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

 11تشدرين األول/أتتدوبر     31  دورته السادسة والعشرين يف الفدةة مدن 5/1حقوق اإلنسان 
. ومت استعراض احلالة يف مجهورية فنزويال البوليفارية يف اجللسة الثالثدة 2016رب تشرين الثاين/نوفم

. وترأسدددز وةيدددرة سدددللة الشدددعب للشددد ون ا ارجيدددة  2016تشدددرين الثددداين/نوفمرب  1املعقدددودة يف 
  وفددد مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة. واعتمددد الفريددق العامددال  يف جلسددته العاشددرة ثديلسددي رودريغيدد

   التقرير املتعلق جبمهورية فنزويال البوليفارية.2016تشرين الثاين/نوفمرب  4 املعقودة يف
  اختددار  لدد  حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا  2016تددانون الثاين/يندداير   12ويف  -2

)اجملموعة الثالثية( لتيسري استعراض احلالدة يف مجهوريدة فندزويال البوليفاريدةغ قريتيزسدتان واملكسدي  
 ونيجرييا.

مددن  5والفقددرة  5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوق اإلنسددان  15وعمددالا ب حكددام الفقددرة  -3
  صدددددرت الوثددددايق التاليددددة ألتددددراض اسددددتعراض احلالددددة يف مجهوريددددة فنددددزويال 16/21قددددرار اجمللدددد  
 البوليفاريةغ
 ؛(A/HRC/WG.6/26/VEN/1))أ( 15تقرير وطا/عرض تتايب مقدم وفقاا للفقرة  )أ( 
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوق اإلنسدان وفقداا  )ب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/26/VEN/2))ب( 15للفقرة 

مدددددددوجز أعدتددددددده مفوضدددددددية األمدددددددم املتحددددددددة السدددددددامية حلقدددددددوق اإلنسدددددددان وفقددددددداا  )ج( 
 .(A/HRC/WG.6/26/VEN/3))ج( 15 للفقرة
البوليفاريددة قايمددة أسدددلة أعددد ا سددلفاا تددال  وأحالددز اجملموعددة الثالثيددة    مجهوريددة فنددزويال -4

من  سدبانيا وأملانيدا وبلجيكدا واجلمهوريدة التشديكية والسدويد واملكسدي  واململكدة املتحددة لربيلانيدا 
العظمى وآيرلندا الشمالية و ولندا والوليات املتحدة األمريكية. و ذه األسدلة متاحدة علدى املوقدع 

 الشامال.الشبكي ا ارجي لالستعراض الدورج 

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

تانددز ثددورة مددن أجددال حقددوق   1998 عددام ثددورة  نوفددد مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة قددال  -5
حدد املسار الذج يقوم على مفهوم الدولة الدستورية مدن أجدال  1999 عام اإلنسان وأن دستور

املنلقددة قددايمى علددى نقي ددى ودداغ النمددوذج  ويف ق اإلنسددان. وقددد تددان  وذجددان يف العددامحقددو 
الرأمسدددا  الدددذج تدددان األداة الرييسدددية لنتهاتدددات حقدددوق اإلنسدددان  والنمدددوذج املندددادج بدددالتحول 



A/HRC/34/6 

GE.16-22943 4 

تكددن لدده فقددط رليددة اتلفددة أل دداط اإلنتدداج و  ددا تانددز لدده أي دداا رليددة اتلفددة ل نسددان.  م والددذج
لتحددول اجلددارج يف مجهوريددة ا وقددفالسددتعراض السددابق حاولددز القددول اإلمربياليددة الرأمساليددة  ومنددذ

فندددزويال البوليفاريدددة عدددن طريدددق ةيدددادة وتكثيدددف احلدددرب ضدددد البلدددد. وتاندددز الوليدددات املتحددددة قدددد 
اختارت البلد تهدف  مربيا  بغية تغيدري عامليدة  دوذج فندزويال حلقدوق اإلنسدان مدن خدالل عمليدة 

 ةعزعة لالستقرار.
رجعددة فيده ألندده نددابع  ل  دوذج حقددوق اإلنسدان الددوطا يف مجهوريدة فنددزويال البوليفاريدة ن  -6

بزمددام أمددور حتددول البلددد. وعدددو الثددورة الرييسددي  ددو النمددوذج الرأمسددا  أخددذوا عددن املددواطنى الددذين 
ل الرييسدي عدن تددمري  الذج ينتهد  احلقدوق يف مجيدع أ داء العدام ويتسدبب يف العندف و دو املسد و 
اإلجحاف واتساع  ويف توتبنا. وباإلضافة    ذل  فإنه يتسبب يف التوةيع تري املنصف للثروات

 الفجوة بى األثرياء والفقراء.
فدددد دت الرأمساليددددة    تدددددمري الدددددول القوميددددة رأس املددددال وقددددد رتددددزت الشددددرتات الكددددربل  -7

 قومية.األمر محلة عاملية النلاق لدعم الدول ال وتللب
ول بددد مددن  صددالح  لدد  حقددوق اإلنسددان لكددي يتسددة لدده أن يكددون أداة فعالددة حقدداا  -8

 حلقوق اإلنسان.
و دددوذج الليرباليدددة اجلديددددة قدددد فشدددال فيمدددا ُتشدددك  القدددول الددديت ليسدددز مسدددتعدة لقبدددول  -9

 .مجهورية فنزويال البوليفارية تمرجع يف النموذج الجتماعي البديال الذج تان  وذجاا ناجحاا 
حتققددز وجدداءت الثددورة  رتددم احلمددالت املوجهددة ضددد ا  مناصددرةا حلقددوق اإلنسددان. وقددد  -10

تشدددري اإلحصددداءات    حتدددولت يف فيمدددا   يف ذلددد  مدددنز جدددوايز لستدصدددال اجلدددوع  دددا  جنددداةات 
 ددددالت التعلدددديم والصددددحة والتغذيددددة. وتانددددز منظمددددة األمددددم املتحدددددة  ويف املسدددداواة بددددى اجلنسددددى

 اعة قد اعةفز باجلهود الفعالة واملتواصلة املبذولة ملكافحة الفقر.لألتذية والزر 
بدددد مل ددايقة مجهوريددة فندددزويال البوليفاريددة أن تتوقددف. ومدددن جهددة أخدددرل    ل  ددذا  وتددان -11

تانز احلكومة قد اعتمدت التوصديات املنبثقدة عدن السدتعراض الددورج الشدامال الديت قبلدز هبدا  
 ن.ووضعز خلة وطنية حلقوق اإلنسا

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
مدددن الوفدددود ببياندددات. وتدددرد يف الفدددرع الثددداين مدددن  دددذا  102أثنددداء احلدددوار التفددداعلي أد   -12

 التقرير التوصيات اليت مت التقدم هبا أثناء احلوار.
ريدة فندزويال أحاطز اهلند علماا بإنشاء اجملل  الوطا حلقدوق اإلنسدان وطلبدز مدن مجهو  -13

 البوليفارية تقاسم التفاصيال خبصوص التقدم احملرة يف نظام الرصد واملتابعة الوطا.
وامتدددحز  ندونيسدديا مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة للتحسددينات املسددجلة يف الوصددول     -14

 التعليم والصحة و نشاء م سسات للنهوض حبقوق املرأة.
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بدداجملل  الددوطا حلقددوق اإلنسددان وا لددة الوطنيددة ملنددع  وسددلمز مجهوريددة  يددران اإلسددالمية -15
 التعذيب.

مهوريددة فنددزويال البوليفاريددة ملواجهتهددا للتحددديات القتصددادية وموقفهددا جبالعددراق وأشددادت  -16
 الواضز يف الدفاع عن احلق يف السلم والت امن.

والجتماعيددة  بالتحددديات القتصددادية يتعلددق فيمدداولحظددز فنلندددا بقلددقع الوضددع الددرا ن  -17
سدديما ندددرة األدويددة األساسددية وتوريددد اإلمدددادات  ول الدديت تواجههددا مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة 

 بد من المتثال للقواعد الدولية املتعلقة حبرية التعبري. ل اللبية  وشددت على أنه
تزايدد اإلفدالت احلالة يف مجهوريدة فندزويال البوليفاريدة قدد تدردت مدع أّن ولحظز  سراييال  -18

يددددل علدددى ذلددد  نقدددأل التفاقيدددة األمريكيدددة حلقدددوق  تمدددا  العدالدددة مدددن احلرمدددان  أو مدددن العقددداب
 اإلنسان.

 وسلمز  يلاليا بالتدابري الرامية    وضع  طار قانوين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان. -19
ن وشجعتها علدى وامتدحز جامايكا مجهورية فنزويال البوليفارية للتزامها حبقوق اإلنسا -20

 امل ي يف تعزيز م سسات الدولة.
حتسى السياسات الرامية    يف ذل    ا السياسات الجتماعية بإنفاذ رحبز اليابان و  -21

 التعليم  وبناء املساتن واحلد من الفقر.الوصول    فرص 
فيدددددذ جهدددددود لتنبذلتددددده بالفعدددددال مدددددن  ملدددددا تينيدددددا مجهوريدددددة فندددددزويال البوليفاريدددددةوامتددددددحز   -22

 التوصيات.
الوطنيددة  لتهددا مجهوريددة لو الدرقراطيددة الشددعبية مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة امتدددحز و  -23

 على اتفاقية حقوق األشخاص ذوج اإلعاقة وبروتوتوهلا الختيارج.لتصديقها حلقوق اإلنسان و 
عددرب عنهددا املشدداتال املبو  حلقددوق اإلنسددانالددوطا إنشدداء اجمللدد  وأحاطددز لتفيددا علمدداا ب -24
 القيود املفروضة على حرية التعبري.ب يتعلق فيما
تقدوم دبلوماسدية انتهداج يف تبذلده مدن جهدود  ملدا مهورية فندزويال البوليفاريدةجبلبنان وأشاد  -25

الشدددددعب ق دددددية سددددديما  ول الق دددددايا العادلدددددة يف مجيدددددع أ ددددداء العدددددام علدددددى السدددددلم وتددددددافع عدددددن 
 الفلسليا.

اجلهود املبذولدة ملكافحدة العندف القدايم علدى ندوع اجلدن  والعندف بدليختنشدتاين وسلمز  -26
 ضد األطفال.

تعمددديم املنظدددور اجلنسددداين مدددن أجدددال مجهوريدددة فندددزويال البوليفاريدددة جبهدددود ماليزيدددا وسدددلمز  -27
 ألشخاص ذوج اإلعاقة.بالنسبة لالتعليم وتيسري الوصول    ومتكى املرأة 
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مجهوريدددة فندددزويال  ز دددال حقدددوق املدددرأة  وشدددجع اجلهود املبذولدددة يفبدددملدددديف وسدددلمز  -28
قددوق اإلنسددان األمددم املتحددة السددامية حلشدرتايها الدددوليى ومفوضددية علددى التواصددال مددع البوليفاريدة 
 ملساعدة.من أجال ا

 التعذيب.منع وطنية حلقوق اإلنسان وخلة اللة ا اعتماد بموريتانيا ورحبز  -29
ا لة الوطنيدة حلقدوق بوضع ا حلقوق اإلنسان  و إنشاء اجملل  الوطباملكسي  ورحبز  -30

 الصحة والتعليم. يف  ا  احملرة التقدم التشريعيبو   اإلنسان
وأحدداط علمددداا  شددداتال حلقدددوق اإلنسدددان  الددوطا إنشددداء اجمللددد  باجلبدددال األسددود ورحددب  -31

 .بانتهاتات حقوق اإلنسان يتعلق فيما حقوق اإلنسانالسامية املفوضية 
مدن احلصدبة يف مد من أصدبحز مجهورية فنزويال البوليفارية  ه ثبز أنميا ار أنولحظز  -32

 يف معظم أ اء البالد.يوفر عا  اجلودة تعليماا أن و واحلصبة األملانية 
للجهدددود املتواصددلة الددديت تبدددذهلا مجهوريدددة فندددزويال البوليفاريدددة  اناميبيدددا عدددن تقددددير وأعربددز  -33

 .البلدان األفريقيةالتعاون والت امن الناجحة مع اتفاقات لتعزيز 
 -إجندددددداةات مجهوريددددددة فنددددددزويال البوليفاريددددددة يف اجملددددددالت الجتماعيددددددة بنيبددددددال وسددددددلمز  -34

 أخرل. الت القتصادية للحد من الفقر والتعليم والصحة وتغذية األطفال  من بى 
 عرقلدةالرامية     التعسفيجاة حالت الحتعدد ارتفاع  ةاء  هاقلقعن  ولندا وأعربز  -35

 العمال الصحفي ونشر املقالت الصادرة عن  ذا العمال الصحفي.
التصددددديق علددددى اتفاقيددددة حقددددوق األشددددخاص ذوج اإلعاقددددة  علمدددداا بنيوةيلندددددا وأحاطددددز  -36
 .رييسياا  تزال حتدياا  ل أن حرية التعبريولحظز  وطنية حلقوق اإلنساناللة با  زرحبو 

أمريكددا أمددم احلكومددة برعايددة احتدداد الددذج أطلقتدده احلوار مددع املعارضددة بددراتوا نيكدداورحبددز  -37
 اجلنوبية والكرسي الرسو .

 طددار قددانوين مددن تعدداونع وبوجددود مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة تقدمدده   ددا نيجرييدداوسددلمز  -38
 التمييز العنصرج.املتعلق بقانون الاعتماد ولحظز حلقوق اإلنسان. 

التصدددديق علدددى التفاقيدددة الدوليدددة للق ددداء علدددى مجيدددع أشدددكال التمييدددز بأملانيدددا ورحبدددز  -39
 الوضع السياسي والجتماعي.وأحاطز علماا بقلق بالعنصرج. 

 السددداريةقدددوانى حقدددوق اإلنسدددان و مجيدددع السياسدددات العامدددة  بت دددمىباتسدددتان ورحبدددز  -40
 هنجاا يقوم على حقوق اإلنسان.

الدوطا  نشداء اجمللد   ويف العامدةتلوير السياسدات ملدين يف بريو دور اجملتمع اولحظز  -41
 حلقوق اإلنسان.
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 بدداد  سددتمرار ا يف التقيددد لجلمهوريددة فنددزويال البوليفاريددة  االفلبددى عددن تقدددير وأعربددز  -42
 املتبقية. ها على التصدج لتحديات حقوق اإلنسانتالدرقراطية وحث

 البوليفاريدددة قدددد صدددادقز علدددى اتفاقيدددة حقدددوق مجهوريدددة فندددزويالبكدددون الربتغدددال ورحبدددز  -43
 املكلفى بوليات يف  طار اإلجراءات ا اصة.بزيارات أتلبية األشخاص ذوج اإلعاقة  وقبلز 

األمدم حقوق اإلنسدان يف تعاوهنا مع منظومة لمهورية فنزويال البوليفارية جبقلر  وأشادت -44
 عن الستعراض الدورج الشامال.املنبثقة اليت قبلز هبا و املتحدة وتنفيذ عدد من التوصيات 

وضدداع األوطنيددة ملنددع التعددذيب وحتسددى الليددات اآلإنشدداء علمدداا بمجهوريددة توريددا وأحاطددز  -45
 للفنزويليى.وأعربز عن أملها يف أن يشجع ذل  احلريات األساسية السجون يف 
ن احلكومدددة   ديفدددو  األمدددى التنفيدددذج للمجلددد  الدددوطا حلقدددوق اإلنسدددان  لرج قدددال و  -46

  2014 عدام ويف الكامال حلقدوق اإلنسدان.للم ي يف اإلنفاذ اعتمدت تدابري  يكلية تانز قد 
م سسة على الذج  و ل  الوطا حلقوق اإلنسان  اجملأنش  قد تان الريي   نيكولس مادورو  

 القايمة على حقوق اإلنسان.املستويات لت مى السياسات العامة أعلى 
أدنددةو   بدداريوبعثددة ميلددو  أن  لويزيانددا   للة الشددعب املكلفددة بالصددحةسدد ةوةيددر وأعربددز  -47

وتدد مى تغليددةع يف الصددحية )بعثددة األحيدداء الداخليددة( تانددز قددد أُنشدددز إلعلدداء األولويددة للرعايددة 
. وأضدددافز 2017 عدددام خدددالل النصددف األول مدددنيف املايدددة  100بنسددبة  ددال الرعايدددة الصدددحية 

 5 346الرعايدددة الصدددحية الددديت ةاد عددددد ا مدددن  م سسددداتيف  نددده ُسدددجال ارتفددداع ملحدددو  قايلدددةا 
 .2016 عام يف 23 146    1998 عام يفم سسة 

ن     يلكددوتبالنكددا الشددعب لشدد ون املددرأة واملسدداواة بددى اجلنسددى  سددللة  ةوةيددر  وقالددز -48
أتثددر  ن عامليدداا  و التعلدديم العددا  أعلددى نسددبة تسددجيال يف خددام  تعددد مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة 

ن البلالدددة يف صدددفوف  قايلدددة مدددن النسددداء. وأضدددافز يف التعلددديم يف املايدددة مدددن املسدددجلى  60 مدددن
املتمتعدددددى باملعاشدددددات يف املايدددددة مدددددن  60ن  و  يف املايدددددة 7.5    16النسددددداء قدددددد  بلدددددز مدددددن 

 نساء. التقاعدية
 همقدددوقحبحتسدددى متتدددع الفندددزويليى مدددن أجدددال عملهدددا لاحلكومدددة بالحتددداد الروسدددي  وأشددداد -49

 القتصادية والجتماعية والثقافية.
 مكانيددة حلددد مددن الفقددر وتوسدديع الراميددة    اام  الرب اململكددة العربيددة السددعودية بددورحبددز  -50

 يف ذل  بعثات روبنسون ملكافحة األمية.  ا الوصول    فرص التعليم للجميع 
تعزيددز  طددار حقددوق اإلنسددان مددن خددالل سياسددات املبذولددة لاجلهود بددالسددنغال وأشددادت  -51

 حلقوق اإلنسان.الوطا و نشاء اجملل  يف اجملتمع اإلدماج 
املنبثقة خلة وطنية حلقوق اإلنسان ملتابعة التوصيات املقبولة بإدخال سنغافورة وسلمز  -52

 قوق اإلنسان.حل عن الستعراض الدورج الشامال وتعزيز اإلطار امل سسي



A/HRC/34/6 

GE.16-22943 8 

    حتسى حالة حقوق اإلنسان.الرامي عملها على فينيا احلكومة سلو وشكرت  -53
لق دداء علددى ا  ددا الراميددة   هودجلمهوريددة فنددزويال البوليفاريددة جبجنددوب أفريقيددا  وأشددادت -54

 حبقوق الشعوب األصلية. يتعلق فيمامن خالل سن تشريعات يف ذل    ا التمييز 
اتفاقيدددددة حقدددددوق األشدددددخاص ذوج اإلعاقدددددة ورحددددب جندددددوب السدددددودان بالتصدددددديق علددددى  -55

 يزال يلرح حتدياا رييسياا. ل وبروتوتوهلا الختيارج ولحظ أن احلمال املبكر
ورحبددز  سددبانيا بإنشدداء اجمللدد  الددوطا حلقددوق اإلنسددان وبوضددع ا لددة الوطنيددة حلقددوق  -56

 اإلنسان.
صالح القدانون حلمايدة وأشادت دولة فلسلى باجلهود املبذولة لتحسى جودة التعليم و  -57

 الفتيات والفتيان واملرا قى.
وأشددداد السدددودان جبمهوريدددة فندددزويال البوليفاريدددة لتعهدددد ا والتزامهدددا اإل دددايب بالسدددتعراض  -58

 منذ الستعراض السابق. املتخذةالدورج الشامال وأعرب عن تقديره للخلوات اإل ابية 
والصددحة العموميددة. وأعربددز عددن أسددفها  وأعربددز السددويد عددن قلقهددا  ةاء الفقددر واجلددوع -59

 لستخدام قوات األمن للعنف املفرط.
وأعربددز سويسددرا عددن قلقهددا  ةاء التلددورات األخددرية يف مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة و ةاء  -60

 استمرار تد ور حالة حقوق اإلنسان.
محايدددة حقدددوق  واستفسدددرت اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية عدددن اآلثدددار السياسدددية املةتبدددة عدددن -61

 .أراضيهاحدود الشعوب األصلية وعن تيفية رسم 
وسددلمز طاجيكسددتان جبهددود احلكومددة الراميددة    حتسددى حالددة حقددوق اإلنسددان علددى  -62

الدددرتم مدددن الصدددعوبات القتصدددادية الددديت يواجههدددا البلدددد. ورحبدددز بإنشددداء اجمللددد  الدددوطا حلقدددوق 
 اإلنسان.

لبوليفاريدة جلهود دا الراميدة    توسديع اإلطدار القدانوين تايلندد جبمهوريدة فندزويال ا وأشدادت -63
 حلقوق اإلنسان وسلمز بالقيود املفروضة على املوارد بسبب األةمة القتصادية.

ليشدديت باملوافقدة علددى ا لدة الوطنيدة ملنددع التعدذيب. ولكنهددا تظدال قلقددة  -ورحبدز تيمدور  -64
 ن.حالت الجتار بالنساء والعنف ضد عدد  ةاء ارتفاع 

مع التقدير جبهود احلكومة املبذولدة ملتابعدة التوصديات املقبولدة أثنداء علماا وأحاطز توتو  -65
 اجلولة األو  من الستعراض الدورج الشامال.

وأحاطز تون  علمداا مدع التقددير بتقددت التقدارير الدوريدة     يددات املعا ددات  األمدر  -66
 الذج يدل على احةام تل  اهليدات.
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لبددز ترتيددا املزيددد مددن املعلومددات عددن املبددادرات القانونيددة واإلداريددة املتخددذة يف  ددالت وط -67
والسدكن   والرعايدة الصدحية  ومكافحدة التمييدز  واملسداواة بدى اجلنسدى  واحلد من الفقدر  التعليم
 الاليق.
وأحاطدددز أوتنددددا علمددداا مدددع التقددددير بالتصدددديق علدددى اتفاقيدددة حقدددوق األشدددخاص ذوج  -68
 قة وبروتوتوهلا الختيارج  وبسن القانون املتعلق بالتمييز العنصرج وبزيادة ميزانية الصحة.اإلعا
وأعربدددز أوترانيدددا عدددن قلقهدددا  ةاء الوضدددع علدددى أرض الواقدددع ودعدددز    محايدددة احلدددق يف  -69
 الغذاء والصحة وحرية التعبري والتجمع السلمي. ويف العمال
 -بددددداجلهود املبذولدددددة علدددددى اجلبهتدددددى الجتماعيدددددة وأشدددددادت اإلمدددددارات العربيدددددة املتحددددددة  -70

 مكافحة الفقر املدقع. ويف القتصادية والثقافية
واستفسدرت اململكدة املتحدددة عدن تنفيدذ التوصدديات الديت تقددمز هبددا  يددات املعا دددات.  -71

وأعربددز عددن قلقهددا  ةاء التحددديات السياسددية والقتصددادية واألمنيددة فحثددز مجيددع األطددراف علددى 
 تة يف حوار بّناء.املشار 
وأشادت مجهورية تنزانيا املتحددة باحلكومدة لتعهدد ا بتدوفري مليدوين وحددة سدكنية  ضدافية  -72
 .2019 عام حبلول
حالدددة حقدددوق اإلنسدددان يف مجهوريدددة فندددزويال  قلقهدددا  ةاءوأعربدددز الوليدددات املتحددددة عدددن  -73

 سلمية. البوليفارية واستمرار احتجاة األشخاص الذين شارتوا يف تظا رات
املسدددددداواة ولتحقيددددددق وسددددددلمز أوروتددددددواج بدددددداجلهود املبذولددددددة للحددددددد مددددددن الفقددددددر املدددددددقع  -74

 الجتماعية والقتصادية.
وسددددلمز توبددددا بالتقدددددم احملددددرة يف محايددددة وتعزيددددز حقددددوق اإلنسددددان وأوصددددز باستشددددارة  -75

 الشعوب األصلية.
سديما حقدوق  ول سدان وشدد اليمن على احلاجة    مواصدلة اجلهدود لتعزيدز حقدوق اإلن -76

 السكان األصليى.
وأحاطددز ةمبددابوج علمدداا بالتقدددم احملددرة يف  ددال حقددوق اإلنسددان منددذ اجلولددة األو  مددن  -77

 الستعراض الدورج الشامال.
وأشددادت اجلزايددر بدداجلهود املبذولددة لتنفيددذ التوصدديات الدديت قُدددمز أثندداء اجلولددة األو  مددن  -78

 وباللتزامات اللوعية العشرة.الستعراض الدورج الشامال 
وأحاطز أنغول علماا باملعلومات املفّصلة املقدمدة يف التقريدر الدوطا والديت تصدف التقددم  -79

 احملرة منذ اجلولة األو  من الستعراض الدورج الشامال.
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علدى التعداون مدع املفوضدية السدامية حلقدوق مجهوريدة فندزويال البوليفاريدة وحثز األرجنتدى  -80
نسددان ومجيددع آليددات حقددوق اإلنسددان. وأعربددز عددن قلقهددا  ةاء ادعدداءات اللجددوء املفددرط للقددوة اإل

 وحالت اإلعدام خارج نلاق الق اء.
وأشدددارت أرمينيدددا    طلبدددات الزيدددارات العالقدددة املقدمدددة مدددن املكلفدددى بوليدددات يف  طدددار  -81

 ة يف  ال حقوق اإلنسان.اإلجراءات ا اصة. وشجعز على التنفيذ الكامال لاللتزامات الدولي
سدددددديما  ول وأعربددددددز أسددددددةاليا عددددددن قلقهددددددا  ةاء القيددددددود املفروضددددددة علددددددى حريددددددة التعبددددددري  -82

 العتقالت العنيفة والتعسفية لقادة املعارضة واللالب والنشلاء.
يف   ددا وقالددز النمسددا  هنددا تشدداطر املشدداتال خبصددوص اتلددف مسددايال حقددوق اإلنسددان  -83

في وقلة اإلجراءات املنصفة والشفافة  والتتظا  يف السجون  واألةمة يف ذل  الحتجاة التعس
 قلاعي الغذاء والصحة.

ورحبز أذربيجان  يف مجلة أمدور  بإنشداء اجمللد  الدوطا حلقدوق اإلنسدان ووضدع ا لدة  -84
 الوطنية حلقوق اإلنسان.

السدابق. واستفسدرت ورحبز البحرين بالتدابري املتخذة منذ الستعراض الدورج الشدامال  -85
وحصوهلم على تعلديم مدن نوعيدة  التحاق األطفال باملدارسعن ا لوات املتخذة لزيادة معدلت 

 جيدة.
وأحاطددددز بددددنغالديب علمدددداا بدددداإلجراءات املتخددددذة ملواصددددلة  اربددددة الفقددددر و قامددددة نظددددام  -86

األو  مددن سددبقز التوصددية بددذل  أثندداء اجلولددة  تمددا  حصددب بالنسددبة لألشددخاص ذوج اإلعاقددة 
 الستعراض الدورج الشامال.

و ن ت بيالروس مجهورية فنزويال البوليفارية بتقدمها يف احلد من الفقدر املددقع  وجناحهدا  -87
 يف برام  السكن  وهنجها الشامال جتاه املساواة بى اجلنسى.

 وشددت بلجيكا على احلاجة     حدراة املزيدد مدن التقددم مدن حيدث الوصدول    نظدام -88
 الرعاية الصحية  وبشكال خاص    خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية.

وسلمز دولدة بوليفيدا املتعدددة القوميدات بدالتحول العميدق الدذج أحدثده التقددم احملدرة يف  -89
 السياسات الجتماعية املوجهة    أشد فدات السكان  شاشة.

 حالة حقوق اإلنسان.لور هبا باللريقة اليت تتوأحاطز الرباةيال علماا ببالغ القلق  -90
و ن ت بوروندج مجهوريدة فندزويال البوليفاريدة بالتقددم احملدرة فيمدا يتصدال بتحسدن املسداواة  -91

 بى اجلنسى والتلرق للعنف ضد املرأة.
ورحبدز تندددا بالتددابري اإل ابيددة املتخدذة لتحسددى مسدايال حقددوق اإلنسدان ولكنهددا تظددال  -92

 هاتات احلقوق املدنية والسياسية والقتصادية والجتماعية.قلقة للغاية  ةاء تزايد انت
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ولحظددز شدديلي مددع التقدددير  نشدداء اجمللدد  الددوطا حلقددوق اإلنسددان وشددجعز مجهوريددة  -93
 فنزويال البوليفارية على السهر على تزويده باملوارد البشرية واملالية الالةمة لتحقيق أ دافه.

لسدجون  ماريدا  يدري  فداريال   ن وةارددا قدد عدزةت وقالز وةيدرة سدللة الشدعب إلدارة ا -94
التتظددددا   وأدخلدددز نظامددداا  صدددالحياا وت ديبيددداا جديددددداا  حلدددال مشدددكلة البدددة التحتيدددة للسدددجون 

يلددزم لددددعم األسددر و عددادة ت  يدددال السددجناء. وقددد حتقدددق ا فدداض  ايددال يف العندددف يف  مددا ووفددرت
 السجون ونُظمز دورات تدريبية مكثفة ملوظفي السجون.

   ن  عدددالن حالدددة اللدددوار  القتصدددادية يتفدددق مدددع مونيدددوةوقدددال املددددعي العدددام  رينالددددو  -95
تُعلدددن حالدددة  وم مدددن العهدددد الددددو  ا ددداص بددداحلقوق املدنيدددة والسياسدددية. 4الدسدددتور ومدددع املدددادة 

اللددوار   ددذه سددعياا    عدددم التقيددد حبقددوق اإلنسددان احملميددة دوليدداا و  ددا ل ددمان احلددق يف السددلع 
  دمات األساسية ومحاية أشد الفدات ضعفاا.وا

    نه مت يفأوبليتاسوقالز مفوضة اهليدة النتخابية يف اجملل  النتخايب الوطا  ساندرا  -96
العددددددددةاف بتقاليددددددددد ولغددددددددات الشددددددددعوب واجملتمعددددددددات احملليددددددددة األصددددددددلية يف أتثددددددددر  2015 عددددددددام
لندداخبى قددد شددارتوا يف العمليددات يف املايددة مددن ا 80وثيقددة  ويددة. وتددان أتثددر مددن  28 000 مددن

 .2016و 2012بى  ما النتخابية الشاملة والشفافة ا م  اليت جرت يف الفةة
وقالددز نايبددة املدددعي العددام  آلددي  بوسددكان   ن القددانون ا دداص ملنددع ومعاقبددة التعددذيب  -97

للتلدددرق لسدددلو   املهيندددة قدددد مّت التدددذرع بددده أو الال نسدددانية أو وتدددريه مدددن ضدددروب املعاملدددة القاسدددية
موظفي  نفاذ القانون تدري املشدروع. وتاندز جلندة العدالدة واحلقيقدة قدد حدددت مكدان تواجدد رفداة 

  ف دالا عددن 1998و 1958العديدد مدن ضددحايا حدالت الختفدداء القسدرج املرتكبددة بدى عددامي 
ون أماتن تواجد بعأل الناجى. وتانز قد حققدز أي داا يف أعمدال العندف الديت ارتكبهدا املسد ول

 اسُتكِملز بش هنا  جراءات جنايية. أو ليت رُفعزوا 2014 عام عن  نفاذ القانون يف
وتانز قد متز مقاضاة مرتكيب أعمال قتال اإلناث  وجب القانون املتعلق حبق املرأة يف  -98

العيب يف م من من العنف. ورُفعز أي اا  جراءات جنايية اسُتكملز حبق موظفي  نفاذ القدانون 
 يف ذل  القتال عمداا.  ا  بارتكاب انتهاتات جسيمة حلقوق املرأة املتهمى
عن  نفاذ القدانون دمدة مس ولا  786وأثناء الفةة املشمولة بالستعراض  ُوجهز لز اء  -99

 سوء املعاملة. أو دمة بالتعذيب 989ُوجهز القتال عمداا و 
سياسدددات وتددددابري بشددد ن مندددع  عتمدددادلمهوريدددة فندددزويال البوليفاريدددة جبالصدددى وأشدددادت  -100

 التعذيب وحقوق الشعوب األصلية واملساواة.
ورحبدددز تولومبيدددا با لدددة الوطنيدددة األو  حلمايدددة احلقدددوق اجلنسدددية واإلجنابيدددة وتقددددمز  -101

 بتوصيات لصون حقوق السجناء واملهاجرين واألطفال.
اإلنسدان. وأعربددز  وأحاطدز توسدتاريكا علمدداا مدع التقددير باعتمدداد خلدة وطنيدة حلقددوق -102

 عن قلقها  ةاء حرية التعبري واستقاللية سللات الدولة  من بى مسايال أخرل.
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عن ت ييد ا للجهود املبذولة لتذليال الصعوبات وملواصلة انتهاج طريق  نام فييزوأعربز  -103
 يف ذل  من خالل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان بشكال تامال.  ا التنمية الوطنية 

 وتقدمز اجلمهورية التشيكية بتوصيات. -104
وأعربز مجهورية توريدا الشدعبية الدرقراطيدة عدن ت دامنها مدع مجهوريدة فندزويال البوليفاريدة  -105

 حكومة وشعباا يف تفاحهما من أجال الدفاع عن السيادة الوطنية.
اعيدددة يف املتعلدددق باملسددد ولية الجتم 2004 عدددام وأعربددز الددددا ر  عدددن قلقهدددا  ةاء قددانون -106

الددددذج رددددنز السددددللات سددددللة الددددتحكم يف   اإلذاعددددة والتلفزيددددون ووسددددايط اإلعددددالم اإللكةونيددددة
 م مون وسايال اإلعالم.

 وشددت اجلمهورية الدومينيكية علدى اإلجنداةات الديت حتققدز يف  دال حقدوق اإلنسدان  -107
 سيما  نشاء امل سسات لتعزيز حقوق املرأة. ول

هود الرامية    المتثال للتوصيات املنبثقة عدن السدتعراض الددورج ورحبز  توادور باجل -108
 سيما تصميم متابعة ا لة الوطنية حلقوق اإلنسان وتنفيذ ا. ول الشامال 
ورتددددزت مصددددر علددددى جهددددود مجهوريددددة فنددددزويال البوليفاريددددة مددددن أجددددال النهددددوض بدددداحلقوق  -109

  يدات املعا دات.القتصادية والجتماعية والثقافية ورحبز بتعاوهنا مع 
وشدددددت السددددلفادور علدددى تنفيددددذ السياسددددات العامدددة لصددددا  حقدددوق اإلنسددددان وأبددددرةت  -110

 اجلهود املبذولة ملتابعة التوصيات املنبثقة عن الستعراض الدورج الشامال.
وسلمز  ريةيا  ناصرة مجهورية فنزويال البوليفارية للحاجة    التقيد بعملية الستعراض  -111
 الشامال ورحبز بالتزامها حبقوق اإلنسان. الدورج
وشدددجعز  سدددتونيا احلكومدددة علدددى  ضدددفاء مزيدددد مدددن األويدددة علدددى تنفيدددذ ا لدددة الوطنيدددة  -112

حلقددوق اإلنسددان  والسددتجابة يف الوقددز املناسددب مللالددب  يدددات املعا دددات  و جددراء مشدداورات 
 منتظمة مع اجملتمع املدين.

التقدددددير بدددداجلهود الراميددددة    حتسددددى احلقددددوق القتصددددادية وأحاطددددز  ثيوبيددددا علمدددداا مددددع  -113
 بش ن التمييز العنصرج. 2011 عام والجتماعية والثقافية واعتماد وتنفيذ قانون

ورحبدز آيرلندددا باملعلومددات املقدمددة     يدددات املعا ددات وأعربددز عددن قلقهددا  ةاء تددون  -114
ن قدد خلدب    وجدود حدالت مدن الحتجداة الحتجاة التعسفي تا س لة املعا  الالفريق العام
 يف ذل  احتجاة سياسيى من املعارضة.  ا التعسفي 
 وتقدمز فرنسا بتوصيات. -115
وقالز جورجيا  هنا تظال قلقة  ةاء حالة حقوق اإلنسان يف مجهوريدة فندزويال البوليفاريدة.  -116

 ملتحدة.وأضافز أهنا تشجع احلكومة على تعزيز حوار ا مع آليات األمم ا
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وأعربدددز الندددروي  عدددن قلقهدددا  ةاء اضدددلهاد قدددادة املعارضدددة والقيدددود املفروضدددة علدددى حريدددة  -117
التعبري من خالل اآلليات الدستورية. وسلمز بدور مجهورية فنزويال البوليفاريدة يف عمليدة السدالم 

 الكولومبية.
صدديات الدديت مت التقدددم وأحاطددز تانددا علمدداا مددع الرتيدداح بدداإلجراءات املتخددذة لتنفيددذ التو  -118

 هبا أثناء اجلولة األو .
وأعربز تواتيمال عن قلقها  ةاء التقارير اليت تفيدد بقلدة السدتقاللية والنزا دة يف الق داء  -119
 يف املدارس واجلامعات. التجنيد الفكرجو ةاء 
 وأعربدددز  ددداييت عدددن عميدددق امتناهندددا للحكومدددة لت دددامنها  وخاصدددة لتقددددرها املسددداعدات -120

 اللارية على  ثر اإلعصار ماثيو.
وسلم الكرسي الرسو  بالتدابري اإل ابية اليت اختذدا مجهوريدة فندزويال البوليفاريدة  ولكنده  -121

 أضاف أنه يظال قلقاا  ةاء الوضع السياسي والجتماعي يف البالد.
لسياسددات وأعربددز آيسددلندا عددن قلقهددا  ةاء الوضددع الجتمدداعي و ةاء م ددايقة منتقدددج ا -122

 احلكومية.
ورحبز ليبيا بالتوصيات الديت قُبلدز أثنداء اجلولدة األو  مدن السدتعراض الددورج الشدامال  -123

 وأحاطدددز علمددداا بإنشددداء اجمللددد  الدددوطا حلقدددوق اإلنسدددان وأشدددادت جبمهوريدددة فندددزويال البوليفاريدددة
 أحرةته من تقدم يف  انية التعليم. ملا

 ن بددللشدد ون الداخليددة والعدالددة والسددلم  أنتددوين تويليددو  وأقددر نايددب وةيددر سددللة الشددعب  -124
الدورات التدريبيدة ملدوظفي الشدرطة تشدمال موضدوعات مدن قبيدال حقدوق اإلنسدان واللدوايز املنظمدة 

فصددال عدددد مددن  2016    2013لالسددتخدام التدددر ي واملتمددايز للقددوة. فقددد مت يف الفددةة مددن 
 ملباد .موظفاا  رق  ذه ا 4 684موظفي الشرطة بلغ 

علددى واحلددق يف التظددا ر السددلمي م ددمون. بيددد أن املظددا رات وعمليددات  قامددة احلددواجز  -125
قددد قّصددرت يف الوفدداء بددذل  املعيددار. وقددد أف ددز  2014 عددام ( العنيفددة يفتوارربدداساللرقددات )

  عدة عوامال اتلفة  من بينها التلدورات اإلجراميدة يف تولومبيدا وسدلو  قدادة املعارضدة السياسديى
من  2 640عملية واحُتجز  145متز  2015 عام    ارتفاع عدد العصابات اإلجرامية. ومنذ

 اجلناة.
وقد ُأحرة تقدم  ام يف األعوام األخرية يف مكافحة املخدرات وا فأل معددل عمليدات  -126
 القتال.
ندونييز   ن اجمللد  الرياسدي ألو دا سللة الشعب لش ون الشعوب األصلية   وقالز وةيرة -127

مددددن قددددادة الشددددعوب األصددددلية  1 569للشددددعوب األصددددلية واجملتمعددددات احملليددددة تددددان قددددد انتخددددب 
ن معهدد لغدات السدكان األصدليى يشدجع النهدوض  و   واجملتمعات احمللية حيةمون تقاليد األجدداد
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مدددن  102بلغددات ومعددارف األجددداد. وقدددد اعةفددز احلكومددة بددداحلق يف أرض األجددداد فمنحددز 
 سندات ملكية األراضي اجلماعية.

وقددال نايددب وةيددر التصددالت الدوليددة يف وةارة سددللة الشددعب للشدد ون ا ارجيددة  وليددام   -128
أج ع دو يف منظمدة تدري  أو حُيتجز أج صدحفي فنزويلدي وم تاستيليو   ن حرية التعبري م مونة

 بسبب نشاطه املها.حُياتم أحد  وم أو حكومية
ري مخسدة ماليدى حاسدوب  انداا للمددارس البتداييدة والثانويدة يف األعدوام ا مسدة ومت توف -129

 املاضية. وأُطلق م خراا برنام  لتشجيع  ملام مجيع املواطنى بالتكنولوجيا.
يو مدن وةارة سدللة الشدعب للتخلديط أن  جمدات الشدرتات سوشرحز باسكوالينا تور  -130

الوطنيددة وعددرب الوطنيددة علددى القتصدداد الفنزويلددي قددد أدت    نقددب يف املددواد األساسددية. تددري أن 
. ومعدددل البلالددة احلددا  الددذج  ددذه اهلجمدداتالسياسددات البوليفاريددة قددد أفلحددز يف احتددواء تدد ثري 

 2011 عدددام . ومندددذاملاضددديةلدددى مددددل العقدددود الثالثدددة يف املايدددة  دددو األدل املسدددجال ع 6يُقدددارب 
 يف املاية. 27يف املاية فيما ا فأل الفقر املدقع بنسبة  7ا فأل الفقر بنسبة 

ق داة قدد  2 409دمريتشدان مدن  كمدة العددل العليدا  ن  ثوليتداوقالز القاضية تدارمن  -131
لعنددف ضددد املددرأة. ومددن بددى يال اتعددام مسددايف ذلدد   دداتم جديدددة   ددا عينددوا يف  دداتم ابتداييددة 

يف املايددة مددن شدداتلي  ددذه  70تانددز نسددبة   2011 عددام مناصددب الق دداة اجلديدددة املنشدد ة منددذ
قاضع  700املناصب نساء. و رج حالياا اختاذ ا لوات لةسيم مجيع الق اة امل قتى فيما حيظر 

احملكمدة الدسدتورية  دروساا تف دي    احلصدول علدى شدهادة يف حقدوق اإلنسدان. وتلدف الدسدتور
 ب مان السلم الجتماعي وسيادة القانون.

رودريغيددث  عددرض التعهدددات  ةوأعلنددز وةيددرة سددللة الشددعب للشدد ون ا ارجيددة  السدديد -132
  يف يف التقددارير اللوعيدة واللتزامدات الديت ستوضدز  بسدبب القيددود املفروضدة علدى عددد الكلمدات

إلنسدان يف الددورة الرابعدة والثالثدى. وأضدافز قايلدةا لتقرير الذج سديعتمده  لد  حقدوق ال ضافة 
 ن النموذج البوليفارج ل صالح الجتماعي ي من تلياا حقدوق اإلنسدان. وقالدز  هندا علدى ثقدة 
مددن أن اجمللدد  ومنظومددة حقددوق اإلنسددان املتعددددة األطددراف سددوف يتلرقددان بنجدداح للتحددديات 

 املددمر للنمدوذج الرأمسدا . والثدورة البوليفاريدة القايمة وسي سسان لنظدام عداملي جديدد يكدبز الوقدع
 رجعة فيها و ي ملتزمة بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان. ل

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
ستنظر جمهورية فنزويال البوليفارية في التوصيات التالية وستقدم ردوداا في الوقت   -133

 حقوق اإلنسان الرابعة والثالثين:يتعدى دورة مجلس  ال المناسب ولكن في أجل
__________ 

 م حُترر الستنتاجات والتوصيات. **
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التصديق على البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الختا   133-1
بتتتتتالحقوق االقتصتتتتتادية واالجتماعيتتتتتة والثقافيتتتتتة والبروتوكتتتتتول االختيتتتتتاري التفاقيتتتتتة 

 الالإنستتانية أو العقوبتتة القاستتية أو مناهضتتة التعتتويب و يتترر متتن ضتترو  المعاملتتة
 برتغال(؛المهينة )ال أو

عليهتتا التفكيتتر فتتي التصتتديق علتتى اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتويب الموقتت   133-2
 )السنغال(؛ 2011في 
التصتتتديق علتتتى البروتوكتتتول االختيتتتاري التفاقيتتتة مناهضتتتة التعتتتويب  133-3

 )إستونيا( )إيطاليا( )البرتغال( )الجبل األسود( ) واتيماال( )نيوزيلندا(؛
االختيتتتاري التفاقيتتتة مناهضتتتة التعتتتويب التصتتتديق علتتتى البروتوكتتتول  133-4

 )جورجيا(؛
التصتتتديق علتتتى البروتوكتتتول االختيتتتاري التفاقيتتتة مناهضتتتة التعتتتويب  133-5

 )كينيا(؛
التصتتتديق علتتتى البروتوكتتتول االختيتتتاري التفاقيتتتة مناهضتتتة التعتتتويب  133-6

 )الدانمرك(؛
استتتتكمال عمليتتتة التصتتتديق علتتتى االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق  133-7
   العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )تركيا(؛جمي
اتختتتال التتتتدابير متتتن أجتتتل التصتتتديق علتتتى االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة  133-8

 حقوق جمي  العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )السلفادور(؛
اتختتتال التتتتدابير متتتن أجتتتل التصتتتديق علتتتى االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة  133-9

د أسرهم وعلى اتفاقية منظمتة العمتل الدوليتة حقوق جمي  العمال المهاجرين وأفرا
 ( )الفلبين(؛189 رقم)االتفاقية  2011بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين، 

مواصلة تكثيف التدابير للحتد متن الحمتل المبكتر، وتعزيتز التتدريب  133-10
 في مجال الحقوق الجنسية واإلنجابية )الجمهورية الدومينيكية(؛

التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتت  األ تتتتخا  متتتتن  133-11
االختفتتتاء القستتتري والبروتوكتتتول االختيتتتاري التفاقيتتتة مناهضتتتة التعتتتويب، متتت  إيتتتالء 

 هور المشاكل في السجون )فرنسا(؛لاهتمام خا  
بحتتتتك إمكانيتتتتة التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتت   133-12

االنضمام إليها، وكولك البروتوكول االختيتاري  أو األ خا  من االختفاء القسري
التفاقيتتتتة مناهضتتتتة التعتتتتويب واالتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتت  العمتتتتتال 

 المهاجرين وأفراد أسرهم )أورو واي(؛



A/HRC/34/6 

GE.16-22943 16 

التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتت  األ تتتتخا  متتتتن  133-13
 االختفاء القسري في أقر  وق  ممكن )اليابان(؛

التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتت  األ تتتتخا  متتتتن  133-14
 االختفاء القسري والبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعويب )أوكرانيا(؛

 التصديق على تعديالت كامباال لنظام روما األساسي )ليختنشتاين(؛ 133-15
المرتكبتة التصديق على اتفاقية عتدم تقتادم جترائم الحتر  والجترائم  133-16

 ضد اإلنسانية )أرمينيا(؛
مواصتتلة تعزيتتز نظتتام االستتتجابة الفعالتتة والمتابعتتة لاللتزامتتات الدوليتتة  133-17

 التي تعهدت بها جمهورية فنزويال البوليفارية في مجال حقوق اإلنسان )العراق(؛
الستتتتهر علتتتتى االحتتتتترام الكامتتتتل للتتتتتوازن الم سستتتتي التتتتوي وضتتتتع   133-18

دابير الالزمتتة إلعتتادة إقتترار صتتالحيات البرلمتتان المنتختتب فتتي الدستتتور واتختتال التتت
 أقر  وق  ممكن )فرنسا(؛

مواصتتتتلة الجهتتتتود لضتتتتمان توافتتتتق التشتتتتريعات المحليتتتتة متتتت  معتتتتايير  133-19
 حقوق اإلنسان الدولية )الفلبين(؛

اعتماد وتنفيو القانون المتعلتق بالشتفافية والكشتف عتن المعلومتات  133-20
 2016إليهتتا، التتوي صتتا ت  اللجنتتة المشتتتركة فتتي نيستتان/أبريل العامتتة والوصتتول 

 )الدانمرك(؛
التنفيو الفعلي للقانون المتعلتق بحتق المترأة فتي أن تعتيم فتي متأمن  133-21

 من العنف )إستونيا(؛
يتستتتنى تنفيتتتو القتتتانون المتعلتتتق  كيمتتتا  اتختتال جميتتت  التتتتدابير الالزمتتتة 133-22

 لعنف تنفيواا فعلياا )فرنسا(؛بحق المرأة في أن تعيم في مأمن من ا
الكامل للقانون المتعلق بحق المترأة فتي أن تعتيم فتي متأمن  لاإلنفا 133-23

 من العنف، وضمان وصولها الفعلي إلى العدالة )إسبانيا(؛
تعزيتتتتز اإلاتتتتار القتتتتانوني المحلتتتتي لمنتتتت  ومعاقبتتتتة انتهاكتتتتات حقتتتتوق  133-24

 سسات عبر الوانية )إكوادور(؛اإلنسان التي ترتكبها الشركات و يرها من الم  
 ليشتي(؛ -تنفيو قانون مكافحة الفساد )تيمور  133-25
وضتتتتت  إاتتتتتار تشتتتتتريعي لحمايتتتتتة المتتتتتدافعين عتتتتتن حقتتتتتوق اإلنستتتتتان  133-26

 )جورجيا(؛
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المتعلقتة إصالح قانون التعليم قصد تحقيق امتثال  للمعتايير الدوليتة  133-27
 األكاديمية )سلوفينيا(؛الحق في االستقاللية والحرية بحماية 
ستدى تتوهب  ال ثقتة متبادلتة كتيجتو مواصلة العمل متن أجتل خلتق  133-28

واالستتثمارات جمهوريتة فنتزويال البوليفاريتة حكومتةا و تعباا حققتها اإلنجازات التي 
 )جامايكا(؛التي أقدم  عليها 

المضتتي فتتي انتهتتاة سياستتة الحتتوار واالنفتتتاح متت  جميتت  الحركتتات  133-29
ماعيتتتة المعنيتتتة بحقتتتوق اإلنستتتان، وكتتتولك متتت  منظمتتتات المجتمتتت  المتتتدني االجت

 )لبنان(؛
مواصتتلة الحتتوار متت  مختلتتف األاتتراي الفنزويليتتة المعنيتتة بتتروح متتن  133-30

فتتي االحتتترام والستتلم والمصتتالحة، بغيتتة تحقيتتق االستتتقرار السياستتي واالقتصتتادي 
المزيتد متن التقتدم صتو  جمهورية فنزويال البوليفارية، األمر التوي سييستر تحقيتق 

تعزيتتتتز وحمايتتتتة جميتتتت  حقتتتتوق اإلنستتتتان بالنستتتتبة للفنتتتتزويليين كافتتتتةا نستتتتاءا ورجتتتتاالا 
 )نيكارا وا(؛

المضي في اتخال اإلجراءات لمعاقبة انتهاكات حقتوق اإلنستان متن  133-31
يحتترض  أو الحتتق فتتي الستتلم، التتتي يرتكبهتتا أو قبيتتل انتهاكتتات الحتتق فتتي الغتتواء

السياستية الراميتة إلتى األجنتدات  تحترككالتتي  أو قطاع األعمالعليها الفاعلون في 
 زعزعة االستقرار )نيكارا وا(؛

علتتتى  العتتتدوان االقتصتتتاديمواصتتتلة السياستتتات المقتتتررة لمكافحتتتة  133-32
ستيما حقتوق أ تد الف تات  وال لت  متن حقتوق إنستان، ما الشعب الفنزويلي وضمان

 ضعفاا )نيكارا وا(؛
تتدابير الراميتة إلتى تحستين مراعتاة الف تات الضتعيفة مواصلة اتخال ال 133-33

 في السياسات العامة )السنغال(؛
تكثيتتف يليتتات التنستتيق إلتتى أعلتتى مستتتوى متتن أجتتل تنفيتتو ومتابعتتة  133-34

 السياسات العامة لات الصلة بحقوق اإلنسان )السودان(؛
اقتصتتتتادي منصتتتتف  -مواصتتتتلة الجهتتتتود لتحقيتتتتق نظتتتتام اجتمتتتتاعي  133-35

التفتتتتاوت االجتمتتتتاعي وتعزيتتتتز المستتتتاواة )الجمهوريتتتتة العربيتتتتة كافحتتتتة ملمواصتتتتلة 
 السورية(؛

مواصتتتلة الجهتتتود إلقامتتتة نظتتتام وانتتتي للرصتتتد والمتابعتتتة فتتتي مجتتتال  133-36
 السياسات الوانية )تونس(؛وفعالية حقوق اإلنسان قصد تقييم وجاهة 
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مواصتتتلة العمتتتل متتتن أجتتتل ضتتتمان التنستتتيق بتتتين مختلتتتف ا ليتتتات  133-37
 الوانية لات الصلة لزيادة إدماة مبادئ حقوق اإلنسان )تونس(؛

هتي محتددة فتي القتانون  كمتا  مواصلة الجهتود لتنفيتو سياستة التنميتة 133-38
 2014 لعتتتتام الصتتتتغرىو المتعلتتتتق بتتتتالبرامم والمهتتتتام والبتتتترامم والمهتتتتام الكبتتتترى 

 )اإلمارات العربية المتحدة(؛
وانيتتة، وتحقيتتق نتتواتم متفتتق عليهتتا حتتوار بنكتتاء متت  الجمعيتتة ال إقامتتة 133-39

)المملكتتتتة  2017بشتتتتأن التحتتتتديات االقتصتتتتادية والحوكمتتتتة بحلتتتتول تموز/يوليتتتت  
 المتحدة لبريطانيا العظمى وييرلندا الشمالية(؛

فتتي للتتك المعارضتتة،  بمتتا حتتوار فيمتتا بتتين جميتت  الفنتتزويليين، إقامتتة 133-40
والحالة اإلنسانية )الواليتات لتسوية االنقسامات السياسية وحل األزمة االقتصادية 

 المتحدة األمريكية(؛
 المضتتتي فتتتي تطتتتوير اإلجتتتراءات لحمايتتتة حقتتتوق اإلنستتتان للجميتتت  133-41

 من العدوان االقتصادي الموج  ضد البلد )كوبا(؛والوقاية 
تعزيتتتز تعمتتتيم مراعتتتاة حقتتتوق اإلنستتتان فتتتي كامتتتل ايتتتف السياستتتات  133-42

 العامة الوانية )زمبابوي(؛
اصتتتتتتلة تحستتتتتتين حمايتتتتتتة وتعزيتتتتتتز حقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان فتتتتتتي البلتتتتتتد مو  133-43

 )ألربيجان(؛
مواصتتلة الجهتتود إلقامتتة حتتوار وانتتي لتعزيتتز الديمقراايتتة الدستتتورية  133-44

 يشارك في  الم يدون والمعارضون في جمهورية فنزويال البوليفارية )بوروندي(؛
اتحتتاد أمتتم أمريكتتا  برعايتتةمواصتتلة دعتتم يليتتة تيستتير الحتتوار التتواني  133-45

 ثالثة رؤساء سابقين وممثل عن الكرسي الرسولي )بوروندي(؛ وبمشاركةالجنوبية، 
يمكتتتتن متتتتن الجهتتتتود، فتتتتي االلتتتتتزام بمبتتتتادئ وقتتتتيم  متتتتا بتتتتول أقصتتتتى 133-46

الديمقراايتتتتة والتتتتدفاع عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتان، لتتتتتأمين حتتتتوار وانتتتتي ييستتتتر ضتتتتمان 
لستتتلطات وتعزيتتتز البلتتتد دستتتتورياا االحتتتترام الكامتتتل لحقتتتوق اإلنستتتان واستتتتقاللية ا

 ) يلي(؛
حقتتتتتوق وحمايتتتتتة تعزيتتتتتز للاللتزامتتتتتات الفعلتتتتتي التنفيتتتتتو دعتتتتتم ودفتتتتت   133-47

 (؛نام فيي الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )سيما منها  وال اإلنسان،
بتتين الصتتادقين والحقيقيتتين فيمتتا لحتتوار والتعتتاون اإلستتهام فتتي امزيتتد  133-48

بغيتتة إرستتاء الظتتروي المالئمتتة ، القتتانون التتدولياحتتترام مبتتادئ ظتتل ، فتتي البلتتدان
 (؛نام فيي في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان ) الوانيةللمساعي 
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متن أجتل تستوية ستلمية للتتوتر السياستي الجهتود كافتة بتول  مواصلة  133-49
الخطيتتتر التتتوي هتتتو مصتتتدر مجموعتتتة متعتتتددة ومتنوعتتتة متتتن المشتتتا ل اإلنستتتانية 

 رسي الرسولي(؛واالجتماعية )الك
 الوانيتتتة وفقتتتاا حقتتتوق اإلنستتتان تحستتتين أداء م سستتتة المضتتتي فتتتي  133-50

المبادئ المتعلقة بمركتز الم سستات الوانيتة لتعزيتز وحمايتة المحددة في للمعايير 
 حقوق اإلنسان )مبادئ باريس( )إندونيسيا(؛

المنشتتتأة الم سستتتات وا ليتتتات الوانيتتتة الجهتتتود لترستتتي  مواصتتتلة  133-51
 )نيبال(؛البلد وحماية حقوق اإلنسان في  لتعزيز
تلقتتتتي  تتتتكاوى المكلفتتتتة بلمنظمتتتتة اتكثيتتتتف الجهتتتتود لضتتتتمان ستتتتير  133-52

 )مصر(؛بشكٍل مالئم العنف القائم على نوع الجنس 
المصتلحة الجهتات صتاحبة جميت  تنخرط فيها عملية  املة إاالق  133-53
 نسان )إندونيسيا(؛الوانية لحقوق اإلخطة العمل وض  وتطوير الصلة في لات 
وانيتتة )جمهوريتتة حقتتوق اإلنستتان اللتنفيتتو خطتتة المستتاعي مواصتتلة  133-54

 إيران اإلسالمية(؛
وانيتتة العمتتل الخطتتة علتتى  وضتت  اللمستتات األخيتترةعمليتتة تعجيتتل  133-55

 ( )ملديف(؛2019-2015لألافال والمراهقين )
لتعزيتتتز التنستتتيق تنفيتتتواا كتتتامالا الوانيتتتة حقتتتوق اإلنستتتان خطتتتة  تنفيتتتو 133-56

 لسياستتات حقتتوق اإلنستتان فتتي جمهوريتتة فنتتزويال البوليفاريتتة، ينوالرصتتد الم سستتي
المستتنين والمعتتاقين ببتترامم الحمايتتة االجتماعيتتة التتتي تتتدعم  يتعلتتق فيمتتاستتيما  وال

 )سنغافورة(؛
مواصلة العمل م  المنظمات والحركات االجتماعية في تنفيتو خطتة  133-57

شتاملة التتي الو النطتاق واستعة التشتاور العمليتة مراعاة ، م  حقوق اإلنسان الوانية
 )السودان(؛اعتمادها إلى أفض  
 2019-2016للفتترة الوانيتة حقتوق اإلنستان مواصلة تنفيو خطة  133-58

 )الصين(؛
( 2000)1325خطة عمل وانيتة بشتأن قترار مجلتس األمتن تبني  133-59

 بشأن المرأة والسلم واألمن )البرتغال(؛
خطتتة العلتتى  وضتت  اللمستتات األخيتترةالجهتتود الراميتتة إلتتى مواصتتلة  133-60

( )دولتة 2019-2015لألافتال والمتراهقين )من أجل الحماية الشاملة وانية ال
 فلسطين(؛
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ألافتال متن أجتل اوانيتة العمتل الخطتة علتى إضفاء الصتبغة النهائيتة  133-61
 ؛)تركيا( التنفيوه ةرصد وجيهوالمراهقين، وإنشاء يلية 

م  رات واضحة لرصد التقدم المحرز في تنفيو خطة وض  وتعميم  133-62
 هاحقتتتتتوق اإلنستتتتتان وتخصتتتتتية المتتتتتوارد الالزمتتتتتة لتتتتتدعم تنفيتتتتتوالعمتتتتتل الوانيتتتتتة ل

 )نيوزيلندا(؛
فتي مجتال حقتوق اإلنستان لمتوظفي تتدريب الجهتود إلقامتة مواصلة  133-63

 (؛الديمقرااية )جمهورية الو الشعبيةالواني الدفاع العام 
 اتخال التدابير الالزمة لتعزيز قدرات تعزيز وحماية البي ة )تو و(؛ 133-64
الدولتتة م سستتات بتتين المشتتاورات الجاريتتة االعتمتتاد علتتى مواصتتلة  133-65

 )كوبا(؛ ير الحكومية المنظمات االجتماعية والجهات الفاعلة و حقوق اإلنسان ل
نفتتس الوقتت   وفتتي تعزيتتز قتتدرة الدولتتة علتتى حمايتتة حقتتوق اإلنستتان 133-66

 إلنقال )البحرين(؛والتأهب لإدارة األزمات والكوارث 
تتتتتتتدريب فتتتتتتي مجتتتتتتال حقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان المواصتتتتتتلة تنفيتتتتتتو بتتتتتترامم  133-67

 تتكاوى العنتتف ومعالجتتة تلقتتي المكلفتتين بلمتتوظفين لفتتي للتتك  بمتتا للمستت ولين،
 القائم على نوع الجنس )بنغالديم(؛

 ة للجميت  متن أجتل تاملعامتة تشجي  تنفيو إاار سياستة اجتماعيتة  133-68
فتتتي أوضتتتاع هشتتتة، األ تتتخا  ستتتيما حقتتتوق  وال الحقتتتوق،بكافتتتة لتمتتتت  اتحقيتتتق 

 السالم )هايتي(؛القوانين كافة قصد حفظ إنفال المس ولين عن تدريب شجي  وت
 تعو  اإلنستانية مت  التعاون والتضتامن لات النزعتة تعزيز سياسات  133-69

 منطقة الكاريبي وأمريكا الالتينية )هايتي(؛
متتتتن أجتتتتل متعتتتتدد األاتتتتراي الاتتتتار اإلفتتتتي الريتتتتادة مواصتتتتلة تعزيتتتتز  133-70

التعتتاون فيمتتا بتتين بلتتدان الجنتتو  متتن أجتتل تعزيتتز حقتتوق  وفتتي دبلوماستتية ستتالم
 اإلنسان )بوروندي(؛

 يتعلتتتق فيمتتتاتحستتتين التشتتتريعات والسياستتتات والمبتتتادئ التوجيهيتتتة  133-71
نظتتام القتتانون والعدالتتة فتتي إاتتار فتتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان والتتتدريب ثقيف بتتالت

 ؛)ماليزيا(
فتتي  بمتتا متتوظفي األمتتن، الموجهتتة إلتتى تعزيتتز وزيتتادة بتترامم التتتدريب 133-72
 حقوق اإلنسان )النمسا(؛التثقيف والتدريب في مجال للك 
لمتابعتتة متت  المجتمتت  المتتدني للجميتت  إنشتتاء يليتتة تشتتاركية و تتاملة  133-73

 توصيات االستعراض الدوري الشامل )المكسيك(؛
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مواصلة التعاون م  يليات األمم المتحدة لحقوق اإلنستان وهي تات  133-74
 )ميانمار(؛المعاهدات 

تعزيتتز العالميتتة متتن أجتتل بنتتاء متت  ا ليتتات بشتتكل مواصتتلة التعتتاون  133-75
منظمتتات حقتتوق و منظمتتات االجتماعيتتة المتت  والتحتتاور وحمايتتة حقتتوق اإلنستتان، 

 )ااجيكستان(؛اإلنسان 
السياستات تعزيتز الم سستات وا ليتات لضتمان تنفيتو ومتابعتة زيادة  133-76

 حقوق اإلنسان )تو و(؛العامة في مجال 
وانتي لرصتد نظتام الجاريتة لوضت  عمليتة استتكمال الالعمل من أجل  133-77

 )زمبابوي(؛ومتابعة حقوق اإلنسان 
المكلفتون بواليتات فتي  يطلتب إجراءهتارات التي الزياالموافقة على  133-78
حقتوق اإلنستان ومكتتب مفوضتية التابعة لألمتم المتحتدة اإلجراءات الخاصة إاار 

 ألمريكا الجنوبية )اليابان(؛اإلقليمي 
، وبرمجتة الزيتارات لمجلتسالتابعتة لالتعاون م  اإلجراءات الخاصتة  133-79

مفتوض األمتم المتحتدة الستامي ممثتل يشتمل  بمتا فتي أقتر  وقت  ممكتن،العالقة 
أمتين مظتالم جمهوريتة فنتزويال البوليفاريتة  يةاستتقاللوالسهر على لحقوق اإلنسان، 

 )كوستاريكا(؛
دعتتتوة دائمتتتة إلتتتى المكلفتتتين بواليتتتات فتتتي إاتتتار اإلجتتتراءات توجيتتت   133-80

 الخاصة لألمم المتحدة وممثلي لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان )فنلندا(؛
إلجتراءات الموجكهتة متن اات العالقتة االستجابة لجمي  البات الزيتار  133-81

 دعوة دائمة إلى المكلفين بواليات )التفيا(؛وتوجي  الخاصة 
توجيتتتتت  دعتتتتتوة دائمتتتتتة إلتتتتتى جميتتتتت  المكلفتتتتتين بواليتتتتتات فتتتتتي إاتتتتتار  133-82

 اإلجراءات الخاصة )الجبل األسود(؛
 )بيرو(؛توجي  دعوة دائمة إلى اإلجراءات الخاصة  133-83
لمجلتتتتس لالخاصتتتتة التابعتتتتة جتتتتراءات اإلتوجيتتتت  دعتتتتوة دائمتتتتة إلتتتتى  133-84

 )البرتغال(؛
اإلجتتتراءات الخاصتتتة، المقدمتتتة متتتن العالقتتتة  اتقبتتتول البتتتات الزيتتتار  133-85

والنظتتتر فتتتي توجيتتت  دعتتتوة دائمتتتة إلتتتى الهي تتتات اإلقليميتتتة والدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق 
 اإلنسان )إسبانيا(؛

مجلتس حقتوق الخاصتة التابعتة لإلجتراءات إلتى ا دعتوة دائمتةتوجي   133-86
 اإلنسان )أوكرانيا(؛
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مجلتتس الخاصتتة التابعتتة لتوجيتت  دعتتوة دائمتتة إلتتى جميتت  اإلجتتراءات  133-87
 حقوق اإلنسان )أورو واي(؛

لزيتتتتارة جمهوريتتتتة الدوليتتتتة دعتتتوة ممثلتتتتي منظمتتتتات حقتتتتوق اإلنستتتان  133-88
دعتتوة دائمتتة إلتتى اإلجتتراءات  توجيتت فتتي للتتك عتتن اريتتق  بمتتا فنتتزويال البوليفاريتتة،

 لألمم المتحدة )أستراليا(؛التابعة الخاصة 
التابعتتتة لألمتتتم دعتتتوة دائمتتتة إلتتتى جميتتت  اإلجتتتراءات الخاصتتتة توجيتتت   133-89

 حقوق اإلنسان )النمسا(؛المتحدة والمعنية ب
 إلى جمي  اإلجراءات الخاصة ) يلي(؛ودائمة  ةمفتوحتوجي  دعوة  133-90
دائمتتتة إلتتتى المكلفتتتين بواليتتتات فتتتي إاتتتار اإلجتتتراءات دعتتتوة توجيتتت   133-91

 الخاصة )جورجيا(؛
لمجلتس حقتوق التابعتة ممثلي اإلجراءات الخاصتة بزيارات السماح  133-92

تم  التوصتية  كما  م سسات ويليات حقوق اإلنسان لات الصلة،وسائر اإلنسان 
 )النرويم(؛بولك سابقاا 

دعتتتتتوة دائمتتتتتة إلتتتتتى جميتتتتت  المكلفتتتتتين بواليتتتتتات فتتتتتي إاتتتتتار توجيتتتتت   133-93
الختتا  يقتتوم بهتتا الممثتتل زيتتارة والقيتتام، دون إبطتتاء، بتيستتير اإلجتتراءات الخاصتتة 

الزيتتتارات العالقتتتة األختتترى البتتتات جميتتت  عتتتن  التعتتتويب، فضتتتالا مستتتألة المعنتتتي ب
 ) انا(؛الموجهة من المكلفين بواليات في إاار اإلجراءات الخاصة 

  دعتتتتتوة دائمتتتتتة إلتتتتتى جميتتتتت  المكلفتتتتتين بواليتتتتتات فتتتتتي إاتتتتتار توجيتتتتت 133-94
 لألمم المتحدة ) واتيماال(؛التابعة اإلجراءات الخاصة 

دعتتتوة ممثلتتتتي منظمتتتتات حقتتتتوق اإلنستتتان الدوليتتتتة لزيتتتتارة جمهوريتتتتة  133-95
إلجتراءات الخاصتة لدعوة دائمتة توجي  في للك عن اريق  بما فنزويال البوليفارية،

حقتتتتوق األمتتتتم المتحتتتتدة الستتتتامية لوالعمتتتتل متتتت  مفوضتتتتية لألمتتتتم المتحتتتتدة التابعتتتتة 
 يسلندا(؛ي)بخصو  إنشاء لجنة للحقيقة اإلنسان 
حقتتوق اإلنستتان األمتتم المتحتتدة الستتامية لدعتتوة إلتتى مفوضتتية توجيت   133-96

)المملكتتتة  2017أل تتتراض القيتتتام بزيتتتارة رستتتمية بحلتتتول تشتتترين الثتتتاني/نوفمبر 
 لشمالية(؛يرلندا ايالمتحدة لبريطانيا العظمى و 

فتتي يليتات حقتتوق اإلنستان جميت  فتت  قنتوات الحتتوار والتعتاون متت   133-97
 حقوق اإلنسان )األرجنتين(؛السامية لمفوضية م  الألمم المتحدة و ا
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األمريكيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان نقتتتال االتفاقيتتتة  إعتتتادة النظتتتر فتتتي قتتترار 133-98
قتتوق اإلنستتان األمريكيتتة لحالبلتتدان لمحكمتتة االختصتتا  القضتتائي والعتتودة إلتتى 
 )أورو واي(؛

االتفاقيتتتة األمريكيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان إعتتتادة النظتتتر فتتتي قتتترار نقتتتال  133-99
 األمريكية لحقوق اإلنسان )البرازيل(؛البلدان في منظومة بشكل بناء والمشاركة 

األمريكيتتة لحقتتوق البلتتدان االنستتحا  متن اتفاقيتتة الرجتوع عتتن قتترار  133-100
 اإلنسان )جورجيا(؛

 ؛(ليشتي - لمن  جمي  أ كال التمييز )تيمورالجهود تعزيز  133-101
مواصتتتتلة مكافحتتتتة جميتتتت  أ تتتتكال التمييتتتتز وتعزيتتتتز المستتتتاواة بتتتتين  133-102

 الجنسين )تايلند(؛
بتين الجنستين واإلنصاي تحقيق المساواة من أجل مواصلة الجهود  133-103

 )الفلبين(؛
ة وعتتدم التمييتتز فتتي ضتتمان الحتتق فتتي المستتاوااإلجتتراءات تكثيتتف  133-104

 و/أو التعبير )جنو  أفريقيا(؛الجنسانية الجنسي والهوية الميل على أساس 
علتتتى السياستتتات المعتمتتتدة لضتتتمان مشتتتاركة المتتترأة فتتتي المحافظتتتة  133-105

المناصتتتتب العموميتتتتتة فتتتتتي للتتتتك ممارستتتتة وظتتتتتائف  بمتتتتا جميتتتت  الشتتتت ون العامتتتتتة،
 (؛كيةجمهورية الدومنيال)

تتتتروة يتتتق للقضتتتاء علتتتى القوالتتتب النمطيتتتة التتتتي الطر تمهيتتتد مواصتتتلة  133-106
 لتمييز ضد المرأة في وسائل اإلعالم )إريتريا(؛ل

دور وتحديتد مواصلة اتخال التدابير لضمان المساواة بين الجنستين  133-107
 (؛بيالروسالمرأة في الحياة االجتماعية والسياسية في البالد )

الميتتتل علتتتى القتتتائم تمييتتتز ستتتيما ال وال منتتت  جميتتت  أ تتتكال التمييتتتز، 133-108
فتتي ستتيما  وال المعاملتتةالهويتتة الجنستتانية، والستتهر علتتى التستتاوي فتتي  أو الجنستتي
 الصحية والقوات المسلحة )إسرائيل(؛والمرافق المدارس 

الست صتتال للسياستتات العامتتة والفعلتتي التنفيتتو الكامتتل الستتهر علتتى  133-109
تعزيتتتز الم سستتتة الوانيتتتة لمكافحتتتة عتتتن اريتتتق  ربجميتتت  مظتتتاهر التمييتتتز العنصتتتري 

المحليتتتة للمنحتتتدرين متتتن أصتتتول لتنميتتتة المجتمعتتتات والمجلتتتس التتتواني التمييتتتز 
 فنزويال )جنو  أفريقيا(؛أفريقية في 

اعتمتاد لتدى المنحدرين من أصل أفريقتي إ راك واستشارة السكان  133-110
 )جنو  أفريقيا(؛لنهوض بحقوقهم ابرامم وسياسات 
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جميتت  قصتتد إزالتتة الستتكان فتتي صتتفوي ملتتة توعيتتة تعليميتتة حتنظتتيم  133-111
المنحدرين من لتيسير تمت  السكان االقتصادية والقانونية  -الحواجز االجتماعية 

 بحقوقهم )أنغوال(؛تمتعاا فعلياا أصل أفريقي 
إمكانيتتتتة تغييتتتتر األ تتتتخا  لنتتتتوع جنستتتتهم تتتتتدابير لضتتتتمان الاتختتتتال  133-112

 )إسرائيل(؛الهوية الجنسانية جراحة لتغيير الء إلى دون اللجو ب  قانوناا المعتري 
المثليتتتات والمثليتتتين ومزدوجتتتي الميتتتل احتتتترام وحمايتتتة الستتتهر علتتتى  133-113

الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من خالل تدابير من 
قبيل إلغاء تجريم العالقات بين  خصين متن نفتس الجتنس فتي القتوات المستلحة 

واالعتتتراي بتتاألزواة متتن نفتتس الجتتنس، والحتتق فتتي تغييتتر الهويتتة ، األمتتن وقتتوات
 )إسبانيا(؛الجنسانية بالنسبة لمغايري الهوية الجنسانية 

للتطتترق لالرتفتتاع المستتتمر فتتي مستتتويات تكثيتتف الجهتتود الوانيتتة  133-114
 )جامايكا(؛العنف، وهوا تحٍد مشترك في نصف الكرة األرضية الوي نعيم في  

اتختتتال التتتتدابير للحتتتد متتتن عتتتدد حتتتاالت القتتتتل والتطتتترق لمستتتتوى  133-115
 اإلفالت من العقا  ووض  حد لالنتهاكات على أيدي قوات األمن )السويد(؛

التتتوها  إلتتتى أبعتتتد متتتن التقتتتدم المحتتترز فتتتي التعويضتتتات واالهتمتتتام  133-116
 يتتتتر حكوميتتتتة جهتتتتات فاعلتتتتة بأول تتتتك التتتتوين عتتتتانوا متتتتن عنتتتتف سياستتتتي مصتتتتدرر 

 )الجمهورية العربية السورية(؛
بتتدواف  تعزيتتز التتتدابير لضتتمان تحتتري ومعاقبتتة جميتت  أفعتتال العنتتف  133-117

فتتتي البلتتتد فتتتي األعتتتوام األخيتتترة )دولتتتة بوليفيتتتا المتعتتتددة ُستتتج ل  التتتتي سياستتتية، 
 القوميات(؛

اتخال التدابير لمن  واست صال االستخدام المفترط للقتوة، متن قبيتل  133-118
عتتتدام بتتتدون محاكمتتتة علتتتى أيتتتدي قتتتوات األمتتتن، والستتتهر علتتتى تقتتتديم حتتتاالت اإل

 مرتكبيها إلى العدالة )األرجنتين(؛
مضتتاعفة الجهتتود لوضتت  حتتد لعمليتتات القتتتل ختتارة نطتتاق القضتتاء  133-119

والستتتتهر علتتتتى تحتتتتري تلتتتتك الجتتتترائم بستتتترعة وبشتتتتكل مستتتتتفيال ونزيتتتت ، وتقتتتتديم 
 مرتكبيها المزعومين إلى العدالة ) انا(؛

اإلجرامتتتي والتحقيتتتق فتتتي جميتتت  العنتتتف مواصتتتلة الجهتتتود لمكافحتتتة  133-120
بحتتاالت  يتعلتتق فيمتتااتهامتتات انتهتتاك حقتتوق اإلنستتان ومقاضتتاتها، وبشتتكل ختتا  

اإلعدام خارة نطاق القضاء واستخدام السلطات المدنية المفرط للقتوة )الكرستي 
 الرسولي(؛
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بي والستتهر الستتهر علتتى استتتخدام قتتوات األمتتن للقتتوة بشتتكل تناستت 133-121
 على التحقيق في حاالت التعويب وتقديم مرتكبيها إلى العدالة )إيطاليا(؛

رصد إنفال القوانين في جهد يرمتي إلتى است صتال الفستاد والتحقيتق  133-122
في االستخدام المفرط للقتوة، فضتالا عتن أنمتاط عمليتات القتتل الواستعة االنتشتار 

ات ميليشتتتيات التتتدفاع  يتتتر ختتتارة نطتتتاق القضتتتاء علتتتى أيتتتدي الشتتتراة ومجموعتتت
 )ملديف(؛النظامية 
مواصلة تعزيز عمل اللجنة الوانية لمن  التعويب و يرر متن ضترو   133-123

 المهينة )االتحاد الروسي(؛ أو الالإنسانية أو المعاملة القاسية
سري  ومستتفيال ونزيت  فتي بشكل  للتحقيقبول المزيد من الجهود  133-124

ي واالستتتخدام المفتترط للقتتوة علتتى أيتتدي المستت ولين ادعتتاءات االحتجتتاز التعستتف
وللتتتك بغيتتتة ضتتتمان مستتتاءلة  ،عتتتن إنفتتتال القتتتانون كتتترد فعتتتل علتتتى االحتجاجتتتات

 )جمهورية كوريا(؛المونبين 
االستتتخدام المتناستتب للقتتوة أثنتتاء االحتجاجتتات واإلفتتراة فتتوراا عتتن  133-125

 السجناء السياسيين )إسبانيا(؛
إضتتتافية لتحستتتين األوضتتتاع فتتتي الستتتجون، والقضتتتاء اعتمتتتاد تتتتدابير  133-126

 على االكتظاظ ورف  معايير الجودة داخل السجون )إيطاليا(؛
فتتي معاملتتة لمعتتايير التتدنيا للمعاملتتة اإلنستتانية احتتترام االستتهر علتتى  133-127

وعلتتى وفتتتاء جميتتت  الستتجون ومراكتتتز االحتجتتاز بمعتتتايير حقتتتوق جميتت  الستتتجناء، 
لتتك قواعتتد األمتتم المتحتتدة النمولجيتتة التتدنيا لمعاملتتة فتتي ل بمتتا اإلنستتان الدوليتتة،

 ن مانديال( )نيوزيلندا(؛و السجناء )قواعد نيلس
الستتجون فتتي كافتتة يشتتمل   بمتتا جديتتدالستتجون الزيتتادة تطتتوير نظتتام  133-128

 جمي  أنحاء البالد )الجزائر(؛
مضاعفة الجهود في تنفيو خطة إعادة تأهيل المحتجزين متن ختالل  133-129

 ظام السجون الواني )أنغوال(؛تحسين ن
مواصتتتلة بتتتول الجهتتتود فتتتي تحقيتتتق الخطتتتة الوانيتتتة لجعتتتل النظتتتام  133-130

 الجنائي يتفق م  المعايير الدولية )االتحاد الروسي(؛
اتختتال كافتتة التتتدابير العاجلتتة لتتتأمين ظتتروي احتجتتاز أفضتتل للعتتدد  133-131

يستتفد متن ضتمانات  لتم المرتف  حالياا من األ تخا  المحتجتزين، والعديتد متنهم
 المحاكمة حسب األصول )األرجنتين(؛
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ستتيما  وال باتختتال اإلجتتراءات لتحستتين ظتتروي االحتجتتاز، اإلستتراع 133-132
للتقليتتل متتن االستتتخدام المفتترط للقتتوة واالكتظتتاظ فتتي الستتجون تمشتتياا متت  قواعتتد 

 نيلسون مانديال( )النمسا(؛
أن يحصتتتتتل جميتتتتت  يحتجتتتتتز أحتتتتتد تعستتتتفاا وعلتتتتتى  أال الستتتتهر علتتتتتى 133-133

نفتتس الوقتت   وفتتي علتتى محاكمتتة نزيهتتة متتا األ تتخا  المتهمتتين بارتكتتا  جريمتتة
 السهر على استقاللية القضاء )نيوزيلندا(؛

الموقتتوفين ألستتبا  سياستتية  أو اإلفتتراة عتتن األ تتخا  المحتجتتزين 133-134
 واالمتناع عن جمي  أ كال العنف واألفعال االنتقامية واإلخالء القسري والترحيل

 واالحتجاز واإلكرار، ومن  جمي  هور األفعال )أستراليا(؛
ألصتتتتول مراعتتتتاة او االمتنتتتتاع عتتتتن اللجتتتتوء إلتتتتى االحتجتتتتاز التعستتتتفي  133-135

ستيما فيمتا يتصتل  وال القانونية في جمي  القضايا الجنائية، ابقتاا للمعتايير الدوليتة،
ة عتتنهم فتتوراا باالحتجتتاز التعستتفي ألفتتراد المعارضتتة السياستتية التتوين يجتتب اإلفتترا 

 )البرازيل(؛
وضتتتت  حتتتتد لممارستتتتة االحتجتتتتاز التعستتتتفي، واإلفتتتتراة عتتتتن جميتتتت   133-136

بهتا الفريتق العامتل المعنتي تقتدكم وتنفيتو التوصتيات التتي  ،السجناء السياسيين فتوراا 
 )كندا(؛ 26/2014 رقمفي للك في الرأي  بما باالحتجاز التعسفي،

األ تتتتتخا  المحتتتتترومين متتتتتن  مراعتتتتتاة األصتتتتتول القانونيتتتتتة وحقتتتتتوق 133-137
تعقتتد ستتيما أول تتك التتوين يتواجتتدون فتتي مثتتل هتتور الوضتتعية بستتبب  وال حتتريتهم،

 الوض  السياسي )كولومبيا(؛
اإلفتتراة عتتن األ تتخا  المحتجتتزين تعستتفاا والستتهر علتتى التحقيتتق  133-138

الستتتتتري  والمستتتتتتفيال والمستتتتتتقل فتتتتتي جميتتتتت   تتتتتكاوى تعتتتتتويب وستتتتتوء معاملتتتتتة 
 المحتجزين )ييرلندا(؛

زيادة الجهود من أجل التنفيو الكامتل للقتانون المتعلتق بحتق المترأة  133-139
فتتي أن تعتتيم فتتي متتأمن متتن العنتتف، وتنستتيق البتترامم والم سستتات التتتي تتطتترق 

ومكافحتتتة جميتتت  أ تتتكال العنتتتف ضتتتد المتتترأة بشتتتكل فعلتتتي  ،للعنتتتف ضتتتد المتتترأة
 )ليختنشتاين(؛

ر وقائيتة منستقة و تاملة، مكافحة العنف ضد المرأة من خالل تتدابي 133-140
 الضحايا )ماليزيا(؛وإنصاي والسهر على الوصول إلى العدالة 

فتي للتك  بمتا اتخال جميت  التتدابير الالزمتة لمنت  ومكافحتة العنتف، 133-141
العنف ضتد المترأة، عتن اريتق إنشتاء هي تة تنستيقية للبترامم والم سستات المنشتأة 

 لمعالجة العنف ضد المرأة )سلوفينيا(؛
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إعطاء األولويتة للتنفيتو الكامتل للقتانون المتعلتق بحتق المترأة فتي أن  133-142
تعيم في مأمن من العنتف واعتمتاد مشتروع القتانون المتعلتق باالتجتار باأل تخا  

 ليشتي(؛ -)تيمور 
مضتتتتاعفة الجهتتتتود لمنتتتت  التمييتتتتز والعنتتتتف ضتتتتد النستتتتاء والفتيتتتتات  133-143

 )أوكرانيا(؛
 عنف ضد المرأة والمعاقبة علي  )مصر(؛مواصلة الجهود لمن  ال 133-144
اتختتتتال تتتتتدابير جديتتتتة لوضتتتت  حتتتتد للعنتتتتف ضتتتتد النستتتتاء واألافتتتتال  133-145

 )البحرين(؛
اتختتال تتتدابير محتتددة األهتتداي للقضتتتاء علتتى العنتتف ضتتد النستتتاء  133-146

 في للك إنشاء هي ة تنسيق )ناميبيا(؛ بما والفتيات،
تحمتتتي الشتتتبا  واألافتتتال، تحستتتين منظومتتتة حقتتتوق اإلنستتتان التتتتي  133-147

 واتخال التدابير لمن  جنوح األحداث )بيالروس(؛
تستتتبب فيتتت  مختلتتتف تإحتتتراز تقتتتدم فتتتي منتتت  التتتتأثير الستتتلبي التتتوي  133-148

مصتتتتادر العنتتتتف علتتتتى حقتتتتوق األافتتتتال والمتتتتراهقين والتخفيتتتتف متتتتن هتتتتوا التتتتتأثير 
 )كولومبيا(؛

لعقوبتتتة البدنيتتتة اتختتتال التتتتدابير لمنتتت  العنتتتف ضتتتد األافتتتال وحظتتتر ا 133-149
 لألافال )ليختنشتاين(؛

بالقضتتاء  يتعلتتق فيمتتاالنظتتر فتتي توصتتية مختلتتف هي تتات المعاهتتدات  133-150
 على التدريب الممهد للتدريب العسكري في المدارس )بيرو(؛

فتي للتك متن ختالل  بمتا مواصلة الجهود لمكافحة االتجار بالبشر، 133-151
 تحدة السامية لش ون الالج ين )قطر(؛التعاون والتنسيق م  مفوضية األمم الم

 اعتماد خطة وانية لمكافحة االتجار بالبشر )بيالروس(؛ 133-152
تعزيز الجهود للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، وهو األمر  133-153

 الوي يدعم  مشروع القانون المتعلق باالتجار بالبشر )الجمهورية الدومينيكية(؛
تتتتأمين استتتتقاللية القضتتتاء ومواصتتتلة الجهتتتود لمكافحتتتة العمتتتل علتتتى  133-154

 الجريمة باستخدام نهم وقائي ومنظور يقوم على حقوق اإلنسان )المكسيك(؛
في للك عن  بما اتخال التدابير المناسبة لضمان استقاللية القضاء، 133-155

 اريق تعديل اإلاار التنظيمي الوي ينة على هور االستقاللية )ناميبيا(؛
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اتخال التدابير لضمان استقاللية ونزاهة المدعين العتامين فتي جميت   133-156
فتتي للتتك عتتن اريتتق إصتتالح المركتتز الم قتت   بمتتا جميتت  األحتتوال، وفتتي الظتتروي

 أل لبية القضاة والمدعين العامين )هولندا(؛
ونزاهتتتتة النظتتتتام القضتتتتائي  يةإعتتتتادة إقتتتترار ستتتتيادة القتتتتانون واستتتتتقالل 133-157

 )ألمانيا(؛
 كوريا(؛ مضاعفة الجهود لضمان استقاللية القضاء ونزاهت  )جمهورية 133-158
 )إسبانيا(؛ اتخال التدابير لضمان استقاللية ونزاهة القضاء بشكل تام 133-159
 اتخال التدابير الالزمة الحتترام الفصتل بتين الستلطات واستتقالليتها، 133-160
ستيما محكمتة  وال والقضتاء،في للك المجلس االنتخابي التواني، والبرلمتان،  بما

 العدل العليا )سويسرا(؛
االحتتتترام الكامتتتل للديمقراايتتتة التمثيليتتتة، والفصتتتل بتتتين الستتتلطات،  133-161

والحقتتتوق القانونيتتتة، ومراعتتتاة األصتتتول القانونيتتتة، وعالميتتتة حقتتتوق اإلنستتتان، ودور 
 المجتم  المدني والهي ات اإلقليمية )أستراليا(؛جماعات 

بير عاجلتتة لضتتتمان االستتتقاللية والنزاهتتتة التتتامتين للنظتتتام اتختتال تتتتدا 133-162
بمحكمة العدل العليتا والمجلتس  يتعلق فيماسيما  وال القضائي والهي ة االنتخابية،
 االنتخابي الواني )البرازيل(؛

إعادة إقرار استقاللية ونزاهة القضاء عن اريق تعيين قضتاة يتميتزون  133-163
 كام القانونية والدستورية )كندا(؛بالنزاهة وم هلين ابقاا لألح

ستتيما الفتتروع االنتخابيتتة  وال ،الحكتتمالستتهر علتتى استتتقاللية فتتروع  133-164
والقضائية، والسهر على مراعاة األصتول القانونيتة فتي المحاكمتة وتفتادي التوقيتف 

 التعسفي )كوستاريكا(؛
مراجعتتتتتة  تتتتتاملة للتشتتتتتريعات وإجتتتتتراء ضتتتتتمان استتتتتتقاللية القضتتتتتاء  133-165

والممارسات الرامية إلتى ضتمان حتق الجميت  فتي محاكمتة منصتفة، بمتن فتي للتك 
 قادة المعارضة وأول ك الوين ينتقدون الحكومة )الجمهورية التشيكية(؛

تتتأمين استتتقاللية ونزاهتتة القضتتاء وستتلطات الشتتراة وتمكتتين جميتت   133-166
 األاراي من ممارسة حقوقهم أمام القضاء )فرنسا(؛

لتتى احتتترام االستتتقاللية المشتتروعة للستتلطات العامتتة ابقتتاا الستتهر ع 133-167
 لاللتزامات الدولية )الكرسي الرسولي(؛
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مواصتتلة الجهتتود الستتتجوا  ومعاقبتتة جميتت  المستت ولين عتتن أفعتتال  133-168
وتتتتأمين الوصتتتول إلتتتى العدالتتتة  2014و 2013العنتتتف التتتتي ستتتجل  فتتتي عتتتامي 

 با(؛وتوفير الحماية القضائية الفعلية للضحايا )كو 
مواصتتلة تعزيتتز سياستتات واستتتراتيجيات التحتتري والتطبيتتق الصتتحي   133-169

 حقوق اإلنسان )أنغوال(؛والمناسب لعقوبات انتهاك 
تعزيتتتتتز السياستتتتتات الستتتتتليمة الشتتتتتاملة لتتتتتتدريب المكلفتتتتتين بتقتتتتتديم  133-170

التتواني للتتدفاع المعهتتد المستتاعدة القانونيتتة للستتكان ضتتعيفي التتدخل متتن ختتالل 
 ؛العام )مصر(

مواصتتلة تعزيتتز إمكانيتتة وصتتول النستتاء واألقليتتات إلتتى العدالتتة قصتتد  133-171
 تعزيز تساوي الفر  بين جمي  المواانين )إثيوبيا(؛

مواصلة تنفيو التدابير لتقديم المساعدة القانونية المجانية فتي حالتة  133-172
 العنف القائم على نوع الجنس )أنغوال(؛

ول القانونيتة فتي جميت  المحاكمتات، ابقتاا السهر على مراعاة األصت 133-173
 للمعايير الدولية ) واتيماال(؛

إجتتراء تحقيقتتتات مستفيضتتتة ومستتتتقلة فتتتي قضتتتايا انتهاكتتتات حقتتتوق  133-174
 اإلنسان وتأمين وصول الضحايا إلى العدالة )أورو واي(؛

ضمان الحق في الخصوصية والمراستالت الشخصتية ابقتاا للمعتايير  133-175
 نيا(؛الدولية )كي

اتختتال التتتدابير الالزمتتة لضتتمان رصتتد يليتتة إ تتراي مستتتقلة لجميتت   133-176
 عمليات وكاالت االستخبارات )ليختنشتاين(؛

الستتهر علتتى زيتتادة تحستتين نظتتام تستتجيل التتوالدات ودعمتت  بأنشتتطة  133-177
 توعية قصد تحقيق تسجيل الجمي  )تركيا(؛

بطريقة  الوالداتمواصلة الجهود من أجل التعميم الشامل لتسجيل  133-178
 تدريجية وترسي  الحق في هوية عن اريق إعطاء األولوية لألقليات )إثيوبيا(؛

جعتتل جميتت  التشتتريعات لات الصتتلة بمراقبتتة المراستتالت تتفتتق متت   133-179
افتتق تو معتتايير حقتتوق اإلنستتان الدوليتتة و، بشتتكل ختتا ، الستتهر علتتى التأكتتد متتن 

 مراقبة جمي  المراسالت م  الضرورة والتناسب )ليختنشتاين(؛
 إقفتتال الحتتدود البريتتة،المتتتأثرين نتيجتتة ضتتمان حقتتوق الكولتتومبيين  133-180
  مل األسر واسترجاع الممتلكات )كولومبيا(؛ لم في للك بما
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فتتتتتتي اإلاتتتتتتار العتتتتتتام لالحتتتتتتترام التتتتتتالزم للحقتتتتتتوق األساستتتتتتية ومبتتتتتتدأ  133-181
والدستتتتور، تتتتأمين حريتتتة التعبيتتتر والتجمتتت  الستتتلمي وحمايتتتة أنشتتتطة الديمقراايتتتة 

 المدافعين عن حقوق اإلنسان والنا طين السياسيين والصحفيين )إيطاليا(؛
اتختتال تتتدابير ملموستتة لضتتمان حريتتة وستتائل اإلعتتالم والستتهر علتتى  133-182

 مراعاة األصول القانونية واستقاللية نظام القضاء )اليابان(؛
الممارستة العمليتة،  وفتي   جميت  القيتود التتي تحتول، فتي القتانونرف 133-183

دون التمت  الكامل بالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وخلق بي تة تمكينيتة 
 للمجتم  المدني )التفيا(؛

اتختتال التتتدابير القانونيتتة واإلداريتتة لضتتتمان الحتتق فتتي حريتتة التعبيتتتر  133-184
 كسيك(؛ابقاا لاللتزامات الدولية )الم

ضتتمان الحتتق فتتي حريتتة التترأي والتعبيتتر لجميتت  الصتتحفيين ووستتائل  133-185
فتتتتي للتتتتك عتتتتن اريتتتتق التحقيتتتتق الفعتتتتال فتتتتي ادعتتتتاءات التخويتتتتف  بمتتتتا اإلعتتتتالم،

 والهجمات ومن خالل مقاضاة المونبين )هولندا(؛
فتتي للتتك عتتن  بمتتا اتختتال التتتدابير لضتتمان الحتتق فتتي حريتتة التعبيتتر، 133-186

نفس الوق  حمايتة  وفي الصحفيين بعملهم بشكل مستقلقيام اريق السهر على 
 )نيوزيلندا(؛أسبا  راحتهم 

صتتتتتون الحتتتتتق فتتتتتي حريتتتتتة التتتتترأي والتعبيتتتتتر وحريتتتتتة التنقتتتتتل بالنستتتتتبة  133-187
 للمعارضين السياسيين والصحفيين )ألمانيا(؛

الستتتماح بتتتتالتعبير الحقيقتتتي عتتتتن االختتتتالي فتتتتي التتترأي عتتتتن اريتتتتق  133-188
ناء السياستتيين، وتمكتتين الجمعيتتة الوانيتتة المنتخبتتة متتن القيتتام اإلفتتراة عتتن الستتج

بوظائفهتتتتا والستتتتماح باالحتجاجتتتتات الستتتتلمية وتقتتتتارير وستتتتائل اإلعتتتتالم المستتتتتقلة 
 )الواليات المتحدة األمريكية(؛

حريتة الترأي والتعبيتر، وحريتة  وفتي حماية الحق في التجمت  الستلمي 133-189
 ؛(الصحافة )البرازيل

ضتتمانات فعليتة للممارستتة التامتة لحريتتة التعبيتر واإلعتتالم التتتي تتوفير  133-190
يعتتتري بهتتا الدستتتور وتعتتتري بهتتا الصتتكوك الدوليتتة التتتي صتتادق  عليهتتا جمهوريتتة 

 فنزويال البوليفارية ) يلي(؛
االهتمتتتام بعنايتتتة بالنتتتداءات التتتتي وجههتتتا المفتتتوض الستتتامي لتتتتأمين  133-191

والمتدافعين عتن حقتوق اإلنستان و يترهم  الحماية المالئمة للمعارضتين السياستيين
ممن يواجهون تهديدات في عملهم، فضالا عن التماس الحلول من خالل الحتوار 
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فتتتي يحتتتترم ستتتيادة القتتتانون والضتتتمانات الدستتتتورية لجميتتت  الفنتتتزويليين  بمتتتا اءالبنكتتت
 ممارسة حقوقهم األساسية )كوستاريكا(؛

متتتل منظمتتتات المجتمتتت  الستتتهر علتتتى إيجتتتاد بي تتتة حتتترة وتمكينيتتتة لع 133-192
المتتتدني ووضتتت  استتتتراتيجية لحمايتتتة المتتتدافعين عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان والنا تتتطين 

يقومتون  لمتا علناا وصمهم  أو مضايقتهم أو المدنيين، والسهر على عدم مقاضاتهم
 ب  من عمل ولممارسة حقوقهم )الجمهورية التشيكية(؛

الصتتتتتحفيين حمايتتتتتة وتعزيتتتتتز حريتتتتتة التعبيتتتتتر، والستتتتتهر علتتتتتى ستتتتتالمة  133-193
 واالستجابة بسرعة لالنتهاكات المزعومة بهوا الخصو  )إستونيا(؛

 ضمان حرية التعبير )جورجيا(؛ 133-194
الستتتهر علتتتى عتتتدم معاقبتتتة أحتتتد جنائيتتتاا لممارستتتة حقتتت  فتتتي التجمتتت   133-195

 السلمي وحرية التعبير، والتحقيق في جمي  ادعاءات أفعال التخويف والتهديدات
 العدالة ) واتيماال(؛إلى المونبين  تقديمر على الهجمات والسه أو

سياستتتات الحكومتتتة وإستتتقاط التتتتهم  منتقتتتديوضتتت  حتتتد لمضتتتايقة  133-196
 الموجهة ضدهم بدواف  سياسية )ييسلندا(؛

 التفكير في سن قانون يضمن الوصول إلى اإلعالم العام )بيرو(؛ 133-197
لتتتى اإلعتتتالم العتتتام ضتتتمان حريتتتة التعبيتتتر وحريتتتة وصتتتول المتتتواانين إ 133-198

 )إسبانيا(؛
تكثيتتتتتتف الجهتتتتتتود لزيتتتتتتادة إمكانيتتتتتتة الوصتتتتتتول إلتتتتتتى اإلعتتتتتتالم العتتتتتتام  133-199

 )السودان(؛
اتخال جمي  التدابير الالزمة لضمان التحقيق السري  والمستقل فتي  133-200

جميتتتت  االدعتتتتاءات المتعلقتتتتة بتتتتالتخويف والتهديتتتتد والهجمتتتتات ضتتتتد الصتتتتحفيين 
 م والمدافعين عن حقوق اإلنسان )ييرلندا(؛والعاملين في وسائل اإلعال

مواصتلة السياستات الناجحتة إلضتتفاء الديمقراايتة علتى كامتل ايتتف  133-201
 اإللاعة، عن اريق من  االمتيازات لوسائل اإلعالم المجتمعية )نيكارا وا(؛

فتتتي للتتتك الحتتتق فتتتي حريتتتة  بمتتتا احتتتترام حقتتتوق األفتتتراد األساستتتية، 133-202
الجمعيتتات واحتتترام حظتتر االعتقتتال واالحتجتتاز التعستتفيين، فضتتالا التعبيتتر وتكتتوين 

 عن الضمانات اإلجرائية )سويسرا(؛
ضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجم  السلمي،  133-203

سيما عن اريتق نقتال استتخدام القتوة العستكرية  وال  ير مبا ر، أو بشكل مبا ر
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عملية تحرير  من قبيلغارات األمنية الحكومية للسيطرة على النظام العام ووقف ال
 وحماية الشعب )كندا(؛

االعتتتتراي بشتتتكل صتتتري  وعلنتتتي بمشتتتروعية عمتتتل المتتتدافعين عتتتن  133-204
في للك عن اريق اإلدالء ببيانات عامتة تعتتري بمستاهمتهم  بما حقوق اإلنسان،

 في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون )بلجيكا(؛
األفتراد والجماعتات ممتن متن اتخال التدابير لمن  عمليتات االنتقتام  133-205

يتعتتاونون متت  يليتتات حقتتوق اإلنستتان الدوليتتة والستتهر علتتى نزاهتتة التحقيقتتات فتتي 
 جمي  ادعاءات االنتقام والمساءلة عن األعمال االنتقامية )الجمهورية التشيكية(؛

لمتدافعين عتن حقتوق اتخال جمي  التدابير الالزمة لضتمان ممارستة ا 133-206
فيمتتتا يتصتتتل واتختتتال التتتتدابير لمكافحتتتة اإلفتتتالت متتتن العقتتتا   ،اإلنستتتان لعملهتتتم

 )فرنسا(؛ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان والتهديدات االعتداءات مرتكبي ب
تتتأمين نزاهتتة اإلجتتراءات التتتي تُنفتتو بموجبهتتا قتتوانين البتتك ومراعتتاة  133-207

 األصول القانونية بشأنها )فنلندا(؛
اتختتال جميتت  التتتدابير الالزمتتة للستتهر علتتى عتتدم تعتترض الصتتحفيين  133-208
 يقومون ب  من عمل )البرتغال(؛ لما والعمليات االنتقامية للعنف
الستتهر علتتى تيستتير قيتتام الصتتحفيين والعتتاملين فتتي وستتائل اإلعتتالم  133-209

 بعملهم بحرية واستقاللية )أورو واي(؛
نفتتتتس الوقتتتت  ضتتتتمان استتتتتقالليتهم  يوفتتتت تعزيتتتتز حمايتتتتة الصتتتتحفيين 133-210

 )النمسا(؛
الضتتتمان التتتتام لحريتتتة التعبيتتتر وحريتتتة الوصتتتول إلتتتى اإلعتتتالم وحمايتتتة  133-211

 )فرنسا(؛واالعتداءات الصحفيين من التهديدات 
الستتهر علتتى متتن  الحتتق فتتي التجمتت  الستتلمي وحريتتة التعبيتتر ابقتتاا  133-212

 لاللتزامات الدولية )السويد(؛

 قانون المشاركة السياسية )لبنان(؛تعزيز  133-213
مواصلة تعزيز الديمقرااية في البلد وتحقيق المساواة بين الجنستين  133-214

 في األحزا  السياسية )الجمهورية العربية السورية(؛
احترام حق المواانين الدستوري في الدعوة إلى تنظتيم استتفتاء عتن  133-215

 غرض )الواليات المتحدة األمريكية(؛اريق السماح بتجمي  التوقيعات لولك ال
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مواصتتتلة سياستتتات اإلدمتتتاة لتعزيتتتز مشتتتاركة الحركتتتات والمنظمتتتات  133-216
 االجتماعية في تصميم سياسات حقوق اإلنسان العامة )الجزائر(؛

تعزيز التساوي في المشاركة فتي الشت ون السياستية والشت ون العامتة  133-217
سياستتتية واإلنستتتانية الراهنتتتة )الجمهوريتتتة كوستتتيلة رئيستتتية للتغلتتتب علتتتى األزمتتتة ال

 التشيكية(؛
الستتتتيطرة علتتتتى النزاعتتتتات االجتماعيتتتتة والسياستتتتية والم سستتتتية متتتتن  133-218

نفس الوقت  ضتمان استتقاللية القضتاء  وفي خالل الحوار والمشاركة الديمقرااية،
 والفصل بين السلطات )النرويم(؛

 يات للنهتتوض بالشتتبا ،مواصتتلة تتتوفير المتتوارد ووضتت  االستتتراتيج 133-219
فتتي للتتك متتن أجتتل تحقيتتق معتتدل أعلتتى متتن إتمتتام التعلتتيم العتتالي للجميتتت ،  بمتتا

واستبقاء الفتيات الحوامتل واألمهتات المراهقتات فتي المتدارس، وتتوفير المهتارات 
 التقنية والمهنية، وتوسي  نطاق الفر  االجتماعية واالقتصادية للشبا  )ماليزيا(؛

 النقابية واستقاللية النقابات )بيرو(؛حماية الحقوق  133-220
المضتتتي فتتتي إنفتتتال حقتتتوق اإلنستتتان قصتتتد تحقيتتتق مستتتتوى معيشتتتي  133-221

يصتتون الكرامتتة والعمتتل متت  جميتت  الحركتتات والمنظمتتات االجتماعيتتة والمجتمتتت  
 المدني )العراق(؛

 المضي في إنفال االستراتيجية الوانية لحماية البي ة )ااجيكستان(؛ 133-222
 مضاعفة الجهود لتحسين االقتصاد )جمهورية تنزانيا المتحدة(؛ 133-223
مواصلة الجهود للحد من عدد األسر التي تعتاني متن الفقتر المتدق   133-224

 من خالل البرامم االجتماعية )المملكة العربية السعودية(؛
مواصتتتلة السياستتتات الراميتتتة إلتتتى الحتتتد متتتن الفقتتتر واست صتتتال ستتتوء  133-225

 الغواء )الجمهورية الدومينيكية(؛التغوية ونقة 
مواصتتتلة الجهتتتود للحتتتد متتتن الفقتتتر متتتن ختتتالل البتتترامم االجتماعيتتتة  133-226

 ة(؛يالمركزة على حقوق اإلنسان )الجمهورية الدومينيك
مواصتتتتلة إنفتتتتال السياستتتتات والبتتتترامم لضتتتتمان الحتتتتق فتتتتي التعلتتتتيم  133-227

 (؛والصحة والغواء، إضافةا إلى محاربة الفقر )السلفادور
مواصتتلة إنفتتال السياستتات العامتتة الستتليمة الست صتتال الفقتتر المتتدق   133-228

 سلم  بولك وكاالت األمم المتحدة المتخصصة )بنغالديم(؛ كما  والجوع
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 اتختتال إجتتراءات فوريتتة لتتتأمين المستتتويات األساستتية لتوريتتد األ ويتتة 133-229
 يحمي أضعف الف ات من الجوع ومشاكل التغوية )بلجيكا(؛ بما

تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إنتاة األ وية علتى الصتعيد التواني  133-230
وتعزيتتز الزراعتتة الحضتترية والعائليتتة لتحقيتتق الستتيادة فتتي مجتتال الغتتواء )جمهوريتتة  

 الديمقرااية(؛ كوريا الشعبية
اتختتتتال جميتتتت  التتتتتدابير الالزمتتتتة لتتتتتأمين الحتتتتق فتتتتي الغتتتتواء والمتتتتاء  133-231

ان، فضالا عن مواصلة توفير اإلمدادات الطبية والخدمات والمرافق الصحية للسك
 الصحية األساسية )تايلند(؛

الستتهر علتتى التعتتاون متت  الجهتتات الفاعلتتة الدوليتتة للمستتاعدة علتتى  133-232
 معالجة وض  انعدام األمن الغوائي والصحة العامة )السويد(؛

الصتتتتحة زيتتتادة األنشتتتطة الراميتتتة إلتتتى اإلعمتتتتال الكامتتتل للحتتتق فتتتي  133-233
 )جمهورية إيران اإلسالمية(؛

مواصتتتلة الجهتتتود لتحستتتين الختتتدمات الصتتتحية والتعليميتتتة لضتتتمان  133-234
 تساوي الفر  لجمي  المواانين )ميانمار(؛

التطتتترق بشتتتكل عاجتتتل لتتتنقة الختتتدمات الطبيتتتة وتلبيتتتة احتياجتتتات  133-235
لمعنيتتة التتتي تقتتدم  بهتتا اللجنتتة ا 2015روح توصتتيات لتت ابقتتاا الستتكان األساستتية 

 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )ألمانيا(؛
 وجودة الخدمات الصحية )بيرو(؛توافر السهر على  133-236
مضتاعفة الجهتتود لضتتمان تمتتت  المتتواانين الكامتتل بتتأعلى مستتتويات  133-237

فتتتي للتتتك متتتن ختتتالل  بمتتتا يمكتتتن بلو هتتتا فتتتي مجتتتال الصتتتحة الجستتتدية والعقليتتتة،
 نغافورة(؛التعاون الدولي )س

التأمين الفوري والعاجل لأل وية األساستية والمتواد الطبيتة األساستية  133-238
في للتك عتن اريتق تتوفير المتوارد الالزمتة وقبتول المستاعدة  بما الالزمة للسكان،

 والتعاون الدوليين )كندا(؛
الرعايتتة الصتتحية، علتتى الجميتت   حصتتولمواصتتلة الجهتتود متتن أجتتل  133-239

 واالهتمام بالصحة الوقائية )الصين(؛ ،حة العامة الوانيوتعزيز نظام الص
صتتتلة النهتتتتوض باتفاقتتتتات التعتتتاون التتتتدولي لات الصتتتتلة لضتتتتمان امو  133-240

 األدوية )السلفادور(؛على الجمي   حصول
 المضي في زيادة عدد الم سسات الصحية )إريتريا(؛ 133-241
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علتتتى عتتتاتق نظتتتام اتختتتال اإلجتتتراءات للتخفيتتتف متتتن العتتتبء الملقتتتى  133-242
 الرعاية الصحية )النرويم(؛

استتتنباط وتنفيتتو سياستتات فعالتتة لمعالجتتة األزمتتة فتتي قطتتاع الصتتحة  133-243
والتتتنقة فتتتي األ ويتتتة، والتعريتتتف بتلتتتك السياستتتات فتتتي صتتتفوي عامتتتة الجمهتتتور 

 )ييسلندا(؛
زيتتتادة الجهتتتود لخفتتتال معتتتدل وفيتتتات األمهتتتات، وإعطتتتاء األولويتتتة  133-244

تيستتتتتتر الوصتتتتتتول إلتتتتتتى مراكتتتتتتز الصتتتتتتحة الجنستتتتتتية واإلنجابيتتتتتتة لإلجتتتتتتراءات التتتتتتتي 
 السودان(؛ )جنو 
 اتخال تدابير إضافية لمكافحة الحمل المبكر )تو و(؛ 133-245
اعتمتتتاد برنتتتامم  تتتامل بشتتتأن حقتتتوق الصتتتحة الجنستتتية واإلنجابيتتتة  133-246

يكفتي  متا باالستناد إلى حقوق اإلنسان ومعايير منظمة الصحة العالميتة وتخصتية
 الموارد لتنفيور )بلجيكا(؛من 
تتأمين فتتر  الوصتتول التتام والمتستتاوي إلتتى وستائل الحمتتل العصتترية  133-247

األقتاليم  تتب  الحضترية والريفيتتة وأقتتاليم فتتي فتتي للتك  بمتا ،البلتتدفتي جميتت  أنحتاء 
 السكان األصليين )الدانمرك(؛

 ة،القيتتام، فتتي المنتتااق الحدوديتتة، بتعزيتتز التمتتت  بتتالحق فتتي الصتتح 133-248
ستتتتتيما عتتتتتن اريتتتتتق الوقايتتتتتة متتتتتن المالريتتتتتا والضتتتتتنك وفيتتتتتروس نقتتتتتة المناعتتتتتة  وال

 البشرية/متالزمة نقة المناعة البشرية المكتسب وعالجها )كولومبيا(؛
المناعتتة نقتتة المضتتي فتتي تنفيتتو التتتدابير للوقايتتة متتن نقتتل فيتتروس  133-249

 البشرية )جمهورية إيران اإلسالمية(؛
 ثمار في التعليم )جمهورية إيران اإلسالمية(؛مواصلة زيادة االست 133-250
المنتتاهم الدراستتية )جمهوريتتة  وأستتاليبمواصتتلة تحتتديك محتويتتات  133-251

 الو الديمقرااية الشعبية(؛
المعلومتتتتتتتات مواصتتتتتتتلة تحستتتتتتتين وتعزيتتتتتتتز استتتتتتتتخدام تكنولوجيتتتتتتتات  133-252

 التعليم )قطر(؛قطاع في  واالتصاالت
للسهر على أن يشتج  التعلتيم احتترام حقتوق اتخال التدابير الالزمة  133-253

 اإلنسان والمشاركة في مجتم  حر )دولة فلسطين(؛
االقتصتتتادية المحدثتتتة  -القيتتتام بانتظتتتام بنشتتتر البيانتتتات االجتماعيتتتة  133-254

ستيما عتتن اريتتق  وال فتي للتتك المعلومتات عتتن الصتحة والتغويتتة، بمتتا والمستتوفاة،
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يتتتل نظتتتام فنتتتزويال لمراقبتتتة الغتتتواء والتغويتتتة تعزيتتتز األدوات الوانيتتتة القائمتتتة متتتن قب
 )سويسرا(؛

علتتتى االلتحتتتاق بالمتتتدارس مواصتتتلة السياستتتات الراميتتتة إلتتتى تعزيتتتز  133-255
 جمي  المستويات ومن خالل جمي  نظم التعليم )الجزائر(؛

مواصتتتتلة تنفيتتتتتو السياستتتتتات الجيتتتتدة لتحستتتتتين الهياكتتتتتل األساستتتتتية  133-256
 التعليمية )الصين(؛

مواصتتتتلة تنفيتتتتو التوصتتتتيات المنبثقتتتتة عتتتتن المشتتتتاورة الوانيتتتتة بشتتتتأن  133-257
 الديمقرااية(؛ التعليم لي الجودة )جمهورية كوريا الشعبية

 األميتتتة )جمهوريتتتة كوريتتتا الشتتتعبية محتتتوالتجتتتار  فتتتي مجتتتال  تبتتتادل 133-258
 الديمقرااية(؛

الستتهر علتتى أن يشتتج  التعلتتيم االحتتترام الكامتتل لحقتتوق اإلنستتان  133-259
 مشاركة النشطة في مجتم  حر ) واتيماال(؛وال

مواصتتلة الجهتتود والتتتدابير الناجحتتة لضتتمان تمتتت  جميتت  المتتواانين  133-260
ستتيما المجموعتتات الضتتعيفة )الجمهوريتتة  وال الكامتتل بتتالتعليم والرعايتتة الصتتحية،

 الدومينيكية(؛
يتما تتتى متتت  اتفاقيتتتة حقتتتوق األ تتتخا   بمتتتا تتتتأمين التعلتتتيم الشتتتامل 133-261

 لوي اإلعاقة )إسرائيل(؛
حمتتتل المراهقتتتات واستتتتمرار بخصتتتو  اعتمتتتاد نهتتتم أكثتتتر ابتكتتتاراا  133-262

األمهات المراهقات في التردد على المدارس متن ختالل تقاستم التجتار  وأفضتل 
 الممارسات م  الشركاء )جامايكا(؛

اعتمتتتتاد تشتتتتريعات للمعاقبتتتتة علتتتتى نشتتتتر األفكتتتتار التتتتتي تقتتتتوم علتتتتى  133-263
أي  أو التحتتتريال علتتتى التمييتتتز العنصتتتري أو التفتتتوق العرقتتتي أو العرقيتتتةالكراهيتتتة 

أوصتتت  بتتتولك لجنتتتة القضتتتاء علتتتى التمييتتتز  كمتتتا  عنصتتترية، بتتتدواف أفعتتتال عنتتتف 
 العنصري )إسرائيل(؛

 ،التطتترق الحتياجتتات األافتتال لوي اإلعاقتتة فتتي جميتت  المجتتاالت 133-264
 سيما في مجال التعليم )سلوفينيا(؛ وال

ي فتتتي تعزيتتتز ونشتتتر المعلومتتتات عتتتن حقتتتوق األ تتتخا  لوي المضتتت 133-265
 اإلعاقة، فضالا عن استخدام لغة اإل ارة ولغة براي للمكفوفين )إكوادور(؛

تنفيو اتفاقية حقوق األ خا  لوي اإلعاقتة وبروتوكولهتا االختيتاري  133-266
 )كينيا(؛



A/HRC/34/6 

37 GE.16-22943 

حمايتتة حقتتوق الشتتعو  األصتتلية متتن ختتالل تنفيتتو يليتتات التشتتاور  133-267
المتعلقة بالشعو   1989 لعام لسابقة التي أنشأتها اتفاقية منظمة العمل الدوليةا

 ( )بيرو(؛169 رقماألصلية والقبلية )االتفاقية 
مواصتتلة تعزيتتز الهياكتتل األساستتية المدرستتية للمجموعتتات األصتتتلية  133-268

قصتتد ضتتمان زيتتادة مراكتتز التعلتتيم المشتتترك بتتين الثقافتتات والثنتتائي اللغتتة )جنتتو  
 السودان(؛

مواصلة إنفتال يليتات استشتارة ومشتاركة الشتعو  األصتلية المستبقة  133-269
األجتداد ابقتاا للقتانون عتن في صن  القترار فيمتا يتصتل بتالتمت  بتالحقوق الموروثتة 

 المحلي )كوبا(؛
مجتتال محتتي   وفتتي المضتتي قتتدماا فتتي اتجتتار ترستتيم حتتدود األراضتتي 133-270

 م  مراعاة خصائة كل  عب من الشعو  األصلية )اليمن(؛ ،السكان األصليين
مواصتتلة تنفيتتو التتتدابير الالزمتتة لتحقيتتق اإلدارة المستتتدامة للمتتوارد  133-271

الطبيعية، تمشياا م  احترام الحقوق البي ية وحقوق الشعو  األصلية )دولة بوليفيتا 
 المتعددة القوميات(؛

التوستتتتي  والتعزيتتتز الستتتتليمين مواصتتتلة تنفيتتتتو السياستتتات متتتتن أجتتتل  133-272
 للوالية القضائية الخاصة بالسكان األصليين )إريتريا(؛

 مضتتاعفة الجهتتود لتتتأمين تمتتت  جميتت  المهتتاجرين بحقتتوق اإلنستتان، 133-273
يكفتتتتل المعاملتتتتة الالئقتتتتة والمنصتتتتفة بصتتتتري النظتتتتر عتتتتن مركتتتتزهم كمهتتتتاجرين  بمتتتتا

 )كولومبيا(؛
إلتتى المستتاعدة القنصتتلية فتتي  تتتأمين الوصتتول فتتي الوقتت  المناستتب 133-274

 .)كولومبيا( 1963 لعام إاار اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية
جميتتت  االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة فتتتي هتتتوا التقريتتتر تعبتتتر عتتتن موقتتتف  -134

يُفهتم أنهتا تحظتى  أال الدولة )الدول( التي قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وينبغي
 عامل ككل.بتأييد الفريق ال
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