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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته السابعة عـشرة يف الفتـرة        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
الة حقوق  واستعرضت ح . ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢١ من

. ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٣اإلنسان يف املكسيك يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف         
. وترأس السيد خوسيه أنطونيو ميادي كوريربينيا، وزير الشؤون اخلارجية، وفد املكـسيك           

 تشرين  ٢٥واعتمد الفريق العامل هذا التقرير بشأن املكسيك يف جلسته العاشرة املعقودة يف             
  .٢٠١٣كتوبر أ/األول

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
فاسـو واجلمهوريـة     بوركينا: لتيسري استعراض احلالة يف املكسيك    ) اجملموعة الثالثية (التايل  

  .التشيكية وكازاخستان
 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  :، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف املكسيك١٦/٢١ لقرارا

ــين  ) أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/17/MEX/1 and Corr.1(؛  

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            ) ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/17/MEX/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 

موجز أعدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               ) ج(  
  ).A/HRC/WG.6/17/MEX/3) (ج(١٥ للفقرة

وأحيلت إىل املكسيك عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مسبقاً أملانيـا،               -٤
ظمى وأيرلنـدا الـشمالية،     وسلوفينيا، والسويد، وليختنشتاين، واململكة املتحدة لربيطانيا الع      

 وترد هذه األسئلة وردود املكسيك الكتابية على األسئلة املقدمة مـسبقاً          . والنرويج، وهولندا 
وترد ملخصات لألسئلة اإلضافية    . على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل      

بل األسـود وإسـبانيا     املقدمة خالل احلوار التفاعلي من كندا وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واجل         
ودولة فلسطني وتركيا وأوكرانيا والنمسا وبنغالديش يف الباب الفرعي باء من الفرع أوالً من           

  .هذا التقرير
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  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
ني ملؤسـسات الـسلطتني     ضّم وفد املكسيك، برئاسة وزير الشؤون اخلارجية، ممثل         -٥

التنفيذية والتشريعية؛ وحاكم والية كواويال ومنسق حقـوق اإلنـسان بـاملؤمتر الـوطين              
  .للمحافظني؛ وأمني املظامل الوطين

أشار رئيس الوفد إىل التقدم احملرز بفضل التزام اجلهات السياسية الفاعلة يف البلـد              و  -٦
 تعزيز جدول أعماهلا املتعلق حبقـوق اإلنـسان،   وعمل اجملتمع املدين وقرار الدولة الرامي إىل 

  .املدرج يف امليثاق من أجل املكسيك
وأشارت املكسيك إىل التعديالت الدستورية اليت اعتمدت بشأن حقوق اإلنسان يف             -٧

. ١٩١٧ وشكّلت أكرب توسيع للحقوق يف البلد منذ أن ُسـّن دسـتور عـام                ٢٠١١عام  
ملنصوص عليها يف املعاهدات الدوليـة الـيت تعـّد          واعترفت اإلصالحات حبقوق اإلنسان ا    

 فيها؛ واعترفت مببادئ إعطاء األولية ملصلحة الفرد، والعامليـة، والتقدميـة،            املكسيك طرفاً 
والترابط، وعدم التجزئة؛ ووّسعت والية أمني املظامل الوطين؛ وعّززت استقاللية جلان محاية            

  . حقوق اإلنسان على الصعيد احمللي
 إصالح نظام احلماية القضائية للحقوق       اإلصالحات الدستورية املهمة أيضاً    ومشلت  -٨
ويف أعقاب هذا اإلصالح، بات باإلمكان تطبيق احلماية القـضائية          ). حق املثول أمام قاضٍ   (

يف حاالت اختاذ السلطات أو عدم اختاذها إجراء على حنو ينتهك حقوق اإلنسان املنـصوص     
  .عليها يف املعاهدات الدولية

وسوف يـشمل  . وجيري وضع برنامج وطين حلقوق اإلنسان مبشاركة اجملتمع املدين          -٩
الربنامج التوصيات املقدمة من آليات ومنظمات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية، وكـذلك            

  .املؤشرات واألهداف الالزمة لقياس التقدم احملرز
 سياسة جديـدة    ٢٠١٢وأشار الوفد إىل أن السلطات املكسيكية وضعت منذ عام            -١٠

  . حنو شامل ألسباب انعدام األمنلألمن وإنفاذ القانون بغية التصدي على
، اعُتمد قانون الضحايا العام من أجل كفالة حصول ضحايا العنف           ٢٠١٣ويف عام     -١١

وانتهاكات حقوق اإلنسان على املساعدة واحلمايـة والعنايـة والتعويـضات الـشاملة،             
  . حقوقهم واسترداد

عالوة على ذلك، جيري بدعم من اللجنة الدولية للصليب األمحر وضع قانون بشأن  و  -١٢
  . تنظيم استخدام القوة العامة
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وفيما يتعلق بالقضاء العسكري، أشار الوفد إىل أن املكسيك أقرت بأنه ال ينبغـي                -١٣
يكون النظر يف قضايا انتهاكات حقوق املدنيني مـن اختـصاص           أن  بأي حال من األحوال     

  . اكم العسكريةاحمل
وفيما يتعلق حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني، تقّر املكسيك بأمهيـة              -١٤

ومنحت السلطات . مشاركة تلك اجلهات الفاعلة وتبدي االحترام التام للحق يف حرية التعبري          
رتكبة ضد  االحتادية، مبوجب تعديل دستوري، سلطة التحقيق يف جرائم انتهاك حرية التعبري امل           

الصحفيني أو غريهم من األشخاص أو املرافق، وأُنشئ مكتب املدعي اخلاص املعـين هبـذه               
  . وعالوة على ذلك، أنشئت آلية محاية الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان. اجلرائم
ومشلت اإلصالحات التشريعية اليت أحاهلا الرئيس إىل الربملان، مبـادرة ترمـي إىل               -١٥

نون اجلنائي االحتادي، هبدف مواءمة تعريف جرمية االختفاء القسري مع املعـايري            تعديل القا 
وعالوة على ذلك، اقُترح سحب التحفظ على اتفاقية البلدان األمريكيـة بـشأن             . الدولية

  .االختفاء القسري لألشخاص
، اعُتمد قانون تسجيل األشخاص الغائبني أو املخـتفني، فباتـت           ٢٠١١ويف عام     -١٦

كما تبذل جهود يف سبيل حتديـد       . ة االحتادية ملزمة بإنشاء سجل هلؤالء األشخاص      احلكوم
أماكن األشخاص الغائبني عن طريق مكاتب إنفاذ القانون احمللية، بالتنسيق مع وحدة البحث             

  .عن األشخاص املختفني التابعة ملكتب املدعي العام االحتادي
 املكسيك الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص      وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، وضعت       -١٧

وإىل جانب ذلك، أُحيلت إىل جملس الربملان       . ٢٠١٨-٢٠١٣وعدم التمييز ضد املرأة للفترة      
  .مبادرة ترمي إىل إصالح القانون االنتخايب لضمان املساواة بني الرجال والنساء

ات حلقـوق   وسلطت املكسيك الضوء على اإلجراءات املتخذة ملنع حدوث انتهاك          -١٨
  .املهاجرين بالنظر إىل وضعها كبلد منشأ وعبور ومقصد وعودة

وأبرمت املكسيك اتفاقات من أجل أن تتحول إىل بلد يسوده املزيد مـن العـدل                 -١٩
وأدى كل من الربملان واحملكمـة      .  باحلقوق ذاهتا  - دون استثناء    -ويتمتع فيه مجيع املواطنني     

  . ة بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان يف وفاء الدول مهماًالعليا دوراً
وال تزال املكسيك تقبل عمليات الفحص الدويل، كما تشهد على ذلـك الـدعوة             -٢٠

  . الدائمة املوجهة إىل اآلليات املتخصصة لألمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية
ول، وقد زارهتـا    ومافتئت املكسيك تعاجل التوصيات املقدمة إليها يف االستعراض األ          -٢١

 تسع من آليات منظمة البلدان األمريكية ومنظومة األمم املتحـدة، وكـذا             ٢٠٠٨منذ عام   
وأعربت املكسيك عن تقديرها للدعم املقدم      . مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

  .من املفوضة السامية
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   وردود الدولة موضوع االستعراضالتحاور  -باء  
وترد التوصيات اليت قدمت خـالل      .  ببيانات خالل جلسة التحاور     وفداً ٨٧أدىل    -٢٢

  . اجللسة يف الفصل الثاين من هذا التقرير
 وبإنشاء مكتـب    ٢٠١٨-٢٠١٣ورّحبت كمبوديا باخلطة اإلمنائية الوطنية للفترة         -٢٣

  .املدعي العام اخلاص املعين جبرائم انتهاك حرية التعبري
خذة لضمان االمتثال لاللتزامات الدولية على الـصعيد        وسألت كندا عن التدابري املت      -٢٤

  .احمللي، مبا يف ذلك التشاور مع اجلهات املعنية، وعن تأثري هذه التدابري
وأشادت شيلي مبواءمة تشريعات الواليات والتشريعات االحتادية من خالل القانون            -٢٥

  .النموذجي املتعلق مبنع التمييز والقضاء عليه
مبيا الضوء على تعاون املكسيك مع آليات محاية حقـوق اإلنـسان           وسلّطت كولو   -٢٦

  . وعرضت تبادل جتربتها بشأن آليات متابعة االستعراض الدوري الشامل
وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء توّرط موظفني حكوميني يف عمليـات االختفـاء               -٢٧

  .القسري، واستمرار العنف ضد املرأة
لتزامها مبكافحة الفقر ورّحبت بوضع خطـة إمنائيـة         وأشادت ماليزيا باملكسيك ال     -٢٨

  . ٢٠١٨-٢٠١٣وطنية للفترة 
وأشادت قربص باملكسيك لدورها يف جملس حقوق اإلنسان ورّحبت باإلعالن عن             -٢٩

  . املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام مؤسسات الشرطة للقوة
وأعربت عن قلقها   . ٢٠١١م  وأشادت اجلمهورية التشيكية بالتعديالت الدستورية لعا       -٣٠

  .إزاء مواصلة حماكمة العسكريني املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف حماكم عسكرية
وأعربت الدامنرك عن قلقها إزاء تأخري تنفيذ التعديل الدستوري لنظام العدالة اجلنائية              -٣١

ب يف زيادة خطـر     وضعف التقدم احملرز يف مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس، مبا يتسب           
والحظت أن ارهتان نفاذ بعض القوانني املتعلقة باجلرائم اجلنسية         . انتهاكات حقوق اإلنسان  

  .بنمط عيش الضحية ال يتوافق مع املعايري الدولية
والحظت جيبويت التقدم احملرز يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وأعربت عن قلقهـا               -٣٢

  .فريقيإزاء وضع السكان املنحدرين من أصل أ
وسلّطت إكوادور الضوء على مكافحة املكسيك النعدام املساواة، وعلـى التقـدم              -٣٣

  .احملرز يف جمايل احلصول على السكن واحلق يف الغذاء
ورّحبت مصر مبا تقوم به املكسيك لتعزيز قدرة اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان                -٣٤

  .وأّيدت جهودها يف سبيل تنفيذ الربامج الوطنية
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والحظت إستونيا اإلجنازات احملققة يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني وشـّجعت              -٣٥
  . املكسيك على كفالة التحقيق يف مجيع ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان من ِقَبل قوات األمن

وسألت فنلندا عن التدابري الرامية إىل محايـة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                  -٣٦
فعات عن حقوق اإلنسان واملدافعني من أفراد الشعوب األصـلية،          والصحفيني، والسيما املدا  

  .والتدابري الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب
وأشادت فرنسا بالتزام املكسيك باحترام حقوق اإلنسان وبضمان احترامها يف سياق    -٣٧

  .مكافحة انعدام األمن
يف جمال اإلصـالح الدسـتوري      وأعربت أملانيا عن تقديرها للتقدم احملرز، السيما          -٣٨

  .وتشريعات محاية ضحايا اجلرمية املنظمة
وأشادت غواتيماال باملكسيك ملا أحرزته من تقدم يف جمال حقوق اإلنسان، مبـا يف                -٣٩

ذلك اعتماد سياسات وخطط وطنية ذات صلة واختاذ إجراءات للتحقيق يف اجلرائم املرتكبة             
  .يف حق الصحفيني ومقاضاة اجلناة

وأشاد الكرسي الرسويل باملكسيك ملا أحرزته من تقدم واللتزامها بأمور منها محاية              -٤٠
  .املهاجرين وكفالة الرفاه االقتصادي والتعليم

وأشادت هنغاريا باملكسيك ملا اعتمدته من تعديالت دستورية تبني التزامهـا مبنـع               -٤١
  . انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها وضمان املساءلة

ورّحبت اهلند باإلصالح التشريعي واملؤسسي والسياسايت واسع النطاق الذي ُنفـذ             -٤٢
  .منذ االستعراض السابق حلالة املكسيك والذي أكد التزامها حبقوق اإلنسان

وسألت إندونيسيا عن كيفية اضطالع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وأمانة املظامل             -٤٣
  . بالتعديالت الدستورية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسانبعملهما على الصعيد احمللي، وأشادت

ووجهت مجهورية إيران اإلسالمية االنتباه إىل التقارير املتعلقة بانتهاكات حقـوق             -٤٤
اإلنسان اخلاصة بالشعوب األصلية، والتمييز العنصري، واملعاملة يف الـسجون، واسـتغالل            

  . ألغراض جتاريةاألطفال جنسياً
لى تلك املالحظات، أوضح حمافظ والية كواويال اجلهود اليت ُبذلت يف سبيل             ع ورّداً  -٤٥

إعمال حقوق اإلنسان َعرب مناذج قضائية وإدارية وسياساتية، وخباصة على صـعيد الواليـة              
  .والصعيد احمللي

وقد ُوضع منوذج مؤسسي على الصعيد االحتادي ومستوى الواليات هبدف محايـة              -٤٦
 جلنـة   ٣٢وتتمتع جلان حقوق اإلنسان البالغ عـددها        . ع أحناء البلد  حقوق اإلنسان يف مجي   
  .ايل وهي كيانات قانونية مستقلةباالستقالل التنفيذي وامل
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ويسعى املؤمتر الوطين للمحافظني إىل تدعيم اهليكل االحتادي بآليات دميقراطية حتترم             -٤٧
  .إلنسانوتتعاون الواليات على احترام حقوق ا. بالكامل مؤسسات البلد

. وعرض رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان التقدم احملرز والتحـديات القائمـة             -٤٨
ويتعلق أحد أوجه التقدم احملرز، نتيجة للمالحظات والتوصيات املقدمـة يف اجلولـة األوىل،           

  .بنظامي القضاء العسكري والقضاء املدين
ان تتمثل يف منع انتهاكات     وأكّد رئيس اللجنة أن أفضل طريقة لصون حقوق اإلنس          -٤٩

ويف هذا الصدد،   . تلك احلقوق من خالل التعليم والتدريب، اللذين يعززان قدرة املؤسسات         
 مليون شخص، من بينهم موظفون عموميون       ١,٥، بتدريب   ٢٠١٢قامت املكسيك يف عام     

ستفيدين احتاديون ومن البلديات والواليات؛ ومن املتوقع أن يبلغ عدد املوظفني العموميني امل           
  .٢٠١٣من التدريب مليوين موظف يف عام 

وأفادت عضو جملس الشيوخ أخنليكا دي ال بينيا بأن تعريف جملس الشيوخ للتعذيب           -٥٠
. يستند إىل التعريف الوارد يف اتفاقية البلدان األمريكيـة ملنـع التعـذيب واملعاقبـة عليـه                

هتمام خاص؛ وجيـري النظـر يف       األحداث واألطفال الوحدانيون يف دور الرعاية با       وحيظى
تشريعات تتعلق هبذا الشأن يف إطار اإلصالح الدسـتوري املتعلـق مبـصاحل الطفـل           وضع

 حلماية حقوق اإلنسان اخلاصة      شامالً إصالح ميكن أن يوفر للمكسيك نظاماً      وهو الفضلى،
  .واملراهقني باألطفال

 يتضمن إجراءات مجاعيـة     وباملثل، أكدت املمثلة مريام كرديناس أن الدستور بات         -٥١
تسمح حبماية ما يسمى باحلقوق املشاعة، ويكفل، يف جمال احلقوق االجتماعيـة، احلقـوق              

وأفادت بأن املكسيك تعمل علـى إدراج       . األساسية بشأن احلصول على املاء والغذاء اجليد      
العـاملني يف   حـق   حق املسنني يف احلصول على معاش مدى احلياة يف الدستور، وكـذلك             

  .من البطالة تأمنيال
  .وأبدى نائب وزير الداخلية تعليقات بشأن عدد من املسائل اليت أثارهتا الوفود  -٥٢
وقد ُنشر تعديل للقانون اجلنائي االحتادي يهدف إىل زيادة قدرة النيابة العامـة علـى               -٥٣

 كانون  ١ة من   ويف الفتر . االستجابة، السيما يف حاالت اجلرائم املتعلقة بانتهاكات حرية التعبري        
 ٤٥٨ ، أدى عمل النيابة العامـة إىل إجـراء        ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٣٠ إىل   ٢٠٠٩يناير  /الثاين

 ٣٧٤حتقيقاً أولياً يف جرائم متنوعة تتعلق بانتهاكات حرية التعبري، اكتمل منها مـا جمموعـه                
  . تدبرياً حلماية ومساعدة الصحفيني املعرضني للخطر١٧٢حتقيقاً واعُتمد ما جمموعه 

وأشار نائب الوزير إىل اعتماد قانون إلنشاء آلية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان   -٥٤
وقد حصلت اآللية على ما يكفي من الدعم املايل، وُعّززت صفوف جملـسها             . والصحفيني

بأمني املظامل ومبمثلني ملختلف املؤسسات احلكومية وممثلني للمجتمع املـدين بغيـة ضـمان       
  .غري أنه ما زال من املمكن تكثيف التعاون بني الكيانات االحتادية. فافيةالفعالية والش
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وأنشئ مبوجب القانون العام للضحايا النظام الوطين للضحايا الذي يـشرف علـى        -٥٥
الربامج واإلجراءات الرامية إىل دعم الضحايا على الصعيدين االحتادي واحمللي؛ ويوفّر صندوق    

  .لالزمة لدعم املبادراتاملساعدة واجلرب املوارد ا
وسألت أيرلندا عن تأثري التدابري ذات الصلة على عدد حاالت اختفاء األشـخاص               -٥٦

على مواصلة تنفيذ قـانون اهلجـرة   وشّجعت املكسيك  . اليت كانت موضوع حتقيق وتسوية    
  . هبدف محاية املهاجرين والساعني إىل تعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة هبم٢٠١١ لعام
ت إيطاليا عما إذا كانت اإلجراءات اجلنائية اجلديدة اليت تيّسر التعجيل بإكمال         وسأل  -٥٧

  .احملاكمات حتتوي على ضمانات خاصة بالنساء ضحايا اجلرائم
وأشادت اليابان بالتزام البلد املتجدد حبقوق اإلنسان وباجلهود الراميـة إىل تنفيـذ               -٥٨

  .التوصيات املقدمة يف االستعراض األول حلالته
والحظت كينيا التقدم احملرز منذ االستعراض األول حلالة املكسيك، هبدف تـدعيم              -٥٩

  .الضمانات الدستورية واحلقوق واحلريات للجميع
وأشاد لبنان بالتزام املكسيك، وبدوره على الصعيد الدويل يف سبيل تعزيز آليـات               -٦٠

  .جملال للمضي قدماًوأشار إىل اإلصالحات الدستورية اليت هّيأت ا. حقوق اإلنسان
وأشادت ليبيا ببدء نفاذ اإلصالحات الدستورية وباحلماية القضائية وتشريعات محاية            -٦١

  .حقوق اإلنسان
والحظت ليتوانيا إنشاء آليات محاية املدافعني عن حقوق اإلنـسان والـصحفيني              -٦٢

  .فوأعربت عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة مبا يتعرضون له من هتديدات وعن
وأشادت تايلند باملكسيك ملا قام به من تعديالت دستورية، مثل قـانون الـضحايا                -٦٣

  . ورّحبت بالتزامها بالقضاء على الفقر٢٠١٣املعتمد يف عام 
والحظت السويد استمرار ممارسة التعذيب على نطاق واسع وظاهرة اإلفالت مـن              -٦٤

  .لتحسينات املدخلة على التشريعاتالعقاب على اجلرائم املرتكبة يف حق الصحفيني رغم ا
وأشادت موريشيوس بطريقة املكسيك يف التعامل مع املـسائل املتعلقـة بالعدالـة               -٦٥

  .وحقوق اإلنسان والقضاء على التمييز
وطلب اجلبل األسود إىل املكسيك تقدمي تفاصيل عن التعديالت الدستورية املتـصلة        -٦٦

 الوطنية حلقوق اإلنسان، وعـن دور املؤسـسات         حبقوق اإلنسان، وعن مدى فعالية اللجنة     
  .العامة املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان

وأعربت نيكاراغوا عن قلقها إزاء اجلرائم اليت تستهدف املهاجرين، واعتربهتا مشكلة             -٦٧
  .معقّدة تفاقمها اجلرائم عرب الوطنية كاالجتار بالبشر
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حفيني واملدافعني عن حقوق اإلنـسان      وأعربت هولندا عن قلقها إزاء العنف بالص        -٦٨
  .والنساء، وأشارت إىل أن احلصول على خدمات اإلجهاض املأمون ال يزال غري كاٍف

ورّحبت باراغواي مبنح معاهدات حقوق اإلنسان صفة دستورية وبتنفيذ الربنـامج             -٦٩
  .الوطين حلقوق اإلنسان

الية اللجنة الوطنية حلقـوق     وأشاد املغرب بالتعديالت الدستورية ورّحب بتنقيح و        -٧٠
  .اإلنسان

يا بالنهج القائم على املشاركة املعتمد يف إعداد تقرير االسـتعراض           ريوأشادت نيج   -٧١
  .الدوري الشامل وبالتقدم احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

والحظت النرويج استمرار العنف بالصحفيني واملدافعني عـن حقـوق اإلنـسان              -٧٢
قلقها لالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت يتعرض هلـا املهـاجرون غـري       وأعربت عن   

  .احلاملني وثائق هوية
وأشادت عمان باجلهود اليت تبذهلا املكسيك من أجل إدمـاج حقـوق اإلنـسان يف                 -٧٣

  .دستورها وباملبادرات الرامية إىل القضاء على اجلوع والفقر وضمان املساواة بني الرجال والنساء
ورّحبت باكستان بتعزيز قدرة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وأشـادت بعمليـة              -٧٤

  .التشاور الواسعة
ورّحبت نيوزيلندا بالقانون العام إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وبإنشاء اجمللـس             -٧٥

  .الوطين للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم
، ٢٠١٨-٢٠١٣للفترة   طة اإلمنائية الوطنية  ورّحبت دولة بوليفيا املتعددة القوميات باخل       -٧٦

  .اليت تضمنت خطوط عمل تتوافق واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان
وأشادت الفلبني بالتعديالت الدستورية وأعربت عن تقديرها للشراكة مع املكسيك            -٧٧

  .يف سبيل تنفيذ مبادرات هتدف إىل النهوض حبقوق املهاجرين
، أفاد ممثل وزارة الدفاع بأن الدستور ينص على أن القـضاء             على املالحظات  ورّداً  -٧٨

وبّين أن القضاء العسكري يهدف إىل حفظ االنـضباط         . العسكري سلطة قضائية متخصصة   
، وأن وجوده ال ينبغي أن يسمح ألفـراد القـوات املـسلحة             العسكري، وأنه ليس امتيازاً   

  .باإلفالت من العقاب
ول توصيات بشأن كفالة التحقيق يف مجيع االنتهاكات        وقُّدمت أثناء االستعراض األ     -٧٩

  .اليت يرتكبها أفراد القوات املسلحة والبت فيها ضمن نظام القضاء املدين
فقد أصدرت حمكمة البلـدان األمريكيـة حلقـوق         . وقال إن الوضع خمتلف حالياً      -٨٠

القضاء العسكري ختالف من قانون ) أ ( ثانياً- ٥٧رأت فيها أن املادة  اإلنسان قرارات خمتلفة
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االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، إذ متنح القضاء العسكري والية على اجلرائم اليت يرتكبها             
  . للمعايري الدوليةاملوظفون العسكريون يف حق مدنيني، وهو أمر ينبغي التصدي له وفقاً

ان الـيت  ومل يعد نظام القضاء العسكري ينظر يف قضايا انتهاكات حقـوق اإلنـس      -٨١
ارتكاهبا من قبل موظفني عسكريني يف حق مدنيني؛ وحتال كل قضية منها إىل نظـام                يّدعى

  .القضاء املدين
 بأن احلبس االحتياطي موضوع نقـاش يف اجلمعيـة          بروفيكتيماوأفاد ممثل منظمة      -٨٢

وال يعزى ذلك فقط إىل التـزام املكـسيك        . الوطنية على الصعيد االحتادي وبعض الواليات     
 إىل  لقوي بتوفري محاية كاملة لكرامة البشر، والسيما حلقوق احملتجزين اإلجرائية، وإمنا أيضاً           ا

 حلماية   احتياطياً التسليم بأن هذا التدبري ينبغي أال يطبق إال يف ظروف استثنائية باعتباره تدبرياً            
  .احلياة وخيضع ملراقبة قضائية ولرقابة هيئات حقوق اإلنسان

بأن مسألة التعذيب تشكل أحد التحديات الرئيسية، وأكد التزام البلـد           وأقّر الوفد     -٨٣
. بالنظر يف توصيات جلنة مناهضة التعذيب واهليئات الوطنية والدولية األخرى حلقوق اإلنسان           

وسلّم بأمهية اختاذ إجراءات ملنع حاالت التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة القاسـية                
  . فيها والقضاء عليها ومعاقبة املتورطني فيهاوالالإنسانية واملهينة والتحقيق

وأعربت بولندا عن قلقها إزاء اإلفالت من العقاب على اجلرائم وإزاء املخاطر الـيت                -٨٤
  .يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون ونشطاء املنظمات غري احلكومية

ض األول ورّحبت بالتـدابري     وأشارت الربتغال إىل التوصيات املقدمة أثناء االستعرا        -٨٥
 إىل العنف باملرأة وإىل قانون محاية    وأشارت أيضاً . املعتمدة ملنع أعمال التعذيب وسوء املعاملة     
  .املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني

وسلّطت مجهورية كوريا الضوء على اجلهود الرامية إىل إصالح النظـام القـضائي               -٨٦
ون، وإىل اخلطة اإلمنائية الوطنية اليت جتعل مـن حماربـة الفقـر             والقانوين وتعزيز سيادة القان   

  .حكومية أولوية
. ورّحبت تونس باإلصالحات الدستورية والتشريعية يف جمـال حقـوق اإلنـسان             -٨٧

وشّجعت املكسيك على مواصلة جهودها يف سبيل مكافحة التمييز ضد املـرأة يف املنـاطق               
  .الريفية ويف احلياة السياسية

شاد االحتاد الروسي باخلطوات املتخذة للنـهوض حبقـوق اإلنـسان بواسـطة             وأ  -٨٨
  .التشريعات وتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل

ورّحبت رواندا باعتماد املخطط الصحي الشعيب والتعديالت الدستورية مبا فيها تلك             -٨٩
  .الرامية إىل حتسني نوعية التعليم اإللزامي

 على املعاهدات الدولية حلقوق      دستورياً صالحات اليت أضفت طابعاً   وأشادت صربيا باإل    -٩٠
  .اإلنسان، وباجلهود الرامية إىل مواءمة نظام العدالة اجلنائية والتشريعات مع اإلصالح الدستوري
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ورّحبت سرياليون ببدء نفاذ التعديالت الدستورية وبامليثاق من أجـل املكـسيك              -٩١
  .ملراكز القضائية اخلاصة بالنساءوخمطط التأمني الصحي الشعيب وا

والحظت سنغافورة مع التقدير ما أُحرز من تقدم يف تعزيز األمن العـام واحتـرام                 -٩٢
  .والحظت كذلك أموراً منها اجلهود املبذولة يف جمال مكافحة االجتار بالبشر. سيادة القانون

. نذ االستعراض الـسابق   ورّحبت سلوفاكيا بالتعديالت التشريعية واملؤسسية املعتمدة م        -٩٣
  .٢٠١٨-٢٠١٣ورّحبت باجلهود الرامية إىل وضع برنامج وطين حلقوق اإلنسان للفترة 

وأشادت سلوفينيا باملكسيك لتعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان واملفوضية السامية،            -٩٤
  .وأعربت جمدداً عن قلقها بشأن العنف بالنساء. وملسامهتها يف عمل جملس حقوق اإلنسان

والحظ جنوب السودان ما حتقق من تطورات إجيابية وأقر علماً بتنفيـذ توصـيات         -٩٥
  .مقدمة يف االستعراض األول

وسألت إسبانيا عما إذا كان نظام العدالة اجلنائية اجلديد قد أدخـل تـدابري خاصـة               -٩٦
  .لباألشخاص احملتجزين ذوي اإلعاقات الذهنية لكفالة حقوقهم وضمان مقاضاهتم وفق األصو

وأشادت سري النكا باخنفاض عجز اخلدمات االجتماعية وبالتقدم احملرز يف محايـة           -٩٧
  .حقوق املهاجرين وبتعميم التعليم االبتدائي

وطلبت دولة فلسطني معلومات عن التنسيق بني اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان               -٩٨
  .٢٠١١وأشادت باإلصالح الدستوري الذي أُجري يف عام . وجلان الواليات

والحظت ملديف اعتماد القانون العام للمساواة بني النساء والرجـال، وشـّجعت        -٩٩
  .املكسيك على حتسني التدابري الرامية إىل التصدي للتمييز املستمر ضد النساء

ورّحبت كوستاريكا باإلطار القانوين اجلديد املتعلق باهلجرة وبإقرار الدستور للحق            -١٠٠
  .يف بيئة صحية

ّحبت كوبا مبا أحرزته املكسيك من تقدم وبالتدابري الرامية إىل تعزيـز حقـوق              ور  -١٠١
  .سكاهنا ومحايتها

 بتنفيذ إجراء احلمايـة وشـّجعت       اًسالفية سابق ووأشادت مجهورية مقدونيا اليوغ     -١٠٢
  .املكسيك على مواصلة جهودها يف سبيل القضاء على الفقر

دسـتوري وبـاجلهود الراميـة إىل جماهبـة     داد وتوباغو باإلصالح ال يوأشارت ترين   -١٠٣
  .بالبشر االجتار
وأحاطت رومانيا علماً بالتقدم احملرز وكذلك بالتحديات املتبقية وبرؤية احلكومـة             -١٠٤

وهّنأت املكسيك على انفتاحها وتعاوهنا الكبري مع       . اجلديدة من أجل معاجلة تلك التحديات     
  .اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان
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ت تركيا معلومات عما تتخذه السلطات من إجراءات على صعيد الواليـات            وطلب  -١٠٥
  . وعلى الصعيد احمللي من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

واقترحت تركمانستان أن تواصل املكسيك تشجيع التعليم والتـدريب يف جمـال              -١٠٦
ياسية الكـربى   حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين وأعربت عن تقديرها لتوقيع القوة الـس           

  .امليثاق من أجل املكسيك
ورّداً على التعليقات اإلضافية، أفاد نائب وزير الشؤون اخلارجية بأن مجيع القـضاة               -١٠٧

 مطالبون، وفقاً لإلصالح الدستوري، بضمان      - على الصعيد االحتادي واحمللي      -املكسيكيني  
ع القانون الدويل حلقوق اإلنسان     توافق القرارات ال مع القانون الوطين فحسب وإمنا أيضاً م         

  .على النحو املنصوص عليه يف املعاهدات اليت تدخل املكسيك طرفاً فيها
 مؤخراً أن تكون مجيـع      - بصفتها احملكمة الدستورية     -وقد قّررت احملكمة العليا       -١٠٨

ا اليت  األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، حىت يف القضاي           
وبدمج األحكام القضائية الصادرة عن     . ال تكون املكسيك فيها طرفاً متنازعاً، أحكاماً ملزمة       

حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، بات باستطاعة املكسيك أن تـدمج يف القـانون              
  .الوطين مصادر أخرى للقانون الدويل عالوة على املعاهدات

 عدد من التحفظات على صكوك حقوق اإلنسان،        وسلّط الوفد الضوء على سحب      -١٠٩
  . وهو إجراء متخذ يف إطار وفاء الدولة بالتزاماهتا الدولية

وخبصوص األشخاص ذوي اإلعاقة، أحرزت املكسيك تقدماً كبرياً باعتماد قانونني            -١١٠
وطنيني يف هذا اجملال، يتوافق أحدثهما عهداً توافقاً تاماً مع اتفاقيـة حقـوق األشـخاص                

  .اإلعاقة ويذ
وكّررت املكسيك توجيه دعوهتا الدائمة واملفتوحة إىل مجيع اآلليات واإلجـراءات             -١١١

  .اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان
وأقّر نائب املّدعي العام بضرورة زيادة أو بناء القدرات من أجل التصدي على حنو                 -١١٢

رض اتفـاق تعـاون مـع اللجنـة         سليم وعاجل ملشكلة اختفاء األشخاص؛ وُوقّع هلذا الغ       
، أنشئ فريق عامل رفيع املستوى يضم       ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢١ويف  . للصليب األمحر  الدولية

مجيع مؤسسات األمن العامة للحكومة االحتادية ليتوىل وضع سياسة موّحدة للبحـث عـن              
  .األشخاص املختفني

التفاقية الدولية، وتكثيف وتشمل جماالت عمل الفريق العامل مواءمة التشريعات مع ا  -١١٣
تكنولوجيات املعلومات إىل احلد األقصى لوضع قاعدة بيانات موحدة، وتوفري املزيـد مـن              

  .القدرات واملوارد يف جمال علم الطب الشرعي
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وأنشئت يف مكتب املدعي العام للمكسيك وحدة متخصـصة يف البحـث عـن                -١١٤
 االحتادية من أجل وضع خطـة وطنيـة         وتتعاون الوحدة مع النيابات   . األشخاص املفقودين 

  .موحدة للبحث عن األشخاص املفقودين
وسألت أوكرانيا عن التدابري الوقائية اخلاصة املزمع اختاذها يف إطار الربنامج الوطين              -١١٥

  ).٢٠١٢(ملنع التمييز والقضاء عليه 
دية والحظت اإلمارات العربية املتحدة جهـود املكـسيك يف اجملـاالت االقتـصا              -١١٦

  .واالجتماعية والثقافية، ومنها على سبيل املثال إعطاء األولوية حملاربة الفقر
وحثت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية املكسيك علـى إعطـاء              -١١٧

األولوية حلقوق اإلنسان يف امليثاق من أجل املكسيك، وأعربت عن قلقها بـشأن القيـود               
  .تعبري، إىل جانب اإلفالت من العقاب والفساداملفروضة على حرية ال

وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بالتشريعات اليت اعتمـدت مـؤخراً حلمايـة              -١١٨
وشّجعت على اإلسراع يف اعتماد تشريعات بشأن التعديالت        . املدافعني عن حقوق اإلنسان   

  . احلديثة لقانون القضاء العسكري
 على اإلصالحات اليت أضفت طابعاً دسـتورياً علـى          وسلّطت أوروغواي الضوء    -١١٩

  .معاهدات حقوق اإلنسان، وعلى السياسات املستمدة من امليثاق من أجل املكسيك
وأعربت أوزبكستان عن قلقها إزاء حقوق الشعوب األصلية، واالحتجـاز رهـن              -١٢٠

ري املتـصلة   الشرطة، وحاالت االختفاء القـس    أفراد  احملاكمة، واستخدام التعذيب من قبل      
  .بعصابات املخدرات

ورّحبت مجهورية فرتويال البوليفارية بالتعديل الدستوري الذي يدمج حقوق اإلنسان   -١٢١
  .املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية، كما رّحبت باعتماد عدد من الربامج االجتماعية

يعي واملؤسسي  نام باملكسيك ملا أحرزته من تقدم يف اإلصالح التشر         تيوأشادت في   -١٢٢
  .املتعلق باآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان

والحظ اليمن إعطاء األولوية لـصياغة برنـامج وطـين حلقـوق اإلنـسان                - ١٢٣
، والتعديالت الدستورية الرامية إىل النـهوض بـالتعليم األساسـي           ٢٠١٨- ٢٠١٣  للفترة

  .والتنوع الثقايف والتكافؤ يف احلقوق
 هبدف  مؤخراً الذي اعتمد    ا يف أن يفضي اإلصالح القضائي     وأعربت اجلزائر عن أمله     -١٢٤

  . املتعلق باالجتار بالبشر إىل نتائج شاملة وإجيابية٢٠١٢حتسني الوصول إىل العدالة وقانون عام 
وسلّطت األرجنتني الضوء على اإلصالحات اليت أدجمت مفهوم حقوق اإلنسان يف             -١٢٥

  . حة االختفاء القسريالدستور ورّحبت بالتدابري املتخذة ملكاف
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. وسألت أستراليا عن التعاون بني اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وجلان الواليـات             -١٢٦
  . إىل تدريب النواب العامني والشرطة وإىل استخدام احلبس االحتياطينتباه ووّجهت اال

وسألت الّنمسا عن استمرار اإلفالت من العقاب على اجلـرائم املرتكبـة يف حـق        -١٢٧
وطلبت معلومات عن تنفيذ القانون العام املتعلق بتمتع النساء حبياة خاليـة مـن              . الصحفيني

  . العنف وعن التدابري املتخذة ملعاجلة التأخري يف اإلجراءات اجلزائية
وظلت أذربيجان قلقة بشأن كيفية التحقيق يف حاالت التعذيب يف البلـد وبـشأن              -١٢٨

  . نجاح البلد يف حماربة الفقر واجلوعوأشادت ب. نظام العدالة اجلنائية
وأحاطت بنغالديش علماً بقانون اهلجرة وطلبت إىل املكسيك بعض املعلومات عن             -١٢٩

  . اإلجراءات املتخذة يف سياق حظر العقاب البدين
وأعربت بلجيكا عن قلقها إزاء حالة الصحفيني، رغم إنشاء اآللية االحتادية حلمايـة     -١٣٠

  .٢٠١٢ق اإلنسان والصحفيني يف عام املدافعني عن حقو
والحظت بريو التقدم احملرز وعرضت تقاسم جتربتها مع املكسيك بـشأن كيفيـة               -١٣١

  . تشجيع مشاركة الشعوب األصلية والتشاور معها
والحظت البوسنة واهلرسك تصديق املكسيك على بروتوكوالت دوليـة حلقـوق             -١٣٢

  .دستورية صفةاإلنسان وهنأهتا على منح املعاهدات 
ورّحبت الربازيل بتدابري التحقيق يف االنتهاكات املرتكبة يف حق املدافعني عن حقوق              -١٣٣

اإلنسان والصحفيني وأعربت عن قلقها ألن احملاكم العسكرية ال تزال خمتصة يف بت قـضايا            
  .انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها موظفون عسكريون

رز يف توفري اخلدمات الطبية واألمن االجتماعي والـسكن         وأقّرت الصني بالتقدم احمل     -١٣٤
  .والتعليم اجليد وأشادت بربامج التنمية الوطنية

. بالنساء جبميع أشكاله  عن إدانة املكسيك للعنف     رئيسة معهد املرأة الوطين     أعربت  و  -١٣٥
ق علـى   وقد أنشئ إطار قضائي وطين ملنع اجلرائم ذات الصلة واملعاقبة عليها وهو إطار ينطب             

  . صعيد االحتاد والكيانات االحتادية
. ومتكن معهد املرأة الوطين من جتميع األعمال املنجزة على مستويات احلكم الثالثة             -١٣٦

أو اجملالس املعنية بالعنف باملرأة وما يتصل بذلك من قوانني        حقق أيضاً تكامل نظم الواليات      و
  .  كياناً احتاديا٣٢ًحملية يف 
. ، بوشر إصالح لتضمني القانون اجلنائي االحتادي جرمية قتل اإلناث         ٢٠١٢ويف عام     -١٣٧

  .  بروتوكول القضاء املراعي للمنظور اجلنساين٢٠١٣واعتمد اجلهاز القضائي االحتادي يف عام 
وقـدم الوفـد    . وتعترب الصحة اجلنسية واإلجنابية حقاً أساسياً وغري قابل للتصرف          -١٣٨

  . لتعزيز حقوق النساء األصليات واحلد من وفيات األمهاتمعلومات عن اجلهود املبذولة
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وتترتل حماربة  . وأشار نائب وزير الداخلية إىل صعوبة بناء دولة أكثر عدالً ومساواة            -١٣٩
احلملة أعلن الرئيس عن بدء   ويف إطار هذه السياسة،     . الفقر يف صميم جدول أعمال احلكومة     

خى ضمان حصول املكسيكيني املعوزين على الغذاء       الوطنية على اجلوع، وهي استراتيجية تتو     
  .واخلدمات األساسية كالسكن والتعليم والرعاية الصحية

وخبصوص اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر، أنشأت املكسيك، عالوة على             -١٤٠
وضع السياسات العامة وفريقـاً عـامالً للتحقيـق يف          لتعزيز  اإلطار القانوين، جلنة وزارية     

  .حمددة حاالت
ويقر قانون اهلجرة باحلقوق األساسية للمهاجرين يف احلصول على الرعاية الطبيـة              -١٤١

وعلى خدمات التعليم املقدمة من القطاع العام أو اخلاص بصرف النظـر عـن وضـعهم                
تطبيـق  وإضافة إىل ذلك، أصدرت احملكمة العليا بروتوكوالً إلرشاد إجراءات          . كمهاجرين

  .قضايا املتعلقة باملهاجرين، بغية ضمان أفضل محاية ممكنة هلميف الالعدالة 
وُعّين مسؤول مكلف بضمان حقوق األطفال واملراهقني املهاجرين، وخباصة غـري             -١٤٢

  .املصحوبني منهم واملعرضني خلطر االستغالل اجلنسي واالجتار بالبشر
ا كذلك على غريهم من     وحيترم مبدأ عدم الطرد، وال يطبق على الالجئني فقط وإمن           -١٤٣

األجانب املعرضني للخطر أو الذين يعتقد لسبب ما أهنم سيتعرضون للخطـر أو للتعـذيب               
  .غريه من ضروب املعاملة الالإنسانية أو املهينة أو

وأخرياً، وخبصوص حقوق الشعوب األصلية سلمت املكـسيك بـضرورة تعزيـز              -١٤٤
ليم اليت يواجههـا الـسكان األصـليون        يف سبيل احلد من ظروف الفقر ونقص التع        اجلهود

  . واجلماعات األصلية
يف اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب األصلية واملعهد الوطين للغات األصلية          اشتركت  و  -١٤٥

استراتيجية لتدريب املترمجني الفوريني باللغات األصلية واعتمـادهم ومـنحهم      وضع وتنفيذ   
اجمللس االستشاري للجنة أقر  وإضافة إىل ذلك    . دلاإلدارة وإقامة الع  جمايل  شهادات للعمل يف    

يشتمل على العمل اجلاري    األصلية،  الشعوب   لعقد مشاورات مع قرى ومجاعات       بروتوكوالً
  .مناطق الشعوب األصليةذات تأثر على فيما يتصل باملشاورات املتعلقة مبشاريع حمددة شىت 

طوات فيما يتعلـق مبـسألة      ذت خ اختن الكيانات االحتادية    إوقال حمافظ كواويال      -١٤٦
لتشاور مع أسر الـضحايا ومنظمـاهتم؛       لاألشخاص املختفني، من بينها إنشاء أفرقة عاملة        

واستعراض التقدم احملرز يف التحقيقات؛ وتكوين فريق تشاوري مستقل، يف حالة كـواويال،             
وليني يف امليدان،   يضم هيئات اجملتمع املدين املدافعة عن حقوق اإلنسان؛ والتحاور مع خرباء د           

  .وتعريف جرمية االختفاء القسري؛ وتكثيف التعاون مع احلكومة االحتادية اجلديدة
  . وشكرت املكسيك الوفود على أسئلتها وتوصياهتا  -١٤٧
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  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
أثناء جلسة التحاور واملدرجة أدنـاه،      اليت صيغت   ستدرس املكسيك التوصيات      -١٤٨
عليها يف الوقت املناسب، ولكن يف موعـد أقـصاه الـدورة اخلامـسة              اً  قدم ردود وست

  .٢٠١٤مارس /والعشرين جمللس حقوق اإلنسان املقرر عقدها يف آذار
مواصلة إعادة النظر يف مجيع التحفظات على الـصكوك الدوليـة             -١-١٤٨

  ؛)غواتيماال(حلقوق اإلنسان هبدف سحبها 
ختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق      توقيع الربوتوكول اال    -٢-١٤٨

  ؛)الربتغال، والبوسنة واهلرسك(االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتصديق عليه 
إجـراء   بشأن   توقيع الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل       -٣-١٤٨

  ؛)الربتغال(تقدمي البالغات والتصديق عليه 
 من االتفاقيـة    ٧٦ واملادة   ٤-٢٢ادة  النظر يف موقفها خبصوص امل      -٤-١٤٨

  ؛)بنغالديش(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
االعتراف باختصاص اللجنة املعنية باالختفاء القسري، وضـمان          -٥-١٤٨

دمج االتفاقية يف اإلطار القانوين احمللي، وإنشاء سجل رمسي لألشخاص املختفني           
اص اللجنة املعنية باالختفاء القسري يف تلقـي شـكاوى          قبول اختص )/ فرنسا(

ـ     )/ إسبانيا(األفراد   اً االعتراف باختصاص اللجنة املعنية باالختفاء القـسري وفق
  ؛)أوروغواي (٣٢ و٣١للمادتني 

االنضمام إىل الربوتوكول اإلضـايف الثـاين التفاقيـات جنيـف             -٦-١٤٨
  ؛)إستونيا (١٩٤٩ لعام
 بشأن خفض حـاالت انعـدام       ١٩٦١قية عام   التصديق على اتفا    -٧-١٤٨

  ؛)باراغواي(اجلنسية 
النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تكـافؤ             -٨-١٤٨

  ؛)رواندا(الفرص واملساواة يف املعاملة للعمال من اجلنسني 
 بشأن العمل   ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          -٩-١٤٨

  ؛)أوروغواي(ل املرتليني الالئق للعما
النظر يف التصديق على اتفاقية مكافحة التمييز يف جمـال التعلـيم              -١٠-١٤٨

  ؛)سري النكا(

__________ 

  .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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مواصلة جهودها ومبادراهتا يف سبيل سـن التـشريعات الالزمـة        -١١-١٤٨
حقوق اإلنسان وتعزيزها وضمان التنمية االقتصادية ومـستوى معيـشة           حلماية
  ؛)مانُع (أفضل
العمل على اإلسراع يف تضمني التشريعات االحتادية وتـشريعات           -١٢-١٤٨

  ؛)تونس(الواليات أحكام الصكوك الدولية، مبا فيها نظام روما األساسي 
مواصلة جهودها الرامية إىل مواءمة نظام العدالة اجلنائية وتشريعاهتا           -١٣-١٤٨

  ؛)أوكرانيا(الوطنية مع اإلصالحات الدستورية 
صالحات الدستورية بغية صياغة تشريعات جنائية متناسقة       تنفيذ اإل   -١٤-١٤٨

  ؛)سلوفاكيا(على الصعيد االحتادي 
جلهود املبذولة مع جلان جملس الشيوخ املـشتركة املعنيـة          تسريع ا   -١٥-١٤٨

بدراسات القضاء والدفاع الوطين والتشريعات فيما يتعلق باإلسراع يف اعتمـاد           
ختفاء القسري مـع املعـايري احملـددة يف         اإلصالح الرامي إىل مواءمة جرمية اال     

  ؛)شيلي( من التقرير ٨٦للفقرة اً االتفاقية الدولية ذات الصلة، وفق
مواءمة تشريعاهتا الوطنية بالكامل مع االلتزامات الناشئة عن نظام           -١٦-١٤٨

  ؛)إستونيا(روما األساسي 
ـ         -١٧-١٤٨ ة دون  استعراض األحكام املتعلقة باالحتجاز املطول رهن احملاكم

  ؛)االحتاد الروسي(صدور قرارات من احملاكم والنيابة 
. بتنسيق التـشريعات القائمـة      فعاالًاً  تنفيذ قانون الضحايا تنفيذ     -١٨-١٤٨

وضمان تطبيق  . وإدماج أحكام هذا القانون يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلديد        
  ؛)فرنسا(هذا القانون على مجيع املستويات 

 اإلطار القانوين ملناهضة التعذيب مع املعايري الدوليـة         ضمان توافق   -١٩-١٤٨
وينبغي . يةواليات االحتاد السطنبول يف مجيع    احلقوق اإلنسان وتطبيق بروتوكول     

منع ممارسـة   بغرض  لذلك اإلطار   اً  إدانة األشخاص املسؤولني عن التعذيب وفق     
  ؛)أملانيا( التعذيب مستقبالً

 التعذيب بـضمان توافـق تعريـف        متابعة توصيات جلنة مناهضة     -٢٠-١٤٨
مع املعايري  اً  تاماً  الواليات توافق ية وتشريعات   تشريعات االحتاد الالتعذيب يف مجيع    
 وبصياغة نص مينع قبول األدلة املنتزعة حتـت التعـذيب يف            ،الدولية واإلقليمية 

  ؛)هنغاريا(إجراءات التقاضي 
حلماية االجتماعية  وصياغة برامج من أجل توفري ا     هتمامها  تكثيف ا   -٢١-١٤٨

للمواطنني الذين يتعرضون للتمييز وأوجه انعدام املساواة االجتماعية وإلغاء مجيع          
  ؛ )االحتاد الروسي(األحكام التمييزية من تشريعات بعض الواليات 
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اعتماد أحكام قانونية تكفل بفعالية سالمة املدافعني عـن حقـوق             -٢٢-١٤٨
  ؛)بولندا(اإلنسان 
قانون العام املتعلق بتمتع النساء حبياة خالية مـن العنـف           تنسيق ال   -٢٣-١٤٨

  ؛)إسبانيا(والتشريعات االحتادية ذات الصلة 
توحيد خمتلف تعاريف قتل اإلناث يف خمتلف القوانني اجلنائية للبلد            -٢٤-١٤٨

  ؛)باراغواي(استناداً إىل معايري موضوعية 
توحيد نصوص جترمي أفعال االجتار بالبشر يف القـانون االحتـادي             -٢٥-١٤٨

  ؛)باراغواي(وقوانني الواليات 
 كامالً  النظر يف اعتماد قانون إطاري إلعمال احلق يف الغذاء إعماالً           -٢٦-١٤٨

  ؛)مصر(
مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      قوانني املكسيك   مواءمة    -٢٧-١٤٨

  ؛)باراغواي(
اذ التدابري الالزمة العتماد قوانني فرعية ملواءمـة التعـديالت          اخت  -٢٨-١٤٨

  ؛)تايلند(أو حتسينها الدستورية والقانونية املتعلقة بالنهوض حبقوق اإلنسان 
النظر يف اختاذ خطوات مناسبة لضمان اضطالع اللجنة الوطنيـة            -٢٩-١٤٨

مان االستقالل  مواصلة جهودها الرامية إىل ض    )/اهلند(بوظائفها باستقالل ونزاهة    
  ؛)صربيا(الذايت للمؤسسات الوطنية املسؤولة عن محاية حقوق اإلنسان 

مواصلة تعزيز وتطـوير الربنـامج الـوطين حلقـوق اإلنـسان              -٣٠-١٤٨
  ؛)باكستان (٢٠١٨-٢٠١٣ للفترة
 ٢٠١٨-٢٠١٣ ضمان أن يأخذ الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان للفترة         -٣١-١٤٨

ا قبلته احلكومة من توصيات يف جولة االسـتعراض         يف احلسبان بصورة كاملة م    
  ؛)أوكرانيا(الدوري الشامل الثانية 

خلطتها الوطنية  اً  مواصلة جهودها لتحقيق التنمية االجتماعية، وفق       -٣٢-١٤٨
، على النحو املبني يف الفـصل الرابـع مـن التقريـر             ٢٠١٨-٢٠١٣للفترة  

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(
دها الرامية إىل ضمان تطبيق اإلطار القانوين اجلديـد         مواصلة جهو   -٣٣-١٤٨
من قبل مجيع سلطات البلد حىت يتمكن مجيع مواطين البلد من ممارسة  فعاالًاً تطبيق

  ؛)اجلبل األسود(حقوقهم بصورة فعالة 
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اعتماد الربنامج الوطين املعلن حلقوق اإلنسان، الذي سوف حيـدد          -٣٤-١٤٨
املبـادئ الدسـتورية    ختاذها لضمان االمتثـال إىل      اليت ميكن ا  ويقيم اإلجراءات   

  ؛)اجلبل األسود(املتعلقة حبقوق اإلنسان 
مواصلة جهودها الرامية إىل تدعيم حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا             -٣٥-١٤٨

  ؛)اليمن(
النظر يف تكثيف جهودها الرامية إىل التثقيـف يف جمـال حقـوق               -٣٦-١٤٨

ت املكسيكية بغية نـشر التـدابري       مجيع اإلدارات واملنظما  على نطاق   اإلنسان  
  ؛)موريشيوس(احلازمة املعلنة يف تقريرها الوطين وتنفيذها على حنو سليم 

  ؛)جيبويت(محاية حقوق الطفل على الدوام   -٣٧-١٤٨
مواصلة اجلهود املتعلقة بالتدابري املتخذة والتشريعات املعتمدة من           -٣٨-١٤٨

  ؛)املغرب( فعاالًاً قأجل تطبيق األحكام الدستورية اجلديدة تطبي
حبيـث  تفعيل آليات ملتابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل          -٣٩-١٤٨

القواعد والتدابري املعتمدة لتعزيـز املـساواة يف        فعالية  تتيح التحقق من تنفيذ و    
 الفئات الضعيفة كالنـساء  ال سيمااحلقوق وعدم التمييز لفائدة مجيع املواطنني، و   

ثنية واملثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري       واألطفال واألقليات اإل  
  ؛)كولومبيا(اهلوية اجلنسانية وفئات أخرى 

 القانون العـام    ال سيما ضمان تنفيذ قوانني املساواة بني اجلنسني، و        -٤٠-١٤٨
 واليـة   ٣٢للمساواة بني الرجال والنساء، يف مجيع واليات البلد البالغ عددها           

  ؛)ملديف(
واصلة تعزيز تشريعاهتا وإجراءاهتا الراميـة إىل القـضاء علـى           م  -٤١-١٤٨
وتدعيم محاية حقوق الفئات الضعيفة كالنـساء واألطفـال والـشعوب       التمييز

  ؛)الصني(األصلية 
مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إىل ضمان املساواة والتكافؤ بني           -٤٢-١٤٨

  ؛)رواندا(اجلنسني 
كال التمييز ضد املرأة بتنفيذ محـالت       املضي يف مكافحة مجيع أش      -٤٣-١٤٨

  ؛)كمبوديا(عامة للتوعية حبقوق املرأة 
بذل جهود يف سبيل القضاء على القوالب النمطية اجلنسانية الـيت             -٤٤-١٤٨

  ؛)سلوفينيا( نساء املناطق الريفية ال سيماعلى حالة النساء اً تؤثر سلب
نساء األصليات يف   القيام خبطوات للتصدي ألشكال التمييز ضد ال        -٤٥-١٤٨

  ؛)باراغواي(املناطق الريفية 
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تدعيم العمل على مكافحة التحريض على الكراهية العرقية والعنف           -٤٦-١٤٨
  ؛)تونس(العرقي جتاه أفراد الشعوب األصلية واألفراد املنحدرين من أصل أفريقي 

اختاذ تدابري فعالة ملنع التمييز العنصري وانتهاك حقوق الـشعوب            -٤٧-١٤٨
  ؛)أوزبكستان(صلية األ

مـن خـالل    احترام احلياة وصوهنا من النشأة إىل الوفاة الطبيعية           -٤٨-١٤٨
دساتري الواليات، والعمل على توفري محاية مماثلـة علـى          على  تعديالت  إدخال  

  ؛)الكرسي الرسويل(الصعيدين االحتادي واحمللي 
روتوكول تنفيذ توصيات جلنة مناهضة التعذيب وتشجيع استخدام ب  -٤٩-١٤٨

  ؛)السويد(التعذيب وتثقيف خرباء الطب الشرعي إلثبات حاالت اسطنبول 
ضمان أال يعهد بالتحقيق يف ادعاءات التعذيب إىل السلطة ذاهتـا             -٥٠-١٤٨

  ؛)السويد(املتهمة بارتكاب تلك األفعال 
ضمان إعطاء األولوية القصوى على الدوام لتنفيذ التشريعات القائمة           -٥١-١٤٨
  ؛)الربتغال(الواليات ي ومستوى صعيد االحتادالعذيب واملعاقبة عليه، على ملنع الت
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان التحقيق علـى حنـو سـليم يف          -٥٢-١٤٨

  ؛)تركيا(شكاوى التعذيب واالحتجاز التعسفي واالختفاء 
إنشاء نظام لتلقي شكاوى التعذيب وإساءة املعاملـة والتحقيـق            -٥٣-١٤٨
، وتعـديل تـشريعاهتا     العملاف املشتبه يف ارتكاهبم أفعال تعذيب عن        وإيق فيها

التفاقية األمم املتحـدة ملناهـضة      اً  وتعريفها للتعذيب على صعيد الواليات وفق     
  ؛)أذربيجان(التعذيب 

صياغة بروتوكول وطين للبحث عن األشخاص املبلغ عن اختفائهم           -٥٤-١٤٨
سان وضمان تسليم اجلناة إىل العدالة     والتحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلن     

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (وحصول الضحايا على اجلرب 
اختاذ تدابري مؤسسية وقانونية مالئمة للتصدي بفعالية ملشكلة االختفاء           -٥٥-١٤٨

  ؛)أوزبكستان(القسري وجرائم القتل العمد اليت ال يزال مرتكبوها بال عقاب 
نفذ بعد من توصيات واردة يف التقريـر الـصادر يف           تنفيذ ما مل ي     -٥٦-١٤٨

 عن الفريق العامل املعين باالختفاء القسري أو غري         ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
  ؛)أيرلندا(الطوعي 
إجراء حتقيق معمق ومنهجي يف مجيع ادعاءات االختفاء القـسري،      -٥٧-١٤٨

جلرب، وخباصـة   وتسليم اجلناة إىل العدالة، وضمان حصول مجيع الضحايا على ا         
  ؛)سويسرا(أسر األفراد املختفني 
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إنشاء قاعدة بيانات للمهاجرين املختفني واملفقـودين، واإليعـاز           -٥٨-١٤٨
مجيع السلطات بالتعاون من أجل منع اجلرائم املرتكبة يف حقهـم واملعاقبـة              إىل

  ؛)النرويج( عليها
مواصلة )/رجنتنياأل (تعزيز جهودها يف جمال مكافحة االختفاء القسري        -٥٩-١٤٨

  ؛)إسبانيا(اعتماد تدابري للتصدي بفعالية لظاهرة االختفاء القسري 
ية جلنة مناهضة التعذيب    بتوص  إلغاء ممارسة احلبس االحتياطي عمالً      -٦٠-١٤٨

الـصعيد االحتـادي ومـستوى      إلغاء احلبس االحتياطي اجلزائي على      )/فرنسا(
  ؛)أملانيا(وق اإلنسان للمعايري الدولية حلقاً كونه خمالفلالواليات 

لكفالـة اتفـاق   املبادرة يف أقرب وقت ممكن إىل اختاذ تدابري فعالة        -٦١-١٤٨
 احلد من اكتظاظ السجون وإلغاء      ال سيما ظروف االحتجاز مع املعايري الدولية، و     

  ؛)النمسا(نظام احلبس االحتياطي وتشجيع التدابري غري احلبسية 
االحتـادي ومـستوى   صعيد الياطي على  إلغاء ممارسة احلبس االحت     -٦٢-١٤٨

الواليات، وضمان تنفيذ مجيع عمليات االحتجاز بصورة قانونية وتـسجيلها يف           
  ؛)بلجيكا(قاعدة بيانات وطنية متاحة جلميع األطراف 

لتحقيـق يف ادعـاءات االنتـهاكات       لإنشاء هيئات متخصـصة       -٦٣-١٤٨
تياطي ومقاضاة املتـورطني    حلقوق اإلنسان املرتكبة يف إطار احلبس االح       السافرة

  ؛)بلجيكا(فيها 
 إلغـاء  ال سيمامواءمة النظام اجلزائي يف البلد مع املعايري الدولية، و   -٦٤-١٤٨

آلية االحتجاز الوقائي القائمة وتدعيم مراقبة سلوك وكاالت إنفاذ القانون مـن            
  ؛)أوزبكستان(أجل وضع حد للتعذيب وإساءة املعاملة 

تنفيـذ  /)مصر(مية إىل حتسني ظروف السجون       الرا مواصلة اجلهود   -٦٥-١٤٨
سياسة جنائية وحبسية شاملة قائمة على احلقوق وسياسات رامية إىل القضاء على 

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (العنف داخل السجون 
سن وإنفاذ قوانني للحد من حاالت العنـف بالنـساء والبنـات              -٦٦-١٤٨

  ؛)سرياليون(
سة احلكومية املصممة وتنظيم محالت شاملة للتوعية بغيـة         تنفيذ السيا   -٦٧-١٤٨

  ؛ )سلوفينيا(القضاء على العنف اجلنساين الذي يشمل العنف اجلنسي وقتل اإلناث 
اعتماد برنامج شامل ملكافحة العنف بالنساء والتمييـز ضـدهن            -٦٨-١٤٨

  ؛)الربازيل(بتركيز خاص على النساء األصليات 



A/HRC/25/7 

23 GE.13-18940 

اليت تعوق تنفيذ نظام اإلنـذار بالقـضايا        التصدي للصعوبات     -٦٩-١٤٨
  ؛)إسبانيا( فعاالًاً اجلنسانية تنفيذ

مواصلة منع ومكافحة العنف باملرأة، وضمان وصول النـساء إىل            -٧٠-١٤٨
  ؛)دولة فلسطني(العدالة، واملضي يف حتسني خدمات الدعم 

ضمان التحقيق يف حاالت العنف بالنساء، ووضع بـرامج لـدعم        -٧١-١٤٨
  ؛)ملديف(ء الضحايا النسا
مواصلة اجلهود الرامية إىل منع ومكافحة مجيع أشكال العنف باملرأة       -٧٢-١٤٨

وتسليم اجلناة إىل العدالة والعمل يف اآلن ذاته على ضمان وصـول النـساء إىل      
العدالة على قدم املساواة مع الرجال وحتسني خدمات الدعم، مبا يف ذلك النساء             

  ؛)النمسا(األصليات 
وضع منوذج للرعاية وملنع العنف بالنساء والبنات بتركيز خاص على            -٧٣-١٤٨

  ؛)شيلي( من التقرير ١٣٩السكان األصليني، وفقاً لالعتراف الوارد يف الفقرة 
العمل بصرامة وعلى سبيل األولوية على تنفيذ القانون العام املتعلق            -٧٤-١٤٨

   ؛)سويسرا(بتمتع النساء حبياة خالية من العنف 
اختاذ تدابري ملموسة ملنع العنف باملرأة واملعاقبـة عليـه يف مجيـع               -٧٥-١٤٨

 والية، وخباصة يف الواليات اليت ترتفع فيها        ٣١واليات املكسيك البالغ عددها     
  ؛)الدامنرك(نسبة اإلبالغ عن حاالت قتل النساء والبنات واهلجوم عليهن 

  ؛)فرنسا(ملرأة واملعاقبة عليها إعطاء األولوية ملنع مجيع أشكال العنف با  -٧٦-١٤٨
النظر يف تكثيف تنفيذ براجمها وسياسـاهتا الراميـة إىل مكافحـة              -٧٧-١٤٨
مواصلة تعزيز إجراءاهتا من أجل القضاء علـى العنـف          )/الفلبني(باملرأة   العنف
  ؛)األرجنتني(باملرأة 
ضمان تنفيذ التشريعات والسياسات القائمـة ملكافحـة العنـف            -٧٨-١٤٨
واعتماد تدابري فعالة للحد من العنف واإلفالت مـن           وفعاالً  كامالًاً  تنفيذ ةباملرأ

  ؛)ليتوانيا(العقاب 
 النـساء  ال سيما مواصلة اختاذ التدابري الالزمة ملنع العنف بالنساء،          -٧٩-١٤٨

  ؛)نيكاراغوا(املهاجرات، ومعاقبة من يرتكبون أعمال العنف تلك 
وى الواليـات واملـستوى احمللـي       اعتماد حلول شاملة على مست      -٨٠-١٤٨

إنفاذ القانون احمللية واجلهاز القضائي واملنظمـات اجملتمعيـة         مبشاركة وكاالت   
واملدارس؛ وإهناء التسامح واإلفالت من العقاب فيما يتعلـق بأعمـال العنـف             
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اجلنساين اليت تستهدف النساء والبنات، وضمان أن تشمل احللول حالة النساء           
  ؛)ندانيوزيل(يف السجون 

وضع نظام شامل حلماية حقوق الطفل واستراتيجية وطنية ملنع مجيع      -٨١-١٤٨
  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (نف والتصدي هلا أشكال الع

ضمان محاية أفضل لألطفال واملراهقني املعرضني للعنـف املتـصل            -٨٢-١٤٨
  ؛)اجلزائر(باجلرمية املنظمة 

ام املتعلقة باألطفال والشباب الـذين      تعزيز نشر املعلومات واألرق     -٨٣-١٤٨
  ؛)إيطاليا(يذهبون ضحية مكافحة االجتار باملخدرات 

النظر يف إنشاء آليات من أجل اإلسراع يف التعرف على ضـحايا              -٨٤-١٤٨
  ؛)مصر(االجتار وإحالتهم ومساعدهتم وتقدمي الدعم إليهم 

مبكافحـة االجتـار   زيادة التمويل املتاح للنيابات االحتادية املعنيـة       -٨٥-١٤٨
بالبشر، والقيام خبطوات إلهناء إفالت املسؤولني احلكوميني املتورطني يف االجتـار           

  ؛)النرويج(من العقاب 
 - دولة(بوليفيا  (مضاعفة اجلهود يف سبيل مكافحة االجتار بالبشر          -٨٦-١٤٨

 مواصلة سياساهتا وجهودها يف سبيل مكافحة االجتار بالبشر       )/ املتعددة القوميات 
مواصلة جهودها يف سبيل مكافحة االجتار      )/سنغافورة(وخباصة النساء واألطفال    

بالبشر عن طريق اعتماد التشريعات املناسبة واعتماد برامج وخطط وطنية وحملية         
  ؛)كوستاريكا(لتنفيذها 

ية قوانني االحتاد العلى االجتار بالبشر يف     موحد  إضفاء طابع جنائي      -٨٧-١٤٨
  ؛ )داد وتوباغويترين(وقوانني الواليات 

املعتمـد  بالبـشر   مواصلة تنفيذ القانون الوطين ملكافحة االجتـار          -٨٨-١٤٨
بـذل جهـود للتحقيـق يف جـرائم االجتـار           مـن خـالل     ،  ٢٠١٢ لسنة

الواليـات  (الواليات  االحتادي ومستوى   ستوى  املاملتورطني فيها على     ومقاضاة
  ؛)األمريكية املتحدة
بري مكافحـة هتريـب املهـاجرين واالجتـار         املضي يف تدعيم تدا     -٨٩-١٤٨
تدعيم تدابري مكافحة االجتار بالبشر، مبا يف ذلك العنـف          )/سري النكا ( بالبشر

  ؛)اجلزائر(باملهاجرين 
وبنـاء  توفري ما يكفي من املوارد لوحدة العالقات مع املـواطنني             -٩٠-١٤٨

 هبـدف    ملخاطر احلضور العسكري املكثف يف الشوارع      قدراهتا بغرض التصدي  
  ؛)سرياليون(كبح اجلرمية املنظمة 
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تكثيف اجلهود املبذولة يف حماربة املخدرات على مجيع املـستويات            -٩١-١٤٨
  ؛)كوبا(

مواصلة تعزيز اجلهود يف سبيل املضي يف تدعيم املؤسسات القضائية   -٩٢-١٤٨
  ؛)كينيا(

ئية اختاذ تدابري لضمان أن تنفذ بفعالية وسرعة اإلصالحات القـضا           -٩٣-١٤٨
وعملية تدعيم الطابع املهين للشرطة على النحو املنصوص عليـه يف الدسـتور،             
بتوفري خدمات التدريب وبناء القدرات املتكاملة للجهات املعنية بإقامة العـدل،           

الـشرطة والتحقيقـات    أفـراد   مبن فيها القضاة والنواب العامون واحملـامون و       
  ؛ )كندا( اجلنائية
 ٢٠٠٨لـسنة   العدالة اجلنائية   نظام   إصالحات   اإلسراع يف تنفيذ    -٩٤-١٤٨

احلقـوق اإلجرائيـة    املنصوص عليها يف الدستور، هبدف تعزيز الشفافية وكفالة         
يف مجيـع     كـامالً اً  تنفيذ إصالح نظام العدالة اجلنائية تنفيذ     )/أستراليا(للمتهمني  

  ؛)الدامنرك( يف أقرب وقت ممكن واليات املكسيك
لة اجلنائية يف البلد، من أجل التحقيـق بـسرعة          تدعيم نظام العدا    -٩٥-١٤٨

وفعالية يف مجيع ما يدعى من حاالت االختفاء القسري، واإلفراط يف اسـتعمال             
القوة، واالعتداءات، والتهديدات، واملضايقات اليت تستهدف املـدافعني عـن          
حقوق اإلنسان، وضمان تسليم اجلناة إىل العدالة وحـصول الـضحايا علـى             

  ؛)جانأذربي( اجلرب
املضي يف تعزيز نظام العدالة اجلنائية، بطرق منها بنـاء قـدرات              -٩٦-١٤٨

اجلهات الفاعلة يف السلطة القضائية ومؤسسات إنفاذ القـانون حبيـث تتخـذ             
تدابريها الرامية إىل مكافحة اجلرمية املنظمة يف إطار مراعاة سيادة القانون وحقوق     

  ؛)اليابان(نحو الواجب على الاإلنسان ومبادئ احملاكمة العادلة 
اعتماد وتنفيذ تدابري مالئمة تتيح اضطالع قوات األمـن العـام             -٩٧-١٤٨

  ؛)بولندا(بعملها على حنو فعال وحتت رقابة مدنية 
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان الشفافية يف مقاضاة أفراد قوات            -٩٨-١٤٨

صالح الشرطة املدنية   لرامية إىل إ  واجلهود ا األمن على انتهاكات حقوق اإلنسان      
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

التشريعات الفرعية الالزمة خبـصوص اإلصـالح       اعتماد  مواصلة    -٩٩-١٤٨
يف هذا اجملال، وتوفري التـدريب      ، وتنسيق اجلهود الوالئية واالحتادية      الدستوري

  ؛)إسبانيا(للموظفني القضائيني لضمان فعالية التطبيق على املستويني كليهما 
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مواصلة اإلصالحات املتعلقة باألمن العام والقـضاء وضـمان           -١٠٠-١٤٨
  ؛)تركيا(تنفيذها 
القانون واحلكم الرشيد مع زيادة التركيز على بناء        سيادة  تعزيز    -١٠١-١٤٨

العامني على الصعيدين االحتادي واحمللي من أجل حتسني إنفـاذ          املوظفني  قدرات  
  ؛)نام تيفي(ها القانون وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايت

الشرطة والقضاء فيما يتعلـق مبـسألة       أفراد  تعزيز تدريب    زيادة  -١٠٢-١٤٨
  ؛)الربتغال(العنف باملرأة هبدف حتسني استجابة السلطات املكسيكية يف هذا الصدد 

مواصلة متابعة التحقيق الكامل يف ادعاءات تورط أفراد الشرطة           -١٠٣-١٤٨
  ؛)قربص(ة يف مراكز االحتجاز يف انتهاكات حلقوق اإلنسان، وخباص

 فيمـا يتعلـق   ال سـيما مواصلة مكافحة اإلفالت من العقاب،    -١٠٤-١٤٨
واألطفال واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني وغريهم من         بالنساء   بالعنف

مكافحة اإلفالت من العقاب من خالل إجراء حتقيقات )/إستونيا(الفئات الضعيفة  
  ؛)فرنسا(وع انتهاكات حلقوق اإلنسان شاملة يف مجيع ادعاءات وق

النظر يف تنفيذ مجيع التعديالت الدستورية مبزيد من الفعالية من            -١٠٥-١٤٨
وتوفري أجل منع انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها ومعاقبة املتورطني فيها           

  ؛)الفلبني(ضحايا هذه االنتهاكات لالنتصاف واسترداد احلقوق وسائل فعالة ل
تعزيز جهودها الرامية إىل التـصدي لإلفـالت مـن العقـاب          -١٠٦-١٤٨

الفساد على الصعيد الوطين عن طريق إنشاء مؤسسة احتادية ملكافحـة           ومكافحة  
الفساد تكون قادرة على املالحقة القضائية؛ وعن طريق ختصيص ما يلـزم مـن              

لكـة  املم(تقـدميها للعدالـة     املوارد للتحقيق يف اجلرائم ضد النساء واألطفال و       
  ؛) الشماليةأيرلنداواملتحدة لربيطانيا العظمى 

مواصلة جهودها وتكثيفها يف سبيل مكافحة الفساد على مجيـع            -١٠٧-١٤٨
مواصلة جهودها يف سبيل مكافحة الفساد على       )/قربص(مستويات اإلدارة العامة    

  ؛)كوبا(مجيع املستويات 
 بيئة عيش آمنـة  القانون هبدف توفري سيادة  مواصلة زيادة تعزيز      -١٠٨-١٤٨

  ؛)سنغافورة(ومستقرة لشعبها 
 من قانون القضاء العـسكري      ٥٧التعجيل بعملية تعديل املادة       -١٠٩-١٤٨

تقدمي حاالت انتهاك حقوق اإلنسان اليت يرتكبها أفراد مـن القـوات            لضمان  
احلث على إمتـام املبـادرات      )/سرياليون(املسلحة ضد املدنيني للمحاكم املدنية      

 إصالح التشريعات الوطنية من أجل أن تبت حماكم مدنية يف ادعاءات            الرامية إىل 
األحكـام القانونيـة   تنقيح )/بريو(انتهاك أفراد القوات املسلحة حلقوق اإلنسان   
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ذات الصلة لضمان عرض مجيع جرائم أفراد القوات املسلحة املتعلقة بانتـهاك            
التدابري الضرورية لضمان   اختاذ مجيع   )/الربازيل(حقوق اإلنسان على حماكم مدنية      

الدسـتور املكـسيكي    ألحكـام    من قانون القضاء العسكري      ٥٧املادة  امتثال  
القضاء تويل  الشروع يف إصالح قانون القضاء العسكري للحيلولة دون         )/كندا(

اجلمهوريـة  (العسكري اختصاص النظر يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنـسان          
إلصالح الرامي إىل تقييد اختصاص احملـاكم       القيام دون تأخري بإمتام ا    /)التشيكية

يف انتـهاكات حقـوق     اختصاص النظر   حماكمها املدنية   منح  /)إيطاليا(العسكرية  
ضماناً للمـساءلة   أفراد قوات األمن املسلحة     ضد املدنيني   اإلنسان اليت يرتكبها    

ضمان مثول مجيع املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان أمام حمـاكم          )/أستراليا(
مواصلة بذل قصارى اجلهود يف سبيل إهناء اإلفالت من العقاب،          )/فرنسا(نية  مد
 فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة من قبل القوات املسلحة           ال سيما و
  ؛ )مجهورية كوريا(

مواصلة جهودها لضمان محاية حقوق األطفال، بطرق منها تنفيذ           -١١٠-١٤٨
والنظر يف تنفيذ نظام      كامالًاً   تنفيذ ٢٠١٢ني لعام   القانون االحتادي لقضاء املراهق   

  ؛)إندونيسيا(عدالة إصالحية 
" مراكز العدالـة اخلاصـة بالنـساء      "املبادرة بإنشاء املزيد من       -١١١-١٤٨

  ؛)إيطاليا(لتحسني وصول النساء إىل العدالة على امتداد البلد 
ات الدعم مواصلة ضمان وصول النساء إىل العدالة وحتسني خدم   -١١٢-١٤٨

  ؛)مصر(
النظر يف اعتماد أشكال إلقامة العدل حتتـرم نظـام العدالـة              -١١٣-١٤٨

العدالـة  تنويع سـبل احلـصول علـى        وراء  اً  التقليدية للشعوب األصلية سعي   
  ؛)كوستاريكا(

بني اً  طوعياً  محاية مؤسسة األسرة الطبيعية والزواج باعتباره قران        -١١٤-١٤٨
  ؛)الكرسي الرسويل(رجل وامرأة، واحلفاظ عليهما 

 من الدستور املتعلقة حبرية الـدين       ٢٤ضمان تنفيذ تعديل املادة       -١١٥-١٤٨
  ؛)الكرسي الرسويل( فّعاالًاً تنفيذ
وضع ضمانات فعالة ألفراد اجملتمع املدين والـصحفيني، مبـا يف         -١١٦-١٤٨

ليت ذلك القيام على حنو سريع وفعال بالتحقيق يف مجيع التهديدات واالعتداءات ا        
ضمان بيئة سليمة وآمنة ومـستقلة  )/كندا(يتعرضون هلا ومبقاضاة املتورطني فيها     

للصحفيني، وضمان حتقيق هيئات مستقلة وحمايدة يف مجيـع حـاالت التهديـد           
  ؛)النمسا(والعنف واالعتداء والقتل اليت يتعرض هلا الصحفيون 
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 عن حقوق اإلنـسان  تعزيز اآللية االحتادية املعنية حبماية املدافعني      -١١٧-١٤٨
والصحفيني وتزويدها بقدرات وقائية، مع مراعاة اخلطر الذي متثلـه شـبكات            

  ؛)كولومبيا(اجلرمية املنظمة على حرية التعبري والصحافة 
تعزيز آلية محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني وكذا           -١١٨-١٤٨

  ؛)هولندا( التعبري مكتب املّدعي اخلاص املعين باجلرائم املرتكبة ضد حرية
 والـصحفيني   املدافعني عن حقـوق اإلنـسان     محاية  تعزيز آلية     -١١٩-١٤٨

، وارد والصالحيات لالضطالع بعملـها    تشمل تزويدها مبا يكفي من امل     بطرائق،  
وإنشاء آلية للتشاور مع اجملتمعات األصلية وغريها مـن اجملتمعـات املتـأثرة             

  ؛) الشماليةأيرلندا لربيطانيا العظمى واململكة املتحدة(باملعامالت العقارية 
املضي يف حتسني تنفيذ قانون محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان            -١٢٠-١٤٨

الواليـات  (الصعيدين االحتادي والوالئي    والصحفيني وآلية احلماية الوطنية على      
  ؛)املتحدة األمريكية

ـ           -١٢١-١٤٨ ن حقـوق   ضمان إيالء االهتمام الالزم إىل محاية املـدافعني ع
  ؛)أستراليا(اإلنسان والصحفيني محاية فعالة 

ضمان تنفيذ آلية محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني           -١٢٢-١٤٨
وكفالة من خالل صناديق ذات إدارة سليمة وموارد بشرية مدّربة،            فعاالًاً  تنفيذ

ملتـورطني  التحقيق يف حاالت التهديد واالعتداء واالختفاء املبلغ عنها ومقاضاة ا         
  ؛)النرويج(فيها 
امليزانية آللية محاية املـدافعني     يف  رصد خمصصات   استمرار كفالة     -١٢٣-١٤٨

عن حقوق اإلنسان، واملبادرة إىل توظيف طاقم كامل من املتخصصني لـضمان            
اتسام عمل اآللية بالفعالية واملسامهة من مث على حنو فعال يف توفري احلماية واألمن          

توفري كل الدعم الالزم آللية محاية      /)سويسرا(عن حقوق اإلنسان    جلميع املدافعني   
املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني وضمان التعاون الكامل وتنفيذها على          

ضمان محاية املـدافعني عـن      )/اجلمهورية التشيكية (صعيد الواليات والبلديات    
ا يكفي من   وينبغي توفري م  . حقوق اإلنسان والصحفيني وعدم تعرضهم للتشهري     

وكفالة تقـسيم   " محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني     "التمويل آللية   
بـني خمتلـف مـستويات احلكـم        مسؤوليات الوالية القضائية بشكل واضح      

ضمان الدعم املايل والسياسي الكامل آللية محاية املدافعني عـن حقـوق            )/أملانيا(
وارد الالزمة ومبـوظفني مـدربني      اإلنسان والصحفيني، بسبل منها تزويدها بامل     

من آليـات   اً  توفري دعم مايل وبشري حقيقي ملا أنشئ حديث       )/هنغاريا(ومؤهلني  
  ؛)بلجيكا(حلماية الصحفيني 
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ألمـم  التابعـة ل  عاهدات  املتنفيذ التوصيات املقدمة من هيئات        -١٢٤-١٤٨
  ؛)ندافنل(املتحدة فيما يتعلق حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني 

اختاذ تدابري مناسبة ملكافحة أعمال العنـف والتحـرش الـيت             -١٢٥-١٤٨
  ؛)فرنسا(تستهدف املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني 

اختاذ تدابري فعالة ملنع أي شكل من أشكال العنف بالصحفيني أو             -١٢٦-١٤٨
  ؛)مجهورية كوريا(املدافعني عن حقوق اإلنسان 

رامية إىل تدعيم الضمانات التشريعية واملؤسـسية       مواصلة اجلهود ال    -١٢٧-١٤٨
اخلاصة باملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني الذين ميارسون حقهـم يف حريـة             

  ؛)سلوفاكيا(التعبري، وتعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب يف هذا الصدد 
التماس اإلرشاد من اإلجراءات اخلاصة يف سياق املضي يف تعزيز            -١٢٨-١٤٨

يع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البلد، بدعوة املقرر اخلاص املعـين            سالمة مج 
  ؛)هنغاريا(حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل زيارة البلد 

جبرائم االعتداء علـى حريـة      تعزيز قدرة املدعي اخلاص املعين        -١٢٩-١٤٨
افعني عن تزويد آلية محاية املـد       التعبري، وضمان منح تعويضات للضحايا، فضالً     

  ؛)السويد(عن حقوق اإلنسان مبا يلزم من الدعم ألداء واليتها 
تعزيز جهودها يف سبيل ضمان أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان            -١٣٠-١٤٨

  ؛)تونس(والصحفيني وإهناء اإلفالت من العقاب يف هذا اجملال 
يف إطـار قـانون محايـة         فعاالًاً  ضمان تنفيذ آلية احلماية تنفيذ      -١٣١-١٤٨
دافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني بغية احلد من اإلفالت مـن العقـاب،             امل
 يف حالة اجلرائم اليت تستهدف املدافعني عن حقوق اإلنـسان اخلاصـة             سيما ال

  ؛)إسبانيا(باملهاجرين 
حتسني تنفيذ اإلطار القائم بغية ضمان محاية املدافعني عن حقوق            -١٣٢-١٤٨

  ؛)رومانيا(اإلنسان والصحفيني 
وضع حد لتهديد الصحفيني واهلجوم عليهم وقتلهم وذلك عن           -١٣٣-١٤٨

  ؛)بلجيكا(طريق السماح بإجراء حتقيقات شاملة ونزيهة 
تدعيم التدابري الرامية إىل منع أعمال العنف املرتكبـة يف حـق              -١٣٤-١٤٨

منـع اإلفـالت مـن    كفالة فعاليـة  الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان و     
  ؛)ناليابا( العقاب
 هبـدف   حديثاًالقيام على حنو كامل وفعال بتنفيذ القوانني املعتمدة           -١٣٥-١٤٨

وضع حد لتهديد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واالعتداء عليهم وقتلهم،           
  ؛)ليتوانيا( وضمان حتقيقات سريعة وفعالة هبدف تسليم املسؤولني إىل العدالة
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ق التصدي لإلفالت مـن العقـاب       دمج البعد اجلنساين يف سيا      -١٣٦-١٤٨
  ؛)سلوفينيا(وانعدام أمن الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان 

وضع بروتوكول حتقيق ذي أبعاد جنـسانية وإثنيـة ميكـن أن              -١٣٧-١٤٨
تستخدمه النيابات العامة للواليات يف مجيع القضايا اليت يّدعي فيها مدافعون عن            

  ؛)أيرلندا(م للتهديد أو االعتداء حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة تعرضه
تنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف             -١٣٨-١٤٨

سياق تطبيق التدابري الرامية إىل زيادة وتشجيع مـشاركة النـساء يف احليـاة              
  ؛)البوسنة واهلرسك(السياسية للواليات والبلديات 

مان تكافؤ الفـرص بـني النـساء        زيادة التدابري الرامية إىل ض      -١٣٩-١٤٨
والرجال يف سوق العمل، وتزويد مفتشيات العمل العامة مبا يلزم مـن املـوارد              

ضد النساء يف ميدان العمل واملعاقبـة  التمييزية البشرية واملالية ملراقبة املمارسات  
  ؛)أوروغواي(عليها 
ـ            -١٤٠-١٤٨ ها ختصيص ما يكفي من املوارد املالية والبشرية لتنفيـذ خطت

 فعـاالً اً  اإلمنائية الوطنية املتعلقة بالقضاء على الفقر واحلصول على التعليم تنفيذ         
  ؛)تايلند(

مواصلة تقدمي وختصيص املزيد من املوارد املالية لتنفيذ الـربامج            -١٤١-١٤٨
  ؛)ماليزيا(واألنشطة الرامية إىل حماربة الفقر واجلوع 

إىل احلد من الفقر واجلوع مـن       املضي يف تعزيز تدابريها الرامية        -١٤٢-١٤٨
مواصلة حماربة الفقـر واجلـوع      )/أذربيجان(أجل حتقيق رفاه الشعب املكسيكي      

مواصلة إعطاء األولوية حملاربة الفقر واجلوع يف إطار اخلطة اإلمنائية          )/بنغالديش(
  ؛)يارينيج(الوطنية 
نـامج  مواصلة إعطاء األولوية للقضاء على الفقر أثناء تنفيذ الرب          -١٤٣-١٤٨

تتيح للشعب التمتع حبقوق أكثر متانة اإلمنائي الوطين، ومن مث إرساء قاعدة مادية 
  ؛)الصني(اإلنسان بصورة أفضل 

 سيما الالتركيز على الفئات املهمشة أو شرائح اجملتمع احملرومة،           -١٤٤-١٤٨
  ؛)اهلند(باختاذ تدابري للنهوض بالصحة والتعليم 

اهتا االجتماعية بغية رفع مستوى معيـشة       املضي يف تعزيز سياس     -١٤٥-١٤٨
معاجلـة  مواصـلة   /)) البوليفارية -مجهورية  (فرتويال  (سكاهنا، وخباصة أضعفهم    

 فيما يتعلق مبحاربة فقر األرياف وحتـسني        ال سيما إلصالح الدستوري   مسائل ا 
الربامج الرامية إىل دعم حصول األسر ذات الدخل املـنخفض علـى الغـذاء              

  ؛)وداد وتوباغيترين(
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املضي يف تدعيم املؤسسات والبنية األساسية اخلاصـة حبقـوق            -١٤٦-١٤٨
اإلنسان، واعتماد سياسات وتدابري من أجل تدعيم اإلدماج االجتماعي واملساواة 

 أي النـساء    ،بني اجلنسني وعدم التمييز وهتيئة ظروف مالئمة للفئات الـضعيفة         
  ؛)ناميت في(واألطفال والشعوب األصلية واملهاجرين والالجئني 

 مـستويات   عدم اّدخار أي جهد للتقليل إىل أدىن حد من تباين           -١٤٧-١٤٨
  ؛)كوبا(الدخل بني خمتلف القطاعات االجتماعية واملناطق اجلغرافية 

النظر يف إمكانية وضع استراتيجية لإلجراءات اإلجيابية لفائـدة           -١٤٨-١٤٨
  ؛ )دولة فلسطني(الفقراء من السكان 

 إعطاء األولوية لإلنفاق العام على الربامج االجتماعيـة         مواصلة  -١٤٩-١٤٨
احلد من الفقر وزيادة الوصول إىل      جماالت  بغية تدعيم ما حتقق من مكتسبات يف        

  ؛)يارينيج(تغطية الضمان االجتماعي واالستفادة منها اخلدمات الصحية وتدعيم 
 فرص عمل للـشباب   إجياد  القضاء على الفقر و   جهود  مواصلة    -١٥٠-١٤٨

  ؛)باكستان(
مواصلة اجلهود الرامية إىل تصميم خمططات لتمويل الـسكن يف            -١٥١-١٤٨

  ؛)إكوادور(إطار رعاية السكان العاملني يف االقتصاد غري املنظم 
ضمان مسامهة السياسات الزراعية مبزيد من الفعالية يف حماربـة            -١٥٢-١٤٨

  ؛)مصر(فقر األرياف 
ة واإلجنابية لضمان حصول النساء     تدعيم خدمات الصحة اجلنسي     -١٥٣-١٤٨

املؤهالت لإلجهاض القانوين على خدمات مأمونة وسريعة وجيدة وجمانية يف مجيع           
  ؛)اهولند(واليات املكسيك 

 ال سـيما  اجلميـع، و  حصول  تكثيف اجلهود الرامية إىل ضمان        -١٥٤-١٤٨
خدمات الصحة واملعلومات والتثقيف بشأن احلـق يف الـصحة          على  املراهقني،  

  ؛)أوروغواي(احلقوق اجلنسية واإلجنابية و
خباصـة  تكثيف اجلهود الرامية إىل خفض معدل وفيات األمهات، و          -١٥٥-١٤٨

لألمومة املأمونة تعطى فيها األولوية للحـصول       موسعة  اعتماد استراتيجية   من خالل   
  ؛)أوروغواي(على خدمات صحية جيدة عند الوضع وقبل الوالدة وبعدها 

 محاية  ال سيما تعزيز عملها يف قطاعي الصحة والتعليم،       توسيع و   -١٥٦-١٤٨
  ؛)أستراليا(حقوق الفئات الضعيفة، مبا فيها الشعوب األصلية والنساء واألطفال 

تنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية          -١٥٧-١٤٨
ئمة ومتاحة  فر خدمات صحية مال   ابالقضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق بتو       
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الـسكان األصـليني    وسط  بغية خفض معدل وفيات الرّضع واألمهات املرتفع        
  ؛)البوسنة واهلرسك(

العمل على ضمان تنفيذ اإلصالح الدستوري الرامي إىل حتسني           -١٥٨-١٤٨
مبـادئ التنـوع    تعزيز  بغية ضمان مسامهة التعليم يف      لزامي  مستوى التعليم اإل  

  ؛)لبنان( باحلقوق وأمهية األسرة ومبادئ أخرى الثقايف واملساواة يف التمتع
املساواة يف  وتعزيز  التنوع الثقايف   إثراء  ضمان مسامهة التعليم يف       -١٥٩-١٤٨

  ؛)دولة فلسطني(احلقوق وكرامة اإلنسان 
مواصلة حتسني نوعية التعليم لفائدة اجلميع، مبن فـيهم أطفـال       -١٦٠-١٤٨

األساسية واملواد التعليمية   البنيات  من  الشعوب األصلية، عن طريق توفري املزيد       
  ؛)ماليزيا(ووسائل التعلم 

مواصلة العمل على تصميم سياسات عامة لـضمان وصـول            -١٦١-١٤٨
 أطفال  ال سيما األطفال واملراهقني إىل خمتلف مستويات التعليم واالستمرار فيها،         

  ؛)إكوادور(الشعوب األصلية الفقراء 
احلق يف التعلـيم    إعمال   املبذولة يف جمال     مواصلة تعزيز اجلهود    -١٦٢-١٤٨

بطرق منها زيادة امليزانية الوطنية املخصصة للتعليم وتشجيع التعلـيم متعـدد            
  ؛)إندونيسيا(الثقافات 

ذوي اإلعاقة  ختصيص املزيد من املوارد لتعليم الطالب الضعفاء و         -١٦٣-١٤٨
  ؛)جنوب السودان(

األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا استعراض وتقييم مدى كفالة حقوق   -١٦٤-١٤٨
فيها اإلعاقة الذهنية، داخل السجون، ووضع برنامج شامل لتـدريب مـوظفي            
السجون وإنفاذ القانون على ضمان إعمال حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            

األشخاص ذوي اإلعاقـات    وأن يشمل ذلك    يف مرافق االحتجاز،      فعاالً  إعماالً
  ؛)نيوزيلندا(الذهنية 
التدابري الالزمة إلذكاء وعي السكان حبقوق األشـخاص        اختاذ    -١٦٥-١٤٨

  ؛)تونس(قوقهم بفعالية حلذوي اإلعاقة وضمان ممارستهم 
ضمان التشاور الكامل وبفعالية مع الشعوب األصـلية بـشأن            -١٦٦-١٤٨

  ؛)فنلندا(يهم علالسياسات واملشاريع االقتصادية واإلمنائية اليت تؤثر 
األصـلية وتـدعيم    الشعوب  يمية يف مناطق    تعزيز التنمية اإلقل    -١٦٧-١٤٨

 -مجهورية  (إيران  (االقتصادات احمللية وحتسني ظروف معيشة الشعوب األصلية        
  ؛))اإلسالمية
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مواصلة العمل مع جلنة التحاور مع الشعوب األصلية بغية ضمان   -١٦٨-١٤٨
احترام حقوق اإلنسان اخلاصة هبذه الفئة وحقها يف تقرير مـصريها واسـتقالهلا            

  ؛)) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا (الذايت 
ضمان زيادة مشاركة الشعوب األصلية يف وضع قانون يـنظم            -١٦٩-١٤٨

  ؛)بريو( مشاورات مسبقة  قيامحقها يف
تصميم وتدعيم برامج من أجل التصدي ملا يواجهـه الـسكان             -١٧٠-١٤٨

اواة يف جمال   لمسلاألصليون واألشخاص املنحدرون من أصل أفريقي من انعدام         
  ؛)سرياليون(حقوق اإلنسان 

التفاقية منظمة  اً  مع اجملتمعات األصلية وفق   اً  ضمان التشاور مسبق    -١٧١-١٤٨
  ؛)النرويج (١٦٩العمل الدولية رقم 

االعتراف لألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي بـصفة الفئـة         -١٧٢-١٤٨
  ؛)جيبويت(اإلثنية وتعزيز حقوقهم 

بوليفيا ( على محاية حقوق املهاجرين والدفاع عنها مواصلة العمل  -١٧٣-١٤٨
 العمـال   مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني حالـة      )/) املتعددة القوميات  -دولة  (

  ؛)األرجنتني(إقليمها املهاجرين املوجودين يف 
مواصلة العمل مع بلدان املنطقة يف إطار الربامج اخلاصة الرامية            -١٧٤-١٤٨

  ؛)نيكاراغوا(حق املهاجرين إىل التصدي لإلجرام يف 
العمل بفعالية على محاية وضمان سالمة املهـاجرين وحقـوق            -١٧٥-١٤٨

 النساء واألطفال مبن فيهم املهـاجرون العـابرون         ال سيما اإلنسان اخلاصة هبم،    
والتعلـيم  حـصوهلم علـى خـدمات العدالـة         لإلقليم الـوطين، وضـمان      

فل الفضلى ووحـدة األسـرة   والسجل املدين، ودمج مبدأ مصلحة الط   والصحة
  ؛)الكرسي الرسويل(

احلفاظ على السياسة اإلنسانية الـيت تكفـل محايـة حقـوق              -١٧٦-١٤٨
لى خـدمات التعلـيم     واحلصول ع الة  املهاجرين، وتضمن هلم الوصول إىل العد     

  ؛ )يارينيج(بصرف النظر عن وضعهم والرعاية الصحية 
لواردة يف هذا التقرير موقف الدولة      أو التوصيات ا  /يع االستنتاجات و  تعكس مج   -١٤٩

وال ينبغي أن يفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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