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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور  الاداملا املنادو ب جدا قدرار قلد   قد    -١

. ٢٠١7تاددددرين الةددددا /ن فمرب  ١7إىل  ٦ا دورتددددث الةامنددددة والعاددددرين   الفدددد ة مددددن 5/١اإلنسددددان 
. ٢٠١7تاددرين الةددا /ن فمرب  ٨واسددتعرض الالددة   ي ات مدداال   اللسددة السادسددة املعقدد دة   

 اإلنسدانا  قد   م ددان   التنف ذية الس اسة لتنس ق الرائس ة اللجنة رئ   ي ات ماال فدو  وترأس
. واعتمددد الفريددق العامددل التقريددر املتعلددق بغ ات مدداال   جلسددتث الرابعددة ريدد   ب رايدد  لدد ي  خدد رخي

 .٢٠١7تارين الةا /ن فمرب  ١4عارة املعق دة   
 قددددد   اإلنسدددددان فريدددددق املقدددددررين التدددددا  ا اختدددددار قلددددد  ٢٠١7شدددددباط/فرباير  ١٣و   -٢

 )اجملم عة الةالث ة( لت سري استعراض الالة   ي ات ماال: إك ادور وكروات ا واهلند.
مدددن مرفدددق  5ا والفقدددرة 5/١مدددن مرفدددق قدددرار قلددد   قددد   اإلنسدددان  ١5ووفقدددال للفقدددرة  -٣

 :ا صدرت ال اثئق التال ة أليراض استعراض الالة   ي ات ماال١٦/٢١ قراره
 (؛A/HRC/WG.6/28/GTM/1)أ( )١5تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقال للفقرة  )أ( 
جتم ع للمعل مات أعدتث مف ض ة األمم املتحددة السدام ة لقد   اإلنسدان وفقدال  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/28/GTM/2)ب( )١5للفقرة 
 A/HRC/WG.6/28/GTM/3)ج( )١5مدد جأ أعدتددث املف ضدد ة السددام ة وفقددال للفقددرة  )ج( 

 (.Corr.1و
وُأ  لت إىل ي ات مداال عدن طريدق اجملم عدة الةالث دة قائمدة مسدائل أعددًا مسدبقال كدل مدن  -4

أوروي ا  والربازيل والربتغال وبلج كا وسل ف ن ا والسد يد ول تتنادتاين واململكدة املتحددة لربياان دا 
الاددمال ة والنددرويل والدد الحت املتحدددة األمريك ددة. وعكددن االطددال  علددو األسدد لة  آيرلنددداالعظمددو و 

   امل قع الابكي اخلارجي لالستعراض الدور  الاامل.

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

دا. وأشدار كرر وفد ي ات ماال أتك دد التأامادا الراسدح اب د   -5 ام وضدمان  قد   اإلنسدان وتعأيًأ
 ٢٠١5إىل املظدداًرات السددلم ة الدديت نظماددا شددعا ي ات مدداال علددو اليددع د الدد طين   أيل ل/سددبتمرب 

متتضت عن نتائل اترخي ةا وأفضت إىل استقالة رئ   مجا رية ي ات ماال وانئبث دون إراقة دماء. 
  ة  ال ال علو النظر   قض ت اما.وقد كاان متامني ابلفساد وتعكف احملاكم ال طن

وأظار تغلدا ي ات مداال علدو تلدز األزمدة الس اسد ة قد ة الدسدت ر وسدالمة أداء سدلاات  -٦
الدولة. وقد عني الك نغرس  ك مة انتقال دةا وتد ج تعبدري شدعا ي ات مداال عدن سد ادتث ابنتتداب 

 .٢٠٢٠-٢٠١٦الرئ   اخلمسني لغ ات ماالا ج مي م رال   كابريراا للف ة 
وتعرب ي ات ماال عن امتناهنا لم ع الدول اليت شداركت   االسدتعراض الددور  الادامل  -7

مددن الت صدد ات اليددادرة عددن االسددتعراض  ١١١الةددا  املتعلددق هبدداا وأشددارت إىل أهنددا وافقددت علددو 
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التأامددات ط ع ددة. وي ات مدداال  رييددة علددو تقددد   5ت صدد ة. كمددا قدددمت  ٢7 وأ اطددت علمددال ب
 عن اإلجراءات اهلامة اليت اختذهتا لتنف ذ تلز الت ص ات.تقرير 

 ٢٠١٢ منادا بدني عدامي ٣٣س اسة مت إقرار  ٦٣وذكر ال فد أن الدولة تق م  ال ال بتنف ذ  -٨
 .٢٠٢١-٢٠١7. وجيرى وضع س اسة وطن ة لق   اإلنسان ًي للف ة ٢٠١7و
دول دددة املتعلقدددة بتقدددد  التقدددارير وتبدددذل ي ات مددداال كدددل مدددا   وسدددعاا لل فددداء ابلتأاماهتدددا ال -٩

الدوريددة إىل ً  ددات املعاًدددات التابعددة لدمددم املتحدددةا ولت سددري زحرات اإلجددراءات اخلاصددة التابعددة 
 جملل   ق   اإلنسانا من بني جاات أخرى.

ا ببددددادرة مددددن ٢٠٠5وتعمددددل املف ضدددد ة السددددام ة لقدددد   اإلنسددددان   ي ات مدددداال منددددذ عددددام  -١٠
. وتعدرب ي ات مداال ٢٠١7ت واليتادا مدن قلبدل رئد   الما ريدة   أيل ل/سدبتمرب الك مةا وقد ُجددد

ا بأحرة املف ض السامي لق   اإلنسان إىل البلد   تارين الةا /ن فمرب   .٢٠١7عن سروًر
وسددلط ال فددد الضدد ء علددو االتفددا  الةالثددي امل قددع بددني الك مددة و ةلددي العمددال وأرابب  -١١

 من دست ر منظمة العمل الدول ة. ٢٦ك ى املقدمة ب جا املادة العملا والذ   سم الا
ا جدددرت امل افقددددة علدددو الس اسددددة العامدددة للتعدددداي  والقضددداء علددددو ٢٠١4و  أحر/مددداي   -١٢

العنيدددرية والتم  دددأ العنيدددر ا وعلدددو الس اسدددة املتعلقدددة يضدددفاء الادددابع امل سسدددي علدددو الك ددداانت 
 لاع ب األصل ة.ذات ال الحت املتتيية   معالة  ق   ا

واعتمدددت عدددة صددك د للتيددد  رفددة االجتددار ابألشددتاع. ومددن األمةلددة علددو ذلددز  -١٣
بروت ك ل للتنس ق املا د بني ال كاالت باون تد فري المايدة واملسداعدة لضدحاح االجتدار ابلبادرا 

 .٢٠١5الذ  اعتمد عام 
االختفداء القسدر .  وتعكف ي ات ماال علدو تنف دذ عمل دة ميدالة وطن دة بادون  داالت -١4

ب افقددة كبددرية   الكدد نغرس مدن أجددل إنادداء لنددة وطن ددة للبحدد   ٣5٩٠وحيظدو ماددرو  القددان ن 
عددن ضددحاح االختفددداء القسددر  ويددريه مدددن أشددكال االختفدداءا وللتيدددديق علددو االتفاق ددة الدول دددة 

 لماية مج ع األشتاع من االختفاء القسر .
قائمدددةا مةدددل إجدددراء التحق قدددات اخلاصدددة الدددذ   و  ال قدددت نفسدددثا ًنددداد آل دددات وطن دددة -١5

نداد  داالت ق دد التحق دق مدن جاندا مكتدا  يضالع بث مكتا املدافع عن  ق   اإلنسانا ًو
 املدعي العام لق   اإلنسان.

وف مدددا يتعلدددق بكافحدددة اإلفدددالت مدددن العقدددابا مت ت سددد ع نادددا  عمدددل شدددعبة مكافحدددة  -١٦
مكتدددا ادعددداء ي جدددد أ ددددًا    ١٢مدددن  ولف  ال دددال الفسددداد التابعدددة ملكتدددا االدعددداء العددداما وتتددد

مكتدا املراقددا املدا  العددام. وقدد  دددثت زحدة   عددد الاددكاوى املتعلقدة ابلفسدداد خدالل الفدد ة 
 الدددة خدددالل  ٢47ا وفُرضدددت جدددأاءات للمعاقبدددة علدددو ٢٠١7و أيران/ي ن دددث  ٢٠١٢بدددني عدددام 

 تلز الف ة.
اًضدة اإلفدالت مدن العقداب   ي ات مداال ملددة وجددت الك مة والية اللجنة الدول دة ملن -١7

سددنتني إضدداف تني لتمك ناددا مددن م اصددلة التحق قددات املتعلقددة ابهل  ددات امل ازيددة واملنظمددات األمن ددة 
ددت ي ات مدداال ابلدددعم املقدددم مددن اللجنددة الدول ددة إىل مكتددا االدعدداء العددام والاددرطة  السددرية. ونً 

 قال التحق ق واملال قة النائ ة.املدن ة ال طن ة من أجل بناء القدرات   
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   جتريب دددددال  وف مدددددا خيدددددو الدددددق   اهل يدددددةا أطلدددددق مكتدددددا التسدددددج ل الددددد طين مادددددروعال  -١٨
ألثددره  نظددرال  ٢٠١٦لنظددام اإلخاددار املبكددر ابلدد الدات. ومت تنف ددذ ماددرو  النظددام    ٢٠١5 عددام

ير األطفال يري مكتا تسج ل ل ٢٣٩ا فُتح ٢٠١٦و ٢٠١٣اإلجيايب. و  الف ة بني عامي 
 شتيال. 44٣ 774املسجلني. ونت جة لذلزا مت تسج ل 

ا ٢٠١4و ٢٠١٢ومتددت امل افقددة علددو العمل ددة الرمس ددة للتبددينا وخددالل الفدد ة بددني عددامي  -١٩
ندددداد  ملفددددال  ١١٦نظددددرت امل سسددددات املعن ددددة     دددداالت مل ُتسددددتكمل بعددددد.  4مل يُبددددت ف ادددداا ًو

 اع املعن ني.و ددت بعض املتالفات ومت ت ق ف األشت
ا جددرت امل افقدددة علددو س اسدددة ماددرو   تاددد ت    ٢٠١4تاددرين الةدددا /ن فمرب  ٣و   -٢٠

. ومتدددت امل افقدددة علدددو تع يضدددات فرديدددة ُدفعدددت ٢٠١5وأُنادددل قلددد  للتحقدددق واملتابعدددة   عدددام 
 .٢٠١٦و ٢٠١5أسرة بني عامي  ١ ٩٢٩ل ا  

ة األمريك دددة لقددد   اإلنسدددان لفائددددة واسدددتجابة للتددددابري اال  ازيدددة الددديت وضدددعتاا اللجنددد -٢١
مرضددو مستاددفو ف ددديريك  مدد را الدد طين لدمددراض العقل ددةا اخُتددذت عدددة إجددراءاتا بددا   ذلددز 
سددحا الاددرطة املدن ددة ال طن ددة مددن مرافددق املستاددفوا ومراجعددة واسددتكمال بروت كدد الت إدخددال 

 امليابني أبمراض عقل ة إىل املستافو والتعامل معام ومعالتام.
وتت ىل وكالة وزارة األمن   وزارة الداخل ة تنسد ق حتل دل االعتدداءات علدو املددافعني عدن  -٢٢

 ق   اإلنسان   ي ات ماالا وذلز بااركة قضاة وصحف ني وقادة نقاب ني و ةلني عن املةل دات 
 واملةل ني ومأدوجي امل ل النسي ومغاير  اهل ية النسان ة و املي صفات النسني.

إطار متابعة ت ص ات اللجنة املعن ة حبق   األشتاع ذو  اإلعاقةا أُطلقدت خادة  و  -٢٣
 .٢٠٢١-٢٠١7عمل للف ة 

وأكددددت ي ات مددداال التأامادددا أبًدددداس التنم دددة املسدددتدامة. وتادددكل التحددد يالت النقديدددة  -٢4
ىل تنف ددذ علددو الددربامل االجتماع ددة القائمددة الدديت ترمددي إ املاددروطة   قددا  التعلدد م واليددحة مةدداالل 

س اسددات التعلدد م واليددحة والتغذيددة واإلنتدداج ابلنسددبة لدشددتاع الددذين يع ادد ن   فقددر أو فقددر 
مدددقع. ومددن األمةلددة األخددرى بددرانمل الأراعددة األسددريةا الددذ  يادددس إىل تعأيددأ االقتيدداد الريفددي 

 واملسامهة   الد من س ء التغذية املأمن لدى األطفال دون سن الةان ة.
د  يتضدمن أ كامدال ٢٠١7اذ القان ن الديدد للاجدرة   ن سدان/أبريل وبدأ نف -٢5 ترمدي  . ًو

 إىل تعأيأ أمن املااجرين واالع اس ابلق الكامل   اهلجرة وا  ام  ق   املااجرين.
وعددرض املعاددد العددام للدددفا  النددائي قضدد تني علددو احملكمددة األمريك ددة لقدد   اإلنسددان مكنتددا  -٢٦

وال قدددة.  اجعدددة الكدددم وختف دددف عق بدددة اإلعددددام إىل السدددجن   قضددداح سدددابقةاحملكمدددة العل دددا مدددن مر 
ا وافقددددت احملكمددددة الدسددددت رية علددددو طلددددا املراجعددددة الدسددددت رية ٢٠١7تادددرين األول/أكتدددد بر  ٢4 و 

 املتعلق ب قف تاب ق عق بة اإلعدام ال ارد   القان ن النائي وقان ن مكافحة االجتار ابملتدرات.
الادد د الرام ددة إىل التيددد  للعنددف ضددد املددرأةا زادت احملكمددة العل ددا عدددد وبغ ددة تعأيددأ  -٢7

 مقاطعة. ٢٢من مقاطعات البلد البالغ عددًا  ١٢   ٢٩اهل  ات القضائ ة املتتيية إىل 
واعتمددددت السدددلاة القضدددائ ة ومكتدددا املددددعي العدددام ومعادددد الددددفا  الندددائي س اسدددات بادددون  -٢٨

 ا٢٠١7إىل العدالددةا وأناددوت آل ددات لرصددد تنف ددذًا. و  آذار/مددارس املسدداواة بددني النسددني وال صدد ل 
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دي ال  ددة املسد ولة عدن تعأيدأ س اسدات املسداواة بدني  أناو مكتا االدعداء العدام أماندة للمدرأةا ًو
 النسني داخل امل سسة.

وعأزت السلاة القضائ ة و دة املراقبة والرصد والتق  م   اهل  ات املتتيية الديت تنظدر  -٢٩
دا مددن أشدكال العنددف ضدد املددرأة. و  آب/أيسدا    ا أُناددل ٢٠١٦ جدرائم قتددل اإلانغ ويرًي

 مكتا املدعي العام املعين حباالت قتل اإلانغ.
ولتلب ددددة اال ت اجددددات األساسدددد ة لدسددددر واألشددددتاع املتضددددررين مددددن أ كددددام اإلخددددالء  -٣٠

وت كد الت الدول دةا ويد فر الرعايدة القضائيا أطلقت الك مة برانقدال إنسدان ال يقد م علدو ا د ام الرب 
 الااملة لتلز الماعات.

واسددتجابة للت صدد ات املقدمددة مددن الدددول الدد اردة   التقددارير السددابقةا اختددذت ي ات مدداال  -٣١
تددددابري إلخدددراج األطفدددال مدددن م سسدددات الرعايدددةا مدددع مراعددداة ميدددا  الافدددل الفضدددلو. وأعربدددت 

ار رعايددة األطفددال  فريخددني د  ال أس نسدد  ن ا الك مددة عددن أسددفاا للموسدداة الدديت  دددثت   د
واختذت تدابري عاجلة لضمان ق ام مج ع امل سسات ذات اليلة بتحسني تنس ق اخلاط والربامل 

 واإلجراءات املتعلقة برعاية ف ات األطفال الضعفاء ويري احملم ني.
الت صد ات امل جادة  ( لرصددSIMOREوت اصل ي ات ماال اختاذ اخلا ات الالزمة لتنف ذ نظام ) -٣٢

إل اا باون  الة  ق   اإلنسانا ًو  منية إلك ون ة لرصد تنف دذ الت صد ات الدول دة املتعلقدة حبقد   
اإلنسددددان. وسدددد عمل ًددددذا النظددددام حتددددت إشددددراس اللجنددددة الرائسدددد ة لقدددد   اإلنسددددانا بادددداركة مج ددددع 

اليدادرة عدن اهل  دات  م سسات الدولةا وس امل مج دع اإلجدراءات الديت تتتدذًا اسدتجابة للت صد ات
. وسددد عمل ٢٠١٨املعن دددة حبمايدددة  قددد   اإلنسدددان. وبددددعم مدددن ابرايددد ا ا ستسدددتكمل العمل دددة عدددام 

النظدددام كدددذلز علدددو تعأيدددأ ماددداركة منظمدددات اجملتمدددع املدددد  علدددو اليدددع د الددد طين مدددن أجدددل متابعدددة 
 ان.ت ص ات االستعراض الدور  الاامل واهل  ات األخرى املعن ة حبماية  ق   اإلنس

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفدددال بب دداانت خددالل جلسددة التحدداور. وعكددن االطّددال  علددو الت صدد ات الدديت  ٦٨أدىل  -٣٣

 قدمت أثناء جلسة التحاور ًذه   الأء الةا  من ًذا التقرير.
ان   أثنددددت ميددددر علددددو الادددد د الدددديت تبددددذهلا الك مددددة لتحسددددني  الددددة  قدددد   اإلنسدددد -٣4

ابخلادد ات الدديت اختددذهتا  ي ات مدداال ولتنف ددذ الت صدد ات املقدمددة أثندداء ال لددة السددابقة. ور بددت أيضددال 
 ي ات ماال لتعأيأ الق   االقتيادية واالجتماع ة والةقاف ة.

نوت السلفادور ي ات ماال علو التيديق علو معظم صك د  ق   اإلنسان وإدمداج  -٣5 ًو
. ور بددت بتنف ددذ أفضددل املمارسددات لتحسددني إدمدداج الف ددات الضددع فة مبادئاددا   القددان ن الدد طين

 ومحايتااا والس اسات الرام ة إىل مكافحة االجتار ابلبار والتعذيا.
وأثنددت فنلنددددا علدددو املاددداورات ال طن ددة الددديت أجرهتدددا ي ات مددداال مددع اجملتمدددع املدددد    ددد   -٣٦

ل اللجندة الدول دة ملناًضدة اإلفدالت جرى االتفا  علو ضرورة إضدفاء الادابع الالمركدأ  علدو عمد
مدن العقدداب   ي ات مدداال ل ادمل مج ددع املندداطقا وتدد فري المايدة للمسدد ولني القضددائ ني واملدددافعني 
عددن  قدد   اإلنسددان. وأشددارت إىل انتاددار العنددف ضددد املددرأة بيدد رة مةددرية للجددأ ا وإىل الاجددة 

 امللحة للت ع ة بضرورة مكافحة ًذه ارفة.
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صدددال ات القضدددائ ة   ي ات مددداال والتقددددم الدددذ  أ رزتدددث   مكافحدددة نسدددا ابإلور بدددت فر  -٣7
اإلفالت مدن العقداب مدن خدالل عمدل اللجندة الدول دة ملناًضدة اإلفدالت مدن العقداب   ي ات مداال. 

 .٢٠١٦ور بت بتعأيأ مكتا املدعي العام وبتحق ق استقالل القضاء عن طريق اصال ات عام 
التقدير مدا  ققتدث ي ات مداال مدن نتدائل ًامدة   مكافحدة الفسداد وال ظت ج رج ا مع  -٣٨

واإلفددالت مددن العقددابا وسددلات الضدد ء علددو التعدداون بددني اللجنددة الدول ددة ملناًضددة اإلفددالت مددن 
 العقاب   ي ات ماال ومكتا املدعي العام.

ال. وأثنددددت أملان ددددا علددددو إاددددازات ي ات مدددداال املتعلقددددة حبقدددد   الاددددع ب األصددددل ة واألطفدددد -٣٩
ا ل قدد س اجملتمددع املددد    وجددث الفسدداد واإلفددالت مددن العقددابا وأ اطددت  وأعربددت عددن تقددديًر

بالا ي ات ماال إعادة التفاوض بادون واليدة اللجندة الدول دة ملناًضدة اإلفدالت مدن العقداب  علمال 
   ي ات ماال. وأعربت عن قلقاا إزاء القضاح اخلارية املتعلقة حبق   اإلنسان.

ياان ابلا د الرام ة إىل تعأيأ شدعبة التحق قدات النائ دة اخلاصدة التابعدة للادرطة ور بت  -4٠
املدن دددة ال طن دددةا وال ظدددت بقلدددق أن اجمللددد  االستادددار  التدددابع للمكتدددا الددد طين ملندددع التعدددذيا 

 يبدأ عملث بعد. مل
األم دةا وتد فري  وال ظت ال  انن مدع التقددير اخلاد ات اإلجياب دة الديت اختدذهتا ي ات مداال ملكافحدة -4١

 السكن الالئق للجم عا ووضع س اسة باون املساواة بني النسني وتعأيأ  ق   اإلنسان للمرأة.
ور بت ًاييت ابلتقدم الذ  أ رزتث ي ات ماال ف مدا يتعلدق بكافحدة اإلفدالت مدن العقدابا  -4٢

 ٢٠٢٠-٢٠١٦للفددد ة وإلغددداء عق بدددة اإلعددددام   القضددداح املدن دددةا واعتمددداد االسددد ات ج ة ال طن دددة 
 الرام ة إىل ال قاية من س ء التغذية املأمن.

وال ددا الكرسددي الرسدد   الادد د الدديت تبددذهلا ي ات مدداال لتعأيددأ الرعايددة اليددح ةا وبددرامل  -4٣
اإلسددكان االجتمدداعي للجم ددعا وزحدة مسددت ى اإلملددام ابلقددراءة والكتابددة بددني األطفددال والبددالغنيا 

قتمددع متعدددد الةقافدددات. وسددلط الضدد ء علددو املبددادرات الدديت اختدددذت  والعمددل ابلتددا  علددو إقامددة
 لضمان األمن الغذائي لدطفال.

ور بدددددت ًنددددددوراس ابعتمددددداد الس اسدددددة العامدددددة للتعددددداي  والقضددددداء علدددددو العنيدددددرية والتم  دددددأ  -44
 ترمي إىل ال قاية من س ء التغذية املأمن. ٢٠٢٠-٢٠١٦العنير ا ووضع اس ات ج ة وطن ة للف ة 

ور بددت آيسددلندا ابلتقدددم احملددرز   قددال محايددة وتعأيددأ  قدد   اإلنسددان منددذ االسددتعراض  -45
 الدور  الاامل الةا  لغ ات ماالا لكناا ترى أنث ال يأال يتعني حتق ق املأيد من التحسني.

وال ظددت اهلنددد مددع التقدددير تنف ددذ مبددادرة القضدداء علددو الدد   وشددجعت ي ات مدداال علددو  -4٦
 ا الرام ة إىل تعأيأ  ق   اإلنسان.م اصلة جا دً

ور بت إندون س ا ينااء نظام محاية الافل   ي ات ماال وبراقث الرامدي إىل التيدد  للتم  دأ  -47
 العنير . ورأت أن التعاون مع امل سسات ال طن ة لق   اإلنسان أمر أساسي   ًذا اليدد.

 مكافحة الفساد واإلفدالت مدن العقداب وأشاد العرا  ابلتقدم الذ  أ رزتث ي ات ماال   -4٨
واملنظمدددددات اإلجرام دددددة. ور دددددا ابلس اسدددددة العامدددددة للتعددددداي  والقضددددداء علدددددو العنيدددددرية والتم  دددددأ 
العنيددددر ا واالسدددد ات ج ة ال طن ددددة لل قايددددة مددددن سدددد ء التغذيددددةا وإنادددداء قلدددد  لادددد ون الاددددع ب 

 والةقافات األصل ة.
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يدددد  السددددتمرار عددددم املسددداواة وإقيدددداء ي ات مددداال علددددو م اصدددلة الت آيرلندددداوشدددجعت  -4٩
الاددددع ب األصددددل ة. ور بددددت بناددددر دل ددددل إجرائددددي للتادددداور مددددع ًددددذه الاددددع ب. وال ظددددت أن 
عمل ددات املضددايقة والً  ددا واالعتددداء وجتددر  املدددافعني عددن  قدد   اإلنسددان ال تددأال مةددار قلدددق 

 شديد   ي ات ماال.
الاددمال ة ابلادد د الرام ددة إىل محايددة  لنددداآير ور بددت اململكددة املتحدددة لربياان ددا العظمددو و  -5٠

املددرأة مددن العنددف والتيددد  لافددالت مددن العقدداب والفسدداد. وأعربددت عددن قلقاددا إزاء عدددم إ ددراز 
تقدم باون إصالح العدالدةا و ةدت ي ات مداال علدو محايدة  قد   املددافعني عدن  قد   اإلنسدان 

 و رية اليحافة.
 ة الديت شدادهتا ي ات مداال   قدال إصدالح العدالدةا وأثنت إياال ا علو التا رات اإلجياب -5١

ا للجا د الرام ة إىل التيد  للعنف ضد النساء واألطفال.  وأعربت عن تقديًر
ور بددددت دولددددة ل ب ددددا ابلادددد د الدددديت تبددددذهلا ي ات مدددداال   تنف ددددذ الت صدددد ات املنبةقددددة عددددن  -5٢

نوهتدا علدو اعتمداد  االستعراض السابقا وال س ما باون تعأيأ  ق   اإلنسان وس ادة القان ن. ًو
الس اسددة العامددة للتعدداي  والقضدداء علددو العنيددرية والتم  ددأ العنيددر ا وعلددو جا دًددا الرام ددة إىل 

 محاية م ظفي العدالة واملدافعني عن  ق   اإلنسان.
مدددددع التقددددددير اباللتأامدددددات الا ع دددددة الددددديت قاعتادددددا ي ات مددددداالا  وأ اطدددددت ل ت ان دددددا علمدددددال  -5٣

 كافحة اإلفالت من العقاب والنتائل اليت  ققتاا.وجبا دًا   م
ور بددت لكسددمربو ابلدد ار الدد طين باددون إصددالح العدالددةا وال ظددت أنددث خادد ة ًامددة  -54

لضدددمان ال صددد ل إىل العدالدددة واسدددتقالل القضددداء. وأعربدددت عدددن القلدددق إزاء  الدددة املددددافعني عدددن 
  ق   اإلنسان واليحف ني.

 مدداال الرام ددة إىل معالددة سدد ء التغذيددة املددأمن عددن طريددق وأثنددت مددال أح علددو جادد د ي ات -55
مبددادرة القضدداء علدددو الدد  ا وتعأيدددأ القدددرة اإلنتاج دددة للنسدداء عدددن طريددق مسددداعدهتن علددو إقامدددة 

نوت ي ات ماال علو براقاا التدريب ة لنساء الاع ب األصل ة.  مااريع جتارية صغرية. ًو
ا والدديت تتسددق مددع ٢٠٢٠-٢٠١٦للفدد ة ور بددت ملددديف ابلس اسددة العامددة للحك مددة  -5٦

  . ور بددددددت أيضددددددال ٢٠٣٢خاددددددة التنم ددددددة ال طن ددددددة الدددددديت أُطلددددددق عل اددددددا  بلدددددددان ي ات مدددددداال عددددددام 
ابالسدد ات ج ة ال طن ددة لل قايددة مددن سدد ء التغذيددة املددأمنا وابلنمدد ذج الاددامل لتادد ير وتعأيددأ شددبكة 

 اخلدمات اليح ة وامل ارد البارية.
لندددة ماددد كة بدددني ال كددداالت ملكافحدددة االجتدددار ابلبادددر    وأشدددادت املكسددد ز يناددداء -57

ي ات مدداالا وابلتقدددم الددذ  أ رزتددث اللجنددة ال طن ددة حملدد  األم ددةا والددربامل املتعلقددة ابلتغذيددة ورعايددة 
 النساء ضع فات الال.

  مكافحددة الفسدداد واإلفددالت مددن  وأقدر البددل األسدد د أبن ي ات مدداال قددد أ ددرزت تقدددمال  -5٨
وشددجعتاا علددو تعأيددأ جا دًددا الرام ددة إىل هت  ددة ب  ددة م ات ددة لدطفددالا وال سدد ما  ظددر العقددابا 

العق بة البدن دة. وأعدرب البدل األسد د عدن القلدق إزاء ارتفدا  معددالت العندف ضدد املدرأةا وطلدا 
 من ي ات ماال تقد  معل مات مفيلة عن خاااا الرام ة إىل الت ع ة بتلز الظاًرة.
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لادد د الدديت تبددذهلا ي ات مدداال مددن أجددل حتسددني  الددة  قدد   اإلنسددانا ور ددا املغددرب اب -5٩
وأشددار إىل التدددابري الدديت اختددذهتا لضددمان الددق   الغددذاءا والددد مددن وف ددات األماددات واألطفددالا 
ومكافحددة العنددف ضددد املددرأةا وتعأيددأ مادداركة املددرأة   ال دداة الس اسدد ةا ومحايددة األطفددال وتعأيددأ 

 عاقة. ق   األطفال ذو  اإل
ور بددت ً لندددا ابلادد د املبذولددة لتعأيددأ  قدد   اإلنسددان   سدد ا  عمددل الاددرطة والسددلاة  -٦٠

القضدددائ ةا وسدددلات الضددد ء علدددو أمه دددة مكافحدددة الرعدددة املنظمدددة ب اسددداة اللجندددة الدول دددة ملناًضدددة 
قائمدةا اإلفالت من العقاب   ي ات ماال. وأعربت عن قلقاا من أن العديد من التحدحت ال تدأال 

م من األشتاع.  وال س ما إساءة معاملة املدافعني عن  ق   اإلنسان واليحف ني ويرًي
وأشددارت ن  زيلندددا إىل أن ارل ددة ال طن ددة ملنددع التعددذيا مل تبدددأ عملاددا ب عددُد. وأعربددت عددن  -٦١

لدديت قلقاددا إزاء انتاددار العنددف النسددا  وال ضددع القددان   لعق بددة اإلعددداما مددع اإلشددادة ابلادد د ا
 يبذهلا البلد من أجل إلغائاا.

واع فدددت ن كددداراي ا ابلتقددددم احملدددرز مندددذ االسدددتعراض السدددابقا وال سددد ما التددددابري التادددريع ة  -٦٢
 والس اس ة اليت اختذهتا ي ات ماال ملكافحة االجتار ابلبار والقضاء علو العنيرية والتم  أ العنير .

كتدددا االدعددداء العدددام   ي ات مددداال مدددن أجدددل وأثندددت الندددرويل علدددو التقددددم الدددذ  أ دددرزه م -٦٣
حتسني إقامة العدل والد من اإلفالت من العقاب. وأعربت عن قلقاا إزاء ارتفا  مسدت حت الفقدر 

 اليت ت ثر بيفة خاصة علو الاع ب األصل ة وينبغي التيد  هلا عن طريق اس ات ج ات متسقة.
ا العتمددداد الس اسدددة العامدددة للتعدددداي  والقضددداء علدددو العنيددددرية  -٦4 وأعربدددت ابكسدددتان عدددن تقددددديًر

والتم  أ العنير . وأثنت علدو ي ات مداال لا دًدا الرام دة إىل التيدد  لالجتدار ابلبادرا وال سد ما اعتمداد 
 ابلبار.  بروت ك ل للتنس ق املا د بني ال كاالت باون ت فري الماية واملساعدة لضحاح االجتار

وأقددرت بنمددا ابلتحدددحت الدديت ت اجااددا ي ات مدداال   قددال الرعددة املنظمددة. وأثنددت علددو  -٦5
الادد د الدديت تبددذهلا لتعأيددأ اإلطددار القددان   وامل سسددي لقدد   اإلنسددانا ور بددت ابالتفددا  الدد طين 

 لماية  ق   العمالا با   ذلز الق   تاك ل النقاابت.
عن قلقاا إزاء ارتفدا  معددل قتدل اإلانغ والعندف ضدد املدرأةا وضدعف وأعربت ابراي ا   -٦٦

 ال نساء الاع ب األصل ة. ور بت ابلتدابري الرام ة إىل متكني الف ات الضع فةا وتعأيأ  ق   
نساء الاع ب األصل ة ومندع العندف املندأ  وتعأيدأ املسداواة بدني النسدنيا بدا   ذلدز رفدع السدن 

 القان ن ة للأواج.
ا للجادد د الدديت تبددذهلا ي ات مدداال لتنف ددذ الت صدد ات املنبةقددة عددن  -٦7 وأعربددت بددريو عددن تقددديًر

االسددددتعراض السددددابق. وسددددلات الضدددد ء علددددو التقدددددم احملددددرز   مكافحددددة الفسدددداد واإلفددددالت مددددن 
 العقاب وتعأيأ  ق الاع ب األصل ة   قاالت اليحة والتعل م والةقافة.

لا دًددددا الرام دددة إىل الناددد ض حبقدددد   املدددرأةا وتاددددج ع  وأثندددت الفلبدددني علددددو ي ات مددداال -٦٨
مادداركتاا   اجملتمددع وتعأيددأ متكددني املددرأة مددن خددالل س اسددة املسدداواة بددني النسددني وتعأيددأ  قدد   

 اإلنسان للمرأة. ور بت ابلس اسات اليت اعُتمدت لماية  ق   املااجرين.
التيدددد  للعندددف وانعددددام األمدددنا  وأثندددت الربتغدددال علدددو ي ات مددداال لا دًدددا الرام دددة إىل -٦٩

 أسفر عن اخنفاض عدد ال ف ات العن فة خالل السنتني املاض تني. ما
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ا الناددط   زحدة ال صدد ل إىل التعلدد م العددام  -7٠ وأثنددت مجا ريددة كدد رح علددو الك مددة لدددوًر
 وال ك أ علو ت فري خدمات اليحة العامة. ور بت ابلتقدم احملرز   قال إصالح القضاء.

وأثنددددت صددددرب ا علددددو ي ات مدددداال لا دًددددا الرام ددددة إىل متكددددني النسدددداءا ال سدددد ما النسدددداء  -7١
الريف ات ونساء الاع ب األصل ة. ور بدت ابعتمداد س اسدة املسداواة بدني النسدني وتعأيدأ  قد   

 اإلنسان للمرأة وفقال للمعايري الدول ة.
ا واعتمادًددددا س اسددددة إلصددددالح وأشددددادت سددددريال  ن ابخلاددددة اإلةائ ددددة ال طن ددددة لغ ات مدددداال -7٢

السددددج نا وجا دًددددا الرام ددددة إىل التيددددد  لسدددد ء التغذيددددة عددددن طريددددق االسدددد ات ج ة ال طن ددددة ملنددددع 
 االت س ء التغذيدة املدأمنا واعتمادًدا مبدادرة القضداء علدو الد  . وطلبدت سدريال  ن معل مدات 

 عن اإلجراءات املتعلقة ابلسكان املنحدرين من أصل أفريقي.
سددنغاف رة يعددادة تفع ددل ً  ددة التنسدد ق ال طن ددة ملنددع العنددف املنددأ  والعنددف ضددد  ور بددت -7٣

ددت ابلادد د الدديت تبددذهلا ي ات مدداال مدن أجددل حتسددني اليددحة العامددة والتعلدد م واإلسددكان  املدرأة. ونً 
 والعمالةا وأثنت علو برانمل  السن ات الذًب ة  اخلاع بكبار السن.

تمرار تاب ددق عق بددة اإلعدددام   ي ات مدداال. ور بددت وأعربددت سددل فاك ا عددن أسددفاا السدد -74
خبارطدددة الاريدددق املتعلقدددة بندددع أسددد أ أشدددكال عمدددل األطفدددال والقضددداء عل اددداا ولكنادددا أشدددارت إىل 

 استمرار التبل غ عن  االت لعمل األطفال علو الريم من عمل ات التفت   احملددة األًداس.
بري الرام دددة إىل مندددع العندددف ضدددد النسددداء وشدددجعت سدددل ف ن ا ي ات مددداال علدددو تنف دددذ التددددا -75

والفت ددات وتقددد  مددرتكا ًددذه األعمددال إىل العدالددةا وذلددز عددن طريددق ختيدد و املدد ارد الكاف ددة 
 لضمان وص ل الضحاح إىل العدالة. وأثندت سدل ف ن ا علدو ي ات مداال للتقددم الدذ  أ رزتدث مد خرال 

   التيد  لاالت اإلعدام خارج ناا  القضاء والفساد.
ددت  -7٦ وأثنددت إسددبان ا علددو ي ات مدداال لا دًددا الرام ددة إىل تنف ددذ الت صدد ات السددابقةا ونً 

بتحسددني م سسددات  قدد   اإلنسددان والتقدددم احملددرز   مكافحددة العنددف ضددد املددرأة. وأعربددت عددن 
ا الدولددة.  قلقاددا إزاء ا تجدداز القيددر مددع قددرمني مدددانني   بعددض م سسددات الرعايددة الدديت تددديًر

 ة املدافعني عن  ق   اإلنسان.وتناولت  ال
وال ظت الس يد انتاار العنف القدائم علدو ند   الدن  والعندف ضدد املةل دات واملةل دني  -77

ومأدوجددي امل ددل النسددي ومغدداير  اهل يددة النسددان ة و دداملي صددفات النسددني   ي ات مدداالا علددو 
ه الظدداًرة. وأشدارت السدد يد إىل الدريم مدن التدددابري الديت اختددذت لتعأيدأ اإلطددار القدان   ملعالددة ًدذ

أن أ كددام احملدداكم العاديددة تراعددي ال انددا املتعلقددة حبقدد   اإلنسددان واملنظدد ر النسددا    بعددض 
 الاالتا ولكن ال تأال ًناد حتدحت تتعلق بنع التجاوزات وختي و امل ارد وتنف ذ األ كام.

فسدداد   ي ات مدداالا وبقددرار ور بددت س يسددرا ابلنتددائل الدديت حتققددت   قددال مكافحددة ال -7٨
احملكمة الدست رية باون عدم دست رية فرض عق بة اإلعدام   الدرائم املدن دةا الدذ  أتمدل   أن 
يسدرّ  عمل دة إلغداء عق بدة اإلعددام. وأعربدت س يسدرا عدن القلدق إزاء تعدرض املددافعني عدن  قدد   

 سكان األصل ني للتم  أ.اإلنسان للتت يف واالعتداءات واألعمال االنتقام ةا وتعرض ال
 ل ادددددديت علددددددو املادددددداورات ال طن ددددددة الدددددديت عقدددددددهتا ي ات مدددددداال حتضددددددريال  - وأثنددددددت ت مدددددد ر -7٩

ا العتمدداد بروت كدد ل جديددد لتقددد  الرعايددة    لالسددتعراض الدددور  الاددامل. وأعربددت عددن تقددديًر
 املستاف ات لضحاح العنف النسيا وإنااء نظام لماية الافل.
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 دددا ابلاددد د الددديت تبدددذهلا ي ات مددداال مدددن أجدددل اعتمددداد اخلادددة االسددد ات ج ة ور بدددت أوكران -٨٠
امل سس ةا وت س ع ناا  الربانمل الد طين للتع يضداتا وت ق دع اتفدا  مدع ابرايد ا  ل ك دا نظدام 

 SIMORE   اخلدددددداع برصددددددد تنف ددددددذ الت صدددددد ات. وأعربددددددت عددددددن قلقاددددددا إزاء االعتددددددداءات علددددددو
 اليحف ني وانعدام املساءلة عن انتااكات  ق   اإلنسان.

 ا واسدد ات ج ة ٢٠٣٢ور بددت إسددرائ ل ابعتمدداد اخلاددة اإلةائ ددة ال طن ددة  بلدددان ي ات مدداال  -٨١
 ا٢٠٣٠-٢٠١٦ ة   ي ات ماال للف ة اليحة الااملة واملتمايأة لدشتاع مغاير  اهل ية النسان

ا وقدددان ن مراقبدددة ٢٠٢٠-٢٠١٦واالسددد ات ج ة ال طن دددة لل قايدددة مدددن سددد ء التغذيدددة املدددأمن للفددد ة 
نة املا كة بني ال كداالت ملكافحدة االجتدار ابلبادرا وإناداء نظدام جتقن ات املعل ماتا وإنااء الل

 لماية الافل وو دة ملكافحة امل اد اإلاب  ة.
وأشادت ال الحت املتحدة األمريك دة جباد د ي ات مداال الرام دة إىل مكافحدة اإلفدالت مدن  -٨٢

العقدداب وضددمان اسددتمرارية العمددل امل سسدديا    ددني أعربددت عددن القلددق إزاء إهندداء عمددل مفدد ض 
اللجندددة الدول دددة ملناًضدددة اإلفدددالت مدددن العقدددداب   ي ات مددداال وإزاء جتدددر  املددددافعني عدددن  قدددد   

 حف ني وامل ظفني   قاا  العدالة و ارسة العنف حبقام.اإلنسان والي
ور بددت أورويدد ا  ابملادداورات ال طن ددة مددع منظمددات اجملتمددع املددد ا والدديت رأت أن مددن  -٨٣

أولدد حت ي ات مدداال معالددة العنددف ضددد املددرأة و الددة الاددع ب األصددل ة. وأشددادت ينادداء و دددة 
    اإلنسان.التن   النسي التابعة ملكتا املدافع عن  ق

ابلاددددد د الددددديت تبدددددذهلا ي ات مددددداال لتعأيدددددأ  قددددد    وأ اطدددددت مجا ريدددددة فندددددأويال الب ل فاريدددددة علمدددددال  -٨4
اإلنسان. ب د أهندا أعربدت عدن قلقادا إزاء عددم اسدتقالل القضداءا الدذ  يُدأعم أندث حيددغ بفعدل املنظمدات 

مج ددددع  دددداالت القتددددل اإلجرام ددددة ويدددد د  إىل اإلفددددالت مددددن العقدددداب. و ةددددت البلددددد علددددو التحق ددددق   
والتت يف والعنف واال تجاز التعسفي والتااري اليت ت اجث املددافعني عدن  قد   اإلنسدان واليدحف ني. 

ا الدولة.  وأعربت عن قلقاا إزاء العنف املمارس ضد األطفال والاباب   م سسات رعاية تديًر
إلنسدددان ومحايتاددداا ور بدددت الأائدددر ابلتقددددم الدددذ  أ رزتدددث ي ات مددداال   تعأيدددأ  قددد   ا -٨5

سددد ما   قددداالت التنم دددةا والتم  دددأ العنيدددر ا واالجتدددار ابلبادددرا وإصدددالح السدددج نا ومحايدددة  ال
 الافلا والعنف النسي.

وأثنددددت أنغدددد ال علددددو ي ات مدددداال للتقدددددم احملددددرز   القادددداعني االجتمدددداعي واالقتيدددداد .  -٨٦
 والتعل ما وعمل األطفال.وال ظت مع القلق اليع ابت املتعلقة ابل ص ل إىل اليحة 

بتيدددديق ي ات مددداال علدددو معاًددددة مدددراك  لت سدددري النفددداذ إىل امليدددنفات  األرجنتدددنيور بدددت  -٨7
 املنا رة لفائدة األشتاع املكف فني أو معاقي البير أو ذو  إعاقات أخرى   قراءة املاب عات.

ا لتقددد  ي ات مداال تقددارير منتيدف املدد -٨٨ دة واعتمادًدا الس اسددة وأعربدت أرم ن دا عددن تقدديًر
عن اخلا ات اليت اختذت للحدد  العامة للتعاي  والقضاء علو العنيرية والتم  أ العنير ا فضالل 

 من س ء التغذيةا وال س ما   املناطق الريف ةا ووضع آل ات لماية الف ات الضع فة.
نسدني وحتسدني صدحة ور بت أس ال ا ابلتقدم احملرز   ي ات ماال لكفالة املسداواة بدني ال -٨٩

ورفدددداه املةل ددددات واملةل ددددني ومأدوجددددي امل ددددل النسددددي ومغدددداير  اهل يددددة النسددددان ة و دددداملي صددددفات 
النسدني. وأعربدت عدن قلقادا إزاء التقدارير الدديت تف دد بعددم اسدتقالل الاداز القضدائيا و ارسددات 

اديدات الديت يتعدرض هلدا ا وإزاء التالعنف ضد النساء ومغاير  اهل ية النسان ة واملتح لني جنس ال 
 الناشا ن   قال  ق   اإلنسان وتعرضام لعق ابت قاس ة.
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وأشادت أذرب جان ابلتدأام ي ات مداال بعمل دة االسدتعراض الددور  الاداملا والتقددم احملدرز  -٩٠
 منذ ال لة السابقة وتعاوهنا البناء مع آل ات  ق   اإلنسان التابعة لدمم املتحدة.

البحرين ابرت داح تنف دذ مبدادرة القضداء علدو الد  ا ولكنادا أعربدت عدن قلقادا وال ظت  -٩١
إزاء انتادددار العنددددف ضددددد املددددرأة والعنيددددرية والتم  ددددأا وال سدددد ما ضددددد الاددددع ب األصددددل ة والنسدددداء 

 املنحدرات من أصل أفريقي. ودعت ي ات ماال إىل إجياد  ل هلذه املسائل علو وجث السرعة.
 ات مدداال تتتدذ خادد ات إجياب دة لتنف ددذ الت صد ات الدديت قبلتادا أثندداء وأقدرت بلج كدا أبن ي -٩٢

االسددتعراض الةددا . ومددع ذلددزا رأت إمكان ددة حتق ددق املأيددد مددن التقدددم   قددال التيددد  للعنددف 
 ضد املرأة ومكافحة اإلفالت من العقاب.

الت ور بدددددت دولدددددة ب ل ف دددددا املتعدددددددة الق م دددددات ابنعقددددداد املنتددددددى املاددددد د بدددددني ال كدددددا -٩٣
وابملااورات ال طن ة اليت جرت مع منظمات اجملتمع املد . وأعربت عن القلق إزاء عدم التاداور 

 مع الاع ب األصل ةا والعقبات اليت حت ل دون  ي هلم علو  ق قام.
نوت ب رك نا فاس  ي ات ماال علو ما أ رزتث من تقدم منذ االستعراض األخري. لكنادا  -٩4 ًو

ن التحدددحت الدديت ال تددأال قائمددةا وال سدد ما   قدداالت األمددن والعدالددة رأت أن ًندداد العديددد مدد
 والعنف ضد املرأة و ق   الافل والاع ب األصل ة.

   ١٠و ةت كندا ي ات ماال علو ال فاء ابلتأاماا ابلدد مدن سد ء التغذيدة املدأمن بنسدبة  -٩5
مددن الغددذائي. ور بددت املائددةا بددا   ذلددز مددن خددالل وضددع س اسددة شدداملة للتيددد  النعدددام األ

 بقرار احملكمة الدست رية الذ  يقضي بعد دست رية عق بة اإلعدام.
وأعربت ش لي عن القلق ألن الادع ب األصدل ة ال تدأال ضدح ة للتم  دأ العنيدر  وعددم  -٩٦

املساواة واإلقياءا وقالت إن نساء الاع ب األصل ة يتعرضن لتم  أ مأدوج مدع اسدتمرار الفد ار  
 املرأة.بني الرجل و 

وذكدددرت ك سدددتاريكا أن سددد ء التغذيدددة املدددأمن بدددني األطفدددال   ي ات مددداال ال يدددأال واسدددع  -٩7
االنتاددار علددو الددريم مددن التدددابري الدديت اختددذتا وال سدد ما   املندداطق الريف ددة. وأعربددت عددن قلقاددا 

 إزاء التم  أ ضد األقل ات اإلثن ة.
م سس ة هبدس محاية وتعأيأ  ق   ور بت ك ت ديف ار ابعتماد إصال ات تاريع ة و  -٩٨

 اإلنسان   البلد. وشجعت ي ات ماال علو م اصلة تعأيأ جا دًا   قال  ق   اإلنسان.
وأشارت الداةرد إىل أن محايدة اليدحة النسد ة واإلااب دة و قد   النسداء والفت دات أمدر ابلدغ  -٩٩

 التعذياا لكناا مل تبدأ العمل بعد. األمه ة. وأشارت إىل أن ي ات ماال قد أناوت آل ة وطن ة ملنع
ور بدددددت إكدددددد ادور جبادددددد د ي ات مدددددداال الرام دددددة إىل تنف ددددددذ الت صدددددد ات املنبةقددددددة عددددددن دورة  -١٠٠

الدديت  ٢٠٢١-٢٠١7االسددتعراض الةان ددةا وال سدد ما اعتمدداد اخلاددة االسدد ات ج ة امل سسدد ة للفدد ة 
ن أجددل ت ط ددد التنم ددة وتعأيددأ هتدددس إىل كفالددة تنسدد ق الس اسددات العامددة والتاددريعات ال طن ددة مدد

 امل سسات ال طن ة.
ور بدددت الربازيدددل ابلاددد د الددديت تبدددذهلا ي ات مددداال مدددن أجدددل ضدددمان متتدددع مج دددع املددد اطنني  -١٠١

حبقدد   اإلنسددان. واق  ددت عل اددا اعتمدداد تدددابري فعالددة لمايددة ال دداة والسددالمة البدن ددة للمةل ددات 
 هل ية النسان ة.واملةل ني ومأدوجي امل ل النسي ومغاير  ا
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ور بددت السدددلاة القضدددائ ة واحملكمدددة العل دددا   ي ات مددداال بتعأيدددأ مادددرو  القدددان ن املتعلدددق  -١٠٢
ب ضع سجل وطين وقاعدة ب اانت وراث ة ملرتكا الرائم النس ةا وابلتدابري األمن ة املتتذة باون 

 الدديت اختددذت لضددمان ضددحاح العنددف املنددأ  وجددرائم قتددل اإلانغ. وسددلات الضدد ء علددو التدددابري
عددن متابعددة   ريددة األفددراد وملعالددة اكتظددا  السددج ن عددن طريددق اللجدد ء إىل بدددائل الددب ا فضددالل 

 قض ة ضحاح  ريق دار األطفال  فريجن د  ال أس نس  ن .
وتناول معاد الدفا  النائي العام   ي ات ماال عملث املتعلق ابملسائل النسدان ة و قد    -١٠٣

اإلنسان والف ات الضع فةا ومشل ذلدز املرضدو   مستادفو ف دديريك  مد را الد طين  املرأة و ق  
لدمدددراض العقل دددة. ولفدددت االنتبددداه إىل عمدددل املكتدددا الددد طين لتنسددد ق تقدددد  املسددداعدة القان ن دددة 
للنسدداء الددالع يقعددن ضددح ة أ  شددكل مددن أشددكال العنددف وألفددراد األسددر املتضددررينا كمددا تندداول 

ملقدددم للقضدداة   قددال القددان ن املتعلددق ابلاددع ب األصددل ةا ومسددولة اللجدد ء إىل التدددريا الةقددا  ا
 اإلفراج املبكر عن السجناء ك س لة ملكافحة االكتظا .

وسدلط مكتدا املددعي العدام   ي ات مداال الضدد ء علدو وضدع بروت كد ل للتنسد ق املادد د  -١٠4
ار ابلبادرا وتنداول الت ج ادات العامدة بني ال كاالت باون تد فري المايدة واملسداعدة لضدحاح االجتد

اليت تنظم أنااة املسداعدةا وآل دات املكتدا املعن دة ابلتنسد ق والتددخل مدن أجدل تقدد  املسداعدة 
للضحاح وضمان املال قة النائ ة   قضداح االجتدار ابلبادر. كمدا سدلط الضد ء علدو عمدل نظدام 

 إنااء قسم خاع ابألطفال والاباب.محاية األطفال وو دة مكافحة امل اد اإلاب  ةا وعلو 
وأشدددارت وزارة الداخل دددة   ي ات مددداال إىل إناددداء و ددددة معن دددة ابلدددرائم النسددد ة وو ددددة  -١٠5

ملكافحة االجتار ابلبارا والتيديق علو معاًددة جتدارة األسدلحةا والددعم املدا  اخلداع بكافحدة 
للنمد ذج الديدد  ج ن وخارجادا وفقدال العنف املنأ  والعنف ضد املدرأةا وحتسدني األمدن داخدل السد

إلدارة السددددددج نا وإنادددددداء أول مركددددددأ ا تجدددددداز للسددددددج نات   إطددددددار ًددددددذا النمدددددد ذج. وقالددددددت 
الك مددددة ملتأمددددة ب اصددددلة جا دًددددا الرام ددددة إىل محايددددة   دددداة وسددددالمة املدددددافعني عددددن  قدددد    إن

 واليحف ني. اإلنسان
ات مددددداال إىل اعتمددددداد س اسدددددة وطن دددددة وأشدددددارت وزارة العمدددددل والرعايدددددة االجتماع دددددة   ي   -١٠٦

للعمالةا وتاج ع الرضاعة الاب ع ة   أماكن العمل وتعأيدأ الس اسدة العامدة لت ظ دف األشدتاع 
ذو  اإلعاقة. وتناولت التقدم احملرز   القضاء علو عمل األطفالا وإصالح قان ن العمل الذ  

علدددددو  ملعدددددروض  ال دددددال ا 5١٩٩عكددددن مفتاددددد ة العمدددددل مددددن فدددددرض جدددددأاءاتا ومادددددرو  القددددان ن 
الكددد نغرس بادددون م اءمدددة التادددريعات ال طن دددة مدددع املعاًددددات الدول دددةا ال سددد ما اتفاق دددة منظمدددة 

 (. ٨7)رقم  ١٩4٨العمل الدول ة باون الرية النقاب ة ومحاية  ق التنظ ما 
وأشارت اللجنة الرائس ة ملكافحة التم  أ والعنيرية ضدد الادع ب األصدل ة   ي ات مداال  -١٠7

إىل الا د املبذولة لدعم  ق   الاع ب األصل ة من خالل مجلة أم ر مناا حتسني التنس ق بني 
الدددنظم القان ن دددة الرمس دددة وتلدددز اخلاصدددة ابلادددع ب األصدددل ة. وف مدددا يتعلدددق ابلسدددج نات املنتم دددات 
للاع ب األصل ةا مت إنااء و دة نسدائ ة تركدأ علدو مسداعدة نسداء الادع ب األصدل ة املتامدات 

تكدداب جددرائم وتكفددل وصدد هلن بيدد رة ف ريددة وكاملددة إىل العدالددةا كمددا وضددع بروت كدد ل بادددون ابر 
 تقد  املساعدة للنساء ضحاح خمتلف أشكال العنف. 
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وب جددددا الربوت كدددد ل املتعلددددق بضددددحاح العنددددف النسدددديا مسحددددت وزارة اليددددحة العامددددة  -١٠٨
لالدعدددداء العددددام   املستاددددف اتا والرعايددددة االجتماع ددددة   ي ات مدددداال بفددددتح عدددددة مكاتددددا اتبعددددة 

وزودت املستاددف ات بدد ظفني وأخيددائ ني صددح ني مدددربني علددو اسددتتدام دل ددل الرعايددة الادداملة 
للح امل دون سن الرابعة عارةا واختذت خا ات لكفالة التةق دف النسدي الادامل وال قايدة مدن 

 محل املراًقات.
 مداال إىل أهندا وضدعت اسد ات ج ة وطن دة وأشارت أمانة األمن الغذائي والتغدذو    ي ات -١٠٩

ملكافحددة سدد ء التغذيددة املددأمن تاددمل ت صدد ات لتق دد م أثددر مبددادرة القضدداء علددو الدد  . ومت اعتمدداد 
القددان ن اخلدداع ابلتغذيددة املدرسدد ة هبدددس ضددمان  يدد ل التالم ددذ علددو الاعددام املغددذ  وحتسددني 

  التام اليح ة.
م افقتددث علددو الت صدد ات األًددم. وأعددرب عددن تقددديره ا أعددرب وفددد ي ات مدداال عددن وأخددريال  -١١٠

للتعاون الدو  علو اليع دين الةنائي واملتعدد األطراسا الذ  ال ينبغدي أب   دال مدن األ د ال 
أن ت جاددددث امليددددا  اخلاصددددة أو أ  دوافددددع أخددددرى خددددالس محايددددة القدددد   والددددرحت األساسدددد ة. 

قد   اإلنسدان. واعد س بددعم ظام محايدة    ن وس قبل الت ص ات اليت من شوهنا أن تسام  قال 
الديت بدذهلا البلدد   سد ا  اقتناعدث أبن التنم دة ًدي الاريقدة املةلدو لتحق دق  قد   اإلنسدان  الا د

 بغ ة إرساء السالم.

 توصياتالستنتاجات و/أو اال -اثنياا  
وأعربة  نظرت غواتيماال يف التوصيات املقدمة أثناء جلسةة التحةاور الةواردة أد     -١١١

 عن أتييدها:
وضع آلية منهجية للمتابعة والتشاور مع اجملتمع املدين واملنظمةات غة   ١-١١١

 احلكومية بشأن تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل )هاييت(؛
 إبقاء آليتها الدائمة املعنية مبتابعة التوصيات )ابراغواي(؛ ٢-١١١
يةةد مةةع مفوضةةية اتمةة  املتحةةدة السةةامية حلقةةوق مواصةةلة التعةةاون اجل ٣-١١١

اإلنسةةةان علةةةي اللةةةعيد الق ةةةري  الةةةذي موةةة  عةةةن نتةةةائ  ملموسةةةة  مبةةةا يف  لةةة  
 اتحكام القضائية اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان )النروي (؛

مواصةةلة العمليةةات املةسسةةية الدانليةةة مةةن أجةةل تعزيةةز الد قراطيةةة  4-١١١
 ان )السلفادور(؛والعدالة واحرتام حقوق اإلنس

اعتماد ن ةة عمةل وطنيةة ملتابعةة امل ةادو التوجيهيةة بشةأن اتعمةال  5-١١١
 التجارية وحقوق اإلنسان )هولندا(؛

مواصةةةلة تةةةوم  التمويةةةل الةةةالألم للةةةتام  واتنشةةة ة املتعلقةةةة  قةةةوق  ٦-١١١
 اإلنسان )الفل ني(؛

عنيةةةةةة ألايدة التمويةةةةل والةةةةةدع  السياسةةةةةو للمةسسةةةةةات احلكوميةةةةةة امل 7-١١١
 قوق اإلنسان  مبا يف  ل  برام  اللجنة الرائسةية حلقةوق اإلنسةان  ومكتةب أمةني 
 املظامل حلقوق اإلنسان والت م  الوطين للتعويضات )الوالايت املتحدة اتمريكية(؛
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تعزيز اجلهود الوطنية ملكامحة التمييز وكراهية اتجانب والعنلةرية   ٨-١١١
ضةةةةد السةةةةكان اتصةةةةليني واملهةةةةاجرين والالج ةةةةني  وال سةةةةيما املمارسةةةةات التمييزيةةةةة

 والسكان املنحدرين من أصل أمريقو )ملر(؛
الدم  اللريح بني النه  القةائ  علةي احلقةوق اجلنسةانية ومراعا ةا   ٩-١١١

وسياسةةة التعةةايل والقضةةاء علةةي العنلةةرية والتمييةةز العنلةةري ون ةةة تنفيةةذ   يةة  
 )هندوراس(؛ ٢٠٣٠مع ن ة  يتولف أحد عن الركب  مشياا  ال

مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إ  ضةةةمان تعزيةةز ولايةةة حقةةوق الشةةةعو   ١٠-١١١
 اتصلية )أرمينيا(؛

مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إ  تيسةة  وتعزيةةز وصةةول الشةةعو  اتصةةلية  ١١-١١١
 إ  التعلي  واملرامق اللحية  واحلق يف امللكية والوظائف العامة )الكرسو الرسويل(؛

مواصةةلة جهودهةةا يف ااةةا  اا ةةوات الالألمةةة للقضةةاء علةةي التمييةةز  ١٢-١١١
العنلري  ابلتشاور مع املةسسةات الوطنيةة حلقةوق اإلنسةان وسةائر اجلهةات املعنيةة 

  ات الللة )إندونيسيا(؛
مواصةةلة تنفيةةذ اإلجةةراءات الفعالةةة ملكامحةةة التمييةةز وضةةمان حقةةوق  ١٣-١١١

ول إ  ااةدمات العامةة  وألايدة متوسة  الشعو  اتصلية  من نالل حتسةني الوصة
العمةةر املتو،ةةع  وحتسةةني التعلةةي   مبةةا يف  لةة  التثقيةةف اجلنسةةو الشةةامل  وا ياكةةل 

 اتساسية واتجور )املكسي (؛
مواصةةلة ومضةةاعفة اجلهةةود الراميةةة إ  مكامحةةة العنلةةرية والتمييةةةز  ١4-١١١

ام نةا  للعناصةر العنلري وما يتلل بذل  من أشكال التعلب  مةع إيةالء اهتمة
ا يكلية للتمييز اليت ،د تةةثر علةي معاليةة سارسةة احلةق يف اللةحة والتعلةي  والعمةل 
الالئق واملشةاركة يف عمليةات صةنع القةرار مةن جانةب السةكان اتصةليني والسةكان 

 املنحدرين من أصل أمريقو )نيكاراغوا(؛
العنلةةرية  التعجيةةل بتنفيةةذ السياسةةة العامةةة للتعةةايل والقضةةاء علةةي ١5-١١١

 والتمييز العنلري )س اليون(؛

وضةةةع تةةةةداب  وسياسةةةات معالةةةةة للتلةةةدي للتمييةةةةز ضةةةد الشةةةةعو   ١٦-١١١
 اتصلية )س اليون(؛

تعزيةةةةز نظةةةةام جمةةةةالس التنميةةةةة مةةةةن أجةةةةل حتسةةةةني مشةةةةاركة السةةةةكان  ١7-١١١
 اتصليني يف اإلدارة العامة )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛

الرامية إ  إهناء التمييز العنلري  والعمةل يف سة يل  لة  تكثيف اجلهود  ١٨-١١١
 علي ملء الفراغ القانوين من نالل اعتماد ،انون يعا،ب علي  ل  )بوركينا ماسو(؛

املثابرة علي جهودها الرامية إ  مكامحة اتسة ا  ا يكليةة للتمييةز  ١٩-١١١
التعلةةةي  اجليةةةد العنلةةةري ضةةةد الشةةةعو  اتصةةةلية  مةةةن أجةةةل ضةةةمان الوصةةةول إ  

 واادمات اللحية )كوستاريكا(؛
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مواصةةةلة جهودهةةةا الراميةةةة إ  اعتمةةةاد عمليةةةات تشةةةاورية معالةةةة مةةةع  ٢٠-١١١
 اجملتمعات احمللية للشعو  اتصلية )السلفادور(؛

تعزيةةز اجلهةةود الوطنيةةة ملنةةع النزاعةةات علةةي اتراضةةو بةةني الشةةعو   ٢١-١١١
 اتصلية واملزارعني )العراق(؛

كفالةةةة أن يكةةةراس القةةةانون عمليةةةة التشةةةاور مةةةع الشةةةعو  اتصةةةلية  ٢٢-١١١
بشةأن القةةرارات املتعلقةة ابتراضةةو الةةيت  تلكوهنةا  وأن ت ةةذل احلكومةة كامةةة اجلهةةود 

 (؛آيرلندالضمان اتساق  ل  مع املعاي  الدولية )
ضمان مشةاركة الشةعو  اتصةلية مشةاركة كاملةة يف عمليةات صةنع  ٢٣-١١١

مهمةةةةةا  وضةةةةةمان التشةةةةةاور يف سةةةةةياق ا ةةةةةي  وتنفيةةةةةذ املشةةةةةاريع القةةةةةرارات الةةةةةيت  
 اال،تلادية الك  ة )سويسرا(؛

حتقيق ألايدة ك  ة يف اإلنفاق احلكومو علي الةتام  واملةسسةات اااصةة  ٢4-١١١
ابلشةةعو  اتصةةليةن ومةةن شةةأن  لةة  أن يسةةاعد علةةي التلةةدي للفقةةر وضةةمان مشةةاركة 

 ادمة يف القرارات اليت تةثر عليها )كندا(؛الشعو  اتصلية والتشاور معها بلورة ه
اعتمةةاد ،ةةانون بشةةأن التنميةةة الريفيةةة  ووضةةع سياسةةة شةةاملة مةةن  ا  ٢5-١١١

 لزايدة ميزانية وألارة التنمية االجتماعية )هندوراس(؛
مواصلة تعزيةز التةداب  الراميةة إ  التلةدي حلةاالت العنةف واجلر ةة  ٢٦-١١١

 املنظمة )إندونيسيا(؛
التأكد من تسجيل مجيع الشركات اتمنيةة اااصةة ورصةد أنشة تها  ٢7-١١١

 بشكل مالئ  )التتغال(؛
التحقيق الكامل يف االدعاءات املتعلقة بو،وع أعمال عنف ن  ة   ٢٨-١١١

مبةةا يف  لةة  العديةةد مةةن عمليةةات القتةةل الةةيت تعةةرض  ةةا موظفةةو وأعضةةاء النقةةاابت  
 وتقدمي مرتك يها إ  العدالة )اليو ن(؛

تعزيةةةز دور و،ةةةدرات الشةةةرطة املدنيةةةة الوطنيةةةة  ةةةد  تقلةةةي  دور  ٢٩-١١١
 القوات املسلحة يف حفظ النظام العام )التتغال(؛

إنشةةاء آليةةةة و،ائيةةةة وطنيةةةة مسةةةتقلة ومعالةةة ومةةةزو دة بقةةةدر جيةةةد مةةةن  ٣٠-١١١
املوارد مبا يتفق مع مت ل ات التوتوكول االنتياري التفا،ية مناهضة التعذيب وغ   

 ن ضرو  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )غا (؛م
ااةةا  اإلجةةراءات الالألمةةة مةةن أجةةل نشةةر تقريةةر اللجنةةة الفرعيةةة ملنةةع  ٣١-١١١

التعةةذيب وغةة   مةةن ضةةرو  املعاملةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية أو املهينةةة بغيةةة تعزيةةز 
  (؛احلوار بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية )غا

تزويد اآللية الو،ائية الوطنية أبعضاء مةهلني ومستقلني بغية مكينها  ٣٢-١١١
مةةةن االضةةة الع بةةةدورها مبةةةا يتفةةةق مةةةع مت ل ةةةات التوتوكةةةول االنتيةةةاري التفا،يةةةة 
مناهضةةةة التعةةةذيب وغةةة   مةةةن ضةةةرو  املعاملةةةة أو العقوبةةةة القاسةةةية أو الالإنسةةةانية 

 املهينة )نيوأليلندا(؛ أو
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إطةةةار املكتةةةب الةةةوطين ملنةةةع التعةةةذيب لضةةةمان ،درتةةة  علةةةي تعزيةةةز  ٣٣-١١١
 التحقيق يف مجيع احلاالت امل لغ عنها )س اليون(؛

تزويد اآللية الو،ائية الوطنية  دون إب اء  مبوظفني أكفةاء ومسةتقلني  ٣4-١١١
بغيةةةة مكينهةةةا مةةةن االضةةة الع بةةةدورها مبةةةا يتفةةةق مةةةع أهةةةدا  ومقاصةةةد التوتوكةةةول 

ناهضة التعذيب وغ   من ضةرو  املعاملةة أو العقوبةة القاسةية االنتياري التفا،ية م
 أو الالإنسانية أو املهينة )الدامنرك(؛

ااةةا  اا ةةوات الالألمةةة لضةةمان حيةةاة وسةةالمة وصةةحة اتشةةوا   ٣5-١١١
احملتجةةزين يف مرامةةق االحتجةةاأل  وتةةوم  مالجةةي أو مستشةةفيات للملةةابني أبمةةراض 

 نفسية )اجلزائر(؛
يةةةةةع اا ةةةةةوات الالألمةةةةةة لضةةةةةمان تةةةةةوم  التمويةةةةةل الةةةةةالألم ااةةةةةا  مج ٣٦-١١١

للمةسسةةةات احلكوميةةةة الرئيسةةةية املسةةةةولة عةةةن التلةةةدي لال ةةةار ابل شةةةر  وناصةةةة 
 الشمالية(؛ آيرلنداالنساء واتطفال )اململكة املتحدة لتي انيا العظمي و 

 تعزيز جهودها الرامية إ  مكامحة اال ار ابل شر )دولة لي يا(؛ ٣7-١١١
مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إ  منةةع ومكامحةةة اال ةةار ابل شةةر واسةةتغالل  ٣٨-١١١

اتشوا  وغ   من أشكال الرق املعاصرة  مبا يف  ل  االسةتغالل اجلنسةو  وتةوم  
الةةدع  واحلمايةةة للضةةحااي  مةةع إيةةالء اهتمةةام نةةا  للف ةةات الضةةعيفة مثةةل الشةةعو  

 ،ة وغ  املواطنني )نيكاراغوا(؛اتصلية واتطفال والنساء واتشوا   وي اإلعا
 تنفيذ برام  الرعاية ال ديلة وتوم  بدائل لعقوبة سلب احلرية )إس انيا(؛ ٣٩-١١١
 تعزيز تداب  لاية املدامعني عن حقوق اإلنسان )السلفادور(؛ 4٠-١١١
تعزيةةةز لايةةةة اللةةةحفيني  وهةةةو أمةةةر أساسةةةو لكفالةةةة االحةةةرتام التةةةام  4١-١١١

وال سةةيما مةةن نةةالل سةةرعة تنفيةةذ بةةر م  لايةةة اللةةحفيني  للحةةرايت اتساسةةية  
 الذي بُذل  الكث  من اجلهود لتنفيذ  )مرنسا(؛

مواصلة تعزيز التداب  املتوذة حلماية املدامعني عن حقوق اإلنسةان  4٢-١١١
 )جورجيا(؛

دع  عمل اجملتمع املدين من نالل تنفيذ السياسةات العامةة حلمايتة   4٣-١١١
ءة استودام ،ةانون العقةوابت والقةانون اإلداري ضةد املةدامعني عةن ووضع حد إلسا

حقةةوق اإلنسةةان  مبةةن يف  لةة  املةةدامعون عةةن حقةةوق اإلنسةةان للشةةعو  اتصةةلية  
 سيما يف سياق مشاريع ال ا،ة الكهرومائية والتعدين )أملانيا(؛ وال

اعتمةةةةاد آليةةةةة حلمايةةةةة اللةةةةحفيني واإلمةةةةرا  عةةةةن مجيةةةةع اللةةةةحفيني  44-١١١
 زين بس ب سارسة حقه  يف حرية التع   )اليو ن(؛احملتج
ضةةةمان إجةةةراء حتقيقةةةات موريةةةة وشةةةاملة ونزيهةةةة يف ا جمةةةات ضةةةد  45-١١١

 املدامعني عن حقوق اإلنسان واعتماد سياسة عامة بشأن لايته  )اليو ن(؛
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مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إ  تعزيةةز حريةةة التع ةة  واإلعةةالم عةةن طريةةق  4٦-١١١
 اللحفيني )الكرسو الرسويل(؛لاية 
مواصلة جهودهةا الراميةة إ  وضةع نظةام حلمايةة اللةحفيني وضةمان  47-١١١

 حرية التع   )إندونيسيا(؛
ااا  مجيع التداب  الالألمة حلماية املدامعني عن حقوق اإلنسان مةن  4٨-١١١

الع بعمله  نالل إألالة التداب  القانونية والسياساتية اليت تعيق ،در   علي االض 
احليوي بلورة آمنةة ودون نةو  مةن حةدوخ تةدنالت أو عق ةات أو مضةايقة مةن 
أي نوع  مبا يف  ل  استكمال وضع السياسةة العامةة املتعلقةة  مايةة املةدامعني عةن 
حقوق اإلنسان مبشاركة ،وية من جانب اجملتمةع املةدين  وتةوم  اللةات كاميةة يف 

 (؛آيرلنداامليزانية  ذا الغرض )
لايةةةةةة أنشةةةةة ة املةةةةةدامعني عةةةةةن حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان ووضةةةةةع ،ةةةةةوانني  4٩-١١١

 وسياسات وطنية حلمايته  )إي اليا(؛
 النظةةر يف وضةةع تةةداب  حلمايةةة املةةدامعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان  ومقةةاا  5٠-١١١

 لاللتزامات الدولية )ليتوانيا(؛
إ  ن ةةةة عمةةةل اتمةةةة   اعتمةةةاد إطةةةار حلمايةةةة اإلعالميةةةةني  اسةةةتناداا  5١-١١١

 تحدة بشأن سالمة اللحفيني ومسألة اإلمالت من العقا  )ليتوانيا(؛امل
تنفيةةذ سياسةةة حلمايةةة املةةدامعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان  ابلتنسةةيق مةةع  5٢-١١١

 اجملتمع املدين )لكسمتغ(؛
اعتماد وتنفيذ بر م  حلماية اللحفيني  ابلتشاور مع اجملتمع املدين  5٣-١١١

 )لكسمتغ(؛
 ةةوات الالألمةةة للحةةد مةةن التهديةةدات والعنةةف ضةةد ااةةا  مجيةةع اا 54-١١١

املةةدامعني عةةةن حقةةةوق اإلنسةةةان  ال سةةةيما النسةةةاء واللةةةحفيني  ووضةةةع آليةةةة معالةةةة 
 حلمايته  من هذ  التهديدات )هولندا(؛

الشروع يف إجراء حتقيقات مورية ومستقلة ونزيهة ومعالةة يف التهديةدات  55-١١١
  وال سيما املةدامعني عةن حقةوق اإلنسةان وا جمات ضد املدامعني عن حقوق اإلنسان

 للشعو  اتصلية  لضمان توم  احلماية الفعالة    )مجهورية كوراي(؛
كفالةةة إجةةراء حتقيقةةات شةةاملة ونزيهةةة يف ادعةةاءات ا جمةةات الةةةيت  5٦-١١١

 استهدم  مدامعني عن حقوق اإلنسان )س اليون(؛
ايةة املةدامعني عةن حقةوق اعتماد التداب  الالألمة لضمان سةالمة ول 57-١١١

اإلنسةةان اباةةا  مجيةةةع اا ةةوات الةةيت تكفةةةل مالحقةةة مجيةةع املسةةةةولني عةةن انتهةةةاك 
 حقو،ه  )سلوماكيا(؛

تنفيذ السياسات العامة حلماية عمةل املةدامعني عةن حقةوق اإلنسةان  5٨-١١١
 مبةةا يتماشةةي مةةع املعةةاي  الدوليةةة  وتنفيةةذ التةةداب  الراميةةة إ  احلةةد بلةةورة معليةةة مةةن

 ا جمات اليت تستهدمه  وإجراء حتقيقات مستقلة ومعالة بشأهنا )إس انيا(؛



A/HRC/37/9 

GE.17-23481 18 

اعتماد سياسة عامة حلماية املدامعني عةن حقةوق اإلنسةان وتنفيةذها  5٩-١١١
عةةن تنفيةةذ بروتوكةةول مكتةةب املةةدعو العةةام بشةةأن التحقيةةق يف    مضةةالا كةةامالا   تنفيةةذاا 

 القضااي املتعلقة ابملدامعني عن حقوق اإلنسان )السويد(؛
تنفيةةةذ تةةةداب  احلمايةةةة الفعالةةةة والتحقيةةةق بلةةةورة موريةةةة ومنهجيةةةة يف  ٦٠-١١١

االنتهاكةةات املرتك ةةة ضةةد املةةدامعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان  علةةي النحةةو املوصةةي بةة  
 سرا(؛)سوي سابقاا 
تعزيز تداب  لاية املدامعني عن حقوق اإلنسان  مع إيةالء االعت ةار  ٦١-١١١

 الواجب للجوانب اجلنسانية والثقامية )أوكرانيا(؛
التشةةةاور مةةةةع اجملتمةةةةع املةةةةدين يف غواتيمةةةاال بغيةةةةة اسةةةةتكمال وتنفيةةةةذ  ٦٢-١١١

 اتمريكية(؛السياسة العامة حلماية املدامعني عن حقوق اإلنسان )الوالايت املتحدة 
وضةةةع ضةةةما ت للمةةةدامعني عةةةن حقةةةوق اإلنسةةةان ابعتمةةةاد تشةةةريع  ٦٣-١١١

 حلماية حرية تكوين اجلمعيات والتجمع )أسرتاليا(؛
بةةدء أو مواصةةلة إجةةراء حتقيقةةات مالئمةةة ومسةةتقلة ونزيهةةة ومعالةةة يف  ٦4-١١١

التهديةةدات وا جمةةات ضةةد املةةدامعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان وتقةةدمي املسةةةولني عنهةةا 
  العدالة )بلجيكا(؛إ 

وضةةع سياسةةة جنسةةانية عامةةة متمةةايزة ثقاميةةاا حلمايةةة املةةدامعني عةةن  ٦5-١١١
 حقوق اإلنسان  وضمان توم  الدع  السياسو واملوارد الالألمة لتنفيذها )كندا(؛

إهنةةةاء القيةةةود املفروضةةةة علةةةي حريةةةة التع ةةة  واعتمةةةاد تةةةداب  ،انونيةةةة  ٦٦-١١١
 يني من االض هاد والرتهيب واملضايقات )شيلو(؛وتنظيمية حلماية سالمة اللحف

كفالةةةة مكةةةن املةةةدامعني عةةةن حقةةةوق اإلنسةةةان مةةةن سارسةةةة أنشةةة ته   ٦7-١١١
 املشروعة دون نو  أو عوائق ال متر  ا  أو مضايقات ،انونية أو إدارية )شيلو(؛

تعزيةةز اسةةتقالل ومعاليةةة السةةل ة القضةةائية  واعتمةةاد مجيةةع التةةداب   ٦٨-١١١
 ملكامحة اإلمالت من العقا  )أملانيا(؛ ة لتعزيز اجلهود اليت بذل  مةنراا الالألم
ألايدة اجلهود امل ذولة ملكامحةة اإلمةالت مةن العقةا  والفسةاد  عةن  ٦٩-١١١

طريةةق ألايدة املةةوارد املاليةةة للسةةل ة القضةةائية ومةةن نةةالل تنفيةةذ إصةةالحات ،ضةةائية 
 ؛ د  إ  ضمان استقالل السل ة القضائية )هولندا(

مواصلة جهودها الرامية إ  تعزيز معالية واستقاللية النظام القضائو  7٠-١١١
 )مجهورية كوراي(؛

مواصلة تنفيذ بر جمها السياسةو لتعزيةز نظةام العدالةة املتولة  يف  7١-١١١
 لاية املرأة )أوكرانيا(؛

تفكيةة  جمموعةةات الضةةغ  وغ هةةا مةةن ا ياكةةل السةةرية الةةيت حتمةةو  7٢-١١١
وتعوق ضما ت احملاكمة العادلة واإلجراءات القانونية الواج ة  مبا يتفق مع الفساد 

 املعاي  الدولية )مجهورية منزويال ال وليفارية(؛
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اعتماد تداب  لضمان استمرار اجلهود الراميةة إ  مكامحةة الفسةاد   7٣-١١١
دالةةةة مثةةةل اإلصةةةالحات القانونيةةةة والسياسةةةاتية  وحتسةةةني ثقةةةة اجلمهةةةور يف نظةةةام الع

 وتعزيز استقالل  )كندا(؛
التأكةةةد مةةةن أن اللجنةةةة الدوليةةةة ملناهضةةةة اإلمةةةالت مةةةن العقةةةا  يف  74-١١١

غواتيمةةةةاال ،ةةةةادرة علةةةةي أداء عملهةةةةا بفعاليةةةةة )اململكةةةةة املتحةةةةدة لتي انيةةةةا العظمةةةةي 
 الشمالية(؛ آيرلنداو 

التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية ملناهضةة اإلمةالت مةن العقةا  يف  75-١١١
 غواتيماال )ليتوانيا(؛

التعاون الكامل مع اللجنة الدولية ملناهضة اإلمالت من العقا  يف  7٦-١١١
 غواتيماال يف مجيع جوانب واليتها )السويد(؛

التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية ملناهضةة اإلمةالت مةن العقةا  يف  77-١١١
 غواتيماال ودع  عملها )أسرتاليا(؛

املةةوارد الالألمةةة لتوسةيع ن ةةاق الةةتام  االجتماعيةةة  مواصةلة اسةةتثمار 7٨-١١١
اليت تعزأل وحتمو حقوق اإلنسان لك ار السن يف غواتيماال  وال سيما أول ة  الةذين 

 يعيشون يف مقر  من أجل كفالة كرامته  يف مرحلة الشيوونة )سنغامورة(؛
تنفيةةةذ التةةةداب  الراميةةةة إ  تيسةةة  احللةةةول علةةةي الرعايةةةة اللةةةحية  7٩-١١١

 )أنغوال(؛ التعلي   ال سيما ابلنس ة تشد السكان ضعفاا و 
دعةةةة  اجلهةةةةود الراميةةةةة إ  مكامحةةةةة سةةةةوء التغذيةةةةة لةةةةد  اتطفةةةةال  ٨٠-١١١

 ومواصلة تعزيز التام  الرامية إ  القضاء علي الفقر والفقر املد،ع )أملانيا(؛
اتيجية الي  املوارد ال شرية واملاليةة الالألمةة للتنفيةذ الفةوري لالسةرت  ٨١-١١١

 )هندوراس(؛ ٢٠٢٠-٢٠16الوطنية للو،اية من سوء التغذية املزمن نالل الفرتة 
ضةةةةمان ،يةةةةةام جمةةةةةالس التنميةةةةةة اجملتمعيةةةةة بتةةةةةوم  التمويةةةةةل ملشةةةةةاريع  ٨٢-١١١

التلةةةدي ملشةةةكلة سةةةوء التغذيةةةة املةةةزمن  ال سةةةيما يف صةةةفو  السةةةكان اتصةةةليني 
 وسكان اتراي  )ماليزاي(؛

ات شاملة ومعالة ملكامحة الفقر  وال سيما سوء وضع وتنفيذ سياس ٨٣-١١١
 التغذية املزمن واحلاد )النروي (؛

مواصةةلة العمةةل علةةي تنفيةةذ االسةةرتاتيجية الوطنيةةة للو،ايةةة مةةن سةةوء  ٨4-١١١
  وتعزيز بةر م  املعونةة الغذائيةة ملنةع انعةدام ٢٠٢٠-٢٠16التغذية املزمن للفرتة 

 اتمن الغذائو )ابكستان(؛
اجلهةةةود الراميةةةة إ  منةةةع واست لةةةال سةةةوء التغذيةةةة املةةةزمن   تكثيةةةف ٨5-١١١

 وخباصة بني اتطفال الذين يعيشون يف مناطق ريفية  ئية )بنما(؛
مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إ  مكامحةةة سةةوء التغذيةةة لةةد  اتطفةةال   ٨٦-١١١
 سيما يف أوساط الشعو  اتصلية )ب و(؛ وال
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حةةةة سةةةوء التغذيةةةة بةةةني اتطفةةةال تكثيةةةف جهودهةةةا الراميةةةة إ  مكام ٨7-١١١
 ليشيت(؛ - والو،اية من  )تيمور

معاجلةةةة اتسةةة ا  ا يكليةةةة للفقةةةر الةةةيت تواجههةةةا اجملتمعةةةات احملليةةةة  ٨٨-١١١
   ال سيما سوء التغذية املزمن )اجلزائر(؛اتكثر ضعفاا 

تعزيةز السياسةات والةتام  الراميةة إ  مكامحةة سةوء التغذيةة املةزمن  ٨٩-١١١
 اتمن الغذائو )كوستاريكا(؛وضمان 

ااةةةا  تةةةداب  تةةةددة لتعزيةةةز مةةةر  احللةةةول علةةةي نةةةدمات الرعايةةةة  ٩٠-١١١
 اللحية  وال سيما يف املناطق الريفية )ا ند(؛

ألايدة املةةةةوارد املوللةةةةة وإمكانيةةةةة الوصةةةةول إ  نةةةةدمات اللةةةةحة  ٩١-١١١
 العامة )مجهورية كوراي(؛

ة اللحية وااا  مجيع التةداب  الالألمةة ألايدة امليزانية املوللة للرعاي ٩٢-١١١
 للجميع دون مييز )كوت ديفوار(؛ لتعزيز نظام وطين للرعاية اللحية يكون متاحاا 

اعتماد تداب  معالة ملعاجلة انتشار لل املراهقات وضمان الوصةول  ٩٣-١١١
 إ  اللحة اجلنسية واإلجنابية والتام  التثقيفية )أملانيا(؛

هودهةةا الراميةةة إ  إاحةةة التعلةةي  اجليةةد جلميةةع اتطفةةال  مواصةةلة ج ٩4-١١١
 وال سيما الفتيات )ابكستان(؛

 مواصلة اجلهود الرامية إ  نف  معدل اتمية )ب و(؛ ٩5-١١١
تنفيةةةذ التعلةةةي  االبتةةةدائو اإللزامةةةو  وتةةةوم  املةةةوارد الالألمةةةة لكفالةةةة  ٩٦-١١١

 جودة ا ياكل اتساسية لنظام التعلي  )التتغال(؛
ااةةةا  املزيةةةد مةةةن التةةةداب  لضةةةمان حلةةةول اتطفةةةال علةةةي التعلةةةي    ٩7-١١١
 سيما اتطفال  وي اإلعا،ة الذين يعيشون يف جمتمعات تلية  ئية )أرمينيا(؛ وال

إعداد وتنفيذ برام  وم ةادرات لتشةجيع تقاسة  املسةةوليات املنزليةة  ٩٨-١١١
 اجلنسانية )هاييت(؛ورعاية اتطفال بغية القضاء علي القوالب النم ية 

العمةةل بنشةةاط علةةي حتقيةةق املسةةاواة يف اتجةةر بةةني الرجةةال والنسةةاء  ٩٩-١١١
 ؛ااا  ن وات  ات ملدا،ية )ا ند(من نالل 

مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إ  دعةة  حتقيةةق املسةةاواة بةةني اجلنسةةني عةةن  ١٠٠-١١١
وق العمةةةل طريةةةق تعزيةةةز التمثيةةةل املتةةةواألن يف مناصةةةب صةةةنع القةةةرار واملسةةةاواة يف سةةة

واتعمال احلرة  مبا يف  ل  املساواة يف اتجر واملساواة يف احللول علي القةروض 
وااةةدمات املاليةةة اتنةةر   ضةةمن تةةداب  أنةةر   مةةع إيةةالء اهتمةةام نةةا  للفتيةةات 
 والنساء من الشعو  اتصلية والسكان املنحدرين من أصل أمريقو )نيكاراغوا(؛

حة القوالب النم ية ومجيع أشكال التمييز تعزيز اسرتاتيجيات مكام ١٠١-١١١
 ضد املرأة واتشوا   وي اإلعا،ة )بنما(؛
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كفالةةة إدمةةا  النسةةاء والفتيةةات  وات اإلعا،ةةة يف مجيةةع السياسةةات  ١٠٢-١١١
 والتام  املتعلقة ابملساواة والتمييز اجلنساين )ابراغواي(؛

 اتصلية )أوروغواي(؛ااا  تداب  ملكامحة العنف والتمييز ضد الشعو   ١٠٣-١١١
مواصةةةلة سةةةن القةةةوانني وتعزيةةةز السياسةةةات الراميةةةة إ  لايةةةة املةةةرأة  ١٠4-١١١

 وتعزيز دورها يف اجملتمع )ال حرين(؛
تعزيز بر م  "االألدهار اآلمن" الذي يستهد  النساء  وات الةدنل  ١٠5-١١١

 ملتعددة القوميات(؛املنوف   مع الرتكيز علي املرأة يف املناطق الريفية )دولة بوليفيا ا
 تعزيز اجلهود الرامية إ  مكامحة العنف ضد املرأة )ملر(؛ ١٠٦-١١١
تكثيف تداب  إ كاء الوعو ملكامحة ،تل اإل خ والعنف ضةد املةرأة   ١٠7-١١١
 عن نشر توصيات اللجنة املعنية ابلقضاء علي التمييز ضد املرأة )منلندا(؛ مضالا 
ة مةةةن نةةةالل وضةةةع حةةةد ل مةةةالت مةةةن مكامحةةةة العنةةةف ضةةةد املةةةرأ ١٠٨-١١١

 العقا  يف هذا اجملال )مرنسا(؛
تكثيةةف اجلهةةود امل ذولةةة للقضةةاء علةةي ،تةةل اإل خ ومجيةةع أشةةكال  ١٠٩-١١١

 العنف املمارس علي النساء والفتيات )جورجيا(؛
تنفيةةةةذ تةةةةداب  معالةةةةة ومنسةةةةقة ملنةةةةع العنةةةةف ضةةةةد املةةةةرأة  وال سةةةةيما  ١١٠-١١١

 (؛الشاابت والفتيات )آيسلندا
تعزيةةز اجلهةةود الراميةةة إ  إجةةراء حتقيقةةات سةةريعة وتايةةدة ومعالةةة يف  ١١١-١١١

 مجيع أشكال العنف ضد املرأة وتقدمي املسةولني عنها إ  العدالة )آيسلندا(؛
تعزيةز اجلهةود الراميةة إ  منةع ومكامحةة مجيةع أشةكال التمييةز  بوسةةائل  ١١٢-١١١

لةالت للتوعيةةن وضةمان حلةول النسةاء منها تعديل التشريعات  ات الللة وإطةالق 
 ضحااي العنف علي املساعدة املناس ة وتقدمي اجلناة إ  العدالة )إي اليا(؛

ضةةةمان إمكانيةةةة اللجةةةوء إ  القضةةةاء للنسةةةاء ضةةةحااي العنةةةف  عةةةن  ١١٣-١١١
 طريق بذل جهود منسقة وشاملة علي اللعيد املةسسو )ليتوانيا(؛

العنف ضد النساء والفتيات عن طريق تعزيز مكامحة مجيع أشكال  ١١4-١١١
ضةةةمان التنفيةةةذ الفعةةةال للقةةةوانني والسياسةةةات  ات اللةةةلة  وضةةةمان الوصةةةول إ  

 العدالة والرعاية )لكسمتغ(؛
 مواصلة اجلهود الرامية إ  معاجلة مشكلة العنف املنزيل ضد املرأة )ماليزاي(؛ ١١5-١١١
ف ضةةد املةةرأة  وتةةوم  مواصةةلة اجلهةةود ملكامحةةة ،تةةل اإل خ والعنةة ١١٦-١١١

 مراكز رعاية متوللة لضحااي هذا العنف )املغر (؛
الةةةي  مةةةوارد كاميةةةة للمحةةةاك  وا ي ةةةات القضةةةائية املتوللةةةة الةةةيت  ١١7-١١١

 تنظر يف القضااي املتعلقة بقتل اإل خ وغ   من أشكال العنف ضد املرأة )ابراغواي(؛
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لرعايةةةة للنسةةةاء ضةةةحااي إنشةةةاء مراكةةةز متوللةةةة وتعزيزهةةةا لتةةةوم  ا ١١٨-١١١
 العنف )ابراغواي(؛

تنظي  لالت توعية بشأن مجيةع املسةائل املتلةلة ابلعنةف اجلنسةاين  ١١٩-١١١
 )ابراغواي(؛

تعزيةةةز النهةةةوض  مايةةةة حقةةةوق النسةةةاء والفتيةةةات  مبةةةا يف  لةةة  مةةةن  ١٢٠-١١١
 نالل القضاء علي العنف الذي يستهدمهن )التتغال(؛

ابل ةةةابع اإلجرامةةةو للعنةةةف املنةةةزيل  وتقةةةدمي  مواصةةةلة إ كةةةاء الةةةوعو ١٢١-١١١
 املسةولني عن  للمحاك  )صربيا(؛

تنفيذ املزيد من التداب  ملنع العنف ضد املرأة  مثل حلقةات العمةل  ١٢٢-١١١
التدري ية اليت نظمها مكتب الدماع عن حقوق نساء الشعو  اتصلية بشأن لايةة 

 النساء املنتميات  ذ  الشعو  )سنغامورة(؛
إنشةةةةاء آليةةةةة لتحسةةةةني تنسةةةةيق وتعزيةةةةز اتلةةةةف املةسسةةةةات املعنيةةةةة  ١٢٣-١١١

 مبشكلة العنف ضد املرأة )سلومينيا(؛
الي  املوارد الكامية للمحةاك  املتوللةة الةيت لةديها واليةة ،ضةائية  ١٢4-١١١

علةةي جةةرائ  ،تةةل اإل خ وغ هةةا مةةن أشةةكال العنةةف ضةةد املةةرأة  واملضةةو  ةةو التنفيةةذ 
 مكامحة ،تل اإل خ وغ   من أشكال العنف ضد املرأة )إس انيا(؛الكامل لقانون 

مواصةةةلة إ كةةةاء الةةةوعو ابل ةةةابع اإلجرامةةةو للعنةةةف املنةةةزيل  وااةةةا   ١٢5-١١١
 التداب  الالألمة ملقاضاة املسةولني عن هذ  اتمعال )إسرائيل(؛

مواصلة النهوض بتعزيز ولايةة حقةوق املةرأة  مبةا يف  لة  التلةدي  ١٢٦-١١١
 عنف ضد املرأة و،تل اإل خ )أ ربيجان(؛لل

تنفيةةةةذ تةةةةداب  معالةةةةة ومنسةةةةقة ملنةةةةع العنةةةةف ضةةةةد املةةةةرأة  وال سةةةةيما  ١٢7-١١١
 الشاابت والفتيات  والتأكد من مالحقة مرتكيب جرائ  العنف )بلجيكا(؛

معاجلةةة اتسةة ا  ا يكليةةة للجر ةةة املنظمةةة  مبةةا ميهةةا تلةة  املتلةةلة  ١٢٨-١١١
 كينا ماسو(؛ابلعنف اجلنسو )بور 

مواصةةلة أنشةة ة التوعيةةة بشةةأن العنةةف املنةةزيل  مبةةا يف  لةة  مقاضةةاة  ١٢٩-١١١
 ومعا، ة اجلناة )بوركينا ماسو(؛

الةةي  املةةوارد الكاميةةة مةةن أجةةل الت  يةةق الفعلةةو لقةةانون مكامحةةة  ١٣٠-١١١
،تل اإل خ وغ   مةن أشةكال العنةف القةائ  علةي نةوع اجلةنس  مبةا يف  لة  حتسةني 

 ل علي اادمات املتاحة للضحااي )كندا(؛مر  احللو 
تعزيز امل ادرات الرامية إ  توعية السكان ابل ابع اإلجرامةو للعنةف  ١٣١-١١١

 املنزيل وتقدمي املسةولني عن هذ  اجلر ة إ  العدالة )إكوادور(؛
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الرتوي  حلمالت واسعة الن اق  د  تسجيل النان ات  وال سيما  ١٣٢-١١١
ة  وخباصة نساء الشعو  اتصلية  بغية ضمان مشاركتهن الكاملة يف املناطق الريفي

 يف احلياة السياسية والعامة )هاييت(؛
مواصةةلة مكامحةةة القوالةةب النم يةةة اجلنسةةانية وتعزيةةز املسةةاواة بةةني  ١٣٣-١١١

 ليشيت(؛ -الرجال والنساء يف تويل املناصب العامة )تيمور 
ة يف مناصةب صةنع القةرار يف الق ةاع ااا  تداب  لتحسني مثيل املرأ ١٣4-١١١

 العام واحلد من مجوة اتجور بني اجلنسني )إسرائيل(؛
إنشةةةةاء آليةةةةة لةةةةزايدة مشةةةةاركة النسةةةةاء  وال سةةةةيما نسةةةةاء الشةةةةعو   ١٣5-١١١

اتصةةلية  يف املناصةةب الرئيسةةية للسةةل ات الةةثالخ يف الدولةةة  ويف عمليةةات صةةنع 
 القرار )كوستاريكا(؛

  وإصةةدار شةةهادات مةةيالد جلميةةةع يل املواليةةد جمةةةا ا ضةةمان تعمةةي  تسةةج ١٣٦-١١١
 اتطفال املولودين يف إ،لي  الدولة  وخباصة أطفال جمتمعات الشعو  اتصلية )التتغال(؛

مواصةةةلة تعزيةةةز نظةةةام لايةةةة اتطفةةةال يف ال لةةةد عةةةن طريةةةق اعتمةةةاد  ١٣7-١١١
 اإلصالحات الالألمة  واعتماد هن  ،ائ  علي حقوق اإلنسان )ملديف(؛

مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إ  التةةدريب علةةي الرعايةةة املثلةةي ل طفةةال  ١٣٨-١١١
وكفالة وصو   إ  التعلي  والرعاية اللةحية  وتنفيةذ الةتام  االجتماعيةة الفعالةة يف 

 هذ  اجملاالت )املغر (؛
ضةةمان حيةةاة وسةةالمة اتطفةةال واملةةراهقني املةةودعني يف دور اإليةةواء  ١٣٩-١١١

تقةةدمي التعويضةةات املناسةة ة عةةن اتضةةرار  وحظةةر العقةةا  ال ةةدين التابعةةة للدولةةة  و 
ل طفال يف مجيةع اتمةاكن  وإلغةاء االسةتثناءات القانونيةة الةواردة يف القةانون املةدين 

 والقانون العام )مجهورية منزويال ال وليفارية(؛
وضع سياسة حلمايةة اتطفةال واملةراهقني  ةد  حتسةني لةايته  مةن  ١4٠-١١١

جلةةةةرائ  املرتك ةةةةة ضةةةةده   والتلةةةةدي للعةةةةدد الك ةةةة  مةةةةن حةةةةاالت لةةةةل العنةةةةف وا
 املراهقات )مرنسا(؛

ألايدة اجلهةةةود الراميةةةة إ  القضةةةاء علةةةي عمةةةل اتطفةةةال  عةةةن طريةةةق  ١4١-١١١
 إجراء عمليات تفتيل منتظمة تماكن العمل )اليو ن(؛

ابتطفةال وعمةل إبقاء وتوسيع ن اق امل ادرات القائمة ملكامحة اال ةار  ١4٢-١١١
اتطفةةال  ولايةةة اتطفةةال مةةن االسةةتغالل اجلنسةةو وغةة   مةةن أشةةكال الةةرق املعاصةةرة  

 سيما عن طريق تعزيز عمليات التسجيل عند الوالدة )الكرسو الرسويل(؛ وال
 تعزيز نظام لاية اتطفال من االستغالل )دولة لي يا(؛ ١4٣-١١١
د مةةن تعةةرض اتطفةةال للعمةةل اعتمةاد تةةداب  ملموسةةة  ةةد  إ  احلة ١44-١١١

مةةن عمةل اتطفةال وأسةةوأ  ناليةاا  واالسةتغالل اجلنسةو   ية  تلةة ح غواتيمةاال بلةداا 
 أشكال  )بنما(؛
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تكثيةةةةف عمليةةةةات تفتةةةةيل أمةةةةاكن العمةةةةل مةةةةع الرتكيةةةةز علةةةةي عمةةةةل  ١45-١١١
 اتطفال ومالحقة املوالفني للتشريعات املتعلقة بعمل اتطفال )سلوماكيا(؛

 داب  لاية اتطفال من مجيع أشكال العنف )سري النكا(؛تعزيز ت ١4٦-١١١
مواصلة ت وير برام  املساعدة اال،تلةادية لك ةار السةن واتشةوا   ١47-١١١

  وي اإلعا،ة )دولة لي يا(؛
احلفاظ علي التزامها بضمان متةع اتشةوا   وي اإلعا،ةة الكامةل  ١4٨-١١١

 جبميع حقو،ه  )ب و(؛
الوصول إ  العدالةة وسارسةة احلقةوق السياسةية ضمان تكامة مر   ١4٩-١١١

 ل شوا   وي اإلعا،ة )إسرائيل(؛
 إدما  اتطفال املعا،ني يف النظام التعليمو )ال حرين(؛ ١5٠-١١١

وأحاط  نظرت غواتيماال يف التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور الواردة أد     -١١٢
 :علماا  ا

االنتيةةةاري الثةةةاين امللحةةةق ابلعهةةةد الةةةدويل التلةةةديق علةةةي التوتوكةةةول  ١-١١٢
 ااا  ابحلقوق املدنية والسياسية  ا اد  إ  إلغاء عقوبة اإلعدام )اجل ل اتسود(؛

النظر يف التلديق علي التوتوكول االنتياري الثةاين امللحةق ابلعهةد  ٢-١١٢
 الدويل ااا  ابحلقوق املدنية والسياسية )جورجيا(؛

توتوكةةول االنتيةةاري الثةةاين امللحةةق ابلعهةةد الةةدويل التلةةديق علةةي ال ٣-١١٢
 س انيا(؛إااا  ابحلقوق املدنية والسياسية  ا اد  إ  إلغاء عقوبة اإلعدام )

التلةةديق علةةي العهةةد الةةدويل ااةةا  ابحلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية   4-١١٢
يةةةةة والعهةةةةد الةةةةدويل ااةةةةا  ابحلقةةةةوق اال،تلةةةةادية واالجتماعيةةةةة والثقاميةةةةة  واالتفا،

 الدولية حلماية مجيع اتشوا  من االنتفاء القسري )أوكرانيا(؛
التلةةديق علةةي التوتوكةةول االنتيةةاري الثةةاين امللحةةق ابلعهةةد الةةدويل  5-١١٢

 ااا  ابحلقوق املدنية والسياسية )مجهورية منزويال ال وليفارية(؛
النظةةةةر يف التلةةةةديق علةةةةي التوتوكةةةةول االنتيةةةةاري التفا،يةةةةة حقةةةةوق  ٦-١١٢

 جراء تقدمي ال الغات )أوروغواي(؛املتعلق إب فل ال
التلديق علي التوتوكول االنتياري التفا،ية حقةوق ال فةل املتعلةق  7-١١٢

 إبجراء تقدمي ال الغات )أ ربيجان(؛
التلةةةةديق علةةةةي االتفا،يةةةةة الدوليةةةةة حلمايةةةةة مجيةةةةع اتشةةةةوا  مةةةةن  ٨-١١٢

 ؛االنتفاء القسري )العراق( )اجل ل اتسود( )س اليون(
النظةةر يف التلةةديق علةةي االتفا،يةةة الدوليةةة حلمايةةة مجيةةع اتشةةوا   ٩-١١٢

 (؛أوروغوايمن االنتفاء القسري )
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النظةةةر يف إمكانيةةةة التلةةةديق علةةةي االتفا،يةةةة الدوليةةةة حلمايةةةة مجيةةةع  ١٠-١١٢
اتشةةوا  مةةن االنتفةةاء القسةةري  ومواءمةةة التشةةريعات الوطنيةةة مةةع هةةذا اللةة  

 )إكوادور(؛
 189النظةةر يف التلةةديق علةةي اتفا،يةةة منظمةةة العمةةل الدوليةةة ر،ةة   ١١-١١٢

 )الفل ني(؛  ٢٠11بشأن العمال املنزليني لعام 
التلةةةةديق علةةةةي اتفا،يةةةةة منظمةةةةة العمةةةةل الدوليةةةةة املتعلقةةةةة ابلعمةةةةال  ١٢-١١٢

 ( )مجهورية منزويال ال وليفارية(؛189)ر،   ٢٠11املنزليني  
علةةةي أسةةةاس اجلةةةدارة عنةةةد انتيةةةار اعتمةةةاد عمليةةةة انتيةةةار مفتوحةةةة  ١٣-١١٢

مرشةةةحني  ي ةةةات معاهةةةدات اتمةةة  املتحةةةدة )اململكةةةة املتحةةةدة لتي انيةةةا العظمةةةي 
 الشمالية(؛ آيرلنداو 

إنشاء جلنة وطنية لل ح  عةن ضةحااي االنتفةاء القسةري وغة   مةن  ١4-١١٢
 أشكال االنتفاء )السلفادور(؛

اهيةة وجةرائ  التعلةب تعةديل التشةريعات للمعا، ةة علةي جةرائ  الكر  ١5-١١٢
القائ  علي التمييز  وال سيما يف حاالت العرق أو امليل اجلنسو أو ا وية اجلنسانية 

 أو التع   )إسرائيل(؛
اعتمةةةةةاد تةةةةةداب  توعيةةةةةة لضةةةةةمان عةةةةةدم تعةةةةةرض املثليةةةةةات واملثليةةةةةني  ١٦-١١٢

ومزدوجو امليل اجلنسو ومغايري ا وية اجلنسانية وحةاملو صةفات اجلنسةني للتمييةز 
 علي أساس امليل اجلنسو وا وية اجلنسانية )أوروغواي(؛

تعزيةةز ضةةمان احةةرتام حقةةوق اإلنسةةان للمثليةةات واملثليةةني ومزدوجةةو  ١7-١١٢
امليل اجلنسو ومغايري ا ويةة اجلنسةانية وحةاملو صةفات اجلنسةني  الةذين يتعرضةون 

 سا(؛يف بع  اتحيان للتمييز أو حىت اجلرائ  املرتك ة بدامع الكراهية )مرن
وضةةع إطةةار تشةةريعو وتنفيةةذ سياسةةات عامةةة ولةةالت توعيةةة اجتماعيةةة  ١٨-١١٢

 للقضاء علي العنف والتمييز علي أساس امليول اجلنسية وا وية اجلنسانية )نيوأليلندا(؛
تعةةةةديل القةةةةانون اجلنةةةةائو للمعا، ةةةةة علةةةةي جةةةةرائ  الكراهيةةةةة وجةةةةرائ   ١٩-١١٢

ا ويةةةةة اجلنسةةةةانية واالةةةةائ  التعلةةةةب االجتمةةةةاعو القةةةةائ  علةةةةي امليةةةةل اجلنسةةةةو و 
 اجلنسية )سلومينيا(؛

اعتماد تداب  حلماية احلياة والسالمة ال دنية والنفسية للمثليةات واملثليةني  ٢٠-١١٢
 ومزدوجو امليل اجلنسو ومغايري ا وية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسني )شيلو(؛

ولة مةن جانةب ت  يق اال،رتاح الداعو إ  تنفيذ مشاورة منهجية مق  ٢١-١١٢
 سل ات شعب كيتشو بشأن املسائل  ات الللة ابلشعو  اتصلية )ب و(؛

وضع إطةار ،ةانوين لالعةرتا   قةوق الشةعو  اتصةلية يف الوصةول  ٢٢-١١٢
إ  أراضةةةيها وإدارة مواردهةةةا ال  يعيةةةة  واملشةةةاركة يف عمليةةةات صةةةنع القةةةرار بشةةةأن 

 ية(؛املسائل اليت  مها )مجهورية منزويال ال وليفار 
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اعتماد تشريعات لتجةرمي نشةر أي أمكةار ،ائمةة علةي التفةوق اإلثةين  ٢٣-١١٢
أو الكراهيةةةةة أو أي حتةةةةري  علةةةةي التمييةةةةز العنلةةةةري أو أي أعمةةةةال  ات دوامةةةةع 

 عنلرية )التاأليل(؛
ت  يةةةق و،ةةةف انتيةةةاري ر ةةةو لتنفيةةةذ أحكةةةام اإلعةةةدام  ةةةد  إلغةةةاء  ٢4-١١٢

 عقوبة اإلعدام )آيسلندا(؛
 يف ااا  اا وات الالألمة إللغاء عقوبة اإلعدام )إي اليا(؛النظر  ٢5-١١٢
اإلعةةالن عةةن و،ةةف انتيةةاري لفةةرض عقوبةةة اإلعةةدام والعمةةل علةةي  ٢٦-١١٢

إلغةةاء هةةذ  العقوبةةة  مبةةا يف  لةة  عةةن طريةةق التلةةديق علةةي التوتوكةةول االنتيةةاري 
 الثاين للعهد الدويل ااا  ابحلقوق املدنية والسياسية )نيوأليلندا(؛

 إلغاء عقوبة اإلعدام )التتغال( )كوستاريكا( )مجهورية منزويال ال وليفارية(؛ ٢7-١١٢
 إلغاء عقوبة اإلعدام  علي النحو املوصي ب  سابقاا )سلومينيا(؛ ٢٨-١١٢
إعالن و،ف انتياري  كة  القةانون لعقوبةة اإلعةدام  ةد  إلغائهةا   ٢٩-١١٢

لثاين للعهد الدويل ااا  ابحلقةوق والنظر يف التلديق علي التوتوكول االنتياري ا
 املدنية والسياسية )سلومينيا(؛

 (؛ليشيت -تيمور إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت ) ٣٠-١١٢
التلةةديق علةةي التوتوكةةول االنتيةةاري الثةةاين للعهةةد الةةدويل ااةةا   ٣١-١١٢

 ابحلقوق املدنية والسياسية  ا اد  إ  إلغاء عقوبة اإلعدام )أنغوال(؛
إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدام ر يةةاا والتلةةديق علةةي التوتوكةةول االنتيةةاري  ٣٢-١١٢

 الثاين امللحق ابلعهد الدويل ااا  ابحلقوق املدنية والسياسية )أسرتاليا(؛
إلغةةةةاء عقوبةةةةة اإلعةةةةدام يف التشةةةةريعات الوطنيةةةةة عةةةةن طريةةةةق اعتمةةةةاد  ٣٣-١١٢

 ية )كوت ديفوار(؛بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام بلورة هنائ ٥1٠٠القانون ر،  
املعةةةروض علةةةي الكةةةونغرس  ٣٥9٠اعتمةةةاد مشةةةروع القةةةانون ر،ةةة   ٣4-١١٢

حالياا بشأن اللجنة املعنية ابل ح  عن ضحااي االنتفاء القسري وأشكال االنتفاء 
 اتنر  )املكسي (؛

وضع حد الستودام نظام العدالة اجلنائيةة مةن أجةل اويةف و ديةد  ٣5-١١٢
ملنظمةات االجتماعيةة واملةدامعني عةن حقةوق اإلنسةان و ميل ووصة  اللةحفيني وا

املهتمةةني ابلةةدماع عةةن احلقةةوق اال،تلةةادية واالجتماعيةةة والثقاميةةة وال ي يةةة وحقةةوق 
 الشعو  اتصلية )مجهورية منزويال ال وليفارية(؛

تنفيذ نتائ  احلوار الوطين بشأن اإلصةالحات الدسةتورية يف جمةال العدالةة  ٣٦-١١٢
 د  إجراء مشاورات مةع مجيةع أصةحا   ٢٠16إليها يف ش اط/متاير اليت مت التوصل 

 املللحة بشأن اإلجراءات الالألمة لتعزيز نظام العدالة يف غواتيماال )املكسي (؛
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إنشاء آليةات النتيةار القضةاة تسةت عد اةاطر التسةييس أو تضةار   ٣7-١١٢
والقضةةائية للمحكمةةة امللةةا   وضةةمان أن يكفةةل م ةةدأ الفلةةل بةةني املهةةام اإلداريةةة 

 العليا يكفل االستقالل واحلياد الكاملني للسل ة القضائية يف غواتيماال )سويسرا(؛
ااةةا  اا ةةوات الراميةةة إ  اعتمةةاد وتنفيةةذ اإلصةةالحات الدسةةتورية  ٣٨-١١٢
بشةةأن تعيةةني أعضةةاء السةةل ة القضةةائية  ومةةن شةةأن  لةة  أن يسةةاعد  ٢٠16لعةةام 

 (؛علي ضمان استقال ا )أسرتاليا
إضفاء ال ابع الالمركزي علي اللجنة الدولية ملناهضة اإلمةالت مةن  ٣٩-١١٢

 العقا  يف غواتيماال  ي  تغ و مجيع املناطق )منلندا(؛
التأكةةةد مةةةن أن اللجنةةةة الدوليةةةة ملناهضةةةة اإلمةةةالت مةةةن العقةةةا  يف  4٠-١١٢

غواتيمةةاال ،ةةادرة علةةي العمةةل دون تةةدنل املةسسةةات احلكوميةةة  وضةةمان اسةةتمرار 
تةةةوم  القيةةةادة املةهلةةةة لالضةةة الع جبهةةةود املةسسةةةات احلكوميةةةة الرئيسةةةية املعنيةةةة 

 مبكامحة الفساد )الوالايت املتحدة اتمريكية(؛
تعزيةز التةداب  الراميةةة إ  تسةريع التقةدم احملةةرأل يف تاكمةات مةةرتكيب  4١-١١٢

للقضةةةاة  أعمةةةال اإلابدة اجلماعيةةةة واجلةةةرائ  ضةةةد اإلنسةةةانية وتةةةوم  احلمايةةةة الالألمةةةة
 الذين شاركوا يف هذ  التحقيقات )اترجنتني(؛

النظر يف إمكانية حتديد الدنل اتساسو الشةامل  ةد  مواصةلة نفة   4٢-١١٢
 مستوايت الفقر وعدم املساواة  وحتسني نظام احلماية االجتماعية القائ  )هاييت(؛

اعتمةةةاد سياسةةةة واسةةةرتاتيجية لتةةةوم  نةةةدمات صةةةحية تراعةةةو تعةةةدد  4٣-١١٢
لثقامةات مةع ات ةاع هنةة  يقةوم علةي احلقةوق اجلنسةةانية ومراعةاة احلساسةيات  وكفالةةة ا

مجلةةة أمةةور منهةةا تةةوم  نةةدمات اللةةحة اجلنسةةية واإلجنابيةةة للجميةةع  وال سةةيما يف 
 املناطق الريفية )هندوراس(؛

اعتمةةةةةاد تةةةةةداب  معالةةةةةة ملعاجلةةةةةة ارتفةةةةةاع معةةةةةدالت لةةةةةل الفتيةةةةةةات  44-١١٢
ن بفعاليةةةةةة إ  الرعايةةةةةة اللةةةةةحية اجلنسةةةةةية واإلجنابيةةةةةة واملراهقةةةةةات  وكفالةةةةةة وصةةةةةو 

 واادمات والتام  التثقيفية )آيسلندا(؛
ضمان احرتام احلقوق اجلنسية واإلجنابية وااا  التداب  الالألمة ملنةع  45-١١٢

 حاالت احلمل امل كر  وال سيما من نالل التوعية والتثقيف اجلنسو )لكسمتغ(؛
الالألمةةة ملنةةع لةةل املراهقةةات عةةن طريةةق تةةوم  التثقيةةف ااةةا  التةةداب   4٦-١١٢

 اجلنسو الشامل واادمات املتكاملة لللحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني )السويد(؛
اعتمةةةةةاد تةةةةةداب  معالةةةةةة ملعاجلةةةةةة ارتفةةةةةاع معةةةةةدالت لةةةةةل الفتيةةةةةةات  47-١١٢

بيةةةةةة واملراهقةةةةةات  وكفالةةةةةة وصةةةةةو ن بفعاليةةةةةة إ  الرعايةةةةةة اللةةةةةحية اجلنسةةةةةية واإلجنا
 واادمات والتام  التثقيفية )بلجيكا(؛

اعتماد تداب  عملية لتعزيز التمثيل املتكامي للرجال والنساء يف املناصب  4٨-١١٢
 العامة لضمان املساواة يف اتجر ويف ظرو  عمل مرضية جلميع املواطنني )التتغال(؛
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جلميةةةةع ااةةةةا  مجيةةةةع التةةةةداب  الالألمةةةةة مةةةةن أجةةةةل التنفيةةةةذ اللةةةةارم  4٩-١١٢
 التشريعات املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني )بوركينا ماسو(؛

وضةةةع بةةةرام  واسةةةرتاتيجيات حكوميةةةة ملنةةةع انتهاكةةةات حقةةةوق اإلنسةةةان  5٠-١١٢
 للقوانني القائمة اليت صد،  عليها الدولة )نيوأليلندا(؛ للنساء  وال سيما املثليات  ومقاا 

اتولويةةة للمقاضةةاة علةةي ااةةا  ن ةةوات مةةن أجةةل إع ةةاء مزيةةد مةةن  5١-١١٢
عةن     مضةالا العنف والتمييز ضد املرأة ومغةايري ا ويةة اجلنسةانية واملتحةولني جنسةياا 

 )أسرتاليا(؛ كفالة وصول الضحااي إ  العدالة
عدم  ةرمي عمليةات إهنةاء احلمةل يف حةاالت االغتلةا  وسةفاح احملةارم  5٢-١١٢

 العقابية املتعلقة بذل  )الدامنرك(؛وتشوهات اجلنني الشديدة  وإلغاء مجيع التداب  
تعزيةةةةز تةةةةداب  و،ائيةةةةة للنسةةةةاء والفتيةةةةات ضةةةةحااي العنةةةةف اجلنسةةةةو  5٣-١١٢

ولةايتهن وإعةادة أتهةيلهن عةن طريةةق تةوم  نةدمات متوللةة يف اجملةاالت ال ةةب 
 النفسو والقانون والرعاية ال  ية )التاأليل(؛

بشةةأن اإلعا،ةةة  ٥1٢٥تسةةريع اعتمةةاد مشةةروع القةةانون اإلطةةاري ر،ةة   54-١١٢
 من أجل املسامهة يف تنفيذ وإعمال اتفا،ية حقوق اتشوا   وي اإلعا،ة )إس انيا(؛

ضمان احرتام احلقوق واحلرايت اتساسية ل شةوا   وي اإلعا،ةة  55-١١٢
عن طريق إلغاء كامة سارسات التعقي  واإلجهاض القسريني للنساء والفتيات  وات 

 ومعا، ة مرتك يها )اترجنتني(ناإلعا،ة والتحقيق ميها 
مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هةذا التقريةر تعةت عةن مو،ةف الدولةة  -١١٣

وال ين غو أن يفهة  أهنةا حتظةي بتأييةد )الدول( اليت ،دمتها و/أو الدولة موضوع االستعراضن 
  .الفريق العامل بكامل 
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 املرمق

 تشكيلة الومد  
[English/Spanish only] 
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Publica y Asistencia Social; 

• Licenciado Juan Pablo López Díaz, Comisionado Presidencial contra la 
Discriminación y Racismo (CODISRA); 

• Licenciada Ofelia González, Secretaria Privada y de Asuntos Estratégicos, 
Ministerio Publico; 

• Licenciado Carlos Hugo Avila, Director de Derechos Humanos, Ministerio de 
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• Licenciado René Armando Lam España, Director de Asuntos Jurídicos, Ministerio 
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• Ingeniero Otto Estuardo Velásquez Vásquez, Director de Planificación y 
Monitoreo, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN); 

• Licenciada Claudia Lorena Sigüenza Alvarado, Investigación e Informes de 
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de 
Derechos Humanos (COPREDEH); 

• Licenciada María José del Águila Castillo, Ministro Consejero de la Misión 
Permanente de Guatemala ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; 

• Doctor Gabriel Orellana Zabalza, Consejero de la Embajada de Guatemala en 
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de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales en Ginebra; 
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Internacionales en Ginebra; 
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• Licenciado Esteban Mollinedo, Director Fortalecimiento Institucional Instituto 
Defensa Pública Penal. 

    


