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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السادسة والعشرون
 ٢٠١٦الثاين/نوفمرب  تشرين ١١ - األول/أكتوبر تشرين ٣١

ة لحقعععوق اإلنسعععان و قعععا  مفوضعععية السعععاميالتجميعععل للمعلومعععاه   دتععع      
 5والفقعرة  5/1)ب( من مر ق قرار مجلس حقعوق اإلنسعان 15للفقرة 

 16/21حقوق اإلنسان من مر ق قرار مجلس 

 جمهورية  نزويال البوليفارية  
هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئاات اععاهاتات واراارا ات اةا ا     
مبااا يف كلاااح اع وااااات والتعليقااات الاااواردة مااان التولاا  اععضيااا   ويف تقاااارير م ااو  األمااا  اعت اااتة 

والتقريار مقات    اعت تة الرمسي  كات الصال  السامي حلقوق ارنسان  ويف غري كلح من وثائق األم  
ول ط ع على الاض  الكامال  يرااى العاودة  يف شكل مواز تقي تاً باحلت األقصى لعتد الكلمات 

وال يتضمن التقرير أي  آرا  أو واهات نار أو اقرتاوات من اع وضاي  الساامي   إىل الوثائق اعراعي  
وهاو يت ااع  ضهاا يف التقاارير والاياناات العلضيا  الصاادرة عان اع وضاي  حلقوق ارنسان خبا   ماا يارد م

وقت كُكرت على   ١7/١١9اعاادئ التوايهي  العام  اليت اعتمتها جملس وقوق ارنسان يف مقرَّره 
وُروعيا  يف إعاتاد التقريار  حنو مضهجي يف وواشي هناي  الاض  مراااع اععلوماات الاواردة يف التقريار 

 ال رتة  االستعرا  والتطورات اليت وتث  يف تلح دوري 
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 المعلوماه األساسية واإلطار - وال   
 (١)الدولية االلتزاماه نطاق - لف 

(٢)اإلنسان لحقوق الدولية المعاهداه -1 
 

 السابق  اجلول  أثضا  يف احلال  
 بعااااااااااااااات اعتخاااااااااااااااذة اراااااااااااااااارا ات

 /مل تقالعليها يصتق مل االستعرا 
 أو التصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتيق

 اة ف  أو االنضما 
 االت اقي  التولي  للقضا  على مجياع أشاكال

 (١9٦7)  التمييز العضصري
العهااات الاااتو  اةااااا بااااحلقوق االقتصاااادي  

 (١978واالاتماعي  والثقافي  )
 اةاااااااااا باااااااااحلقوق اعتنياااااااا   العهاااااااات الااااااااتو

 (١978)   والسياسي 
 بالعهاات اعل ااق الثاااين االختياااري الربوتوكااول

  والسياسااي  اعتنياا  باااحلقوق اةاااا الااتو 
 (١99٣اهلاد  إىل إلغا  عقوب  ارعتا  )

القضاااا  علاااى مجياااع أشاااكال التميياااز  ات اقيااا 
 (١98٣)   ضت اعرأة

 ضارو  مان وغاريه التعذيب مضاهض  ات اقي 
ني  أو ال إنسا أو القاسي  العقوب  أو اععامل 
 (١99١اعهيض  )

 مضاهضااااااا  الت اقيااااااا  االختيااااااااري الربوتوكاااااااول
 (٢٠١١ توقيع ) التعذيب

 (١99٠)  وقوق الط ل ات اقي 
 وقاااااااااوق الت اقيااااااااا  االختيااااااااااري الربوتوكااااااااول

 اعضازعااات يف األط اال اشارتا  بشانن الط ال
 (٢٠٠٣) اعسل  

 الط ال وقاوق الت اقيا  االختيااري الربوتوكول
األط اااااااال واساااااااتغ ل األط اااااااال  بياااااااع بشااااااانن

 (٢٠٠٢الاغا  ويف اعواد ارباوي  ) يف
االت اقياااا  التولياااا  حلماياااا  مجيااااع األشااااخاا 

 ( ٢٠٠8من االخت ا  القسري )توقيع  

 الت اقيااااا  االختيااااااري الربوتوكاااااول
 توقياااااااااااع ) التعاااااااااااذيب مضاهضااااااااااا 
(٢٠١١ 

 وقااوق حلماياا  التولياا  االت اقياا 
رين وأفاااااراد اعهاااااا العمااااال مجيااااع

 (٢٠١١أسره  )توقيع  
 كوي األشااخاا وقااوق ات اقياا 

 (٢٠١٣) ارعاق 

 الت اقيااااا  االختيااااااري الربوتوكاااااول
 توقياااااااااااع ) التعاااااااااااذيب مضاهضااااااااااا 
(٢٠١١ 

 وقاااوق حلمايااا  التوليااا  االت اقيااا 
 وأفاااااراد اعهاااااارين العمااااال مجيااااع
 (٢٠١١ توقيع ) أسره 

االت اقيااااا  التوليااااا  حلمايااااا  مجياااااع 
األشاااااااااااااخاا مااااااااااااان االخت ااااااااااااااا  

 ( ٢٠٠8 القسري )توقيع 

/أو و الت  ااااااااااااااااااااااات
 ارع نات

 باااااااااااااااااااحلقوق اةاااااااااااااااااااا الااااااااااااااااااتو  العهاااااااااااااااااات
 اعااااااااااااادةحت اااااااااااااات  ) والسياسااااااااااااي  اعتنياااااااااااا 

 (١978  )د((٣)١4
الربوتوكاااااول االختيااااااري األول اعل اااااق بالعهااااات 
الااااااتو  اةاااااااا باااااااحلقوق اعتنياااااا  والسياسااااااي  
)الااااااااااااات  ب كاتااااااااااااا  الاااااااااااااذي أباااااااااااااتي بشااااااااااااانن 

 (١978من العهت  ()د( ٣)١4 اعادة
 اعاااااارأة ضاااااات التمييااااااز علااااااى القضااااااا  ات اقياااااا 
 ( ١98٣(  ١)٢9 اعادة حت اات )

  ات اقيااااا  وقاااااوق الط ااااال )إع ناااااات ت ساااااريي 
 (١99٠  ٣٠ ) ( و)د( واعادة٢١اعادة 

 كوي األشااخاا وقااوق ات اقياا 
 ت ساااااااااريي   إع نااااااااات) ارعاقاااااااا 

 (٢٠١٣(  ٢)١٢دة اعا

 



A/HRC/WG.6/26/VEN/2 

3 GE.16-14756 

 السابق  اجلول  أثضا  يف احلال  
 بعااااااااااااااات اعتخاااااااااااااااذة اراااااااااااااااارا ات

 /مل تقالعليها يصتق مل االستعرا 
 الط ااال وقاااوق الت اقيااا  االختيااااري الربوتوكااول

بشاانن اشاارتا  األط ااال يف اعضازعااات اعساال   
حتتيااات الساان الاااتنيا   (٢)٣اعااادة   )إع نااات

 (٢٠٠٣ للتجضيت يف الثامض  عشرة 
االت اقياااا  التولياااا  حلماياااا  مجيااااع األشااااخاا 

 اعااااااااادة حت اات مااااااان االخت ااااااااا  القساااااااري)
4٢٠٠ ( ١)٢8 ) 

 الشاااااكاو  إاااااارا ات
 والت قيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق
 واراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا ات

(٣)العاال 
 

 أشاااكال مجياااع علاااى للقضاااا  التوليااا  االت اقيااا 
 (٢٠٠٣)١4 اعادة العضصري  التمييز

 بالعهاات اعل ااق األول االختياااري الربوتوكااول
 والسياسااااي  اعتنيااا  بااااحلقوق اةااااا الاااتو 

(١978) 
الت اقياااا  القضااااا  علااااى  االختياااااري الربوتوكااااول

 (٢٠٠٢)8 التمييز ضت اعرأة  اعادة
 اعاااااااااااااااواد التعاااااااااااااااذيب  مضاهضااااااااااااااا  ات اقيااااااااااااااا 

 (١994)٢٢و ٢١و( ١99١)٢٠

 اعل ااااااق االختياااااااري الربوتوكااااااول
 بااااحلقوق اةااااا الاااتو  بالعهااات

  والثقافي  واالاتماعي  االقتصادي 
 (٢٠١١ توقيع )
الت اقياااااااا   االختياااااااااري الربوتوكااااااااول

وقااوق األشااخاا كوي ارعاقاا   
 (٢٠١٣)٦ اعادة

 اعل ااااااق االختياااااااري الربوتوكااااااول
 بااااحلقوق اةااااا الاااتو  بالعهااات

  والثقافي  واالاتماعي  االقتصادي 
 (٢٠١١ توقيع )
 باااااحلقوق اةاااااا الااااتو  العهاااات

 4١ اعادة والسياسي   اعتني 
الربوتوكاااااول االختيااااااري الت اقيااااا  
وقاااااوق الط اااااال اعتعلااااااق باااااا ارا  

 تقتمي الا غات

 صكوك دولية رئيسية  خرى ذاه صلة -2 

 السابق  اجلول  أثضا  يف احلال  
 اعتخاذة ارارا ات

 عليها يُصتق مل االستعرا  بعت
 االنضما  أو التصتيق
 اة ف  أو

   ات اقي  مضع ارمي  اربادة اجلماعي  واععاقا  عليها

   ناا  روما األساسي للم كم  اجلضائي  التولي  
   (4)بالريموبروتوكول  
 اناالت اقيتاو  باال ائني اعتعلقا  االت اقي   اةاا بوضع ال ائني ١9٦7بروتوكول عا   

  (5)اجلضسي  اعتعلقتان بعتميي
أغسااااااااطس آ / ١٢ اعؤرخاااااااا  اضياااااااا  ات اقيااااااااات 

(٦)وبروتوكوالها ارضافيان األول والثاين ١949
 

 اعل ااااااااق الثالاااااااا  ارضااااااااايف الربوتوكااااااااول 
(7)١949لعا   اضي  بات اقيات

 
(8)التولي  العمل عضام  األساسي  االت اقيات 

   
١٦9 رق  التولي  العمل مضام  ات اقي  

(9)
 رقااااااا  التوليااااااا  العمااااااال مضامااااااا  ات اقيااااااا   

١89(١٠)
 

  ات اقي  مكاف   التمييز يف جمال التعلي    

االت اقيااا  األمريكيااا  نقضااا  مجهوريااا  فضااازوي  الاولي اريااا   أنقلاااق بالواااا  عاااتة جلاااان  -١
  (١١)هانقضحلقوق ارنسان  ووث  التول  على الضار يف الرتااع عن 

ع  عتة جلان التول  على التصتيق على االت اقي  التولي  حلماي  وقاوق مجياع العماال وشج   -٢
    (١٣)واالت اقي  التولي  حلماي  مجيع األشخاا من االخت ا  القسري (١٢)اعهاارين وأفراد أسره 

    (١4)مضاهض  التعذيبالتصتيق على الربوتوكول االختياري الت اقي  بوأو   جلضتان التول   -٣
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وأو   اللجض  اععضي  بالقضا  على التمييز العضصري التول  بنن تضاار يف االنضاما  إىل  -4
  (١5)االت اقي  اةا   بوضع ال ائني

وأو ااا  جلضااا  وقاااوق الط ااال التولااا  بااانن تصاااتق علاااى الربوتوكاااول االختيااااري الت اقيااا   -5
األشااخاا عااتميي  وضااعواالت اقياا  اعتعلقاا  ب  (١٦)وقااوق الط اال اعتعلااق باا ارا  تقااتمي الا غااات

نن تضار يف التصتيق على ات اقي  مضام  ب  و (١7)وات اقي  خ ض واالت انعتا  اجلضسي   اجلضسي 
   (١8)(١89)رق   ٢٠١١العمل التولي  بشنن العمال اعضزليني  

اار يف االنضاما  لشؤون ال ائني التول  بنن تض  األم  اعت تة السامي ي م وض  أو و  -٦
  (١9)ال ائني وضعب ا  إىل االت اقي  اة

 والتشريعي الدستوري اإلطار -باء 
علاى   واساعوالا  طاوارئ  فار أن  األم  اعت تة السامي حلقوق ارنساان م و ككر  -7

القلاق  تعو إىل  أمار ياعاتد مان تاتابري ةايا  وقاوق ارنساان أفضى إىل تعلياق  بلتي  ٢4نطاق 
  (٢٠)فوراً  رفعهاالشتيت ويضاغي 

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة  -جيم 
 (٢١)اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسساه مركز  

 (٢٢)احلالي  اجلول  أثضا  يف اعركز السابق  اجلول  أثضا  يف احلال  اعؤسس  الوطضي  حلقوق ارنسان
 -(؛ اسااااااتعرا  خاااااااا ٢٠١٣ركااااااز يف عااااااا  تنكياااااات اعألاااااا  ) (٢٠٠8) أل  مكتب أمني اعاامل 

تو ااااي  بتخ اااايض اعركااااز إىل ال ئاااا  بااااا   وارمهااااال سااااض  واوااااتة 
 متتيااات  ٢٠١4األول/أكتاااوبر  ااااادئ بااااريس )تشاارينع متثااال ل

 (؛٢٠١5إىل آكار/مارس اعهل  
 (؛٢٠١٦اعركز إىل ال ئ  با  )أيار/مايو تو ي  بتخ يض 

مااااااان الضااااااااا  األساساااااااي للت اااااااال  العااااااااعي  ١٢للماااااااادة اً وفقااااااا
طعاان مكتااب أمااني فقاات للمؤسسااات الوطضياا  حلقااوق ارنسااان  

الضااار يف كلااح إىل ااتماااع مكتااب  رااا اعاااامل يف التو ااي   وأُ 
   ٢٠١٦ الت ال  العاعي يف تشرين األول/أكتوبر

اااب -8 فرياااق األمااا  اعت اااتة القطاااري )ال رياااق القطاااري( ب نشاااا  ا لاااس الاااوط  حلقاااوق  رو 
  ٢٠١9-٢٠١٦الااذي وضااع اةطاا  الوطضياا  حلقااوق ارنسااان لل اارتة   ٢٠١4ارنسااان يف عااا  

  (٢٣)٢٠١5يف عا   انُا م  مشاورات عام  بشنهن اليت
قلاااق أن مكتاااب بالواااا  اللجضااا  اععضيااا  بااااحلقوق االقتصاااادي  واالاتماعيااا  والثقافيااا  و  -9

  وأو   اللجض  اععضي  حبقوق ارنساان (٢4)مستقل متاماً  على حنوأمني اعاامل مل يضطلع بواليت  
   (٢5)عاادئ باريساً التول  بنن تضمن قترة اعكتب على االضط ع بواليت  وفق
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ضاهضا  التعاذيب باالقلق إزا  انتماا  سات  مان أعضاا  اللجضا  الوطضيا  عضاع وشعرت جلضا  م -١٠
التعااااذيب الث ثاااا  عشاااار إىل الساااالط  التض يذياااا   وقالاااا  إناااا  يضاغااااي أن تك اااال مجهورياااا  فضاااازوي  

  (٢٦)باالستق لي  التام  أعضا  اللجض  الوطضي  متتعالاولي اري  
 الوطضيااا  العمااال ةطااا  الضهائيااا  غ الصاااي وضاااع علاااى التولااا  الط ااال وقاااوق جلضااا  ووثااا  -١١

(  ووضاع اسارتاتيجي  تتضامن آلياات لتض ياذ اةطا  ٢٠١9-٢٠١5عاراهقني )وا باألط ال اعتعلق 
   (٢7)ور تها وتقييمها

 التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان -ثانيا   
 المعاهداه هيئاه مل التعاون - لف 

 اإلبالغ حالة -1 

 اععاهتة هيئ 
 اعتراا  اةتامي  اع واات

 السابق االستعرا  يف
 مضااااااااذ قُاااااااات  تقرياااااااار آخاااااااار

 السابق االستعرا 
 اع واااااااااااااااات آخاااااااااااااار

 ارب غ وال  اةتامي 
 جلض  القضا  على التمييز

  العضصري
 مااااان التقاااااارير تقاااااتمي تااااانخر ٢٠١٣آ /أغسطس  ٢٠١٢ ٢٠٠5آ /أغسطس 

 الرابااااااع إىل العشاااااارين الثااااااين
 ٢٠١٦ عا  مضذ والعشرين

 اللجضاااا  اععضيااااا  بااااااحلقوق
االقتصااادي  واالاتماعياا  

   والثقافي 

موعااااات تقاااااتمي التقريااااار  حيااااال   ٢٠١5 يوني وزيران/ ٢٠١٢ ٢٠٠١نيسان/أبريل 
 ٢٠٢٠الرابع يف عا  

اععضيااااااا  حبقاااااااوق اللجضااااااا  
 ارنسان

 التقريااااار تقاااااتمي موعااااات حيااااال ٢٠١5متوز/يولي   ٢٠١٢ ٢٠٠١نيسان/أبريل 
 ٢٠١8 عا  يف اةامس

اللجضااااا  اععضيااااا  بالقضاااااا  
    على التمييز ضت اعرأة

األول/أكتاااوبر  تشااارين ٢٠١٢ ٢٠٠٦الثاين/يضاير  كانون
٢٠١4 

 التقريااااار تقاااااتمي موعااااات حيااااال
  ٢٠١8 عا  يف التاسع

الثاااااين/نوفمرب  تشاااارين ٢٠١٢ ٢٠٠٢الثاين/نوفمرب  تشرين   جلض  مضاهض  التعذيب
٢٠١4 

التقريااااار  تقاااااتمي موعااااات حيااااال
 ٢٠١8 اةامس يف عا 

التقريران األوليان ؛ ٢٠١٢ ٢٠٠7أيلول/ساتمرب   جلض  وقوق الط ل
اعتعلقاااااااااااااااان باااااااااااااااالربوتوكول 
االختياري الت اقي  وقاوق 
الط اااااااااال بشاااااااااانن اشاااااااااارتا  
األط ااااااااااااال يف اعضازعااااااااااااات 

وبشااااااااانن بياااااااااع   اعسااااااااال  
األط اااااااااااااااااااال واساااااااااااااااااااتغ ل 
األط اااااااااااال يف الاغاااااااااااا  ويف 

 (٢٠١١اعواد ارباوي  )

 التقريااااار تقاااااتمي موعااااات حيااااال   ٢٠١4أيلول/ساتمرب 
 السااااادس للتقرياااارين اجلااااامع
 ٢٠٢٠ عا  يف والسابع

اللجضاااااااااا  اععضياااااااااا  حبقااااااااااوق 
 األشخاا كوي ارعاق  

 الضار قيت األو  التقرير - ٢٠١5 -
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 الردود  لى طلباه المتابعة المحّددة المقدمة من هيئاه المعاهداه -2 

 اع واات اةتامي   
 التقتمي تاريخ اعوضوع اعقرر التاريخ اععاهتة هيئ 
 جلض  القضا  على التمييز

  العضصري
 شااعبو  ؛العضصااري  الكراهياا  علااى الت ااريض ارمياا و ؛اعؤسسااي  التااتابري ٢٠١4

 (٢8)يانومامي
- 

اللجضاااااااا  اععضياااااااا  حبقااااااااوق 
 ارنسان

استق ل و وقوق ارنسان يف سياق أنشط  من بيضها اعااهرات؛  اورتا  ٢٠١٦
 وقاااوق عااان واعاااتافعني الصااا افيني ختويااا  مااازاع والسااالط  القضاااائي ؛ 

 ؛/أو إهااانته  و/أو يتيااته  و/أو االعتااتا  علاايه و واحملااامني ارنسااان
(٢9)ومزاع  االوتجاز التعس ي لاعض اععارضني السياسيني

 

- 

اللجضااااا  اععضيااااا  بالقضاااااا  
    على التمييز ضت اعرأة

 - (٣٠)الص  و  ؛العض  ضت اعرأة ٢٠١٦

مراعااة األ اول  وضامانات التعسا ي االوتجاازوارف ت من العقاا ؛  ٢٠١5   جلض  مضاهض  التعذيب
 وسااااااو  اعااااااااهرات خاااااا ل اععتقلااااااني األشااااااخاا تعااااااذيبو ؛القانونياااااا 
(٣١)معاملته 

 

 (٣٢)أُرسل تذكري

 اآلرا   
 احلال  اآلرا  عتد اععاهتة هيئ 

(٣4)مستمر اعتابع  ووار (٣٣)٢ اللجض  اععضي  حبقوق ارنسان
 

(٣٦)مستمر اعتابع  ووار (٣5)١   جلض  مضاهض  التعذيب
 

(٣7)الخاصة اإلجراءاه مل التعاون -باء 
 

 الراهض  احلال  السابق  اجلول  أثضا  يف احلال  
 ال ال دعوة دائم 

   الزيارات اليت أاري 
 األغذي  األغذي  اعاتأ وي  من عليها اعوافق الزيارات
 وري  التعاري إاراؤها اليت طُلب الزيارات

 ب ارا ات موازة ارعتا  واالت
 اعتافعون عن وقوق ارنسان

 التعذيب
 اعتافعون عن وقوق ارنسان

 العض  ضت اعرأة
 اجلمعيات وتكوين السلمي التجمع وري 
 واحملامني القضاة استق ل

 االوتجاز التعس ي
 وري  التعاري

 الشركات عرب الوطضي 
 ال ئق السكن

 اً ب غ ٢4 على احلكومات وردت ب غاً  4٦ أُرسل االستعرا   قيت ال رتة خ ل العاال  والضتا ات االدعا  رسائل على الردود
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التعاذيب سانل  مباعع  لمقرر اةاا ل أن تسمحوث  جلض  مضاهض  التعذيب التول  على  -١٢
  (٣8)دون تنخريبنن يزور الالت 

  (٣9)التعس ي احلكوم  على الضار يف طلا  زيارة الالتوو  ال ريق العامل اعع  باالوتجاز  -١٣
الايت احلكوما  علاى قااول مجياع طلااات الزياارة  الساامي  حلقاوق ارنساان  وضاي اع  ووث ا -١4

  (4٠)ومل يرد عليها بعتُ  كل ني بواليات يف إطار ارارا ات اةا  اع ُقتم  من

 لحقوق اإلنسانالتعاون مل مفوضية األمم المتحدة السامية  -جيم 
 أفااااادتو   (4١)يغطااااي اعكتااااب ارقليمااااي ألمريكااااا اجلضوبياااا  مجهورياااا  فضاااازوي  الاولي ارياااا  -١5

 مان أاال زياارة التولا  ٢٠١4مضاذ عاا  اً ار مار التنشارية نن ممثل اعكتاب ارقليماي طلاب باع وضي  
إىل الالات ور ات  تخولالا لا  تساعى إىلزا ما نن اع وضي ب  و يف هذا الصتد مل يتلق أي رد    لكض

  (4٢)عت  السماح هلا بذلحاحلال  عن كثب  على الرغ  من 
مشااروع قااانون  بشاانن  أدرااا  التولاا  تو اايات مقتماا  ماان اع وضااي  ٢٠١١ويف عااا   -١٦
يف ولقاا  دراسااي  برعااانيون و وزارة اةاراياا    وشااارك  (4٣)ضاازع الساا حمتعلقااني بسياساا  مشااروع و 

ارقليماااي بشااانن الربوتوكاااول االختيااااري اعل اااق بالعهااات الاااتو  اةااااا إقليميااا  نامهاااا اعكتاااب 
  (44)باحلقوق االقتصادي  واالاتماعي 

يف  اااااضتوق األمااااا  اعت اااااتة للتربعاااااات لضااااا ايا التعاااااذيب يف اً وسااااااد  التولااااا  ماليااااا -١7
  (45)٢٠١١ عا 
   مثااال أو ااا  جلضااا  وقاااوق الط ااال التولااا  بالتعااااون ماااع اهليئاااات التوليااا  كات الصااالو  -١8

وأو   اللجض  اععضيا  بالقضاا  علاى التميياز   (4٦)اع وضي   بشنن تض يذ  كو  وقوق ارنسان
القضااا   تض يااذ ات اقياا  ضاات اعاارأة التولاا  باانن تساات يت ماان اعساااعتة التقضياا  ارقليمياا  أو التولياا  يف

  (47)اع وضي  السامي  حلقوق ارنسان مبا يف كلح من خ ل  على التمييز ضت اعرأة
تقاااتمي لاساااتعتاد اع وضاااي  مااان اتيااات عااان اع اااو  الساااامي  أعااار   ٢٠١5ويف عاااا   -١9

يف إطاار االساتعرا  الاتوري الشاامل  و تض ياذ التو ايات اعقتما  مان اللجاان  اعساعتة التقضيا  يف
  (48)خط  العمل الوطضي  حلقوق ارنسانبشنن وكذا 

 القععانون مرا ععاة مععل اإلنسععان بحقععوق المتعلقععة الدوليععة االلتزامععاه تنفيعع  -ثالثا   
 التطبيق الواجب اإلنساني الدولي

 التمييز و دم المساواة - لف 
أو   جلضا  وقاوق الط ال التولا  مبضاع مجياع أشاكال التميياز  مباا يف كلاح التميياز علاى  -٢٠

  (49)اجلضساني  وارعاق   وضمان وار مثل هذا التمييزأساس اعيل اجلضسي واهلوي  
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والوااا  اللجضاا  اععضياا  بالقضااا  علااى التمييااز ضاات اعاارأة إنشااا  مؤسسااات  تل اا  للضهااو   -٢١
  (5٠)حبقوق اعرأة

للتميياااز عاان أسااا ها لعاات  اختااااك تااتابري فعالااا  ماان أاااال التصااتي كاياااا وأعرباا  اللجضاا   -٢٢
  شاامل مرااعا وأو ا  التولا  با ارا    (5١)فئات حمروما  مان الضساا  والعض  اللذين تتعر  هلما

اعتماااد مشااروع القااانون اعتعلااق يف للتشااريعات بغاار  إلغااا  مجيااع األوكااا  التمييزياا   والتعجياال 
ووثا  جلضا  القضاا  علاى التميياز العضصاري   (5٢)حبقوق اعرأة يف اعساواة وارنصا  بني اجلضسني

وأو ااا    (5٣)ضااا ايا التميياااز العضصاااري وحتساااني و اااوهلن إىل العتالااا  التولااا  علاااى دعااا  الضساااا 
لمسااواة ل ‘ماماا روساا‘وتعزياز خطا   رااعا اللجض  اععضي  بالقضا  على التمييز ضات اعارأة التولا  مب

   (54)(٢٠١9-٢٠١٣وارنصا  بني اجلضسني )
ألن متثياال الضسااا  يف القلااق عاان   اللجضاا  اععضياا  بالقضااا  علااى التمييااز ضاات اعاارأة أعربااو  -٢٣

متثيال الضساا   ضامنوأو ا  التولا  بانن ت  (55)اجلمعي  الوطضي  أقل من اعتوسط ارقليمي والعاعي
ساتخت  تاتابري أن تصضع القرار و العليا لستويات اعيف احلكوم  على  مع الراالاعساواة على قت  

  (5٦)خا   مؤقت   مبا يف كلح ناا  احلص 
لقضااا  علااى التمييااز العضصااري تشااعر بااالقلق إزا  عاات  واااود تشااريعات زالاا  جلضاا  ا ومااا -٢4

مووتة يشكل مبوااها أي نشر لألفكار القائم  على الت وق العضصري أو الكراهي  العضصري   أو 
عمل من أعمال العض  بتوافع عضصري   ارمي  يعاقب أي  أو  أي حتريض على التمييز العضصري

  (57)عليها
ن سها بتضمني القانون األساسي اعتعلق بالشعو  األ الي  وا تمعاات  ورو ا  اللجض  -٢5

  (58)فعال  عكاف   التمييز اهليكلي توفر سا ً  قتاً احمللي  أوكام
ودع  اللجض  التول  إىل إشرا  اعض ترين من أ ل أفريقي والتشاور معه  عضت اعتمااد  -٢٦

  (59)برامج أو سياسات لتعزيز وقوقه 

 و من  الشخصي ي الحياة والحرية الفرد حق  -باء 
منااط مااان إىل شاايوع التقااارير الاايت تشااري مااان عاان فزعهااا مضاهضاا  التعااذيب أعرباا  جلضاا   -٢7

 مشاارية إىل  جمموعااات اليقااا فاارق ماان الشاارط  أو  الاايت تض ااذهاارعااتا  خااارق القضااا   عمليااات
 ااااني ب ن اااااك مكل   ني مااااو    علااااى ياااات ٢٠١٣يف عااااا   ٦٠٠و ٢٠١٢يف عااااا  مضهااااا  ٦٦7 تض يااااذ
هلذه اجلرائ  وتك ل إاارا  حتقياق فاوري وشاامل ونزيا  اً بنن تضع وت وأو   التول     (٦٠)القانون
وأعرباااا  جلضاااا    (٦١)ا إىل العتالاااا اعتهماااني بارتكا اااا تقااااتميارعااااتا  خااااارق القضااااا  و  عمليااااتيف 

ق القضاااا  إعاااتا  األط ااال خااار  عملياااتوقااوق الط اال عاان قلقهاااا ماان اتياات إزا  ارت ااااع عااتد 
  (٦٢)واخن ا  عتد اع وقات القضائي 
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تسااجيل وأعرباا  اللجضاا  اععضياا  حبقااوق ارنسااان عاان قلقهااا إزا  التقااارير الاايت تشااري إىل  -٢8
لوفياات الضامجا  عان العضا  يف الالات وأو ا  التولا  مبضااع   اهودهاا الراميا  إىل من اعتد كاري 

واعتاااربت جلضااا  مضاهضااا    (٦٣)إىل العتالااا  ذنانيالوفياااات  وضااامان تقاااتمي اعاااهاااذه مضاااع ومكاف ااا  
اعساال    ماعااات اعتنياا اجل أساال  التعااذيب أناا  يضاغااي للتولاا  أن تضااع اساارتاتيجيات فع الاا  لضاازع 

  (٦4)وت كيكها ضاطهاو 
الراماي إىل نازع السا ح ومراقاا   ٢٠١٣ط ال ريق القطري الضو  على اعتماد قانون عا  وسل   -٢9

بلاااوغ معاااتل  بيااات أنااا  ل ااا  االنتاااااه إىل  مؤسساااات وبااارامج كات  ااال األسااال   والاااذخائر  وإنشاااا  
 اعائاااا  مضهااااا يف 8٢) ٢٠١5يف عااااا   نساااام  ١٠٠ ٠٠٠لكاااال اً شخصاااا 58.١ نسااااا  اااارائ  القتاااال

وأو ااى ال ريااق   (٦5)مضاماات ا تمااع اعاتين مقارنا  بنرقااا أرقااا  رمسيا  مضخ ضاا  بنسال   نارياا (  وهاي 
  (٦٦)القطري ب نشا  ناا  معلومات موثوق ب  ومتاح للعمو  بشنن وال  اجلرائ  والعض 

شااهتها يف اعااااهرات الاايت اً شخصاا 4٣بوفاااة اً علمااجلضاا  مضاهضاا  التعااذيب  أواطاا و  -٣٠
  طلاااب ٢٠١4ويف آكار/مااارس   (٦7)٢٠١4 شااااف/فرباير إىل وزيران/يونيااا ال اارتة مااان يف  الالاات

ست  من اعكل ني بواليات يف إطاار اراارا ات اةا ا  إىل التولا  تقاتمي توضاي ات فوريا  بشانن 
فيني اوالصاااا  تجاااانيماااازاع  االوتجاااااز التعساااا ي وارفااااراف يف اسااااتختا  القااااوة والعضاااا  ضاااات احمل

  وأعرباوا عان  اتمته  إزا  التقاارير الايت تشاري وتجاااتاال لخ والعاملني يف وسائط ارع   
وأعاار  اع ااو  السااامي عاان   (٦8)اعااااهراتهااذه خاا ل  شخصاااً  ١7إىل مقتاال مااا ال يقاال عاان 

  علاااى االوتجااااااتاً ردم ادهاااا أن السااالطات اساااتختم  القاااوة بااا فراف قلقااا  إزا  تقاااارير باااال  
  (٦9)إىل وقوع وفيات وإ ابات  بغض الضار عن مرتكايها يت أدتوأدان أعمال العض  ال

أن العتيات مان اهلجماات تشاري إىل  طابقا وأفادت جلضا  مضاهضا  التعاذيب بانن تقاارير مت -٣١
مااو  ي إن اااك مااع تواطؤ الباا نُا  ااذت ٢٠١4نيسااان/أبريل  - الاايت خاا ل مااااهرات شااااف/فرباير

اللجضا  اععضيا  حبقاوق ويف هاذا الصاتد  أو ا    (7٠)اعتورطون فيهااومل يعاقب ومبوافقته   القانون
بنن توا ل اختاك اةطوات ال زم  عضع وإلغا  االستختا  اع رف للقوة من ااناب التول   ارنسان

  (7١)إىل العتال  عذنانيمو  ي إن اك القانون  وضمان تقتمي ا
ال رياااق العامااال اععااا  باالوتجااااز التعسااا ي  كشااا    ٢٠١5ويف تشااارين األول/أكتاااوبر  -٣٢

  وماان ح واا  احلكوماا  علااى ضاامان احلااق يف يف الالاات منااط مضهجااي ل وتجاااز التعساا يواااود 
عاات  التعاار  لل رمااان التعساا ي ماان احلرياا   وعاا وة علااى كلااح  اعتاارب ال ريااق العاماال اوتجاااز 

  (7٢)ى بارفراق عض  فوراً وأو اً تعس ياً راكاس  اوتجاز اأنطونيو خوسي  ليتيزما  عمتة ك
اةطااااا  الوطضيااااا  عضاااااع التعاااااذيب  عوافقااااا  علاااااىاااااا  اللجضااااا  اععضيااااا  حبقاااااوق ارنساااااان باو  ر و  -٣٣
وأعرب  جلض  مضاهض  التعذيب عن قلقها إزا  االكتااا  يف الساجون وارت ااع نساا    (7٣)(٢٠١٣)

قلاق التقاارير الايت ت يات باللجضا   الواا و  يف اعائا (  ٦5.7١) الاذين يضتاارون حمااكمته احملتجزين 
ودانيياال سااياايوس وساال اتوري لوتشيسااي وإناازو ساااكارانو باانن اععارضااني السياساايني ليوبولااتو لااوبيز 

ووا  ال رياق العامال   (74)وبانن إنازو ساكارانو تعار  للضار   أودعوا احلاس االن رادي عتة أشاهر
  (75)بولتو لوبيز فوراً ليو  ارفراق عناعع  باالوتجاز التعس ي التول  على 
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تشااااري إىل  طابقاااا تقااااارير متوااااود وأعربااا  جلضاااا  مضاهضاااا  التعاااذيب عاااان انزعااهااااا إزا   -٣4
حتقياق فاوري   ارا عاملا   وأو ا  باسو  اعتعذيب و العمال أل اعااهرات خ ل تعر  اعوقوفني

علااى الضااار يف موا ماا  قااانون مكاف اا     التولاا   ووث اا  (7٦)وشااامل ومسااتقل يف مجيااع الشااكاو 
  (77)التعذيب مع ات اقي  مضاهض  التعذيب

أعربااا  اللجضااا  اععضيااا  حبقاااوق ارنساااان عااان قلقهاااا إزا  التقاااارير الااايت تشاااري إىل إشااارا  و  -٣5
ووثا  اع وضاي  التولا  علاى عات    (78)العاما  عاااهراتاأعماال الشارط  اعتصال  بالعسكريني يف 

اا اسااتختا  القااوات رت باانن اسااتختا  العسااكريني اعساال   للساايطرة علااى اعااااهرات الساالمي  وكك 
وبانن اجلايي يضاغاي أن يعمال حتا  اً ومؤقتااً ألغرا  إن اك القانون يضاغي أن يكون إارا  اساتثضائي

  (79)سلط  متني  إشرا إمرة و 
نتشاااار وتزايااات وأعربااا  اللجضااا  اععضيااا  بالقضاااا  علاااى التميياااز ضااات اعااارأة عااان قلقهاااا إزا  ا -٣٦

  خالي  مان العضا  تض يذ قانون وق اعرأة يف وياةعت  ك اي  العض  ضت الضسا  وال تيات  وإزا  
  (8٠)كام ً اً  القانون تض يذهذا ووث  التول  على أن تعطي األولوي  لتض يذ 

إزا  انتشاار االجتاار بالضساا  وال تياات  وأو ا  اً وأعرب  اللجض  ن سها عان القلاق أيضا -٣7
مشااروع القااانون اعتعلااق باالجتااار تعتماات بساارع  التولاا  باانن حتقااق يف مااتاه وأسااااب  اجلذرياا  وباانن 

  (8١)باألشخاا
وإك أعرباا  جلضاا  وقااوق الط اال عاان القلااق إزا  ارت اااع معااتالت العضاا  ضاات األط ااال   -٣8

ي  شامل  عضع هذا العضا   وضامان تض ياذ احلاار القاانوين أو   التول  بنن تضع اسرتاتيجي  وطض
وأعرباا  اللجضاا  عاان القلااق إزا  التقااارير الاايت   (8٢)كااام ً اً  للعقوباا  الاتنياا  يف مجيااع األوساااف تض يااذ

حلماياا  األط ااال ماان مجيااع اجلاارائ  القااانون تت ااتع عاان بغااا  األط ااال ووثاا  التولاا  علااى إن اااك 
اري الت اقي  وقوق الط ل بشنن بيع األط ال واستغ ل األط اال يف الربوتوكول االختيب اعشمول 

  التولا  علاى ووث ا  (8٣)ته ومعااقا مجياع ا ارمني  وقا الاغا  ويف اعواد ارباوي   بطارق مضهاا م
  (84)اختاك التتابري ال زم  عضع جتضيت األط ال وةايته 

 العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل اله من  -جيم 
ل اللجضاا  اععضياا  حبقااوق ارنسااان تشااعر بااالقلق إزا  عاات  متتااع القضااا  باالسااتق ل از تاا ال -٣9

بننا   أفاادتون  و تايف اعائ  فقط من القضااة مثا   ٣4  وأشارت إىل أن يادالذايت واالستق لي  واحل
ألي شكل من  القضاة واعتعني العامني تعر عت   ك ليضاغي جلمهوري  فضزوي  الاولي اري  أن ت

إزا    وأعاااار  اع ااااو  السااااامي عاااان قلقاااا  (85)أثضااااا  مزاولاااا  مهااااامه  الضااااغط والتااااتخلأشااااكال 
  (8٦)معاجل  قضايا وساس  سياسياً عضت الضغوف اليت يتعر  هلا القضاة واعتعون العامون 

اليت تت تع عان العواقاب  التقارير إزا  قلقها عن ارنسان حبقوق اععضي  اللجض  وأعرب  -4٠
 وأعرباا   (87)ال ختات  مصاااحل احلكوما  قاارارات ااار ا  إ اتار القضااة بعااض السالاي  الاايت يوااههاا
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  (88)نآخاااري قضااااة اساااتق ل علاااى لاااذلح السااالي التااانثري إزا  قلقهاااا عااان التعاااذيب مضاهضااا  جلضااا 
عاان قلقهااا إزا  قضااي  القاضااي  ماريااا لااورديس أفيااوين  الاايت اععضياا  حبقااوق ارنسااان وأعربا  اللجضاا  

بساااب إ ااتارها أمااراً بااارفراق اعشااروف عاان شااخ  اعتُاارب اوتجااازه  ٢٠٠9اوُتجاازت يف عااا  
 للتولا  وأشاارت اللجضا  إىل أنا  يضاغاي تعس ياً من قال ال ريق العامل اععا  باالوتجااز التعسا ي 

  (89)ي  أفيوين يف أقر  وق  ممكنللقاضانوين أن تك ل تسوي  الوضع الق
 ٣ ٣٠٦االدعاا  العاا    كتابعاً وفقا  اوُتجاز قات والوا  جلض  مضاهض  التعذيب أنا  -4١
  وأعربا  عان اعاااهراتب علاى  ال  ٢٠١4ال ارتة باني شاااف/فرباير ووزيران/يونيا   يفا اشخأ

كاناا  تعساا ي     تلااح االوتجااازواااالت ت ياات باانن العتياات ماان  طابقاا تقااارير متواااود قلقهااا إزا  
 باانن التولاا  وأو اا   باااجلر  اعشااهود شااخ علااى أي  يقاااضمل يصااتر أي أماار بااالقاض ومل  إك

  (9٠) األساسي القانوني  الضمانات جبميع احلري   من احلرمان فرتة بت  مضذ تك ل متتع احملتجزين 
اااااهرة إىل وااااود مناااط م ااازع ل ٢٠١٣وأشاااارت اع وضااا  الساااامي  يف كاااانون الثاين/يضااااير  -4٢
ودع  احلكوما  إىل اعتمااد  - كضتيج  مااشرة لسو  األوضاع يف السجون  - لعض  يف السجونا

  (9١)لمعايري التولي لتتابري عاال  لضمان  رو  اوتجاز متتثل 
واااود إمكانياا   وأعرباا  اللجضاا  اععضياا  بالقضااا  علااى التمييااز ضاات اعاارأة عاان قلقهااا إزا  عاات  -4٣

  (9٢)وضع  أدا  الضاا  القضائي اىنالضسا  ض ايا العض  ب عالي  إىل العتال   بساب نق  ال و ول
  (9٣)على إنشا  حماك  متخصص  يف قضايا العض  ضت اعرأة يف مجيع الواليات   اللجض  التول   ووث  
  ساااض ١٢ال رياااق القطاااري برفاااع سااان اعساااؤولي  اجلضائيااا  للماااراهقني اجلااااحنني )مااان  أشاااادو  -44
 متتياتل ريا  و عقوباات ساالا  لب يعاقاب عليهااسض ( لكض  اعترب توسيع نطاق اجلارائ  الايت  ١4 إىل

  (94)فرتة احلرمان من احلري  تغيريات تشريعي   ال   للمعايري التولي 
اعتمااد قاانون إ ا ح يف   جلض  وقوق الط ل التول  على القيا  مبا يلاي  )أ( التعجيال ووث   -45

للمعاايري التوليا ؛ وضامان توافاق  ارو  االوتجااز ماع اععاايري التوليا ؛ وواار اً األواتاع  وفقاقضا  
  (95)ألوتاع احملتجزيناعواه  إىل اتثقي ي  والاتماعي  االربامج ال يفالتتريب العسكري  إدراق
وأو   اللجض  ن سها التولا  مبضاع ال سااد ومكاف تا  مان خا ل تض ياذ قاانون مكاف ا   -4٦

  (9٦)(٢٠٠٣) ال ساد

 الحق  ي الزواج والحياة األسرية -دال 
ماان  األوىل سااض يف اعائاا  ماان األط ااال ال يسااجلون يف ال ١8أشااار ال ريااق القطااري إىل أن  -47

ال رياق القطاري  ل ا و  اً تضارر وياي  وإىل أن السكان األ ليني وسكان اعضاطق الضائي  ها  األكثار 
  (97)امج"اهلوي " لتسجيل األط ال وأو ى بتقيي  هذه الرب  مهم برامج من قايل واود إىل االنتااه 
ووث  جلض  وقوق الط ل التول  على تسريع التاتابري الراميا  إىل رفاع السان الاتنيا لازواق  -48

  (98)سض  ١8ال تيات وال تيان إىل 
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والتجمععل السععلمي، حريععة الععدين  و المعتقععد، وحريععة التعبيععر وتكععوين الجمعيععاه  -هاء 
  والحق  ي المشاركة  ي الحياة العامة والحياة السياسية

أو اا  اللجضاا  اععضياا  باااحلقوق االقتصااادي  واالاتماعياا  والثقافياا  باعتماااد قااانون بشاانن  -49
مااااات و ااااول اعااااواطضني إىل اععلو ضاااامان وأو ااااى ال ريااااق القطااااري ب  (99)الو ااااول إىل اععلومااااات

  (١٠٠)العام 
  و  اع و  السامي السلطات على ضمان عت  معاقا  األشخاا ٢٠١4ويف عا   -5٠

 نين خا ايأربعا  مقارر  بات وأ  (١٠١)يف التجمع السلمي ويف وري  التعااري وقه بساب ممارس  وق
 العتااارهاحلقاوق األساساي   قياتيمن شانن  أن الذي  ٠٠8٦١٠قلقه  إزا  قرار وزارة التفاع رق  

  (١٠٢)للضاا  العا  احلركات االوتجااي  السلمي  يتيتاً 
اً   دعا اع و  السامي السلطات ال ضزويليا  إىل ارفاراق فاور ٢٠١4ويف تشرين األول/أكتوبر  -5١

وواا  الساالطات  اً عاان مجيااع احملتجاازين بساااب ممارساا  وقهاا  اعشااروع يف التعاااري واالوتجاااق ساالمي
  (١٠٣)للمعايري التولي اً وكلح وفق  األ ول القانوني  خ ل مجيع احملاكمات مراعاةعلى ضمان 

 عان تت اتع الايت التقاارير عان قلقهاا كاذلح إزا اععضي  حبقاوق ارنساان  اللجض  وأعرب  -5٢
 اععاا  العاماال ال ريااق اعتااربه الااذي سااياايوس ودانيياال لااوبيز ليوبولااتو السياساايني اععارض ااني اعتقااال

  (١٠4)تعس ياً  إارا ً  التعس ي باالوتجاز
ورياا  التعاااري احلق يف   دعااا اعقاارر اةاااا اععاا  باا٢٠١5كااانون األول/ديساامرب   4ويف  -5٣

وري  التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات احلكوم  إىل ضمان أمان احلق يف واعقرر اةاا اعع  ب
وإزال  مجيع العقاات اليت تعرت  اعشارك  االنتخابات الربعاني   إارا  قال يف فرتة ما مجيع األفراد 
  (١٠5)العام  السلمي 

ورياا  التعاااري واعقاارر احلق يف   أعاار  اعقاارر اةاااا اععاا  باا٢٠١٦ويف آ /أغسااطس  -54
وري  التجمع السلمي وتكاوين اجلمعياات وجلضا  الالاتان األمريكيا  حلقاوق احلق يف اةاا اعع  ب

وادع احلاعاتد مان ستشاهتين بيا  وساائط ارعا   يف التولا   مارنسان عان القلاق إزا  تراااع ور 
  (١٠٦)ي موعات ارع ما فيني و اضايق  الص مب ال  عضها واعتعلق اع

عاااان قلقهااااا إزا  االعتااااتا ات والتهتيااااتات وواااااالت  مضاهضاااا  التعااااذيب أعرباااا  جلضاااا و  -55
          نيساااااان/و كاااااانون الثاين/يضااااااير   بااااانيفيني يف ال ااااارتة االتخويااااا  واعضاااااايق  الااااايت اساااااتهتف   ااااا 

عاااااا ات ق يف مجياااااع اد  ي قباااااالتوأو ااااا  اللجضااااا  اععضيااااا  حبقاااااوق ارنساااااان   (١٠7)٢٠١4أبريااااال 
  (١٠8)ها إىل العتال ي مرتكاميقتتالتخوي  والتهتيت واالعتتا  و 

  وأعرب  جلض  مضاهض  التعذيب عن قلقها إزا  التقاارير الايت تت اتع عان الت قاري العلا -5٦
 تكاا للمااتافعني عاان وقااوق ارنسااان ماان قااال مسااؤولني رفيعااي اعسااتو  ودعاا  التولاا  إىل أن 

 بوالياات نيوأشاار ث ثا  مكل ا  (١٠9)عن الطعن يف مصتاقي  عمل اعتافعني عن وقاوق ارنساان
يف إطاار اراارا ات اةا اا  إىل تتااع ممثلااي مضاماات وتصااويره  دون ماوافقته  بعاات عاودي  ماان 
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إىل برنااااامج اً أيضاااا أشاااريو األمريكياااا  حلقاااوق ارنسااااان   الالااااتان جلضااا عقااااتيا اعشاااارك  يف دورات 
ساااتهت  اعاااتافعني عااان وقاااوق ارنساااان عقاااب مشااااركته  يف إوااات  دورات اللجضااا  اتل زياااوين 

ووثااا  اللجضااا  اععضيااا  حبقاااوق ارنساااان   (١١٠)ععضيااا  بااااحلقوق االقتصاااادي  واالاتماعيااا  والثقافيااا ا
  (١١١)يف عمل اللجض  سادواالتول  على ةاي  األشخاا الذين 

  أفاد اع و  السامي بنن أوت االلتزامات الرئيسي  لتولا  كات سايادة ٢٠١5ويف عا   -57
 ساايما هااؤال  وال  الااذين ال يت قااون مااع سياسااات الااتولاألشااخاا يتمثاال يف الااتفاع واا  عاان 

ودعاااااا اع اااااو  الساااااامي التولااااا  إىل ضااااامان تاااااوفري احلمايااااا  الكافيااااا    (١١٢)حتتياااااتاً  األشاااااخاا
يوااهون يتيتات فيما يتصل  ممنللمعارضني السياسيني واعتافعني عن وقوق ارنسان وغريه  

  (١١٣)قتل أوت زعما  اععارض وادث   يف تحمايوضمان إارا  حتقيق مستقل و   بعمله 
ر ت حمتاو   يت تشري إىلوأعرب  اللجض  اععضي  حبقوق ارنسان عن قلقها إزا  التقارير ال -58

ب لغاا  األوكاا  الايت تاض  علاى فار  عقوباات اضائيا    ؛ وأو ابصاورة مكث ا  وسائط ارع  
وأو   مضام    (١١4)لون من اورتامه ون إىل كاار اعسؤولني أو يقل  ئعلى األشخاا الذين يسي

األما  اعت ااتة للرتبياا  والعلاا  والثقافاا  )اليونسااكو( التولا  بضاازع  اا   اجلرمياا  عاان التشااهري  وتيسااري 
فيني  ااعتماااد اعهاان ارع مياا  آلليااات التضاااي  الااذايت  وموا اال  الت قيااق يف واااالت قتاال الصاا 

  (١١5)القضائي عن وال  اعتابع  اً وإب غ اليونسكو طوع
وأو   جلض  خاربا  مضاما  العمال التوليا  اععضيا  بتطاياق االت اقياات والتو ايات التولا   -59

  (١١٦)بنن تك ل عت  تعر  العاملني يف القطاعني العا  واةاا للتمييز على أساس الرأي السياسي

 اتيةو  مل  ادلة وم التمتل بشروطالحق  ي العمل و ي  -واو 
اللجضاااا  اععضياااا  باااااحلقوق االقتصااااادي  واالاتماعياااا  والثقافياااا  بتعزيااااز اساااارتاتيجي  أو اااا   -٦٠

العمالااا  الوطضيااا  ومرااعااا  احلااات األدج لألااااور مااان أاااال ضااامان مساااتو  معيشاااي الئاااق جلمياااع 
    (١١7)العمال وأسره 

اعتعلقاا    اللجضاا  ن سااها التولاا  علااى ةاياا  احلقااوق الضقابياا  والت قيااق يف التقااارير ووث اا -٦١
  (١١8)حبري  ايف انتخا  ممثليه ضقاباتباالنتهاكات ومرااع  األوكا  القانوني  اليت تقي ت وق ال

وشااااتدت جلضاااا  خااااربا  مضاماااا  العماااال التولياااا  علااااى أن القااااانون األساسااااي للعماااال والعمااااال  -٦٢
إىل  يضتهاااح مااااتأ عااات  تاااتخل السااالطات يف الشاااؤون التاخليااا  للمضاماااات الضقابيااا   وطلاااا  اللجضااا 

 ٣٦7لتعاتيل اعاواد  احلكوم  أن تتخذ  بالتشاور مع مضامات العماال وأرباا  العمال  التاتابري ال زما 
  (١١9)من القانون ٣88و ٣٦8و

وككاارت اللجضاا  اععضياا  باااحلقوق االقتصااادي  واالاتماعياا  والثقافياا  التولاا  بندياا  إااارا   -٦٣
وممثلااي العمااال اعضتخاااني وممثلااي أربااا  العماال م اوضااات ث ثياا  شاا اف  بااني الساالطات احلكومياا  

وطلااا  جلضاا  خااربا  مضاماا  العماال التولياا  إىل التولاا  أن جتااري مشاااورات بشاانن   (١٢٠)اعضتخاااني
  (١٢١)اعتعلق  باعسائل اعضترا  يف نطاق اختصاا األطرا لوائح مجيع مشاريع القوانني أو ال
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 مستوى معيشي الئقب التمتل الحق  ي الضمان االجتما ي و ي -زاي 
 القيااااا وثاااا  اللجضاااا  اععضياااا  باااااحلقوق االقتصااااادي  واالاتماعياااا  والثقافياااا  التولاااا  علااااى  -٦4
يغطي نااا  الضامان االاتمااعي مجياع األشاخاا دون متيياز؛ وضامان تاوفري  يلي  ضمان أن مبا

ما يك ي من است قاقات اعساعتة االاتماعي ؛ واختاك ما يلز  من تاتابري رنشاا  نااا  الضامان 
  (١٢٢)ناا  الضمان االاتماعياالاتماعي اعضصوا علي  يف قانون 

ضتاائج اجلهاود الراميا  إىل احلات مان ال قار  لاً ياترااعاً اجتاهاقلاق بوالوا  اللجض  ن ساها  -٦5
" واختااك مهمااتوأو   التول  ب ارا  تقيي  شامل ومستقل للربامج االاتماعيا  اععروفا  باسا  "

  (١٢٣)التتابري التص ي ي  ال زم 
ااااً وأواطااا  جلضااا  وقاااوق الط ااال علمااا -٦٦ ذت لل ااات مااان ال قااار باعااااادرات اعهمااا  الااايت اخت 

األهاتا   حتقيقط ال ريق القطري الضو  على الربامج االاتماعي  الرامي  إىل وسل    (١٢4)وارقصا 
الرمسيا  تكشا  زياادة يف نساا  ال قار  رقا ارمنائي  لألل ي   بيت أن ال ريق القطري أشار إىل أن األ

وأو ااااى (  يف اعائااا  ١٣يف اعائااا  إىل  9)مااان  ٢٠١٣وعاااا   ٢٠١١اعاااتقع يف ال ااارتة باااني عاااا  
مؤشارات ااتماعيا  واقتصاادي  مصاض    تااني تانثري كات طري ب تاو  إوصا ات وتيث  و ال ريق الق
  (١٢5)السياسات

والواااااا  اللجضااااا  اععضيااااا  بااااااحلقوق االقتصاااااادي  واالاتماعيااااا  والثقافيااااا  التقااااات  احملااااارز  -٦7
اسارتاتيجي  شاامل  للساكن االاتمااعي تك ال  اعتماادأو ا  التولا  بلكضها يتعلق بالسكن  فيما

  (١٢٦)الو ول إليهاإمكاني  توافر اةتمات األساسي  الكافي  و 
وهاااو وأعربااا  اللجضااا  ن ساااها عااان قلقهاااا إزا  اعتمااااد التولااا  علاااى األغذيااا  اعساااتوردة   -٦8
 وأو اا  باختاااك تااتابري  نقاا  ونااترة شااتيتين يف األغذياا  والضااروريات األساسااي  أساا ر عاان مااا

  (١٢7)عاال  من أال التصتي هلذا الوضع
وكثاااارة االوتجااااااات اعطالااااا  باحلصااااول علااااى   نن نااااترة األغذياااا باااااع وضااااي   وأفااااادت -٦9

مسااائل   والاا  الطااوارئمرسااو   وتاانثري  الغوغااائي عااتا واااالت ارورود تقااارير بشاانن و   األغذياا 
  (١٢8)مقلق  للغاي 

وار من أال إنعااا ارنتااق يف احل التشجيع علىوأو ى ال ريق القطري بنمور من بيضها  -7٠
ساو  ثا  بشانن حمت  إوصاا ات  إتاو على الواردات و  عتمادمن االاً السلسل  الغذائي  واحلت تترجيي

  (١٢9)التغذي  اعزمن
وأو اا  اع وضااي  التولاا  باانن تعاارت  بصاا وي  شااهادة ملااتمس اللجااو  لشاارا  الساالع  -7١

  (١٣٠)ها احلكوم اعتعوم  يف األسواق اليت تتير 
وأعرباا  جلضاا  وقااوق الط اال عاان قلقهااا إزا  التقااارير الاايت ت ياات باانن نوعياا  مياااه الشاار   -7٢

وفيااات يف  اا و  الرض ااع؛ وأو اا  وااتوع يف بعااض اعضاااطق  ممااا يساا ر عاان   ئماا ليساا  م
  (١٣١)بضمان توافر مياه شر  ايتة يف مجيع أحنا  الالت
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احلراا  ألوضااع ااع و  السامي احلكوم  واععارض  على العمل من أال تسوي   وو    -7٣
يف إطار االورتا  الكامل جلميع اععايري العمل احلالي   واروجا  عن العض  وخطا  الكراهي   و 

  دعااا اع ااو  السااامي التولاا  إىل فااتح ٢٠١٦ويف نيسااان/أبريل   (١٣٢)التولياا  حلقااوق ارنسااان
  (١٣٣)أال التصتي لت تيات وقوق ارنسان سال احلوار من

 الحق  ي الصحة -حاء 
اعتعلقا   تقااريرالوا  اللجض  اععضي  باحلقوق االقتصاادي  واالاتماعيا  والثقافيا  بقلاق ال -74

يف األدوياا  واعسااتلزمات اجلراوياا   شااتيتلضاااا  الرعاياا  الصاا ي  بساااب الااضق  ال بالوضااع احلاارق
اعتمااد يف   ووث  اللجض  التول  على التعجيل إمتاداياواععتات الطاي   فضً  عن عت  انتاا  

  (١٣4)واودياالتتابري ال زم  لضمان توافر ختمات الرعاي  الص ي  
شاااااريعي ارجناااااازات الااااايت حتققااااا  يف ا اااااالني التط ال رياااااق القطاااااري الضاااااو  علاااااى وسااااال   -75

فيمااا يتصاال فيمااا يتعلااق بتعزيااز وةاياا  احلااق يف الصاا    بياات أناا  ال تاازال توااات ثغاارات  واعؤسسااي
باا دراق اعضاااهج التراسااي  وتعميمهااا بصااورة كاملاا  للتثقياا  يف اعسااائل اجلضسااي  يف الضاااا  ال رعااي 

  (١٣5)لألم  اعت تة
ضاات اعاارأة التولاا  علااى تعااتيل قوانيضهااا لضاازع  التمييااز علااى بالقضااا  اععضياا  اللجضاا  ووثاا  -7٦

    اجلرمي  عن اراها  يف واالت االغتصا  أو زنا احملاار  أو وااود خطار علاى  ا   األ  
  (١٣٦)أو إ اب  اجلضني بعاه  وادة

اعتعلاااق بالرعايااا  قاااال الاااوالدة  اعوااااود وأو ااا  جلضااا  وقاااوق الط ااال بتض ياااذ الربوتوكاااول -77
وأشار   (١٣7)تي  الطارئ   وتوفري ختمات الص   اجلضسي  والص   ارجنابي  اعضاسا والرعاي  التولي

  (١٣8)احلوامل واعواليت اجلتدإىل تقتمي الرعاي  الطاي   عرت ال ريق القطري إىل الت تي الذي ي
ااا  جلضاا  وقااوق الط اال بالتااتابري الرامياا  إىل تااوفري وصااول اجلميااع علااى العاا ق اعضاااد ورو   -78

باانن توا اال تض يااذ التااتابري الرامياا  إىل مضااع انتقااال فااريوس التولاا  وأو اا   اً لل ريوسااات العكوساا  جماناا
  (١٣9)نق  اعضاع  الاشري /اريتز والتصتي للضق  يف العقاقري اعضادة لل ريوسات العكوس 

  (١4٠)الت صنيالتغطي  ب وب ترااع يف ورأ  ال ريق القطري أن  يُ  -79

 الحق  ي التعلم -طاء 
ارتياااااح التااااتابري باللجضاااا  اععضياااا  باااااحلقوق االقتصااااادي  واالاتماعياااا  والثقافياااا   الوااااا  -8٠

  (١4١)اععتمتة لزيادة االستثمار يف التعلي  وحتسني الو ول إلي 
لاايس ال ريااق القطااري أن معااتل إكمااال اعسااتو  السااادس ماان التعلااي  االبتااتائي  أكااتو  -8١

  (١4٢)زالا  قائما  التسر  اعترسي واودة التعلي  والو ول إلي  ماااعتصل  بشاكل اعوأن  شام ً 
 باساااتمرار أط اااال تعااارت  الااايت الصاااعوبات إزا  الشاااتيت قلقهاااا عااان الط ااال وقاااوق جلضااا  وأعربااا 
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 عااان فضااا ً  أفريقاااي  أ ااال مااان اعض اااترين واألط اااال األ ااالي  الشاااعو  وأط اااال الري يااا  اعضااااطق
  (١4٣)اجليت التعلي  إىل بالو ول فيما يتعلق اللجو   ملتمسي واألط ال ال ائني األط ال

 التعلاي  نوعي  ردا ة إزا  قلقها عن اعرأة ضت التمييز على بالقضا  اععضي  اللجض  وأعرب  -8٢
  (١44)ؤهلنيم ترسنيم واود وعت 
وأعرب  اللجض  اععضي  باحلقوق االقتصادي  واالاتماعي  والثقافيا  عان قلقهاا إزا  التقاارير  -8٣

علاااى يشاااجع التعلاااي  كاااون  ضااامنالااايت تت اااتع عااان التلقاااني العقائاااتي وأو ااا  التولااا  بااانن ت
ووث  جلض  وقوق الط ل   (١45)االورتا  الكامل حلقوق ارنسان واعشارك  ال عال  يف جمتمع ور

يف اً  ااارحياً واااار التعلاااي  ارلزاماااي الاااذي ميهااات لاااتخول اعاااتارس العساااكري   أن حتاااارالتولاا  علاااى 
  (١4٦)التعلي  اعه يف مؤسسات اعتارس العادي  و 

وأعرباا  اللجضاا  اععضياا  بالقضااا  علااى التمييااز ضاات اعاارأة عاان قلقهااا إزا  معااتل التساار   -84
األمهااات اعراهقااات  وأو اا  بتعزيااز اسااتاقا  ال تيااات احلواماال يف اعااتارس يف  اا و  اعترسااي 

لت اق أط اال ا ك لوأو   جلض  وقوق الط ل التول  بنن ت  (١47)وإعادة إدمااهن بعت الوالدة
اعضاطق الري يا   وأط اال الشاعو  األ الي  واألط اال اعض اترين مان أ ال أفريقاي واألط اال كوي 

؛ وتيساااري الت ااااق األط اااال ال ائاااني وملتمساااي اللجاااو  مضهاااا ضاااع تسااار  ومباعاااتارس ارعاقااا   
  (١48)باعتارس

وأو اااا  اليونسااااكو التولاااا  باااانن توا اااال تض يااااذ السياسااااات الرامياااا  إىل ضاااامان التعلااااي   -85
لل ئااات احملروماا   وزيااادة االسااتثمار يف التعلااي   وتكثياا  اجلهااود الرامياا  إىل القضااا  علااى التمييااز 

  (١49)ضت ال تيات
للتسااجيل كوثيقاا  وأو ا  اع وضااي  التولا  بتنكياات  اا وي  شاهادات ملتمسااي اللجاو    -8٦

  (١5٠)يف اعتارس العام 

 األشخاص ذوو اإل اقة -ياء 
لألط اال كوي ارعاقا  يف ا ا  االوتياااات اة تلاي أو   جلض  وقوق الط ل التول  ب -87

وإمكانياااا   الو ااااول  والرتفياااا تيسااااري الصاااا    و مجياااع ا اااااالت  وال ساااايما يف جماااااالت التعلااااي   و 
  (١5١)االست ادة من األنشط  الثقافي   والعمال 

اً وفقاا للجميااع وأو ااى ال ريااق القطااري التولاا  باعضااي يف وضااع م هااو  للتعلااي  الشااامل -88
  (١5٢)الت اقي  وقوق األشخاا كوي ارعاق 

 األقلياه والشعوب األصلية -كاف 
تاااتو اعؤشاارات   ال ريااق القطااري أناا  علااى الاارغ  ماان اجلهااود الاايت تاااذهلا احلكوماا  الوااب -89

  (١5٣)باقي  السكان بكثري من تلح اةا  اً أقل إشراقاةا   بالسكان األ ليني 
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اباً وأواط  اللجضا  اععضيا  حبقاوق ارنساان علما -9٠ ع بشانن ارتيااح بوضاع إطاار قاانوين موس 
 األساساااي قاااانونالاعتمااااد الضاااو  علاااى ال رياااق القطاااري  سااالطو   (١54)وقاااوق الشاااعو  األ ااالي 

كاف اا  التمييااز العضصااري وأو ااى بساان مشااروعي القااانونني اعتعلقااني بااالتعلي  والوالياا  القضااائي  ع
  (١55)لشعو  األ لي بااةا   
رير وأعرب  اللجض  اععضي  باحلقوق االقتصادي  واالاتماعي  والثقافيا  عان قلقهاا إزا  التقاا -9١
تااوفري ضاامانات  عاات  عاات  انتاااا  اعشاااورات مااع الشااعو  األ االي   فضااً  عاان  شااري إىلالاايت ت

كامل  هلا  وخصو اً فيما يتصل مبضح امتيازات استكشاا  اعاوارد الطايعيا  واساتغ هلا  وأو ا  
فيماا مان الشاعو  األ الي  موافق  ورة ومسااق  ومساتضرية  احلصول علىالتول   بنن تك ل اللجض  
القرارات اليت من شنهنا أن تاؤثر يف وقوقهاا االقتصاادي  واالاتماعيا  والثقافيا   وأن حتارت  يتصل ب

  (١5٦)كام ً اً  اورتام شعو  األ لي مجيع اجلهات اععضي  قرارات ال
بشنن مازاع  قتال أوات اً ا   ب غاةارا ات ار مكل  ني بواليات يف إطار وأرسل ث ث  -9٢

شاعب يوكااا بسااب أفاراد  عاشاهايف ساياق االضاطرابات االاتماعيا  الايت   األ لي شعو قادة ال
شاعب يوكااا  دعا  جلضا  أفاراد ويف سياق العض  الذي تعر  ل    (١57)بنراضي  التقليتي ت  مطالا

القضاااا  علاااى التميياااز العضصاااري التولااا  إىل مضاااع العضااا  يف سلسااال  اااااال بري اااا  بوساااائل مضهاااا 
  (١58)عملي  ترسي  وتود أراضي وأقالي  الشعو  األ لي يف اعتماد آليات للتعجيل 

وأعرباا  جلضاا  القضااا  علااى التمييااز العضصااري عاان قلقهااا إزا  واااود عمااال مضاااا  غااري  -9٣
  علااى أفااراد شااعب يانومااامي؛ ووثاا  التولاا  علااى زيااادة  ايقااانونيني يف مضطقاا  األمااازون واعتااتا

  (١59)اعسااجل  را  حتقيااق شااامل يف االعتااتا اتةاياا  الشااعو  األ االي  يف مضطقاا  األمااازون وإااا
أط ال الشاعو  األ الي   تشري إىل إشرا وأعرب  جلض  وقوق الط ل عن قلقها إزا  التقارير اليت 

يف أوضااع شاايه  باالرق قات تصال إىل وات بياع وكلاح الذهب غاري اعشاروع   تعتين يف عمليات 
 اسااااتختا احلاااااالت الاااايت تضطااااوي علااااى  بقااااوة علااااى الت قيااااق يف مجيااااع التولاااا    األط ااااال  ووثاااا 

 اعتهماااني بارتكاااا  اااارائ الاااذهب غاااري اعشاااروع   وعلاااى مقاضااااة تعاااتين عملياااات يف األط اااال 
مشمول  بالربوتوكول االختياري الت اقي  وقوق الط ل بشنن بيع األط اال واساتغ ل األط اال يف 

  (١٦٠)الاغا  ويف اعواد ارباوي 

 وملتمسو اللجوءالمهاجرون والالجئون  -الم 
  (١٦١)كات هنج شامل وااتماعي سياسات هجرةوضع وتض يذ أو ى ال ريق القطري ب -94
وأعرباا  جلضاا  القضااا  علااى التمييااز العضصااري عاان قلقهااا إزا  إمكانياا  تعاار  اعهاااارين  -95

  (١٦٢)وال ائني ل جتار باألشخاا واالستغ ل والعض  والتمييز
  أُبلا  عان ٢٠١5وأشاارت اع وضاي  إىل أنا  بعات إغا ق احلاتود ماع بلات جمااور يف عاا   -9٦

بسااب  اً شخصا ٢٢ ٣4٢وعااد   ٢٠١5حبلول تشرين األول/أكتاوبر اً شخص ١ 95٠ترويل 
إىل بلاته  األ الي  وأشاارت اع وضاي  إىل أنا  علاى   يف الكثري مان األوياان اةو  من الرتويل
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د اةاو  باني األشاخاا سااتزما  حبمايا  ال ائاني وملتمساي اللجاو   الرغ  من أن السلطات مل
  (١٦٣)هذه حلماي  التولي  يف أعقا  عمليات الرتويلإىل ااحملتااني 

 باانن تااترق يف تشااريعايا تعرياا  ال ااا  الااوارد يف إعاا ن كارتاخيضااا وأو اا  اع وضااي  التولاا    -97
  (١٦4)بشنن ال ائني  مع تسليط الضو  على اعخاطر اليت تتهتد األفراد غري اععرت     ك ائني

اع وضااي  أن  ككارتيف اولا  االسااتعرا  األوىل   وبارشاارة إىل تو اي  واياا  بالتنييات -98
الو اول إىل نااا   تعاذر علايه شاخ   ١٦8 5٠٠ اللجض  الوطضي  لل ائني و ل  إىل ووا 

مبااا سااو  االعاارتا   مل تااؤد  إىلوعلااى الاارغ  ماان كاال اجلهااود اعاذولاا   فاا ن العملياا    (١٦5)اللجااو 
وأو ااا  اع وضاااي  التولااا   بااانمور مضهاااا ماااا يلاااي    (١٦٦)٢٠٠٣مضاااذ عاااا  اً الائااا ٦ ٦94يعاااادل 

ل ائااتة ال ائااني؛ ختصااي  اعزياات ماان اعااوارد للجضاا ؛ ومعاجلاا  واااالت التاانخري يف إ ااتار الوثااائق 
لضمان أن يستطيع ال ائون اععرت   ا  ممارسا   األال والضار يف إ تار تنشريات إقام  طويل 

  (١٦7)وقوقه  بصورة كامل 
مجياااع األط اااال وأفاااراد أساااره  تلقاااي وأو ااا  جلضااا  وقاااوق الط ااال التولااا  بااانن تك ااال  -99

اعراول  كما أو   التولا  بانن تقات  احملتااني إىل ةاي  دولي  معامل  م ئم  ومضص   يف مجيع 
  (١٦8)اعساعتة إىل األط ال الذين أشركوا يف نزاعات مسل   يف اةارق

 بيئيةالقضايا ال -ميم 
أو ااااى ال ريااااق القطااااري التولاااا  بتعزيااااز اعؤسسااااات ماااان أااااال إدارة اعخاااااطر والتنهااااب  -١٠٠

  (١٦9)كوارع يف الالتعضت وتوع  لإلغاث  
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