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مقدمة
 -١عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور الاداملا املنادو ب جدا قدرار قلد قد
اإلنس ددان ١/5ا دورت ددث الةامن ددة والعاد درين الفد د ة م ددن  ٦إىل  ١7تاد درين الة ددا /ن فمرب .٢٠١7
واسددتعرض الالددة ي ات مدداال اللسددة السادسددة املعقد دة  ٨تادرين الةددا /ن فمرب .٢٠١7
وترأس وفد ي ات ماال رئ اللجنة الرائس ة لتنس ق الس اسة التنف ذية م ددان قد اإلنسدانا
خد رخي ل د ي ب راي د ريد  .واعتمددد الفريددق العامددل التقريددر املتعلددق بغ ات مدداال جلسددتث الرابعددة
عارة املعق دة  ١4تارين الةا /ن فمرب .٢٠١7
 -٢و  ١٣شد ددباط/فرباير ٢٠١7ا اختد ددار قل د د ق د د اإلنسد ددان فريد ددق املقد ددررين التد ددا
(اجملم عة الةالث ة) لت سري استعراض الالة ي ات ماال :إك ادور وكروات ا واهلند.
 -٣ووفق دال للفق ددرة  ١5م ددن مرف ددق ق درار قل د ق د اإلنس ددان ١/5ا والفق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره ٢١/١٦ا صدرت ال اثئق التال ة أليراض استعراض الالة ي ات ماال:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقال للفقرة (١5أ) ()A/HRC/WG.6/28/GTM/1؛

(ب) جتم ع للمعل مات أعدتث مف ض ة األمم املتحددة السدام ة لقد
للفقرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/28/GTM/2؛
(ج)
و.)Corr.1

مد جأ أعدتددث املف ضد ة السددام ة وفقدال للفقددرة (١5ج)

اإلنسدان وفقدال

(A/HRC/WG.6/28/GTM/3

 -4وأُ لت إىل ي ات مداال عدن طريدق اجملم عدة الةالث دة قائمدة مسدائل أعددًا مسدبقال كدل مدن
أوروي ا والربازيل والربتغال وبلج كا وسل ف ن ا والسد يد ول تتنادتاين واململكدة املتحددة لربياان دا
العظمددو وآيرلندددا الاددمال ة والنددرويل والد الحت املتحدددة األمريك ددة .وعكددن االطددال علددو األسد لة
امل قع الابكي اخلارجي لالستعراض الدور الاامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5كرر وفد ي ات ماال أتك دد التأامادا الراسدح اب د ام وضدمان قد اإلنسدان وتعأيأًدا .وأشدار
إىل املظدداًرات السددلم ة الدديت نظماددا شددعا ي ات مدداال علددو اليددع د ال د طين أيل ل/سددبتمرب ٢٠١5
متتضت عن نتائل اترخي ةا وأفضت إىل استقالة رئ مجا رية ي ات ماال وانئبث دون إراقة دماء.
وقد كاان متامني ابلفساد وتعكف احملاكم ال طن ة ال ال علو النظر قض ت اما.
 -٦وأظار تغلدا ي ات مداال علدو تلدز األزمدة الس اسد ة قد ة الدسدت ر وسدالمة أداء سدلاات
الدولة .وقد عني الك نغرس ك مة انتقال دةا وتد ج تعبدري شدعا ي ات مداال عدن سد ادتث ابنتتداب
الرئ اخلمسني لغ ات ماالا ج مي م رال كابريراا للف ة .٢٠٢٠-٢٠١٦
 -7وتعرب ي ات ماال عن امتناهنا لم ع الدول اليت شداركت االسدتعراض الددور الادامل
الةددا املتعلددق هبدداا وأشددارت إىل أهنددا وافقددت علددو  ١١١مددن الت صد ات اليددادرة عددن االسددتعراض
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وأ اطددت علم دال ب  ٢7ت صد ة .كمددا قدددمت  5التأامددات ط ع ددة .وي ات مدداال رييددة علددو تقددد
تقرير عن اإلجراءات اهلامة اليت اختذهتا لتنف ذ تلز الت ص ات.
 -٨وذكر ال فد أن الدولة تق م ال ال بتنف ذ  ٦٣س اسة مت إقرار  ٣٣منادا بدني عدامي ٢٠١٢
و .٢٠١7وجيرى وضع س اسة وطن ة لق اإلنسان ًي للف ة .٢٠٢١-٢٠١7
 -٩وتب ددذل ي ات م دداال ك ددل م ددا وس ددعاا لل ف دداء ابلتأاماهت ددا الدول ددة املتعلق ددة بتق ددد التق ددارير
الدوريددة إىل ً ددات املعاًدددات التابعددة لدمددم املتحدددةا ولت سددري زحرات اإلجدراءات اخلاصددة التابعددة
جملل ق اإلنسانا من بني جاات أخرى.
 -١٠وتعمد ددل املف ض د د ة السد ددام ة لق د د اإلنسد ددان ي ات مد دداال مند ددذ عد ددام ٢٠٠5ا ببد ددادرة مد ددن
الك مةا وقد ُجدددت واليتادا مدن قلبدل رئد الما ريدة أيل ل/سدبتمرب  .٢٠١7وتعدرب ي ات مداال
عن سرورًا بأحرة املف ض السامي لق اإلنسان إىل البلد تارين الةا /ن فمرب .٢٠١7
 -١١وسددلط ال فددد الض د ء علددو االتفددا الةالثددي امل قددع بددني الك مددة و ةلددي العمددال وأرابب
العملا والذ سم الاك ى املقدمة ب جا املادة  ٢٦من دست ر منظمة العمل الدول ة.
 -١٢و أحر/م دداي ٢٠١4ا ج ددرت امل افق ددة عل ددو الس اس ددة العام ددة للتع دداي والقض دداء عل ددو
العني درية والتم ددأ العنيددر ا وعلددو الس اسددة املتعلقددة يضددفاء الاددابع امل سسددي علددو الك دداانت
ذات ال الحت املتتيية معالة ق الاع ب األصل ة.
 -١٣واعتمدددت عدددة صددك د للتيددد رفددة االجتددار ابألشددتاع .ومددن األمةلددة علددو ذلددز
بروت ك ل للتنس ق املا د بني ال كاالت باون تد فري المايدة واملسداعدة لضدحاح االجتدار ابلبادرا
الذ اعتمد عام .٢٠١5
 -١4وتعكف ي ات ماال علدو تنف دذ عمل دة ميدالة وطن دة بادون داالت االختفداء القسدر .
وحيظدو ماددرو القددان ن  ٣5٩٠ب افقددة كبددرية الكد نغرس مدن أجددل إنادداء لنددة وطن ددة للبحد
عددن ضددحاح االختفدداء القسددر ويددريه مددن أشددكال االختفدداءا وللتيددديق علددو االتفاق ددة الدول ددة
لماية مج ع األشتاع من االختفاء القسر .
 -١5و ال قددت نفسددثا ًندداد آل ددات وطن ددة قائمددةا مةددل إج دراء التحق قددات اخلاصددة الددذ
يضالع بث مكتا املدافع عن ق اإلنسانا وًنداد داالت ق دد التحق دق مدن جاندا مكتدا
املدعي العام لق اإلنسان.
 -١٦وف م ددا يتعل ددق بكافح ددة اإلف ددالت م ددن العق ددابا مت ت س د ع نا ددا عم ددل ش ددعبة مكافح ددة
الفسدداد التابعددة ملكتددا االدعدداء العدداما وتت دولف ال دال مددن  ١٢مكتددا ادعدداء ي جددد أ دددًا
مكتدا املراقددا املدا العددام .وقدد دددثت زحدة عددد الاددكاوى املتعلقدة ابلفسدداد خدالل الفد ة
بددني ع ددام  ٢٠١٢و أيران/ي ن ددث ٢٠١7ا وفُرض ددت ج دأاءات للمعاقب ددة علددو  ٢47ال ددة خ ددالل
تلز الف ة.
 -١7وجددت الك مة والية اللجنة الدول دة ملناًضدة اإلفدالت مدن العقداب ي ات مداال ملددة
سددنتني إضدداف تني لتمك ناددا مددن م اصددلة التحق قددات املتعلقددة ابهل ددات امل ازيددة واملنظمددات األمن ددة
السدرية .ون ًددت ي ات مدداال ابلدددعم املقدددم مددن اللجنددة الدول ددة إىل مكتددا االدعدداء العددام والاددرطة
املدن ة ال طن ة من أجل بناء القدرات قال التحق ق واملال قة النائ ة.
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 -١٨وف م د ددا خي د ددو ال د ددق اهل ي د ددةا أطل د ددق مكت د ددا التس د ددج ل ال د د طين ما د ددروعال جتريب د د دال
عددام  ٢٠١5لنظددام اإلخاددار املبكددر ابل د الدات .ومت تنف ددذ ماددرو النظددام  ٢٠١٦نظ درال ألثددره
اإلجيايب .و الف ة بني عامي  ٢٠١٣و٢٠١٦ا فُتح  ٢٣٩مكتا تسج ل لير األطفال يري
املسجلني .ونت جة لذلزا مت تسج ل  44٣ 774شتيال.
 -١٩ومتددت امل افقددة علددو العمل ددة الرمس ددة للتبددينا وخددالل الفد ة بددني عددامي  ٢٠١٢و٢٠١4ا
نظ ددرت امل سس ددات املعن ددة  ١١٦ملفد دال مل يُب ددت ف ا دداا وًن دداد  4دداالت مل تُس ددتكمل بع ددد.
و ددت بعض املتالفات ومت ت ق ف األشتاع املعن ني.
 -٢٠و  ٣تا درين الةددا /ن فمرب ٢٠١4ا جددرت امل افقددة علددو س اسددة ماددرو تا د ت
وأُناددل قل د للتحق ددق واملتابع ددة ع ددام  .٢٠١5ومت ددت امل افق ددة عل ددو تع يض ددات فردي ددة ُدفع ددت
ل ا  ١ ٩٢٩أسرة بني عامي  ٢٠١5و.٢٠١٦
 -٢١واس ددتجابة للت دددابري اال ازي ددة ال دديت وض ددعتاا اللجن دة األمريك ددة لق د اإلنس ددان لفائ دددة
مرضددو مستاددفو ف ددديريك م د را ال د طين لدم دراض العقل ددةا ُاختددذت عدددة إج دراءاتا بددا ذلددز
سددحا الاددرطة املدن ددة ال طن ددة مددن مرافددق املستاددفوا ومراجعددة واسددتكمال بروت ك د الت إدخددال
امليابني أبمراض عقل ة إىل املستافو والتعامل معام ومعالتام.
 -٢٢وتت ىل وكالة وزارة األمن وزارة الداخل ة تنسد ق حتل دل االعتدداءات علدو املددافعني عدن
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.
 -٢٣و إطار متابعة ت ص ات اللجنة املعن ة حبق
عمل للف ة .٢٠٢١-٢٠١7

األشتاع ذو اإلعاقةا أُطلقدت خادة

 -٢4وأك دددت ي ات م دداال التأاما ددا أبً ددداس التنم ددة املس ددتدامة .وتا ددكل التحد د يالت النقدي ددة
املاددروطة قددا التعل د م واليددحة مةدداالل علددو ال دربامل االجتماع ددة القائمددة الدديت ترمددي إىل تنف ددذ
س اسددات التعلد م واليددحة والتغذيددة واإلنتدداج ابلنسددبة لدشددتاع الددذين يع ا د ن فقددر أو فقددر
مدددقع .ومددن األمةلددة األخددرى ب درانمل الأراعددة األس دريةا الددذ يادددس إىل تعأيددأ االقتيدداد الريفددي
واملسامهة الد من س ء التغذية املأمن لدى األطفال دون سن الةان ة.
 -٢5وبدأ نفاذ القان ن الديدد للاجدرة ن سدان/أبريل  .٢٠١7وًد يتضدمن أ كامدال ترمدي
إىل تعأيأ أمن املااجرين واالع اس ابلق الكامل اهلجرة وا ام ق املااجرين.
 -٢٦وعددرض املعاددد العددام للدددفا النددائي قضد تني علددو احملكمددة األمريك ددة لقد اإلنسددان مكنتددا
احملكم ددة العل ددا م ددن مراجع ددة الك ددم وختف ددف عق ب ددة اإلع دددام إىل الس ددجن قض دداح س ددابقة وال ق ددة.
و  ٢4تاد درين األول/أكتد د بر ٢٠١7ا وافق ددت احملكم ددة الدس ددت رية عل ددو طل ددا املراجع ددة الدس ددت رية
املتعلق ب قف تاب ق عق بة اإلعدام ال ارد القان ن النائي وقان ن مكافحة االجتار ابملتدرات.
 -٢7وبغ ددة تعأيددأ الا د د الرام ددة إىل التيددد للعنددف ضددد امل درأةا زادت احملكمددة العل ددا عدددد
اهل ات القضائ ة املتتيية إىل  ١٢ ٢٩من مقاطعات البلد البالغ عددًا  ٢٢مقاطعة.
 -٢٨واعتمدددت الس ددلاة القضددائ ة ومكت ددا املدددعي الع ددام ومعاددد ال دددفا النددائي س اس ددات با ددون
املسدداواة بددني النسددني وال ص د ل إىل العدالددةا وأناددوت آل ددات لرصددد تنف ددذًا .و آذار/مددارس ٢٠١7ا
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أناو مكتا االدعداء العدام أماندة للمدرأةا وًدي ال ددة املسد ولة عدن تعأيدأ س اسدات املسداواة بدني
النسني داخل امل سسة.
 -٢٩وعأزت السلاة القضائ ة و دة املراقبة والرصد والتق م اهل ات املتتيية الديت تنظدر
جدرائم قتددل اإلانغ ويريًدا مددن أشدكال العنددف ضدد املدرأة .و آب/أيسدا ٢٠١٦ا أُناددل
مكتا املدعي العام املعين حباالت قتل اإلانغ.
 -٣٠ولتلب ددة اال ت اج ددات األساس د د ة لدس ددر واألش ددتاع املتض ددررين م ددن أ ك ددام اإلخ ددالء
القضائيا أطلقت الك مة برانقدال إنسدان ال يقد م علدو ا د ام الربوت كد الت الدول دةا ويد فر الرعايدة
الااملة لتلز الماعات.
 -٣١واسددتجابة للت صد ات املقدمددة مددن الدددول الد اردة التقددارير السددابقةا اختددذت ي ات مدداال
تدددابري إلخ دراج األطفددال م ددن م سسددات الرعاي ددةا مددع مراع دداة ميددا الاف ددل الفضددلو .وأعرب ددت
الك مددة عددن أسددفاا للموسدداة الدديت دددثت دار رعايددة األطفددال فريخددني د ال أس نس د ن ا
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.
 -٣٢وت اصل ي ات ماال اختاذ اخلا ات الالزمة لتنف ذ نظام ( )SIMOREلرصدد الت صد ات امل جادة
إل اا باون الة ق اإلنسانا وً منية إلك ون ة لرصد تنف دذ الت صد ات الدول دة املتعلقدة حبقد
اإلنسد ددان .وس د د عمل ًد ددذا النظد ددام حتد ددت إش د دراس اللجند ددة الرائس د د ة لق د د اإلنسد ددانا باد دداركة مج د ددع
م سسات الدولةا وس امل مج دع اإلجدراءات الديت تتتدذًا اسدتجابة للت صد ات اليدادرة عدن اهل دات
املعن ددة حبماي ددة ق د اإلنس ددان .وب دددعم م ددن ابراي د ا ا ستس ددتكمل العمل ددة ع ددام  .٢٠١٨وس د عمل
النظ ددام ك ددذلز عل ددو تعأي ددأ ما دداركة منظم ددات اجملتم ددع امل ددد عل ددو الي ددع د ال د طين م ددن أج ددل متابع ددة
ت ص ات االستعراض الدور الاامل واهل ات األخرى املعن ة حبماية ق اإلنسان.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٣٣أدىل  ٦٨وفدددال بب دداانت خددالل جلسددة التحدداور .وعكددن االطّددال علددو الت ص د ات الدديت
قدمت أثناء جلسة التحاور ًذه الأء الةا من ًذا التقرير.
 -٣4أثند ددت ميد ددر علد ددو الا د د د الد دديت تبد ددذهلا الك مد ددة لتحسد ددني الد ددة ق د د اإلنس د دان
ي ات مدداال ولتنف ددذ الت صد ات املقدمددة أثندداء ال لددة السددابقة .ور بددت أيضدال ابخلاد ات الدديت اختددذهتا
ي ات ماال لتعأيأ الق االقتيادية واالجتماع ة والةقاف ة.
 -٣5وًنوت السلفادور ي ات ماال علو التيديق علو معظم صك د ق اإلنسان وإدمداج
مبادئاددا القددان ن ال د طين .ور بددت بتنف ددذ أفضددل املمارسددات لتحسددني إدمدداج الف ددات الضددع فة
ومحايتااا والس اسات الرام ة إىل مكافحة االجتار ابلبار والتعذيا.
د
 -٣٦وأثنددت فنلندددا علددو املادداورات ال طن ددة الدديت أجرهتددا ي ات مدداال مددع اجملتمددع املددد
جرى االتفا علو ضرورة إضدفاء الادابع الالمركدأ علدو عمدل اللجندة الدول دة ملناًضدة اإلفدالت
مدن العقدداب ي ات مدداال ل ادمل مج ددع املندداطقا وتد فري المايدة للمسد ولني القضددائ ني واملدددافعني
عددن ق د اإلنسددان .وأشددارت إىل انتاددار العنددف ضددد امل درأة بي د رة مةددرية للجددأ ا وإىل الاجددة
امللحة للت ع ة بضرورة مكافحة ًذه ارفة.
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 -٣7ور بددت فرنسددا ابإلصددال ات القضددائ ة ي ات مدداال والتقدددم الددذ أ رزتددث مكافحددة
اإلفالت مدن العقداب مدن خدالل عمدل اللجندة الدول دة ملناًضدة اإلفدالت مدن العقداب ي ات مداال.
ور بت بتعأيأ مكتا املدعي العام وبتحق ق استقالل القضاء عن طريق اصال ات عام .٢٠١٦
 -٣٨وال ظت ج رج ا مع التقدير مدا ققتدث ي ات مداال مدن نتدائل ًامدة مكافحدة الفسداد
واإلفددالت مددن العقددابا وسددلات الضد ء علددو التعدداون بددني اللجنددة الدول ددة ملناًضددة اإلفددالت مددن
العقاب ي ات ماال ومكتا املدعي العام.
 -٣٩وأثن ددت أملان ددا عل ددو إا ددازات ي ات م دداال املتعلق ددة حبقد د الا ددع ب األص ددل ة واألطفد دال.
وجددث الفسدداد واإلفددالت مددن العقددابا وأ اطددت
وأعربددت عددن تقددديرًا ل ق د س اجملتمددع املددد
علمال بالا ي ات ماال إعادة التفاوض بادون واليدة اللجندة الدول دة ملناًضدة اإلفدالت مدن العقداب
ي ات ماال .وأعربت عن قلقاا إزاء القضاح اخلارية املتعلقة حبق اإلنسان.
 -4٠ور بت ياان ابلا د الرام ة إىل تعأيأ شدعبة التحق قدات النائ دة اخلاصدة التابعدة للادرطة
املدن ددة ال طن ددةا وال ظددت بقلددق أن اجملل د االستا ددار التددابع للمكتددا ال د طين ملنددع التع ددذيا
مل يبدأ عملث بعد.
 -4١وال ظت ال انن مدع التقددير اخلاد ات اإلجياب دة الديت اختدذهتا ي ات مداال ملكافحدة األم دةا وتد فري
السكن الالئق للجم عا ووضع س اسة باون املساواة بني النسني وتعأيأ ق اإلنسان للمرأة.
 -4٢ور بت ًاييت ابلتقدم الذ أ رزتث ي ات ماال ف مدا يتعلدق بكافحدة اإلفدالت مدن العقدابا
وإلغ دداء عق ب ددة اإلع دددام القض دداح املدن ددةا واعتم دداد االس د ات ج ة ال طن ددة للف د ة ٢٠٢٠-٢٠١٦
الرام ة إىل ال قاية من س ء التغذية املأمن.
 -4٣وال ددا الكرسددي الرس د الا د د الدديت تبددذهلا ي ات مدداال لتعأيددأ الرعايددة اليددح ةا وب درامل
اإلسددكان االجتمدداعي للجم ددعا وزحدة مسددت ى اإلملددام ابلق دراءة والكتابددة بددني األطفددال والبددالغنيا
والعمددل ابلتددا علددو إقامددة قتمددع متعدددد الةقافددات .وسددلط الض د ء علددو املبددادرات الدديت اختددذت
لضمان األمن الغذائي لدطفال.
 -44ور بد ددت ًند دددوراس ابعتمد دداد الس اسد ددة العامد ددة للتعد دداي والقضد دداء علد ددو العني د درية والتم د ددأ
العنير ا ووضع اس ات ج ة وطن ة للف ة  ٢٠٢٠-٢٠١٦ترمي إىل ال قاية من س ء التغذية املأمن.
 -45ور بددت آيسددلندا ابلتقدددم احملددرز قددال محايددة وتعأيددأ قد اإلنسددان منددذ االسددتعراض
الدور الاامل الةا لغ ات ماالا لكناا ترى أنث ال يأال يتعني حتق ق املأيد من التحسني.
 -4٦وال ظددت اهلنددد مددع التقدددير تنف ددذ مبددادرة القضدداء علددو الد وشددجعت ي ات مدداال علددو
م اصلة جا دًا الرام ة إىل تعأيأ ق اإلنسان.
 -47ور بت إندون س ا ينااء نظام محاية الافل ي ات ماال وبراقث الرامدي إىل التيدد للتم دأ
العنير  .ورأت أن التعاون مع امل سسات ال طن ة لق اإلنسان أمر أساسي ًذا اليدد.
 -4٨وأشاد العرا ابلتقدم الذ أ رزتث ي ات ماال مكافحة الفساد واإلفدالت مدن العقداب
واملنظمد ددات اإلجرام د ددة .ور د ددا ابلس اسد ددة العامد ددة للتعد دداي والقضد دداء علد ددو العني د درية والتم د ددأ
العني ددر ا واالسد د ات ج ة ال طن ددة لل قاي ددة م ددن سد د ء التغذي ددةا وإنا دداء قلد د لاد د ون الا ددع ب
والةقافات األصل ة.
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 -4٩وش ددجعت آيرلن دددا ي ات م دداال عل ددو م اص ددلة التي ددد الس ددتمرار ع دددم املس دداواة وإقي دداء
الا ددع ب األص ددل ة .ور ب ددت بنا ددر دل ددل إجرائ ددي للتا دداور م ددع ً ددذه الا ددع ب .وال ظ ددت أن
عمل ددات املضددايقة وال ً ددا واالعتددداء وجتددر املدددافعني عددن ق د اإلنسددان ال ت دأال مةددار قلددق
شديد ي ات ماال.
 -5٠ور بددت اململكددة املتحدددة لربياان ددا العظمددو وآيرلندددا الاددمال ة ابلا د د الرام ددة إىل محايددة
املدرأة مددن العنددف والتيددد لافددالت مددن العقدداب والفسدداد .وأعربددت عددن قلقاددا إزاء عدددم إ دراز
تقدم باون إصالح العدالدةا و ةدت ي ات مداال علدو محايدة قد املددافعني عدن قد اإلنسدان
و رية اليحافة.
 -5١وأثنت إياال ا علو التا رات اإلجياب ة الديت شدادهتا ي ات مداال قدال إصدالح العدالدةا
وأعربت عن تقديرًا للجا د الرام ة إىل التيد للعنف ضد النساء واألطفال.
 -5٢ور ب ددت دول ددة ل ب د ددا ابلا د د د الد دديت تب ددذهلا ي ات مد دداال تنف ددذ الت ص د د ات املنبةق ددة عد ددن
االستعراض السابقا وال س ما باون تعأيأ ق اإلنسان وس ادة القان ن .وًنوهتدا علدو اعتمداد
الس اسددة العامددة للتعدداي والقضدداء علددو العنيدرية والتم ددأ العنيددر ا وعلددو جا دًددا الرام ددة إىل
محاية م ظفي العدالة واملدافعني عن ق اإلنسان.
 -5٣وأ اطد ددت ل ت ان د ددا علم د دال مد ددع التقد دددير اباللتأامد ددات الا ع د ددة الد دديت قاعتاد ددا ي ات مد دداالا
وجبا دًا مكافحة اإلفالت من العقاب والنتائل اليت ققتاا.
 -54ور بددت لكسددمربو ابل د ار ال د طين باددون إصددالح العدالددةا وال ظددت أنددث خا د ة ًامددة
لض ددمان ال صد د ل إىل العدال ددة واس ددتقالل القض دداء .وأعرب ددت ع ددن القل ددق إزاء ال ددة امل دددافعني ع ددن
ق اإلنسان واليحف ني.
 -55وأثنددت مددال أح علددو جا د د ي ات مدداال الرام ددة إىل معالددة س د ء التغذيددة املددأمن عددن طريددق
مبددادرة القضدداء علددو ال د ا وتعأيددأ القدددرة اإلنتاج ددة للنسدداء عددن طريددق مسدداعدهتن علددو إقامددة
مااريع جتارية صغرية .وًنوت ي ات ماال علو براقاا التدريب ة لنساء الاع ب األصل ة.
 -5٦ور بددت ملددديف ابلس اسددة العامددة للحك مددة للف د ة ٢٠٢٠-٢٠١٦ا والدديت تتسددق مددع
خا د ددة التنم د ددة ال طن د ددة ال د دديت أُطل د ددق عل ا د ددا بل د دددان ي ات م د دداال ع د ددام  . ٢٠٣٢ور ب د ددت أيض د د دال
ابالسد ات ج ة ال طن ددة لل قايددة مددن سد ء التغذيددة املددأمنا وابلنم د ذج الاددامل لتاد ير وتعأيددأ شددبكة
اخلدمات اليح ة وامل ارد البارية.
 -57وأش ددادت املكسد د ز ينا دداء لن ددة ماد د كة ب ددني ال ك دداالت ملكافح ددة االجت ددار ابلبا ددر
ي ات مدداالا وابلتقدددم الددذ أ رزتددث اللجنددة ال طن ددة حمل د األم ددةا وال دربامل املتعلقددة ابلتغذيددة ورعايددة
النساء ضع فات الال.
 -5٨وأقدر البددل األسد د أبن ي ات مدداال قددد أ ددرزت تقدددمال مكافحددة الفسدداد واإلفددالت مددن
العقددابا وشددجعتاا علددو تعأيددأ جا دًددا الرام ددة إىل هت ددة ب ددة م ات ددة لدطفددالا وال س د ما ظددر
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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 -5٩ور ددا املغددرب ابلا د د الدديت تبددذهلا ي ات مدداال مددن أجددل حتسددني الددة ق د اإلنسددانا
وأشددار إىل التدددابري الدديت اختددذهتا لضددمان الددق الغددذاءا والددد مددن وف ددات األماددات واألطفددالا
ومكافحددة العنددف ضددد امل درأةا وتعأيددأ مادداركة امل درأة ال دداة الس اس د ةا ومحايددة األطفددال وتعأيددأ
ق األطفال ذو اإلعاقة.
 -٦٠ور بددت ً لندددا ابلاد د املبذولددة لتعأيددأ قد اإلنسددان سد ا عمددل الاددرطة والسددلاة
القض ددائ ةا وس ددلات الض د ء عل ددو أمه ددة مكافح ددة الرع ددة املنظم ددة ب اس دداة اللجن ددة الدول ددة ملناًض ددة
اإلفالت من العقاب ي ات ماال .وأعربت عن قلقاا من أن العديد من التحدحت ال تدأال قائمدةا
وال س ما إساءة معاملة املدافعني عن ق اإلنسان واليحف ني ويريًم من األشتاع.
 -٦١وأشددارت ن زيلندددا إىل أن ارل ددة ال طن ددة ملنددع التعددذيا مل تبدددأ عملاددا بعد ُدد .وأعربددت عددن
قلقاددا إزاء انتاددار العنددف النسددا وال ضددع القددان لعق بددة اإلعددداما مددع اإلشددادة ابلا د د الدديت
يبذهلا البلد من أجل إلغائاا.
 -٦٢واع فددت ن كدداراي ا ابلتقدددم احملددرز منددذ االسددتعراض السددابقا وال س د ما التدددابري التا دريع ة
والس اس ة اليت اختذهتا ي ات ماال ملكافحة االجتار ابلبار والقضاء علو العنيرية والتم أ العنير .
 -٦٣وأثنددت الن ددرويل عل ددو التق دددم ال ددذ أ ددرزه مكت ددا االدع دداء الع ددام ي ات م دداال م ددن أج ددل
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.
 -٦4وأعرب ددت ابكس ددتان ع ددن تق ددديرًا العتم دداد الس اس ددة العام ددة للتع دداي والقض دداء عل ددو العنيد درية
والتم أ العنير  .وأثنت علدو ي ات مداال لا دًدا الرام دة إىل التيدد لالجتدار ابلبادرا وال سد ما اعتمداد
بروت ك ل للتنس ق املا د بني ال كاالت باون ت فري الماية واملساعدة لضحاح االجتار ابلبار.
 -٦5وأقددرت بنمددا ابلتحدددحت الدديت ت اجااددا ي ات مدداال قددال الرعددة املنظمددة .وأثنددت علددو
الاد د الدديت تبددذهلا لتعأيددأ اإلطددار القددان وامل سسددي لقد اإلنسددانا ور بددت ابالتفددا ال د طين
لماية ق العمالا با ذلز الق تاك ل النقاابت.
 -٦٦وأعربت ابراي ا عن قلقاا إزاء ارتفدا معددل قتدل اإلانغ والعندف ضدد املدرأةا وضدعف
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.
 -٦7وأعربددت بددريو عددن تقددديرًا للجا د د الدديت تبددذهلا ي ات مدداال لتنف ددذ الت ص د ات املنبةقددة عددن
االس ددتعراض الس ددابق .وس ددلات الضد د ء عل ددو التق دددم احمل ددرز مكافح ددة الفس دداد واإلف ددالت م ددن
العقاب وتعأيأ ق الاع ب األصل ة قاالت اليحة والتعل م والةقافة.
 -٦٨وأثن ددت الفلب ددني عل ددو ي ات م دداال لا دً ددا الرام ددة إىل الناد د ض حبقد د املد درأةا وتا ددج ع
مادداركتاا اجملتمددع وتعأيددأ متكددني املدرأة مددن خددالل س اسددة املسدداواة بددني النسددني وتعأيددأ قد
اإلنسان للمرأة .ور بت ابلس اسات اليت اعتُمدت لماية ق املااجرين.
 -٦٩وأثن ددت الربتغ ددال عل ددو ي ات م دداال لا دً ددا الرام ددة إىل التي ددد للعن ددف وانع دددام األم ددنا
ما أسفر عن اخنفاض عدد ال ف ات العن فة خالل السنتني املاض تني.
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 -7٠وأثنددت مجا ريددة ك د رح علددو الك مددة لدددورًا الناددط زحدة ال ص د ل إىل التعلد م العددام
وال ك أ علو ت فري خدمات اليحة العامة .ور بت ابلتقدم احملرز قال إصالح القضاء.
 -7١وأثند ددت ص د درب ا علد ددو ي ات مد دداال لا دًد ددا الرام د ددة إىل متكد ددني النسد دداءا ال س د د ما النسد دداء
الريف ات ونساء الاع ب األصل ة .ور بدت ابعتمداد س اسدة املسداواة بدني النسدني وتعأيدأ قد
اإلنسان للمرأة وفقال للمعايري الدول ة.
 -7٢وأش ددادت سد دريال ن ابخلا ددة اإلةائ ددة ال طن ددة لغ ات م دداالا واعتمادً ددا س اس ددة إلص ددالح
الس ددج نا وجا دً ددا الرام ددة إىل التي ددد لسد د ء التغذي ددة ع ددن طري ددق االسد د ات ج ة ال طن ددة ملن ددع
االت س ء التغذيدة املدأمنا واعتمادًدا مبدادرة القضداء علدو الد  .وطلبدت سدريال ن معل مدات
عن اإلجراءات املتعلقة ابلسكان املنحدرين من أصل أفريقي.
 -7٣ور بددت سددنغاف رة يعددادة تفع ددل ً ددة التنس د ق ال طن ددة ملنددع العنددف املنددأ والعنددف ضددد
املدرأة .ون ًددت ابلاد د الدديت تبددذهلا ي ات مدداال مدن أجددل حتسددني اليددحة العامددة والتعلد م واإلسددكان
والعمالةا وأثنت علو برانمل السن ات الذًب ة اخلاع بكبار السن.
 -74وأعربددت سددل فاك ا عددن أسددفاا الس دتمرار تاب ددق عق بددة اإلعدددام ي ات مدداال .ور بددت
خبارطددة الاريددق املتعلقددة بنددع أس د أ أشددكال عمددل األطفددال والقضدداء عل ادداا ولكناددا أشددارت إىل
استمرار التبل غ عن االت لعمل األطفال علو الريم من عمل ات التفت احملددة األًداس.
 -75وشددجعت سددل ف ن ا ي ات مدداال علددو تنف ددذ التدددابري الرام ددة إىل منددع العنددف ضددد النسدداء
والفت ددات وتقددد م درتكا ًددذه األعمددال إىل العدالددةا وذلددز عددن طريددق ختي د و امل د 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.
 -7٦وأثنددت إسددبان ا علددو ي ات مدداال لا دًددا الرام ددة إىل تنف ددذ الت ص د ات السددابقةا ون ًددت
بتحسددني م سسددات قد اإلنسددان والتقدددم احملددرز مكافحددة العنددف ضددد املدرأة .وأعربددت عددن
قلقاددا إزاء ا تجدداز القيددر مددع قددرمني مدددانني بعددض م سسددات الرعايددة الدديت تددديرًا الدولددة.
وتناولت الة املدافعني عن ق اإلنسان.
 -77وال ظت الس يد انتاار العنف القدائم علدو ند الدن والعندف ضدد املةل دات واملةل دني
ومأدوجددي امل ددل النسددي ومغدداير اهل يددة النسددان ة و دداملي صددفات النسددني ي ات مدداالا علددو
الدريم مدن التدددابري الديت اختددذت لتعأيدأ اإلطددار القدان ملعالددة ًدذه الظدداًرة .وأشدارت السد يد إىل
بعددض
أن أ كددام احملدداكم العاديددة تراعددي ال انددا املتعلقددة حبق د اإلنسددان واملنظ د ر النسددا
الاالتا ولكن ال تأال ًناد حتدحت تتعلق بنع التجاوزات وختي و امل ارد وتنف ذ األ كام.
 -7٨ور بددت س يس درا ابلنتددائل الدديت حتققددت قددال مكافحددة الفسدداد ي ات مدداالا وبق درار
احملكمة الدست رية باون عدم دست رية فرض عق بة اإلعدام الدرائم املدن دةا الدذ أتمدل أن
يس ّدر عمل دة إلغداء عق بدة اإلعددام .وأعربدت س يسدرا عدن القلدق إزاء تعدرض املددافعني عدن قد
اإلنسان للتت يف واالعتداءات واألعمال االنتقام ةا وتعرض السكان األصل ني للتم أ.
 -7٩وأثن د ددت ت مد د د ر  -ل ا د دديت عل د ددو املا د دداورات ال طن د ددة ال د دديت عق د دددهتا ي ات م د دداال حتضد د دريال
لالسددتعراض الدددور الاددامل .وأعربددت عددن تقددديرًا العتمدداد بروت ك د ل جديددد لتقددد الرعايددة
املستاف ات لضحاح العنف النسيا وإنااء نظام لماية الافل.
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 -٨٠ور ب ددت أوكران ددا ابلا د د ال دديت تب ددذهلا ي ات م دداال م ددن أج ددل اعتم دداد اخلا ددة االسد د ات ج ة
امل سس ةا وت س ع ناا الربانمل الد طين للتع يضداتا وت ق دع اتفدا مدع ابرايد ا ل ك دا نظدام
 SIMOREاخل د دداع برص د ددد تنف د ددذ الت صد د د ات .وأعرب د ددت ع د ددن قلقا د ددا إزاء االعت د ددداءات عل د ددو
اليحف ني وانعدام املساءلة عن انتااكات ق اإلنسان.
 -٨١ور بددت إس درائ ل ابعتمدداد اخلاددة اإلةائ ددة ال طن ددة بلدددان ي ات مدداال  ٢٠٣٢ا واس د ات ج ة
اليحة الااملة واملتمايأة لدشتاع مغاير اهل ية النسان ة ي ات ماال للف ة ٢٠٣٠-٢٠١٦ا
واالس د ات ج ة ال طن ددة لل قاي ددة م ددن س د ء التغذي ددة امل ددأمن للف د ة ٢٠٢٠-٢٠١٦ا وق ددان ن مراقب ددة
تقن ات املعل ماتا وإنااء اللجنة املا كة بني ال كداالت ملكافحدة االجتدار ابلبادرا وإناداء نظدام
لماية الافل وو دة ملكافحة امل اد اإلاب ة.
 -٨٢وأشادت ال الحت املتحدة األمريك دة جباد د ي ات مداال الرام دة إىل مكافحدة اإلفدالت مدن
ددني أعربددت عددن القلددق إزاء إهندداء عمددل مفد ض
العقدداب وضددمان اسددتمرارية العمددل امل سسدديا
اللجن ددة الدول ددة ملناًض ددة اإلف ددالت م ددن العق دداب ي ات م دداال وإزاء جت ددر امل دددافعني ع ددن قد د
اإلنسان واليحف ني وامل ظفني قاا العدالة و ارسة العنف حبقام.
 -٨٣ور بددت أوروي د ا ابملادداورات ال طن ددة مددع منظمددات اجملتمددع املددد ا والدديت رأت أن مددن
أول د حت ي ات مدداال معالددة العنددف ضددد امل درأة و الددة الاددع ب األصددل ة .وأشددادت ينادداء و دددة
التن النسي التابعة ملكتا املدافع عن ق اإلنسان.
 -٨4وأ اطد ددت مجا ريد ددة فند ددأويال الب ل فاريد ددة علم د دال ابلا د د د الد دديت تبد ددذهلا ي ات مد دداال لتعأيد ددأ ق د د
اإلنسان .ب د أهندا أعربدت عدن قلقادا إزاء عددم اسدتقالل القضداءا الدذ يُدأعم أندث حيددغ بفعدل املنظمدات
اإلجرام ددة وي د د د إىل اإلف ددالت مد ددن العق دداب .و ةد ددت البل ددد علد ددو التحق ددق مج د ددع دداالت القتد ددل
والتت يف والعنف واال تجاز التعسفي والتااري اليت ت اجث املددافعني عدن قد اإلنسدان واليدحف ني.
وأعربت عن قلقاا إزاء العنف املمارس ضد األطفال والاباب م سسات رعاية تديرًا الدولة.
 -٨5ور ب ددت الأائ ددر ابلتق دددم ال ددذ أ رزت ددث ي ات م دداال تعأي ددأ قد د اإلنس ددان ومحايتا دداا
ال س د ما قدداالت التنم ددةا والتم ددأ العنيددر ا واالجتددار ابلباددرا وإصددالح السددج نا ومحايددة
الافلا والعنف النسي.
 -٨٦وأثن ددت أنغ د د ال عل ددو ي ات م دداال للتق دددم احمل ددرز القا دداعني االجتم دداعي واالقتي دداد .
وال ظت مع القلق اليع ابت املتعلقة ابل ص ل إىل اليحة والتعل ما وعمل األطفال.
 -٨7ور بددت األرجنت ددني بتي ددديق ي ات مدداال عل ددو معاً دددة م دراك لت س ددري النف دداذ إىل املي ددنفات
املنا رة لفائدة األشتاع املكف فني أو معاقي البير أو ذو إعاقات أخرى قراءة املاب عات.
 -٨٨وأعربدت أرم ن دا عددن تقدديرًا لتقددد ي ات مداال تقددارير منتيدف املددة واعتمادًدا الس اسددة
العامة للتعاي والقضاء علو العنيرية والتم أ العنير ا فضالل عن اخلا ات اليت اختذت للحدد
من س ء التغذيةا وال س ما املناطق الريف ةا ووضع آل ات لماية الف ات الضع فة.
 -٨٩ور بت أس ال ا ابلتقدم احملرز ي ات ماال لكفالة املسداواة بدني النسدني وحتسدني صدحة
ورف دداه املةل ددات واملةل ددني ومأدوج ددي امل ددل النس ددي ومغ دداير اهل ي ددة النس ددان ة و دداملي ص ددفات
النسدني .وأعربدت عدن قلقادا إزاء التقدارير الدديت تف دد بعددم اسدتقالل الاداز القضدائيا و ارسددات
العنف ضد النساء ومغاير اهل ية النسان ة واملتح لني جنس الا وإزاء التاديدات الديت يتعدرض هلدا
الناشا ن قال ق اإلنسان وتعرضام لعق ابت قاس ة.
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 -٩٠وأشادت أذرب جان ابلتدأام ي ات مداال بعمل دة االسدتعراض الددور الاداملا والتقددم احملدرز
منذ ال لة السابقة وتعاوهنا البناء مع آل ات ق اإلنسان التابعة لدمم املتحدة.
 -٩١وال ظت البحرين ابرت داح تنف دذ مبدادرة القضداء علدو الد ا ولكنادا أعربدت عدن قلقادا
إزاء انتا ددار العن ددف ض ددد املد درأة والعنيد درية والتم ددأا وال سد د ما ض ددد الا ددع ب األص ددل ة والنس دداء
املنحدرات من أصل أفريقي .ودعت ي ات ماال إىل إجياد ل هلذه املسائل علو وجث السرعة.
 -٩٢وأقدرت بلج كدا أبن ي ات مدداال تتتدذ خاد ات إجياب دة لتنف ددذ الت صد ات الدديت قبلتادا أثندداء
االسددتعراض الةددا  .ومددع ذلددزا رأت إمكان ددة حتق ددق املأيددد مددن التقدددم قددال التيددد للعنددف
ضد املرأة ومكافحة اإلفالت من العقاب.
 -٩٣ور ب د ددت دول د ددة ب ل ف د ددا املتع د ددددة الق م د ددات ابنعق د دداد املنت د دددى املاد د د د ب د ددني ال ك د دداالت
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.
 -٩4وًنوت ب رك نا فاس ي ات ماال علو ما أ رزتث من تقدم منذ االستعراض األخري .لكنادا
رأت أن ًندداد العديددد م دن التحدددحت الدديت ال ت دأال قائمددةا وال س د ما قدداالت األمددن والعدالددة
والعنف ضد املرأة و ق الافل والاع ب األصل ة.
 -٩5و ةت كندا ي ات ماال علو ال فاء ابلتأاماا ابلدد مدن سد ء التغذيدة املدأمن بنسدبة ١٠
املائددةا بددا ذلددز مددن خددالل وضددع س اسددة شدداملة للتيددد النعدددام األمددن الغددذائي .ور بددت
بقرار احملكمة الدست رية الذ يقضي بعد دست رية عق بة اإلعدام.
 -٩٦وأعربت ش لي عن القلق ألن الادع ب األصدل ة ال تدأال ضدح ة للتم دأ العنيدر وعددم
املساواة واإلقياءا وقالت إن نساء الاع ب األصل ة يتعرضن لتم أ مأدوج مدع اسدتمرار الفد ار
بني الرجل واملرأة.
 -٩7وذكددرت ك س ددتاريكا أن س د ء التغذيددة امل ددأمن ب ددني األطفددال ي ات م دداال ال ي دأال واس ددع
االنتاددار علددو الددريم مددن التدددابري الدديت اختددذتا وال سد ما املندداطق الريف ددة .وأعربددت عددن قلقاددا
إزاء التم أ ضد األقل ات اإلثن ة.
 -٩٨ور بت ك ت ديف ار ابعتماد إصال ات تاريع ة وم سس ة هبدس محاية وتعأيأ ق
اإلنسان البلد .وشجعت ي ات ماال علو م اصلة تعأيأ جا دًا قال ق اإلنسان.
 -٩٩وأشارت الداةرد إىل أن محايدة اليدحة النسد ة واإلااب دة و قد النسداء والفت دات أمدر ابلدغ
األمه ة .وأشارت إىل أن ي ات ماال قد أناوت آل ة وطن ة ملنع التعذياا لكناا مل تبدأ العمل بعد.
 -١٠٠ور ب د ددت إكد د د ادور جباد د د د ي ات م د دداال الرام د ددة إىل تنف د ددذ الت صد د د ات املنبةق د ددة ع د ددن دورة
االسددتعراض الةان ددةا وال سد ما اعتمدداد اخلاددة االسد ات ج ة امل سسد ة للفد ة  ٢٠٢١-٢٠١7الدديت
هتدددس إىل كفالددة تنس د ق الس اسددات العامددة والتا دريعات ال طن ددة م دن أجددل ت ط ددد التنم ددة وتعأيددأ
امل سسات ال طن ة.
 -١٠١ور بددت الربازي ددل ابلا د د الدديت تب ددذهلا ي ات م دداال مددن أج ددل ض ددمان متتددع مج ددع امل د اطنني
حبقد اإلنسددان .واق ددت عل اددا اعتمدداد تدددابري فعالددة لمايددة ال دداة والسددالمة البدن ددة للمةل ددات
واملةل ني ومأدوجي امل ل النسي ومغاير اهل ية النسان ة.
GE.17-23481

11

A/HRC/37/9

 -١٠٢ور بددت السددلاة القضددائ ة واحملكمددة العل ددا ي ات مدداال بتعأيددأ ماددرو القددان ن املتعلددق
ب ضع سجل وطين وقاعدة ب اانت وراث ة ملرتكا الرائم النس ةا وابلتدابري األمن ة املتتذة باون
ضددحاح العنددف املنددأ وج درائم قتددل اإلانغ .وسددلات الض د ء علددو التدددابري الدديت اختددذت لضددمان
ريددة األفدراد وملعالددة اكتظددا السددج ن عددن طريددق اللجد ء إىل بدددائل الددب ا فضدالل عددن متابعددة
قض ة ضحاح ريق دار األطفال فريجن د ال أس نس ن .
 -١٠٣وتناول معاد الدفا النائي العام ي ات ماال عملث املتعلق ابملسائل النسدان ة و قد
املرأة و ق اإلنسان والف ات الضع فةا ومشل ذلدز املرضدو مستادفو ف دديريك مد را الد طين
لدمد دراض العقل ددة .ولف ددت االنتب دداه إىل عم ددل املكت ددا الد د طين لتنسد د ق تق ددد املس دداعدة القان ن ددة
للنسدداء الددالع يقعددن ضددح ة أ شددكل مددن أشددكال العنددف وألفدراد األسددر املتضددررينا كمددا تندداول
التدددريا الةقددا املقدددم للقضدداة قددال القددان ن املتعلددق ابلاددع ب األصددل ةا ومسددولة اللجد ء إىل
اإلفراج املبكر عن السجناء ك س لة ملكافحة االكتظا .
 -١٠4وسدلط مكتدا املددعي العدام ي ات مداال الضد ء علدو وضدع بروت كد ل للتنسد ق املاد د
بني ال كاالت باون تد فري المايدة واملسداعدة لضدحاح االجتدار ابلبادرا وتنداول الت ج ادات العامدة
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
محاية األطفال وو دة مكافحة امل اد اإلاب ةا وعلو إنااء قسم خاع ابألطفال والاباب.
 -١٠5وأشددارت وزارة الداخل ددة ي ات مدداال إىل إنادداء و دددة معن ددة ابل درائم النس د ة وو دددة
ملكافحة االجتار ابلبارا والتيديق علو معاًددة جتدارة األسدلحةا والددعم املدا اخلداع بكافحدة
العنف املنأ والعنف ضد املدرأةا وحتسدني األمدن داخدل السدج ن وخارجادا وفقدال للنمد ذج الديدد
إلدارة الس د ددج نا وإنا د دداء أول مرك د ددأ ا تج د دداز للس د ددج نات إط د ددار ً د ددذا النم د د د ذج .وقال د ددت
إن الك م ددة ملتأم ددة ب اص ددلة جا دً ددا الرام ددة إىل محاي ددة دداة وس ددالمة امل دددافعني ع ددن ق د د
اإلنسان واليحف ني.
 -١٠٦وأش د ددارت وزارة العم د ددل والرعاي د ددة االجتماع د ددة ي ات م د دداال إىل اعتم د دداد س اس د ددة وطن د ددة
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
عكد ددن مفتا د د ة العمد ددل مد ددن فد ددرض ج د دأاءاتا وماد ددرو القد ددان ن  5١٩٩املعد ددروض ال د دال علد ددو
الك د نغرس با ددون م اءم ددة التا دريعات ال طن ددة م ددع املعاً دددات الدول ددةا ال س د ما اتفاق ددة منظم ددة
العمل الدول ة باون الرية النقاب ة ومحاية ق التنظ ما ( ١٩4٨رقم .)٨7
 -١٠7وأشارت اللجنة الرائس ة ملكافحة التم أ والعنيرية ضدد الادع ب األصدل ة ي ات مداال
إىل الا د املبذولة لدعم ق الاع ب األصل ة من خالل مجلة أم ر مناا حتسني التنس ق بني
الددنظم القان ن ددة الرمس ددة وتلددز اخلاصددة ابلاددع ب األصددل ة .وف مددا يتعلددق ابلسددج نات املنتم ددات
للاع ب األصل ةا مت إنااء و دة نسدائ ة تركدأ علدو مسداعدة نسداء الادع ب األصدل ة املتامدات
ابرتكدداب ج درائم وتكفددل وص د هلن بي د رة ف ريددة وكاملددة إىل العدالددةا كمددا وضددع بروت ك د ل باددون
تقد املساعدة للنساء ضحاح خمتلف أشكال العنف.
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 -١٠٨وب ج ددا الربوت ك د د ل املتعل ددق بض ددحاح العن ددف النس دديا مسح ددت وزارة الي ددحة العام ددة
والرعاي ددة االجتماع ددة ي ات م دداال بف ددتح ع دددة مكات ددا اتبع ددة لالدع دداء الع ددام املستا ددف اتا
وزودت املستاددف ات بد 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.
ي ات مداال إىل أهندا وضدعت اسد ات ج ة وطن دة
 -١٠٩وأشارت أمانة األمن الغذائي والتغدذو
ملكافحددة سد ء التغذيددة املددأمن تاددمل ت صد ات لتق د م أثددر مبددادرة القضدداء علددو الد  .ومت اعتمدداد
القددان ن اخلدداع ابلتغذيددة املدرس د ة هبدددس ضددمان يد ل التالم ددذ علددو الاعددام املغددذ وحتسددني
التام اليح ة.
 -١١٠وأخ دريالا أعددرب وفددد ي ات مدداال عددن م افقتددث علددو الت ص د ات األًددم .وأعددرب عددن تقددديره
للتعاون الدو علو اليع دين الةنائي واملتعدد األطراسا الذ ال ينبغدي أب دال مدن األ د ال
أن ت جا ددث املي ددا اخلاص ددة أو أ دواف ددع أخ ددرى خ ددالس محاي ددة القد د وال ددرحت األساسد د ة.
وس قبل الت ص ات اليت من شوهنا أن تسام قال نظام محايدة قد اإلنسدان .واعد س بددعم
الا د الديت بدذهلا البلدد سد ا اقتناعدث أبن التنم دة ًدي الاريقدة املةلدو لتحق دق قد اإلنسدان
بغ ة إرساء السالم.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١١١نظرت غواتيماال يف التوصيات املقدمة أثناء جلسةة التحةاور الةواردة أد
عن أتييدها:

وأعربة

وضع آلية منهجية للمتابعة والتشاور مع اجملتمع املدين واملنظمةات غة
١-١١١
احلكومية بشأن تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل (هاييت)؛
٢-١١١

إبقاء آليتها الدائمة املعنية مبتابعة التوصيات (ابراغواي)؛

مواصةةلة التعةةاون اجليةةد مةةع مفوضةةية اتمة املتحةةدة السةةامية حلقةةوق
٣-١١١
اإلنسةةان علةةي اللةةعيد الق ةةري الةةذي مو ة عةةن نتةةائ ملموسةةة مبةةا يف ل ة
اتحكام القضائية اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان (النروي )؛
مواصةةلة العمليةةات املةسسةةية الدانليةةة مةةن أجةةل تعزيةةز الد قراطيةةة
4-١١١
والعدالة واحرتام حقوق اإلنسان (السلفادور)؛
اعتماد ن ةة عمةل وطنيةة ملتابعةة امل ةادو التوجيهيةة بشةأن اتعمةال
5-١١١
التجارية وحقوق اإلنسان (هولندا)؛
مواصةةلة ت ةةوم التمويةةل ال ةةالألم لل ةتام واتنشةة ة املتعلقةةة ق ةةوق
٦-١١١
اإلنسان (الفل ني)؛
ألايدة التموية ةةل والة ةةدع السياسة ةةو للمةسسة ةةات احلكومية ةةة املعنية ةةة
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
وال سة ةةيما املمارسة ةةات التمييزية ةةة ضة ةةد السة ةةكان اتصة ةةليني واملهة ةةاجرين والالج ة ةةني
والسكان املنحدرين من أصل أمريقو (ملر)؛
الدم اللريح بني النه القةائ علةي احلقةوق اجلنسةانية ومراعا ةا
٩-١١١
وسياسةةة التعةةايل والقضةةاء علةةي العنل ةرية والتمييةةز العنلةةري ون ةةة تنفيةةذ ي ة
ال يتولف أحد عن الركب مشيا مع ن ة ( ٢٠٣٠هندوراس)؛
 ١٠-١١١مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إ ضةةمان تعزيةةز ولايةةة حقةةوق الشةةعو
اتصلية (أرمينيا)؛

 ١١-١١١مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إ تيس ة وتعزيةةز وصةةول الشةةعو اتصةةلية
إ التعلي واملرامق اللحية واحلق يف امللكية والوظائف العامة (الكرسو الرسويل)؛
 ١٢-١١١مواصةةلة جهودهةةا يف ااةةا اا ةةوات الالألمةةة للقضةةاء علةةي التمييةةز
العنلري ابلتشاور مع املةسسةات الوطنيةة حلقةوق اإلنسةان وسةائر اجلهةات املعنيةة
ات الللة (إندونيسيا)؛
 ١٣-١١١مواصةةلة تنفيةةذ اإلجةراءات الفعالةةة ملكامحةةة التمييةةز وضةةمان حقةةوق
الشعو اتصلية من نالل حتسةني الوصةول إ ااةدمات العامةة وألايدة متوسة
العمةةر املتو،ةةع وحتسةةني التعلةةي مبةةا يف ل ة التثقيةةف اجلنسةةو الشةةامل وا ياكةةل
اتساسية واتجور (املكسي )؛
 ١4-١١١مواصةةلة ومضةةاعفة اجلهةةود الراميةةة إ مكامحةةة العنل ةرية والتمييةةز
العنلري وما يتلل بذل من أشكال التعلب مةع إيةالء اهتمةام نةا للعناصةر
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)؛
 ١5-١١١التعجيةةل بتنفيةةذ السياسةةة العامةةة للتعةةايل والقضةةاء علةةي العنل ةرية
والتمييز العنلري (س اليون)؛
 ١٦-١١١وض ةةع ت ةةداب وسياس ةةات معال ةةة للتل ةةدي للتميي ةةز ض ةةد الش ةةعو
اتصلية (س اليون)؛
 ١7-١١١تعزية ةةز نظة ةةام جمة ةةالس التنمية ةةة مة ةةن أجة ةةل حتسة ةةني مشة ةةاركة السة ةةكان
اتصليني يف اإلدارة العامة (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 ١٨-١١١تكثيف اجلهود الرامية إ إهناء التمييز العنلري والعمةل يف سة يل لة
علي ملء الفراغ القانوين من نالل اعتماد ،انون يعا،ب علي ل (بوركينا ماسو)؛
 ١٩-١١١املثابرة علي جهودها الرامية إ مكامحة اتسة ا ا يكليةة للتمييةز
العنل ةةري ض ةةد الش ةةعو اتص ةةلية م ةةن أج ةةل ض ةةمان الوص ةةول إ التعل ةةي اجلي ةةد
واادمات اللحية (كوستاريكا)؛
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 ٢٠-١١١مواصةةلة جهودهةةا الراميةةة إ اعتمةةاد عمليةةات تشةةاورية معالةةة مةةع
اجملتمعات احمللية للشعو اتصلية (السلفادور)؛
 ٢١-١١١تعزيةةز اجلهةةود الوطنيةةة ملنةةع النزاعةةات علةةي اتراضةةو بةةني الشةةعو
اتصلية واملزارعني (العراق)؛
 ٢٢-١١١كفال ةةة أن يك ة اةرس الق ةةانون عملي ةةة التش ةةاور م ةةع الش ةةعو اتص ةةلية
بشةأن القةرارات املتعلقةة ابتراضةةو الةةيت تلكوهنةا وأن ت ةةذل احلكومةة كامةةة اجلهةةود
لضمان اتساق ل مع املعاي الدولية (آيرلندا)؛
 ٢٣-١١١ضمان مشةاركة الشةعو اتصةلية مشةاركة كاملةة يف عمليةات صةنع
الق ة ةرارات ال ة ةةيت مهمة ةةا وض ة ةةمان التشة ةةاور يف س ة ةةياق ا ة ةةي وتنفي ة ةةذ املش ة ةةاريع
اال،تلادية الك ة (سويسرا)؛
 ٢4-١١١حتقيق ألايدة ك ة يف اإلنفاق احلكومو علي الةتام واملةسسةات اااصةة
ابلشةةعو اتصةةليةن ومةةن شةةأن ل ة أن يسةةاعد علةةي التلةةدي للفقةةر وضةةمان مشةةاركة
الشعو اتصلية والتشاور معها بلورة هادمة يف القرارات اليت تةثر عليها (كندا)؛
 ٢5-١١١اعتمةةاد ،ةةانون بشةةأن التنميةةة الريفيةةة ووضةةع سياسةةة شةةاملة مةةن ا
لزايدة ميزانية وألارة التنمية االجتماعية (هندوراس)؛
 ٢٦-١١١مواصلة تعزيةز التةداب الراميةة إ التلةدي حلةاالت العنةف واجلر ةة
املنظمة (إندونيسيا)؛
 ٢7-١١١التأكد من تسجيل مجيع الشركات اتمنيةة اااصةة ورصةد أنشة تها
بشكل مالئ (التتغال)؛
 ٢٨-١١١التحقيق الكامل يف االدعاءات املتعلقة بو،وع أعمال عنف ن ة
مبةةا يف لة العديةةد مةةن عمليةةات القتةةل الةةيت تعةةرض ةةا موظفةةو وأعضةةاء النقةةاابت
وتقدمي مرتك يها إ العدالة (اليو ن)؛
 ٢٩-١١١تعزي ةةز دور و ،ةةدرات الش ةةرطة املدني ةةة الوطني ةةة ةةد تقل ةةي
القوات املسلحة يف حفظ النظام العام (التتغال)؛

دور

 ٣٠-١١١إنشةةاء آليةةة و،ائيةةة وطنيةةة مسةةتقلة ومعالةةة ومةةزودة بقةةدر جيةةد مةةن
املوارد مبا يتفق مع مت ل ات التوتوكول االنتياري التفا،ية مناهضة التعذيب وغ
من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (غا )؛
 ٣١-١١١ااةةا اإلجةراءات الالألمةةة مةةن أجةةل نشةةر تقريةةر اللجنةةة الفرعيةةة ملنةةع
التعةةذيب وغ ة مةةن ضةةرو املعاملةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية أو املهينةةة بغيةةة تعزيةةز
احلوار بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية (غا )؛
 ٣٢-١١١تزويد اآللية الو،ائية الوطنية أبعضاء مةهلني ومستقلني بغية مكينها
م ةةن االضة ة الع ب ةةدورها مب ةةا يتف ةةق م ةةع مت ل ةةات التوتوك ةةول االنتي ةةاري التفا،ي ةةة
مناهضةةة التع ةةذيب وغة ة م ةةن ضةةرو املعامل ةةة أو العقوب ةةة القاس ةةية أو الالإنس ةةانية
أو املهينة (نيوأليلندا)؛
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 ٣٣-١١١تعزي ةةز إط ةةار املكت ةةب ال ةةوطين ملن ةةع التع ةةذيب لض ةةمان ،درتة ة عل ةةي
التحقيق يف مجيع احلاالت امل لغ عنها (س اليون)؛
 ٣4-١١١تزويد اآللية الو،ائية الوطنية دون إب اء مبوظفني أكفةاء ومسةتقلني
بغي ةةة مكينه ةةا م ةةن االضة ة الع ب ةةدورها مب ةةا يتف ةةق م ةةع أه ةةدا ومقاص ةةد التوتوك ةةول
االنتياري التفا،ية مناهضة التعذيب وغ من ضةرو املعاملةة أو العقوبةة القاسةية
أو الالإنسانية أو املهينة (الدامنرك)؛
 ٣5-١١١ااةةا اا ةةوات الالألمةةة لضةةمان حيةةاة وسةةالمة وصةةحة اتشةةوا
احملتج ةزين يف مرامةةق االحتجةةاأل وتةةوم مالجةةي أو مستشةةفيات للملةةابني أبم ةراض
نفسية (اجلزائر)؛
 ٣٦-١١١اا ة ةةا مجي ة ةةع اا ة ةةوات الالألم ة ةةة لض ة ةةمان ت ة ةةوم التموي ة ةةل ال ة ةةالألم
للمةسسةةات احلكوميةةة الرئيسةةية املسةةةولة عةةن التلةةدي لال ةةار ابل شةةر وناصةةة
النساء واتطفال (اململكة املتحدة لتي انيا العظمي وآيرلندا الشمالية)؛
٣7-١١١

تعزيز جهودها الرامية إ مكامحة اال ار ابل شر (دولة لي يا)؛

 ٣٨-١١١مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إ منةةع ومكامحةةة اال ةةار ابل شةةر واسةةتغالل
اتشوا وغ من أشكال الرق املعاصرة مبا يف ل االسةتغالل اجلنسةو وتةوم
الةةدع واحلمايةةة للضةةحااي مةةع إيةةالء اهتمةةام نةةا للف ةةات الضةةعيفة مثةةل الشةةعو
اتصلية واتطفال والنساء واتشوا وي اإلعا،ة وغ املواطنني (نيكاراغوا)؛
٣٩-١١١

تنفيذ برام الرعاية ال ديلة وتوم بدائل لعقوبة سلب احلرية (إس انيا)؛

4٠-١١١

تعزيز تداب لاية املدامعني عن حقوق اإلنسان (السلفادور)؛

 4١-١١١تعزيةةز لايةةة اللةةحفيني وهةةو أمةةر أساسةةو لكفالةةة االح ةرتام التةةام
للحةةرايت اتساسةةية وال سةةيما مةةن نةةالل سةةرعة تنفيةةذ بةةر م لايةةة اللةةحفيني
الذي بُذل الكث من اجلهود لتنفيذ (مرنسا)؛
4٢-١١١
(جورجيا)؛

مواصلة تعزيز التداب املتوذة حلماية املدامعني عن حقوق اإلنسةان

 4٣-١١١دع عمل اجملتمع املدين من نالل تنفيذ السياسةات العامةة حلمايتة
ووضع حد إلساءة استودام ،ةانون العقةوابت والقةانون اإلداري ضةد املةدامعني عةن
حقةةوق اإلنسةةان مبةةن يف ل ة املةةدامعون عةةن حقةةوق اإلنسةةان للشةةعو اتصةةلية
وال سيما يف سياق مشاريع ال ا،ة الكهرومائية والتعدين (أملانيا)؛
 44-١١١اعتم ةةاد آلية ةةة حلماي ةةة اللة ةةحفيني واإلم ة ةرا ع ةةن مجية ةةع اللة ةةحفيني
احملتجزين بس ب سارسة حقه يف حرية التع (اليو ن)؛
 45-١١١ض ةةمان إجة ةراء حتقيق ةةات موري ةةة وش ةةاملة ونزيه ةةة يف ا جم ةةات ض ةةد
املدامعني عن حقوق اإلنسان واعتماد سياسة عامة بشأن لايته (اليو ن)؛
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 4٦-١١١مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إ تعزيةةز حريةةة التع ة واإلعةةالم عةةن طريةةق
لاية اللحفيني (الكرسو الرسويل)؛
 47-١١١مواصلة جهودهةا الراميةة إ وضةع نظةام حلمايةة اللةحفيني وضةمان
حرية التع (إندونيسيا)؛
 4٨-١١١ااا مجيع التداب الالألمة حلماية املدامعني عن حقوق اإلنسان مةن
نالل إألالة التداب القانونية والسياساتية اليت تعيق ،در علي االض الع بعمله
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
امليزانية ذا الغرض (آيرلندا)؛
 4٩-١١١لاي ة ةةة أنشة ة ة ة امل ة ةةدامعني ع ة ةةن حق ة ةةوق اإلنس ة ةةان ووض ة ةةع  ،ة ةةوانني
وسياسات وطنية حلمايته (إي اليا)؛
 5٠-١١١النظةةر يف وضةةع تةةداب حلمايةةة املةةدامعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان ومقةا
لاللتزامات الدولية (ليتوانيا)؛
 5١-١١١اعتم ةةاد إط ةةار حلماي ةةة اإلعالمي ةةني اس ةةتنادا إ ن ةةة عم ةةل اتمة ة
املتحدة بشأن سالمة اللحفيني ومسألة اإلمالت من العقا (ليتوانيا)؛
 5٢-١١١تنفيةةذ سياسةةة حلمايةةة املةةدامعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان ابلتنسةةيق مةةع
اجملتمع املدين (لكسمتغ)؛
5٣-١١١
(لكسمتغ)؛

اعتماد وتنفيذ بر م حلماية اللحفيني ابلتشاور مع اجملتمع املدين

 54-١١١ااةةا مجيةةع اا ةةوات الالألمةةة للحةةد مةةن التهديةةدات والعنةةف ضةةد
املةةدامعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان ال سةةيما النسةةاء واللةةحفيني ووضةةع آليةةة معالةةة
حلمايته من هذ التهديدات (هولندا)؛
 55-١١١الشروع يف إجراء حتقيقات مورية ومستقلة ونزيهة ومعالةة يف التهديةدات
وا جمات ضد املدامعني عن حقوق اإلنسان وال سيما املةدامعني عةن حقةوق اإلنسةان
للشعو اتصلية لضمان توم احلماية الفعالة (مجهورية كوراي)؛
 5٦-١١١كفالةةة إج ةراء حتقيقةةات شةةاملة ونزيهةةة يف ادعةةاءات ا جمةةات الةةيت
استهدم مدامعني عن حقوق اإلنسان (س اليون)؛
 57-١١١اعتماد التداب الالألمة لضمان سةالمة ولايةة املةدامعني عةن حقةوق
اإلنسةةان اباةةا مجيةةع اا ةةوات الةةيت تكفةةل مالحقةةة مجيةةع املسةةةولني عةةن انتهةةاك
حقو،ه (سلوماكيا)؛
 5٨-١١١تنفيذ السياسات العامة حلماية عمةل املةدامعني عةن حقةوق اإلنسةان
مبةةا يتماشةةي مةةع املعةةاي الدوليةةة وتنفيةةذ التةةداب الراميةةة إ احلةةد بلةةورة معليةةة مةةن
ا جمات اليت تستهدمه وإجراء حتقيقات مستقلة ومعالة بشأهنا (إس انيا)؛
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 5٩-١١١اعتماد سياسة عامة حلماية املدامعني عةن حقةوق اإلنسةان وتنفيةذها
تنفيةةذا كةةامالا مض ةالا عةةن تنفيةةذ بروتوكةةول مكتةةب املةةدعو العةةام بشةةأن التحقيةةق يف
القضااي املتعلقة ابملدامعني عن حقوق اإلنسان (السويد)؛
 ٦٠-١١١تنفيةةذ تةةداب احلمايةةة الفعالةةة والتحقيةةق بلةةورة موريةةة ومنهجيةةة يف
االنتهاكةةات املرتك ةةة ضةةد املةةدامعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان علةةي النحةةو املوصةةي ب ة
سابقا (سويسرا)؛
 ٦١-١١١تعزيز تداب لاية املدامعني عن حقوق اإلنسان مع إيةالء االعت ةار
الواجب للجوانب اجلنسانية والثقامية (أوكرانيا)؛
 ٦٢-١١١التش ةةاور م ةةع اجملتم ةةع امل ةةدين يف غواتيم ةةاال بغي ةةة اس ةةتكمال وتنفي ةةذ
السياسة العامة حلماية املدامعني عن حقوق اإلنسان (الوالايت املتحدة اتمريكية)؛
 ٦٣-١١١وض ةةع ض ةةما ت للم ةةدامعني ع ةةن حق ةةوق اإلنس ةةان ابعتم ةةاد تشة ةريع
حلماية حرية تكوين اجلمعيات والتجمع (أسرتاليا)؛
 ٦4-١١١بةةدء أو مواصةةلة إجةراء حتقيقةةات مالئمةةة ومسةةتقلة ونزيهةةة ومعالةةة يف
التهديةةدات وا جمةةات ضةةد املةةدامعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان وتقةةدمي املسةةةولني عنهةةا
إ العدالة (بلجيكا)؛
 ٦5-١١١وضةةع سياسةةة جنسةةانية عامةةة متمةةايزة ثقامي ةا حلمايةةة املةةدامعني عةةن
حقوق اإلنسان وضمان توم الدع السياسو واملوارد الالألمة لتنفيذها (كندا)؛
 ٦٦-١١١إهنةةاء القيةةود املفروضةةة علةةي حريةةة التع ة واعتمةةاد تةةداب ،انونيةةة
وتنظيمية حلماية سالمة اللحفيني من االض هاد والرتهيب واملضايقات (شيلو)؛
 ٦7-١١١كفال ةةة مك ةةن امل ةةدامعني ع ةةن حق ةةوق اإلنس ةةان م ةةن سارس ةةة أنشة ة ته
املشروعة دون نو أو عوائق ال متر ا أو مضايقات ،انونية أو إدارية (شيلو)؛
 ٦٨-١١١تعزيةةز اسةةتقالل ومعاليةةة السةةل ة القضةةائية واعتمةةاد مجيةةع التةةداب
الالألمة لتعزيز اجلهود اليت بذل مةنرا ملكامحة اإلمالت من العقا (أملانيا)؛

 ٦٩-١١١ألايدة اجلهود امل ذولة ملكامحةة اإلمةالت مةن العقةا والفسةاد عةن
طريةةق ألايدة املةةوارد املاليةةة للسةةل ة القضةةائية ومةةن نةةالل تنفيةةذ إصةةالحات ،ضةةائية
د إ ضمان استقالل السل ة القضائية (هولندا)؛
 7٠-١١١مواصلة جهودها الرامية إ تعزيز معالية واستقاللية النظام القضائو
(مجهورية كوراي)؛

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

يف

 7٢-١١١تفكي ة جمموعةةات الضةةغ وغ هةةا مةةن ا ياكةةل الس ةرية الةةيت حتمةةو
الفساد وتعوق ضما ت احملاكمة العادلة واإلجراءات القانونية الواج ة مبا يتفق مع
املعاي الدولية (مجهورية منزويال ال وليفارية)؛
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 7٣-١١١اعتماد تداب لضمان استمرار اجلهود الراميةة إ مكامحةة الفسةاد
مث ةةل اإلص ةةالحات القانوني ةةة والسياس ةةاتية وحتس ةةني ثق ةةة اجلمه ةةور يف نظ ةةام العدال ةةة
وتعزيز استقالل (كندا)؛
 74-١١١التأك ةةد م ةةن أن اللجن ةةة الدولي ةةة ملناهض ةةة اإلم ةةالت م ةةن العق ةةا يف
غواتيم ةةاال  ،ةةادرة عل ةةي أداء عمله ةةا بفعالي ةةة (اململك ةةة املتح ةةدة لتي اني ةةا العظم ةةي
وآيرلندا الشمالية)؛
 75-١١١التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية ملناهضةة اإلمةالت مةن العقةا يف
غواتيماال (ليتوانيا)؛
 7٦-١١١التعاون الكامل مع اللجنة الدولية ملناهضة اإلمالت من العقا يف
غواتيماال يف مجيع جوانب واليتها (السويد)؛
 77-١١١التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية ملناهضةة اإلمةالت مةن العقةا يف
غواتيماال ودع عملها (أسرتاليا)؛
 7٨-١١١مواصةلة اسةةتثمار املةةوارد الالألمةةة لتوسةيع ن ةةاق الةتام االجتماعيةةة
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)؛
 7٩-١١١تنفي ةةذ الت ةةداب الرامي ةةة إ تيسة ة احلل ةةول عل ةةي الرعاي ةةة الل ةةحية
والتعلي ال سيما ابلنس ة تشد السكان ضعفا (أنغوال)؛
 ٨٠-١١١دع ة ة اجلهة ةةود الرامية ةةة إ مكامحة ةةة سة ةةوء التغذية ةةة لة ةةد اتطفة ةةال
ومواصلة تعزيز التام الرامية إ القضاء علي الفقر والفقر املد،ع (أملانيا)؛

 ٨١-١١١الي املوارد ال شرية واملاليةة الالألمةة للتنفيةذ الفةوري لالسةرتاتيجية
الوطنية للو،اية من سوء التغذية املزمن نالل الفرتة ( ٢٠٢٠-٢٠16هندوراس)؛
 ٨٢-١١١ضة ةةمان ،ية ةةام جمة ةةالس التنمية ةةة اجملتمعية ةةة بتة ةةوم التموية ةةل ملشة ةةاريع
التل ةةدي ملش ةةكلة س ةةوء التغذي ةةة امل ةةزمن ال س ةةيما يف ص ةةفو الس ةةكان اتص ةةليني
وسكان اتراي (ماليزاي)؛
 ٨٣-١١١وضع وتنفيذ سياسات شاملة ومعالة ملكامحة الفقر وال سيما سوء
التغذية املزمن واحلاد (النروي )؛
 ٨4-١١١مواصةةلة العمةةل علةةي تنفيةةذ االس ةرتاتيجية الوطنيةةة للو،ايةةة مةةن سةةوء
التغذية املزمن للفرتة  ٢٠٢٠-٢٠16وتعزيز بةر م املعونةة الغذائيةة ملنةع انعةدام
اتمن الغذائو (ابكستان)؛
 ٨5-١١١تكثيةةف اجلهةةود الرامي ةةة إ منةةع واست لةةال س ةةوء التغذيةةة امل ةةزمن
وخباصة بني اتطفال الذين يعيشون يف مناطق ريفية ئية (بنما)؛
 ٨٦-١١١مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إ مكامحةةة سةةوء التغذيةةة لةةد اتطفةةال
وال سيما يف أوساط الشعو اتصلية (ب و)؛
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 ٨7-١١١تكثي ةةف جهوده ةةا الرامي ةةة إ مكامح ةةة س ةةوء التغذي ةةة ب ةةني اتطف ةةال
والو،اية من (تيمور  -ليشيت)؛
 ٨٨-١١١معاجل ةةة اتسة ة ا ا يكلي ةةة للفق ةةر ال ةةيت تواجهه ةةا اجملتمع ةةات احمللي ةةة
اتكثر ضعف ا ال سيما سوء التغذية املزمن (اجلزائر)؛
 ٨٩-١١١تعزيةز السياسةات والةتام الراميةة إ مكامحةة سةوء التغذيةة املةزمن
وضمان اتمن الغذائو (كوستاريكا)؛
 ٩٠-١١١ااةةا تةةداب تةةددة لتعزيةةز مةةر احللةةول علةةي نةةدمات الرعايةةة
اللحية وال سيما يف املناطق الريفية (ا ند)؛
 ٩١-١١١ألايدة امل ةةوارد املولل ةةة وإمكاني ةةة الوص ةةول إ ن ةةدمات الل ةةحة
العامة (مجهورية كوراي)؛
 ٩٢-١١١ألايدة امليزانية املوللة للرعاية اللحية وااا مجيع التةداب الالألمةة
لتعزيز نظام وطين للرعاية اللحية يكون متاح ا للجميع دون مييز (كوت ديفوار)؛

 ٩٣-١١١اعتماد تداب معالة ملعاجلة انتشار لل املراهقات وضمان الوصةول
إ اللحة اجلنسية واإلجنابية والتام التثقيفية (أملانيا)؛
 ٩4-١١١مواصةةلة جهودهةةا الراميةةة إ إاحةةة التعلةةي اجليةةد جلميةةع اتطفةةال
وال سيما الفتيات (ابكستان)؛
٩5-١١١

مواصلة اجلهود الرامية إ نف

معدل اتمية (ب و)؛

 ٩٦-١١١تنفي ةةذ التعل ةةي االبت ةةدائو اإللزام ةةو وت ةةوم امل ةةوارد الالألم ةةة لكفال ةةة
جودة ا ياكل اتساسية لنظام التعلي (التتغال)؛
 ٩7-١١١ااةةا املزيةةد مةةن التةةداب لضةةمان حلةةول اتطفةةال علةةي التعلةةي
وال سيما اتطفال وي اإلعا،ة الذين يعيشون يف جمتمعات تلية ئية (أرمينيا)؛
 ٩٨-١١١إعداد وتنفيذ برام وم ةادرات لتشةجيع تقاسة املسةةوليات املنزليةة
ورعاية اتطفال بغية القضاء علي القوالب النم ية اجلنسانية (هاييت)؛
 ٩٩-١١١العمةةل بنشةةاط علةةي حتقيةةق املسةةاواة يف اتجةةر بةةني الرجةةال والنسةةاء
من نالل ااا ن وات ات ملدا،ية (ا ند)؛
 ١٠٠-١١١مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إ دع ة حتقيةةق املسةةاواة بةةني اجلنسةةني عةةن
طريةةق تعزيةةز التمثيةةل املتةةواألن يف مناصةةب صةةنع الق ةرار واملسةةاواة يف س ةوق العمةةل
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)؛
 ١٠١-١١١تعزيز اسرتاتيجيات مكامحة القوالب النم ية ومجيع أشكال التمييز
ضد املرأة واتشوا وي اإلعا،ة (بنما)؛
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 ١٠٢-١١١كفالةةة إدمةةا النسةةاء والفتيةةات وات اإلعا،ةةة يف مجيةةع السياسةةات
والتام املتعلقة ابملساواة والتمييز اجلنساين (ابراغواي)؛
١٠٣-١١١

ااا تداب ملكامحة العنف والتمييز ضد الشعو اتصلية (أوروغواي)؛

 ١٠4-١١١مواص ةةلة س ةةن الق ةةوانني وتعزي ةةز السياس ةةات الرامي ةةة إ لاي ةةة املة ةرأة
وتعزيز دورها يف اجملتمع (ال حرين)؛
 ١٠5-١١١تعزيز بر م "االألدهار اآلمن" الذي يستهد النساء وات الةدنل
املنوف مع الرتكيز علي املرأة يف املناطق الريفية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 ١٠٦-١١١تعزيز اجلهود الرامية إ مكامحة العنف ضد املرأة (ملر)؛
 ١٠7-١١١تكثيف تداب إ كاء الوعو ملكامحة ،تل اإل خ والعنف ضةد املةرأة
مضالا عن نشر توصيات اللجنة املعنية ابلقضاء علي التمييز ضد املرأة (منلندا)؛

 ١٠٨-١١١مكامح ةةة العن ةةف ض ةةد املة ةرأة م ةةن ن ةةالل وض ةةع ح ةةد ل م ةةالت م ةةن
العقا يف هذا اجملال (مرنسا)؛
 ١٠٩-١١١تكثيةةف اجلهةةود امل ذولةةة للقضةةاء علةةي ،تةةل اإل خ ومجيةةع أشةةكال
العنف املمارس علي النساء والفتيات (جورجيا)؛
 ١١٠-١١١تنفي ةةذ ت ةةداب معال ةةة ومنس ةةقة ملن ةةع العن ةةف ض ةةد املة ةرأة وال س ةةيما
الشاابت والفتيات (آيسلندا)؛
 ١١١-١١١تعزيةةز اجلهةةود الراميةةة إ إج ةراء حتقيقةةات س ةريعة وتايةةدة ومعالةةة يف
مجيع أشكال العنف ضد املرأة وتقدمي املسةولني عنها إ العدالة (آيسلندا)؛

 ١١٢-١١١تعزيةز اجلهةود الراميةة إ منةع ومكامحةة مجيةع أشةكال التمييةز بوسةةائل
منها تعديل التشريعات ات الللة وإطةالق لةالت للتوعيةةن وضةمان حلةول النسةاء
ضحااي العنف علي املساعدة املناس ة وتقدمي اجلناة إ العدالة (إي اليا)؛
 ١١٣-١١١ض ةةمان إمكاني ةةة اللج ةةوء إ القض ةةاء للنس ةةاء ض ةةحااي العن ةةف ع ةةن
طريق بذل جهود منسقة وشاملة علي اللعيد املةسسو (ليتوانيا)؛
 ١١4-١١١تعزيز مكامحة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات عن طريق
ض ةةمان التنفي ةةذ الفع ةةال للق ةةوانني والسياس ةةات ات الل ةةلة وض ةةمان الوص ةةول إ
العدالة والرعاية (لكسمتغ)؛
١١5-١١١

مواصلة اجلهود الرامية إ معاجلة مشكلة العنف املنزيل ضد املرأة (ماليزاي)؛

 ١١٦-١١١مواصةةلة اجلهةةود ملكامحةةة ،تةةل اإل خ والعن ةف ضةةد امل ةرأة وتةةوم
مراكز رعاية متوللة لضحااي هذا العنف (املغر )؛
 ١١7-١١١الةةي مة ةوارد كامي ةةة للمح ةةاك وا ي ةةات القض ةةائية املتولل ةةة ال ةةيت
تنظر يف القضااي املتعلقة بقتل اإل خ وغ من أشكال العنف ضد املرأة (ابراغواي)؛
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 ١١٨-١١١إنش ةةاء مراك ةةز متولل ةةة وتعزيزه ةةا لت ةةوم الرعاي ةةة للنس ةةاء ض ةةحااي
العنف (ابراغواي)؛
 ١١٩-١١١تنظي لالت توعية بشأن مجيةع املسةائل املتلةلة ابلعنةف اجلنسةاين
(ابراغواي)؛
 ١٢٠-١١١تعزيةةز النهةةوض مايةةة حقةةوق النسةةاء والفتيةةات مبةةا يف ل ة مةةن
نالل القضاء علي العنف الذي يستهدمهن (التتغال)؛
 ١٢١-١١١مواص ةةلة إ ك ةةاء ال ةةوعو ابل ةةابع اإلجرام ةةو للعن ةةف املن ةةزيل وتق ةةدمي
املسةولني عن للمحاك (صربيا)؛
 ١٢٢-١١١تنفيذ املزيد من التداب ملنع العنف ضد املرأة مثل حلقةات العمةل
التدري ية اليت نظمها مكتب الدماع عن حقوق نساء الشعو اتصلية بشأن لايةة
النساء املنتميات ذ الشعو (سنغامورة)؛
 ١٢٣-١١١إنشة ةةاء آلية ةةة لتحسة ةةني تنسة ةةيق وتعزية ةةز اتلة ةةف املةسسة ةةات املعنية ةةة
مبشكلة العنف ضد املرأة (سلومينيا)؛
 ١٢4-١١١الي املوارد الكامية للمحةاك املتوللةة الةيت لةديها واليةة ،ضةائية
علةةي ج ةرائ ،تةةل اإل خ وغ هةةا مةةن أشةةكال العنةةف ضةةد امل ةرأة واملضةةو ةةو التنفيةةذ
الكامل لقانون مكامحة ،تل اإل خ وغ من أشكال العنف ضد املرأة (إس انيا)؛
 ١٢5-١١١مواص ةةلة إ ك ةةاء ال ةةوعو ابل ةةابع اإلجرام ةةو للعن ةةف املن ةةزيل واا ةةا
التداب الالألمة ملقاضاة املسةولني عن هذ اتمعال (إسرائيل)؛
 ١٢٦-١١١مواصلة النهوض بتعزيز ولايةة حقةوق املةرأة مبةا يف لة التلةدي
للعنف ضد املرأة و،تل اإل خ (أ ربيجان)؛
 ١٢7-١١١تنفي ةةذ ت ةةداب معال ةةة ومنس ةةقة ملن ةةع العن ةةف ض ةةد املة ةرأة وال س ةةيما
الشاابت والفتيات والتأكد من مالحقة مرتكيب جرائ العنف (بلجيكا)؛
 ١٢٨-١١١معاجلةةة اتس ة ا ا يكليةةة للجر ةةة املنظمةةة مبةةا ميهةةا تل ة املتلةةلة
ابلعنف اجلنسو (بوركينا ماسو)؛
 ١٢٩-١١١مواصةةلة أنشة ة التوعيةةة بشةةأن العنةةف املنةةزيل مبةةا يف لة مقاضةةاة
ومعا ،ة اجلناة (بوركينا ماسو)؛
 ١٣٠-١١١الةةي املةةوارد الكاميةةة مةةن أجةةل الت يةةق الفعلةةو لقةةانون مكامحةةة
،تل اإل خ وغ مةن أشةكال العنةف القةائ علةي نةوع اجلةنس مبةا يف لة حتسةني
مر احللول علي اادمات املتاحة للضحااي (كندا)؛
 ١٣١-١١١تعزيز امل ادرات الرامية إ توعية السكان ابل ابع اإلجرامةو للعنةف
املنزيل وتقدمي املسةولني عن هذ اجلر ة إ العدالة (إكوادور)؛
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 ١٣٢-١١١الرتوي حلمالت واسعة الن اق د تسجيل النان ات وال سيما
يف املناطق الريفية وخباصة نساء الشعو اتصلية بغية ضمان مشاركتهن الكاملة
يف احلياة السياسية والعامة (هاييت)؛
 ١٣٣-١١١مواصةةلة مكامحةةة القوالةةب النم يةةة اجلنسةةانية وتعزيةةز املسةةاواة بةةني
الرجال والنساء يف تويل املناصب العامة (تيمور  -ليشيت)؛
 ١٣4-١١١ااا تداب لتحسني مثيل املرأة يف مناصةب صةنع القةرار يف الق ةاع
العام واحلد من مجوة اتجور بني اجلنسني (إسرائيل)؛
 ١٣5-١١١إنشة ةةاء آلية ةةة لة ةةزايدة مشة ةةاركة النسة ةةاء وال سة ةةيما نسة ةةاء الشة ةةعو
اتصةةلية يف املناصةةب الرئيسةةية للسةةل ات الةةثالخ يف الدولةةة ويف عمليةةات صةةنع
القرار (كوستاريكا)؛
 ١٣٦-١١١ضةةمان تعمةةي تسةةجيل املواليةةد جمةةا ا وإصةةدار شةةهادات مةةيالد جلميةةع
اتطفال املولودين يف إ،لي الدولة وخباصة أطفال جمتمعات الشعو اتصلية (التتغال)؛
 ١٣7-١١١مواص ةةلة تعزي ةةز نظ ةةام لاي ةةة اتطف ةةال يف ال ل ةةد ع ةةن طري ةةق اعتم ةةاد
اإلصالحات الالألمة واعتماد هن ،ائ علي حقوق اإلنسان (ملديف)؛
 ١٣٨-١١١مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إ التةةدريب علةةي الرعايةةة املثلةةي ل طفةةال
وكفالة وصو إ التعلي والرعاية اللةحية وتنفيةذ الةتام االجتماعيةة الفعالةة يف
هذ اجملاالت (املغر )؛
 ١٣٩-١١١ضةةمان حيةةاة وسةةالمة اتطفةةال وامل ةراهقني املةةودعني يف دور اإليةةواء
التابعةةة للدولةةة وتقةةدمي التعويضةةات املناس ة ة عةةن اتض ةرار وحظةةر العقةةا ال ةةدين
ل طفال يف مجيةع اتمةاكن وإلغةاء االسةتثناءات القانونيةة الةواردة يف القةانون املةدين
والقانون العام (مجهورية منزويال ال وليفارية)؛
 ١4٠-١١١وضع سياسة حلمايةة اتطفةال واملةراهقني ةد حتسةني لةايته مةن
العنة ةةف واجل ة ةرائ املرتك ة ةةة ضة ةةده والتلة ةةدي للعة ةةدد الك ة ة مة ةةن حة ةةاالت لة ةةل
املراهقات (مرنسا)؛
 ١4١-١١١ألايدة اجلهةةود الراميةةة إ القضةةاء علةةي عمةةل اتطفةةال عةةن طريةةق
إجراء عمليات تفتيل منتظمة تماكن العمل (اليو ن)؛
 ١4٢-١١١إبقاء وتوسيع ن اق امل ادرات القائمة ملكامحة اال ةار ابتطفةال وعمةل
اتطفةةال ولايةةة اتطفةةال مةةن االسةةتغالل اجلنسةةو وغ ة مةةن أشةةكال الةةرق املعاصةةرة
وال سيما عن طريق تعزيز عمليات التسجيل عند الوالدة (الكرسو الرسويل)؛
 ١4٣-١١١تعزيز نظام لاية اتطفال من االستغالل (دولة لي يا)؛
 ١44-١١١اعتمةاد تةةداب ملموسةةة ةةد إ احلةد مةةن تعةةرض اتطفةةال للعمةةل
واالسةتغالل اجلنسةو ية تلة ح غواتيمةاال بلةدا ناليةا مةةن عمةل اتطفةال وأسةةوأ
أشكال (بنما)؛
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 ١45-١١١تكثي ةةف عملي ةةات تفت ةةيل أم ةةاكن العم ةةل م ةةع الرتكي ةةز عل ةةي عم ةةل
اتطفال ومالحقة املوالفني للتشريعات املتعلقة بعمل اتطفال (سلوماكيا)؛
 ١4٦-١١١تعزيز تداب لاية اتطفال من مجيع أشكال العنف (سري النكا)؛
 ١47-١١١مواصلة ت وير برام املساعدة اال،تلةادية لك ةار السةن واتشةوا
وي اإلعا،ة (دولة لي يا)؛
 ١4٨-١١١احلفاظ علي التزامها بضمان متةع اتشةوا
جبميع حقو،ه (ب و)؛
 ١4٩-١١١ضمان تكامة مر
ل شوا وي اإلعا،ة (إسرائيل)؛

وي اإلعا،ةة الكامةل

الوصول إ العدالةة وسارسةة احلقةوق السياسةية

 ١5٠-١١١إدما اتطفال املعا،ني يف النظام التعليمو (ال حرين)؛
 -١١٢نظرت غواتيماال يف التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور الواردة أد
علما ا:

وأحاط

التلةةديق علةةي التوتوكةةول االنتيةةاري الثةةاين امللحةةق ابلعهةةد الةةدويل
١-١١٢
ااا ابحلقوق املدنية والسياسية ا اد إ إلغاء عقوبة اإلعدام (اجل ل اتسود)؛
٢-١١٢
الدويل ااا

النظر يف التلديق علي التوتوكول االنتياري الثةاين امللحةق ابلعهةد
ابحلقوق املدنية والسياسية (جورجيا)؛

التلةةديق علةةي التوتوكةةول االنتيةةاري الثةةاين امللحةةق ابلعهةةد الةةدويل
٣-١١٢
ااا ابحلقوق املدنية والسياسية ا اد إ إلغاء عقوبة اإلعدام (إس انيا)؛
التلةةديق علةةي العهةةد الةةدويل ااةةا ابحلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية
4-١١٢
والعه ةةد ال ةةدويل ااة ةةا ابحلق ةةوق اال،تل ةةادية واالجتماعية ةةة والثقامي ةةة واالتفا،ية ةةة
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)؛
النظ ةةر يف التل ةةديق عل ةةي التوتوك ةةول االنتي ةةاري التفا،ي ةةة حق ةةوق
٦-١١٢
ال فل املتعلق إبجراء تقدمي ال الغات (أوروغواي)؛
التلديق علي التوتوكول االنتياري التفا،ية حقةوق ال فةل املتعلةق
7-١١٢
إبجراء تقدمي ال الغات (أ ربيجان)؛
التلة ةةديق علة ةةي االتفا،ية ةةة الدولية ةةة حلماية ةةة مجية ةةع اتشة ةةوا
٨-١١٢
االنتفاء القسري (العراق) (اجل ل اتسود) (س اليون)؛

مة ةةن

النظةةر يف التلةةديق علةةي االتفا،يةةة الدوليةةة حلمايةةة مجيةةع اتشةةوا
٩-١١٢
من االنتفاء القسري (أوروغواي)؛
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 ١٠-١١٢النظ ةةر يف إمكاني ةةة التل ةةديق عل ةةي االتفا،ي ةةة الدولي ةةة حلماي ةةة مجي ةةع
اتشةةوا مةةن االنتفةةاء القسةةري ومواءمةةة التش ةريعات الوطنيةةة مةةع هةةذا الل ة
(إكوادور)؛
 ١١-١١٢النظةةر يف التلةةديق علةةي اتفا،يةةة منظمةةة العمةةل الدوليةةة ر ،ة 189
بشأن العمال املنزليني لعام ( ٢٠11الفل ني)؛
 ١٢-١١٢التلة ةةديق علة ةةي اتفا،ية ةةة منظمة ةةة العمة ةةل الدولية ةةة املتعلقة ةةة ابلعمة ةةال
املنزليني ( ٢٠11ر( )189 ،مجهورية منزويال ال وليفارية)؛
 ١٣-١١٢اعتم ةةاد عملي ةةة انتي ةةار مفتوح ةةة عل ةةي أس ةةاس اجل ةةدارة عن ةةد انتي ةةار
مرش ةةحني ي ةةات معاه ةةدات اتمة ة املتح ةةدة (اململك ةةة املتح ةةدة لتي اني ةةا العظم ةةي
وآيرلندا الشمالية)؛
 ١4-١١٢إنشاء جلنة وطنية لل ح عةن ضةحااي االنتفةاء القسةري وغة مةن
أشكال االنتفاء (السلفادور)؛
 ١5-١١٢تعةديل التشةريعات للمعا ،ةة علةي جةرائ الكراهيةة وجةرائ التعلةب
القائ علي التمييز وال سيما يف حاالت العرق أو امليل اجلنسو أو ا وية اجلنسانية
أو التع (إسرائيل)؛
 ١٦-١١٢اعتمة ةةاد تة ةةداب توعية ةةة لضة ةةمان عة ةةدم تعة ةةرض املثلية ةةات واملثلية ةةني
ومزدوجو امليل اجلنسو ومغايري ا وية اجلنسانية وحةاملو صةفات اجلنسةني للتمييةز
علي أساس امليل اجلنسو وا وية اجلنسانية (أوروغواي)؛
 ١7-١١٢تعزيةةز ضةةمان احةرتام حقةةوق اإلنسةةان للمثليةةات واملثليةةني ومزدوجةةو
امليل اجلنسو ومغايري ا ويةة اجلنسةانية وحةاملو صةفات اجلنسةني الةذين يتعرضةون
يف بع اتحيان للتمييز أو حىت اجلرائ املرتك ة بدامع الكراهية (مرنسا)؛
 ١٨-١١٢وضةةع إطةةار تش ةريعو وتنفيةةذ سياسةةات عامةةة ولةةالت توعيةةة اجتماعيةةة
للقضاء علي العنف والتمييز علي أساس امليول اجلنسية وا وية اجلنسانية (نيوأليلندا)؛
 ١٩-١١٢تعة ةةديل القة ةةانون اجلنة ةةائو للمعا ،ة ةةة علة ةةي ج ة ةرائ الكراهية ةةة وج ة ةرائ
التعل ةةب االجتم ةةاعو الق ةةائ عل ةةي املي ةةل اجلنس ةةو وا وي ةةة اجلنس ةةانية واال ةةائ
اجلنسية (سلومينيا)؛
 ٢٠-١١٢اعتماد تداب حلماية احلياة والسالمة ال دنية والنفسية للمثليةات واملثليةني
ومزدوجو امليل اجلنسو ومغايري ا وية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسني (شيلو)؛
 ٢١-١١٢ت يق اال،رتاح الداعو إ تنفيذ مشاورة منهجية مق ولة مةن جانةب
سل ات شعب كيتشو بشأن املسائل ات الللة ابلشعو اتصلية (ب و)؛
 ٢٢-١١٢وضع إطةار ،ةانوين لالعةرتا قةوق الشةعو اتصةلية يف الوصةول
إ أراض ةةيها وإدارة موارده ةةا ال يعي ةةة واملش ةةاركة يف عملي ةةات ص ةةنع القة ةرار بش ةةأن
املسائل اليت مها (مجهورية منزويال ال وليفارية)؛
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 ٢٣-١١٢اعتماد تشريعات لتجةرمي نشةر أي أمكةار ،ائمةة علةي التفةوق اإلثةين
أو الكراهية ةةة أو أي حت ة ةري علة ةةي التميية ةةز العنلة ةةري أو أي أعمة ةةال ات دوامة ةةع
عنلرية (التاأليل)؛
 ٢4-١١٢ت يةةق و،ةةف انتيةةاري ر ةةو لتنفيةةذ أحكةةام اإلعةةدام ةةد إلغةةاء
عقوبة اإلعدام (آيسلندا)؛
٢5-١١٢

النظر يف ااا اا وات الالألمة إللغاء عقوبة اإلعدام (إي اليا)؛

 ٢٦-١١٢اإلعةةالن عةةن و،ةةف انتيةةاري لفةةرض عقوبةةة اإلعةةدام والعمةةل علةةي
إلغةةاء هةةذ العقوبةةة مبةةا يف ل ة عةةن طريةةق التلةةديق علةةي التوتوكةةول االنتيةةاري
الثاين للعهد الدويل ااا ابحلقوق املدنية والسياسية (نيوأليلندا)؛
٢7-١١٢

إلغاء عقوبة اإلعدام (التتغال) (كوستاريكا) (مجهورية منزويال ال وليفارية)؛

٢٨-١١٢

إلغاء عقوبة اإلعدام علي النحو املوصي ب سابقا (سلومينيا)؛

٣٠-١١٢

إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت (تيمور  -ليشيت)؛

 ٢٩-١١٢إعالن و،ف انتياري كة القةانون لعقوبةة اإلعةدام ةد إلغائهةا
والنظر يف التلديق علي التوتوكول االنتياري الثاين للعهد الدويل ااا ابحلقةوق
املدنية والسياسية (سلومينيا)؛
 ٣١-١١٢التلةةديق علةةي التوتوكةةول االنتيةةاري الثةةاين للعهةةد الةةدويل ااةةا
ابحلقوق املدنية والسياسية ا اد إ إلغاء عقوبة اإلعدام (أنغوال)؛
 ٣٢-١١٢إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدام ر ي ةا والتلةةديق علةةي التوتوكةةول االنتيةةاري
الثاين امللحق ابلعهد الدويل ااا ابحلقوق املدنية والسياسية (أسرتاليا)؛
 ٣٣-١١٢إلغ ةةاء عقوب ةةة اإلع ةةدام يف التشة ةريعات الوطني ةةة ع ةةن طري ةةق اعتم ةةاد
القانون ر ٥1٠٠ ،بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام بلورة هنائية (كوت ديفوار)؛
 ٣4-١١٢اعتم ةةاد مش ةةروع الق ةةانون ر،ة ة  ٣٥9٠املع ةةروض عل ةةي الك ةةونغرس
حاليا بشأن اللجنة املعنية ابل ح عن ضحااي االنتفاء القسري وأشكال االنتفاء
اتنر (املكسي )؛
 ٣5-١١٢وضع حد الستودام نظام العدالة اجلنائيةة مةن أجةل اويةف و ديةد
و ميل ووصة اللةحفيني واملنظمةات االجتماعيةة واملةدامعني عةن حقةوق اإلنسةان
املهتمةةني ابلةةدماع عةةن احلقةةوق اال،تلةةادية واالجتماعيةةة والثقاميةةة وال ي يةةة وحقةةوق
الشعو اتصلية (مجهورية منزويال ال وليفارية)؛
 ٣٦-١١٢تنفيذ نتائ احلوار الوطين بشأن اإلصةالحات الدسةتورية يف جمةال العدالةة
اليت مت التوصل إليها يف ش اط/متاير  ٢٠16د إجراء مشاورات مةع مجيةع أصةحا
املللحة بشأن اإلجراءات الالألمة لتعزيز نظام العدالة يف غواتيماال (املكسي )؛
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 ٣7-١١٢إنشاء آليةات النتيةار القضةاة تسةت عد اةاطر التسةييس أو تضةار
امللةةا وضةةمان أن يكفةةل م ةةدأ الفلةةل بةةني املهةةام اإلداريةةة والقضةةائية للمحكمةةة
العليا يكفل االستقالل واحلياد الكاملني للسل ة القضائية يف غواتيماال (سويسرا)؛
 ٣٨-١١٢ااةةا اا ةةوات الراميةةة إ اعتمةةاد وتنفيةةذ اإلصةةالحات الدسةةتورية
لعةةام  ٢٠16بشةةأن تعيةةني أعضةةاء السةةل ة القضةةائية ومةةن شةةأن ل ة أن يسةةاعد
علي ضمان استقال ا (أسرتاليا)؛
 ٣٩-١١٢إضفاء ال ابع الالمركزي علي اللجنة الدولية ملناهضة اإلمةالت مةن
العقا يف غواتيماال ي تغ و مجيع املناطق (منلندا)؛
 4٠-١١٢التأك ةةد م ةةن أن اللجن ةةة الدولي ةةة ملناهض ةةة اإلم ةةالت م ةةن العق ةةا يف
غواتيمةةاال ،ةةادرة علةةي العمةةل دون تةةدنل املةسسةةات احلكوميةةة وضةةمان اسةةتمرار
ت ةةوم القي ةةادة املةهل ةةة لالضة ة الع جبه ةةود املةسس ةةات احلكومي ةةة الرئيس ةةية املعني ةةة
مبكامحة الفساد (الوالايت املتحدة اتمريكية)؛
 4١-١١٢تعزيةز التةداب الراميةةة إ تسةريع التقةدم احملةرأل يف تاكمةات مةرتكيب
أعم ةةال اإلابدة اجلماعي ةةة واجلة ةرائ ض ةةد اإلنس ةةانية وت ةةوم احلماي ةةة الالألم ةةة للقض ةةاة
الذين شاركوا يف هذ التحقيقات (اترجنتني)؛
 4٢-١١٢النظر يف إمكانية حتديد الدنل اتساسو الشةامل ةد مواصةلة نفة
مستوايت الفقر وعدم املساواة وحتسني نظام احلماية االجتماعية القائ (هاييت)؛
 4٣-١١٢اعتمةةاد سياس ةةة واس ةرتاتيجية لت ةةوم نةةدمات ص ةةحية تراعةةو تع ةةدد
الثقامةات مةع ات ةاع هنة يقةوم علةي احلقةوق اجلنسةةانية ومراعةاة احلساسةيات وكفالةةة
مجلةةة أمةةور منهةةا تةةوم نةةدمات اللةةحة اجلنسةةية واإلجنابيةةة للجميةةع وال سةةيما يف
املناطق الريفية (هندوراس)؛
 44-١١٢اعتم ة ةةاد ت ة ةةداب معال ة ةةة ملعاجل ة ةةة ارتف ة ةةاع مع ة ةةدالت ل ة ةةل الفتي ة ةةات
واملراهقة ةةات وكفال ة ةةة وص ة ةةو ن بفعالي ة ةةة إ الرعاية ةةة الل ة ةةحية اجلنس ة ةةية واإلجنابي ة ةةة
واادمات والتام التثقيفية (آيسلندا)؛
 45-١١٢ضمان احرتام احلقوق اجلنسية واإلجنابية وااا التداب الالألمة ملنةع
حاالت احلمل امل كر وال سيما من نالل التوعية والتثقيف اجلنسو (لكسمتغ)؛
 4٦-١١٢ااةةا التةةداب الالألمةةة ملنةةع لةةل املراهقةةات عةةن طريةةق تةةوم التثقيةةف
اجلنسو الشامل واادمات املتكاملة لللحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني (السويد)؛
 47-١١٢اعتم ة ةةاد ت ة ةةداب معال ة ةةة ملعاجل ة ةةة ارتف ة ةةاع مع ة ةةدالت ل ة ةةل الفتي ة ةةات
واملراهقة ةةات وكفال ة ةةة وص ة ةةو ن بفعالي ة ةةة إ الرعاية ةةة الل ة ةةحية اجلنس ة ةةية واإلجنابي ة ةةة
واادمات والتام التثقيفية (بلجيكا)؛
 4٨-١١٢اعتماد تداب عملية لتعزيز التمثيل املتكامي للرجال والنساء يف املناصب
العامة لضمان املساواة يف اتجر ويف ظرو عمل مرضية جلميع املواطنني (التتغال)؛
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 4٩-١١٢ااة ةةا مجية ةةع التة ةةداب الالألمة ةةة مة ةةن أجة ةةل التنفية ةةذ اللة ةةارم جلمية ةةع
التشريعات املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني (بوركينا ماسو)؛
 5٠-١١٢وض ةةع بة ةرام واسة ةرتاتيجيات حكومي ةةة ملن ةةع انتهاك ةةات حق ةةوق اإلنس ةةان
للنساء وال سيما املثليات ومق ا للقوانني القائمة اليت صد ،عليها الدولة (نيوأليلندا)؛

 5١-١١٢ااةةا ن ةةوات مةةن أجةةل إع ةةاء مزيةةد مةةن اتولويةةة للمقاضةةاة علةةي
العنف والتمييز ضد املرأة ومغةايري ا ويةة اجلنسةانية واملتحةولني جنسةي ا مضةالا عةن
كفالة وصول الضحااي إ العدالة (أسرتاليا)؛

 5٢-١١٢عدم ةرمي عمليةات إهنةاء احلمةل يف حةاالت االغتلةا وسةفاح احملةارم
وتشوهات اجلنني الشديدة وإلغاء مجيع التداب العقابية املتعلقة بذل (الدامنرك)؛
 5٣-١١٢تعزية ةةز تة ةةداب و،ائية ةةة للنسة ةةاء والفتية ةةات ضة ةةحااي العنة ةةف اجلنسة ةةو
ولةايتهن وإعةادة أتهةيلهن عةن طريةةق تةوم نةدمات متوللةة يف اجملةاالت ال ةةب
النفسو والقانون والرعاية ال ية (التاأليل)؛
 54-١١٢تس ةريع اعتمةةاد مشةةروع القةةانون اإلطةةاري ر ،ة  ٥1٢٥بشةةأن اإلعا،ةةة
من أجل املسامهة يف تنفيذ وإعمال اتفا،ية حقوق اتشوا وي اإلعا،ة (إس انيا)؛
 55-١١٢ضمان احرتام احلقوق واحلرايت اتساسية ل شةوا وي اإلعا،ةة
عن طريق إلغاء كامة سارسات التعقي واإلجهاض القسريني للنساء والفتيات وات
اإلعا،ة والتحقيق ميها ومعا ،ة مرتك يها (اترجنتني)ن
 -١١٣مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هةذا التقريةر تعةت عةن مو،ةف الدولةة
(الدول) اليت ،دمتها و/أو الدولة موضوع االستعراضن وال ين غو أن يفهة أهنةا حتظةي بتأييةد
الفريق العامل بكامل .

28

GE.17-23481

A/HRC/37/9

املرمق
تشكيلة الومد
[English/Spanish only]
The delegation of Guatemala was headed by Dr. Jorge Luis Borrayo Reyes,
President of the Presidential Commission for Coordinating Executive Policy in the Field
of Human Rights and composed of the following members:
• Embajadora Carla María Rodríguez Mancia, Representante Permanente de
Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales en Ginebra;
• Licenciada Aura Leticia Teleguario, Ministra de Trabajo y Previsión Social;
• Licenciada María Eugenia Morales Aceña, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia;
• Sra. Silvia Patricia Valdés Quezada, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia;
• Dr. Rubén González Valenzuela, Viceministro de Atención Primaria en Salud
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
Relaciones Exteriores;
• Licenciado René Armando Lam España, Director de Asuntos Jurídicos, Ministerio
de Gobernación;
• 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
Bruselas, Bélgica;
• Srita. Cecilia Beatriz Cáceres Valdéz, Primer Secretario de la Misión Permanente
de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales en Ginebra;
• Sr. Luis Erick Gudiel Pineda, Primer Secretario de la Misión Permanente de
Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales en Ginebra;
• Srita. Alicia María Marroquin Mogollon, Segundo Secretario de la Misión
Permanente de Guatemala ante la Organización de las Naciones y otras
Organizaciones Internacionales en Ginebra;
• Licenciado Rolando Antonio Castillo López, Ministerio de Gobernación;
• Licenciado William Oswaldo Ramírez Quiñonez, Asesor Técnico de la Comisión
Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos
Humanos (COPREDEH);
• Licenciada Nydia Lissette Arevalo Flores de Corzantes, Directora General,
Instituto de la Defensa Pública Penal;
• Licenciado Esteban Mollinedo, Director Fortalecimiento Institucional Instituto
Defensa Pública Penal.

29

GE.17-23481

