل  يرلنددا ودعد  -64
 و يدددددت (CCPR/C/116/D/2231/2012) عسددددكروف عظيمجددددان احتجدددداز بشدددد ن 2016 مددددار آذار/

 سراحه. إلطال  الدولية اهليةات دعوات
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 واعتماد دا اإلعاقدة ذو  األشدخا  حقو  اتفاقية على قريغيزستان تصديقب إيطاليا و شادت -65
 اإلنسان. حلقو  الوطنية العم  خطة
 زواج مند  جلهدة األسدرة قدانونو  اجلندائي القدانون علدى  دخلد  اليت ابلتعديالت الياابن ورحب  -66

 يف مبدا ،والفتيدات النسداء ضدد املمدار  ابلعن  تعلقةامل التقارير إزاء قلقها عن  عرب  لكنها ،القاصرات
 العرائ . اختطاف ذلك
 القضاء إىل اهلادفة العم  وخطط التعذي  ملن  الوطي املركز إنشاء التقدير م  كينيا  والحظ  -67
 اإلر اب. ومكافحة العنصر  التمييز على
 واألطفال. األسر دعم بر م  عتمادابو  2018 عام يف الديي اجملل  إبنشاء الكوي  ورحب  -68
 التوصدددديات تنفيددددذ يف احملددددرز للتقدددددم تقدددددير ا عددددن الشددددعبية الدميقراطيددددة الو ريددددةهو مج و عربدددد  -69

 بدن ابملسداواة لنهدو اب منهدا يتعلدق مدا سيما ال ،الشام  الدور  الستعرا ل الثانية اجلولة عن الصادرة
 والتعليم. الفقر من واحلد اجلنسن،

 اخلاصة. اإلجراءات آليات م  قريغيزستان بتعاون املتعلقة ابملعلومات التفيا ورحب  -70
 التشدددريعية والتددددابري اإلعاقددة ذو  األشدددخا  حقددو  اتفاقيدددة علدددى ابلتصددديق ليتوانيدددا ورحبدد  -71

 والطف . املر ة حقو  حلماية املتخذة
  يف النفددداذ حيدددز خلددد ود الدسدددتور علدددى  جريددد  الددديت التشدددريعية ابلتعدددديالت ملددددي   قدددرتو  -72

 القضاء. واستقاللية العادلة اتاحملاكم تعزيز هبدف 2019 ينايرالثاين/ كانون

 جتدددرمي عددددم يكفددد  مبدددا 2019 عدددام يف ابهلجدددرة املتعلقدددة تشدددريعاتال إبصدددال  املكسددديك و قدددرت -73
 املوثقة. غري واإلقامة املشروعة غري اهلجرة

 وحثدددد  مندددده، ةمايدددداحلو  األسددددر  العندددد  مندددد  ونقددددان قريغيزسددددتان عتمدددداداب منغوليددددا و شددددادت -74
 اإلعاقة. ذو  األشخا  حقو  اتفاقية تنفيذ على تانقريغيزس

 لتددددابريا عدددن واستفسدددر اإلنسدددان حبقدددو  املتعلقدددة العمددد  خطدددة ابعتمددداد األسدددود اجلبددد  ورحددد  -75
 األطفال. وزواج العرائ  اختطاف جترم اليت القوانن إلنفاذ تخذةامل
 2021-2019 للفدد ة اإلنسددان  قددو حب املتعلقددة العمدد  خطددة قريغيزسددتان اعتمدداد علددى ميامنددار و ثندد  -76
 يقعدددون الدددذين واألطفدددال النسددداء سددداعدةمب منهدددا يتعلدددق مدددا سددديما ال ،املختلفدددة التوجيهيدددة مبادئهدددا علدددىو 

 العن .  شكال تل خم ضحااي
 يف األسدددر  العنددد  مدددن واحلمايدددة للوقايدددةاً معدددزز  قدددانو ً  قريغيزسدددتان دعتمدددااب  ميبيدددا و شدددادت -77
 .2019 عام يف األسر   العن هاوجترمي 2017 عام
 2040-2018 للفد ة املسدتدامة للتنميدة الوطنيدة االسد اتيجية لتنفيدذ تقددير ا عدن نيبال و عرب  -78
 اإلعاقة. ذو  واألشخا  ابملسنن منها يتعلق ما سيما ال االجتماعية، احلماية تدابري خمتل و 

 العنددد  منا ضدددة قدددانونبو  سدددانيةناجل ابملسدددائ  املتعلقدددة الوطنيدددة العمددد  خبطدددة  ولنددددا ورحبددد  -79
 امليدد  ومزدوجددي املثليددنو  املثليددات حبمايددة يتعلددق فيمددا تقدددم إحددراز لعدددم  سددفها عددن و عربدد  األسددر ،
 اجلنسن. صفات وحاملي اجلنسانية اهلوية ومغاير  اجلنسي

 نمد الشدام  الددور  السدتعرا ل السدابقة اجلولدة مندذ قريغيزسدتان  حرزتده مدا النيجدر والحظ  -80
 .اإلنسان حقو  جمال يف تقدم
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 قددو حب للنهددو  وامل سسددي القددانوين ينر اطدداإل تعزيددز يف جهددود مددن يبددذل مددا نيجددرياي وحيدد  -81
 األحداث. قضاء نظام تطوير يفو  تها،ومحاي اناإلنس
 بر م  سيما ال ،اإلنسان حقو  تعزيز إىل الرامية والتشريعات الس اتيجياتاب عمان ونو   -82

 ائي.قضال اإلصال 
 عمددد ال وخطدددط نسدددناجل بدددن ملسددداواةاب املتعلقدددة الوطنيدددة االسددد اتيجية علدددى ابكسدددتان ثنددد و  -83

 املدددرحلتن يف الشدددام  التعلددديم وحتقيدددق الوطنيدددة التنميدددة اسددد اتيجية وعلدددى ،عنهدددا املنبثقدددة الدددثالث الوطنيدددة
 .ةواإلعدادي ةاالبتدائي

 توصيات. ابراغوا  وقدم  -84
 التعلديم تعمديمب منده يتعلدق مدا سديما ال ،قريغيزسدتان  حرزتده ذ الد التقدم التجامب بريو و قرت -85

 واإلعداد . االبتدائي
 ثند و  2021-2019 للفد ة اإلنسدان حبقو  املتعلقة العم  خلطة ارتياحها عن الفلبن و عرب  -86
 املر ة. وحقو  اجلنسن بن املساواة آليات تعزيز يف املبذولة اجلهود على
 القدوانن إبلغداء املتعلقدة زسدتانقريغي جهدود علدى و ثند  اجلديد اجلنائي ابلقانون بولندا ورحب  -87

 اتنتهاكدداب املتعلقددة دعدداءاتالوا اإلثنيددة األقليددات حالددة بقلددق الحظدد  فيمددا ،اجلنسددية نعددداماب املتعلقددة
 احملتجزين. حقو 

 التعذي . ومن  القسر  فاءاالخت من احلماية ضمان يف احملرز ابلتقدم الربتغال ورحب  -88

 الوطنية العم  وخطة اإلنسان حلقو  الوطنية العم  خطة قريغيزستان عتمادا على قطر ثن و  -89
 العنصر . التمييز على القضاء جلنة توصيات تنفيذب املتعلقة

 تبذلده مبدا و قدرت اجلنسية نعداماب املتعلقة القوانن إلغاء على قريغيزستان كوراي  مجهورية و ن ت -90
 القضائي. اإلصال  وتنفيذ للفساد التصد  يف جهود من
 منه. واحلماية األسر  العن  من  قانون وابعتماد اجلنائي القانون بتعدي  مولدوفا مجهورية ورحب  -91
 عدددد وزايدة ،الفقددر علددى للقضدداء جهددود مددن قريغيزسددتان تبذلدده امدد علددى الروسددي االحتدداد و ثددى -92

 احلكومية. اهليةات مجي  يف املر ة مشاركة وضمان عيةاالجتما االستحقاقات
 اإلعاقدة ذو  األشدخا  حقدو  تعزيدز إىل الراميدة ابلتددابري السدعودية العربيدة اململكدة و شادت -93

 والنق . والتعليم الصحة جماالت يف اخلدمات على حصوهلم وضمان

 اإلعاقددددة ذو  لألشددددخا  اإلنسددددان حقددددو  لضددددمان املتخددددذة التدددددابري إىل السددددنغال  شددددارتو  -94
 .2018-2014 للف ة األحداث قضاء نظام تطوير بر م  ابعتماد ورحب 

 املر ة. وحالة القضائي النظام لتحسن املتخذة ابلتدابري اخلصو  وجه على صربيا ورحب  -95
 ذو  ألشددخا ا مشدداركة تنشدديط زايدةلدد جهددود مددن قريغيزسددتان تبذلدده مبددا سددنغافورة و شددادت -96

 اجلنسن. بن املساواة لتحقيق اثنية وطنية عم  وخطة وطنية اس اتيجية واعتماد اإلعاقة
 عددن  عربدد  لكنهددا ،الطفدد  قددو حب املعددي ظددامامل ن مدد منصدد  سددتحداثاب اسددلوفيني ورحبدد  -97

 اجلرائم. هبذ  ص يت فيما العقاب من واإلفالت املعاملة وسوء ابلتعذي  املتعلقة التقارير إزاء قلقها
 األطفدال زواج ملكافحدة تشدريعية إصدالحات مناً م خر  قريغيزستان اختذته امب إسبانيا و شادت -98

 به. القيام يتعن مما الكثري  نا  يزال ال  نه الحظ  لكنها ،اجلن  نو  لىع القائم والعن 
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 طنيدددةالو  العمددد  وخطدددة ،اإلنسدددان حلقدددو  الوطنيدددة العمددد  خطدددة عتمددداداب النكدددا سدددر  ونو ددد  -99
 .2022-2019 للف ة ابألشخا  االجتار مكافحة وبر م  العنصر  التمييز على للقضاء
 سديما ال ،اإلنسدان حقدو  مبداد  تعزيدز جمدال يف تخذةامل اإلجيابية ابخلطوات السودان ورح  -100

 اإلعاقة. ذو  األشخا  حقو  اتفاقية على التصديق
 توصيات. سويسرا وقدم  -101
 واإلر داب التطدرف ملكافحةاً وطنياً بر جم قريغيزستان عتماداب السورية بيةالعر  اجلمهورية و شادت -102
 .2022-2017 للف ة
 اجلنسددية انعدددام حدداالت مجيدد  تسددوية يف جنددا  مددن قريغيزسددتان  حرزتدده مددا علددى  يلنددد و ثندد  -103

 األطفال. وعم  ابألشخا  االجتار كافحةم جمايل يف املبذولة ابجلهود ورحب  املعروفة
 .2017-2015 للف ة التعذي  ملن  وطنية عم  خطة وض ب التقدير م  ليشيت - تيمور ونو   -104
 مدن  دخلته ما علىو  الدولية االتفاقيات من عدد على قريغيزستان تصديق على تون  ثن و  -105

 ابألشخا . ابالجتار يتعلق فيما اجلنائي القانون على تعديالت
 ابرتيددا  والحظدد  التجاريددة، ألعمددالاب املعددي ظددامامل ن مدد  منصدد سددتحداثاب تركيددا ورحبدد  -106
 اجلنسن. بن املساواة لتحقيق الوطنيتن العم  خطيت تنفيذ يف تقدم من حرز  ما

 اإلعاقددددة ذو  األشددددخا  حقددددو  اتفاقيددددة علددددى قريغيزسددددتان صددددديقبت تركمانسددددتان و شددددادت -107
 .2028-2018 للف ة الطف  ومحاية األسرة لدعم الدولة بر م  ابعتماد ورحب 

 ملكافحددة تشددريعية تدددابري تنفيددذبو  اإلنسددان حلقددو  وطنيددة عمدد  خطددة وضدد ب  وكرانيددا ونو دد  -108
 والتعذي . القسر  االختفاء ظا ريت
 زواجبدو  ،اجلدن  ندو  علدى القائم ابلعن  ةاملتعلق التشريعات بتحسن املتحدة اململكة ورحب  -109

 اإلعالم. وسائط حرية محاية على قريغيزستان وحث  ،سر لقوا املبكر لزواجابو  األطفال
 اإلنسدان، حقدو  عدن املدداف  عدن فراجاإل على قريغيزستان األمريكية املتحدة الوالايت وحث  -110
 قددانون علدى 2019 عددام يف  ُدخد  الدذ  التعدددي   ن إىل و شدارت ،إنسدانية ألسددباب ،سدكروفع السديد

 .دييال دتقعامل حرية محاية يف ساعد التطرف
 ،ومحايتها املر ة حقو  تعزيز جمال يف تشريعية هودج من قريغيزستان تبذله مبا  وروغوا  و قرت -111
 األقليات. قو ح انتها  ارستمر ا إزاء قلقها عن  عرب  لكنها
 واحلقدددددو  ،القضددددداء يةابسدددددتقالل يتعلدددددق فيمدددددا إصددددالحات مدددددن اختدددددذ مبدددددا  وزبكسدددددتان ورحبدددد  -112

 اجلنسن. بن واملساواة الضعيفة فةاتابل ةاخلاص االجتماعية
 دلي بددد 2014 عدددام مندددذ تعمددد  قريغيزسدددتان يف حةالصددد وزارة نأب  ُبلددد  ،التفددداعلي احلدددوار و ثنددداء -113
 الالإنسدانية  و سديةالقا العقوبة  و املعاملة ضروب من وغري  التعذي  حلاالت الفعالن والتوثيق قصيالت
 التعذي . ملكافحة عم  خطة احلكومة ادتماع عناً  يض و بل  املهينة.  و

 أبحداث صلةاملت التعذي  ادعاءات يف للتحقيق مستقلة آلية نشاءإل داعي ال  ن الوفد وذكر -114
 واختددذت فيهددا ظددرنُ  قددد لتعددذي اب املتعلقددة شددكاو ال مجيدد   ن ابعتبددار ،2010 عددام وقعدد  الدديت العندد 
 ةثالثد إىل عدامن مدن - األحدداث وقدو  مدن طويلدة ةمدد بعدد شدكاو  ورود علدى وُ كدد .بش هنا قرارات
 التعذي . عالمات اختفاء وبعد -  عوام
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 خطط الوطي األمن جمل  وض  الفساد كافحةم جمال يف قانونية صكو  عدة اعُتمدت وقد -115
 معلومدات جمتمد  بنداء  دفده الرقمدي للتحدول شدامالً اً وطنيداً بر جمداً  يضد احلكومة و طلق  .بش هنا عم 
 .املعلومات إىل وصولال من استثناء دون ملواطننا مجي  ومتكن العامة اإلدارة شفافية على قائم
 مرافدق إىل عوائدق دون التعدذي  ملند  الدوطي واملركدز املظدام  مدن وصدول تكفد  تدابري ضع و و  -116

 ابلفيددددديو ة قتددددامل االحتجدددداز مرافددددق مجيدددد  بددددةاقر مل إلزامددددي نظددددام اعتمدددددو  .للمحاكمددددة السددددابق االحتجدددداز
 األمحددر لصدلي ا جلنددة مدن بددعم  نشددة  ،2019و 2016 عدامي ويف .مفاجةدة تفتددي  عمليدات  طلقد و 

 الدولية. ملعايريا تتب  م قتة احتجاز مرافق  ورواب يف والتعاون األمن ومنظمة الدولية
 عددن الً فضدد ، لتنفيددذ عمدد  وخطددة ابألشددخا  جتدداراال ملكافحددةاً بر جمدد قريغيزسددتان واعتمدددت -117
 دول يف القددانون إنفدداذ  يةددات مدد  تعاوهنددا مواصددلة علددى احلكومددة وتعمدد  الضددحااي. إلحالددة وطنيددة آليددة

 .الوعي إلذكاء حبمالت ضطل وت  خر 
  و ظددرحي مددا وجددود وعدددم السددلمي التجمدد  يف شددخص كدد   حددق لدسددتورا تكددري  علددى كدددو ُ  -118
 السددلمي، التجمدد  يف احلددق تقيددد تشددريعية ننقددوا اعتمدداد حُيظددرو  سددلمية. جتمعددات عقددد  و تنظدديم ديقيدد
 السلمي. التجم  عرقلة عن ملس وليةاب يتعلق تشري  سن وخىيتو 

 حقددو  ايددةمح علددى وكازاخسددتان الروسددي االحتدداد يف الداخليددة لددوزارة التمثيلددي املكتدد  عمدد وي -119
 .همومصاحل قريغيزستان مواطي
 .اإلثنيدات خمتلد  بدن العالقدات اسدتقرار زعزعة عن ائيةواجلن اإلدارية املس ولية القوانن ددوحت -120
 حتددول أبنشددطة اهليةددات تلددك اضددطال  لضددمان احملليددة الدولددة إدارة علددى قانونيددة تعددديالت  دخلدد  وقددد
 خمتلدددد  يغطددددي صددددصح بنظددددام اجلمهوريددددة برملددددان ويعمدددد  .اإلثنيددددة اجلماعددددات بددددن نزاعددددات وقددددو  دون
 .اإلثنية موعاتاجمل

 رمسيدة لغدةو  لدولدةا لغدة ،لغدات ثدالث يدتقن املدواطنن مدن جديدد جيد  كدوينت ومةاحلك وحتاول -121
 نقريغيزسددددتا اعتمدددددت وقددددد .ثنيددددةاإل عدددداتللمجتم األصددددلية اتلغددددال علددددى ةظددددفااحمل مدددد  ، جنبيددددة ولغددددة
 والتعاون األمن ملنظمة السامي املفو  م  وابلتعاون .اللغات تعددامل للتعليماً بر جم 2030-2017 للف ة
 مدنية. دولةل رؤيتهااً  يض قريغيزستان بلورت القومية، ابألقليات املعي  ورواب يف

 الديت اآلراء إىلاً اسدتناد ،كروفعس السيد حترير بش ن  يرلندا وبيان فنلندا بتوصية يتعلق وفيما -122
 مجيددد  اختدددذت قدددد قريغيزسدددتان حمددداكم  ن ذُكدددر ،2016 عدددام يف اإلنسدددان حبقدددو  عنيدددةامل اللجندددة اعتمدددهتا
 اإلجددددراءات قددددانون مدددد اً متشددددي ،سددددكروفع السدددديد ضددددد املقامددددة اجلنائيددددة دعو الدددد يف الالزمددددة اخلطددددوات
 .اتللتشددريعاً وفقدد الصددلة ذات القضددائية القددرارات واختددذت للقضددية قضددائي تقيدديم  جددر  وقددد اجلنائيددة.

 فيه. نظري سوف فرو سكع السيد مناً استةناف العليا كمةاحمل تلق  ،2020 ينايرالثاين/ كانون  13 يفو 
 العبدددادة حريدددة قدددانون علدددى تعدددديالت يددددخ  قدددانون اعُتمدددد ،2019 األول/ديسدددمرب كدددانون  ويف -123

 دينية. منظمة لتسجي  احمللية اجملال  م  التنسيق شر  يلغيو  الدينية املنظماتو 
 ة،سدددلمامل غدددري األخدددر  األقليدددات رادو فددد املسددديحين بددددفن املتعلقدددة اتلنزاعدددا تسدددوية هبددددفو  -124

  سدا  علدىاً إلزاميد تالبلدداي مقدابر اتقطاعد تقسديم مبوجبهدا يُتدوخى ةم قتد تعليمدات احلكومدة  صدرت
 الدولة.  يةات م اً حالي اق ين  مر و و ،الديي االنتماء

 منددداطق مددن منطقدددة كدد   يف لدددنوممث مسددتقلة ميزانيدددة املظددام  مدددن كتدد م لدددد   ن علددى كدددو ُ  -125
 اإلنسددان حقددو  لتعزيدز الوطنيددة امل سسدات مبركددز املتعلقدة املبدداد  مدد  كتد امل  عمدد مواءمدة وبغيددة البلدد.
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 استعراضدهاً حاليد جيدر  املظدام  مدن مكتد  بشد ن جديدد قدانون مشدرو   عدد ،ابريد ( )مباد  تهاايومح
 الربملان. يف

 صددصختو  ،زايرة 4 854 عدددد ا ل بددد وقائيددة اتزاير بدد التعددذي   ملندد الددوطي املركددز اضددطل  وقددد -126
 . دائه يةفعال لضمان مبال  تهايميزان من سنوايً  لدولةا

 املتعلقددة الدوليددة املعددايري مدد  الوطنيددة تشددريعاهتا لتكييدد  خطددوات اختددذت قريغيزسددتان  ن كدددو ُ  -127
 وحددداملي اجلنسدددانية ةاهلويددد ومغددداير  اجلنسدددي امليددد  ومزدوجدددي املثليدددنو  املثليدددات جمتمعدددات  فدددراد حبقدددو 
 اجلن . نو  تغيري يف احلق مواطن لك  ن و  ،اجلنسن صفات
 عمددالء مبثابددة احلكوميددة غددري املنظمددات اعتبددار إىل الرامددي القددانوين التعدددي  مشددرو   ن ولددوح  -128

 تها نشدطو  احلكوميدة غدري مداتنظابمل اخلاصدة املاليدة التددفقات علدى  وسد  حكومية رقابة  حةوإ  جان 
 .رفضابل 2016 مايو اير/ يف قوب  قد

 اإلعدالم وقدانون للصدحفين املهنيدة األنشدطة مايدةحب املتعلدق قدانونالو  ،الدسدتور  ن الوفد وذكر -129
  عمددال يف التحقيددق جيددر  وابلتددايل، .التعبددري حريددة يف وحقهددم الصددحفين محايددةاً مجيعدد تكفدد  اجلمددا ري 

 العدالة. إىل  امرتكبو  يسا و  والصحفين اإلنسان حقو  عن املدافعن تستهدف اليت والعن   ي ال  
 نشددر مددن الدولددة رئددي  محايددة علددى يددنص الددرئي   نشددطة بضددما ت املتعلددق القددانون  ن و ُكددد -130

 العدام املددعي مبوجبهدا ابت تعدديالت  ُدخلد  وقد وشرفه. كرامته  على عتد تو  بسمعته مت  معلومات
 األضرار. بل م على األولية وموافقته تهمبوافق إال رئي ال عن يداف  ال

 القدانون  ن لدوح  ،والقسدر  املبكدر الدزواج بشد ن جيكدابل طرحتده الدذ  ابلسد ال يتعلق فيماو  -131
 علدى إجبدار   و ،فعلية زواج عالقات يف دخولال على شخص إجبار عن املساءلة حدد اجلديد اجلنائي
 الدينية. االحتفاالت  ثناء الزواج سن ها انت  و الزواج
 علدى اجلديدد اجلنائيدة اإلجدراءات قدانون ندص فقدد ، ملانيدا قددمتها الديت ابلتوصدية لقيتع فيما  ما -132
 .هبا يعتد ال التعذي  طريق عن عليها احلصول تمي اليت األدلة  ن

اً  ساسد تشدك  ال التوزيد  ألغدرا  متطرفدة مدواد حيدازة  ن علدى اجلديدد اجلنائي القانون نصوي -133
 العن . إلاثرة التوزي  نية على دلي   نا  يكن م إذا جنائية مالحقة على نطو ت وال جنائية حملاكمة
 استخدام إجراءات ، مور مجلة يف نظم،ي ذ ال انونالق إنفاذ دائرةب املتعلق قانونال عُتمدا وقد -134
 القوة. استخدام على تنطو  اليت األفعال يف والتحقيق القوة
 اسد اتيجية واعتمددت عاقدة،إلا ذو  األشدخا  حقدو  تفاقيةا على قريغيزستان صدق  قدو  -135

 الددددذين لألطفددددال شخصددددية مسدددداعدات قدددددم و  2023-2019 للفدددد ة الشددددام  التعلدددديم لتطددددويراً وبر جمدددد
 ذو  األشددخا  إدمدداج بشدد ن  ملانيددا طرحتدده الددذ  ابلسدد ال يتعلددق فيمدداو  مسددتمرة. رعايددة إىل حيتدداجون
 ووضد  جملد  إنشداء هبددف ،2023-2020 للفد ة االتفاقية، لتنفيذ خطة اعتماد ومةاحلك تعتزم ،اإلعاقة
 .كافة  اخلدمات إىل اخلاصة االحتياجات ذو  وصول تيسر بوسائ  مجيعها البلد مرافق لتزويد بر م 

 املدددددددواطنن مدددددددن السدددددددن كبدددددددارل املعيشدددددددية الظدددددددروف لتحسدددددددن خطدددددددة قريغيزسدددددددتان اعتمددددددددتو  -136
 الشدد ون إدارة مد  ابلتعداون 2015 ماعد يف  جريد  استقصدائية دراسدة نتدائ لاً تبعد ،2025-2019 لألعدوام

 العامة. ألمانةل التابعة واالجتماعية االقتصادية
  دديو  ،2020 لعددام الكلفددة امليسددور سددكاناإل ر م بدد ذيددنفت علددى مدددة منددذ احلكومددة وتعكدد  -137
 سكان.لإل متخصص صندو  إنشاء يف تنظر
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 رائسددي مرسددوم وصدددر ،خددريةألا السددنوات يف الفقددر معدددل ضاخنفدد ،املتخددذة للتدددابري ونتيجددة -138
 .ألطفالل ودعم رقمنةوال ،قريغيزستان مناطق تنميةلاً عام 2020 عام علني

 الثغدرات. سدد على تعم   يو  اإلنسان حقو  محاية جمال يف الكثري قريغيزستان حقق  وقد -139
 يف املددددين واجملتمددد  اإلنسدددان حقدددو  وجملددد  ،اإلنسدددان حقدددو  مفوضدددية مددد  العمددد  احلكومدددة وستواصددد 
 اإلنسان. حقو  تعزيز زايدة  ج  من قريغيزستان

 التوصيات و/أو االستنتاجات -اثنياا  
 يتجاوز ال مناسب وقت يف عليهااا ردود وستقدم التالية التوصيات يف قريغيزستان ستنظر -140
 اإلنسان: حقوق جمللس واألربعني رابعةال الدورة انعقاد موعد

 عررد   األشررصا  وضرر  بشرر ن 1954 عررام ةاقيرراتف علرر  التصررديق يف النظررر 140-1
 االنضرمامو  )الربازيرل؛  اجلنسرية انعردام حراالت خفر  بش ن 1961 عام واتفاقية اجلنسية

 بشر ن 1961 عرام واتفاقيرة اجلنسرية عرد   األشرصا  وضر  بشر ن 1954 عرام اتفاقية إىل
 )أوروغواي؛  اجلنسية انعدام حاالت خف 
 االختفرررراء مررررن األشررررصا  مجيرررر  حلمايررررة دوليررررةلا االتفاقيررررة علرررر  التصررررديق 140-2

  )السنغال؛ ا؛)منغولي )ليتوانيا؛ )الياابن؛ )هندوراس؛ )فرنسا؛ القسري
 مررررن األشررررصا  مجيرررر  حلمايررررة الدوليررررة االتفاقيررررة علرررر  التصررررديق يف النظررررر 140-3

 النكا؛  )سري )النيجر؛ القسري االختفاء
 القسري االختفاء من األشصا  مجي  حلماية الدولية االتفاقية إىل االنضمام 140-4

 القسرري االختفراء مرن األشرصا  مجير  حلمايرة الدوليرة االتفاقية إىل االنضمام )العراق؛ 
 األشرصا  مجير  حلمايرة الدوليرة االتفاقيرة علر  التصرديق )أوروغرواي؛  عليهرا والتصرديق

 علر  التوقير  )ابراغرواي؛  16 املسرتدامة التنميرة هدف مراعاة م  القسري، االختفاء من
 )إيطاليررا؛  عليهررا والتصررديق القسررري االختفرراء مررن األشررصا  مجيرر  حلمايررة الدوليررة االتفاقيررة
 )أوكرانيا؛  القسري االختفاء من األشصا  مجي  حلماية الدولية االتفاقية إىل االنضمام

 )النمسرررا؛ الدوليرررة اجلنائيرررة للمحكمرررة األساسررر  رومرررا نظرررام علررر  التصرررديق 140-5
 وراس؛ ند)ه )شيل ؛

 تشريعات وسن الدولية اجلنائية للمحكمة األساس  روما نظام عل  التصديق 140-6
 ةومواءمر الدولية اجلنائية حكمةللم األساس  روما نظام عل  التصديق  تيا؛)كروا تنفيذية

 محكمررةلل األساسر  رومرا نظررام إىل االنضرمام  )إسرتونيا؛ همعرر ابلكامرل الوطنيرة تشرريعااا
 همبوجبر املعقرودة االلتزامرات مجير  مر  ابلكامرل الوطنية تشريعااا ةومواءم ةوليالد اجلنائية
 عليرره والتصررديق لدوليررةا اجلنائيررة للمحكمررة األساسرر  رومررا نظررام إىل االنضررمام  )التفيررا؛

 مراعراة مر  ،الدوليرة اجلنائيرة للمحكمرة ألساسر ا رومرا نظرام عل  التصديق  )أوروغواي؛
  )ابراغواي؛ 16 املستدامة التنمية دفه

 االختفرررراء مررررن األشررررصا   مجيرررر حلمايررررة الدوليررررة االتفاقيررررة علرررر  التصررررديق 140-7
 مجير  إىل دائمرة دعروة توجيرهو  الدوليرة، اجلنائيرة للمحكمرة األساس  روما ونظام القسري
  )تشيكيا؛  اإلنسان حقوق جمللس اخلاصة اإلجراءات إطار يف املكلفني
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 جمللرررس اخلاصررة اإلجرررراءات إطررار يف املكلفرررني مجيرر  إىل دائمرررة دعرروة توجيرره 140-8
  )أوكرانيا؛ اإلنسان حقوق
 اإلنسرررران حلقرررروق املتحرررردة األمرررر  معاهرررردات هيئررررات مرررر  التعرررراون مواصررررلة 140-9

  )مصر؛ اخلاصة واإلجراءات
 حقررروق جمللرررس اخلاصرررة اإلجرررراءات إطرررار يف املكلفرررني مجيررر  دعررروة مواصرررلة 140-10

 املكلفرني مرن املعلقرة الطلبات مي جل ستجابةواال ،البلد إىل رمسية بزايرات للقيام اإلنسان
  )هندوراس؛ الطلبات تلك وجدولة البلد لزايرة اخلاصة اإلجراءات إطار يف بوالايت

 اإلجرراءات إطرار يف بروالايت املكلفرني مجي  إىل دائمة دعوة توجيه يف النظر 140-11
  )التفيا؛ اإلنسان حقوق جمللس اصةاخل

 نسرراءال ضررد العنررف ومكافحررة منرر  بشرر ن أورواب جملررس اتفاقيررة علرر   التوقيرر 140-12
  )سلوفينيا؛ عليها والتصديق األسري والعنف

 اخلاصرة ؛29 )رقر  1930 لعرام اجلرربي العمل اتفاقية بروتوكول عل  التصديق 140-13
  الشمالية؛ أيرلنداو  العظم  طانيالربي املتحدة )اململكة الدولية العمل نظمةمب

 حلقررروق الررردوي والقررانون الدسرررتور مررر  الوطنيررة التشرررريعات مواءمرررة مواصررلة 140-14
  البوليفارية؛ زويالفن )مجهورية اإلنسان

 املتعلقررررة األساسرررية الدوليررررة الواثئرررق مبوجرررب املعقررررودة لاللتزامرررات االمتثرررال 140-15
  )أوكرانيا؛ هاوتنقيح هاوتنفيذ والتشريعات السياسات وض  لدى اإلنسان قوقحب

 الدوليرررة االلتزامرررات مررر  الوطنيرررة التشرررريعات مواءمرررة علررر  العمرررل مواصرررلة 140-16
  )الكويت؛

 الدوليرررررة التزاماارررررا مررررر  الوطنيرررررة تشرررررريعااا مواءمرررررة علررررر  العمرررررل مواصرررررلة 140-17
  )ابكستان؛

 اإلنسران حقوق لجما يف الدولية التزامااا م  القانوين إطارها مواءمة مواصلة 140-18
  الروس ؛ )االحتاد

 بررراد مب ملمررروس حنرررو علررر  العمرررل لضرررمان خطررروات اذاتررر يفاا قررردم املضررر  140-19
 يف املظرررررام مررررنيأب املتعلررررق قررررانونال اعتمرررراد خررررالل مررررن الوطنيررررة التشررررريعات يف ابريررررس

 املظررام أبمررني املتعلررق اجلديررد القررانون مشررروع اسررتكمال يف النظررر  )جورجيررا؛ قريغيزسررتان
  )تونس؛ ابريس ملباد  تثل  كتبامل جلعل
 املعنيررة الوطنيررة املؤسسررة وصررفهب ،املظررام أمررني مكتررب تعزيررز زايدة يف النظررر 140-20
 أمرني مكتب جعل إىل اميةالر  اجلهود تسري  )اهلند؛  ابريس ملباد اا وفق ،اإلنسان قوقحب

 مؤسسررة تطرروير إىل الراميررة جلهررودا مواصررلة  كرروراي؛  )مجهوريررة ابريررس ملبرراد  تثررل  املظررام
  )نيبال؛ ابريس مباد  م  يتماش  مبا ام،ظامل أمني
  )أوكرانيا؛ لألطفال مظام أمنيو  بمكت إنشاء يف النظر 140-21
  )نيجرياي؛ لسكاهنا اإلنسان قوقح ومحاية تعزيز جمال يف اجلهود تكثيف 140-22
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 دائمرة وطنيرة آلية نشاءإ أجل من اإلنسان حقوق مفوضية من التعاون طلب 140-23
 يررةالتنم هلررديفاا وفقرر ،تهرراومتابع عنهررا واإلبررال  اإلنسرران حبقرروق املتعلقررة اتوصرريالت لتنفيررذ

  )ابراغواي؛ 17و 16 املستدامة
اا  إدماجررر ةاإلعاقررر ذوي األشرررصا  حقررروق اتفاقيرررة أحكرررام إدمرررا  إىل السرررع  140-24

 ذوي األشرصا  مر  وابلتشراور ،االقتضراء حسرب ،احمللية والسياسات القوانني يف كامالا 
  )سنغافورة؛ الصلة ذوي املصلحة حابأص من وغريه  ةاإلعاق
 سرريادة ضررمانو  2016 لعررام الدسررتوري اإلصررال  مسررار عكررس علرر  العمررل 140-25
  )إسبانيا؛ احملل  القانون عل  الدستور يف اإلنسان قوقحل الدوي قانونال

 اإلنسرررررران قرررررروقحب املتعلقررررررة عمررررررلال خطررررررة إلعمررررررال مالئمررررررة هررررررودج بررررررذل 140-26
  )تركمانستان؛ 2021-2019 للفرتة
 ليرةاآل ذلرك يف مبرا ،اإلنسان حلقوق الوطنية واآلليات بادراتامل متويل ضمان 140-27

  )أوكرانيا؛اا مالئم أداءها جيعل مبا ،الوطنية الوقائية
 لفئرررراتاب اخلاصررررة اإلنسرررران حلقرررروق ةالفعالرررر احلمايررررة ترررردابري تنفيررررذ مواصررررلة 140-28

  ؛اتن)بو  احلقوق بتلك والنهوض الضعيفة
 قبيرررل مرررن الضرررعيفة، للفئرررات الشررراملة احلمايرررة يررروفر مبرررا التشرررريعات تعرررديل 140-29

 وإزالرة ،اجلنسرانية واهلويرة اجلنسر  امليرل أسراس عل  التمييز ومكافحة ،واألقليات النساء
 مرن واحلمايرة لعدالرةوا ،الدولة برامج إىل الضعيفة الفئات وصول دون حتول اليت احلواجز
  )كندا؛ العنف
 امليررل أسرراس علرر  التمييررز حظررر التمييررز مكافحررة قررانون مشررول مررن الت كررد 140-30

  )شيل ؛ اجلنسانية واهلوية اجلنس 
 اسرتباقية خطروات واتاذ املشروع غري لتمييزلاا واضحاا تعريف قوانينها تضمني 140-31
 امليرررل وومزدوجررر نو واملثليررر املثليرررات فيهرررا مبرررن ،املسرررتهدفة الفئرررات مجيررر  محايرررة مانلضررر

 اجلنسرني، صرفات وحاملو اجلنسية وامليول اهلوية وأحرار اجلنسانية اهلوية وومغاير  اجلنس 
  )فيج ؛ اإلثنية واألقليات النساءو  ،اإلعاقة وذو  واألشصا 

  )فرنسا؛ اجلنس  امليل أساس عل  زالتميي إدانة من نكمت اتتشريع اعتماد 140-32
 التمييرز أشركال مجير  تعريرف مر  ،التمييرز ملكافحرة شراملة تشريعات داعتما 140-33
  )أملانيا؛ الدولية للمعايرياا فقو 

 إدرا  خرررالل مررن الكراهيررة علرر  التحرررري  مفهرروم اجلنررائ  القررانون تضررمني 140-34
  )هندوراس؛ للحمايةاا أساس بوصفهما صراحة ةاجلنساني واهلوية اجلنس  امليل
 املباشررر وغررري املباشررر التمييررز اولتنرري التمييررز ملكافحررة شررامل تشررري  اداعتمرر 140-35
 اجلنسررررانية ويررررةواهل اجلنسرررر  امليررررل ذلررررك يف مبررررا ،احملظررررورة التمييررررز أسررررس مجيرررر  شررررملوي

  )آيسلندا؛
 هافي نمباا، اجتماعي الضعيفة الفئات حقوق زتعزي إىل الرامية تدابريال مواصلة 140-36

  )اهلند؛ نالس كبار  عن فضالا  ،اإلعاقة ذوو واألشصا  واألطفال ،النساء
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 املثليرراتو  النسرراء حيمرر و  الدوليررة للمعررايري كررامالا   امتثرراالا   تثررل تشررري  سررن  140-37
 مرن اجلنسرني صرفات وحرامل  اجلنسرانية اهلويرة ومغرايري اجلنس  امليل ومزدوج  املثلينيو 

  ؛أيرلندا) والعنف والتحرش ،لتمييزا أشكال مجي 
 املثليرات ضرد والعنرف التمييرز أشركال ي مج ملن  تدابري من يلزم ما كل  اتاذ 140-38

 صرررررررفات وحرررررررامل  ةاجلنسررررررراني اهلويرررررررة ومغرررررررايري اجلنسررررررر  امليرررررررل ومزدوجررررررر  واملثليرررررررني
  )إيطاليا؛ اجلنسني

 النمطية والقوالب الوص  مكافحة هبدف توعية محالت لتنظي  تدابري عتمادا 140-39
 ؛ )األرجنتني والتفاه  التسامح تعزيز غيةب ،رقيةالع أو اإلثنية
 ومزدوج  واملثليني املثليات ضد والعنف التمييز أعمال ملكافحة تدابري اتاذ 140-40
 صررفات وحررامل  اجلنسررية وامليررول اهلويررة وأحرررار اجلنسررانية اهلويررة ومغررايري اجلنسرر  امليررل

   )األرجنتني؛ عليها واملعاقبة األعمال تلك يف التحقيق وضمان ،اجلنسني
اا يمتاشر  أشركاله مير جلاا تعريفر يتضرمن التمييرز كافحرةمل شرامل تشرري  ماداعت 140-41
 اجلنسرررانية واهلويرررة نسررر اجل امليرررل أسررراس علررر  التمييرررز ذلرررك يف مبرررا ،الدوليرررة املعرررايري مررر 

  )املكسيك؛
  )هولندا؛ اجلنس  امليل أساس عل  التمييز ظرحت تشريعات وتنفيذ اعتماد 140-42
 النسررراء سررريما ال الضرررعيفة، الفئرررات حقررروق حلمايرررة افيةإضررر تررردابري اعتمررراد 140-43

  )نيجرياي؛ اإلعاقة ذوي األشصا  عن فضالا  ،واألطفال
 ،التمييرز أنرواع مجي  ملكافحة ؤسسيةاملو  تشريعيةال تدابريال من املزيد اعتماد 140-44
  )عمان؛ والعنصري الديين الطاب  وذ التمييز سيما ال

 سياسةل املفاهيم  اإلطار اتناوهلي اليت سائلامل بش ن الدؤوب ملهاع مواصلة 140-45
 املفراهيم  اإلطار تنفيذب املتعلقة العمل وخطة 2020-2014 للفرتة الديين اجملال يف الدولة
  )أرمينيا؛ التمييز وعدم التسامح تعزيز خالل من ،2020-2015 ةللفرت 
 حظررر ،أمررور مجلررة يف ،تضررمني التمييررز ملكافحررة شررامل انوينقرر إطررار اعتمرراد 140-46
 علرر  والتمييرز العنصرري والتمييرز ،املررأة ضرد املباشرر وغرري املباشرر التمييرز أشركال ير مج

 الفررر  تكرافؤ لتعزيررز خاصرة ترردابري علر  ويرن  ،اجلنسررانية واهلويرة اجلنسرر  امليرل أسراس
  )الربتغال؛ اهليكل  لتمييزل تصديوال

 والقوالرب ةالكراهير خطراب ومكافحة التسامح لتعزيز اجلهود من زيدامل بذل 140-47
  )قطر؛ اإلثنية األقليات ضد سلبيةال النمطية

 يف مبرا ،التمييرز أشركال مجير  حتظرر التمييرز ملكافحة شاملة تشريعات اعتماد 140-48
  )أسرتاليا؛ اجلنسانية واهلوية س اجلن وامليل اإلثين، االنتماء أساس عل  التمييز ذلك
 واهلويررة اجلنسرر  امليررل أسرراس  علرر التمييررز ملكافحررة اجلهررود مررن مزيررد بررذل 140-49

  )إسبانيا؛ احملظور للتمييزاا إضافياا أساس بوصفه الدستور يف وإدراجه ،اجلنسانية
 ليشيت؛  - )تيمور الكراهية خطاب ومكافحة التسامح لتعزيز جهودها تكثيف 140-50
 ،ثررريناإل االنتمررراء سررراسأ علررر  التمييرررز كافحرررةم سررربيل يف اجلهرررود مواصرررلة 140-51
  )تونس؛ نس اجل أو ييندال أو
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 امليرل أسراس علر  التمييز ذلك يف مبا ،التمييز ملكافحة شامل تشري  اعتماد 140-52
  )أوروغواي؛ اجلنسانية واهلوية س اجلن
 يفاا سررملمو اا إسررهام هاأراضرري علرر  التعرردين أنشررطة مجيرر  ه اسررت أن ضررمان 140-53

  )هاييت؛ الفقر تمعدال خف 
 إىل لضرحاايا وصرولل السربل وفريوتر ،التعذيب ملن  خلطواتا من زيدامل اذات 140-54
 لعمرر خطررة وضرر  طريررق عررن ذلررك يف مبررا ،لررةفعا معاقبررة اجلنرراة معاقبررة وضررمان ،عدالررةال

  )الربازيل؛ التعذيب ملن  وطنية
 إىل اجلنررررررررراة وسررررررررروق التعرررررررررذيب ادعررررررررراءات يف كاملرررررررررة  بصرررررررررورة التحقيرررررررررق 140-55

  )كندا؛ العدالة
 الرصرد، آليرات تعزيرز خرالل مرن االحتجراز ظرروفو  نو سجال أوضاع حتسني 140-56
 جمرررررال يف التررررردريب وتررررروفري ،العدالرررررة إىل اإلنسررررران حقررررروق انتهاكرررررات مررررررتكي إحالرررررةو 

 نفراذإب املكلفرة سرلطاتالو  جونالس وموظف  ،القضائية السلطة ألعضاء اإلنسان حقوق
  )كندا؛ القانون

 الوقرررت يف تتوالهرررا ،لتعرررذيبا ادعررراءات يف للتحقيرررق الئمرررةم آليرررات إنشررراء 140-57
  )شيل ؛ مستقلة هيئة املناسب

 علر اا حفاظر ،لتعرذيبا ملناهضرة الوطنيرة وقائيةال لآللية الكايف التمويل أتمني 140-58
 األشررررررررررررررصا  عاملةمل الدولية للمعايري متثالالل ضماانو  ملهامها ممارستها أثناء استقالليتها

  ؛يا)تشيك االحتجاز مراكز يف تجزيناحمل
 حلقروق الوطنيرة املؤسسات تعزيز هبدف للقياس قابلة ملموسة خطوات اتاذ 140-59

 املعاملررة ضررروب مررن وغررري  التعررذيب ملنرر  الرروطين واملركررز املظررام أمررني ومكتررب ،اإلنسرران
  )فنلندا؛ املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو

 التعررذيب مناهضررة قيررةاتفا أحكررام مرر  تماشرر ت احتجرراز ظررروف ترروفري ضررمان 140-60
  )فرنسا؛ املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغري 
 من وغري  لتعذيبا ادعاءات يف تحقيقاتال إبجراء مستقلة هيئة قيام ضمان 140-61

 دون واسرررتكماهلا الشررركاوى هرررذ  يف األوليرررة التحقيقرررات متررراموإ ،املعاملرررة سررروء ضرررروب
  يا؛)أملان أتخري
 والفعال الفوري التحقيق وضمان التعذيب أعمال ملن  اجلهود من املزيد بذل 140-62
  )إيطاليا؛ املعاملة وسوء التعذيب ادعاءات يف

 وطنيرة عمرل ةخطر ووضر  ،التعذيب ملن  الوطنية لآللية كافيةال واردامل توفري 140-63
 16 املسرررتدامة التنميرررة فهلرررداا وفقررر املؤسسررر  إطارهرررا تعزيرررز بغيرررة التعرررذيب ملنررر  جديررردة

  ابراغواي؛)
 لألشررررصا  اإلنسررررانية املعاملررررة ضررررمان هبرررردف اخلطرررروات مررررن مزيررررد اترررراذ 140-64

  )بولندا؛ الدولية ملعايريا م  يتماش  مبا حملتجزينا
 لتعررذيبا ادعرراءات مجيرر  يف تحقيقرراتال إبجررراء مسررتقلة هيئررة قيررام ضررمان 140-65
  )سويسرا؛ اجلناة ومعاقبة املعاملة سوء ضروب من وغري 
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 مررن وغرري  التعرذيب ادعراءات يف حتقيقرات جرراءإب مسرتقلة هيئرة قيرام ضرمان 140-66
  )النمسا؛ ملةاملعا سوء ضروب

 ،والتعرررذيب التعسرررف  حتجرررازاال ادعررراءات مررر  صرررداقيةمب السرررلطات تعامرررل 140-67
 روبضررر مرررن وغرررري  التعرررذيب مناهضرررة اتفاقيرررة يف عليهرررا املنصرررو  اباللتزامرررات تقيررردوال

 اسرتصدام وحظرر اجلنراة اسربةحم جلهرة املهينرة أو الالإنسرانية أو اسيةالق العقوبة أو املعاملة
  األمريكية؛ املتحدة )الوالايت يبالتعذ بواسطة املنتزعة األدلة
 مرررر اا، مناسررررباا تعويضرررر 2010 عررررام يف عالنررررزا  ضررررحااي مجيرررر  تعرررروي  ضررررمان 140-68

 النسررررراء سررررريما ال ،اإلثنيرررررة األقليرررررات مثرررررل الضرررررعيفة، للفئرررررات خرررررا  اهتمرررررام إيرررررالء
  )بلجيكا؛ واألطفال

 ،ةجنسرري اتاعتررداء مررن هبررا يتصررل ومررا طررافاالخت جرررائ  ملنرر  املرروارد تعزيررز 140-69
 تعرروي و  عليهررا واملعاقبررة ،فيهررا والتحقيررق األطفررال، وزوا  القسررري الررزوا  ذلررك يف مبررا

  )شيل ؛اا مناسباا تعويض ضحاايها
 التعراون يف واملشراركة واإلرهراب التطررف ملكافحة فعالة دابريت اتاذ مواصلة 140-70

 حقوق جبمي  تمت لا من متكنه لشعبها آمنة بيئة توفري أجل من اإلرهاب، ملكافحة الدوي
  )الصني؛ اإلنسان

 حقرروق ومحايررة ئيةالقضررا السررلطة يةاسررتقالل تعزيررزب املتعلقررة الترردابري مواصررلة 140-71
 يف الضحااي محاية وكاالت م  احملتمل التعاون يشمل مبا ،قانونيةال اإلجراءات يف املتهمني

  )إندونيسيا؛ أخرى دول
 ،ارسرةومم قرانوانا  ئيةالقضا السلطة يةاستقالل لضمان اخلطوات من مزيد اتاذ 140-72
  )إيطاليا؛ الصلة ذات الدولية قواعدلل ابلكامل االمتثال م 
 2014) ابألطفرررال منهرررا تعلرررقي مرررا سررريما ال ،القضرررائية الرررربامج وتنفيرررذ دعررر  140-73
  )عمان؛ ؛2018و

  )بريو؛ نتقاليةاال لةعدالل النطاق واسعة بعملية االضطالع يف النظر 140-74
 الواجبررة قانونيررةال إلجرراءاتا واتبرراع العادلررة احملاكمرة تضررماان احرررتام كفالرة 140-75

  كوراي؛  )مجهورية إلثينا انتمائه  عن النظر بصرف ،املواطنني جلمي 
 العمرل جمال وتعزيز والفساد ابملصدرات االجتار مكافحة يف جهودها مواصلة 140-76
  الروس ؛ )االحتاد واملؤسس  شريع الت املستويني عل  هذا
 االختفراء لضرحااي العردل مرةإقا يف واملساءلة القانونية األصول مراعاة ضمان 140-77

  )أسرتاليا؛ املعلقة االختفاء التحا يف لةوشام علنية حتقيقات إجراء يشمل مبا ،القسري
 19 املرادة مبوجرب االتزاماار م  يتماش  املعلومات حلرية شامل قانون اعتماد 140-78
  )بلجيكا؛ والسياسية املدنية قوقابحل اخلا  الدوي العهد من
 ةطشررنابأل املتعلقررة التشررريعات اسررتصدام إسرراءة ملنرر  الترردابري مررن مزيررد اترراذ 140-79
 منررر  بغيرررة والتشرررهري، ثنيرررةاإل الكراهيرررة علررر  التحرررري  عرررن فضرررالا  ،واإلرهررراب ةتطرفرررامل

  )كندا؛ اإلنسان حقوق عن ملدافعنيوا اإلعالمية واملنظمات الصحفيني استهداف
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 حررراالت مجيررر  جتثرررا وا ،ممارسرررةو  قرررانوانا  ،املعتقرررد أو الررردين حريرررة ضرررمان  140-80
  )كرواتيا؛ الدينية األقليات فرادأ ضد القوانني استغاللو  الديين االضطهاد

 إىل الوصرول يف واحلرق التعبرري حريرة يف احلرق لتحسرني الالزمة اخلطوات اتاذ 140-81
  )كرواتيا؛ املعلومات

  ؛يا)تشيك التجم  وحرية اإلعالم ةحري محاية إىل الرامية اجلهود تكثيف 140-82
 بررني والررو م السررالم إرسرراء إىل اهلادفررة الدولررة بسياسررةاا قرردم املضرر  مواصررلة 140-83

  الد قراطية؛ الشعبية كوراي  ورية)مجه البلد يف الدينية املعتقدات خمتلف
 األنشرطة مناهضة قانون يف الوارد تطرفلا ملفهوم فضفاضال تعريفال عديلت 140-84

 علقرةاملت املعرايري يشمل مبا ،الدولية القانونية املعايري م  اتعالتشري لتواؤم ضماانا  املتطرفة
  )الدامنرك؛ التعبري ريةحب

 حررد فرررض يشررمل مبررا ،وخارجهررا اإلنرتنررت شرربكة علرر  التعبررري يررةحر  ضررمان 140-85
  )إستونيا؛ املدين التشهري اايقض مجي  يف املعنوية ألضرارا عل  أقص 
 ؛3)19 ملرررادتنيا مررر  مواءمتهرررا بغيرررة اجلنرررائ  القرررانون مرررن 313 املرررادة تعرررديل 140-86
  )إستونيا؛ والسياسية املدنية قوقابحل اخلا  الدوي العهد من ؛2)20و

 ،كروفعسر انجريمعظ اإلنسران حقوق جمال يف الناشط عن يفور ال اإلفرا  140-87
  )فنلندا؛ 2016 عام يف الصادرة اناإلنس حبقوق املعنية اللجنة آراء م اا متاشي
 وضررمان نيصرحفيلل املهنيرة األنشررطة مايرةحب املتعلرق لقررانونل االمتثرال ضرمان 140-88

  )فرنسا؛ الصحفيني سالمة
 مبرا املعتقرد أو الردين حرية وضمان الدينية طوائفلا تسجيل إجراءات يسريت 140-89

  الرسوي؛ )الكرس  الدولية املعايري م  يتماش 
 اإلنسران حقروق عرن واملردافعني والصرحفيني املدين جملتم ا محاية تدابري تعزيز 140-90
 اتواملضايق ،فالتصوي من جمردة آمنة بيئة يف عمله ب الضطالعا عل  قدرا  ضمني مبا

  ؛أيرلندا) اتواالعتداء
 اإلنرتنرت شربكة علر  سرواء والتعبرري، الررأي وحرية اإلعالم حلرية مواتية بيئة ايئة 140-91
 اخلررا  الرردوي للعهررد كررامالا   امتثرراالا  املالئمررة الوطنيررة القرروانني امتثررال يشررمل مبررا ،هرراخارج أو
 )ليتوانيا؛  اإلنسان حقوق جمال يف الدولية وااللتزامات والسياسية املدنية قوقابحل
 مررن السررلم  التجمرر  قررانون تنفيررذ لضررمان اجلاريررة جهودهررا تعزيررز مواصررلة 140-92

   )ملديف؛ صلة ذات عمل خطة وض  خالل
 امتثرال ضرمان طريرق عرن التعبرري حريرة عل  هلا مربر ال قيود أي فرض جتنب 140-93
 )هولندا؛  والسياسية املدنية ابحلقوق اخلا  الدوي للعهد كامالا   امتثاالا  اجلنائ  انونالق

 اإلنسررران حقررروق عرررن افعوناملرررد فررريه  مبرررن ،األشرررصا  مجيررر  متتررر  ضرررمان 140-94
 اإلنرتنرت، شربكة منهرا وسرائل مجلرة طريرق عرن التعبرري، حريرة يف حقهر  مارسرةمب والصحفيون،

 )سويسرا؛  الدولية واملعايري الدوي للقانون امتثاالا  ،يةنتقاما أعمال أي من خوف دون
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 سررريما ال ،األفرررراد مجيررر  ممارسرررة الصرررلة ذات التشرررريعات تكفرررل أن ضرررمان 140-95
  )النمسا؛ اجلمعيات وتكوين التعبري حرية يف حقه  ون،الصحفي

  )أوكرانيا؛ الدينية ايتحر لل احلرة مارسةامل ضمان إىل ادف خطوات اتاذ 140-96
 غرررري املنظمرررات قررردرة مرررن داحلررر شررر نه مرررن تشرررري  أي اعتمررراد عررردم ضرررمان 140-97

 )اململكرة األجانرب" ءعمرالال "قرانون بر يسم  ما ذلك يف مبا ،حبرية العمل عل  احلكومية
  الشمالية؛ أيرلنداو  العظم  طانيالربي املتحدة

 ،اإلعررالم حريرةو  التعبررري حريرة ايررةمح طريرق عررن الد قراطيرة املؤسسررات تعزيرز 140-98
 مرن املسرتوايت مجير  علر  الفسراد عل  والقضاء ،هاخارج أو اإلنرتنت شبكة عل  ءسوا

 يف املرردين اجملتمرر  دور محايررةو  احلكوميررة غررري الفاعلررة واجلهررات املسررؤولني حماسرربة خررالل
  األمريكية؛ املتحدة )الوالايت يةوالشفاف الرشيد احلك  تعزيز
 يف ذلررك يف مبررا ،ابألشررصا  االجتررار مكافحررة جمررال يف اجلهررود بررذل مواصررلة 140-99
 التردابري وتعزيرز لالجترار جلذريرةا األسرباب معاجلرة إىل والسرع  الوطنيرة، العمرل خطرة إطار

  )بيالروس؛ االجتار ضحااي هوية يدحتد إىل الرامية
 تعزيز يف املض  أجل من املصتصة للمؤسسات كافية  واردم تصي  ضمان 140-100
  )الفلبني؛ هاتعزيز و  ابألشصا  االجتار افحةمبك املتعلقة جالربام تنفيذ
  )قطر؛ ابألشصا  االجتار لضحااي ةاملقدم املساعدة تعزيز 140-101
 يف االنتظرام م  ابألشصا  االجتار كافحةم جمال يف جهودها تعزيز مواصلة 140-102
  النكا؛ )سري الرصد نظام
 السورية؛  العربية )اجلمهورية ابألشصا  الجتارا لضحااي املقدمة املساعدة تعزيز 140-103
 من  يجما يف الدولية املؤسسات م  التعاون توسي ل شاملة تدابري اعتماد 140-104
  )أوزبكستان؛ ومكافحته ابألشصا  راالجتا
 سيما ال ،قريغيزستان سكان جلمي  الجتماعيةا احلماية برامج تعزيز مواصلة 140-105

  البوليفارية؛ فنزويال ورية)مجه ةالضعيف الفئات
 البوليفارية؛  فنزويال )مجهورية االجتماع  التفاوت أوجهو  الفقر مكافحة مواصلة 140-106
 )برررررروين الفقرررررر مرررررن حلررررردا اسررررررتاتيجية وتنفيرررررذ لتعزيرررررز جهودهرررررا مواصرررررلة 140-107
  السالم؛ دار
 للحرد هروداجل وتكثيرف ،واالجتماعيرة االقتصرادية لتنميرةاب النهوض مواصلة 140-108
  )الصني؛ لشعبها العيش سبل وحتسني الفقر من
 واالقتصرررررررررادي االجتمررررررررراع  لرفرررررررررا اب لنهررررررررروضل جهودهرررررررررا تعزيرررررررررز مواصررررررررلة 140-109

 )إثيوبيا؛  لشعبها
 ومرافق  مونةم شرب ميا  عل  احلصول لضمان تدابري من يلزم ما كل  اتاذ 140-110

  )أملانيا؛ املهمشة اتللفئاا وخصوص ،البلد أحناء مجي  يف الئمةم ح ص صرف
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 علرر  احلصررول ضررمنت الرريت واالقتصررادية االجتماعيررة الترردابري مجيرر  مواصررلة 140-111
 املناطق يفاا خصوص الفقر، من واحلد ،الكلفة امليسور والسكن والتعلي  ،الصحية الرعاية
  )اهلند؛ الريفية
  )العراق؛ الفقر من احلد إىل اميةالر  الربامج تعزيز 140-112
 الظررروف حتسررني غرررضب ،الفقررر مررن حلرردا إىل اهلادفررة اسرررتاتيجيتها اصررلةمو  140-113

 البلد يف الفقر عل  القضاء أجل من ،الريفية املناطق يشمل مبا ،واالقتصادية االجتماعية
  الشعبية؛ الد قراطية الو هورية)مج
 زايدة خررالل مررن ،والفقررر التشرررد مررن للحرد وطنيررة خطررة وضرر  علرر  العمرل 140-114
  السعودية؛ العربية )اململكة قريةالف األسر ملساعدة برامج وض و  لألجور األدىن احلد

 )صربيا؛  املشردين األشصا  عدد من لحدل وطنية اسرتاتيجية تنفيذ مواصلة 140-115
 ميررررا  قطرررراع  يف نسرررراناإل حلقرررروق الفعررررال اإلعمررررال علرررر  العمررررل مواصرررلة 140-116

 دارةإل شاملة اسرتاتيجية وض  تشمل وسائل مجلة خالل من ،الصح  والصرف الشرب
  )إسبانيا؛ املائية املوارد
 الرربانمج قبيل من تدابري، مجلة خالل من االجتماعية احلماية تعزيز واصلةم 140-117

 2017-2015 للفررررررتة للسررررركان االجتماعيرررررة احلمايرررررة لتطررررروير احلكومرررررة اعتمدتررررره الرررررذي
  السورية؛ العربية )اجلمهورية

 فيررةالري املنرراطق يفاا وخصوصرر ،لفقرررا مررن للحررد وطنيررة اسرررتاتيجيات وضرر  140-118
  السورية؛ العربية )اجلمهورية

  )كمبوداي؛ الصحية الرعاية جمال يف العاملني يف االستثمار زايدة مواصلة 140-119
 صررولاحل يف املترزوجني غرري والشرباب قروناملراه يواجههرا الريت احلرواجز إزالرة 140-120
 ،احلمرررل منررر  وسرررائل ذلرررك يف مبرررا ،يرررةواإلجناب اجلنسرررية ةيالصرررح رعايرررةال خررردمات لررر ع
اا عمليرر تسررىي حبيرر  ،اجلنسررية يرراا حب املتعلقررة لتحيررزا أوجررهو  طئررةاخلا فكرراراأل تصررحيحو 

 يسلندا؛ إ) 2015 لعام اإلجنابية قوقاحلو  اإلجنابية الصحة قانون تنفيذ األصول وحسب
 متويرل ضمان طريق عن واألطفال رض وال األمهات وفيات معدالت خف  140-121

 نياملرؤهل عراملنيوال الصرحية الرعايرة مؤسسرات إىل الوصرول وتيسري ،ةالصل ذات لربامجا
  )اجلزائر؛ األسرة تنظي  خدمات إىل وصولال فر  وحتسني الطي اجملال يف

 مبا الصحية الرعاية خدمات عل  واحلصول اجلودة عالية صحية رعاية توفري 140-122
  )ملديف؛ اإلعاقة ذوي األشصا  قوقح اتفاقية م  اش يتم
 األوزبك شعوب ه في نمب ،اإلثنية لألقليات الصحية رعايةال خدمات تعزيز 140-123
  )بريو؛ والليوي واملوغات ويغورواأل
 خررردمات علررر  احلصرررول يف التمييرررز علررر  للقضررراء اجلهرررود مرررن زيررردامل برررذل 140-124

 مررر  ،هررراتألمل ةيصرررحال رعايرررةال خررردمات ىلإ صرررولو ال فرررر  وحتسرررني الصرررحية الرعايرررة
 األمهات وفيات من احلد بش ن اإلنسان حقوق ملفوضية التقنية التوجيهية املباد  مراعاة
  )صربيا؛ منها والوقاية
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 امليزانيرة خمصصرات زايدة يشرمل مبرا ،الشامل لتعلي ل األولوية ءيالإ ةمواصل 140-125
 السالم؛  دار )بروين الفقرية لألسر الدع  وتقدمي انجملاب اجليد التعلي  ل ع صولاحل لضمان
 تعلرري  لرر ع صررولاحل ضررمان أجررل مررن امليزانيررة خمصصررات زايدة يف املضرر  140-126
  )كمبوداي؛ اجلودة عاي جماين
 ،التعلرري  نظرر  حتسررني إىل اهلادفررة الوطنيررة وسياسررااا براجمهررا تنفيررذ مواصررلة 140-127
  الد قراطية؛ الشعبية كوراي  وريةمجه) االجتماع  والضمان الصحةو 

 اإلعاقررة وذو  ألطفررالا سرريما ال ،ألطفررالا متكررن الرريت املالئمررة الترردابري اترراذ 140-128
  )أفغانستان؛ شاملو  اللغات تعددم ،جيد تعلي  ل ع صولاحل من ،واألقليات

 التعلرري  تنظرري و   املدرسرر التسرررب مكافحررة خررالل مررن الطفررل حقرروق تعزيررز 140-129
  )فرنسا؛ اخلاصة املدارس وفر ت يذال

 أطفرررال سررريما ال ، للجميررر فعرررال حنرررو علررر  التعلررري  يف احلرررق تررروفري ضرررمان 140-130
  الرسوي؛ )الكرس  املهاجرين العمال
 فضالا  ابجلودة، يتس  جماين تعلي  عل  اجلمي  حصول لضمان امليزانية زايدة 140-131
  )اجلزائر؛ فقرال سودهاي أوضاع يف تعيش اليت لألسر الدع  تقدمي عن
 ومواصلة العاي تعلي ال األطفال إكمال دون حتول اليت لتحدايتل التصدي 140-132

 علرر  ةواالقتصررادي ةاالجتماعيرر عا وضرراأل خمتلررف مررن األطفررال حصررول لضررمان جهودهررا
  )ميامنار؛  جودة ذي تعلي 
 يضرررمن حنرررو علررر  ،للتعلررري  امليزانيرررة مرررن كافيرررة  اردمرررو  تصررري  ىلإ سرررع ال 140-133

 )النيجر؛  فقرال يف تعيش اليت األسر ودع  ابجلودة يتس  جماين تعلي  عل  اجلمي  حصول
  )عمان؛ 2030-2019 للجمي ، شاملةال التعليمية العمل خطة دع  140-134
 اجليرد تعلري ال لر ع األطفرال مجير  صولح لضمان امليزانية خمصصات زايدة 140-135
  )قطر؛ جملاناب

 يشررمل مبررا التعلرري ، إىل صررولو ال فررر  تعزيررز إىل الراميررة هودهرراج فةمضرراع 140-136
  النكا؛ )سري  املدرس التسرب تمعدال من حلدا بغية ،الضعيفة لفئاتا

  )السودان؛ التعلي  يف جلمي ا حق صونو  تعزيز أجل من اجلهود تكثيف 140-137
 قرردميوت اينوجمرر جيررد تعلرري  علرر  احلصررول لضررمان امليزانيررة خمصصررات زايدة 140-138

 السورية؛  العربية )اجلمهورية الفقرية لألسر الدع 

 والتنفيذ اجلنسني بني املساواة تعزيز أجل من املبذولة النبيلة اجلهود مواصلة 140-139
  )بواتن؛ اجلنسني بني املساواة يقلتحق الوطنية العمل خلطة الفعال
 برررررررررني املسررررررررراواة قلتحقيررررررررر الوطنيرررررررررة السررررررررررتاتيجيتها الفعرررررررررال التنفيرررررررررذ 140-140

  )كواب؛ املرأة ومتكني الكاملة اةاملساو  ابجتا  التقدم مواصلة بغية ،2020-2018 اجلنسني،
 أجهزة يف ملرأةا ومتثيل اجلنسني بني التكافؤ حتقيق إىل ةراميال اجلهود مواصلة 140-141
  )مصر؛ القرار صن 
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 القرانون إنفراذ وموظف  العامني واملدعني للقضاة إلزامية تدريب برامج وض  140-142
  )إستونيا؛ املرأة ضد العنف ناوليت الذي اجلنائ  القانون تطبيق نبش 
 اك احملرررر ال القررررانون نفرررراذإب املوجلررررة يئرررراتاهل إبررررال  علرررر  النسرررراء تشررررجي  140-143

  )إستونيا؛ القسري والزوا  اجلنس  والعنف ،العنف االتحب العشائرية
 ادايا اقتصر رأةاملر متكرني علر  تشرج  الريت ابلرربامج يتعلرق فيما جهودها زايدة 140-144

  )إثيوبيا؛اا واجتماعي
 سياسراتال إزاء عاقرةلإل ملاوش اجلنساين منظورلل راعوم شامل هنج اعتماد 140-145

 املتحرردة األمرر  اتفاقيررة مرر  يتسررق مبررا ،معرره كيررفوالت املنررا  تغررري نمرر ابلتصفيررف املتعلقررة
 ،2030-2015 للفررتة الكوار  خماطر من للحد سينداي وإطار املنا  تغري بش ن اإلطارية

 يفرضره ومرا واجتماعيرة وثقافيرة اقتصرادية آاثر مرن املنرا  تغري خيلفه ملا التصدي أجل من
 وفعلر  كامرل  حنرو علر  اإلنسران حبقروق اجلمير  يتمتر  كر   اجملراالت، هرذ  يف حتدايت من

 )فيج ؛ 
 اين،اجلنسرر والعنررف األسررري نررفالع لضررحااي املقدمررة الرردع  خرردمات تعزيررز 140-146

 ابلطبيعرة والقضراة واحملرامني ،القانون إنفاذ موظف  صفوف يف الوع  إلذكاء تدابري واتاذ
  )فيج ؛ اجلنس نوع عل  القائ  عنفوال األسري للعنف اخلطرية
 ضد العنف أشكال مجي  ملكافحة والعملية القانونية التدابري من املزيد اتاذ 140-147
  )فنلندا؛ القسري الزوا  ذلك يف امب ،األسري لعنفوا املرأة

 احلقرررررروق جمررررررال يف اجلنسررررررني بررررررني للمسرررررراواة شرررررراملة اسرررررررتاتيجية اعتمرررررراد 140-148
 اإلمنررائ  طرراراإل يف نسررايناجل نظررورامل إدمررا  وضررمان ،والثقافيررة واالجتماعيررة االقتصررادية

  )أفغانستان؛ 2018 عام بعد ملا
 النسررررراء ضرررررد اجلنسررررر  والعنرررررف األسرررررري لعنرررررفا أعمرررررال مكافحرررررة زايدة 140-149

  )فرنسا؛ الديين األطفال وزوا  ريالقس والزوا  ،العرائس اختطاف سيما ال ،والفتيات
  )جورجيا؛ املرأة ضد والعنف األسري العنف كافحةم يف جهودها مواصلة 140-150

 العمررل سرروق يف املرررأة مشرراركة اخنفرراض يف ه اتسرر الرريت القانونيررة العقبررات إزالررة 140-151
 تقريرررر مرررن 35-117و 34-117و ،31-117 الفقررررات يف الرررواردة للتوصررريات متابعرررة ،هاوتناقصررر
 )هاييت؛  ؛A/HRC/29/4) الشامل الدوري الستعراضل الثانية اجلولة من العامل الفريق
 صرن  ىمسرتو  علر  املررأة مشراركة ضرمان إىل الرامية واخلطط القوانني تنفيذ 140-152
  )اهلند؛ واالقتصادي السياس  النياجمل يف القرار
 ،اجلنسراين املنظرور مراعاة تعمي  ةاسرتاتيجي لتعزيز اخلطوات من املزيد اتاذ 140-153
 متكرن بيئرة وايئرة احلكوميرة لرربامجا يف اجلنسراين للمنظرور راعيرةامل امليزنرة إدرا  يشرمل مبا

  )إندونيسيا؛ ياتالربملان من أكرباا عدد
 )مجهوريرة واالقتصرادية واالجتماعيرة السياسرية الشؤون يف املرأة نيمتك تعزيز 140-154
  ؛اإلسالمية إيران
  )العراق؛ املرأة ضد التمييز عل  للقضاء اجلهود من مزيد بذل 140-155
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 القرانون أحكرام تطبيرق علر  القرانون إنفراذ جمال يف العاملني تدريب مواصلة 140-156
 )الياابن؛  املرأة ضد فالعن تتناول اليت الصلة ذات اجلنائ 
 اجملررررراالت يف ومشررررراركتها املررررررأة متثيرررررل تعزيرررررز إىل الراميرررررة اجلهرررررود مواصرررررلة 140-157

 )كينيا؛  واالقتصادية واالجتماعية السياسية
 السياسررررية اجملرررراالت يف املرررررأة دوربرررر النهرررروض إىل الراميررررة جهودهررررا مواصررررلة 140-158

 )الكويت؛  واالقتصادية واالجتماعية
 بررررني املسرررراواة تحقيررررقل الوطنيررررة االسرررررتاتيجية إلعمررررال جهودهررررا مواصررررلة 140-159

 الشعبية؛  الد قراطية الو )مجهورية 2020 اجلنسني،

 الثالثرررة الرئيسرررية اجملررراالت يف ومشررراركتها املررررأة متثيرررل لتعزيرررز جهودهرررا مواصرررلة 140-160
 الشعبية؛  لد قراطيةا الو )مجهورية واالقتصادي واالجتماع  السياس  لتمكنيا يف املتمثلة
  )التفيا؛ اجلنساين فللعن التصدي مواصلة 140-161
 لتنفيذ تدريب،الو  توعيةال محالت يشمل مبا ،إجراءات من يلزم ما كل  اتاذ 140-162

  يف تحقيرقال مرن الت كردو ، فعراالا اا تنفيرذ والفتيرات النسراء ضد لعنفاب املتعلقة لتشريعاتا
  )ليتوانيا؛ العدالة إىل اجلناة وسوق فلعناب املتعلقة تقاريرال كامل
  )ميامنار؛ العرائس واختطاف لقسريا للزوا  للتصدي جهودها مضاعفة 140-163
 ممارسررة إلهنرراء فعالررة ترردابري واترراذ الزوجرر  االغتصرراب جيرررم تشررري  اعتمرراد 140-164

  )انميبيا؛ سائالعر  اختطاف
 العنرررف مبنررر  املتعلقرررة تررردابريال وتنفيرررذ تنسررريق علررر  لإلشرررراف هيئرررة إنشررراء 140-165

 واحلمايرررة األسرررري العنرررف منررر  قرررانون عليررره يرررن  مرررا حنرررو علررر  ،منررره واحلمايرررة األسرررري
 )انميبيا؛  همن

 احليراة يف األقليراتو  اإلثنيرة واجلماعرات رأةامل متثيل لزايدة فعالة تدابري اتاذ 140-166
  )نيبال؛ والعامة السياسية

 حظر هبدف ،2020-2018 للفرتة املعتمدة لوطنيةا العمل خطة دع  مواصلة 140-167
 مجيرر  يف املسرراواة قرردم علرر  حبقوقهررا املرررأة متترر  وضررمان املرررأة ضررد التمييررز أنررواع مجيرر 

  )عمان؛ احلياة يادينم
 التمكني جماالت يف ومشاركتها املرأة متثيل تعزيز إىل الرامية جهودها مواصلة 140-168

  )ابكستان؛ واالقتصادية الجتماعيةوا ةالسياسي كافة:  الثالثة الرئيسية
 الريت االجتماعيرة عايريوامل التقليدية لمواقفل التصدي أجل من تدابري اتاذ 140-169

 املررررردين السرررررجل يف لرررررزوا ا تسرررررجيل جعرررررل ذلرررررك يف مبرررررا س،ائالعرررررر  اختطررررراف تشررررررعن
 5 مةسرررتداامل التنميرررة هرردف حتقيرررق ابجتررا  تقررردموال ،الررديين الرررزوا  مراسرر  إلجرررراء اا شرررط
  )ابراغواي؛ 3-10 غايةوال

 مرر  املسرراواة قرردم علرر  واملررريا  امللكيررة حقرروق علرر  املرررأة صررولح ضررمان 140-170
  )بريو؛ الرجل
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 برني املسراواة قيرقحت إىل اهلادفرة الوطنيرة عملهرا خلطرة الكامرل التنفيرذ ضمان 140-171
  )الفلبني؛ 2020-2018 للفرتة نسنياجل

 زوا و  ،العرررررائس اختطرررراف ظررررواهر علرررر  لقضرررراءل اجلهررررود مجيرررر  تكررررريس 140-172
  )بولندا؛ القسريو  املبكر والزوا  األطفال

 األسررررري العنررررف رتكيمرررر حصررررانةاسررررتمرار  ملكافحررررة فعالررررة ترررردابري اترررراذ 140-173
  كوراي؛  )مجهورية العرائس واختطاف

 تشررمل ،سائالعررر  فاطررتخا ممارسررة ومكافحررة ملنرر  ترردابري مررن يلررزم مررا اترراذ 140-174
 االختطاف حاايلض استقبال مراكز إنشاء عن فضالا  ،الصدد هذا يف توعية محالت ي ظتن

  مولدوفا؛ )مجهورية
 والعامرررة ياسررريةالس احليررراة يف املررررأة دور زايدة إىل اهلادفرررة إلجرررراءاتا تعزيرررز 140-175

  مولدوفا؛ )مجهورية
 القروانني إنفراذ فعاليرة مرن للت كرد يزانيرةوامل لسياساتاب تتعلق شاملة تدابري تنفيذ 140-176

 )أسرتاليا؛  العرائس اختطاف ذلك يف مبا األسري، والعنف اجلنسني بني ابملساواة املتعلقة

 اجملتمعرات أوسرا  يف املررأة ضد العنف بش ن توعية محالت تنظي  يف النظر 140-177
 ضريةمفو  مثرل ،الصرلة ذات املتحردة األمر  كيراانت  مر  العمرل ذلرك يف مبااا، تضرر  األكثر
 حسرررب ،رأةاملررر ومتكرررني اجلنسرررني برررني للمسررراواة املتحررردة األمررر  وهيئرررة ،اإلنسررران حقررروق

  )سنغافورة؛ هلا املتاحة االنتصاف سبلو  اقوقهح عل  إطالعها بغية االقتضاء،
 نوع عل  القائ  العنف بش ن والتوعية للوقاية ملموسة برامج وتنفيذ اعتماد 140-178

  )إسبانيا؛ سائالعر  اختطاف ممارسة ستمراروا اجلنس
 اخلاصررة الرعايررة خرردمات علرر  احلصررول فررر  لررزايدة ترردابري اترراذ مواصررلة 140-179
  النكا؛ )سري منها الوقاية  كن اليت النفاسية واألمراض وفياتال من حلدا بغية ألماب

 قررائ  عنررف حرراد  يأل والفتيررات النسرراء تعرررض ملنرر  ترردابري اترراذ مواصررلة 140-180
  النكا؛ )سري ومحايتهن ساجلن نوع عل 
اا خصوصر ،األسرري لعنرفا مكافحرة قروانني تنفيرذ لضمان فعالة تدابري اتاذ 140-181
  إنشررراء عرررن فضرررالا اا، وافيررراا تررردريب القضرررائ  السرررلك وظف مررر تررردريب ضرررمان خرررالل مرررن

 لعنررفا مررن واحلمايررة الوقايررة ترردابري وتطبيرق تنسرريق علرر  ابإلشررراف مكلررف وظيفرر  كيران
  ا؛)سويسر  األسري

  )النمسا؛ املرأة ضد األسري لعنفاب املتعلقة التشريعات تنفيذ ضمان 140-182
 اجلرنس نوع عل  القائ  التمييز أشكال مجي  عل  للقضاء جهودها مواصلة 140-183

 االسررررتاتيجية لتنفيرررذ كافيرررة  أمررروال تررروفري خرررالل مرررن اجلنسرررني برررني سررراواةامل إىل والررردعوة
 املتعلقرررة الرررثال  الوطنيرررة خططهررراو  2020-2012 للفررررتة اجلنسرررني برررني ةللمسررراوا الوطنيرررة

  )اتيلند؛ اجلنسني بني ملساواةاب
 إنفراذ جمرال يف والعراملني العرامني واملردعني ،للقضراة اإللزامر  التدريب توفري 140-184

 املرررأة ضررد العنرف تتنرراول الرريت الصرلة ذات اجلنررائ  القررانون أحكرام تطبيررق بشرر ن القرانون
  ؛ليشيت - )تيمور



A/HRC/44/4 

25 GE.20-04229 

  )تونس؛ املرأة ضد العنف مكافحة إىل الرامية اجلهود مواصلة 140-185
 وتعميررق ،املرررأة قرروقحب املتعلقررة احلاليررة للتشررريعات الفعررال التطبيررق ضررمان 140-186

 العنرررف ضرررحااي إىل املسررراعدة وتقررردمي القسرررري الرررزوا  علررر  لقضررراءا إىل الراميرررة الترردابري
  )أوروغواي؛ ألسريا

 برني املسراواة لتحقيرق الوطنيرة العمرل خطرة كامرل  نفيرذت عل  عملال مواصلة 140-187
  )أوزبكستان؛ 2020-2018 للفرتة نياجلنس
  )أذربيجان؛ واألطفال النساء ضد فالعن مكافحة جهود مواصلة 140-188
 السياسرررية يررراةاحل يف املررررأة مشررراركة شرررجي وت اجلنسرررني برررني املسررراواة تعزيرررز 140-189

  )أذربيجان؛ والعامة

 لرزوا اب املتعلرق قرانونال إلنفراذ ورصرد ومتابعرة تردريب مرن يكفر  مرا ضمان 140-190
 كررامالا اا  إنفرراذ 2017 لعررام األسررري لعنررفاب ملتعلررقا لقررانوناو  2016 لعررام لألطفررال القسررري
  )بلجيكا؛

 حظرر وقانون سائالعر  ابختطاف املتعلقة اجلنائ  نالقانو  أحكام كامل  تنفيذ 140-191
  )أملانيا؛ نيونالقان ذينك  نتهكم مساءلة وضمان 2016 ملعا األطفال زوا 
 مبرا األمراكن، مجير  يف البردين باالعقر ممارسرة حتظرر تشريعات وتنفيذ اعتماد 140-192
  يسلندا؛إ) املنزل ذلك يف

 حظرر وقانون سائالعر  ابختطاف املتعلقة اجلنائ  نالقانو  أحكام كامل  تنفيذ 140-193
  يسلندا؛إ) ننينو القا ذينك  تهكمن مساءلة ضمانو  2016 لعام األطفال زوا 
 فعرراالا اا تنفيررذ 2028-2018 للفرررتة الطفررل ومحايررة األسرررة دعرر  برررانمج تنفيررذ 140-194

  اإلسالمية؛ إيران )مجهورية
 حظرر وقانون سائالعر  ابختطاف ةاملتعلق اجلنائ  نالقانو  أحكام كامل  تنفيذ 140-195
 أشرركال مجيرر  افحررةملك إضررافية ترردابري واترراذ ،لقسررريوا املبكررر والررزوا  األطفررال زوا 

  )إيطاليا؛ األسري العنف ذلك يف مبا ،املرأة ضد العنف
  )كينيا؛ 2018 لعام الطفل ومحاية األسرة دع  برانمج تنفيذ مواصلة 140-196
 حمرددة عمليرة بريتردا عتمراداب األطفال حقوق محاية إىل الرامية اجلهود تعزيز 140-197

  )ليتوانيا؛ األطفال وعمل األطفال ضد لعنفل بفعالية للتصدي
  األسود؛ )اجلبل العمل يف األطفال استغالل مكافحة هودج تعزيز 140-198
  )ميامنار؛ العمل يف األطفال غاللاست كافحةم تدابري تكثيف 140-199
 2028-2018 للفرررررتة الطفررررل ايررررةومح األسرررررة دعرررر  برررررانمج تنفيررررذ مواصررررلة 140-200

  ان؛)ابكست

 منر  قرانون تنفيرذ بشر ن القردرات وبناء التوعية أبنشطة ضطالعاال مواصلة 140-201
  )الفلبني؛ منه واحلماية األسري فالعن
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 والبنرراء طفررالاأل عمررل حبظررر املتعلقررة التشررريعية التغيررريات بتنفيررذ التعجيررل 140-202
 ضررد نررفلعا ومكافحررة ملنرر  جديرردة مبررادرات إطررالق عررن فضررالا  ،السررابقة اجلهررود علرر 

  مولدوفا؛ )مجهورية األطفال

  اسررررررررتغالهلو  طفررررررررالاأل عمررررررررل كافحررررررررةمل الوكاالت بني مشرتكة خطة وض  140-203
  السعودية؛ العربية )اململكة

 اترررراذ وضررررمان األطفررررال، عمررررل علرررر  لقضرررراءا إىل الراميررررة اجلهررررود تسررررري  140-204
 النكا؛  )سري املرتكبني ضد قانونية إجراءات

 يف املسررراواة تعزيرررز ذلرررك يف مبرررا ،الطفرررل حقررروق دعررر  يف جهودهرررا مواصرررلة 140-205
 وتررروفري األطفرررال ضرررد العنرررف علررر  والقضررراء ،الصرررحية والرعايرررة التعلررري  علررر  صرررولاحل

  )اتيلند؛ حقوقه  إلعمال الالزمة الظروف
 )تونس؛  incomplet هاوتعزيز  الطفل حقوق محاية إىل الرامية اجلهود مواصلة 140-206
 ومحايررة األسرررة لرردع  احلكرروم  الررربانمج نفيررذت إلجنررا  أساسررية ترردابري ذاتررا 140-207

  )تركمانستان؛ 2028-2018 للفرتة الطفل
 مبررن ،األشررصا  جلميرر  املسرراواة قرردم علرر  القرررار صررن  يف املشرراركة تعزيررز 140-208
  ؛يا)تشيك أقليات إىل ينتمون من فيه 
 مير جل ساسريةاأل احلقوق محاية فدهب التمييز ملكافحة شامل تشري  اعتماد 140-209

  )الدامنرك؛ األقليات
 أشرركال مجيرر  افحررةومك األقليررات حقرروق لضررمان ملموسررة إجررراءات اترراذ 140-210

 واملثليررني واملثليررات ،اإلعاقررة ذوي األشررصا  ضررد التمييررز ذلررك يف مبررا ،بفعاليررة التمييررز
  )فنلندا؛ اجلنسني صفات وحامل  يةاجلنسان اهلوية ومغايري اجلنس  امليل ومزدوج 

 )فرنسا؛  احلكومية اهليئات يف يةإثن أقليات إىل املنتمني األشصا  متثيل ضمان  140-211
 1989 لعرررام والقبليرررة األصرررلية لشرررعوباب املتعلقرررة تفاقيرررةاال علررر  التصرررديق 140-212
  )هندوراس؛ الدولية العمل نظمةمب اخلاصة ؛169 )رق 
 حلقروق الدولية املعايري إىل العنيف التطرف من  اسرتاتيجيات داستنا ضمان 140-213

 أن شر نه مرن مرا ،وحرد  األمرن علر  ال االجتماعية التنمية عل  الرتكيز وانطواء ،اإلنسان
 عررراتاواجلم احملليرررة اجملتمعرررات برررني االنقسرررامات ومنررر  االجتمررراع  التماسرررك يف يسررراه 
 )املكسيك؛  اإلثنية
 املنتمرون األشرصا  فريه  نمب ،األفراد متت  انلضم دابريت من يلزم ما اتاذ 140-214
  )بولندا؛ هب  اخلاصة اإلنسان حبقوق كامالا اا  متتع ،يةاإلثن األقليات إىل
 والعمالرررة التعلررري  يف التمييرررز مرررن والدينيرررة اإلثنيرررة لألقليرررات احلمايرررة تررروفري 140-215

  )السنغال؛ الكراهية طابخ مكافحة عن فضالا  ،االجتماعية واخلدمات
 اعتمررراد خرررالل مرررناا خصوصررر املهمشرررة، والفئرررات األقليرررات حقررروق ةمحايررر 140-216

  )سويسرا؛ الدولية املعايري م  يتماش  التمييز ملكافحة قانون تطبيق وضمان
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 التمييز أشكال مجي  عل  للقضاء الدولية االتفاقية مبوجب لتزامااااب الوفاء 140-217
 ة،االقتصادي معيشته  فر  حتسني يشمل مبا ،ابألقليات يتعلق فيمااا خصوص ،العنصري
 ممارسرررة يف األفرررراد مجيررر  حرررق ومحايرررة مرررناأل حفررر  جمرررال يف املمارسرررات أفضرررل وتنفيرررذ

 يللتسرررجا إىل تسرررع  الررريت الدينيرررة املنظمرررات يررر مج موافقرررة خرررالل مرررن حبريرررة شرررعائره 
  األمريكية؛ املتحدة )الوالايت

 يرردةاجل رعايررةال خرردمات علرر  ةاإلعاقرر ذوي األطفررال مجيرر  حصررول ضررمان 140-218
 تعزيرز هبردف للمردارس ماليرةو  شريةب موارد من يكف  ما  يوتص ،احتياجاا  تلي اليت

  )بلغاراي؛ الشامل التعلي  عل   حصوهل
  قطرراع ةمبشررارك الذهنيررة، اإلعاقررة ذوي لألطفررال جمتمعيررة خرردمات إنشرراء 140-219

 بلغاراي؛ ) االجتماع  القطاع عن فضالا  ،والتعلي  الصحة
 أوضراع مرن ونانيعر الرذين واألطفرال لألسرر أفضرل اجتماعية خدمات توفري 140-220
  انم؛ )فييت اإلعاقة ذوي ألشصا ا أتهيل عادةإل برامجو  ،صعبة
 الشررررراملة لرعايرررررةا تررررروفري إىل الراميرررررة الوطنيرررررة اجلهرررررود يف التقررررردم مواصرررررلة 140-221

  )كواب؛ السن وكبار اإلعاقة ذوي  لألشصا
 )مجهوريرررة العمرررل سررروق يف اإلعاقرررة ذوي األشرررصا  توظيرررف زايدة تيسرررري 140-222
  اإلسالمية؛ إيران
 نضرررمي مبرررا اإلعاقررة ذوي األشرررصا  مشرررول دون حتررول الررريت العقبرررات إزالررة 140-223

 واملؤسسات اتواملستشفي املدارس مثل ،العامة املباين مجي  إىل الكامل وصولال إمكانية
  )املكسيك؛ احلكومية

 احليررراة يف بفعاليرررة اإلعاقرررة ذوي ألشرررصا ا ملشررراركة املواتيرررة الظرررروف ايئررة 140-224
 اجملتمرر  شرررائح سررائر مرر  املسرراواة قرردم علرر   اجملتمرر يف مشرراركته و  ،والثقافيررة السياسررية
  األسود؛ )اجلبل
 عقليررة اضررطراابت يعررانون الررذين األشررصا  لرردع  بديلررة طرررق اسررتحدا  140-225

 األشررصا  حقرروق تفاقيررةا مرر  يتماشرر و  ،حقرروقه  رتمحيرر مبررا يررةاجتماع ةنفسرري وإعاقررات
 ابلعقراقري، العرال  يف واإلفررا  والعنرف ،والوص  احلجر، ناهضةم ويشمل ،اإلعاقة ذوي
  )الربتغال؛ اإلنسان حمورها جمتمعية عقلية صحية رعاية خدمات وفروي

 شررصا واأل واألطفررال ،النسرراء ضررد العنررف كافحررةم يف جهودهررا مواصررلة 140-226
  )السودان؛ اإلعاقة ذوي
 اإلعاقرررة ذوي األشرررصا  حقررروق بضرررمان املتعلقرررة دابريالتررر تنفيرررذ مواصرررلة 140-227
  )تركمانستان؛ حياا  نوعية سنيحتو 

 ذوي األشرررصا  حقررروق اتفاقيرررة لتنفيرررذ طرررواتخ مرررن يلرررزم مرررا كرررل  اتررراذ 140-228
 إىل الوصررول إمكانيررة وضررمان والتعلرري  العمررل لرر ع صررولاحل كفالررة  ذلررك يف مبررا اإلعاقررة،

 الشمالية؛  أيرلنداو  العظم  لربيطانيا املتحدة )اململكة العامة املباين مجي 
 ذوي لألشررررصا  االجتماعيررررة احلمايررررة ترررروفري إىل الراميررررة الترررردابري مواصررررلة 140-229

  )أذربيجان؛اا اجتماعي دماجه إ نوضما اإلعاقة
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 سرررريما ال ،أسررررره  وأفررررراد ريناملهرررراج العمررررال قحقررررو  ومحايررررة تعزيررررز زايدة 140-230
 اخلدمات عل   صوهلوح اخلار  يف املهاجرين للعمال ليةالقنص املساعدة بتقدمي يتعلق ما

  )إندونيسيا؛ الطبية

 تروفري لضرمان األطراف واملتعددة الثنائية االتفاقات من زيدم إبرام يف النظر 140-231
  )النيجر؛ املهاجرين للعمال أفضل محاية
 اقتفرالاب يتعلرق فيمرا اإلنسران حقروق علر  قائمرة وطنية يةذتنفي خطة وض  140-232

 )الربتغال؛. النظاميةو  نظمةاملو  منةاآل جرةاهل أجل من العامل 
 الدولرررة موقرررف عرررن التقريرررر هرررذا يف الرررواردة التوصررريات أوو/ االسرررتنتاجات مجيررر  تعررررب -141

 الفريرق بت ييد حتظ  أهنا يُفه  أن بغ ين وال االستعراض. موضوع الدولة أوو/ قدمتها اليت )الدول؛
 .متهبر  العامل
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