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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املنشد د وج ددب قد درار لد د
حقوق اإلنسان  1/5دورته السادسة والعشرين يف الفدةة مدن  31تشدرين األول/أتتدوبر 11
تشرين الثاين/نوفمرب  .2016ومت استعراض احلالة يف مجهورية فنزويال البوليفارية يف اجللسة الثالثدة
املعقددودة يف  1تش درين الثدداين/نوفمرب  .2016وترأسددز وةيددرة سددللة الشددعب للش د ون ا ارجيددة
ديلسددي رودريغيدث وفددد مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة .واعتمددد الفريددق العامددال يف جلسددته العاشددرة
املعقودة يف  4تشرين الثاين/نوفمرب  2016التقرير املتعلق جبمهورية فنزويال البوليفارية.
 -2ويف  12تددانون الثاين/يندداير  2016اختددار لد حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الثالثية) لتيسري استعراض احلالدة يف مجهوريدة فندزويال البوليفاريدةغ قريتيزسدتان واملكسدي
ونيجرييا.
 -3وعمدالا ب حكددام الفقددرة  15مددن مرفددق قدرار لد حقددوق اإلنسددان  1/5والفقددرة  5مددن
قد درار اجمللد د  21/16ص دددرت الوث ددايق التالي ددة ألتد دراض اس ددتعراض احلال ددة يف مجهوري ددة فن ددزويال
البوليفاريةغ
(أ)

تقرير وطا/عرض تتايب مقدم وفقا للفقرة (15أ) )(A/HRC/WG.6/26/VEN/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوق اإلنسدان وفقدا
للفقرة (15ب) )(A/HRC/WG.6/26/VEN/2؛
(ج) مد د ددوجز أعدت د د دده مفوضد د ددية األم د د ددم املتحد د دددة الس د د ددامية حلقد د ددوق اإلنس د د ددان وفق د د دا
للفقرة (15ج) ).(A/HRC/WG.6/26/VEN/3
 -4وأحالددز اجملموعددة الثالثيددة مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة قايمددة أسدددلة أعددد ا سددلفا تددال
من سدبانيا وأملانيدا وبلجيكدا واجلمهوريدة التشديكية والسدويد واملكسدي واململكدة املتحددة لربيلانيدا
العظمى وآيرلندا الشمالية و ولندا والوليات املتحدة األمريكية .و ذه األسدلة متاحدة علدى املوقدع
الشبكي ا ارجي لالستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5قددال وفددد مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة ن ثددورة عددام  1998تانددز ثددورة مددن أجددال حقددوق
اإلنسان وأن دستور عام  1999حدد املسار الذج يقوم على مفهوم الدولة الدستورية مدن أجدال
حقددوق اإلنسددان .وقددد تددان وذجددان يف العددام ويف املنلقددة قددايمى علددى نقي ددى ودداغ النمددوذج
الرأمس ددا ال ددذج ت ددان األداة الرييس ددية لنتهات ددات حق ددوق اإلنس ددان والنم ددوذج املن ددادج ب ددالتحول
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والددذج م تكددن لدده فقددط رليددة اتلفددة أل دداط اإلنتدداج و ددا تانددز لدده أي د ا رليددة اتلفددة ل نسددان.
ومنددذ السددتعراض السددابق حاولددز القددول اإلمربياليددة الرأمساليددة وقددف التحددول اجلددارج يف مجهوريددة
فنددزويال البوليفاريددة عددن طريددق ةيددادة وتكثيددف احلددرب ضددد البلددد .وتانددز الوليددات املتحدددة قددد
اختارت البلد تهدف مربيا بغية تغيدري عامليدة دوذج فندزويال حلقدوق اإلنسدان مدن خدالل عمليدة
ةعزعة لالستقرار.
 -6ن دوذج حقددوق اإلنسدان الددوطا يف مجهوريدة فنددزويال البوليفاريدة ل رجعددة فيده ألندده نددابع
عددن املدواطنى الددذين أخددذوا بزمددام أمددور حتددول البلددد .وعدددو الثددورة الرييسددي ددو النمددوذج الرأمسددا
الذج ينتهد احلقدوق يف مجيدع أ داء العدام ويتسدبب يف العندف و دو املسد ول الرييسدي عدن تددمري
توتبنا .وباإلضافة ذل فإنه يتسبب يف التوةيع تري املنصف للثروات ويف اإلجحاف واتساع
الفجوة بى األثرياء والفقراء.
 -7وق ددد رت ددزت الش ددرتات الك ددربل رأس امل ددال ف د د دت الرأمسالي ددة
وتللب األمر محلة عاملية النلاق لدعم الدول القومية.

ت دددمري ال دددول القومي ددة

 -8ول بددد مددن صددالح ل د حقددوق اإلنسددان لكددي يتسددة لدده أن يكددون أداة فعالددة حق دا
حلقوق اإلنسان.
 -9و ددوذج الليربالي ددة اجلدي دددة ق ددد فشددال فيم ددا تُش ددك الق ددول الدديت ليس ددز مس ددتعدة لقب ددول
مجهورية فنزويال البوليفارية تمرجع يف النموذج الجتماعي البديال الذج تان وذج ا ناجح ا.
 -10وجدداءت الثددورة رتددم احلمددالت املوجهددة ضددد ا مناصددراة حلقددوق اإلنسددان .وقددد حتققددز
جندداةات ددا يف ذل د مددنز ج دوايز لستدصددال اجلددوع فيمددا تشددري اإلحصدداءات حتددولت يف
املس دداواة ب ددى اجلنس ددى ويف ددالت التعل دديم والص ددحة والتغذي ددة .وتان ددز منظم ددة األم ددم املتح دددة
لألتذية والزراعة قد اعةفز باجلهود الفعالة واملتواصلة املبذولة ملكافحة الفقر.
 -11ددذا وتددان ل بددد مل ددايقة مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة أن تتوقددف .ومددن جهددة أخددرل
تانز احلكومة قد اعتمدت التوصديات املنبثقدة عدن السدتعراض الددورج الشدامال الديت قبلدز هبدا
ووضعز خلة وطنية حلقوق اإلنسان.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -12أثن دداء احل دوار التف دداعلي أد  102م ددن الوف ددود ببيان ددات .وت ددرد يف الف ددرع الث دداين م ددن ددذا
التقرير التوصيات اليت مت التقدم هبا أثناء احلوار.
 -13أحاطز اهلند علم ا بإنشاء اجملل الوطا حلقدوق اإلنسدان وطلبدز مدن مجهوريدة فندزويال
البوليفارية تقاسم التفاصيال خبصوص التقدم احملرة يف نظام الرصد واملتابعة الوطا.
 -14وامتدددحز ندونيسدديا مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة للتحسددينات املسددجلة يف الوصددول
التعليم والصحة و نشاء م سسات للنهوض حبقوق املرأة.
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 -15وسددلمز مجهوريددة يدران اإلسددالمية بدداجملل الددوطا حلقددوق اإلنسددان وا لددة الوطنيددة ملنددع
التعذيب.
 -16وأشددادت العدراق جبمهوريددة فنددزويال البوليفاريددة ملواجهتهددا للتحددديات القتصددادية وموقفهددا
الواضز يف الدفاع عن احلق يف السلم والت امن.
 -17ولحظددز فنلندددا بقلد عدق الوضددع ال درا ن فيمددا يتعلددق بالتحددديات القتصددادية والجتماعيددة
الدديت تواجههددا مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة ول سدديما ندددرة األدويددة األساسددية وتوريددد اإلمدددادات
اللبية وشددت على أنه ل بد من المتثال للقواعد الدولية املتعلقة حبرية التعبري.
 -18ولحظز سراييال أ ّن احلالة يف مجهوريدة فندزويال البوليفاريدة قدد تدردت مدع تزايدد اإلفدالت
م ددن العق دداب أو احلرم ددان م ددن العدال ددة تم ددا ي دددل عل ددى ذل د نق ددأل التفاقي ددة األمريكي ددة حلق ددوق
اإلنسان.
 -19وسلمز يلاليا بالتدابري الرامية

وضع طار قانوين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.

 -20وامتدحز جامايكا مجهورية فنزويال البوليفارية للتزامها حبقوق اإلنسان وشجعتها علدى
امل ي يف تعزيز م سسات الدولة.
 -21ورحبز اليابان بإنفاذ السياسات الجتماعية ا يف ذل السياسات الرامية
فرص الوصول التعليم وبناء املساتن واحلد من الفقر.

حتسى

 -22وامت د دددحز تيني د ددا مجهوري د ددة فن د ددزويال البوليفاري د ددة مل د ددا بذلت د دده بالفع د ددال م د ددن جه د ددود لتنفي د ددذ
التوصيات.
 -23وامتدددحز مجهوريددة لو الدرقراطيددة الشددعبية مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة لتهددا الوطنيددة
حلقوق اإلنسان ولتصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوج اإلعاقة وبروتوتوهلا الختيارج.
 -24وأحاطددز لتفيددا علم دا بإنشدداء اجملل د الددوطا حلقددوق اإلنسددان وباملشدداتال املعددرب عنهددا
فيما يتعلق بالقيود املفروضة على حرية التعبري.
 -25وأشاد لبنان جبمهورية فندزويال البوليفاريدة ملدا تبذلده مدن جهدود يف انتهداج دبلوماسدية تقدوم
علد ددى السد ددلم وتد دددافع عد ددن الق د ددايا العادلد ددة يف مجيد ددع أ د دداء العد ددام ول سد دديما ق د ددية الشد ددعب
الفلسليا.
 -26وسلمز ليختنشدتاين بداجلهود املبذولدة ملكافحدة العندف القدايم علدى ندوع اجلدن والعندف
ضد األطفال.
 -27وسددلمز ماليزيددا جبهددود مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة مددن أجددال تعمدديم املنظددور اجلنسدداين
ومتكى املرأة وتيسري الوصول التعليم بالنسبة لألشخاص ذوج اإلعاقة.
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 -28وسددلمز مل ددديف ب داجلهود املبذول ددة يف ددال حق ددوق امل درأة وش ددجعز مجهوريددة فن ددزويال
البوليفاريدة علددى التواصددال مددع شدرتايها الدددوليى ومفوضددية األمددم املتحددة السددامية حلقددوق اإلنسددان
من أجال املساعدة.
 -29ورحبز موريتانيا باعتماد ا لة الوطنية حلقوق اإلنسان وخلة منع التعذيب.
 -30ورحبز املكسي بإنشاء اجملل الوطا حلقوق اإلنسان وبوضع ا لة الوطنيدة حلقدوق
اإلنسان وبالتقدم التشريعي احملرة يف ا الصحة والتعليم.
 -31ورحددب اجلبددال األسددود بإنشدداء اجملل د الددوطا حلقددوق اإلنسددان وأحدداط علم د ا شدداتال
املفوضية السامية حقوق اإلنسان فيما يتعلق بانتهاتات حقوق اإلنسان.
 -32ولحظز ميا ار أنه ثبز أن مجهورية فنزويال البوليفارية أصدبحز يف مد من مدن احلصدبة
واحلصبة األملانية وأن تعليما عا اجلودة يوفر يف معظم أ اء البالد.
 -33وأعربددز ناميبيددا عددن تقدددير ا للجهددود املتواصددلة الدديت تبددذهلا مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة
لتعزيز اتفاقات التعاون والت امن الناجحة مع البلدان األفريقية.
 -34وس د ددلمز نيب د ددال ب إجن د دداةات مجهوري د ددة فن د ددزويال البوليفاري د ددة يف اجمل د ددالت الجتماعي د ددة -
القتصادية للحد من الفقر والتعليم والصحة وتغذية األطفال من بى الت أخرل.
 -35وأعربز ولندا عن قلقها ةاء ارتفاع عدد حالت الحتجاة التعسفي الرامية
العمال الصحفي ونشر املقالت الصادرة عن ذا العمال الصحفي.

عرقلدة

 -36وأحاط ددز نيوةيلن دددا علمد د ا بالتص ددديق عل ددى اتفاقي ددة حق ددوق األش ددخاص ذوج اإلعاق ددة
ورحبز با لة الوطنية حلقوق اإلنسان ولحظز أن حرية التعبري ل تزال حتديا رييسيا.
 -37ورحبددز نيكدداراتوا بداحلوار مددع املعارضددة الددذج أطلقتدده احلكومددة برعايددة احتدداد أمددم أمريكددا
اجلنوبية والكرسي الرسو .
 -38وسددلمز نيجرييددا ددا تقدمدده مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة مددن تعد ع
داون وبوجددود طددار قددانوين
حلقوق اإلنسان .ولحظز اعتماد القانون املتعلق بالتمييز العنصرج.

 -39ورحب ددز أملاني ددا بالتص ددديق عل ددى التفاقي ددة الدولي ددة للق دداء عل ددى مجي ددع أش ددكال التميي ددز
العنصرج .وأحاطز علما بقلق بالوضع السياسي والجتماعي.
 -40ورحبددز باتسددتان بت ددمى مجيددع السياسددات العامددة وق دوانى حقددوق اإلنسددان السددارية
هنجا يقوم على حقوق اإلنسان.
 -41ولحظز بريو دور اجملتمع املدين يف تلوير السياسدات العامدة ويف نشداء اجمللد الدوطا
حلقوق اإلنسان.
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 -42وأعربددز الفلبددى عددن تقدددير ا جلمهوريددة فنددزويال البوليفاريددة لسددتمرار ا يف التقيددد بدداد
الدرقراطية وحثتها على التصدج لتحديات حقوق اإلنسان املتبقية.
 -43ورحبددز الربتغددال بكددون مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة قددد صددادقز علددى اتفاقيددة حقددوق
األشخاص ذوج اإلعاقة وقبلز بزيارات أتلبية املكلفى بوليات يف طار اإلجراءات ا اصة.
 -44وأشادت قلر جبمهورية فنزويال البوليفارية لتعاوهنا مع منظومة حقوق اإلنسدان يف األمدم
املتحدة وتنفيذ عدد من التوصيات اليت قبلز هبا واملنبثقة عن الستعراض الدورج الشامال.
 -45وأحاطددز مجهوريددة توريددا علمد ا بإنشدداء اآلليددات الوطنيددة ملنددع التعددذيب وحتسددى األوضدداع
يف السجون وأعربز عن أملها يف أن يشجع ذل احلريات األساسية للفنزويليى.
 -46وق ددال األم ددى التنفي ددذج للمجلد د ال ددوطا حلق ددوق اإلنس ددان لرج ديف ددو ن احلكوم ددة
تانز قد اعتمدت تدابري يكلية للم ي يف اإلنفاذ الكامال حلقدوق اإلنسدان .ويف عدام 2014
تان الريي نيكولس مادورو قد أنش اجملل الوطا حلقوق اإلنسان الذج و م سسة على
أعلى املستويات لت مى السياسات العامة القايمة على حقوق اإلنسان.
 -47وأعربددز وةيددرة س دللة الشددعب املكلفددة بالصددحة لويزيانددا ميلددو أن بعثددة بدداريو أدنددةو
(بعثددة األحيدداء الداخليددة) تانددز قددد أُنشدددز إلعلدداء األولويددة للرعايددة الصددحية وت د مى تغليد عدة يف
ددال الرعايددة الصددحية بنسددبة  100يف املايددة خددالل النصددف األول مددن عددام  .2017وأضددافز
قايل دةا ن دده ُس ددجال ارتف دداع ملح ددو يف م سس ددات الرعاي ددة الص ددحية ال دديت ةاد ع دددد ا م ددن 5 346
م سسة يف عام  23 146 1998يف عام .2016
 -48وقالددز وةيددرة سددللة الشددعب لشد ون املدرأة واملسدداواة بددى اجلنسددى بالنكددا يلكددوت ن
مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة تعددد خددام أعلددى نسددبة تسددجيال يف التعلدديم العددا عامليدا و ن أتثددر
مددن  60يف املايددة مددن املسددجلى يف التعلدديم مددن النسدداء .وأضددافز قايلددة ن البلالددة يف صددفوف
النس د دداء ق د ددد بل د ددز م د ددن  7.5 16يف املاي د ددة و ن  60يف املاي د ددة م د ددن املتمتع د ددى باملعاش د ددات
التقاعدية نساء.
 -49وأش دداد الحت دداد الروس ددي باحلكوم ددة لعمله ددا م ددن أج ددال حتس ددى متت ددع الفن ددزويليى حبق ددوقهم
القتصادية والجتماعية والثقافية.
 -50ورحبددز اململكددة العربيددة السددعودية ب دالربام الراميددة احلددد مددن الفقددر وتوسدديع مكانيددة
الوصول فرص التعليم للجميع ا يف ذل بعثات روبنسون ملكافحة األمية.
 -51وأشددادت السددنغال ب داجلهود املبذولددة لتعزيددز طددار حقددوق اإلنسددان مددن خددالل سياسددات
اإلدماج يف اجملتمع و نشاء اجملل الوطا حلقوق اإلنسان.
 -52وسلمز سنغافورة بإدخال خلة وطنية حلقوق اإلنسان ملتابعة التوصيات املقبولة املنبثقة
عن الستعراض الدورج الشامال وتعزيز اإلطار امل سسي حلقوق اإلنسان.

GE.16-22943

7

A/HRC/34/6

 -53وشكرت سلوفينيا احلكومة على عملها الرامي

حتسى حالة حقوق اإلنسان.

 -54وأشددادت جنددوب أفريقيددا جبمهوريددة فنددزويال البوليفاريددة جلهود ددا الراميددة
التمييز ا يف ذل من خالل سن تشريعات فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية.

الق دداء علددى

 -55ورحد ددب جند ددوب السد ددودان بالتصد ددديق علد ددى اتفاقيد ددة حقد ددوق األشد ددخاص ذوج اإلعاقد ددة
وبروتوتوهلا الختيارج ولحظ أن احلمال املبكر ل يزال يلرح حتدي ا رييسي ا.
 -56ورحبددز سددبانيا بإنشدداء اجملل د الددوطا حلقددوق اإلنسددان وبوضددع ا لددة الوطنيددة حلقددوق
اإلنسان.
 -57وأشادت دولة فلسلى باجلهود املبذولة لتحسى جودة التعليم و صالح القدانون حلمايدة
الفتيات والفتيان واملرا قى.
 -58وأش دداد الس ددودان جبمهوري ددة فن ددزويال البوليفاري ددة لتعه ددد ا والتزامه ددا اإل ددايب بالس ددتعراض
الدورج الشامال وأعرب عن تقديره للخلوات اإل ابية املتخذة منذ الستعراض السابق.
 -59وأعربددز السددويد عددن قلقهددا ةاء الفقددر واجلددوع والصددحة العموميددة .وأعربددز عددن أسددفها
لستخدام قوات األمن للعنف املفرط.
 -60وأعربددز سويس درا عددن قلقهددا ةاء التلددورات األخددرية يف مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة و ةاء
استمرار تد ور حالة حقوق اإلنسان.
 -61واستفسددرت اجلمهوريددة العربيددة السددورية عددن اآلثددار السياسددية املةتبددة عددن محايددة حقددوق
الشعوب األصلية وعن تيفية رسم حدود أراضيها.
 -62وسددلمز طاجيكسددتان جبهددود احلكومددة الراميددة حتسددى حالددة حقددوق اإلنسددان علددى
الددرتم مددن الصددعوبات القتصددادية الدديت يواجههددا البلددد .ورحبددز بإنشدداء اجملل د الددوطا حلقددوق
اإلنسان.
 -63وأشدادت تايلندد جبمهوريدة فندزويال البوليفاريدة جلهود دا الراميدة توسديع اإلطدار القدانوين
حلقوق اإلنسان وسلمز بالقيود املفروضة على املوارد بسبب األةمة القتصادية.
 -64ورحبدز تيمدور  -ليشدديت باملوافقدة علددى ا لدة الوطنيدة ملنددع التعدذيب .ولكنهددا تظدال قلقددة
ةاء ارتفاع عدد حالت الجتار بالنساء والعنف ضد ن.
 -65وأحاطز توتو علم ا مع التقدير جبهود احلكومة املبذولدة ملتابعدة التوصديات املقبولدة أثنداء
اجلولة األو من الستعراض الدورج الشامال.
 -66وأحاطز تون علمد ا مدع التقددير بتقددت التقدارير الدوريدة
الذج يدل على احةام تل اهليدات.
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 -67وطلبددز ترتيددا املزيددد مددن املعلومددات عددن املبددادرات القانونيددة واإلداريددة املتخددذة يف ددالت
التعليم واحلد من الفقدر واملسداواة بدى اجلنسدى ومكافحدة التمييدز والرعايدة الصدحية والسدكن
الاليق.
 -68وأحاط ددز أوتن دددا علم دا م ددع التق دددير بالتص ددديق عل ددى اتفاقي ددة حق ددوق األش ددخاص ذوج
اإلعاقة وبروتوتوهلا الختيارج وبسن القانون املتعلق بالتمييز العنصرج وبزيادة ميزانية الصحة.
 -69وأعرب ددز أوتراني ددا ع ددن قلقه ددا ةاء الوض ددع عل ددى أرض الواق ددع ودع ددز
العمال ويف الغذاء والصحة وحرية التعبري والتجمع السلمي.

محاي ددة احل ددق يف

 -70وأشد ددادت اإلمد ددارات العربيد ددة املتحد دددة بد دداجلهود املبذولد ددة علد ددى اجلبهتد ددى الجتماعيد ددة -
القتصادية والثقافية ويف مكافحة الفقر املدقع.
 -71واستفسدرت اململكدة املتحدددة عدن تنفيدذ التوصدديات الديت تقددمز هبددا يددات املعا دددات.
وأعربددز عددن قلقهددا ةاء التحددديات السياسددية والقتصددادية واألمنيددة فحثددز مجيددع األط دراف علددى
املشارتة يف حوار بنّاء.
 -72وأشادت مجهورية تنزانيا املتحددة باحلكومدة لتعهدد ا بتدوفري مليدوين وحددة سدكنية ضدافية
حبلول عام .2019
 -73وأعرب ددز الولي ددات املتح دددة ع ددن قلقه ددا ةاء حال ددة حق ددوق اإلنس ددان يف مجهوري ددة فن ددزويال
البوليفارية واستمرار احتجاة األشخاص الذين شارتوا يف تظا رات سلمية.
 -74وس د ددلمز أوروتد د دواج ب د دداجلهود املبذول د ددة للح د ددد م د ددن الفق د ددر امل د دددقع ولتحقي د ددق املس د دداواة
الجتماعية والقتصادية.
 -75وس ددلمز توبد ددا بالتقد دددم احمل ددرة يف محايد ددة وتعزيد ددز حق ددوق اإلنسد ددان وأوصد ددز باستشد ددارة
الشعوب األصلية.
 -76وشدد اليمن على احلاجة
السكان األصليى.

مواصدلة اجلهدود لتعزيدز حقدوق اإلنسدان ول سديما حقدوق

 -77وأحاطددز ةمبددابوج علمدا بالتقدددم احملددرة يف ددال حقددوق اإلنسددان منددذ اجلولددة األو مددن
الستعراض الدورج الشامال.
 -78وأشددادت اجلزايددر بدداجلهود املبذولددة لتنفيددذ التوصدديات الدديت قُدددمز أثندداء اجلولددة األو مددن
الستعراض الدورج الشامال وباللتزامات اللوعية العشرة.
املفصلة املقدمدة يف التقريدر الدوطا والديت تصدف التقددم
 -79وأحاطز أنغول علما باملعلومات ّ
احملرة منذ اجلولة األو من الستعراض الدورج الشامال.
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 -80وحثز األرجنتدى مجهوريدة فندزويال البوليفاريدة علدى التعداون مدع املفوضدية السدامية حلقدوق
اإلنسددان ومجيددع آليددات حقددوق اإلنسددان .وأعربددز عددن قلقهددا ةاء ادعدداءات اللجددوء املفددرط للقددوة
وحالت اإلعدام خارج نلاق الق اء.
 -81وأش ددارت أرميني ددا طلب ددات الزي ددارات العالق ددة املقدم ددة م ددن املكلف ددى بولي ددات يف ط ددار
اإلجراءات ا اصة .وشجعز على التنفيذ الكامال لاللتزامات الدولية يف ال حقوق اإلنسان.
 -82وأعرب د ددز أسد د دةاليا ع د ددن قلقه د ددا ةاء القي د ددود املفروض د ددة عل د ددى حري د ددة التعب د ددري ول س د دديما
العتقالت العنيفة والتعسفية لقادة املعارضة واللالب والنشلاء.
 -83وقالددز النمسددا هنددا تشدداطر املشدداتال خبصددوص اتلددف مسددايال حقددوق اإلنسددان ددا يف
ذل الحتجاة التعسفي وقلة اإلجراءات املنصفة والشفافة والتتظا يف السجون واألةمة يف
قلاعي الغذاء والصحة.
 -84ورحبز أذربيجان يف مجلة أمدور بإنشداء اجمللد الدوطا حلقدوق اإلنسدان ووضدع ا لدة
الوطنية حلقوق اإلنسان.
 -85ورحبز البحرين بالتدابري املتخذة منذ الستعراض الدورج الشدامال السدابق .واستفسدرت
عن ا لوات املتخذة لزيادة معدلت التحاق األطفال باملدارس وحصوهلم على تعلديم مدن نوعيدة
جيدة.
 -86وأحاط ددز ب ددنغالديب علم د د ا ب دداإلجراءات املتخ ددذة ملواص ددلة ارب ددة الفق ددر و قام ددة نظ ددام
حصددب بالنسددبة لألشددخاص ذوج اإلعاقددة تمددا سددبقز التوصددية بددذل أثندداء اجلولددة األو مددن
الستعراض الدورج الشامال.
 -87و ن ت بيالروس مجهورية فنزويال البوليفارية بتقدمها يف احلد من الفقدر املددقع وجناحهدا
يف برام السكن وهنجها الشامال جتاه املساواة بى اجلنسى.
 -88وشددت بلجيكا على احلاجة حدراة املزيدد مدن التقددم مدن حيدث الوصدول
الرعاية الصحية وبشكال خاص خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية.

نظدام

 -89وسلمز دولدة بوليفيدا املتعدددة القوميدات بدالتحول العميدق الدذج أحدثده التقددم احملدرة يف
السياسات الجتماعية املوجهة أشد فدات السكان شاشة.
 -90وأحاطز الرباةيال علم ا ببالغ القلق باللريقة اليت تتلور هبا حالة حقوق اإلنسان.
 -91و ن ت بوروندج مجهوريدة فندزويال البوليفاريدة بالتقددم احملدرة فيمدا يتصدال بتحسدن املسداواة
بى اجلنسى والتلرق للعنف ضد املرأة.
 -92ورحبدز تندددا بالتددابري اإل ابيددة املتخدذة لتحسددى مسدايال حقددوق اإلنسدان ولكنهددا تظددال
قلقة للغاية ةاء تزايد انتهاتات احلقوق املدنية والسياسية والقتصادية والجتماعية.
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 -93ولحظددز شدديلي مددع التقدددير نشدداء اجمللد الددوطا حلقددوق اإلنسددان وشددجعز مجهوريددة
فنزويال البوليفارية على السهر على تزويده باملوارد البشرية واملالية الالةمة لتحقيق أ دافه.
 -94وقالز وةيدرة سدللة الشدعب إلدارة السدجون ماريدا يدري فداريال ن وةارددا قدد عدزةت
الب ددة التحتي ددة للس ددجون حل ددال مش ددكلة التتظ ددا وأدخل ددز نظامد دا ص ددالحيا وت ديبيد دا جدي دددا
ووفددرت مددا يلددزم لدددعم األسددر و عددادة ت يددال السددجناء .وقددد حتقددق ا فدداض ايددال يف العنددف يف
السجون ونُظمز دورات تدريبية مكثفة ملوظفي السجون.
 -95وق ددال امل دددعي الع ددام رينال دددو موني ددوة ن ع ددالن حال ددة الل دوار القتص ددادية يتف ددق م ددع
الدس ددتور وم ددع امل ددادة  4م ددن العه ددد ال دددو ا دداص ب دداحلقوق املدني ددة والسياس ددية .وم تُعل ددن حال ددة
الل دوار ددذه سددعي ا عدددم التقيددد حبقددوق اإلنسددان احملميددة دولي د ا و ددا ل ددمان احلددق يف السددلع
وا دمات األساسية ومحاية أشد الفدات ضعفا.
 -96وقالز مفوضة اهليدة النتخابية يف اجملل النتخايب الوطا ساندرا أوبليتاس نه مت يف
ع د د ددام  2015العد د د دةاف بتقالي د د ددد ولغ د د ددات الش د د ددعوب واجملتمع د د ددات احمللي د د ددة األص د د ددلية يف أتث د د ددر
مددن  28 000وثيقددة ويددة .وتددان أتثددر مددن  80يف املايددة مددن الندداخبى قددد شددارتوا يف العمليددات
النتخابية الشاملة والشفافة ا م اليت جرت يف الفةة ما بى  2012و.2016
 -97وقالددز نايبددة املدددعي العددام آلددي بوسددكان ن القددانون ا دداص ملنددع ومعاقبددة التعددذيب
وت ددريه م ددن ض ددروب املعامل ددة القاس ددية أو الال نس ددانية أو املهين ددة ق ددد متّ الت ددذرع ب دده للتل ددرق لس ددلو
موظفي نفاذ القانون تدري املشدروع .وتاندز جلندة العدالدة واحلقيقدة قدد حدددت مكدان تواجدد رفداة
العديدد مدن ضددحايا حدالت الختفدداء القسدرج املرتكبددة بدى عددامي  1958و 1998ف دالا عددن
أماتن تواجد بعأل الناجى .وتانز قد حققدز أي دا يف أعمدال العندف الديت ارتكبهدا املسد ولون
عن نفاذ القانون يف عام  2014واليت رفعز أو استُ ِ
كملز بش هنا جراءات جنايية.
ُ
 -98وتانز قد متز مقاضاة مرتكيب أعمال قتال اإلناث وجب القانون املتعلق حبق املرأة يف
ورفعز أي ا جراءات جنايية استُكملز حبق موظفي نفاذ القدانون
العيب يف م من من العنفُ .
املتهمى بارتكاب انتهاتات جسيمة حلقوق املرأة ا يف ذل القتال عمدا.
 -99وأثناء الفةة املشمولة بالستعراض ُوجهز لز اء  786مس ولا عن نفاذ القدانون دمدة
القتال عمدا وُوجهز  989دمة بالتعذيب أو سوء املعاملة.
 -100وأش ددادت الص ددى جبمهوري ددة فن ددزويال البوليفاري ددة لعتم دداد سياس ددات وت دددابري بشد د ن من ددع
التعذيب وحقوق الشعوب األصلية واملساواة.
 -101ورحب ددز تولومبي ددا با ل ددة الوطني ددة األو حلماي ددة احلق ددوق اجلنس ددية واإلجنابي ددة وتق دددمز
بتوصيات لصون حقوق السجناء واملهاجرين واألطفال.
 -102وأحاطدز توسدتاريكا علمد ا مدع التقددير باعتمدداد خلدة وطنيدة حلقددوق اإلنسدان .وأعربددز
عن قلقها ةاء حرية التعبري واستقاللية سللات الدولة من بى مسايال أخرل.
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 -103وأعربز فييز نام عن ت ييد ا للجهود املبذولة لتذليال الصعوبات وملواصلة انتهاج طريق
التنمية الوطنية ا يف ذل من خالل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان بشكال تامال.
 -104وتقدمز اجلمهورية التشيكية بتوصيات.
 -105وأعربز مجهورية توريدا الشدعبية الدرقراطيدة عدن ت دامنها مدع مجهوريدة فندزويال البوليفاريدة
حكومة وشعب ا يف تفاحهما من أجال الدفاع عن السيادة الوطنية.
 -106وأعربددز الدددا ر عددن قلقهددا ةاء قددانون عددام  2004املتعلددق باملس د ولية الجتماعيددة يف
اإلذاعد ددة والتلفزيد ددون ووسد ددايط اإلعد ددالم اإللكةونيد ددة الد ددذج رد ددنز السد ددللات سد ددللة الد ددتحكم يف
م مون وسايال اإلعالم.
 -107وشددت اجلمهورية الدومينيكية علدى اإلجنداةات الديت حتققدز يف دال حقدوق اإلنسدان
ول سيما نشاء امل سسات لتعزيز حقوق املرأة.
 -108ورحبز توادور باجلهود الرامية المتثال للتوصيات املنبثقة عدن السدتعراض الددورج
الشامال ول سيما تصميم متابعة ا لة الوطنية حلقوق اإلنسان وتنفيذ ا.
 -109ورت ددزت مص ددر عل ددى جه ددود مجهوري ددة فن ددزويال البوليفاري ددة م ددن أج ددال النه ددوض ب دداحلقوق
القتصادية والجتماعية والثقافية ورحبز بتعاوهنا مع يدات املعا دات.
 -110وش ددددت الس ددلفادور عل ددى تنفي ددذ السياس ددات العام ددة لص ددا حق ددوق اإلنس ددان وأب ددرةت
اجلهود املبذولة ملتابعة التوصيات املنبثقة عن الستعراض الدورج الشامال.
 -111وسلمز ريةيا ناصرة مجهورية فنزويال البوليفارية للحاجة
الدورج الشامال ورحبز بالتزامها حبقوق اإلنسان.

التقيد بعملية الستعراض

 -112وشددجعز سددتونيا احلكومددة علددى ضددفاء مزي ددد مددن األويددة علددى تنفيددذ ا لددة الوطني ددة
حلقددوق اإلنسددان والسددتجابة يف الوقددز املناسددب مللالددب يدددات املعا دددات و جدراء مشدداورات
منتظمة مع اجملتمع املدين.
 -113وأحاط ددز ثيوبي ددا علم د دا م ددع التق دددير ب دداجلهود الرامي ددة حتس ددى احلق ددوق القتص ددادية
والجتماعية والثقافية واعتماد وتنفيذ قانون عام  2011بش ن التمييز العنصرج.
يدددات املعا ددات وأعربددز عددن قلقهددا ةاء تددون
 -114ورحبدز آيرلندددا باملعلومددات املقدمددة
الفريق العامال املعا س لة الحتجاة التعسفي تان قدد خلدب وجدود حدالت مدن الحتجداة
التعسفي ا يف ذل احتجاة سياسيى من املعارضة.
 -115وتقدمز فرنسا بتوصيات.
 -116وقالز جورجيا هنا تظال قلقة ةاء حالة حقوق اإلنسان يف مجهوريدة فندزويال البوليفاريدة.
وأضافز أهنا تشجع احلكومة على تعزيز حوار ا مع آليات األمم املتحدة.
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 -117وأعربددز النددروي عددن قلقهددا ةاء اضددلهاد قددادة املعارضددة والقيددود املفروضددة علددى حريددة
التعبري من خالل اآلليات الدستورية .وسلمز بدور مجهورية فنزويال البوليفاريدة يف عمليدة السدالم
الكولومبية.
 -118وأحاطددز تانددا علمدا مددع الرتيدداح بدداإلجراءات املتخددذة لتنفيددذ التوصدديات الدديت مت التقدددم
هبا أثناء اجلولة األو .
 -119وأعربز تواتيمال عن قلقها ةاء التقارير اليت تفيدد بقلدة السدتقاللية والنزا دة يف الق داء
و ةاء التجنيد الفكرج يف املدارس واجلامعات.
 -120وأعربددز دداييت عددن عميددق امتناهنددا للحكومددة لت ددامنها وخاصددة لتقدددرها املسدداعدات
اللارية على ثر اإلعصار ماثيو.
 -121وسلم الكرسي الرسو بالتدابري اإل ابية اليت اختذدا مجهوريدة فندزويال البوليفاريدة ولكنده
أضاف أنه يظال قلقا ةاء الوضع السياسي والجتماعي يف البالد.
 -122وأعربددز آيسددلندا عددن قلقهددا ةاء الوضددع الجتمدداعي و ةاء م ددايقة منتقدددج السياسددات
احلكومية.
 -123ورحبز ليبيا بالتوصيات الديت قُبلدز أثنداء اجلولدة األو مدن السدتعراض الددورج الشدامال
وأحاطددز علم دا بإنش دداء اجملل د الددوطا حلق ددوق اإلنسددان وأشددادت جبمهوري ددة فنددزويال البوليفاري ددة
ملا أحرةته من تقدم يف انية التعليم.
 -124وأقددر نايددب وةيددر سددللة الشددعب للشد ون الداخليددة والعدالددة والسددلم أنتددوين تويليددو بد ن
الدورات التدريبيدة ملدوظفي الشدرطة تشدمال موضدوعات مدن قبيدال حقدوق اإلنسدان واللدوايز املنظمدة
لالسددتخدام التدددر ي واملتمددايز للقددوة .فقددد مت يف الفددةة مددن  2016 2013فصددال عدددد مددن
موظفي الشرطة بلغ  4 684موظفا رق ذه املباد .
 -125واحلددق يف التظددا ر السددلمي م ددمون .بيددد أن املظددا رات وعمليددات قامددة احلدواجز علددى
قصددرت يف الوفدداء بددذل املعيددار .وقددد أف ددز
اللرقددات (توارربدداس) العنيفددة يف عددام  2014قددد ّ
عدة عوامال اتلفة من بينها التلدورات اإلجراميدة يف تولومبيدا وسدلو قدادة املعارضدة السياسديى
ارتفاع عدد العصابات اإلجرامية .ومنذ عام  2015متز  145عملية واحتُجز  2 640من
اجلناة.
 -126وقد أُحرة تقدم ام يف األعوام األخرية يف مكافحة املخدرات وا فأل معددل عمليدات
القتال.
 -127وقالز وةيرة سللة الشعب لش ون الشعوب األصلية ألو دا ندونييز ن اجمللد الرياسدي
للش ددعوب األص ددلية واجملتمع ددات احمللي ددة ت ددان ق ددد انتخ ددب  1 569م ددن ق ددادة الش ددعوب األص ددلية
واجملتمعات احمللية حيةمون تقاليد األجدداد و ن معهدد لغدات السدكان األصدليى يشدجع النهدوض
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بلغددات ومعددارف األجددداد .وقددد اعةفددز احلكومددة بدداحلق يف أرض األجددداد فمنحددز  102مددن
سندات ملكية األراضي اجلماعية.
 -128وقددال نايددب وةيددر التصددالت الدوليددة يف وةارة سددللة الشددعب للش د ون ا ارجيددة وليددام
تاستيليو ن حرية التعبري م مونة وم ُحيتجز أج صدحفي فنزويلدي أو أج ع دو يف منظمدة تدري
حكومية أو وم ُحياتم أحد بسبب نشاطه املها.
 -129ومت توفري مخسدة ماليدى حاسدوب اندا للمددارس البتداييدة والثانويدة يف األعدوام ا مسدة
املاضية .وأُطلق م خرا برنام لتشجيع ملام مجيع املواطنى بالتكنولوجيا.
 -130وشرحز باسكوالينا تورسيو مدن وةارة سدللة الشدعب للتخلديط أن جمدات الشدرتات
الوطنيددة وعددرب الوطنيددة علددى القتصدداد الفنزويلددي قددد أدت نقددب يف امل دواد األساسددية .تددري أن
السياسددات البوليفاريددة قددد أفلحددز يف احتدواء تد ثري ددذه اهلجمددات .ومعدددل البلالددة احلددا الددذج
يُقددارب  6يف املاي ددة ددو األدل املس ددجال علددى م دددل العقددود الثالث ددة املاضددية .ومن ددذ ع ددام 2011
ا فأل الفقر بنسبة  7يف املاية فيما ا فأل الفقر املدقع بنسبة  27يف املاية.
 -131وقالز القاضية تدارمن ثوليتدا دمريتشدان مدن كمدة العددل العليدا ن  2 409ق داة قدد
عيندوا يف دداتم ابتداييددة ددا يف ذل د دداتم جديدددة تعددام مسددايال العنددف ضددد املدرأة .ومددن بددى
مناصددب الق دداة اجلديدددة املنش د ة منددذ عددام  2011تانددز نسددبة  70يف املايددة مددن شدداتلي ددذه
املناصب نساء .و رج حالي ا اختاذ ا لوات لةسيم مجيع الق اة امل قتى فيما حيظر  700ع
قاض
دروس ا تف دي احلصدول علدى شدهادة يف حقدوق اإلنسدان .وتلدف الدسدتور احملكمدة الدسدتورية
ب مان السلم الجتماعي وسيادة القانون.
 -132وأعلنددز وةيددرة سددللة الشددعب للش د ون ا ارجيددة السدديدة رودريغيددث عددرض التعهدددات
اللوعيدة واللتزامدات الديت ستوضدز بسدبب القيددود املفروضدة علدى عددد الكلمدات يف التقددارير يف
ضافة للتقرير الذج سديعتمده لد حقدوق اإلنسدان يف الددورة الرابعدة والثالثدى .وأضدافز قايلدةا
ن النموذج البوليفارج ل صالح الجتماعي ي من تلي ا حقدوق اإلنسدان .وقالدز هندا علدى ثقدة
مددن أن اجملل د ومنظومددة حقددوق اإلنسددان املتعددددة األط دراف سددوف يتلرقددان بنجدداح للتحددديات
القايمة وسي سسان لنظدام عداملي جديدد يكدبز الوقدع املددمر للنمدوذج الرأمسدا  .والثدورة البوليفاريدة
ل رجعة فيها و ي ملتزمة بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -133ستنظر جمهورية فنزويال البوليفارية في التوصيات التالية وستقدم ردودا في الوقت
المناسب ولكن في أجل ال يتعدى دورة مجلس حقوق اإلنسان الرابعة والثالثين:
__________

**

14

م ُحترر الستنتاجات والتوصيات.

GE.16-22943

A/HRC/34/6

 1-133التصديق على البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الختا
بت تتالحقوق االقتصت تتادية واالجتماعيت تتة والثقافيت تتة والبروتوكت تتول االختيت تتاري التفاقي ت تتة
مناهضتتة التعتتويب و يتترر متتن ضتترو المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية
أو المهينة (البرتغال)؛
 2-133التفكيتتر فتتي التصتتديق علتتى اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتويب الموقت عليهتتا
في ( 2011السنغال)؛
 3-133التص تتديق عل تتى البروتوك تتول االختي تتاري التفاقي تتة مناهض تتة التع تتويب
(إستونيا) (إيطاليا) (البرتغال) (الجبل األسود) ( واتيماال) (نيوزيلندا)؛
4-133
(جورجيا)؛

التص تتديق عل تتى البروتوك تتول االختي تتاري التفاقي تتة مناهض تتة التع تتويب

5-133
(كينيا)؛

التص تتديق عل تتى البروتوك تتول االختي تتاري التفاقي تتة مناهض تتة التع تتويب

6-133
(الدانمرك)؛

التص تتديق عل تتى البروتوك تتول االختي تتاري التفاقي تتة مناهض تتة التع تتويب

 7-133اس تتتكمال عملي تتة التص تتديق عل تتى االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق
جمي العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (تركيا)؛
 8-133اتختتال التتتدابير متتن أجتتل التصتتديق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة
حقوق جمي العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (السلفادور)؛
 9-133اتختتال التتتدابير متتن أجتتل التصتتديق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة
حقوق جمي العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعلى اتفاقية منظمتة العمتل الدوليتة
بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين( 2011 ،االتفاقية رقم ( )189الفلبين)؛
 10-133مواصلة تكثيف التدابير للحتد متن الحمتل المبكتر ،وتعزيتز التتدريب
في مجال الحقوق الجنسية واإلنجابية (الجمهورية الدومينيكية)؛
 11-133التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جمي ت ت األ ت تتخا مت تتن
االختفتتاء القستتري والبروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة مناهضتتة التعتتويب ،م ت إيتتالء
اهتمام خا لهور المشاكل في السجون (فرنسا)؛
 12-133بحت تتك إمكانيت تتة التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جمي ت ت
األ خا من االختفاء القسري أو االنضمام إليها ،وكولك البروتوكول االختيتاري
التفاقيت تتة مناهضت تتة التعت تتويب واالتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة حقت تتوق جمي ت ت العمت تتال
المهاجرين وأفراد أسرهم (أورو واي)؛
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 13-133التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جمي ت ت األ ت تتخا
االختفاء القسري في أقر وق ممكن (اليابان)؛

مت تتن

 14-133التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جمي ت ت األ ت تتخا
االختفاء القسري والبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعويب (أوكرانيا)؛

مت تتن

15-133

التصديق على تعديالت كامباال لنظام روما األساسي (ليختنشتاين)؛

 16-133التصديق على اتفاقية عتدم تقتادم جترائم الحتر والجترائم المرتكبتة
ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
 17-133مواصتتلة تعزيتتز نظتتام االستتتجابة الفعالتتة والمتابعتتة لاللتزامتتات الدوليتتة
التي تعهدت بها جمهورية فنزويال البوليفارية في مجال حقوق اإلنسان (العراق)؛
 18-133الست تتهر علت تتى االحت ت ترام الكامت تتل للتت تتوازن الم سست تتي الت تتوي وضت تتع
الدستتتور واتختتال التتدابير الالزمتتة إلعتتادة إقترار صتتالحيات البرلمتتان المنتختتب فتتي
أقر وق ممكن (فرنسا)؛
 19-133مواص تتلة الجه تتود لض تتمان تواف تتق التشت تريعات المحلي تتة مت ت مع تتايير
حقوق اإلنسان الدولية (الفلبين)؛
 20-133اعتماد وتنفيو القانون المتعلتق بالشتفافية والكشتف عتن المعلومتات
العامتتة والوصتتول إليهتتا ،التتوي صتتا ت اللجنتتة المشتتتركة فتتي نيستتان/أبريل 2016
(الدانمرك)؛
 21-133التنفيو الفعلي للقانون المتعلتق بحتق المترأة فتي أن تعتيم فتي متأمن
من العنف (إستونيا)؛
 22-133اتختتال جمي ت التتتدابير الالزمتتة كيمتتا يتستتنى تنفيتتو القتتانون المتعلتتق
بحق المرأة في أن تعيم في مأمن من العنف تنفيوا فعليا (فرنسا)؛
 23-133اإلنفال الكامل للقانون المتعلق بحق المترأة فتي أن تعتيم فتي متأمن
من العنف ،وضمان وصولها الفعلي إلى العدالة (إسبانيا)؛
 24-133تعزي تتز اإلات تتار القت تتانوني المحلت تتي لمن ت ت ومعاقبت تتة انتهاكت تتات حقت تتوق
اإلنسان التي ترتكبها الشركات و يرها من الم سسات عبر الوانية (إكوادور)؛
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25-133

تنفيو قانون مكافحة الفساد (تيمور  -ليشتي)؛

26-133
(جورجيا)؛

وضت ت ت إا ت تتار تشت ت تريعي لحماي ت تتة الم ت تتدافعين ع ت تتن حق ت تتوق اإلنس ت تتان
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 27-133إصالح قانون التعليم قصد تحقيق امتثال للمعتايير الدوليتة المتعلقتة
بحماية الحق في االستقاللية والحرية األكاديمية (سلوفينيا)؛
 28-133مواصلة العمل متن أجتل خلتق جتو ثقتة متبادلتة كتي ال تتوهب ستدى
اإلنجازات التي حققتها جمهوريتة فنتزويال البوليفاريتة حكومتةا و تعبا واالستتثمارات
التي أقدم عليها (جامايكا)؛
 29-133المضتتي فتتي انتهتتاة سياستتة الحتتوار واالنفتتتاح م ت جمي ت الحركتتات
االجتماعي تتة المعني تتة بحق تتوق اإلنس تتان ،وك تتولك مت ت منظم تتات المجتمت ت الم تتدني
(لبنان)؛
 30-133مواصتتلة الحتتوار م ت مختلتتف األا تراي الفنزويليتتة المعنيتتة بتتروح متتن
االحت ترام والستتلم والمصتتالحة ،بغيتتة تحقيتتق االستتتقرار السياستتي واالقتصتتادي فتتي
جمهورية فنزويال البوليفارية ،األمر التوي سييستر تحقيتق المزيتد متن التقتدم صتو
تاء ورج تتاالا
تعزي تتز وحماي تتة جميت ت حق تتوق اإلنس تتان بالنس تتبة للفن تتزويليين كافت تةا نس ت ا
(نيكارا وا)؛
 31-133المضي في اتخال اإلجراءات لمعاقبة انتهاكات حقتوق اإلنستان متن
قبيتتل انتهاكتتات الحتتق فتتي الغتتواء أو الحتتق فتتي الستتلم ،التتتي يرتكبهتتا أو يحتترض
عليها الفاعلون في قطاع األعمال أو التتي تح كترك األجنتدات السياستية الراميتة إلتى
زعزعة االستقرار (نيكارا وا)؛
 32-133مواص تتلة السياس تتات المق تتررة لمكافح تتة الع تتدوان االقتص تتادي عل تتى
الشعب الفنزويلي وضمان ما لت متن حقتوق إنستان ،وال ستيما حقتوق أ تد الف تات
ضعفا (نيكارا وا)؛
 33-133مواصلة اتخال التتدابير الراميتة إلتى تحستين مراعتاة الف تات الضتعيفة
في السياسات العامة (السنغال)؛
 34-133تكثيتتف يليتتات التنستتيق إلتتى أعلتتى مستتتوى متتن أجتتل تنفيتتو ومتابعتتة
السياسات العامة لات الصلة بحقوق اإلنسان (السودان)؛
 35-133مواصت تتلة الجهت تتود لتحقيت تتق نظت تتام اجتمت تتاعي  -اقتصت تتادي منصت تتف
لمواصت تتلة مكافحت تتة التفت تتاوت االجتمت تتاعي وتعزيت تتز المست تتاواة (الجمهوريت تتة العربيت تتة
السورية)؛
 36-133مواص تتلة الجه تتود إلقام تتة نظ تتام وان تتي للرص تتد والمتابع تتة ف تتي مج تتال
حقوق اإلنسان قصد تقييم وجاهة وفعالية السياسات الوانية (تونس)؛
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 37-133مواص تتلة العم تتل م تتن أج تتل ض تتمان التنس تتيق ب تتين مختل تتف ا لي تتات
الوانية لات الصلة لزيادة إدماة مبادئ حقوق اإلنسان (تونس)؛
 38-133مواصلة الجهتود لتنفيتو سياستة التنميتة كمتا هتي محتددة فتي القتانون
المتعلت تتق بت تتالبرامم والمهت تتام والب ت ترامم والمهت تتام الكبت تترى والصت تتغرى لعت تتام 2014
(اإلمارات العربية المتحدة)؛
 39-133إقامتتة حتتوار بنكتتاء م ت الجمعيتتة الوانيتتة ،وتحقيتتق نتتواتم متفتتق عليهتتا
بش تتأن التح تتديات االقتص تتادية والحوكم تتة بحل تتول تموز/يوليت ت ( 2017المملك تتة
المتحدة لبريطانيا العظمى وييرلندا الشمالية)؛
 40-133إقامتتة حتتوار فيمتتا بتتين جمي ت الفنتتزويليين ،بمتتا فتتي للتتك المعارضتتة،
لتسوية االنقسامات السياسية وحل األزمة االقتصادية والحالة اإلنسانية (الواليتات
المتحدة األمريكية)؛
 41-133المض تتي ف تتي تط تتوير اإلجت تراءات لحماي تتة حق تتوق اإلنس تتان للجميت ت
والوقاية من العدوان االقتصادي الموج ضد البلد (كوبا)؛
 42-133تعزي تتز تعم تتيم مراع تتاة حق تتوق اإلنس تتان ف تتي كام تتل اي تتف السياس تتات
العامة الوانية (زمبابوي)؛
 43-133مواصت ت تتلة تحست ت تتين حمايت ت تتة وتعزيت ت تتز حقت ت تتوق اإلنست ت تتان فت ت تتي البلت ت تتد
(ألربيجان)؛
 44-133مواصتتلة الجهتتود إلقامتتة حتتوار وانتتي لتعزيتتز الديمقراايتتة الدستتتورية
يشارك في الم يدون والمعارضون في جمهورية فنزويال البوليفارية (بوروندي)؛
 45-133مواصتتلة دعتتم يليتتة تيستتير الحتتوار التتواني برعايتتة اتحتتاد أمتتم أمريكتتا
الجنوبية ،وبمشاركة ثالثة رؤساء سابقين وممثل عن الكرسي الرسولي (بوروندي)؛
 46-133ب تتول أقص تتى م تتا يمك تتن م تتن الجه تتود ،ف تتي االلتت تزام بمب تتادئ وق تتيم
الديمقرااي تتة وال تتدفاع ع تتن حق تتوق اإلنس تتان ،لت تتأمين ح تتوار وان تتي ييس تتر ض تتمان
االحتت ترام الكام تتل لحق تتوق اإلنس تتان واس تتتقاللية الس تتلطات وتعزي تتز البل تتد دس تتتوريا
( يلي)؛
 47-133دعت تتم ودف ت ت التنفيت تتو الفعلت تتي لاللتزامت تتات لتعزيت تتز وحمايت تتة حقت تتوق
اإلنسان ،وال سيما منها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (فيي نام)؛
 48-133مزيتتد اإلستتهام فتتي الحتتوار والتعتتاون الصتتادقين والحقيقيتتين فيمتتا بتتين
البلتتدان ،فتتي ظتتل احت ترام مبتتادئ القتتانون التتدولي ،بغيتتة إرستتاء الظتتروي المالئمتتة
للمساعي الوانية في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان (فيي نام)؛
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 49-133مواصلة بتول كافتة الجهتود متن أجتل تستوية ستلمية للتتوتر السياستي
الخطي تتر ال تتوي ه تتو مص تتدر مجموع تتة متع تتددة ومتنوع تتة م تتن المش تتا ل اإلنس تتانية
واالجتماعية (الكرسي الرسولي)؛
 50-133المض تتي ف تتي تحس تتين أداء م سس تتة حق تتوق اإلنس تتان الواني تتة وفقت تا
للمعايير المحددة في المبادئ المتعلقة بمركتز الم سستات الوانيتة لتعزيتز وحمايتة
حقوق اإلنسان (مبادئ باريس) (إندونيسيا)؛
 51-133مواص تتلة الجه تتود لترس تتي الم سس تتات وا لي تتات الواني تتة المنش تتأة
لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في البلد (نيبال)؛
 52-133تكثي تتف الجه تتود لض تتمان س تتير المنظم تتة المكلف تتة بتلق تتي تتكاوى
ٍ
بشكل مالئم (مصر)؛
العنف القائم على نوع الجنس
 53-133إاالق عملية املة تنخرط فيها جميت الجهتات صتاحبة المصتلحة
لات الصلة في وض وتطوير خطة العمل الوانية لحقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛
 54-133مواصتتلة المستتاعي لتنفيتتو خطتتة حقتتوق اإلنستتان الوانيتتة (جمهوريتتة
إيران اإلسالمية)؛
 55-133تعجيتتل عمليتتة وض ت اللمستتات األخيتترة علتتى خطتتة العمتتل الوانيتتة
لألافال والمراهقين (( )2019-2015ملديف)؛
 56-133تنفيتتو خطتتة حقتتوق اإلنستتان الوانيتتة تنفيتتوا كتتامالا لتعزيتتز التنستتيق
والرصتتد الم سستتيين لسياستتات حقتتوق اإلنستتان فتتي جمهوريتتة فنتتزويال البوليفاريتتة،
وال ستتيما فيمتتا يتعلتتق ببترامم الحمايتتة االجتماعيتتة التتتي تتتدعم المستتنين والمعتتاقين
(سنغافورة)؛
 57-133مواصلة العمل م المنظمات والحركات االجتماعية في تنفيتو خطتة
حقوق اإلنسان الوانية ،م مراعاة عمليتة التشتاور الواستعة النطتاق والشتاملة التتي
أفض إلى اعتمادها (السودان)؛
58-133
(الصين)؛

مواصلة تنفيو خطة حقتوق اإلنستان الوانيتة للفتترة 2019-2016

 59-133تبني خطة عمل وانيتة بشتأن قترار مجلتس األمتن )2000(1325
بشأن المرأة والسلم واألمن (البرتغال)؛
 60-133مواصتتلة الجهتتود الراميتتة إلتتى وض ت اللمستتات األخيتترة علتتى الخطتتة
الوانية من أجل الحماية الشاملة لألافتال والمتراهقين (( )2019-2015دولتة
فلسطين)؛
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 61-133إضفاء الصتبغة النهائيتة علتى خطتة العمتل الوانيتة متن أجتل األافتال
والمراهقين ،وإنشاء يلية رصد وجيهة لتنفيوها (تركيا)؛
 62-133وض وتعميم م رات واضحة لرصد التقدم المحرز في تنفيو خطة
العمت تتل الوانيت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان وتخصت تتية المت تتوارد الالزمت تتة لت تتدعم تنفيت تتوها
(نيوزيلندا)؛
 63-133مواصلة الجهتود إلقامتة تتدريب فتي مجتال حقتوق اإلنستان لمتوظفي
الدفاع العام الواني (جمهورية الو الشعبية الديمقرااية)؛
64-133

اتخال التدابير الالزمة لتعزيز قدرات تعزيز وحماية البي ة (تو و)؛

 65-133مواصتتلة االعتمتتاد علتتى المشتتاورات الجاريتتة بتتين م سستتات الدولتتة
لحقوق اإلنسان والمنظمات االجتماعية والجهات الفاعلة ير الحكومية (كوبا)؛
 66-133تعزيتتز قتتدرة الدولتتة علتتى حمايتتة حقتتوق اإلنستتان وفتتي نفتتس الوق ت
إدارة األزمات والكوارث والتأهب لإلنقال (البحرين)؛
 67-133مواصت ت تتلة تنفيت ت تتو ب ت ت ترامم التت ت تتدريب فت ت تتي مجت ت تتال حقت ت تتوق اإلنست ت تتان
للمس ت ولين ،بمتتا فتتي للتتك للمتتوظفين المكلفتتين بتلقتتي ومعالجتتة تتكاوى العنتتف
القائم على نوع الجنس (بنغالديم)؛
 68-133تشجي تنفيو إاار سياستة اجتماعيتة عامتة تاملة للجميت متن أجتل
تحقيتتق التمت ت بكافتتة الحق تتوق ،وال ستتيما حقتتوق األ تتخا فتتي أوضتتاع هش تتة،
وتشجي تدريب المس ولين عن إنفال القوانين كافة قصد حفظ السالم (هايتي)؛
 69-133تعزيز سياسات التعاون والتضتامن لات النزعتة اإلنستانية مت
منطقة الكاريبي وأمريكا الالتينية (هايتي)؛

تعو

 70-133مواصت تتلة تعزيت تتز الريت تتادة فت تتي اإلات تتار المتعت تتدد األا ت تراي مت تتن أجت تتل
دبلوماستتية ستتالم وفتتي التعتتاون فيمتتا بتتين بلتتدان الجنتتو متتن أجتتل تعزيتتز حقتتوق
اإلنسان (بوروندي)؛
 71-133تحس تتين التشت تريعات والسياس تتات والمب تتادئ التوجيهي تتة فيم تتا يتعل تتق
بتتالتثقيف والتتتدريب فتتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان فتتي إاتتار نظتتام القتتانون والعدالتتة
(ماليزيا)؛
 72-133تعزيتتز وزيتتادة ب ترامم التتتدريب الموجهتتة إلتتى متتوظفي األمتتن ،بمتتا فتتي
للك التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان (النمسا)؛
 73-133إنشتتاء يليتتة تشتتاركية و تتاملة للجمي ت م ت المجتم ت المتتدني لمتابعتتة
توصيات االستعراض الدوري الشامل (المكسيك)؛
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 74-133مواصلة التعاون م يليات األمم المتحدة لحقوق اإلنستان وهي تات
المعاهدات (ميانمار)؛
 75-133مواصتتلة التعتتاون بشتتكل بنتتاء م ت ا ليتتات العالميتتة متتن أجتتل تعزيتتز
وحمايتتة حقتتوق اإلنستتان ،والتحتتاور م ت المنظمتتات االجتماعيتتة ومنظمتتات حقتتوق
اإلنسان (ااجيكستان)؛
 76-133زيادة تعزيتز الم سستات وا ليتات لضتمان تنفيتو ومتابعتة السياستات
العامة في مجال حقوق اإلنسان (تو و)؛
 77-133العمل من أجل استتكمال العمليتة الجاريتة لوضت نظتام وانتي لرصتد
ومتابعة حقوق اإلنسان (زمبابوي)؛
 78-133الموافقة على الزيارات التي يطلتب إجراءهتا المكلفتون بواليتات فتي
إاار اإلجراءات الخاصة التابعة لألمتم المتحتدة ومكتتب مفوضتية حقتوق اإلنستان
اإلقليمي ألمريكا الجنوبية (اليابان)؛
 79-133التعاون م اإلجراءات الخاصتة التابعتة للمجلتس ،وبرمجتة الزيتارات
العالقة فتي أقتر وقت ممكتن ،بمتا يشتمل ممثتل مفتوض األمتم المتحتدة الستامي
لحقوق اإلنسان ،والسهر على استتقاللية أمتين مظتالم جمهوريتة فنتزويال البوليفاريتة
(كوستاريكا)؛
 80-133توجي ت دعتتوة دائم تتة إلتتى المكلفتتين بوالي تتات فتتي إاتتار اإلجت تراءات
الخاصة لألمم المتحدة وممثلي لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (فنلندا)؛
الموجهتة متن اإلجتراءات
 81-133االستجابة لجمي البات الزيتارات العالقتة
ك
الخاصة وتوجي دعوة دائمة إلى المكلفين بواليات (التفيا)؛
 82-133توجي ت ت دعت تتوة دائم ت تتة إلت تتى جميت ت ت المكلفت تتين بوالي ت تتات فت تتي إا ت تتار
اإلجراءات الخاصة (الجبل األسود)؛
83-133

توجي دعوة دائمة إلى اإلجراءات الخاصة (بيرو)؛

84-133
(البرتغال)؛

توجي ت ت دعت تتوة دائمت تتة إلت تتى اإلج ت تراءات الخاصت تتة التابعت تتة للمجلت تتس

 85-133قبتتول البتتات الزيتتارات العالقتتة المقدمتتة متتن اإلج تراءات الخاصتتة،
والنظتتر فتتي توجي ت دعتتوة دائمتتة إلتتى الهي تتات اإلقليميتتة والدوليتتة لحمايتتة حقتتوق
اإلنسان (إسبانيا)؛
 86-133توجي دعتوة دائمتة إلتى اإلجتراءات الخاصتة التابعتة لمجلتس حقتوق
اإلنسان (أوكرانيا)؛

GE.16-22943

21

A/HRC/34/6

 87-133توجيت دعتتوة دائمتتة إلتتى جميت اإلجتراءات الخاصتتة التابعتتة لمجلتتس
حقوق اإلنسان (أورو واي)؛
 88-133دع تتوة ممثل تتي منظم تتات حق تتوق اإلنس تتان الدولي تتة لزي تتارة جمهوري تتة
فنتتزويال البوليفاريتتة ،بمتتا فتتي للتتك عتتن اريتتق توجي ت دعتتوة دائمتتة إلتتى اإلج تراءات
الخاصة التابعة لألمم المتحدة (أستراليا)؛
 89-133توجي ت دعتتوة دائمتتة إلتتى جمي ت اإلج تراءات الخاصتتة التابعتتة لألمتتم
المتحدة والمعنية بحقوق اإلنسان (النمسا)؛
 90-133توجي دعوة مفتوحة ودائمة إلى جمي اإلجراءات الخاصة ( يلي)؛
 91-133توجي ت دعتتوة دائم تتة إلتتى المكلفتتين بوالي تتات فتتي إاتتار اإلجت تراءات
الخاصة (جورجيا)؛
 92-133السماح بزيارات ممثلي اإلجراءات الخاصتة التابعتة لمجلتس حقتوق
اإلنسان وسائر م سسات ويليات حقوق اإلنسان لات الصلة ،كما تم التوصتية
بولك سابقا (النرويم)؛
 93-133توجي ت ت دعت تتوة دائم ت تتة إلت تتى جميت ت ت المكلفت تتين بوالي ت تتات فت تتي إا ت تتار
اإلج تراءات الخاصتتة والقيتتام ،دون إبطتتاء ،بتيستتير زيتتارة يقتتوم بهتتا الممثتتل الختتا
المعن تتي بمس تتألة التع تتويب ،فضت تالا ع تتن جميت ت الب تتات الزي تتارات العالق تتة األخ تترى
الموجهة من المكلفين بواليات في إاار اإلجراءات الخاصة ( انا)؛
 94-133توجي ت ت دعت تتوة دائم ت تتة إلت تتى جميت ت ت المكلفت تتين بوالي ت تتات فت تتي إا ت تتار
اإلجراءات الخاصة التابعة لألمم المتحدة ( واتيماال)؛
 95-133دع تتوة ممثل تتي منظم تتات حق تتوق اإلنس تتان الدولي تتة لزي تتارة جمهوري تتة
فنزويال البوليفارية ،بما في للك عن اريق توجي دعوة دائمتة لإلجتراءات الخاصتة
التابع تتة لألم تتم المتح تتدة والعم تتل مت ت مفوض تتية األم تتم المتح تتدة الس تتامية لحق تتوق
اإلنسان بخصو إنشاء لجنة للحقيقة (ييسلندا)؛
 96-133توجيت دعتتوة إلتتى مفوضتتية األمتتم المتحتتدة الستتامية لحقتتوق اإلنستتان
أل ت تراض القي تتام بزي تتارة رس تتمية بحل تتول تشت ترين الث تتاني/نوفمبر ( 2017المملك تتة
المتحدة لبريطانيا العظمى وييرلندا الشمالية)؛
 97-133فتت قنتوات الحتتوار والتعتاون مت جميت يليتات حقتتوق اإلنستان فتتي
األمم المتحدة وم المفوضية السامية لحقوق اإلنسان (األرجنتين)؛
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 98-133إعتتادة النظتتر فتتي ق ترار نقتتال االتفاقيتتة األمريكيتتة لحقتتوق اإلنستتان
والعتتودة إلتتى االختصتتا القضتتائي لمحكمتتة البلتتدان األمريكيتتة لحقتتوق اإلنستتان
(أورو واي)؛
 99-133إعتتادة النظتتر فتتي ق ترار نقتتال االتفاقيتتة األمريكيتتة لحقتتوق اإلنستتان
والمشاركة بشكل بناء في منظومة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (البرازيل)؛
 100-133الرجتوع عتتن قترار االنستتحا متن اتفاقيتتة البلتتدان األمريكيتتة لحقتتوق
اإلنسان (جورجيا)؛
 101-133تعزيز الجهود لمن جمي أ كال التمييز (تيمور  -ليشتي)؛
 102-133مواصت تتلة مكافحت تتة جمي ت ت أ ت تتكال التمييت تتز وتعزيت تتز المست تتاواة بت تتين
الجنسين (تايلند)؛
 103-133مواصلة الجهود من أجل تحقيق المساواة واإلنصاي بتين الجنستين
(الفلبين)؛
 104-133تكثيتتف اإلج تراءات فتتي ضتتمان الحتتق فتتي المستتاواة وعتتدم التمييتتز
على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية و/أو التعبير (جنو أفريقيا)؛
 105-133المحافظتتة عل تتى السياس تتات المعتم تتدة لضتتمان مش تتاركة المت ترأة ف تتي
جمي ت ت الش ت ت ون العامت تتة ،بمت تتا فت تتي للت تتك ممارست تتة وظت تتائف المناصت تتب العموميت تتة
(الجمهورية الدومنيكية)؛
 106-133مواصتتلة تمهيتتد الطريتتق للقضتتاء علتتى القوالتتب النمطيتتة التتتي تتتروة
للتمييز ضد المرأة في وسائل اإلعالم (إريتريا)؛
 107-133مواصلة اتخال التدابير لضمان المساواة بين الجنستين وتحديتد دور
المرأة في الحياة االجتماعية والسياسية في البالد (بيالروس)؛
 108-133من ت جمي ت أ تتكال التمييتتز ،وال ستتيما التمييتتز القتتائم علتتى الميتتل
الجنستتي أو الهويتتة الجنستتانية ،والستتهر علتتى التستتاوي فتتي المعاملتتة وال ستتيما فتتي
المدارس والمرافق الصحية والقوات المسلحة (إسرائيل)؛
 109-133الستتهر علتتى التنفيتتو الكامتتل والفعلتتي للسياستتات العامتتة الست صتتال
التمييتتز العنصتتري بجمي ت مظتتاهرر عتتن اريتتق تعزيتتز الم سستتة الوانيتتة لمكافحتتة
التميي تتز والمجل تتس ال تتواني لتنمي تتة المجتمع تتات المحلي تتة للمنح تتدرين م تتن أص تتول
أفريقية في فنزويال (جنو أفريقيا)؛
 110-133إ راك واستشارة السكان المنحدرين من أصل أفريقتي لتدى اعتمتاد
برامم وسياسات النهوض بحقوقهم (جنو أفريقيا)؛
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 111-133تنظتتيم حملتتة توعيتتة تعليميتتة فتتي صتتفوي الستتكان قصتتد إزالتتة جميت
الحواجز االجتماعية  -االقتصادية والقانونية لتيسير تمت السكان المنحدرين من
أصل أفريقي تمتعا فعليا بحقوقهم (أنغوال)؛
 112-133اتخ تتال الت تتدابير لض تتمان إمكاني تتة تغيي تتر األ تتخا لن تتوع جنس تتهم
المعتري ب قانونا دون اللجوء إلى الجراحة لتغيير الهوية الجنسانية (إسرائيل)؛

 113-133الستتهر علتتى احت ترام وحمايتتة المثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل
الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من خالل تدابير من
قبيل إلغاء تجريم العالقات بين خصين متن نفتس الجتنس فتي القتوات المستلحة
وقتتوات األمتتن ،واالعت تراي بتتاألزواة متتن نفتتس الجتتنس ،والحتتق فتتي تغييتتر الهويتتة
الجنسانية بالنسبة لمغايري الهوية الجنسانية (إسبانيا)؛
 114-133تكثيتتف الجهتتود الوانيتتة للتطتترق لالرتفتتاع المستتتمر فتتي مستتتويات
العنف ،وهوا ٍ
تحد مشترك في نصف الكرة األرضية الوي نعيم في (جامايكا)؛
 115-133اتخ تتال الت تتدابير للح تتد م تتن ع تتدد ح تتاالت القت تتل والتط تترق لمس تتتوى
اإلفالت من العقا ووض حد لالنتهاكات على أيدي قوات األمن (السويد)؛
 116-133التتوها إلتتى أبعتتد متتن التقتتدم المحتترز فتتي التعويضتتات واالهتمتتام
بأول تتك ال تتوين ع تتانوا م تتن عن تتف سياس تتي مص تتدرر جه تتات فاعل تتة ي تتر حكومي تتة
(الجمهورية العربية السورية)؛
 117-133تعزيتتز التتتدابير لضتتمان تحتتري ومعاقبتتة جمي ت أفعتتال العنتتف بتتدواف
سياس تتية ،الت تتي ُس تتجل ف تتي البل تتد ف تتي األع تتوام األخي تترة (دول تتة بوليفي تتا المتع تتددة
القوميات)؛
 118-133اتخال التدابير لمن واست صال االستخدام المفترط للقتوة ،متن قبيتل
حتتاالت اإلعتتدام بتتدون محاكمتتة علتتى أيتتدي قتتوات األمتتن ،والستتهر علتتى تقتتديم
مرتكبيها إلى العدالة (األرجنتين)؛
 119-133مضتتاعفة الجهتتود لوض ت حتتد لعمليتتات القتتتل ختتارة نطتتاق القضتتاء
والس تتهر عل تتى تح تتري تل تتك الجت ترائم بس تترعة وبش تتكل مس تتتفيال ونزيت ت  ،وتق تتديم
مرتكبيها المزعومين إلى العدالة ( انا)؛
 120-133مواصتتلة الجهتتود لمكافحتتة العنتتف اإلجرامتتي والتحقيتتق فتتي جمي ت
اتهامتتات انتهتتاك حقتتوق اإلنستتان ومقاضتتاتها ،وبشتتكل ختتا فيمتتا يتعلتتق بحتتاالت
اإلعدام خارة نطاق القضاء واستخدام السلطات المدنية المفرط للقتوة (الكرستي
الرسولي)؛
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 121-133الستتهر علتتى استتتخدام قتتوات األمتتن للقتتوة بشتتكل تناس تبي والستتهر
على التحقيق في حاالت التعويب وتقديم مرتكبيها إلى العدالة (إيطاليا)؛
 122-133رصد إنفال القوانين في جهد يرمتي إلتى است صتال الفستاد والتحقيتق
في االستخدام المفرط للقتوة ،فضتالا عتن أنمتاط عمليتات القتتل الواستعة االنتشتار
خ تتارة نط تتاق القض تتاء عل تتى أي تتدي الش تتراة ومجموعت تات ميليش تتيات ال تتدفاع ي تتر
النظامية (ملديف)؛
 123-133مواصلة تعزيز عمل اللجنة الوانية لمن التعويب و يرر متن ضترو
المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (االتحاد الروسي)؛
 124-133بول المزيد من الجهود للتحقيق بشكل سري ومستتفيال ونزيت فتي
ادعتتاءات االحتجتتاز التعستتفي واالستتتخدام المفتترط للقتتوة علتتى أيتتدي المس ت ولين
ع تتن إنف تتال الق تتانون ك تترد فع تتل عل تتى االحتجاج تتات ،ولل تتك بغي تتة ض تتمان مس تتاءلة
المونبين (جمهورية كوريا)؛
 125-133االستتتخدام المتناستتب للقتتوة أثنتتاء االحتجاجتتات واإلفتراة فتتورا عتتن
السجناء السياسيين (إسبانيا)؛
 126-133اعتمتتاد تتتدابير إضتتافية لتحستتين األوضتتاع فتتي الستتجون ،والقضتتاء
على االكتظاظ ورف معايير الجودة داخل السجون (إيطاليا)؛
 127-133الستتهر علتتى احت ترام المعتتايير التتدنيا للمعاملتتة اإلنستتانية فتتي معاملتتة
جمي ت الستتجناء ،وعلتتى وفتتاء جمي ت الستتجون ومراكتتز االحتجتتاز بمعتتايير حقتتوق
اإلنستتان الدوليتتة ،بمتتا فتتي للتتك قواعتتد األمتتم المتحتتدة النمولجيتتة التتدنيا لمعاملتتة
السجناء (قواعد نيلسون مانديال) (نيوزيلندا)؛
 128-133زيتتادة تطتتوير نظتتام الستتجون الجديتتد بمتتا يشتتمل كافتتة الستتجون فتتي
جمي أنحاء البالد (الجزائر)؛
 129-133مضاعفة الجهود في تنفيو خطة إعادة تأهيل المحتجزين متن ختالل
تحسين نظام السجون الواني (أنغوال)؛
 130-133مواص تتلة ب تتول الجه تتود ف تتي تحقي تتق الخط تتة الواني تتة لجع تتل النظ تتام
الجنائي يتفق م المعايير الدولية (االتحاد الروسي)؛
 131-133اتختتال كافتتة التتتدابير العاجلتتة لتتتأمين ظتتروي احتجتتاز أفضتتل للعتتدد
المرتف حالي ا من األ تخا المحتجتزين ،والعديتد متنهم لتم يستتفد متن ضتمانات
المحاكمة حسب األصول (األرجنتين)؛

GE.16-22943

25

A/HRC/34/6

 132-133اإلس تراع باتختتال اإلج تراءات لتحستتين ظتتروي االحتجتتاز ،وال ستتيما
للتقليتتل متتن االستتتخدام المفتترط للقتتوة واالكتظتتاظ فتتي الستتجون تمشتتيا مت قواعتتد
نيلسون مانديال) (النمسا)؛
 133-133الست تتهر علت تتى أال يحتجت تتز أحت تتد تعست تتفا وعلت تتى أن يحصت تتل جمي ت ت
األ تتخا المتهمتتين بارتكتتا جريمتتة متتا علتتى محاكمتتة نزيهتتة وفتتي نفتتس الوق ت
السهر على استقاللية القضاء (نيوزيلندا)؛
 134-133اإلفتراة عتتن األ تتخا المحتجتزين أو الموقتتوفين ألستتبا سياستتية
واالمتناع عن جمي أ كال العنف واألفعال االنتقامية واإلخالء القسري والترحيل
واالحتجاز واإلكرار ،ومن جمي هور األفعال (أستراليا)؛
 135-133االمتن تتاع عت تتن اللجت تتوء إلت تتى االحتج تتاز التعست تتفي ومراعت تتاة األصت تتول
القانونية في جمي القضايا الجنائية ،ابقت ا للمعتايير الدوليتة ،وال ستيما فيمتا يتصتل
باالحتجتتاز التعستتفي ألف تراد المعارضتتة السياستتية التتوين يجتتب اإلف تراة عتتنهم فتتورا
(البرازيل)؛
 136-133وض ت ت حت تتد لممارست تتة االحتجت تتاز التعست تتفي ،واإلف ت تراة عت تتن جمي ت ت
السجناء السياسيين فتورا ،وتنفيتو التوصتيات التتي تقت كدم بهتا الفريتق العامتل المعنتي
باالحتجاز التعسفي ،بما في للك في الرأي رقم ( 2014/26كندا)؛
 137-133مراع ت تتاة األص ت تتول القانوني ت تتة وحق ت تتوق األ ت تتخا المح ت تترومين م ت تتن
ح تريتهم ،وال ستتيما أول تتك التتوين يتواجتتدون فتتي مثتتل هتتور الوضتتعية بستتبب تعقتتد
الوض السياسي (كولومبيا)؛
 138-133اإلف تراة عتتن األ تتخا المحتج تزين تعستتف ا والستتهر علتتى التحقيتتق
الست ت تري والمس ت تتتفيال والمس ت تتتقل ف ت تتي جميت ت ت ت تتكاوى تع ت تتويب وس ت تتوء معامل ت تتة
المحتجزين (ييرلندا)؛
 139-133زيادة الجهود من أجل التنفيو الكامتل للقتانون المتعلتق بحتق المترأة
فتتي أن تعتتيم فتتي متتأمن متتن العنتتف ،وتنستتيق الب ترامم والم سستتات التتتي تتطتترق
للعنتتف ضتتد الم ترأة ،ومكافحتتة جمي ت أ تتكال العنتتف ضتتد الم ترأة بشتتكل فعلتتي
(ليختنشتاين)؛
 140-133مكافحة العنف ضد المرأة من خالل تتدابير وقائيتة منستقة و تاملة،
والسهر على الوصول إلى العدالة وإنصاي الضحايا (ماليزيا)؛
 141-133اتخال جميت التتدابير الالزمتة لمنت ومكافحتة العنتف ،بمتا فتي للتك
العنف ضتد المترأة ،عتن اريتق إنشتاء هي تة تنستيقية للبترامم والم سستات المنشتأة
لمعالجة العنف ضد المرأة (سلوفينيا)؛
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 142-133إعطاء األولويتة للتنفيتو الكامتل للقتانون المتعلتق بحتق المترأة فتي أن
تعيم في مأمن من العنتف واعتمتاد مشتروع القتانون المتعلتق باالتجتار باأل تخا
(تيمور  -ليشتي)؛
 143-133مضت تتاعفة الجهت تتود لمن ت ت التمييت تتز والعنت تتف ضت تتد النست تتاء والفتيت تتات
(أوكرانيا)؛
 144-133مواصلة الجهود لمن العنف ضد المرأة والمعاقبة علي (مصر)؛
 145-133اتخت تتال تت تتدابير جديت تتة لوض ت ت حت تتد للعنت تتف ضت تتد النست تتاء واألافت تتال
(البحرين)؛
 146-133اتختتال تتتدابير محتتددة األهتتداي للقضتتاء علتتى العنتتف ضتتد النستتاء
والفتيات ،بما في للك إنشاء هي ة تنسيق (ناميبيا)؛
 147-133تحستتين منظومتتة حقتتوق اإلنستتان التتتي تحمتتي الشتتبا واألافتتال،
واتخال التدابير لمن جنوح األحداث (بيالروس)؛
 148-133إحت تراز تق تتدم ف تتي منت ت الت تتأثير الس تتلبي ال تتوي تتس تتبب فيت ت مختل تتف
مص تتادر العن تتف عل تتى حق تتوق األاف تتال والمت تراهقين والتخفي تتف م تتن ه تتوا الت تتأثير
(كولومبيا)؛
 149-133اتختتال التتتدابير لمنت ت العنتتف ض تتد األافتتال وحظ تتر العقوبتتة البدني تتة
لألافال (ليختنشتاين)؛
 150-133النظتتر فتتي توصتتية مختلتتف هي تتات المعاهتتدات فيمتتا يتعلتتق بالقضتتاء
على التدريب الممهد للتدريب العسكري في المدارس (بيرو)؛
 151-133مواصلة الجهود لمكافحة االتجار بالبشر ،بمتا فتي للتك متن ختالل
التعاون والتنسيق م مفوضية األمم المتحدة السامية لش ون الالج ين (قطر)؛
 152-133اعتماد خطة وانية لمكافحة االتجار بالبشر (بيالروس)؛
 153-133تعزيز الجهود للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات ،وهو األمر
الوي يدعم مشروع القانون المتعلق باالتجار بالبشر (الجمهورية الدومينيكية)؛
 154-133العمتتل علتتى تتتأمين استتتقاللية القضتتاء ومواصتتلة الجهتتود لمكافحتتة
الجريمة باستخدام نهم وقائي ومنظور يقوم على حقوق اإلنسان (المكسيك)؛
 155-133اتخال التدابير المناسبة لضمان استقاللية القضاء ،بما في للك عن
اريق تعديل اإلاار التنظيمي الوي ينة على هور االستقاللية (ناميبيا)؛
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 156-133اتخال التدابير لضمان استقاللية ونزاهة المدعين العتامين فتي جميت
الظتتروي وفتتي جمي ت األحتتوال ،بمتتا فتتي للتتك عتتن اريتتق إصتتالح المركتتز الم ق ت
أل لبية القضاة والمدعين العامين (هولندا)؛
 157-133إعت تتادة إق ت ترار ست تتيادة القت تتانون واست تتتقاللية ونزاهت تتة النظت تتام القضت تتائي
(ألمانيا)؛
 158-133مضاعفة الجهود لضمان استقاللية القضاء ونزاهت (جمهورية كوريا)؛
 159-133اتخال التدابير لضمان استقاللية ونزاهة القضاء بشكل تام (إسبانيا)؛
 160-133اتخال التدابير الالزمة الحتترام الفصتل بتين الستلطات واستتقالليتها،
بما في للك المجلس االنتخابي التواني ،والبرلمتان ،والقضتاء ،وال ستيما محكمتة
العدل العليا (سويسرا)؛
 161-133االحت ترام الكامتتل للديمقراايتتة التمثيليتتة ،والفصتتل بتتين الستتلطات،
والحقتتوق القانونيتتة ،ومراعتتاة األصتتول القانونيتتة ،وعالميتتة حقتتوق اإلنس تتان ،ودور
جماعات المجتم المدني والهي ات اإلقليمية (أستراليا)؛
 162-133اتختتال تتتدابير عاجلتتة لضتتمان االستتتقاللية والنزاهتتة التتتامتين للنظتتام
القضائي والهي ة االنتخابية ،وال سيما فيما يتعلق بمحكمة العدل العليتا والمجلتس
االنتخابي الواني (البرازيل)؛
 163-133إعادة إقرار استقاللية ونزاهة القضاء عن اريق تعيين قضتاة يتميتزون
بالنزاهة وم هلين ابق ا لألحكام القانونية والدستورية (كندا)؛
 164-133الستتهر علتتى استتتقاللية فتتروع الحكتتم ،وال ستتيما الفتتروع االنتخابيتتة
والقضائية ،والسهر على مراعاة األصتول القانونيتة فتي المحاكمتة وتفتادي التوقيتف
التعسفي (كوستاريكا)؛
 165-133ض ت تتمان اس ت تتتقاللية القض ت تتاء وإجت ت تراء مراجع ت تتة ت تتاملة للتشت ت تريعات
والممارسات الرامية إلتى ضتمان حتق الجميت فتي محاكمتة منصتفة ،بمتن فتي للتك
قادة المعارضة وأول ك الوين ينتقدون الحكومة (الجمهورية التشيكية)؛
 166-133تتتأمين استتتقاللية ونزاهتتة القضتتاء وستتلطات الشتتراة وتمكتتين جمي ت
األاراي من ممارسة حقوقهم أمام القضاء (فرنسا)؛
 167-133الستتهر علتتى احت ترام االستتتقاللية المشتتروعة للستتلطات العامتتة ابق ت ا
لاللتزامات الدولية (الكرسي الرسولي)؛
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 168-133مواصتتلة الجهتتود الستتتجوا ومعاقبتتة جمي ت المس ت ولين عتتن أفعتتال
العنتتف التتتي ستتجل فتتي عتتامي  2013و 2014وتتتأمين الوصتتول إلتتى العدالتتة
وتوفير الحماية القضائية الفعلية للضحايا (كوبا)؛
 169-133مواصتتلة تعزيتتز سياستتات واستتتراتيجيات التحتتري والتطبيتتق الصتتحي
والمناسب لعقوبات انتهاك حقوق اإلنسان (أنغوال)؛
 170-133تعزيت تتز السياست تتات الست تتليمة الشت تتاملة لتت تتدريب المكلفت تتين بتقت تتديم
المستتاعدة القانونيتتة للستتكان ضتتعيفي التتدخل متتن ختتالل المعهتتد التتواني للتتدفاع
العام (مصر)؛
 171-133مواصتتلة تعزيتتز إمكانيتتة وصتتول النستتاء واألقليتتات إلتتى العدالتتة قصتتد
تعزيز تساوي الفر بين جمي المواانين (إثيوبيا)؛
 172-133مواصلة تنفيو التدابير لتقديم المساعدة القانونية المجانية فتي حالتة
العنف القائم على نوع الجنس (أنغوال)؛
 173-133السهر على مراعاة األصتول القانونيتة فتي جميت المحاكمتات ،ابقتا
للمعايير الدولية ( واتيماال)؛
 174-133إج تراء تحقيقتتات مستفيضتتة ومستتتقلة فتتي قضتتايا انتهاكتتات حقتتوق
اإلنسان وتأمين وصول الضحايا إلى العدالة (أورو واي)؛
 175-133ضمان الحق في الخصوصية والمراستالت الشخصتية ابقتا للمعتايير
الدولية (كينيا)؛
 176-133اتختتال التتتدابير الالزمتتة لضتتمان رصتتد يليتتة إ تراي مستتتقلة لجمي ت
عمليات وكاالت االستخبارات (ليختنشتاين)؛
 177-133الستتهر علتتى زيتتادة تحستتين نظتتام تستتجيل التتوالدات ودعمت بأنشتتطة
توعية قصد تحقيق تسجيل الجمي (تركيا)؛
 178-133مواصلة الجهود من أجل التعميم الشامل لتسجيل الوالدات بطريقة
تدريجية وترسي الحق في هوية عن اريق إعطاء األولوية لألقليات (إثيوبيا)؛
 179-133جعتتل جمي ت التش تريعات لات الصتتلة بمراقبتتة المراستتالت تتفتتق م ت
معتتايير حقتتوق اإلنستتان الدوليتتة و ،بشتتكل ختتا  ،الستتهر علتتى التأكتتد متتن توافتتق
مراقبة جمي المراسالت م الضرورة والتناسب (ليختنشتاين)؛
 180-133ضتتمان حقتتوق الكولتتومبيين المتتتأثرين نتيجتتة إقفتتال الحتتدود البريتتة،
بما في للك لم مل األسر واسترجاع الممتلكات (كولومبيا)؛
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 181-133ف ت تتي اإلا ت تتار الع ت تتام لالحتت ت ترام ال ت تتالزم للحق ت تتوق األساس ت تتية ومب ت تتدأ
الديمقرااي تتة والدس تتتور ،ت تتأمين حري تتة التعبي تتر والتجمت ت الس تتلمي وحماي تتة أنش تتطة
المدافعين عن حقوق اإلنسان والنا طين السياسيين والصحفيين (إيطاليا)؛
 182-133اتختتال تتتدابير ملموستتة لضتتمان حريتتة وستتائل اإلعتتالم والستتهر علتتى
مراعاة األصول القانونية واستقاللية نظام القضاء (اليابان)؛
 183-133رف جميت القيتود التتي تحتول ،فتي القتانون وفتي الممارستة العمليتة،
دون التمت الكامل بالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وخلق بي تة تمكينيتة
للمجتم المدني (التفيا)؛
 184-133اتختتال التتتدابير القانونيتتة واإلداريتتة لضتتمان الحتتق فتتي حريتتة التعبيتتر
ابق ا لاللتزامات الدولية (المكسيك)؛

 185-133ضتتمان الحتتق فتتي حريتتة ال ترأي والتعبيتتر لجمي ت الصتتحفيين ووستتائل
اإلعت تتالم ،بمت تتا فت تتي للت تتك عت تتن اريت تتق التحقيت تتق الفعت تتال فت تتي ادعت تتاءات التخويت تتف
والهجمات ومن خالل مقاضاة المونبين (هولندا)؛
 186-133اتختتال التتتدابير لضتتمان الحتتق فتتي حريتتة التعبيتتر ،بمتتا فتتي للتتك عتتن
اريق السهر على قيام الصحفيين بعملهم بشكل مستقل وفي نفس الوق حمايتة
أسبا راحتهم (نيوزيلندا)؛
 187-133صت تتون الح ت تتق ف ت تتي حريت تتة الت ت ترأي والتعبي ت تتر وحريت تتة التنق ت تتل بالنس ت تتبة
للمعارضين السياسيين والصحفيين (ألمانيا)؛
 188-133الس تتماح ب تتالتعبير الحقيق تتي ع تتن االخ تتتالي ف تتي الت ترأي ع تتن اري تتق
اإلف تراة عتتن الستتجناء السياستتيين ،وتمكتتين الجمعيتتة الوانيتتة المنتخبتتة متتن القيتتام
بوظائفه تتا والس تتماح باالحتجاج تتات الس تتلمية وتق تتارير وس تتائل اإلع تتالم المس تتتقلة
(الواليات المتحدة األمريكية)؛
 189-133حماية الحق في التجمت الستلمي وفتي حريتة الترأي والتعبيتر ،وحريتة
الصحافة (البرازيل)؛
 190-133تتوفير ضتتمانات فعليتة للممارستتة التامتة لحريتتة التعبيتر واإلعتتالم التتتي
يعتتتري بهتتا الدستتتور وتعتتتري بهتتا الصتتكوك الدوليتتة التتتي صتتادق عليهتتا جمهوريتتة
فنزويال البوليفارية ( يلي)؛
 191-133االهتم تتام بعناي تتة بالن تتداءات الت تتي وجهه تتا المف تتوض الس تتامي لت تتأمين
الحماية المالئمة للمعارضتين السياستيين والمتدافعين عتن حقتوق اإلنستان و يترهم
ممن يواجهون تهديدات في عملهم ،فضالا عن التماس الحلول من خالل الحتوار
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البنك تاء بمتتا يحتتترم ستتيادة القتتانون والضتتمانات الدستتتورية لجمي ت الفنتتزويليين فتتي
ممارسة حقوقهم األساسية (كوستاريكا)؛
 192-133الستتهر علتتى إيجتتاد بي تتة حتترة وتمكينيتتة لعمتتل منظمتتات المجتمت ت
الم تتدني ووضت ت اس تتتراتيجية لحماي تتة الم تتدافعين ع تتن حق تتوق اإلنس تتان والنا تتطين
المدنيين ،والسهر على عدم مقاضاتهم أو مضايقتهم أو وصمهم علنا لمتا يقومتون
ب من عمل ولممارسة حقوقهم (الجمهورية التشيكية)؛
 193-133حمايت تتة وتعزيت تتز حريت تتة التعبيت تتر ،والست تتهر علت تتى ست تتالمة الصت تتحفيين
واالستجابة بسرعة لالنتهاكات المزعومة بهوا الخصو (إستونيا)؛
 194-133ضمان حرية التعبير (جورجيا)؛
 195-133الستتهر علتتى عتتدم معاقبتتة أحتتد جنائي تا لممارستتة حق ت فتتي التجم ت
السلمي وحرية التعبير ،والتحقيق في جمي ادعاءات أفعال التخويف والتهديدات
أو الهجمات والسهر على تقديم المونبين إلى العدالة ( واتيماال)؛
 196-133وضت ت ح تتد لمض تتايقة منتق تتدي سياس تتات الحكوم تتة وإس تتقاط ال تتتهم
الموجهة ضدهم بدواف سياسية (ييسلندا)؛
 197-133التفكير في سن قانون يضمن الوصول إلى اإلعالم العام (بيرو)؛
 198-133ضتتمان حري تتة التعبي تتر وحري تتة وص تتول الم تتواانين إل تتى اإلع تتالم الع تتام
(إسبانيا)؛
 199-133تكثي ت تتف الجه ت تتود لزي ت تتادة إمكاني ت تتة الوص ت تتول إل ت تتى اإلع ت تتالم الع ت تتام
(السودان)؛
 200-133اتخال جمي التدابير الالزمة لضمان التحقيق السري والمستقل فتي
جمي ت ت االدعت تتاءات المتعلقت تتة بت تتالتخويف والتهديت تتد والهجمت تتات ضت تتد الصت تتحفيين
والعاملين في وسائل اإلعالم والمدافعين عن حقوق اإلنسان (ييرلندا)؛
 201-133مواصتلة السياستات الناجحتة إلضتتفاء الديمقراايتة علتى كامتل ايتتف
اإللاعة ،عن اريق من االمتيازات لوسائل اإلعالم المجتمعية (نيكارا وا)؛
 202-133احتت ترام حق تتوق األفت تراد األساس تتية ،بم تتا ف تتي لل تتك الح تتق ف تتي حري تتة
التعبيتتر وتكتتوين الجمعيتتات واحتترام حظتتر االعتقتتال واالحتجتتاز التعستتفيين ،فضتالا
عن الضمانات اإلجرائية (سويسرا)؛
 203-133ضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجم السلمي،
بشكل مبا ر أو ير مبا ر ،وال سيما عن اريتق نقتال استتخدام القتوة العستكرية
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للسيطرة على النظام العام ووقف الغارات األمنية الحكومية من قبيل عملية تحرير
وحماية الشعب (كندا)؛
 204-133االعتت تراي بش تتكل صت تري وعلن تتي بمش تتروعية عم تتل الم تتدافعين ع تتن
حقوق اإلنسان ،بما في للك عن اريق اإلدالء ببيانات عامتة تعتتري بمستاهمتهم
في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون (بلجيكا)؛
 205-133اتخال التدابير لمن عمليتات االنتقتام متن األفتراد والجماعتات ممتن
يتعتتاونون م ت يليتتات حقتتوق اإلنستتان الدوليتتة والستتهر علتتى نزاهتتة التحقيقتتات فتتي
جمي ادعاءات االنتقام والمساءلة عن األعمال االنتقامية (الجمهورية التشيكية)؛
 206-133اتخال جمي التدابير الالزمة لضتمان ممارستة المتدافعين عتن حقتوق
اإلنستتان لعملهتتم ،واتخ تتال التتتدابير لمكافح تتة اإلفتتالت متتن العق تتا فيمتتا يتص تتل
بمرتكبي االعتداءات والتهديدات ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان (فرنسا)؛
 207-133تتتأمين نزاهتتة اإلج تراءات التتتي تُنفتتو بموجبهتتا قتتوانين البتتك ومراعتتاة
األصول القانونية بشأنها (فنلندا)؛
 208-133اتختتال جمي ت التتتدابير الالزمتتة للستتهر علتتى عتتدم تعتترض الصتتحفيين
للعنف والعمليات االنتقامية لما يقومون ب من عمل (البرتغال)؛
 209-133الستتهر علتتى تيستتير قيتتام الصتتحفيين والعتتاملين فتتي وستتائل اإلعتتالم
بعملهم بحرية واستقاللية (أورو واي)؛
 210-133تعزي تتز حماي تتة الص تتحفيين وفت تي نف تتس الوقت ت ض تتمان اس تتتقالليتهم
(النمسا)؛
 211-133الضتتمان التتتام لحريتتة التعبيتتر وحريتتة الوصتتول إلتتى اإلعتتالم وحمايتتة
الصحفيين من التهديدات واالعتداءات (فرنسا)؛
 212-133الستتهر علتتى متتن الحتتق فتتي التجم ت الستتلمي وحريتتة التعبيتتر ابق ت ا
لاللتزامات الدولية (السويد)؛
 213-133تعزيز قانون المشاركة السياسية (لبنان)؛
 214-133مواصلة تعزيز الديمقرااية في البلد وتحقيق المساواة بين الجنستين
في األحزا السياسية (الجمهورية العربية السورية)؛
 215-133احترام حق المواانين الدستوري في الدعوة إلى تنظتيم استتفتاء عتن
اريق السماح بتجمي التوقيعات لولك الغرض (الواليات المتحدة األمريكية)؛
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 216-133مواص تتلة سياس تتات اإلدم تتاة لتعزي تتز مش تتاركة الحرك تتات والمنظم تتات
االجتماعية في تصميم سياسات حقوق اإلنسان العامة (الجزائر)؛
 217-133تعزيز التساوي في المشاركة فتي الشت ون السياستية والشت ون العامتة
كوس تتيلة رئيس تتية للتغل تتب عل تتى األزم تتة السياس تتية واإلنس تتانية الراهن تتة (الجمهوري تتة
التشيكية)؛
 218-133الس تتيطرة عل تتى النزاع تتات االجتماعي تتة والسياس تتية والم سس تتية م تتن
خالل الحوار والمشاركة الديمقرااية ،وفي نفس الوقت ضتمان استتقاللية القضتاء
والفصل بين السلطات (النرويم)؛
 219-133مواصتتلة تتتوفير المتتوارد ووض ت االستتتراتيجيات للنهتتوض بالشتتبا ،
بمتتا فتتي للتتك متتن أجتتل تحقيتتق معتتدل أعلتتى متتن إتمتتام التعلتتيم العتتالي للجمي ت ،
واستبقاء الفتيات الحوامتل واألمهتات المراهقتات فتي المتدارس ،وتتوفير المهتارات
التقنية والمهنية ،وتوسي نطاق الفر االجتماعية واالقتصادية للشبا (ماليزيا)؛
 220-133حماية الحقوق النقابية واستقاللية النقابات (بيرو)؛
 221-133المضتتي فتتي إنفتتال حقتتوق اإلنستتان قصتتد تحقيتتق مستتتوى معيشتتي
يصتتون الكرامتتة والعمتتل م ت جمي ت الحركتتات والمنظمتتات االجتماعيتتة والمجتم ت
المدني (العراق)؛
 222-133المضي في إنفال االستراتيجية الوانية لحماية البي ة (ااجيكستان)؛
 223-133مضاعفة الجهود لتحسين االقتصاد (جمهورية تنزانيا المتحدة)؛
 224-133مواصلة الجهود للحد من عدد األسر التي تعتاني متن الفقتر المتدق
من خالل البرامم االجتماعية (المملكة العربية السعودية)؛
 225-133مواصتتلة السياستتات الراميتتة إلتتى الحتتد متتن الفقتتر واست صتتال ستتوء
التغوية ونقة الغواء (الجمهورية الدومينيكية)؛
 226-133مواصتتلة الجهتتود للح تتد متتن الفق تتر متتن خ تتالل الب ترامم االجتماعي تتة
المركزة على حقوق اإلنسان (الجمهورية الدومينيكية)؛
 227-133مواصت تتلة إنفت تتال السياست تتات والب ت ترامم لضت تتمان الحت تتق فت تتي التعلت تتيم
والصحة والغواء ،إضافةا إلى محاربة الفقر (السلفادور)؛
 228-133مواصتتلة إنفتتال السياستتات العامتتة الستتليمة الست صتتال الفقتتر المتتدق
والجوع كما سلم بولك وكاالت األمم المتحدة المتخصصة (بنغالديم)؛
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 229-133اتختتال إجتراءات فوريتتة لتتتأمين المستتتويات األساستتية لتوريتتد األ ويتتة
بما يحمي أضعف الف ات من الجوع ومشاكل التغوية (بلجيكا)؛
 230-133تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إنتاة األ وية علتى الصتعيد التواني
وتعزيتتز الزراعتتة الحض ترية والعائليتتة لتحقيتتق الستتيادة فتتي مجتتال الغتتواء (جمهوريتتة
كوريا الشعبية الديمقرااية)؛
 231-133اتخت تتال جمي ت ت التت تتدابير الالزمت تتة لتت تتأمين الحت تتق فت تتي الغت تتواء والمت تتاء
والمرافق الصحية للسكان ،فضالا عن مواصلة توفير اإلمدادات الطبية والخدمات
الصحية األساسية (تايلند)؛
 232-133الستتهر علتتى التعتتاون م ت الجهتتات الفاعلتتة الدوليتتة للمستتاعدة علتتى
معالجة وض انعدام األمن الغوائي والصحة العامة (السويد)؛
 233-133زي تتادة األنش تتطة الرامي تتة إل تتى اإلعم تتال الكام تتل للح تتق ف تتي الص تتحة
(جمهورية إيران اإلسالمية)؛
 234-133مواص تتلة الجه تتود لتحس تتين الخ تتدمات الص تتحية والتعليمي تتة لض تتمان
تساوي الفر لجمي المواانين (ميانمار)؛
 235-133التطتترق بشتتكل عاجتتل لتتنقة الختتدمات الطبيتتة وتلبيتتة احتياجتتات
الستتكان األساستتية ابقت ا لتروح توصتتيات  2015التتتي تقتتدم بهتتا اللجنتتة المعنيتتة
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (ألمانيا)؛
 236-133السهر على توافر وجودة الخدمات الصحية (بيرو)؛
 237-133مضتاعفة الجهتتود لضتتمان تمتت المتتواانين الكامتتل بتتأعلى مستتتويات
يمكتتن بلو هتتا فتتي مجتتال الصتتحة الجستتدية والعقليتتة ،بمتتا فتتي للتتك متتن ختتالل
التعاون الدولي (سنغافورة)؛
 238-133التأمين الفوري والعاجل لأل وية األساستية والمتواد الطبيتة األساستية
الالزمة للسكان ،بما في للتك عتن اريتق تتوفير المتوارد الالزمتة وقبتول المستاعدة
والتعاون الدوليين (كندا)؛
 239-133مواصتتلة الجهتتود متتن أجتتل حصتتول الجمي ت علتتى الرعايتتة الصتتحية،
وتعزيز نظام الصحة العامة الواني ،واالهتمام بالصحة الوقائية (الصين)؛
 240-133مواص تتلة النه تتوض باتفاق تتات التع تتاون ال تتدولي لات الص تتلة لض تتمان
حصول الجمي على األدوية (السلفادور)؛
 241-133المضي في زيادة عدد الم سسات الصحية (إريتريا)؛
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 242-133اتختتال اإلج تراءات للتخفيتتف متتن العتتبء الملقتتى علتتى عتتاتق نظتتام
الرعاية الصحية (النرويم)؛
 243-133استتتنباط وتنفيتتو سياستتات فعالتتة لمعالجتتة األزمتتة فتتي قطتتاع الصتتحة
والتتنقة ف تتي األ وي تتة ،والتعري تتف بتل تتك السياس تتات ف تتي ص تتفوي عام تتة الجمه تتور
(ييسلندا)؛
 244-133زي تتادة الجه تتود لخف تتال مع تتدل وفي تتات األمه تتات ،وإعط تتاء األولوي تتة
لإلجت ت تراءات الت ت تتي تيس ت تتر الوص ت تتول إل ت تتى مراك ت تتز الص ت تتحة الجنس ت تتية واإلنجابي ت تتة
(جنو السودان)؛
 245-133اتخال تدابير إضافية لمكافحة الحمل المبكر (تو و)؛
 246-133اعتم تتاد برن تتامم تتامل بش تتأن حق تتوق الص تتحة الجنس تتية واإلنجابي تتة
باالستناد إلى حقوق اإلنسان ومعايير منظمة الصحة العالميتة وتخصتية متا يكفتي
من الموارد لتنفيور (بلجيكا)؛
 247-133تتأمين فتتر الوصتتول التتام والمتستتاوي إلتتى وستائل الحمتتل العصترية
فتي جميت أنحتاء البلتتد ،بمتا فتتي للتك فتتي األقتاليم تتب الحضترية والريفيتتة وأقتتاليم
السكان األصليين (الدانمرك)؛
 248-133القيتتام ،فتتي المنتتااق الحدوديتتة ،بتعزيتتز التمت ت بتتالحق فتتي الصتتحة،
وال ست تتيما عت تتن اريت تتق الوقايت تتة مت تتن المالريت تتا والضت تتنك وفيت تتروس نقت تتة المناعت تتة
البشرية/متالزمة نقة المناعة البشرية المكتسب وعالجها (كولومبيا)؛
 249-133المضتتي فتتي تنفيتتو التتتدابير للوقايتتة متتن نقتتل فيتتروس نقتتة المناعتتة
البشرية (جمهورية إيران اإلسالمية)؛
 250-133مواصلة زيادة االستثمار في التعليم (جمهورية إيران اإلسالمية)؛
 251-133مواصتتلة تحتتديك محتويتتات وأستتاليب المنتتاهم الدراستتية (جمهوريتتة
الو الديمقرااية الشعبية)؛
 252-133مواصت ت تتلة تحست ت تتين وتعزيت ت تتز است ت تتتخدام تكنولوجيت ت تتات المعلومت ت تتات
واالتصاالت في قطاع التعليم (قطر)؛
 253-133اتخال التدابير الالزمة للسهر على أن يشتج التعلتيم احتترام حقتوق
اإلنسان والمشاركة في مجتم حر (دولة فلسطين)؛
 254-133القيتتام بانتظتتام بنشتتر البيانتتات االجتماعيتتة  -االقتصتتادية المحدثتتة
والمستتوفاة ،بمتتا فتي للتتك المعلومتات عتتن الصتحة والتغويتتة ،وال ستيما عتتن اريتتق
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تعزي تتز األدوات الواني تتة القائم تتة م تتن قبي تتل نظ تتام فن تتزويال لمراقب تتة الغ تتواء والتغوي تتة
(سويسرا)؛
 255-133مواص تتلة السياس تتات الرامي تتة إل تتى تعزي تتز االلتح تتاق بالم تتدارس عل تتى
جمي المستويات ومن خالل جمي نظم التعليم (الجزائر)؛
 256-133مواصت تتلة تنفيت تتو السياست تتات الجيت تتدة لتحست تتين الهياكت تتل األساست تتية
التعليمية (الصين)؛
 257-133مواص تتلة تنفي تتو التوص تتيات المنبثق تتة ع تتن المش تتاورة الواني تتة بش تتأن
التعليم لي الجودة (جمهورية كوريا الشعبية الديمقرااية)؛
 258-133تبتتادل التجتتار فتتي مجتتال محتتو األميتتة (جمهوريتتة كوريتتا الشتتعبية
الديمقرااية)؛
 259-133الستتهر علتتى أن يشتتج التعلتتيم االحت ترام الكامتتل لحقتتوق اإلنستتان
والمشاركة النشطة في مجتم حر ( واتيماال)؛
 260-133مواصتتلة الجهتتود والتتتدابير الناجحتتة لضتتمان تمت ت جميت المتتواانين
الكامتتل بتتالتعليم والرعايتتة الصتتحية ،وال ستتيما المجموعتتات الضتتعيفة (الجمهوريتتة
الدومينيكية)؛
 261-133تتتأمين التعلتتيم الشتتامل بمتتا يتما تتى م ت اتفاقيتتة حقتتوق األ تتخا
لوي اإلعاقة (إسرائيل)؛
 262-133اعتم تتاد نه تتم أكث تتر ابتك تتارا بخص تتو حم تتل المراهق تتات واس تتتمرار
األمهات المراهقات في التردد على المدارس متن ختالل تقاستم التجتار وأفضتل
الممارسات م الشركاء (جامايكا)؛
 263-133اعتم تتاد تشت تريعات للمعاقب تتة عل تتى نش تتر األفك تتار الت تتي تق تتوم عل تتى
الكراهي تتة العرقي تتة أو التف تتوق العرق تتي أو التحت تريال عل تتى التميي تتز العنص تتري أو أي
أفع تتال عن تتف ب تتدواف عنصت ترية ،كم تتا أوصت ت ب تتولك لجن تتة القض تتاء عل تتى التميي تتز
العنصري (إسرائيل)؛
 264-133التطتترق الحتياجتتات األافتتال لوي اإلعاقتتة فتتي جمي ت المجتتاالت،
وال سيما في مجال التعليم (سلوفينيا)؛
 265-133المض تي فتتي تعزيتتز ونشتتر المعلومتتات عتتن حقتتوق األ تتخا
اإلعاقة ،فضالا عن استخدام لغة اإل ارة ولغة براي للمكفوفين (إكوادور)؛
 266-133تنفيو اتفاقية حقوق األ خا
(كينيا)؛
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 267-133حمايتتة حقتتوق الشتتعو األصتتلية متتن ختتالل تنفيتتو يليتتات التشتتاور
السابقة التي أنشأتها اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام  1989المتعلقة بالشعو
األصلية والقبلية (االتفاقية رقم ( )169بيرو)؛
 268-133مواصتتلة تعزيتتز الهياكتتل األساستتية المدرستتية للمجموعتتات األصتتلية
قصتتد ضتتمان زيتتادة مراكتتز التعلتتيم المشتتترك بتتين الثقافتتات والثنتتائي اللغتتة (جنتتو
السودان)؛
 269-133مواصلة إنفتال يليتات استشتارة ومشتاركة الشتعو األصتلية المستبقة
في صن القترار فيمتا يتصتل بتالتمت بتالحقوق الموروثتة عتن األجتداد ابقت ا للقتانون
المحلي (كوبا)؛
 270-133المضتتي قتتدم ا فتتي اتجتتار ترستتيم حتتدود األراضتتي وفتتي مجتتال محتتي
السكان األصليين ،م مراعاة خصائة كل عب من الشعو األصلية (اليمن)؛
 271-133مواصتتلة تنفيتتو التتتدابير الالزمتتة لتحقيتتق اإلدارة المستتتدامة للمتتوارد
الطبيعية ،تمشي ا م احترام الحقوق البي ية وحقوق الشعو األصلية (دولة بوليفيتا
المتعددة القوميات)؛
 272-133مواص تتلة تنفي تتو السياس تتات م تتن أج تتل التوس تتي والتعزي تتز الس تتليمين
للوالية القضائية الخاصة بالسكان األصليين (إريتريا)؛
 273-133مضتتاعفة الجهتتود لتتتأمين تمت ت جمي ت المهتتاجرين بحقتتوق اإلنستتان،
بم تتا يكف تتل المعامل تتة الالئق تتة والمنص تتفة بص تتري النظ تتر ع تتن مرك تتزهم كمه تتاجرين
(كولومبيا)؛
 274-133تتتأمين الوصتتول فتتي الوق ت المناستتب إلتتى المستتاعدة القنصتتلية فتتي
إاار اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام ( 1963كولومبيا).
 -134جمي ت االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة ف تتي ه تتوا التقري تتر تعب تتر ع تتن موق تتف
الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وينبغي أال يُفهتم أنهتا تحظتى
بتأييد الفريق العامل ككل.
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