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 مقدمة  
عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورج الشدددامال  املنشددد   وجدددب قدددرار  لددد   -1

 .2016كددانو  اليناي/يندداير   29إىل  18  دورتددا الرابعددة والعشددرين ة الفدد ة مددن 5/1حقددوا اسنسددا  
. 2016كددانو  اليناي/يندداير   20الددة ة بددارافواج ة االسددة الامسددة املعقددودة ة احل واستعرضدد 

وترأس وفد بارافواج نائب وزير الارجية  السفري أوسكار كابيللو. واعتمدد الفريدق العامدال التقريدر 
 . 2016كانو  اليناي/يناير   22تعلق ببارافواج ة جلستا العاشرة املعقودة ة امل
  اختدار  لد  حقدوا اسنسدا  فريدق املقدررين التدا  2016كانو  اليناي/ينداير  12وة  -2

)اجملموعة الينالثية( من أجال تيسري استعراض احلالدة ة بدارافواجا اازائدر  وكوبدا  واململكدة العربيدة 
 السعودية.

مددن  5والفقددرة  5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوا اسنسددا   15وعمددالا ب حكددام الفقددرة  -3
   صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة ة بارافواجا16/21اره مرفق قر 

 (؛A/HRC/WG.6/24/PRY/1)أ( )15تقرير وطا/عرض كتايب مقدم وفقاا للفقرة  )أ( 
جتميع للمعلومات أعدتا مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوا اسنسدا  وفقداا  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/24/PRY/2)ب( )15للفقرة 
 )ج(15وجز أعدتا مفوضية األمدم املتحددة السدامية حلقدوا اسنسدا  وفقداا للفقدرة م )ج( 
(A/HRC/WG.6/24/PRY/3.)   
وُأحيلدد  إىل بددارافواج  عددن طريددق اجملموعددة الينالثيددة  قائمددة أسددإلة أعددد ا سددلفاا إسددبانيا  -4

لعظمدددآ وليرلنددددا وأملانيدددا وبلايكدددا وسدددلوفينيا والسدددويد وليمتنشدددتاين واململكدددة املتحددددة ل ي انيدددا ا
وميكددن الطددالع علدددآ هدد ه األسددإلة ة املوقدددع الشددبك  الدددارج   .وهولنددددا واملكسددي  الشددمالية

باء أدنداه أسدإلة إضدافية أثارهدا اابدال األسدود واململكدة  - للفريق العامال. وأُوجزت ة الفرع األول
  املتحدة واهلند خالل احلوار.

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

أشدددار رئدددي  الوفدددد إىل أ  بدددارافواج أتددد  إىل السدددتعراض الينددداي وهددد  علدددآ يقددد  بددد    -5
احلددوار والتعدداو  علددآ املسددتومي الدددو  ميكددن أ  يسددزما ة زيددادة تعزيددز و ايددة حقددوا اسنسددا . 

يع ضدددزا مدددن بدددديات بشددد   تنفيددد  ومدددا  اتو ددددا بدددارافواج إىل عدددرض مدددا حققتدددا مدددن إ ددداز 
 التوصيات املقدمة ة الستعراض األول  وذل  بروح من النفتاح والشفافية.



A/HRC/32/9 

GE.16-05961 4 

وقد سع  بارافواج دائماا إىل التعاو  مع لليات األمم املتحدة املعنية حبقدوا اسنسدا    -6
للمالدد . ووجزدد  دعددوات دائمددة ومفتوحددة إىل املكلفدد  بوليددات ة إطددار اسجددراءات الاصددة 

املعدا حبريدة الددين أو املعتقدد  واملقدرر  الدا  فقد زار البلد خدالل السدنوات األربدع املاضدية املقدرر
الددا  املعددا بددالفقر املدددقع وحقددوا اسنسددا   واملقددرر الددا  املعددا حبقددوا الشددعوب األصددلية  

 البدنيدة والعقليدة  واملقرر الا  املعا حبق كال إنسا  ة التمتع ب علآ مستومي ممكن من الصدحة
واملقدددرر الدددا  املعدددا حبقدددوا األشدددما  ذوج اسعاقدددة  فادددالا نائدددب املفدددوض السدددام  حلقدددوا 
اسنسا . وقدم  بارافواج تقاريرهدا إىل هيإدات املعاهددات ة املواعيدد احملدددة هلدا وقامد  مد خراا 

 بتحديث وثيقتزا األساسية املش كة. 
  حقوا اسنسا  وتبتغ  العمال بشدكال مسد ول مدع ة  لعاو وبارافواج ه  حالياا  -7

قدددد أيددددت اسعالندددات والقدددرارات الددديت تعكددد  األولويدددات والتعددداو  ة  دددال و البلددددا  األخدددرمي. 
حقددوا اسنسددا   وخاصددة مددن خددالل تبددادل املمارسددات اايدددة فيمددا بدد  البلدددا  ومنظومددة األمددم 

   املتحدة واجملتمع املدي.
ستفادة بصورة جيدة من خ  دا لتعزيدز االيدات الدوليدة حلقدوا وركزت بارافواج علآ ال -8

اسنسدا   وخاصدة ة  دال متابعدة توصديات السدتعراض الددورج الشدامال  مدن خدالل اسددتحدا  
هدددو نتددداج جتربدددة امل سسدددات  وقدددد هددد ا النظدددام و نظدددام رصدددد التوصددديات البتكدددارج والتشدددارك . 

سنسا  التابع ملفوضية األمم املتحدة السدامية بدعم تقا وتوجيا من مستشار حقوا ااسُتحد  
حلقوا اسنسا  ة البلد. وهدو يتمحدور حدول  دالت عمدال مواضديعية  وقدد يسددر إعدداد التقدارير 
وتنفيدد  التوصدديات مددن خددالل خ ددط العمددال الوطنيددة  وهددو يشددكال اا  األسدداس الدد ج ميكددن أ  

اربدة  رعد  بدارافواج وال ازيدال قدراراا يقوم عليا وضع م شرات حلقوا اسنسا . ولتقاسدم هد ه الت
إعمددال اهلادفددة إىل متابعدة للمالد  يتعلددق بتعزيدز التعدداو  الددو  لدددعم الدنظم والعمليددات الوطنيدة 

حقوا اسنسا . وأنشد ت بدارافواج أياداا برنداما تعداو  ثندائ  لتقاسدم خ  دا مدع الددول املزتمدة 
  األخرمي.

ا مددددن بددددديات ة تنفيدددد  تددددن تقدددددم ومددددا واجزمددددأحرزتددددا بددددارافواج وبددددد  الوفددددد عمددددا  -9
علآ توطيد ثقافة الدميقراطية ودمدا دأب  بارافواج فقال إ  التوصيات من  الستعراض السابق. 

النزا القائم علآ حقوا اسنسا  ة السياسات العامة وحقق  بعض النتائا العامة ة  دالت 
ومعااددددة أوجددددا وتشددددايع اسدمدددداج الجتمدددداع  احلددددد مددددن الفقددددر وبسدددد  األوضدددداع الجتماعيددددة 
  الالمساواة. وبدأت بارافواج أيااا حماربة الفساد.

ينشددآ لليددة وطنيددة ملنددع ة املن قددة وفيمددا يتعلددق  نددع التعدد يب  كاندد  بددارافواج أول بلددد  -10
 التع يب تتماشآ مع ال وتوكول الختيارج لتفاقية مناهاة التع يب وفدريه مدن ضدروب املعاملدة
أو العقوبدددة القاسدددية أو الالإنسدددانية. واسدددتناداا إىل املنزايدددة الددديت وضدددعتزا مفوضدددية األمدددم املتحددددة 
السامية حلقوا اسنسا   صاف  السل ة القاائية أيااا م شرات بش   احلق ة حماكمة عادلة. 
 ومشلدد  مبددادرات أخددرمي وضددع دليددال ملواءمددة عدالددة الدولددة مددع عدالددة الشددعوب األصددلية  ومبدداد 
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توجيزيددة بشدد   إمكانيددة اددوء كبددار السددن واألشددما  ذوج اسعاقددة إىل العدالددة  ومبدداد  بشدد   
  العدالة اسصالحية لألحدا . ومتد أيااا تعزيز صالحية احملام  العام ودائرة النيابة العامة.

وأكدددددت بددددارافواج مددددن جديددددد أ يددددة النظددددام الدددددو  حلقددددوا اسنسددددا   ول سدددديما لليددددة  -11
م الدد ج تقددوم بددا مفوضددية األمددم ض الدددورج الشددامال  وسددل   الاددوء علددآ العمددال القدديد السددتعرا

املتحدددددة السددددامية حلقددددوا اسنسددددا  ة هدددد ا الشدددد  . وتبقددددآ بددددارافواج منفتحددددة لتلقدددد  تعليقددددات 
 ومق حات ميكن أ  تساعدها علآ مواصلة بس   اية حقوا اسنسا  علآ املستومي الوطا.

 د الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور وردو  -باء 
وفددداا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور. وتددرد التوصدديات املقدمددة خددالل جلسددة  76أدىل  -12

التحددداور ة الفدددرع الينددداي مدددن هددد ا التقريدددر. وتُنشدددر  يدددع البياندددات الكتابيدددة للوفدددود  الددديت ميكدددن 
لشبك  الدارج  جمللد    ة املوقع ا(1)الطالع عليزا ة حمفوظات البث الشبك  لألمم املتحدة

  .(2)حقوا اسنسا  مىت توافرت
وأشارت األرجنت  بارتياح إىل تنفي  خ ة العمال الوطنية حلقوا اسنسا   وتعي  االية  -13

الوطنيددددة ملنددددع التعدددد يب  واسددددتحدا  نظددددام رصددددد التوصدددديات  واازددددود املب ولددددة لتعزيددددز حقددددوا 
  األشما  ذوج اسعاقة.

ندددزويال البوليفاريددددة التقدددددم احملدددرز ة  ددددال مكافحدددة الفقددددر والتصدددددج وأبدددرزت  زوريددددة ف -14
  للعنف املنز  وبس  فر  احلصول علآ التعليم األساس  والينانوج والدمات الصحية.

وأشددارت أسدد اليا إىل أنددا يلددزم اددداذ املزيددد مددن التدددابري حلمايددة املدددافع  عددن اسصددالح  -15
لتحقيددددق ة قادددايا العندددف القددددائم علدددآ أسدددداس ندددوع ااددددن   الزراعددد  مدددن ال هيددددب والعندددف  وا

  وضما  احلماية من  يع أشكال التمييز.
وأعربد  النمسدا عدن القلدق إزاء تعدرض عددد كبدري مدن الصدحفي  واملددافع  عدن حقدوا  -16

اسنسدددددا  واحملدددددام  لالعتدددددداء أو القتدددددال  واملعددددددلت العاليدددددة للحمدددددال لددددددمي املراهقدددددات ووفيدددددات 
  األمزات.

وأثنددد  أذربيادددا  علدددآ بدددارافواج ملدددا تب لدددا مدددن جزدددود مدددن أجدددال تعزيدددز إطدددار حقدددوا  -17
اسنسددددا  و ايددددة األطفددددال واألشددددما  ذوج اسعاقددددة واحلددددد مددددن الفقددددر ورفددددع مسددددتومي معيشددددة 

  الشعب.

__________ 

(1) http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/24th-

upr/watch/paraguay-upr-adoption-24th-session-of-universal-periodic-review/4716532396001.  

(2)  www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PYSession24.aspx. 
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 ال زال هناك يورحب  بلايكا بتعي  االية الوطنية ملنع التع يب. وأشارت إىل أنا ل  -18
  معينة مينال حقوا ال فال وحقوا النساء والبنات.ميادين  حراز تقدم ةس
شدد و  ورحبدد  بددنن باعتمدداد قددوان  وسياسددات بشدد   الختفدداء القسددرج  وترقيددة أمانددة  -19

 املرأة إىل مرتبة وزارة  والسياسة الصحية الوطنية. 
هد  دولددة بوليفيددا املتعددددة القوميددات بالتقددم احملددرز ة بسدد  حالددة حقددوا اسنسددا  ونود  -20

سددديما تادددييق الفادددوة الجتماعيدددة القتصدددادية وتنفيددد  نظدددام رصدددد  منددد  السدددتعراض األول  ول
 التوصيات. 

وأثنددد  اليونددددا  علددددآ بدددارافواج لقبوهلددددا  يددددع التوصددديات املقدمددددة ة السددددتعراض األول  -21
  والسياسددة الوطنيدة املعنيددة باألطفدال واملددراهق   2030حددىت عدام  دة التنميددة الوطنيدة ووضدعزا خ

 وإلغاء عقوبة اسعدام. 
وفيما يتعلق حبقدوا الشدعوب األصدلية وتسدوية قادايا األراضد   أعربد  كنددا عدن القلدق  -22

مدالا ب حكدام مل تُنفد  بعدد ع 2014ة عدام الكدونغرس الديت أقرهدا التاريد من امللكيدة أل  عملية 
 حمكمة البلدا  األمريكية حلقوا اسنسا . 

وشددداع  تشددداد بدددارافواج علدددآ إعدددادة إنفددداذ إطارهدددا املعيدددارج وامل سسددد  بغيدددة بسددد   -23
 التمتع باحلقوا القتصادية والجتماعية والينقافية. 

نيدة ونوده  شديل  بننشداء االيدة الوطنيدة ملندع التعد يب واعتمداد عددة وقدوان  وخ دط وط -24
 لتعديال حقوا املرأة وال فال واألشما  ذوج اسعاقة. 

ت كيدد التزامزدا  واصدلة التعداو  وأعدادت ونوده  كولومبيا بننشاء نظام رصدد التوصديات  -25
 مع بارافواج للتصدج لالجتار بالبشر. 

ورحب  كوستاريكا بننشاء االية الوطنية ملندع التعد يب ونظدام رصدد التوصديات. إل أ دا  -26
أعرب  عدن القلدق إزاء أعمدال العندف والقتدال الديت ترتكدب ضدد الصدحفي  واملددافع  عدن حقدوا 

 اسنسا . 
ونوه  كوبا جبزدود بدارافواج للقاداء علدآ الفقدر وتعزيدز احلقدوا القتصدادية والسياسدية  -27

 والجتماعية والينقافية للنساء اللوايت يعشن ة املناطق الريفية بغية تنمية قدرا ن ومتكينزن. 
ونوه  جيبويت بالتقددم الد ج أحزرتدا بدارافواج مند  السدتعراض الددورج األول ة  دال  -28

 اسطار التشريع  وامل سس  حلماية حقوا اسنسا  وتعزيزها. تدعيم 
واس ع  إكوادور النتباه إىل املبادرات اليت اد  ا بدارافواج لتعزيدز التنميدة الجتماعيدة  -29

 . 2030حىت عام واتباع  ا قائم علآ حقوا اسنسا  للقااء علآ الفقر وخ ة التنمية الوطنية 
إىل إنشدددداء االيددددة الوطنيددددة ملنددددع التعدددد يب وتنفيدددد  نظددددام رصددددد وأشددددارت مصددددر بارتيدددداح  -30

 التوصيات. وحين  مصر بارافواج علآ زيادة جزودها اهلادفة إىل احلد من الفقر. 
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وأشارت إثيوبيا إىل إضفاء الصبغة احمللية علآ الصكوك الدولية حلقوا اسنسا   وإدراج  -31
. وأثندد  علددآ بددارافواج للتزاما ددا باحلددد مددن التدددريب علددآ حقددوا اسنسددا  ة املندداها الدراسددية

 الفقر. 
 وأدل  فرنسا ببيا  وقدم  توصيات.  -32
وشددداع  جورجيدددا بدددارافواج علدددآ دصددديو مدددا يكفددد  مدددن املدددوارد ل ليدددة الوطنيدددة ملندددع  -33

التعدد يب. وأعربدد  عددن القلددق إزاء حالددة املدددافع  عددن حقددوا اسنسددا  وإقامددة دعدداومي قاددائية 
 لصحافي   وحين  احلكومة علآ إجراء بقيقات ة ه ه القاايا. وإدارية علآ ا

وأثن  أملانيا علآ بارافواج ملدا تبديدا مدن التدزام ة  لد  حقدوا اسنسدا . وأعربد  عدن  -34
 تقديرها لعتماد لليات لرصد تنفي  التزامات البلد الدولية. 

صددددحفي  واملددددافع  عددددن وأعربددد  فاندددا عددددن القلدددق إزاء الدعدددداءات املتعلقدددة بتعدددرض ال -35
. وشاع  بارافواج علآ التحقيق ة ه ه الدعداءات للماايقات والفتيالتحقوا اسنسا  

 وإحالة ااناة إىل العدالة. 
ورحبددد  ال ازيدددال بالتحسدددينات الددديت أدخلددد  علدددآ اسطدددار القدددانوي وامل سسددد  وبننشددداء  -36

 . من ه ه التحسيناتنظام رصد التوصيات  املستلزم 
إصدالحات حلظدر بيدع األطفدال وبغداء األطفدال سجرائزا وأثن  فواتيمال علآ بارافواج  -37

 والستغالل اانس  التاارج لألطفال والجتار بالبشر. 
وأشددددارت هدددداييت إىل أ  بددددارافواج قبلدددد   يددددع التوصدددديات املقدمددددة خددددالل السددددتعراض  -38
 غالل اانس  لألطفال واملراهق . وهن  ا علآ جزودها اهلادفة إىل مكافحة الست  األول
ه الكرسدددد  الرسددددو  بدددداازود اهلادفددددة إىل بسدددد  التواصددددال بدددد  السددددل ات املدنيددددة ونددددود  -39

 والتصدج للفساد والجتار بالبشر.   و تمعات الشعوب األصلية  واحلد من الفقر املدقع
ر ونودهدد   سددا تزا وأثندد  هندددوراس علددآ بددارافواج ازودهددا اهلادفددة إىل احلددد مددن الفقدد -40

 ة تشايع املمارسات اايدة من خالل إنشاء نظام رصد التوصيات وتنفي ه. 
وأشدددارت اهلندددد إىل أ  بدددارافواج قدددددم  تقاريرهدددا إىل هيإدددات املعاهددددات ة مواعيدددددها  -41

 . 2030احملددة. وطلب  اهلند معلومات عن ااوانب التشغيلية ل ة التنمية الوطنية حىت عام 
وأثنددد  إندونيسددديا علدددآ بدددارافواج لتعزيزهدددا اسطدددار التشدددريع  وتوفريهدددا التعلددديم الشدددامال  -42

 عمال الوطنية حلقوا اسنسا . اازود اليت بُ ل  لصيافة خ ة الللاميع. وأشارت إىل 
وأعرب   زورية إيرا  اسسالمية عن القلق إزاء عدم وجدود سياسدة بشد    ايدة حقدوا  -43

 مستومي الجتار بالبشر.  الشعوب األصلية وإزاء
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وأثدددددر العدددددراا علدددددآ بدددددارافواج ازودهدددددا اهلادفدددددة إىل تنفيددددد  التوصددددديات املقدمدددددة خدددددالل  -44
 الستعراض األول. 

وأثن  إسرائيال علدآ بدارافواج لداذهدا عددة تددابري تشدمال اعتمداد خ دة العمدال الوطنيدة  -45
 حلقوا اسنسا  وبروتوكول يُ بق علآ مغايرج اهلوية اانسانية ال ين ُحرموا من احلرية. 

وأعرب  إي اليا عدن تقدديرها سع داء األولويدة للتددابري اهلادفدة إىل التصددج للفقدر املددقع  -46
 وزارة تعر باملرأة. إنشاء وا املرأة  كما يدل علآ ذل  وتعزيز حق

ورحب  كازاخسدتا  بننشداء االيدة الوطنيدة ملندع التعد يب ونظدام رصدد التوصديات  الد ج  -47
سيسدددزال جزدددود متابعدددة التوصددديات املقدمدددة خدددالل السدددتعراض األول والتوصددديات الددديت تقددددمزا 

 هيإات املعاهدات واسجراءات الاصة. 
  الكوي  بالتدابري اهلادفة إىل احلد من الفقر ومكافحدة الجتدار بالبشدر  وبننشداء ورحب -48

 األمانة الوطنية ملكافحة الفساد  وباازود اهلادفة إىل تعزيز حقوا األشما  ذوج اسعاقة. 
ولحظدددد  قريفيزسددددتا  أ  بددددارافواج خ دددد  خ ددددوات منق عددددة النظددددري لتعزيددددز االيددددات  -49

والسياساتية املتعلقة حبقوا اسنسا  ووجز  دعوة دائمدة إىل  يدع املكلفد  التشريعية وامل سسية 
  بوليات ة إطار اسجراءات الاصة.

وأشدددارت  زوريدددة لو الدميقراطيدددة الشدددعبية إىل التدددزام بدددارافواج بالتعددداو  الددددو  وبعمدددال  -50
اانسددد  واحلدددد مدددن  لددد  حقدددوا اسنسدددا   ورحبددد  بالتددددابري الددديت ادددد  ا بشددد   املسددداواة بددد  

  الفقر.
ورحددب لبنددا  بدداازود الدديت بدد لتزا بددارافواج حملاربددة الفقددر والعدد اا حبقددوا  تمعددات  -51

  الشعوب األصلية.
وأثنددددد  ليبيدددددا علدددددآ بدددددارافواج سنشدددددائزا م سسدددددة وطنيدددددة واندددددة وطنيدددددة بشددددد   حقدددددوا  -52

العمددال الوطنيددة حلقددوا األشددما  ذوج اسعاقددة. ورحبدد  بالتعدداو  الدد ج متد بشدد   وضددع خ ددة 
 اسنسا .

ورحبدددد  ليمتنشددددتاين بتصددددديق بددددارافواج علددددآ التفدددداا املتعلددددق بامتيددددازات وحصددددانات  -53
احملكمدددة اانائيدددة الدوليدددة وبكو دددا بددددأت عمليدددة التصدددديق علدددآ تعدددديالت نظدددام رومدددا األساسددد  

 للمحكمة اانائية الدولية بش   جرمية العدوا .
افواج للتقدم العام ال ج أحرزتدا ة تعزيدز و ايدة حقدوا اسنسدا  وأثن  ماليزيا علآ بار  -54

  ة تقريرها الوطا. أوجز اوشاعتزا علآ تنفي  اللتزامات اليت 
  ة املدددددارس و ددددا هددددرج اددددداذه مددددن اورحبدددد  املكسددددي   شددددروع حماربددددة تسددددلط األقددددر  -55

  مبادرات بش   الشفافية وإلغاء عقوبة اسعدام.
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ال األسود عن التقدم احملرز ة بس  التنسيق والتعداو  بد  الدوزارات واجملتمدع وس ل ااب -56
املدي والتدابري اهلادفة إىل بس  التشريع الوطا متاشياا مع التوصيات املتعلقة  نع ممارسة العندف 

  ضد املرأة والعنف اانس  والعنف القائم علآ نوع اان  ومعاقبة ممارس  ه ا العنف.
السياسددددة اهلادفددددة إىل بقيددددق بو   حددددب املغددددرب بدددداازود اهلادفددددة إىل احلددددد مددددن الفقددددرور  -57

  تعي  االية الوطنية ملنع التع يب.بالشفافية ة م سسات القااء و 
وأحاطد  ناميبيدا علمداا جبزدود بدارافواج للحدد مدن الفقدر فتسداءل  عمدا إذا متكند  مدن  -58

. 2015ة املائدددة حبلدددول عدددام  9.4املددددقع إىل بقيدددق هددددفزا املتميندددال ة دفددديض معددددل الفقدددر 
وسدد ل  ناميبيددا بددارافواج عددن أفاددال املمارسددات الدديت ميكددن أ  تتقاألزددا مددع البلدددا  األخددرمي ة 

  ه ا الش  .
وأثن  هولندا علآ بدارافواج باعتبارهدا ميندالا ة  دال االيدات الدوليدة حلقدوا اسنسدا .  -59

فيما يبدو  خ وات حمدددة حلمايدة سدالمة وحقدوا املددافع  فري أ ا لحظ  أنا مل تُتم  بعد  
  عن حقوا اسنسا .

وأيدددددت نيكددددارافوا جزددددود بددددارافواج اهلادفددددة إىل رعايددددة األطفددددال  وال ددددة الوطنيددددة ملنددددع  -60
السدددتغالل اانسددد  لألطفدددال واملدددراهق  والقاددداء عليدددا  والت دددورات اسهابيدددة ة ميددددا  التعلددديم 

  والتحصيال العلم .
وأعربد  الندرويا عدن القلدق إزاء ورود عددد كبدري مدن التقدارير الديت تفيدد بتعدرض املددافع   -61

عددن حقددوا اسنسددا  للتزديدددات والعتددداءات واملاددايقات والفتيددالت. وأثندد  علددآ بددارافواج 
  سنشائزا للية وطنية ملنع التع يب.

ن  واسصدددالحات اسداريدددة وأثنددد  باكسدددتا  علدددآ بدددارافواج لعتمادهدددا عددددداا مدددن القدددوا -62
  اهلادفة إىل تعزيز حقوا اسنسا  و ايتزا.

وأشددارت بنمددا إىل تعزيددز بددارافواج سطارهددا املعيددارج وامل سسدد  ملنددع التعدد يب والقاددداء  -63
  علآ الفقر وضما  احلق ة التعليم واحلق ة الصحة.

متابعددددة تنفيدددد   وأيدددددت بددددريو تنفيدددد  بددددارافواج لنظددددام رصددددد التوصدددديات مددددن أجددددال رصددددد -64
  ال اكرة التارخيية للمواطن .باستعادة التوصيات الصادرة عن الستعراض األول والتزامزا 

ورحبدد  الفلبدد  بنلغدداء عقوبددة اسعدددام ة بددارافواج وأشددادت جبزودهددا اهلادفددة إىل تعزيددز  -65
  و اية حقوا الشعوب األصلية.

يت أجر دددا بدددارافواج ة إطارهدددا الدسدددتورج وأشدددارت بولنددددا مدددع التقددددير إىل التغدددريات الددد -66
  والتشريع  وإىل إنشاء خدمة رعاية طبية شاملة ويسزال احلصول عليزا.

 2008وأشارت ال تغال  بقلق  إىل أنا مل يتم تعي  أم  مظامل ة بارافواج من  عدام  -67
  أم  املظامل ة املرتبة ألف قد ُعلق.ديوا  وأ  اعتماد 



A/HRC/32/9 

GE.16-05961 10 

يدددة كوريدددا ع دددة العمدددال الوطنيدددة بشددد   حقدددوا األشدددما  ذوج اسعاقدددة ورحبددد   زور  -68
  الس اتياية الوطنية ملنع عمال األطفال والقااء عليا و اية العمال املراهق .بو 

وقالدددد   زوريددددة مولدددددوفا إ ددددا تشدددداطر هيإددددات املعاهدددددات مشدددداعر قلقزددددا إزاء انتشددددار  -69
اصدددة فيمدددا يتعلدددق باألطفدددال الددد ين تددد اوح الحتاددداز السدددابق للمحاكمدددة علدددآ ن ددداا واسدددع  وخ

  سنة. 18و 16أعمارهم ب  
بالتزام بارافواج بنع اء األولوية للقااء علآ الفقر وبسياستزا اهلادفة  ورحب  سنغافورة -70

  إىل تعزيز املساواة ة احلقوا والفر  للرجال والنساء.
اللانة املعنية حبالت الختفاء وشاع  سلوفاكيا بارافواج علآ الع اا باختصا   -71

القسددرج ة النظددر ة البالفدددات الفرديددة  قتادددآ التفاقيددة الدوليدددة حلمايددة  يدددع األشددما  مدددن 
الختفاء القسرج. ورحب  سلوفاكيا بننشاء االيدة الوطنيدة ملندع التعد يب إل أ دا أشدارت إىل أندا 

بالتعد يب وأندا مل تدتم مسداءلة مدرتكا أعمدال  مل يتم التحقيق بقيقاا كافياا ة الدعاءات املتعلقة
  التع يب املساءلة الكافية.

املعددل العدا  للحمدال ة إزاء وقال  سلوفينيا أ ا تشارك البلدا  األخرمي مشاعر القلدق  -72
أوسدا  املراهقددات واملعددل العددا  لوفيدات األمزددات  وإ ددا تنادم إىل النددداء الد ج وجزتددا منظمددة 

 بية والعلم والينقافة )اليونسدكو( للتحقيدق ة  يدع العتدداءات الديت وقعد  علدآ األمم املتحدة لل
  الصحفي  والعامل  ة وسائط اسعالم.

عدددن القلدددق أل  بدددارافواج مل تعتمدددد حدددىت اا  قانونددداا ملكافحدددة أفريقيدددا وأعربددد  جندددوب  -73
للتزامددات الدديت قدددمتزا ة التمييددز يتماشددآ مددع املعددايري الدوليددة حلقددوا اسنسددا   علددآ الددرفم مددن ا

  ه ا الش  .
ونوه  إسبانيا باازود اليت ب لتزا بارافواج ة تنفي  التوصديات  كمدا تددل علدآ ذلد   -74

الزيددارات الدديت قددام هبددا املكلفددو  بوليددات ة إطددار اسجددراءات الاصددة مدد خراا وإنشدداء نظددام رصددد 
  التوصيات.

وأعربدددد  السددددويد عددددن القلددددق إزاء العنددددف القددددائم علددددآ نددددوع ااددددن  والعنددددف اانسدددد .  -75
وأشددارت إىل تقدددارير وردت مددد خراا وتفيدددد بدد   التمييدددز واسدددع النتشدددار وب نددا مل يُبددد ل جزدددد كبدددري 
للتصددددج لنتزاكدددات حقدددوا اسنسدددا  املرتكبدددة ضدددد املينليدددات واملينليددد  ومزدوجددد  امليدددال اانسددد  

  نسية وحامل  صفات اانس .ومغايرج اهلوية اا
وأشدارت سويسدرا إىل تعداو  بدارافواج البنداء مدع مفوضدية األمدم املتحددة السدامية حلقددوا  -76

اسنسا  واسجراءات الاصة واملنظمات الدوليدة األخدرمي. وقالد  إندا ل يدزال يسداورها القلدق إزاء 
  جترمي اسجزاض ة حالة الفتصاب أو سفاح القرىب.

طاجيكستا  إىل النزا املتماس  ال ج تتبعا بارافواج ة تعزيز و اية حقوا  وأشارت -77
  اسنسا  وإىل استعدادها للتعاو  مع االيات واسجراءات الدولية.
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  وأعربدددد   زوريددددة مقدددددونيا اليوفوسددددالفية سددددابقاا عددددن القلددددق إزاء سددددالمة الصددددحفي  -78
العنف املندز . وطلبد  معلومدات إضدافية عدن و ع  واستمرار وجود صور من ية لدور املرأة ة اجملتم

  ال وات اليت تزمع بارافواج اداذها من أجال اعتماد قانو  ملكافحة التمييز.
وأحاطدددد  تركيدددددا علمددددداا بدددداللتزام باسدددددتكمال عمليدددددة تعيدددد  أمددددد  مظدددددامل. وطلبددددد  إىل  -79

  ييز.بارافواج إع اء األولوية إىل اعتماد قانو  ملكافحة  يع أشكال التم
ونوه  أوكرانيا باش اك منظمات اجملتمع املدي ة تنفي  التوصيات وشداع  بدارافواج  -80

  علآ توفري املوارد ملشاركة  تمعات الشعوب األصلية.
وفيمددا رحبدد  اململكددة املتحدددة بدداازود الدديت تبدد هلا السددل ة التشددريعية للتصدددج للتمييددز   -81

افحدة التمييدز. وطلبد  اململكدة املتحددة معلومدات إضدافية حين  بدارافواج علدآ اعتمداد قدانو  ملك
  عن التدريب ا ملتعلق حبقوا اسنسا  املقدم للشرطة وللعسكري .

وقالدد  الوليددات املتحدددة األمريكيددة إ ددا ل تددزال تشددعر بددالقلق إزاء الفسدداد ة الق دداع   -82
ضدددد الصدددحفي  واملينليدددات  العدددام والقادددائ   واسدددتمرار العندددف القدددائم علدددآ ندددوع اادددن  والعندددف

  واملينلي  ومزدوج  امليال اانس  ومغايرج اهلوية اانسانية وحامل  صفات اانس .
ونوهددد  أوروفدددواج بننشددداء االيدددة الوطنيدددة ملندددع التعددد يب ومنصدددة اسن نددد  لرصدددد تنفيددد   -83

  م.وزيادة الشفافية ة احلك الفقرالتوصيات. وأشارت إىل التقدم احملرز ة احلد من 
ورحبدد  أوزبكسددتا  بالتقدددم احملددرز ة تنفيدد  التوصدديات  واعتمدداد خ ددة العمددال الوطنيددة  -84

حلقوا اسنسا   وإنشاء االية الوطنيدة ملندع التعد يب  والتصدديق علدآ صدكوك حقدوا اسنسدا   
  والتعاو  مع االيات الدولية حلقوا اسنسا .

ة احلقيقددة والعدالددة وتددوفري اادد  وضددمانات وأثندد  أرمينيددا علددآ بددارافواج للتزامزددا بنصددر  -85
عدم التكرار  ب را منزدا العد اا بداارائم املاضدية وإدانتزدا. وأشدارت إىل التقددم احملدرز ة احلدد 

  من الفقر.
وأعرب  اازائر عن تقدديرها للازدود اهلادفدة إىل التصددج لالجتدار بالبشدر والقاداء علدآ  -86

والاصة  ومكافحة أعمال التع يب والختفاء القسدرج  وتعزيدز  تسلط األقرا  ة املدارس العامة
 حقوا الشعوب األصلية.

وأعربدد  أنغددول عددن تقددديرها سنشدداء نظددام لرصددد تنفيدد  التوصدديات. وشدداع  بددارافواج  -87
  علآ املا  ة تعزيز احلقوا املدنية والسياسية للمرأة.

خ ددددط العمددددال الوطنيددددة وحيندددد  وشددددددت اامزوريددددة الدومينيكيددددة علددددآ تنفيدددد   تلددددف  -88
  بارافواج علآ مواصلة العمال املتعلق  شروع قانو  إنشاء وزارة للعدل وحقوا اسنسا .
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وشكرت بارافواج الوفود علآ ما أبدتا من اهتمام  وعلدآ مشداركتزا ة احلدوار ودعمزدا  -89
التعليقددات للتقدددم الدد ج حققتددا بددارافواج مندد  السددتعراض السددابق  كمددا ُيسددتدل علددآ ذلدد  مددن 

 والتوصيات اليت قدمتزا ه ه الوفود. 
ورداا علددآ التعليقددات واملسددائال الدديت أثددريت فيمددا يتعلددق بدداازود اهلادفددة إىل حماربددة الفقددر  -90

وبالستينمار الجتماع   أبرز رئي  ديدوا  أماندة التم ديط التقدا التدزام بدارافواج بادما  تكداف  
بالتم يط لستمدام األراض  وبالبيإة املستدامة. وقال الفر . وقدم معلومات عن براما تتعلق 

إ  اهلدا الرئيس  لل ناما الوطا للحد من الفقر هو زيادة دخال األشما  الادعفاء وأسدرهم 
ة  8وزيددادة فددر  حصددوهلم علددآ الدددمات الجتماعيددة. ومت دفدديض مسددتومي الفقددر املدددقع مددن 

. وزادت نسبة السكا  ال ين حيصدلو  علدآ 2013ة املائة ة عام  2إىل  2006املائة ة عام 
 . 2014ة املائة ة عام  81إىل  1997ة املائة ة عام  43مياه الشرب امل مونة من 

وأشار وزير العمال الجتماع  إىل التوصيات السدابقة املتعلقدة باألسدر واألشدما  ذوج  -91
صددلية واملوافقددة املسددبقة واملسددتنرية اسعاقددة وبددراما التحددويالت النقديددة واملشدداورات مددع الشددعوب األ
ة اجتماعيددددة واسددددع حصددددال علددددآ هلدددد ه الشددددعوب. فقددددال إ  برندددداما تكوبددددورا  وهددددو برندددداما  ايدددد

إدارة  17للمنظمددة الدوليددة لتوحيددد املقددايي  املتعلددق بددنظم اسدارة اايدددة  يشددمال  9001 املعيددار
ا بدددعم مددن مفوضددية األمددم ة املائددة مددن البلددديات. ومت وضددع أحددد مكونددات هدد ا ال نددام 80و

املتحددة السدامية حلقدوا اسنسددا  ة بدارافواج هبددا تعزيدز اشدد اك الشدعوب األصدلية مدن خددالل 
 بروتوكول للموافقة احلرة واملسبقة واملستنرية. 

كد    2013الجتماعيدة أ  الدوزارة أُنشدإ  ة عدام والاما  وذكر وزير العمال والعمالة  -92
العمددال والعمالددة. وقددد قامدد  ب نشدد ة ترمدد  إىل ضددما  احلددق ة العمددال تركددز علددآ  ايددة العمددال و 

الالئددددق وظددددروا العمددددال الالئقددددة. ورداا علددددآ التعليقددددات الدددديت أدلدددد  هبددددا كولومبيددددا  أشددددار إىل أ  
بارافواج سدند  مد خراا القدانو  املتعلدق بالعمدال املندزلي   الد ج يرفدع احلدد األدي لألجدور ويسدعآ 

الدديت أثار ددا بلايكددا وشدديل   . وفيمددا يتعلددق بقاددية عمددال األطفددالتماعيددةإىل ضددما  احلمايددة الج
وكوبددا  أشددار إىل أ  القددانو  املعددا باألطفددال واملددراهق  حيظددر عمددال األطفددال الدد ين يقددال عمددرهم 

سنة. وقد جعل  الوزارة مكافحة عمال األطفال إحدمي أولويا ا وه  تعمال لستإصال  14عن 
لسدددنوات القادمدددة. ومت أياددداا تعزيدددز اللاندددة الوطنيدددة ملندددع عمدددال ا ةأسدددوأ أشدددكال عمدددال األطفدددال 

األطفال والقااء عليا. و ح  بارافواج ة القااء علدآ عمدال األطفدال ة ق داع إنتداج الق دن 
 سيما أثناء قيامزن بنرضاع أطفاهلن.  واعتمدت تشريعاا بش    اية األمزات العامالت  ول

شدما  ذوج اسعاقدة عدن اازدود املب ولدة لادما  أ  وبد  وزيدر حقدوا اسنسدا  لأل -93
تكددددو   ايددددة حقددددوا اسنسددددا  لألشددددما  ذوج اسعاقددددة القاسددددم املشدددد ك اميددددع السياسددددات 

  األمانددة الوطنيددة حلقددوا اسنسددا  لألشددما  ذوج   رُقديدد2015دمات العامددة. ففدد  عددام والدد
األشدددما  ذوج اسعاقدددة  الددديت اسعاقدددة إىل مسدددتومي وزارة. كمدددا أُنشدددإ  اللاندددة الوطنيدددة حلقدددوا 

يشددارك فيزددا األشددما  ذوو اسعاقددة واجملتمددع املدددي مشدداركة كاملددة ة اددداذ القددرارات. ووضددع  
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بارافواج خ دة عمدال وطنيدة حلقدوا األشدما  ذوج اسعاقدة  بددعم مدن مفوضدية األمدم املتحددة 
  ال دددة وتقيددديم لرصدددد تنفيدددالسدددامية حلقدددوا اسنسدددا . وتقدددوم بدددارافواج حاليددداا بوضدددع م شدددرات 

. وقددددد سدددداعدت خ ددددة العمددددال علددددآ إبددددراز قاددددية األشددددما  ذوج اسعاقددددة. وسددددتتمكن ت ثريهددددا
بدددارافواج  عدددن طريدددق ال دددة  مدددن ضدددما  التعلددديم الشدددامال واملتمدددايز لألشدددما  ذوج اسعاقدددة. 
وهرج وضع كتيب بش   إمكانية وصول األشما  ذوج اسعاقة وتعميمدا علدآ  يدع املددارس. 

إىل ذلددد   أنشددد ت بدددارافواج شدددبكة مدددن مدددوظف  التصدددال التدددابع  للدولدددة لتشدددايع وباسضدددافة 
و ددا قددائم علددآ احلقددوا ة عملزددم. ويعتدد  التقدددم احملددرز نتدداج شددراكة بدد  جامعددة اسددتمدام لغددة 

 الدولة واجملتمع املدي  بدعم من التعاو  الدو . 
وأشددار وزيددر شدد و  األطفددال واملددراهق  إىل التعليقددات الدديت تتندداول العنددف ضددد األطفددال  -94

واملراهق  فقال إ  اللانة الوطنية ملنع ممارسة العنف ضدد األطفدال واملدراهق  والتصددج هلدا علدآ 
ة إطدددار متابعدددة دراسدددة األمدددم املتحددددة املتعلقدددة بدددالعنف  2013حندددو شدددامال قدددد أنشدددإ  ة عدددام 

ضددد األطفددال. وهدد  تاددم م سسددات تابعددة للدولددة ومنظمددات اجملتمددع املدددي الدديت تعمددال  املمددارس
معاا ملنع ممارسة العنف ضد األطفال وحلمايدة األطفدال ضدحايا العندف وتدوفري الرعايدة هلدم. وهدرج 
صوغ مشروع قانو  بش    اية األطفال من  يع أشكال املعاملة القاسية والالإنسدانية واملزيندة  

 ذلددد  العقددداب البددددي  ولتعزيدددز املمارسدددات اايددددة ة  دددال تربيدددة األطفدددال. وهنددداك خدددط  دددا ة
ساعة لتقددمي الشدكاومي وتلقد  اسرشدادات. وأبددي   24هاتف   اي متاح لألطفال علآ مدمي 

مق حددددات تشددددريعية لتعددددديال اسطددددار اانددددائ  فيمددددا يتعلددددق بقاددددايا العتددددداءات اانسددددية. ولدددددمي 
   السددياحة اانسددية يزدددا إىل منددع  يددع أشددكال الجتددار بالبشددر  سدددواء بددارافواج تشددريع بشدد

داخددددال البلددددد أم خارجددددا  ومعاقبددددة ااندددداة. وأطلقدددد   ددددالت توعيددددة تسددددتزدا مسدددد و  الدولددددة 
واملددواطن   وخاصددة ة املندداطق احلدوديددة والسددياحية. ووضددع  أيادداا بددراما شدداملة لتددوفري الرعايددة 

  رفع  السن القانونية اليت هوز فيزدا 2015دور اسيواء. وة عام لاحايا الجتار   ا ة ذل  
األعمدال ة فإة ف التشريع عمال األطفال وصن    سنة 18إىل العمال املنز  استمدام األطفال ة 

لتعدددديال التشدددريع الكدددونغرس وجتدددرج حاليددداا مناقشدددات ة     عمدددال األطفدددال جرميدددةال دددرة. واعتُددد
 املتعلق بالتبا. 

د  املدددير العددام للتم دديط ال بددوج ة وزارة ال بيددة والينقافددة عددن زيددادة التمويددال مددن وبدد -95
. ويتمينددال أحددد  ددالت العمددال ذات 2012أجددال تددوفري تعلدديم وحبددو  جيدددج النوعيددة مندد  عددام 

ال فولدددة املبكدددرة وتقدددمي خددددمات الددددعم ذات النوعيددة اايددددة لألطفدددال أثندداء األولويددة ة التعلددديم 
سديما ة املنداطق الريفيدة.  سن الينالينة  ووضع منزايدة جديددة للتعلديم فدري الرألد   ولاعتباراا من 
ة املائددة. فددري أ  معدددل التحدداا  98  بلددم معدددل اللتحدداا بددالتعليم البتدددائ  2014 وة عددام

سددددنة باملدرسددددة يظددددال يشددددكال أحددددد التحددددديات.  17و 15األطفددددال الدددد ين يدددد اوح عمددددرهم بدددد  
التعلددددديم ة بسددددد  فدددددر  وصدددددول األطفدددددال إىل املددددددارس مدددددن خدددددالل وسدددددا   اسددددد اتيايات 

السدددتينمار ة الكتدددب املدرسدددية وتدددوفري األدوات التعليميدددة لألطفدددال. وتسدددتينمر بدددارافواج اا  ة 
التدددريب التقددا وتنويددع الدد اما ال بويددة وبددراما التدددريب املزددا. وإضددافة إىل ذلدد   هددرج تنفيدد  
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سددديما ة  دددال ال بيددددة  والبندددات  ول للبنددد ل الددد ايت التدددددره  برنددداما وطدددا يعددد ا بالسدددتقال
 اانسية وش و  الصحة اس ابية. 

ورحدددب رئددي  وحدددة حقددوا اسنسددا  ة وزارة الصددحة والرعايددة الجتماعيددة بالتوصدديات  -96
سدددديما التوصدددديات املقدمددددة مددددن بلايكددددا وكولومبيددددا وكازاخسددددتا   املتعلقددددة بدددداحلق ة الصددددحة  ول

كسددي  وهولندددا وتركيددا واململكددة املتحدددة. وقددال إ  معااددة أوجددا الالمسدداواة تت لددب اسددتاابة وامل
قويددة ومنزايددة؛ وإ  ال ددط والدد اما الدديت أُعدددت خددالل السددنوات األخددرية قددد ركددزت علددآ ر يددة 
مش كة و ا اس اتيا  يقوما  علآ الواقع القائم علآ املسدتومي الدوطا. وتقدوم بدارافواج بتنفيد  

  الددديت تلدددا الحتياجدددات 2018إىل  2014 دددة الوطنيدددة للصدددحة اانسدددية واس ابيدددة للفددد ة ال
األساسية للسكا . وه  تتبع  ااا يقوم علآ حقوا اسنسدا  وتركدز علدآ سدبعة  دالت رئيسدية 
تشددكال جددزءاا مددن سياسددة الرعايددة الصددحية  ومنزددا بشددكال خددا  إمكانيددة وعدالددة احلصددول علددآ 

وجددودة هددد ه الدددمات. وقُدددم  أيادداا معلومدددات عددن  ددالت أخددرمي ميندددال الدددمات الصددحية  
  والوقايددددة مددددن األمددددراض املنقولددددة جنسددددياا ورصددددد هدددد ه اادددددد خ ددددط الرعايددددة الصددددحية للمواليددددد

األمراض  والوقاية من سرطا  اليندج وكشفا ومعااتدا  والوقايدة مدن العندف املندز  والعندف القدائم 
لألشددما  املعرضدد  هلدد ا العنددف  واازددود اهلادفددة إىل خفددض  علددآ نددوع ااددن  وتددوفري الرعايددة

 عدد حالت احلمال املبكر واحلد من انتشار األمراض املنقولة جنسياا ة أوسا  الشباب. 
جمللدد  الندددواب عدددن عمليدددة انتقددداء أمددد   ةوبددد  مستشدددار اندددة حقدددوا اسنسدددا  التابعددد -97

. وينظددددر اجمللدددد  حاليدددداا ة 2016ج ة عددددام املظددددامل ااديددددد ونائددددب أمدددد  املظددددامل  الدددديت سددددتار 
اق احددد  يزددددفا  كال دددا إىل ضدددما  ممارسدددة السدددكا  اميدددع حقدددوقزم ممارسدددة كاملدددة علدددآ قددددم 
املساواة ودو  متييز  متاشياا مع املعايري الدولية حلقوا اسنسا  الديت صددق  عليزدا بدارافواج. وة 

امن  اية شاملة للمرأة من  يع أشكال   سينظر اجملل  أيااا ة مشروع تشريع ي2016عام 
العنف. وهرج حالياا حبث مشروع قانو  يتعلق باسطار القانوي ال ج يدنظم اسدتمدام اسن ند . 
وتبددد ل حاليددداا جزدددود لوضدددع تشدددريع بشددد   حريدددة التعبدددري و ايدددة الصدددحفي . وطلبددد  بدددارافواج 

 عبري  التابع ملنظمة الدول األمريكية. التعاو  ة ه ه الصدد من املقرر الا  املعا حبرية الت
ورداا علددآ التعليقدددات الددديت أبددد ا عددددة وفدددود بشدد   قادددية إنشددداء إطددار م سسددد  لتعزيدددز  -98

و ايدددة حقدددوا اسنسدددا   بدددد  املددددير العدددام املعدددا حبقدددوا اسنسدددا  ة وزارة العددددل عدددن عددددة 
قددانو  بشدد   إنشدداء وزارة مبددادرات  منزددا خ ددة العمددال الوطنيددة حلقددوا اسنسددا  ووضددع مشددروع 

العدددل وحقددوا اسنسددا . ومتدد  مواءمددة كددال مددن تعريددف التعدد يب وتعريددف الختفدداء القسددرج ة 
التشددريع احمللدد  مددع املعددايري الدوليددة حلقددوا اسنسددا . وأُنشددآ فريددق وطددا للبحددث عددن األشددما  

حبدو   2013وبديد هويتزم. وجتدرمي مند  أيار/مدايو  1989و 1954ال ين اختفوا ب  عام  
 34 موعدددا  مدددا وبقيقدددات بشددد   أشدددما  حمتملددد  ومقدددابر  اعيدددة. ومت حدددىت اا  اسدددتمراج

مت إنشداء قاعدددة بياندات لفإدات دم أفددراد أسدرهم. وتعمدال بددارافواج  كمدا  ألشدما   تفدد  ترفدا
 علآ وضع خ ة سصالح الساو   تركز علآ إعادة الدما الجتماع . 
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حمكمددة العدددل العليددا عرضدداا مددوجزاا للمسددتادات ة مي لدددوقدددم مدددير حقددوا اسنسددا   -99
قاددية مارينددا كيددو. ونظمدد  بددارافواج ندددوة عددن الفسدداد ووضددع اازدداز القاددائ  م شددرات كميددة 
ونوعيددة بشدد   إمكانيددة الحتكددام إىل العدالددة ضددمن إطددار تنفيدد  أنظمددة برازيليددا املتعلقددة بنمكانيددة 

بقادية احلدب  الوقدائ   بددث  بدارافواج  يتعلدق وفيمدااحتكام األشدما  الادعفاء إىل العدالدة. 
  اعتمدددت احملكمددة 2015 عددام عددن املبددادرات الراهنددة اهلادفددة إىل إصددالح النظددام اازائدد . ففدد 

العليا مباد  بش   العدالة سصدالحية وفقداا سعدال  ليمدا املتعلدق بالعدالدة اسصدالحية لألحددا . 
زددددود يرمدددد  إىل مواءمددددة نظددددام العدالددددة الددددا  وإضددددافة إىل ذلدددد   جتددددرج حاليدددداا مشدددداورات ة  

 بالشعوب األصلية مع نظام العدالة العادج. 
وشدددكر مميندددال املعزدددد الدددوطا لشددد و  الشدددعوب األصدددلية املشدددارك  علدددآ الهتمدددام الددد ج  -100

أبدتا عدة وفود بشد   حالدة  تمعدات الشدعوب األصدلية ووضدع سياسدات عامدة بشد   الشدعوب 
وقددال إنددا هددرج حاليدداا النظددر ة مشددروع قددانو  ل قيددة املعزددد إىل مسددتومي  األصددلية ة بددارافواج.

تُبدددد ل اا  جزددددود للتصدددددج للشددددوافال املتعلقددددة بصددددحة الشددددعوب األصددددلية وضددددما   كمددددا  وزارة.
بقاددايا األراضدد   يتعلددق فيمدداإمكانيددة حصددوهلا علددآ املزيددد مددن فددر  التعلدديم الشددامال للاميددع. و 

الستعراض الدورج الشامال السابق  أُنشآ نظدام لتسدايال سدندات و تابعة التوصيات املقدمة ة 
  أُنشددددآ اجمللدددد  الددددوطا لتعلدددديم 2015 عددددام وة ال بديددددد الزدواجيددددة احملتملددددة.األراضدددد  يسددددزد 

الشدددعوب األصدددلية. وقُددددم  أياددداا معلومدددات عدددن تدددوفر اسذاعدددات احملليدددة والستشدددارات املسدددبقة 
 ارات. واش اك الشعوب األصلية ة اداذ القر 

 وة التام شكر رئي  الوفد  يع الدول املشاركة علآ اهتمامزا ببارافواج.  -101

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

المبينة أدناه، وهيي و  نظرت باراغواي في التوصيات المقدمة خالل جلسة التحاور -102
 تحظى بتأييدها:
االختياري للعهد الدولي الخاص النظر في التصديق على البروتوكول  102-1

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )أوروغواي(؛ التصديق على البروتوكول 
االختيييياري للعهيييد اليييدولي الخييياص بيييالحقوق االقتصيييادية واالجتماعيييية والثقافيييية 

 )جيبوتي( )فرنسا( )غانا( )الجبل األسود( )البرتغال(؛

البروتوكيول االختيياري التفاقيية حقيوق اتخاذ خطوات للتصديق على  102-2
الطفييل المتعلييق بييتجراء تقييديت البالغييات )سييلوفاكيا(؛ التصييديق علييى البروتوكييول 
االختيييياري التفاقيييية حقيييوق الطفيييل المتعليييق بيييتجراء تقيييديت البالغيييات )البرتغيييال( 

 )الجبل األسود(؛

__________ 

 مل ُبر ر الستنتاجات والتوصيات. **
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تشييجيا التصييديق علييى اتفاقييية متافحيية التمييييز فييي مجييال التعليييت  102-3
)العراق(؛ النظر في توصية اليونسيتو الداعيية ىليى التصيديق عليى اتفاقيية متافحية 
التمييز في مجال التعليت )نيتياراغوا(؛ التصيديق عليى اتفاقيية متافحية التميييز فيي 

 )جنوب أفريقيا( )أوزبتستان( )البرتغال( )غانا( )هندوراس(؛ مجال التعليت

مين االتفاقيية الدوليية  14ادة تقديت اإلعالن المنصوص عليه في الم 102-4
 بشأن القضاء على جميا أشتال التمييز العنصري )جنوب أفريقيا(؛

االنتهاء بسرعة من عملية التصديق على تعديالت كمبياال عليى نظيا   102-5
روما األساسي بغية المساهمة في تفعييل اختصياص المحتمية الجنا يية الدوليية فيي 

 )ليختنشتاين(؛ 2017 عا  النظر في جريمة العدوان في

تشريا إلعمال نظا  روما األساسيي للمحتمية الجنا يية الدوليية ىقرار  102-6
 في القانون المحلي )جيبوتي(؛

التشجيا على اعتماد مشروع قانون بشأن تنفيذ نظا  روما األساسي  102-7
 في األجل القصير )غواتيماال(؛

ن خييييالل تتييييييف ترسيييييت التزامهييييا بالمحتميييية الجنا ييييية الدولييييية ميييي 102-8
 تشريعاتها الوطنية ما نظا  روما األساسي )بيرو(؛

مراجعيية تشييريعها الجنييا ي لتضييمينه تعريفيياا للتعييذيب يطييابق التعريييف  102-9
 العقوبية القاسيية أو الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغييره مين ضيروب المعاملية

 المهينة )هندوراس(؛ أو الالىنسانية أو

ميييل عليييى مواءمييية سياسييياتها وقوانينهيييا الوطنيييية المتعلقييية مواصيييلة الع 102-10
بالطفييل مييا أحتييا  اتفاقييية حقييوق الطفييل وبروتوكوالتهييا التييي أصييبح  طرفيياا فيهييا 

 )نيتاراغوا(؛

 العميييييل عليييييى وضيييييا قيييييوانين بشيييييأن حقيييييوق األطفيييييال والميييييراهقين، 102-11
 سيما في مجال الصحة )مصر(؛ وال

تنفييييذ النظيييا  اليييوطني بشيييأن الحمايييية الشييياملة ل طفيييال والميييراهقين  102-12
والنهيييوض بهيييت، ميييا االهتميييا  باالتجيييار بالبشييير وبالصيييحة الجنسيييية واإلنجابيييية  
واعتماد تشريا لحماية حقوق األطفال غير المسجلين وىزالة العقبات القا مة أما  

 تسجيل األطفال )كندا(؛

 يتعليق فيميامتعلق بظروف العمل وخاصة تحسين التشريا المحلي ال 102-13
 بالمرأة والشباب )الترسي الرسولي(؛
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تعزيز جهودها الهادفة ىلى ىنشاء المؤسسية الوطنيية لحقيوق اإلنسيان  102-14
وفقييياا لمبيييادس بييياريس وبمشييياركة كاملييية للمجتميييا الميييدني )ىندونيسييييا(؛ التعجييييل 

ص الميزانيييية الالزمييية ليييه تزوييييد دييييوان أميييين المظيييالت بيييالموخفين وتعزييييزه بتخصييييب
 )ىثيوبيا(؛

اتخاذ جميا التدابير الالزمة لضمان تنفيذ والية ديوان أمين المظيالت  102-15
 تنفيذاا كامالا )فرنسا(؛

تعزيييز قييدرات ديييوان أمييين المظييالت مييا ىتاحيية ىمتانييية الوصييول ىليييه  102-16
 لجميا المواطنين )هايتي(؛

والبشييييرية التافييييية للمؤسسييييات الوطنييييية تخصيييييص المييييوارد المالييييية  102-17
 لحقوق اإلنسان )قيرغيزستان(؛

اتخاذ جميا التدابير الالزمة لتعزييز دور دييوان أميين المظيالت وعمليه  102-18
 )ناميبيا(؛

 عملية تعيين أمين مظالت جديد )ىسرا يل(؛بالتعجيل  102-19

نقض  والية تعيين أمين مظالت جديد دون مزيد من التأخير بعد أن ا 102-20
، مييا ضييمان امتثييال المؤسسيية امتثيياالا  2008 عييا  صيياحب المنصييب الحييالي فييي
 كامالا لمبادس باريس )ألمانيا(؛

وضييا اللمسييات األخيييرة فييي أقييرب وقيي  علييى عملييية تعيييين أمييين  102-21
 المظالت وضمان امتثال المؤسسة امتثاالا كامالا لمبادس باريس )كازاخستان(؛

ظييالت وضييمان امتثييال المؤسسيية امتثيياالا كييامالا لمبييادس تعيييين أمييين م 102-22
 باريس )البرتغال( )جنوب أفريقيا(؛

االنتهاء في أقيرب وقي  ممتين مين العمليية الداخليية الالزمية لتعييين  102-23
 أمين المظالت الجديد )ىسبانيا(؛

مواصلة عملية انتقاء أمين مظالت جديد، بغية تعيينه فيي أقيرب وقي   102-24
 ماشياا ما المقتضيات الدستورية ومبادس باريس )أوروغواي(؛ممتن، ت

اإلسراع في العملية المتعلقة بتنشاء األمانة الوطنية لشؤون الشيعوب  102-25
 األصلية )جورجيا(؛

 El Institutoتعزييييييز المعهيييييد اليييييوطني لشيييييؤون الشيييييعوب األصيييييلية ) 102-26

Paraguayo del Indígena, INDIوالهيتليييي واليييوخيفي  ( علييى المسيييتوش التشييريعي
 )هايتي(؛
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االنتهيياء ميين عملييية ىنشيياء األمانيية الوطنييية لشييؤون الشييعوب األصييلية  102-27
 )بيرو(؛

مضييياعفة جهودهيييا لصيييياغة خطييية العميييل الوطنيييية لحقيييوق اإلنسيييان  102-28
 )ىندونيسيا(؛

مواصيييلة زييييادة تحسييييين حمايييية وتعزيييييز حقيييوق اإلنسييييان فيييي البلييييد  102-29
 )أذربيجان(؛

 مييييا االعتيييييراف باعتمييييياد خطييييية العميييييل الوطنيييييية لحقيييييوق اإلنسيييييان، 102-30
 ىطار تنفيذها، القيا  بحمالت توعية وتعزيز احترا  حقوق اإلنسان )ىسبانيا(؛ وفي

تطبييييق سياسييييات عاميييية تتيييي  المسيييياواة بييييين الجنسيييين فييييي الحييييياة  102-31
 السياسية واالقتصادية في البلد )شيلي(؛

 مرأة والطفل والشعوب األصلية )اليونان(؛مواصلة تعزيز حقوق ال 102-32

مواصلة وضا سياسات لضيمان تمتيا المثلييات والمثلييين ومزدوجيي  102-33
المييل الجنسييي ومغيايري الهوييية الجنسييانية وحياملي صييفات الجنسيين تمتعيياا كييامالا 

 بالحقوق والمساواة )ىسرا يل(؛

بعية التوصييات مواصلة الجهيود لتنفييذ نظيا  المعلوميات الخياص بمتا 102-34
 الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان )ىكوادور(؛

ىشراك المجتما المدني في متابعة عملية تنفيذ توصيات االستعراض  102-35
 الدوري الشامل )بولندا(؛

مشييروع قييانون متافحيية التمييييز المطييرو  فييي قييرار ىعطيياء األولوييية إل 102-36
ومراجعيية القييوانين القا ميية لضييمان ، 2015التييونغرس فييي تشييرين الثيياني/نوفمبر 

 اتساقها ما أهداف مشروع القانون )أستراليا(؛

ضييمان اعتميياد وتنفيييذ قييانون لمتافحيية التمييييز يتماشييى مييا المعييايير  102-37
 الدولية لحقوق اإلنسان )اليونان(؛

 نحييو اعتمياد قييانون شيامل لمتافحيية جمييا أشييتال التمييييز،المضيي  102-38
القا ت على أسياس المييل الجنسيي والهويية الجنسيانية، يحظير في ذلك التمييز  بما

 جميا أشتال التمييز في المجاالت العامة والخاصة ويعاقب عليها )شيلي(؛

دعييت تقييديت مشييروع قييانون جديييد لمتافحيية جميييا أشييتال التمييييز  102-39
 )كوبا(؛
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اعتميياد وتنفيييذ تشييريا شييامل لمتافحيية التمييييز يتماشييى مييا المعييايير  102-40
 الدولية لحقوق اإلنسان )سلوفينيا(؛

التشييييجيا علييييى اعتميييياد وتنفيييييذ تشييييريا لمتافحيييية جميييييا أشييييتال  102-41
التميييز، امتثيياالا للمعييايير الدوليية لحقييوق اإلنسييان وتماشيياا مييا التزامييات بيياراغواي 

 )غواتيماال(؛ 

تقيييديت مشيييروع قيييانون لمتافحييية العنصيييرية والتميييييز العنصيييري وكيييره  102-42
وجميييا أشييتال التعصيب المتصييلة بييذلك ىلييى البرلميان ودعييت ىقييراره فييي  األجانيب

 أقرب وق  ممتن )البرازيل(؛

اعتميياد التييدابير التشييريعية والسياسيياتية الالزميية لمتافحيية أي شييتل  102-43
من أشتال التمييز، بوسا ل منها ضمان ىمتانيية االحتتيا  ىليى العدالية واالعتيراف 

 ب )هندوراس(؛بحق الضحايا في الجبر المناس

اعتماد قانون يحظر جميا أشتال التميييز ضيد مجتمعيات الشيعوب  102-44
األصييلية ويضييمن ىمتانييية حصييول المتحييدثين باللغيية الغوارانييية علييى تعليييت شييامل 

 جيد النوعية )جمهورية ىيران اإلسالمية(؛

النظر، من خالل ىجراء حوار بين الدولة وجهات فاعلة غيير الدولية،  102-45
عداد مشروع قانون لمتافحة التمييز يتفل الضمانات األساسية لعد  التميييز في ى

ولمنا جميا أشتال التمييز ضد جميا التا نات البشرية والمعاقبة عليها، تماشيياا 
مييا المعييايير الر يسييية للصييتوك الدولييية لحقييوق اإلنسييان التييي أصييبح  بيياراغواي 

 طرفاا فيها )أوروغواي(؛

يحظييير صيييراحة العقييياب البيييدني ل طفيييال فيييي جمييييا  األخيييذ بقيييانون 102-46
 األماكن )بولندا(؛

اعتميياد تشييريا يحظيير بشييتل واضيي  جميييا أشييتال العقيياب البييدني  102-47
 ل طفال في جميا األماكن )جمهورية ىيران اإلسالمية(؛

 مواصلة العمل على تمتين المرأة )باكستان(؛ 102-48
 اة بين الرجل والمرأة )مصر(؛القضاء على جميا أشتال الالمساو  102-49

مواصييييلة وضييييا وتنفيييييذ سياسييييات تتضييييمن منظييييورات جنسييييانية فييييي  102-50
والعميل عليى تمتيين وتقيد  النسياء الليواتي يعشين فيي المنياطق  ،السياسات العامة
 الريفية )سنغافورة(؛

ىقييرار قييانون شيييامل لتعزيييز المسييياواة بييين الجنسيييين، يتضييمن توعيييية  102-51
 ف الجنساني وحرية الميل الجنسي، بين قضايا أخرش )ىسبانيا(؛بقضايا مثل العن



A/HRC/32/9 

GE.16-05961 20 

فيهيا التميييز القيا ت  بميا اعتماد قيانون يحظير جمييا أشيتال التميييز، 102-52
 الميل الجنسي والهوية الجنسانية )جنوب أفريقيا(؛أساس على 

فيي ذليك التميييز  بميا اعتماد قانون لمتافحة جميا أشتال التمييز، 102-53
 الجنسي والهوية الجنسانية )السويد(؛الميل على القا ت 

فييي ذلييك التميييز القييا ت علييى الميييل  بمييا سين تشييريا يحظيير التميييز، 102-54
 الجنسي والهوية الجنسانية )كندا(؛

فيي  بما اعتماد قانون لمتافحة التمييز ومنا التمييز بجميا أشتاله، 102-55
الهوية الجنسيانية، والمعاقبية علييه ذلك التمييز القا ت على أساس الميل الجنسي و 

 )األرجنتين(؛

فييي ذلييك الحظيير الشييامل للتمييييز  بمييا ىقييرار تشييريا يحظيير التمييييز، 102-56
القا ت على أساس المييل الجنسيي والهويية الجنسيانية )المملتية المتحيدة لبريطانييا 

 العظمى وآيرلندا الشمالية(؛

مراجعييية جمييييا أنيييواع األحتيييا  التيييي يمتييين أن تفضيييي ىليييى ممارسييية  102-57
التمييييييز ضييييد المثليييييات والمثليييييين ومزدوجييييي الميييييل الجنسييييي ومغييييايري الهوييييية 
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وكذلك مراجعة أحتا  قانون العمل التي قد 

 تضر بالعاملين المنزليين )كولومبيا(؛

فييي ذلييك التمييييز القييا ت  بمييا ل التمييييز،تعزيييز متافحيية جميييا أشييتا 102-58
 الهوية الجنسانية )فرنسا(؛ أو على الميل الجنسي

ضييييمان ىصييييدار شييييهادات والدة لجمييييييا األطفييييال المولييييودين فيييييي  102-59
 أراضيها، بصرف النظر عن وضا والديهت )بولندا(؛

زييييييادة تحسيييييين نظيييييا  تسيييييجيل اليييييوالدات ليييييديها وضيييييمان ىصيييييدار  102-60
 لجميا األطفال المولودين في أراضيها )تركيا(؛شهادات والدة 

زييييادة الجهيييود الهادفييية ىليييى ضيييمان تسيييجيل والدة جمييييا األطفيييال  102-61
 المولودين في باراغواي )المتسيك(؛

ضيييمان تماشيييي جمييييا أنشيييطة المراقبييية التيييي تقيييو  بهيييا الدولييية ميييا  102-62
ات األساسيييية القيييانون اليييدولي لحقيييوق اإلنسيييان وعيييد  مساسيييها بيييالحقوق والحريييي

 للمواطنين )ليختنشتاين(؛

اتخيييييياذ التييييييدابير الالزميييييية التييييييي تتفييييييل مراقبيييييية عمليييييييات وكيييييياالت  102-63
االسييتخبارات ميين جانييب آلييية ىشييراف مسييتقلة بغييية ضييمان الشييفافية والمسيياءلة 

 )ليختنشتاين(؛
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 مواصلة العمل على تحسين أوضاع السجون )ىسبانيا(؛ 102-64

بير لتحسين حالة نظا  السجون في البليد تماشيياا مواصلة اعتماد تدا 102-65
 ما المعايير الدولية )باكستان(؛

زييييادة المييييوارد للتصيييدي للعنييييف القيييا ت علييييى أسييياس نييييوع الجيييينس  102-66
 )أستراليا(؛

منييا جميييا أشييتال العنييف ضييد النسيياء والبنييات، وبخاصيية االعتييداء  102-67
قييانون لمنييا العنييف ضييد المييرأة الجنسييي والعنييف المنزلييي، بوسييا ل منهييا اعتميياد 

 والمعاقبة عليه والقضاء عليه )النمسا(؛

العنيييف ضيييد الميييرأة ممارسييية ضيييمان ىقيييرار التشيييريا القاضيييي بمنيييا  102-68
 والقضاء عليه )بلجيتا(؛

ضييمان اعتميياد قييانون شييامل بشييأن العنييف ضييد المييرأة )دوليية بوليفيييا  102-69
 المتعددة القوميات(؛

ا وتجريت جميا أشيتال العنيف ضيد الميرأة، وتيوفير ىقرار تشريا لمن 102-70
 التدريب والتثقيف لضمان ىنفاذه فعلياا )كندا(؛

تنفييذ التشيريا المتعلييق بمتافحية العنييف والتميييز ضييد الميرأة تنفيييذاا  102-71
 شامالا، ما اتباع منظور جنساني )كوستاريتا(؛

د المييييرأة العمييييل علييييى ىقييييرار القييييانون الشييييامل المتعلييييق بييييالعنف ضيييي 102-72
 )كوبا(؛

تعزيييز وتسييريا اإلجييراءات التشييريعية والتربوييية لمنييا ممارسيية العنييف  102-73
 سيما العنف المنزلي )جيبوتي(؛ وال ضد النساء والبنات،

اتخيياذ جميييا التييدابير الالزميية لتعزيييز حقييوق المييرأة ومتافحيية العنييف  102-74
 المنزلي )فرنسا(؛

قضيياء علييى العنييف ضييد المييرأة وىلييى تعزيييز التشييريا الهييادف ىلييى ال 102-75
 متافحة التمييز القا ت على أساس المعتقدات الدينية )ىسرا يل(؛

تعزيز الجهود الهادفة ىليى منيا ومتافحية جمييا أشيتال العنيف ضيد  102-76
فييي ذلييك العنييف المنزلييي واالعتييداء الجنسييي، وتنفيييذ التشييريا الييذي  بمييا المييرأة،

 يذاا فعلياا )ىيطاليا(؛اعُتمد مؤخراا في هذا المجال تنف
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مراجعييييية التشيييييريعات والبيييييرامو القا مييييية لمنيييييا واست صيييييال العنيييييف  102-77
واالسييييتغالل الجنسييييي ضييييد األطفييييال والمييييراهقين، وضييييمان اتفاقهييييا مييييا أفضييييل 

 الممارسات الدولية )ىيطاليا(؛

مواصييلة زيييادة جهودهييا لمتافحيية جميييا أشييتال العنييف ضييد المييرأة  102-78
 خستان(؛متافحة فعالة )كازا

تعزيز األحتا  الهادفة ىلى حماية الميرأة، وخاصيةا مين خيالل اعتمياد  102-79
 مشروع قانون يهدف ىلى منا ممارسة العنف ضد المرأة )المغرب(؛

فيييي ذليييك التيييدابير التشيييريعية، لمنيييا  بميييا اتخييياذ الخطيييوات الالزمييية، 102-80
 ممارسة العنف ضد المرأة والقضاء عليه )ناميبيا(؛

في ذلك تيوفير الميوارد  بشأن االنتهاكات، بمااتخاذ تدابير ىضافية،  102-81
، والتصيدي للعنيف ب المناسيباللجيوء ىليى المحياكت والعقيا ةوالمسياعدة وىمتانيي

 الجنسي والعنف الزوجي واستغالل النساء والبنات )هولندا(؛

 منا ممارسة التمييز والعنف ضد الف ات الضعيفة والمهمشة )بنما(؛ 102-82

بييذل المزييييد مييين الجهيييود لمنيييا جمييييا أشيييتال العنيييف ضيييد النسييياء  102-83
سيما االعتداء الجنسي والعنف المنزلي، وذلك باعتماد قانون شامل  وال والبنات،

لمتافحة العنف ضد النساء فضالا عن تقديت المساعدة للضحايا وضمان تعافيهت 
 )جمهورية كوريا(؛

يييد لتعزيييز التييدابير الهادفيية ىلييى النظيير فييي اعتميياد تشييريا محييدد جد 102-84
مقاضيياة الجنيياة وزيييادة الييدعت لضييحايا العنييف واإليييذاء الجنسييي وتشييجيا القيييا  

 بحمالت توعية وبرامو تثقيفية، خصوصاا في المدارس )ىيطاليا(؛

اعتمياد خطية عميل وطنيية لمتافحيية العنيف القيا ت عليى نيوع الجيينس  102-85
الت توعيييية عامييية عييين طرييييق التثقييييف يشيييمل القييييا  بحمييي بميييا والعنيييف الجنسيييي،

الضييحايا ىلييى ىمتانييية لجييوء والتييدريب ووضييا ىحصيياءات رسييمية وموثوقيية وضييمان 
 العدالة )السويد(؛

النظييير فيييي اعتمييياد قيييانون لمنيييا التميييييز ضيييد الميييرأة والمعاقبييية علييييه  102-86
 والقضاء عليه )جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاا(؛

ن التدابير وتعزيز تشريعها لمنا جميا أشيتال العنيف اتخاذ المزيد م 102-87
سييييما االعتيييداء الجنسيييي والعنيييف المنزليييي، والمعاقبييية  وال ضيييد النسييياء والبنيييات،

 عليها )تركيا(؛
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 مواصلة تنفيذ تدابير محددة لمنا جميا أشتال العنف ضد الميرأة، 102-88
، وضيمان وجيود في ذلك العنيف المنزليي وىسياءة المعاملية واالعتيداء الجنسيي بما

قنييوات لتقييديت الشييتاوش، وتيسييير الوصييول ىلييى العداليية وضييمان مالحقيية الجنيياة 
 ومعاقبتهت )أوروغواي(؛

مواصلة العميل عليى متافحية العنيف داخيل األسيرة وتنفييذ سياسيات  102-89
 عامة بشأن النساء الريفيات )الجمهورية الدومينيتية(؛

 اية حقوق األطفال والميراهقين،النظر في اعتماد تدابير محددة لحم 102-90
سييييما مييين خيييالل األهيييداف المحيييددة فيييي االسيييتراتيجية الوطنيييية لمنيييا عميييل  وال

 األطفال والقضاء عليه )أنغوال(؛

اليينص صييراحةا فييي التشييريا الييوطني علييى اعتبييار السييياحة الجنسييية  102-91
ا البروتوكيول التي تتناول األطفيال فعيالا ىجراميياا بغيية جعيل هيذا التشيريا متوافقياا مي

االختييياري التفاقييية حقييوق الطفييل المتعلييق ببيييا األطفييال واسييتغالل األطفييال فييي 
 المواد اإلباحية )بلجيتا(؛ وفي البغاء

وغيير تعزيز منا استغالل األطفال واالعتيداء الجنسيي عليى األطفيال  102-92
 من أشتال العنف الممارس ضد األطفال، وكشفها والتصدي لها )بنما(؛ ذلك

نحييو اعتميياد قييانون يحظيير عمييل األطفييال دون سيين الرابعيية  المضييي 102-93
 عشرة، وكذلك أسوأ أشتال عمل األطفال والعمل المنزلي ل طفال )شيلي(؛

مواصلة اتخاذ ىجراءات بهدف القضاء على عمل األطفال في البليد  102-94
 )كوبا(؛

جيدياا النظير  ىعيادةسينة، و  18رفيا السين اليدنيا للعميل المنزليي ىليى  102-95
 في زيادة الحد األدنى ل جر في هذا القطاع )هايتي(؛

وغيره مين  (criadazgo)المنزلي المجاني العمل القضاء على ممارسة  102-96
 أشتال عمال األطفال )بنما(؛

اعتمييياد سياسييية رعايييية شييياملة لحمايييية األطفيييال اليييذين يعيشيييون فيييي  102-97
 الشوارع )المتسيك(؛

سيما األطفال اليذين يعيشيون فيي  وال تدابير لحماية األطفال،اتخاذ  102-98
 )الجزا ر(؛الذين يعملون في المنازل الشوارع واألطفال 

ورعايييييية ضيييييحاياه  تيييييهومتافحاالتجيييييار اعتمييييياد خطييييية وطنيييييية لمنيييييا  102-99
 )اليونان(؛

 متافحة االتجار بالبشر )طاجيتستان(؛جهودها في مجال مواصلة  102-100
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 ألغييراض االسييتغالل الجنسييييوخاصيية ، بالبشيييرحييد لالتجييار وضييا  102-101
 األطفال )جمهورية ىيران اإلسالمية(؛ عمل أو

االسييتغالل وبشييتل خيياص ، متافحيية فعالييةمتافحيية االتجييار بالبشيير  102-102
 الجنسي والعمل القسري )ماليزيا(؛

لضحايا االتجيار بالبشير والتيدريب فيي مجيال تنميية  المساعدةتوفير  102-103
 في المجتما )ماليزيا(؛دمجهت ىعادة والبرامو الهادفة ىلى لضحايا امهارات 
لتنفيذ سياساتها وبرامجها الهادفية ىليى توفير الموارد البشرية التافية  102-104

 )الفلبين(؛بالبشر متافحة االتجار 
اسييييتقالله يضييييمن  بمييييا القضيييياءمواصييييلة العمييييل ميييين أجييييل تحييييدي   102-105

الشييييعوب األصييييلية الضييييعيفة، مثييييل بالجماعييييات  يتعلييييق يمييييافسيييييما  وال ونزاهتييييه،
 واألشخاص ذوي اإلعاقة )ىسبانيا(؛

مييين التيييدخل السياسيييي فيييي القضييياء بالحيييد تعزييييز المسييياءلة العامييية  102-106
 ينالموخفين القضيا يتعيين جميا القضا ية، وضمان العمليات وزيادة الشفافية في 
 األمريتية(؛ )الواليات المتحدةاستناداا ىلى أهليتهت 

المنتمييييين ىلييييى ، خاصيييية ل شييييخاص القضيييياءالوصييييول ىلييييى تسييييهيل  102-107
 الشؤون العامة )مصر(؛تمثيل هؤالء في ضمان الشعوب األصلية و 

األشييخاص المنتمييين ىلييى ىلييى ضييمان وصييول تهييدف مبييادرات وضييا  102-108
 )المتسيك(؛الشعوب األصلية ىلى القضاء 

طيوال فتيرة االحتجياز اعتماد التدابير الالزمة لزييادة الرقابية القضيا ية  102-109
 )سلوفاكيا(؛السابق للمحاكمة 

فيييي أمييياكن األشيييخاص تعيييذيب االدعييياءات المتعلقييية بالتحقييييق فيييي  102-110
ىليييى العدالييية وىسييياءة معييياملتهت وىحالييية المسيييؤولين عييين هيييذه األعميييال االحتجييياز 

 )أوزبتستان(؛
وىسياءة التعيذيب المتعلقية بدعاءات للتحقيق في االة فعالة ىنشاء آلي 102-111

 )تركيا(؛يتفل ىدانة الجناة  بما المعاملة
الشييرطة المراقبيية القا ميية لييدش االحتجيياز، تعزيييز آليييات فيمييا يخييص  102-112

 ضحايا التعذيب وسوء المعاملة )ألمانيا(؛وتقديت تعويض ل
لفسيياد ميين خييالل تحسييين متافحيية االهادفيية ىلييى مضيياعفة الجهييود  102-113

 قدرة األمانة الوطنية لمتافحة الفساد )ماليزيا(؛
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ضييبا  الشييرطة فييي أوسييا  الجهييود للقضيياء علييى الفسيياد مضيياعفة  102-114
ييييتت بموجبهيييا ىنشييياء ىجيييراء والميييدعين العيييامين، واعتمييياد أحتيييا  قانونيييية محيييددة 

واالحتجيييياز االختفيييياء القسيييري المتعلقييية بقضييييايا اللضيييمان التحقيييييق فيييي قضيييا ي 
لضييحايا )جمهورييية  لوُسييُبل التعييافي المسيياعدة وتييوفير  ،الجنيياةومعاقبيية التعسييفي، 
 كوريا(؛
وتوفير ُسُبل انتصاف الجناة ومقاضاة متافحة اإلفالت من العقاب،  102-115
فييي حاليية الصييحفيين والمييدافعين عيين حقييوق اإلنسييان والمحييامين للضييحايا فعاليية 
 حقوق اإلنسان )النمسا(؛وىساءات نتهاكات الضحايا يقعون الذين 
بجميييا االعتييداءات التييي  يتعلييق فيمييامتافحيية اإلفييالت ميين العقيياب  102-116

 17اغتييال فيي ذليك التحقييق فيي  بميا ن عن حقوق اإلنسان،و المدافعتعرض لها 
فييي دا ييرة النيابيية العاميية إلحالييية ىنشيياء لجنيية خاصييية و   1991 عييا  منييذ صييحفياا 

 ىلى العدالة )كندا(؛ الهذه األعم المسؤولين عن
شيييامل الو العيييادل تحقييييق الضيييمان بمتافحييية اإلفيييالت مييين العقييياب  102-117

عيين وعملييات القتييل التيي تعيرض لهيا الميدافعون جمييا االنتهاكيات فيي شيفاف الو 
 ل انتصاف فعالة للضحايا )النرويو(؛بُ سُ توفير الجناة و ومقاضاة حقوق اإلنسان، 

قييييوات لالتعسييييفية فييييي االدعيييياءات المتعلقيييية بالممارسييييات التحقيييييق  102-118
تجيياه األشييخاص المنتمييين ىلييى الشييعوب القييانون والقييوات المتلفيية بتنفيياذ األميين 

 )أستراليا(؛األصلية ومقاضاة المسؤولين عنها 
االدعييياءات جميييا بصيييورة شيياملة فيييي لتحقيييق لاتخيياذ تييدابير فعالييية  102-119

مييين جانيييب اسيييتخدا  القيييوة ين وبالتعسيييف فيييي المتعلقييية بتسييياءة معاملييية المحتجيييز 
الصيحفيين والميدافعين عين حقيوق واالعتيداءات عليى الشرطة والقوات العسيترية 

ىليييى العدالييية عييين هيييذه األعميييال جمييييا المسيييؤولين يضيييمن ىحالييية  بميييا اإلنسيييان،
 )ىيطاليا(؛
 وفقيياا ىقاميية دعيياوش جنا ييية تحقيقييات نزيهيية ومسييتقلة و ىجييراء ضييمان  102-120

كوييييه فيييي  أحيييداا مارينيييا  يتعليييق بقضيييايا مثيييل  ميييا فيييي ذليييك بميييا القيييا ت، للقيييانون
، بغيية توضيي  االدعياءات وىحالية الجنياة ىليى 2012كورغواتي فيي حزيران/يونييه 

 )ألمانيا(؛القضاء 
عليييى تشيييجيا الالمخصيييص مييين أجيييل  تعزييييز نظيييا  قضييياء األحيييداا 102-121

تحسييييين الخييييدمات  لحرمييييان ميييين الحرييييية، ومواصييييلةعيييين اتييييدابير بديليييية اعتميييياد 
 االجتماعية المتاحة للمراهقين المحرومين من حريتهت )جمهورية مولدوفا(؛
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وضيييمانات عيييد  والجبييير مواصيييلة الجهيييود لتعزييييز الحقيقييية والعدالييية  102-122
 بجرا ت الماضي )أرمينيا(؛ يتعلق فيماالتترار 
 بنان(؛المعتقدات )ل أو أساس الدينالقا ت على التمييز القضاء على  102-123
 حرية التعبير )لبنان(؛على تعزيز القوانين التي تشجا  102-124
الجيييييرا ت ضيييييد مالحقييييية مرتتبيييييي حمايييييية حريييييية التعبيييييير و مواصيييييلة  102-125

 مسألة ذات أولوية )اليونان(؛بوصف ذلك الصحفيين 
، وقيمتيييه الميييدافعين عييين حقيييوق اإلنسيييانإلبيييراز عميييل ىنشييياء آليييية  102-126

ألي في حال تعرضهت حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ووضا وتنفيذ تدابير ل
 )البرازيل(؛يرتبط بممارستهت أنشطتهت بحرية تهديد  أو خطر
اإلعيالن المتعليق بالميدافعين عين حقيوق لنشير اعتماد تدابير مناسبة  102-127

 )النرويو(؛التقيد به تماماا على نطاق واسا وضمان اإلنسان 
لحماييييية المييييدافعين عيييين حقييييوق  ةسياسيييياتيتييييدابير قانونييييية و اعتميييياد  102-128

 اإلنسان )هندوراس(؛
للمييييييدافعين عيييييين حقييييييوق اإلنسييييييان  المشييييييروعاالعتييييييراف بالييييييدور  102-129

لهييت والمحافظيية عليهييا، بحييي  يتمتنييون  ةوتمتينيييآمنيية والصييحفيين وىيجيياد بي يية 
 النرويو(؛)لالنتقا   أو من القيا  بعملهت المشروع دون أن يتعرضوا للعنف

إلعيييالن األميييت  ضييمان حمايييية الميييدافعين عيين حقيييوق اإلنسيييان وفقيياا  102-130
 بالمدافعين عن حقوق اإلنسان )السويد(؛المتعلق المتحدة 
تنفيييذ تييدابير لحمايييية الصييحفيين والمييدافعين عييين حقييوق اإلنسيييان،  102-131
 ؛عن سياسات فعالة لضمان حرية التعبير في باراغواي )كوستاريتا( فضالا 
التهدييييد المضيييايقة والترهييييب و أعميييال خطيييوات للحيييد مييين القييييا  ب 102-132

 بمشيروعية واالعتيراف علنياا  ن عن حقيوق اإلنسيانو المدافعبالقتل التي يتعرض لها 
 ؛(هولندا)وأهميته  المدافعين هؤالء دور
لمييدافعين عيين لسييالمة التييدابير لضييمان الحييق فييي الحييياة و اعتميياد  102-133

الشييعوب عيين مجتمعييات المييدافعون فييي ذلييك  بمييا والصييحفيين،حقييوق اإلنسييان 
 األراضي )النرويو(؛األصلية من اغتصاب 

لميييدافعين عييين للضيييمان حقيييوق اإلنسيييان الضيييرورية اتخييياذ التيييدابير  102-134
 )سويسرا(؛الحيز المتا  للمجتما المدني حقوق اإلنسان وتعزيز وحماية 
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لتهدييييد وضيييمان المعرضيييين لللصيييحفيين ىقامييية أنيييواع حمايييية أكبييير  102-135
التييي يتعييرض لهييا التهديييدات والمضييايقات والجييرا ت عاجليية فييي ىجييراء تحقيقييات 

 ن )الواليات المتحدة األمريتية(؛و الصحفي
الشييعوب األصييلية مشيياركة وتمثيييل المييرأة و لتيسييير مواصييلة جهودهييا  102-136

 العامة )ىسرا يل(؛بشتل أكبر في المناصب 
المسيياواة بييين الجنسييين ومشيياركة المييرأة فييي الحييياة تعزيييز مواصييلة  102-137

 السياسية والخدمات العامة )جمهورية الو الديمقراطية الشعبية(؛
الييذي يقييو  عليييه رفيياه سيياس اهتماميياا خاصيياا بوصييفها األألسيير اىيييالء  102-138
 )مصر(؛البلد 
 زيادة االستثمار في برامو الرعاية االجتماعية )هايتي(؛ 102-139
لحمايييييية الخاصييييية باخطيييييوات لتعزييييييز برامجهيييييا القيييييا  بمزييييييد مييييين ال 102-140

 قطاعات الستان )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛أضعف االجتماعية، لصال  
الضييعيفة السييتانية دعييت تنفيييذ تييدابير محلييية لضييمان حماييية الف ييات  102-141

 األطفال )طاجيتستان(؛في ذلك  بما ،اجتماعياا 
سيما في مجياالت القضياء  وال جميا حقوق اإلنسان،مواصلة تعزيز  102-142

علييى الفقيير وتعزيييز وحماييية حقييوق األطفييال والمييراهقين ومتافحيية االتجييار بالبشيير 
 )التوي (؛

 المثابرة على ىدراج الجماعات الضيعيفة فيي جهيود الحيد مين الفقير، 102-143
 سيما األشخاص ذوو اإلعاقة )كولومبيا(؛ وال

 راتيجية فعالة لمتافحة فقر األطفال )قيرغيزستان(؛وضا وتنفيذ است 102-144
مواصلة الجهود لمتافحية الفقير وتقيديت المسياعدة ىليى األسير ذات  102-145

 الدخل المحدود )ليبيا(؛
مواصلة اتخاذ تيدابير للقضياء عليى الفقير مين خيالل تنفييذ سياسيات  102-146

 )ىكوادور(؛عامة شاملة تتبا نهجاا يقو  على حقوق اإلنسان 
مواصلة الجهود من أجل تحسيين معرفية القيراءة والتتابية والحيد مين  102-147

 الفقر من خالل برامو التعليت وتعزيز المهارات في ىطار خطة التنمية الوطنية حتى
 )ماليزيا(؛ 2030 عا 
 )باكستان(؛ 2015 لعا  مواصلة تنفيذ السياسة الصحية الوطنية 102-148
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جهيييود الممتنييية لضيييمان حصيييول الجمييييا عليييى الرعايييية بيييذل كيييل ال 102-149
 الصحية من خالل السياسة الصحية الوطنية )الترسي الرسولي(؛

مواصيييييلة العميييييل بشيييييأن السياسيييييات التيييييي تتفيييييل الرعايييييية الصيييييحية  102-150
فييييييي ذلييييييك النظييييييا  الصييييييحي للشييييييعوب األصييييييلية )الجمهورييييييية  بمييييييا للجميييييييا،

 الدومينيتية(؛
فعالييييية لخفيييييض المعيييييدل العيييييالي لوفييييييات األمهيييييات اتخييييياذ تيييييدابير  102-151

 )كازاخستان(؛
 خفض المعدل العالي لوفيات األمهات )بنما(؛ 102-152
تقوية التدابير التيي تعتبير ضيرورية لخفيض معيدالت وفييات األمهيات  102-153

 ومنا الحمل في سن المراهقة )كولومبيا(؛
تعلقيية بييالحقوق ضييمان الحصييول بصييورة كافييية علييى المعلومييات الم 102-154

 الجنسية واإلنجابية للنساء والبنات )بلجيتا(؛
مواصيييلة تعزييييز الحقيييوق الجنسيييية واإلنجابيييية للنسييياء والقضييياء عليييى  102-155

الممارسات التمييزية، وفقاا ألحتا  اتفاقية القضاء على جميا أشتال التمييز ضد 
 المرأة )المتسيك(؛

بقضيية  يتعلق فيماي ونظا  الشرطة معالجة أوجه قصور النظا  القانون 102-156
فييي سيين مبتييرة بغييية تحسييين حمييايتهن، نظييراا ىلييى أن بعضييهن قييد  حمييل الفتيييات

لييه ميين تييأثير  بمييا أرغميين علييى االسييتمرار فييي الحمييل المحفييوف بمخيياطر عالييية،
 طويل األمد على صحتهن البدنية والنفسية )ألمانيا(؛

فيي ذليك تيوفير تعلييت  بما بتر،اتخاذ تدابير لمنا انتشار الحمل الم 102-157
شيييامل بشيييأن األميييور الجنسيييية فيييي الميييدارس والحصيييول عليييى خيييدمات دعيييت فيييي 
مجييال حقييوق الصييحة الجنسييية واإلنجابييية )المملتيية المتحييدة لبريطانيييا العظمييى 

 وآيرلندا الشمالية(؛
النظيير فييي ىدراج تعليييت بشييأن الحقييوق المدنييية وحقييوق اإلنسييان فييي  102-158

 اسية للمدارس االبتدا ية والثانوية )ىثيوبيا(؛المناهو الدر 
مواصيييلة الجهيييود الهادفييية ىليييى ضيييمان ىتاحييية نظيييا  التعلييييت لجمييييا  102-159

 األطفال وتحسين البنى التحتية للمدارس )جورجيا(؛
مواصلة جهودها لتحسين نوعيية نظيا  التعلييت وتوسييا نطياق التعلييت  102-160

سييما أول يك اليذين ينتميون ىليى الشيعوب  الو  ليشمل جمييا األطفيال والميراهقين،
 األصلية )الترسي الرسولي(؛
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تمتييا األطفييال تمتعيياا كييامالا بييالحق فييي تتفييل اتخيياذ تييدابير ىضييافية  102-161
 التعليت )قيرغيزستان(؛

ضييييييمان حصييييييول األطفييييييال والمييييييراهقين الضييييييعيفي األحييييييوال فييييييي  102-162
جيييدة النوعييية الصييحية ذات الرعاييية الخييدمات تعليييت و علييى المجتمعييات الريفييية 

 )جمهورية الو الديمقراطية الشعبية(؛
مواصيييلة وضيييا تيييدابير لضيييمان نظيييا  تعليميييي يتيييون شيييامالا وميسيييراا  102-163

لجميا األطفال، بمن فيهت األطفال ذوو اإلعاقة، وتحسين نوعية المدارس وبناهيا 
 التحتية )جمهورية كوريا(؛

ضييمان حصييول األشييخاص ذوي اإلعاقيية تعزيييز التييدابير الهادفيية ىلييى  102-164
 بصورة كاملة على التعليت )األرجنتين(؛

تعزيييز ىمتانييية وصييول جميييا األطفييال والمييراهقين ذوي اإلعاقيية ىلييى  102-165
نظيا  التعليييت الييوطني، وضيمان أن يتييون هييذا التعلييت شييامالا للجميييا دون اسييتثناء 

 )شيلي(؛
 بالمدارس )الجزا ر(؛تعزيز التحاق األشخاص ذوي اإلعاقة  102-166
 ىنشاء آلية مستقلة لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة )مصر(؛ 102-167
تشيجيا الجهيود المبذوليية إلنشياء آليية مسييتقلة لرصيد تطبييق أحتييا   102-168

 االتفاقية المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )المغرب(؛
 )تركيا(؛ ىنشاء آلية مستقلة لرصد حالة األشخاص ذوي اإلعاقة 102-169
مراجعيييية األحتييييا  التيييييي تقيييييد حقيييييوق التصييييوي  ل شيييييخاص ذوي  102-170

 اإلعاقة )الهند(؛
عزييييييز وحمايييييية حقيييييوق الشيييييعوب األصيييييلية مواصيييييلة العميييييل عليييييى ت 102-171

والفالحيييين وغييييرهت مييين األشيييخاص العييياملين فيييي المنييياطق الريفيييية )دولييية بوليفييييا 
 المتعددة القوميات(؛

 لحماية حقوق الشعوب األصلية )الهند(؛ وضا سياسة شاملة 102-172
التشييجيا علييى سيين تشييريا يحمييي ويعييزز حقييوق الشييعوب األصييلية  102-173

 )العراق(؛
مواصييييلة اتخيييياذ تيييييدابير فعاليييية لحماييييية حقيييييوق الشييييعوب األصيييييلية  102-174

 )أرمينيا(؛
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ىقييرار تشييريا يعتييرف بحييق مجتمعييات الشييعوب األصييلية فييي التعبييير  102-175
 ىجراء مشاورات معها )لبنان(؛ وفي عن رأيها
مضيييياعفة الجهييييود الهادفيييية ىلييييى صييييو  بروتوكييييوالت إلعمييييال حييييق  102-176

 الشعوب األصلية في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة )الفلبين(؛
يي 102-177 ن مجتمعييات الشييعوب األصييلية ميين حماييية ىنشيياء آلييية قانونييية تمت 

 أراضيها والمطالبة بها )لبنان(؛
عالجيييية مطالبييييات الشييييعوب األصييييلية القا ميييية بخصييييوص األراضييييي م 102-178

 وضمان وضا حد للتمييز ضد مجتمعات الشعوب األصلية الريفية )أستراليا(؛
تنفيذ أحتيا  محتمية البليدان األمريتيية لحقيوق اإلنسيان بخصيوص  102-179

األصلية ياكاي أكسا المطالبات المتعلقة باألراضي المقدمة من جماعتي الشعوب 
 تنفيذاا سريعاا وفعاالا )كندا(؛اهوياماكس وس

اتخاذ تدابير إلنفياذ أحتيا  محتمية البليدان األمريتيية بشيأن حقيوق  102-180
 الشعوب األصلية )كوستاريتا(؛

ىنشييياء سيييجل ل راضيييي شيييامل وغيييير قابيييل للتزيييييف لتمتيييين أفيييراد  102-181
ادهت، مجتمعيييات الشيييعوب األصيييلية مييين اميييتالك سيييندات قانونيييية ألراضيييي أجيييد

 أوصي به سابقاا )ألمانيا(؛ ما حسب
الل غباسيييت يتعليييق فيمييياحمايييية حقيييوق مجتمعيييات الشيييعوب األصيييلية  102-182

 أراضيها واالستفادة منها )لبنان(؛
 1954 عييييا  تنفيييييذ تشييييريا يقيييينن الحماييييية المتفوليييية فييييي اتفاقييييية 102-183

 )البرتغال(؛المتعلقة بوضا األشخاص عديمي الجنسية في التشريا الوطني 
ىعمييييال ىجييييراء لتحديييييد حاليييية انعييييدا  الجنسييييية ميييين أجييييل حماييييية  102-184

 األشخاص عديمي الجنسية الذين ليسوا الج ين )البرتغال(؛
 مواصييلة القيييا  بخطييوات لضييمان تنفيييذ خطيية التنمييية الوطنييية حتييى 102-185
لمنيياطق سيييما فييي ا وال تنفيييذاا كييامالا وفعيياالا ميين أجييل محاربيية الفقيير، 2030 عييا 

 الريفية )سنغافورة(؛
 يير البي ية لحماية البي ة )مصر( ضمان تنفيذ المعا 102-186

 11-102و 9-102ىليييييى  5-102و 2-102 تيييييرش بييييياراغواي أن التوصييييييات -103
 30-102و 27-102ىلييى  20-102و 18-102ىلييى  14-102و 12-102و

 61-102ىليييى  51-102و 49-102و 47-102ىليييى  35-102و 33-102 ىليييى
 93-102ىلييييى  90-102و 87-102ىلييييى  77-102و 75-102ىلييييى  66-102و



A/HRC/32/9 

31 GE.16-05961 

ىليييييييييييى  106-102و 104-102و 103-102و 101-102ىلييييييييييى  95-102و
 121-102ىلييييييييييييى  118-102و 115-102ىلييييييييييييى  113-102و 102-111

 133-102و 131-102و 129-102و 125-102ىليييييييييييييييييييييييييييييى  123-102و
 144-102و 143-102و 141-102ىليييييييييييييييييييييييى  137-102و 135-102و
ىلييييى  155-102و 153-102ىلييييى  151-102و 149-102و 146-102و

 170-102ىليييييييييى  166-102و 164-102ىليييييييييى  161-102و 102-158
ىليييييييييييييييييييييييى  178-102و 176-102و 175-102و 173-102و 172-102و

 أنها قيد التنفيذ   قد نفذت بالفعل أو 186-102و 102-184
وسيييتنظر بييياراغواي فيييي التوصييييات التاليييية وسيييتقد  رداا بشيييأنها، ولتييين فيييي موعيييد  -104

أقصييياه التييياريت اليييذي سيييتعقد فييييه اليييدورة الثانيييية والثالثيييون لمجليييس حقيييوق اإلنسيييان أي 
 : 2016حزيران/يونيه 
دعوة لجنة مستقلة للتحقيق في جميا االدعاءات المعقولة المتعلقة  104-1

فيي  2012لتي وقع  في ىطار ىجراءات ىنفاذ قيانون بانتهاكات حقوق اإلنسان ا
 مارينا كويه )الواليات المتحدة األمريتية( 

 بها: تحظى بتأييد باراغواي وبالتالي تت أخذ العلت ال والتوصيات المبينة أدناه -105
 التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل )غانا(؛ 105-1
مييين االتفاقيييية  77و 76ظهيييا عليييى المييادتين النظيير فيييي سييحب تحف 105-2

 الدولية بشأن حماية حقوق جميا العمال المهاجرين وأفراد أسرهت )الفلبين(؛
 ىصال  قوانينها العقابية المناهضة لإلجهاض )أستراليا(؛ 105-3
  النسييياء والبنيييات الليييواتي يقيييدمن عليييى ىبطيييال التشيييريا اليييذي يجييير   105-4

ييية الصييحية اليذين يقومييون بمثيل هييذه الخييدمات، اإلجهياض، وكييذلك مقيدمي الرعا
 واتخاذ تدابير إلتاحة ىجراء عمليات ىجهاض قانونية وآمنية فيي حيالتي االغتصياب

صييحة األ   أو الحيياالت التييي تتييون فيهييا حييياة وفييي سييفا  القربييى علييى األقييل، أو
 ةخطييير صييحية قصييور أوجييه عنييدما يتشييف تشييخيص الجنييين  معرضيية للخطيير أو

 )النمسا(؛
  اإلجهيييياض وضييييمان ىمتانييييية ىجييييراء ىبطييييال التشييييريا الييييذي يجيييير   105-5

ىجهاض قانوني وآمن لضحايا االغتصاب وسفا  القربى، في الحاالت التي تتيون 
يتيون الجنيين قيابالا للحيياة  ال عنيدما أو صحة المرأة معرضة للخطير أو فيها حياة
 )سلوفينيا(؛

اض وتطبيقهيا فعليياا، وذليك ىنشاء األحتا  القانونية التي تبي  اإلجهي 105-6
 سييفا  القربييى، أو فييي الحيياالت التييي يتييون فيهييا الحمييل ناجميياا عيين االغتصيياب
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صيحة األ   أو عنيدما تتيون حيياة أو عندما يثب  أن الجنيين غيير قابيل للحيياة، أو
  معرضة للخطر )سويسرا(

التي قدمتها غانا، تفيد باراغواي بأنها دولة طيرف  1-105بالتوصية  يتعلق فيماو  -106
فييي البروتوكييول االختييياري التفاقييية حقييوق الطفييل المتعلييق باشييتراك األطفييال فييي النزاعييات 
المسييلحة والبروتوكييول االختييياري التفاقييية حقييوق الطفييل المتعلييق ببيييا األطفييال واسييتغالل 

احييية  وقييد وقعيي  أيضيياا علييى البروتوكييول االختييياري المييواد اإلب وفييي األطفييال فييي البغيياء
 التفاقية حقوق الطفل المتعلق بتجراء تقديت البالغات  

تبيد  ليت التي قدمتها الفلبيين، تفييد بياراغواي بأنهيا 2-105بالتوصية  يتعلق فيماو  -107
ميين االتفاقييية الدولييية بشييأن حماييية حقييوق جميييا  77و 76أييية تحفظييات علييى المييادتين 

 العمال المهاجرين وأفراد أسرهت  
التييييييي  6-105و 5-105و 4-105و 3-105بالتوصيييييييات  يتعلييييييق فيميييييياو  -108

تتفيق ميا  ال قدمتها أستراليا والنمسا وسلوفينيا وسويسرا، ترش باراغواي أن هذه التوصيات
( ومييا االلتزامييات التييي قييدمتها بيياراغواي عنييدما صييدق  علييى 4ور الييوطني )المييادة الدسييت

 ( وما التشريا الوطني 4االتفاقية األمريتية لحقوق اإلنسان )المادة 
وجميييا االسييتنتاجات و/أو التوصييييات الييواردة فيييي هييذا التقرييير تعبييير عيين موقيييف  -109

ينبغيييي أن يفهيييت أنهيييا  وال السيييتعراض الدوليية )اليييدول( التيييي قيييدمتها و/أو الدولييية موضييوع ا
 تحظى بتأييد الفريق العامل كتل  
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