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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املنشد د وج ددب قد درار لد د
حقددوا اسنسددا  1/5دورتددا الرابعددة والعشدرين ة الفد ة مددن  18إىل  29كددانو اليناي/يندداير .2016
واستعرضد احلالددة ة بددارافواج ة االسددة الامسددة املعقددودة ة  20كددانو اليناي/يندداير .2016
وترأس وفد بارافواج نائب وزير الارجية السفري أوسكار كابيللو .واعتمدد الفريدق العامدال التقريدر
املتعلق ببارافواج ة جلستا العاشرة املعقودة ة  22كانو اليناي/يناير .2016
 -2وة  12كانو اليناي/ينداير  2016اختدار لد حقدوا اسنسدا فريدق املقدررين التدا
(اجملموعة الينالثية) من أجال تيسري استعراض احلالدة ة بدارافواجا اازائدر وكوبدا واململكدة العربيدة
السعودية.
 -3وعمدالا ب حكددام الفقددرة  15مددن مرفددق قدرار لد حقددوا اسنسددا  1/5والفقددرة  5مددن
مرفق قراره  21/16صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة ة بارافواجا
(أ)

تقرير وطا/عرض كتايب مقدم وفقا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/24/PRY/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدتا مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوا اسنسدا وفقدا
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/24/PRY/2؛
(ج) موجز أعدتا مفوضية األمدم املتحددة السدامية حلقدوا اسنسدا وفقدا للفقدرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/24/PRY/3
 -4وأُحيلد إىل بددارافواج عددن طريددق اجملموعددة الينالثيددة قائمددة أسددإلة أعددد ا سددلفا إسددبانيا
وأملاني ددا وبلايك ددا وس ددلوفينيا والس ددويد وليمتنش ددتاين واململك ددة املتح دددة ل ي اني ددا العظم ددآ وليرلن دددا
الشددمالية واملكسددي وهولندددا .وميكددن الطددالع علددآ ه د ه األسددإلة ة املوقددع الشددبك الددارج
للفريق العامال .وأُوجزت ة الفرع األول  -باء أدنداه أسدإلة إضدافية أثارهدا اابدال األسدود واململكدة
املتحدة واهلند خالل احلوار.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أشددار رئددي الوفددد إىل أ بددارافواج أت د إىل السددتعراض اليندداي وه د علددآ يق د ب د
احل دوار والتعدداو علددآ املسددتومي الدددو ميكددن أ يسددزما ة زيددادة تعزيددز و ايددة حقددوا اسنسددا .
و دددا ب ددارافواج إىل ع ددرض م ددا حققت ددا م ددن إ ددازات وم ددا يع ض ددزا م ددن ب ددديات بش د تنفي د
التوصيات املقدمة ة الستعراض األول وذل بروح من النفتاح والشفافية.
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 -6وقد سع بارافواج دائم ا إىل التعاو مع لليات األمم املتحدة املعنية حبقدوا اسنسدا
ووجزد دع دوات دائمددة ومفتوحددة إىل املكلف د بوليددات ة إطددار اسجدراءات الاصددة للمال د .
فقد زار البلد خدالل السدنوات األربدع املاضدية املقدرر الدا املعدا حبريدة الددين أو املعتقدد واملقدرر
الددا املعددا بددالفقر املدددقع وحقددوا اسنسددا واملقددرر الددا املعددا حبقددوا الشددعوب األصددلية
واملقرر الا املعا حبق كال إنسا ة التمتع ب علآ مستومي ممكن من الصدحة البدنيدة والعقليدة
واملقددرر ال ددا املع ددا حبق ددوا األش ددما ذوج اسعاق ددة فا دالا نائ ددب املف ددوض الس ددام حلق ددوا
اسنسا  .وقدم بارافواج تقاريرهدا إىل هيإدات املعاهددات ة املواعيدد احملدددة هلدا وقامد مد خرا
بتحديث وثيقتزا األساسية املش كة.
 -7وبارافواج ه حاليا عاو ة ل حقوا اسنسا وتبتغ العمال بشدكال مسد ول مدع
البل دددا األخ ددرمي .وق ددد أي دددت اسعالن ددات والق درارات ال دديت تعك د األولوي ددات والتع دداو ة ددال
حقددوا اسنسددا وخاصددة مددن خددالل تبددادل املمارسددات اايدددة فيمددا بد البلدددا ومنظومددة األمددم
املتحدة واجملتمع املدي.
 -8وركزت بارافواج علآ الستفادة بصورة جيدة من خ دا لتعزيدز االيدات الدوليدة حلقدوا
اسنسدا وخاصدة ة دال متابعدة توصديات السدتعراض الددورج الشدامال مدن خدالل اسددتحدا
نظ ددام رص ددد التوص دديات البتك ددارج والتش ددارك  .وهد د ا النظ ددام ه ددو نت دداج جترب ددة امل سس ددات وق ددد
استُحد بدعم تقا وتوجيا من مستشار حقوا اسنسا التابع ملفوضية األمم املتحدة السدامية
يسدر إعدداد التقدارير
حلقوا اسنسا ة البلد .وهدو يتمحدور حدول دالت عمدال مواضديعية وقدد د
وتنفيد التوصدديات مددن خددالل خ ددط العمددال الوطنيددة وهددو يشددكال اا األسدداس الد ج ميكددن أ
يقوم عليا وضع م شرات حلقوا اسنسا  .ولتقاسدم هد ه التاربدة رعد بدارافواج وال ازيدال قدرارا
للمالد يتعلددق بتعزيدز التعدداو الددو لدددعم الدنظم والعمليددات الوطنيدة اهلادفددة إىل متابعدة إعمددال
حقوا اسنسا  .وأنشد ت بدارافواج أياد ا برنداما تعداو ثندائ لتقاسدم خ دا مدع الددول املزتمدة
األخرمي.
 -9وب ددد الوف ددد عم ددا أحرزت ددا ب ددارافواج مد دن تق دددم وم ددا واجزتد دا م ددن ب ددديات ة تنفيد د
التوصيات من الستعراض السابق .فقال إ بارافواج دأب علآ توطيد ثقافة الدميقراطية ودمدا
النزا القائم علآ حقوا اسنسا ة السياسات العامة وحقق بعض النتائا العامة ة دالت
احل ددد م ددن الفق ددر وبسد د األوض دداع الجتماعي ددة وتش ددايع اسدم دداج الجتم دداع ومعاا ددة أوج ددا
الالمساواة .وبدأت بارافواج أيا ا حماربة الفساد.
 -10وفيمددا يتعلددق نددع التعد يب كاند بددارافواج أول بلددد ة املن قددة ينشددآ لليددة وطنيددة ملنددع
التع يب تتماشآ مع ال وتوكول الختيارج لتفاقية مناهاة التع يب وفدريه مدن ضدروب املعاملدة
أو العقوبددة القاسددية أو الالإنسددانية .واسددتنادا إىل املنزايددة الدديت وضددعتزا مفوضددية األمددم املتحدددة
السامية حلقوا اسنسا صاف السل ة القاائية أياا م شرات بش احلق ة حماكمة عادلة.
ومشلد مبددادرات أخددرمي وضددع دليددال ملواءمددة عدالددة الدولددة مددع عدالددة الشددعوب األصددلية ومبدداد

4

GE.16-05961

A/HRC/32/9

توجيزيددة بش د إمكانيددة اددوء كبددار السددن واألشددما ذوج اسعاقددة إىل العدالددة ومبدداد بش د
العدالة اسصالحية لألحدا  .ومتد أياا تعزيز صالحية احملام العام ودائرة النيابة العامة.

 -11وأك دددت ب ددارافواج م ددن جدي ددد أ ي ددة النظ ددام ال دددو حلق ددوا اسنس ددا ول س دديما للي ددة
السددتعراض الدددورج الشددامال وسددل الاددوء علددآ العمددال القدديدم الد ج تقددوم بددا مفوضددية األمددم
املتح دددة الس ددامية حلق ددوا اسنس ددا ة ه د د ا الشد د  .وتبق ددآ ب ددارافواج منفتح ددة لتلقد د تعليق ددات
ومق حات ميكن أ تساعدها علآ مواصلة بس اية حقوا اسنسا علآ املستومي الوطا.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -12أدىل  76وفدددا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة خددالل جلسددة
التح دداور ة الف ددرع الين دداي م ددن هد د ا التقري ددر .وتُنش ددر ي ددع البيان ددات الكتابي ددة للوف ددود ال دديت ميك ددن
الطالع عليزا ة حمفوظات البث الشبك لألمم املتحدة( )1ة املوقع الشبك الدارج جمللد
حقوا اسنسا مىت توافرت(.)2
 -13وأشارت األرجنت بارتياح إىل تنفي خ ة العمال الوطنية حلقوا اسنسا وتعي االية
الوطني ددة ملن ددع التع د د يب واس ددتحدا نظ ددام رص ددد التوص دديات وااز ددود املب ول ددة لتعزي ددز حق ددوا
األشما ذوج اسعاقة.
 -14وأب ددرزت زوري ددة فن ددزويال البوليفاري ددة التق دددم احمل ددرز ة ددال مكافح ددة الفق ددر والتص دددج
للعنف املنز وبس فر احلصول علآ التعليم األساس والينانوج والدمات الصحية.
 -15وأشددارت أس د اليا إىل أنددا يلددزم اددداذ املزيددد مددن التدددابري حلمايددة املدددافع عددن اسصددالح
الزراعد د م ددن ال هي ددب والعن ددف والتحقي ددق ة قا ددايا العن ددف الق ددائم عل ددآ أس دداس ن ددوع اا ددن
وضما احلماية من يع أشكال التمييز.
 -16وأعربد النمسدا عدن القلدق إزاء تعدرض عددد كبدري مدن الصدحفي واملددافع عدن حقدوا
اسنسد ددا واحملد ددام لالعتد ددداء أو القتد ددال واملعد دددلت العاليد ددة للحمد ددال لد دددمي املراهقد ددات ووفيد ددات
األمزات.
 -17وأثند د أذربيا ددا عل ددآ ب ددارافواج مل ددا تب ل ددا م ددن جز ددود م ددن أج ددال تعزي ددز إط ددار حق ددوا
اسنس ددا و اي ددة األطف ددال واألش ددما ذوج اسعاق ددة واحل ددد م ددن الفق ددر ورف ددع مس ددتومي معيش ددة
الشعب.
__________

()1
()2
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 -18ورحب بلايكا بتعي االية الوطنية ملنع التع يب .وأشارت إىل أنا ل يزال هناك ال
سحراز تقدم ة ميادين معينة مينال حقوا ال فال وحقوا النساء والبنات.
 -19ورحب د بددنن باعتمدداد ق دوان وسياسددات بش د الختفدداء القسددرج وترقيددة أمانددة ش د و
املرأة إىل مرتبة وزارة والسياسة الصحية الوطنية.
ونوهد دولددة بوليفيددا املتعددددة القوميددات بالتقددم احملددرز ة بسد حالددة حقددوا اسنسددا
 -20د
من د الس ددتعراض األول ول س دديما تا ددييق الفا ددوة الجتماعي ددة القتص ددادية وتنفيد د نظ ددام رص ددد
التوصيات.
 -21وأثند د اليون ددا عل ددآ ب ددارافواج لقبوهل ددا ي ددع التوص دديات املقدم ددة ة الس ددتعراض األول
ووضدعزا خ دة التنميددة الوطنيدة حددىت عدام  2030والسياسددة الوطنيدة املعنيددة باألطفدال واملدراهق
وإلغاء عقوبة اسعدام.
 -22وفيما يتعلق حبقدوا الشدعوب األصدلية وتسدوية قادايا األراضد أعربد كنددا عدن القلدق
أل عملية التاريد من امللكيدة الديت أقرهدا الكدونغرس ة عدام  2014مل تُنفد بعدد عمدالا ب حكدام
حمكمة البلدا األمريكية حلقوا اسنسا .
 -23وشدداع تشدداد ب ددارافواج علددآ إع ددادة إنفدداذ إطاره ددا املعيددارج وامل سس د بغيددة بس د
التمتع باحلقوا القتصادية والجتماعية والينقافية.
ونوه شديل بننشداء االيدة الوطنيدة ملندع التعد يب واعتمداد عددة وقدوان وخ دط وطنيدة
 -24د
لتعديال حقوا املرأة وال فال واألشما ذوج اسعاقة.
ونوه كولومبيا بننشاء نظام رصدد التوصديات وأعدادت ت كيدد التزامزدا واصدلة التعداو
 -25د
مع بارافواج للتصدج لالجتار بالبشر.
 -26ورحب كوستاريكا بننشاء االية الوطنية ملندع التعد يب ونظدام رصدد التوصديات .إل أ دا
أعرب عدن القلدق إزاء أعمدال العندف والقتدال الديت ترتكدب ضدد الصدحفي واملددافع عدن حقدوا
اسنسا .
 -27ونوه كوبا جبزدود بدارافواج للقاداء علدآ الفقدر وتعزيدز احلقدوا القتصدادية والسياسدية
والجتماعية والينقافية للنساء اللوايت يعشن ة املناطق الريفية بغية تنمية قدرا ن ومتكينزن.
 -28ونوه جيبويت بالتقددم الد ج أحزرتدا بدارافواج مند السدتعراض الددورج األول ة دال
تدعيم اسطار التشريع وامل سس حلماية حقوا اسنسا وتعزيزها.
 -29واس ع إكوادور النتباه إىل املبادرات اليت اد ا بدارافواج لتعزيدز التنميدة الجتماعيدة
واتباع ا قائم علآ حقوا اسنسا للقااء علآ الفقر وخ ة التنمية الوطنية حىت عام .2030
 -30وأش ددارت مص ددر بارتي دداح إىل إنش دداء االي ددة الوطني ددة ملن ددع التع د د يب وتنفي د د نظ ددام رص ددد
التوصيات .وحين مصر بارافواج علآ زيادة جزودها اهلادفة إىل احلد من الفقر.
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 -31وأشارت إثيوبيا إىل إضفاء الصبغة احمللية علآ الصكوك الدولية حلقوا اسنسا وإدراج
التدددريب علددآ حقددوا اسنسددا ة املندداها الدراسددية .وأثند علددآ بددارافواج للتزاما ددا باحلددد مددن
الفقر.
 -32وأدل فرنسا ببيا وقدم توصيات.
 -33وشدداع جورجيددا بددارافواج علددآ دصدديو مددا يكف د مددن امل دوارد ل ليددة الوطنيددة ملنددع
التع د يب .وأعرب د عددن القلددق إزاء حالددة املدددافع عددن حقددوا اسنسددا وإقامددة دعدداومي قاددائية
وإدارية علآ الصحافي وحين احلكومة علآ إجراء بقيقات ة ه ه القاايا.
 -34وأثن أملانيا علآ بارافواج ملدا تبديدا مدن التدزام ة لد حقدوا اسنسدا  .وأعربد عدن
تقديرها لعتماد لليات لرصد تنفي التزامات البلد الدولية.
 -35وأعربد د فان ددا ع ددن القل ددق إزاء الدع دداءات املتعلق ددة بتع ددرض الص ددحفي وامل دددافع ع ددن
حقوا اسنسا للماايقات والفتيالت .وشاع بارافواج علآ التحقيق ة ه ه الدعداءات
وإحالة ااناة إىل العدالة.
 -36ورحب د ال ازيددال بالتحسددينات الدديت أدخل د علددآ اسطددار القددانوي وامل سس د وبننشدداء
نظام رصد التوصيات املستلزم من ه ه التحسينات.
 -37وأثن فواتيمال علآ بارافواج سجرائزا إصدالحات حلظدر بيدع األطفدال وبغداء األطفدال
والستغالل اانس التاارج لألطفال والجتار بالبشر.
ي ددع التوص دديات املقدم ددة خ ددالل الس ددتعراض
 -38وأش ددارت ه دداييت إىل أ ب ددارافواج قبلد د
األول وهن ا علآ جزودها اهلادفة إىل مكافحة الستغالل اانس لألطفال واملراهق .
 -39وند د ددوه الكرس د د الرسد ددو بد دداازود اهلادفد ددة إىل بس د د التواصد ددال ب د د السد ددل ات املدنيد ددة
و تمعات الشعوب األصلية واحلد من الفقر املدقع والتصدج للفساد والجتار بالبشر.
ونوهد
 -40وأثند هندددوراس علددآ بددارافواج ازودهددا اهلادفددة إىل احلددد مددن الفقدر د
ة تشايع املمارسات اايدة من خالل إنشاء نظام رصد التوصيات وتنفي ه.

سددا تزا

 -41وأش ددارت اهلن ددد إىل أ ب ددارافواج ق دددم تقاريره ددا إىل هيإ ددات املعاه دددات ة مواعي دددها
احملددة .وطلب اهلند معلومات عن ااوانب التشغيلية ل ة التنمية الوطنية حىت عام .2030
 -42وأثند د إندونيس دديا عل ددآ ب ددارافواج لتعزيزه ددا اسط ددار التشد دريع وتوفريه ددا التعل دديم الش ددامال
للاميع .وأشارت إىل اازود اليت بُ ل لصيافة خ ة العمال الوطنية حلقوا اسنسا .
زورية إيرا اسسالمية عن القلق إزاء عدم وجدود سياسدة بشد
 -43وأعرب
الشعوب األصلية وإزاء مستومي الجتار بالبشر.
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 -44وأثد ددر الع د دراا علد ددآ بد ددارافواج ازودهد ددا اهلادفد ددة إىل تنفي د د التوصد دديات املقدمد ددة خد ددالل
الستعراض األول.
 -45وأثن إسرائيال علدآ بدارافواج لداذهدا عددة تددابري تشدمال اعتمداد خ دة العمدال الوطنيدة
حلقوا اسنسا وبروتوكول يُ بق علآ مغايرج اهلوية اانسانية ال ين ُحرموا من احلرية.
 -46وأعرب إي اليا عدن تقدديرها سع داء األولويدة للتددابري اهلادفدة إىل التصددج للفقدر املددقع
وتعزيز حقوا املرأة كما يدل علآ ذل إنشاء وزارة تعر باملرأة.
 -47ورحب كازاخسدتا بننشداء االيدة الوطنيدة ملندع التعد يب ونظدام رصدد التوصديات الد ج
سيس ددزال جز ددود متابع ددة التوص دديات املقدم ددة خ ددالل الس ددتعراض األول والتوص دديات ال دديت تق دددمزا
هيإات املعاهدات واسجراءات الاصة.
 -48ورحب الكوي بالتدابري اهلادفة إىل احلد من الفقر ومكافحدة الجتدار بالبشدر وبننشداء
األمانة الوطنية ملكافحة الفساد وباازود اهلادفة إىل تعزيز حقوا األشما ذوج اسعاقة.
 -49ولحظد د قريفيزس ددتا أ ب ددارافواج خ د د خ د دوات منق ع ددة النظ ددري لتعزي ددز االي ددات
التشريعية وامل سسية والسياساتية املتعلقة حبقوا اسنسا ووجز دعوة دائمدة إىل يدع املكلفد
بوليات ة إطار اسجراءات الاصة.
 -50وأشددارت زوريددة لو الدميقراطيددة الشددعبية إىل الت دزام بددارافواج بالتعدداو الدددو وبعمددال
ل د حقددوا اسنسددا ورحب د بالتدددابري الدديت اد د ا بش د املسدداواة ب د اانس د واحلددد مددن
الفقر.
 -51ورحددب لبنددا بدداازود الدديت ب د لتزا بددارافواج حملاربددة الفقددر والع د اا حبقددوا تمعددات
الشعوب األصلية.
 -52وأثن د د ليبيد ددا علد ددآ بد ددارافواج سنشد ددائزا م سسد ددة وطنيد ددة واند ددة وطنيد ددة بش د د حقد ددوا
األشددما ذوج اسعاقددة .ورحب د بالتعدداو ال د ج متد بش د وضددع خ ددة العمددال الوطنيددة حلقددوا
اسنسا .
 -53ورحبد د ليمتنش ددتاين بتص ددديق ب ددارافواج عل ددآ التف دداا املتعل ددق بامتي ددازات وحص ددانات
احملكمددة اانائيددة الدوليددة وبكو ددا بدددأت عمليددة التصددديق علددآ تعددديالت نظددام رومددا األساس د
للمحكمة اانائية الدولية بش جرمية العدوا .
 -54وأثن ماليزيا علآ بارافواج للتقدم العام ال ج أحرزتدا ة تعزيدز و ايدة حقدوا اسنسدا
وشاعتزا علآ تنفي اللتزامات اليت أوجز ا ة تقريرها الوطا.
 -55ورحبد د املكس ددي ش ددروع حمارب ددة تس ددلط األق ددرا ة امل دددارس و ددا ه ددرج اد دداذه م ددن
مبادرات بش الشفافية وإلغاء عقوبة اسعدام.
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 -56وس ل اابال األسود عن التقدم احملرز ة بس التنسيق والتعداو بد الدوزارات واجملتمدع
املدي والتدابري اهلادفة إىل بس التشريع الوطا متاشيا مع التوصيات املتعلقة نع ممارسة العندف
ضد املرأة والعنف اانس والعنف القائم علآ نوع اان ومعاقبة ممارس ه ا العنف.
 -57ورحد ددب املغد ددرب بد دداازود اهلادفد ددة إىل احلد ددد مد ددن الفقد ددر وبالسياسد ددة اهلادفد ددة إىل بقيد ددق
الشفافية ة م سسات القااء وبتعي االية الوطنية ملنع التع يب.
 -58وأحاطد ناميبيدا علمدا جبزدود بدارافواج للحدد مدن الفقدر فتسداءل عمدا إذا متكند مدن
بقي ددق ه دددفزا املتمين ددال ة دف دديض مع دددل الفق ددر امل دددقع إىل  9.4ة املائ ددة حبل ددول ع ددام .2015
وسد ل ناميبيددا بددارافواج عددن أفاددال املمارسددات الدديت ميكددن أ تتقاألزددا مددع البلدددا األخددرمي ة
ه ا الش .
 -59وأثن هولندا علآ بدارافواج باعتبارهدا ميندالا ة دال االيدات الدوليدة حلقدوا اسنسدا .
فري أ ا لحظ أنا مل تُتم بعد فيما يبدو خ وات حمدددة حلمايدة سدالمة وحقدوا املددافع
عن حقوا اسنسا .
 -60وأي دددت نيك ددارافوا جز ددود ب ددارافواج اهلادف ددة إىل رعاي ددة األطف ددال وال ددة الوطني ددة ملن ددع
الس ددتغالل اانس د لألطف ددال وامل دراهق والقا دداء علي ددا والت ددورات اسهابي ددة ة مي دددا التعل دديم
والتحصيال العلم .
 -61وأعربد الندرويا عدن القلدق إزاء ورود عددد كبدري مدن التقدارير الديت تفيدد بتعدرض املددافع
عددن حقددوا اسنسددا للتزديدددات والعتددداءات واملاددايقات والفتيددالت .وأثند علددآ بددارافواج
سنشائزا للية وطنية ملنع التع يب.
 -62وأثن د باكسددتا علددآ بددارافواج لعتمادهددا عددددا مددن الق دوان واسصددالحات اسداريددة
اهلادفة إىل تعزيز حقوا اسنسا و ايتزا.
 -63وأشددارت بنمددا إىل تعزيددز بددارافواج سطارهددا املعيددارج وامل سس د ملنددع التع د يب والقادداء
علآ الفقر وضما احلق ة التعليم واحلق ة الصحة.
 -64وأي دددت ب ددريو تنفيد د ب ددارافواج لنظ ددام رص ددد التوص دديات م ددن أج ددال رص ددد متابع ددة تنفي د د
التوصيات الصادرة عن الستعراض األول والتزامزا باستعادة ال اكرة التارخيية للمواطن .
 -65ورحبد الفلبد بنلغدداء عقوبددة اسعدددام ة بددارافواج وأشددادت جبزودهددا اهلادفددة إىل تعزيددز
و اية حقوا الشعوب األصلية.
 -66وأش ددارت بولن دددا م ددع التق دددير إىل التغ دريات ال ديت أجر ددا ب ددارافواج ة إطاره ددا الدس ددتورج
والتشريع وإىل إنشاء خدمة رعاية طبية شاملة ويسزال احلصول عليزا.
 -67وأشارت ال تغال بقلق إىل أنا مل يتم تعي أم مظامل ة بارافواج من عدام 2008
وأ اعتماد ديوا أم املظامل ة املرتبة ألف قد ُعلق.
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زوري ددة كوري ددا ع ددة العم ددال الوطني ددة بش د حق ددوا األش ددما
 -68ورحب د
وبالس اتياية الوطنية ملنع عمال األطفال والقااء عليا و اية العمال املراهق .

ذوج اسعاق ددة

زوري ددة مول دددوفا إ ددا تش دداطر هيإ ددات املعاه دددات مش دداعر قلقز ددا إزاء انتش ددار
 -69وقالد د
الحتادداز السددابق للمحاكمددة علددآ ن دداا واسددع وخاصددة فيمددا يتعلددق باألطفددال ال د ين ت د اوح
أعمارهم ب  16و 18سنة.
 -70ورحب سنغافورة بالتزام بارافواج بنع اء األولوية للقااء علآ الفقر وبسياستزا اهلادفة
إىل تعزيز املساواة ة احلقوا والفر للرجال والنساء.
 -71وشاع سلوفاكيا بارافواج علآ الع اا باختصا اللانة املعنية حبالت الختفاء
القسددرج ة النظددر ة البالفددات الفرديددة قتاددآ التفاقيددة الدوليددة حلمايددة يددع األشددما مددن
الختفاء القسرج .ورحب سلوفاكيا بننشاء االيدة الوطنيدة ملندع التعد يب إل أ دا أشدارت إىل أندا
مل يتم التحقيق بقيق ا كافي ا ة الدعاءات املتعلقة بالتعد يب وأندا مل تدتم مسداءلة مدرتكا أعمدال
التع يب املساءلة الكافية.
 -72وقال سلوفينيا أ ا تشارك البلدا األخرمي مشاعر القلدق إزاء املعددل العدا للحمدال ة
أوسدا املراهقددات واملعددل العددا لوفيدات األمزددات وإ ددا تنادم إىل النددداء الد ج وجزتددا منظمددة
األمم املتحدة لل بية والعلم والينقافة (اليونسدكو) للتحقيدق ة يدع العتدداءات الديت وقعد علدآ
الصحفي والعامل ة وسائط اسعالم.
 -73وأعرب د جنددوب أفريقيددا عددن القلددق أل بددارافواج مل تعتمددد حددىت اا قانون دا ملكافح ددة
التمييددز يتماشددآ مددع املعددايري الدوليددة حلقددوا اسنسددا علددآ الددرفم مددن اللتزامددات الدديت قدددمتزا ة
ه ا الش .
 -74ونوه إسبانيا باازود اليت ب لتزا بارافواج ة تنفي التوصديات كمدا تددل علدآ ذلد
الزيددارات الدديت قددام هبددا املكلفددو بوليددات ة إطددار اسج دراءات الاصددة م د خرا وإنشدداء نظددام رصددد
التوصيات.
 -75وأعربد د الس ددويد ع ددن القل ددق إزاء العن ددف الق ددائم عل ددآ ن ددوع اا ددن والعن ددف اانس د د .
وأشددارت إىل تقددارير وردت م د خرا وتفيددد ب د التمييددز واسددع النتشددار وب نددا مل يُب د ل جزددد كبددري
للتصدددج لنتزاكددات حق ددوا اسنسددا املرتكبددة ض ددد املينليددات واملينلي د ومزدوج د امليددال اانس د
ومغايرج اهلوية اانسية وحامل صفات اانس .
 -76وأشدارت سويسدرا إىل تعداو بدارافواج البنداء مدع مفوضدية األمدم املتحددة السدامية حلقددوا
اسنسا واسجراءات الاصة واملنظمات الدوليدة األخدرمي .وقالد إندا ل يدزال يسداورها القلدق إزاء
جترمي اسجزاض ة حالة الفتصاب أو سفاح القرىب.
 -77وأشارت طاجيكستا إىل النزا املتماس ال ج تتبعا بارافواج ة تعزيز و اية حقوا
اسنسا وإىل استعدادها للتعاو مع االيات واسجراءات الدولية.
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زوريد ددة مقد دددونيا اليوفوسد ددالفية سد ددابق ا عد ددن القلد ددق إزاء سد ددالمة الصد ددحفي
 -78وأعرب د د
واستمرار وجود صور من ية لدور املرأة ة اجملتمع والعنف املندز  .وطلبد معلومدات إضدافية عدن
ال وات اليت تزمع بارافواج اداذها من أجال اعتماد قانو ملكافحة التمييز.
 -79وأحاط د د تركيد ددا علم د دا بد دداللتزام باسد ددتكمال عمليد ددة تعي د د أم د د مظد ددامل .وطلب د د إىل
بارافواج إع اء األولوية إىل اعتماد قانو ملكافحة يع أشكال التمييز.
 -80ونوه أوكرانيا باش اك منظمات اجملتمع املدي ة تنفي التوصيات وشداع بدارافواج
علآ توفري املوارد ملشاركة تمعات الشعوب األصلية.
 -81وفيمددا رحبد اململكددة املتحدددة بدداازود الدديت تبد هلا السددل ة التشدريعية للتصدددج للتمييددز
حين بدارافواج علدآ اعتمداد قدانو ملكافحدة التمييدز .وطلبد اململكدة املتحددة معلومدات إضدافية
عن التدريب ا ملتعلق حبقوا اسنسا املقدم للشرطة وللعسكري .
 -82وقالد الوليددات املتحدددة األمريكيددة إ ددا ل تدزال تشددعر بددالقلق إزاء الفسدداد ة الق دداع
العددام والقاددائ واسددتمرار العنددف القددائم علددآ نددوع ااددن والعنددف ضددد الصددحفي واملينليددات
واملينلي ومزدوج امليال اانس ومغايرج اهلوية اانسانية وحامل صفات اانس .
 -83ونوه د أوروف دواج بننشدداء االيددة الوطنيددة ملنددع التع د يب ومنصددة اسن ن د لرصددد تنفي د
التوصيات .وأشارت إىل التقدم احملرز ة احلد من الفقر وزيادة الشفافية ة احلكم.
 -84ورحب د أوزبكسددتا بالتقدددم احملددرز ة تنفي د التوصدديات واعتمدداد خ ددة العمددال الوطنيددة
حلقوا اسنسا وإنشاء االية الوطنيدة ملندع التعد يب والتصدديق علدآ صدكوك حقدوا اسنسدا
والتعاو مع االيات الدولية حلقوا اسنسا .
 -85وأثن د أرمينيددا علددآ بددارافواج للتزامزددا بنصددرة احلقيقددة والعدالددة وتددوفري اا د وضددمانات
عدم التكرار ب را منزدا العد اا بداارائم املاضدية وإدانتزدا .وأشدارت إىل التقددم احملدرز ة احلدد
من الفقر.
 -86وأعرب اازائر عن تقدديرها للازدود اهلادفدة إىل التصددج لالجتدار بالبشدر والقاداء علدآ
تسلط األقرا ة املدارس العامة والاصة ومكافحة أعمال التع يب والختفاء القسدرج وتعزيدز
حقوا الشعوب األصلية.
 -87وأعربد أنغددول عددن تقددديرها سنشدداء نظددام لرصددد تنفيد التوصدديات .وشدداع بددارافواج
علآ املا ة تعزيز احلقوا املدنية والسياسية للمرأة.
 -88وش ددددت اامزوري ددة الدومينيكي ددة عل ددآ تنفي د د تل ددف خ ددط العم ددال الوطني ددة وحين د د
بارافواج علآ مواصلة العمال املتعلق شروع قانو إنشاء وزارة للعدل وحقوا اسنسا .
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 -89وشكرت بارافواج الوفود علآ ما أبدتا من اهتمام وعلدآ مشداركتزا ة احلدوار ودعمزدا
للتقدددم الد ج حققتددا بددارافواج مند السددتعراض السددابق كمددا يُسددتدل علددآ ذلد مددن التعليقددات
والتوصيات اليت قدمتزا ه ه الوفود.
 -90وردا علددآ التعليقددات واملسددائال الدديت أثددريت فيمددا يتعلددق بدداازود اهلادفددة إىل حماربددة الفقددر
وبالستينمار الجتماع أبرز رئي ديدوا أماندة التم ديط التقدا التدزام بدارافواج بادما تكداف
الفر  .وقدم معلومات عن براما تتعلق بالتم يط لستمدام األراض وبالبيإة املستدامة .وقال
إ اهلدا الرئيس لل ناما الوطا للحد من الفقر هو زيادة دخال األشما الادعفاء وأسدرهم
وزيددادة فددر حصددوهلم علددآ الدددمات الجتماعيددة .ومت دفدديض مسددتومي الفقددر املدددقع مددن  8ة
املائة ة عام  2006إىل  2ة املائة ة عام  .2013وزادت نسبة السكا ال ين حيصدلو علدآ
مياه الشرب امل مونة من  43ة املائة ة عام  1997إىل  81ة املائة ة عام .2014
 -91وأشار وزير العمال الجتماع إىل التوصيات السدابقة املتعلقدة باألسدر واألشدما ذوج
اسعاقددة وبدراما التحددويالت النقديددة واملشدداورات مددع الشددعوب األصددلية واملوافقددة املسددبقة واملسددتنرية
هلد د ه الش ددعوب .فق ددال إ برن دداما تكوب ددورا وه ددو برن دداما ايد دة اجتماعي ددة واس ددع حص ددال عل ددآ
املعيددار  9001للمنظمددة الدوليددة لتوحيددد املقددايي املتعلددق بددنظم اسدارة اايدددة يشددمال  17إدارة
و 80ة املائددة مددن البلددديات .ومت وضددع أحددد مكونددات ه د ا ال ندداما بدددعم مددن مفوضددية األمددم
املتحددة السدامية حلقدوا اسنسددا ة بدارافواج هبددا تعزيدز اشد اك الشدعوب األصدلية مدن خددالل
بروتوكول للموافقة احلرة واملسبقة واملستنرية.
 -92وذكر وزير العمال والعمالة والاما الجتماعيدة أ الدوزارة أُنشدإ ة عدام  2013كد
تركددز علددآ ايددة العمددال والعمددال والعمالددة .وقددد قامد ب نشد ة ترمد إىل ضددما احلددق ة العمددال
الالئ ددق وظ ددروا العم ددال الالئق ددة .وردا عل ددآ التعليق ددات ال دديت أدلد د هب ددا كولومبي ددا أش ددار إىل أ
بارافواج سدند مد خرا القدانو املتعلدق بالعمدال املندزلي الد ج يرفدع احلدد األدي لألجدور ويسدعآ
إىل ضددما احلمايددة الجتماعيددة .وفيمددا يتعلددق بقاددية عمددال األطفددال الدديت أثار ددا بلايكددا وشدديل
وكوبددا أشددار إىل أ القددانو املعددا باألطفددال واملدراهق حيظددر عمددال األطفددال الد ين يقددال عمددرهم
عن  14سنة .وقد جعل الوزارة مكافحة عمال األطفال إحدمي أولويا ا وه تعمال لستإصال
أس دوأ أش ددكال عم ددال األطف ددال ة الس ددنوات القادم ددة .ومت أيا دا تعزي ددز اللان ددة الوطني ددة ملن ددع عم ددال
األطفال والقااء عليا .و ح بارافواج ة القااء علدآ عمدال األطفدال ة ق داع إنتداج الق دن
واعتمدت تشريع ا بش اية األمزات العامالت ول سيما أثناء قيامزن بنرضاع أطفاهلن.
 -93وبد وزيدر حقدوا اسنسدا لألشدما ذوج اسعاقدة عدن اازدود املب ولدة لادما أ
تكد ددو ايد ددة حقد ددوا اسنسد ددا لألشد ددما ذوج اسعاقد ددة القاسد ددم املش د د ك اميد ددع السياسد ددات
وال ددمات العامددة .فف د عددام ُ 2015رقدي د األمانددة الوطنيددة حلقددوا اسنسددا لألشددما ذوج
اسعاقددة إىل مسددتومي وزارة .كمددا أُنشددإ اللانددة الوطنيددة حلقددوا األشددما ذوج اسعاقددة الدديت
يشددارك فيزددا األشددما ذوو اسعاقددة واجملتمددع املدددي مشدداركة كاملددة ة اددداذ القدرارات .ووضددع
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بارافواج خ دة عمدال وطنيدة حلقدوا األشدما ذوج اسعاقدة بددعم مدن مفوضدية األمدم املتحددة
الس ددامية حلق ددوا اسنس ددا  .وتق ددوم ب ددارافواج حاليد دا بوض ددع م ش درات لرص ددد تنفي د ال ددة وتقي دديم
ت ثريه ددا  .وق ددد س دداعدت خ ددة العم ددال عل ددآ إبد دراز قا ددية األش ددما ذوج اسعاق ددة .وس ددتتمكن
ب ددارافواج ع ددن طري ددق ال ددة م ددن ض ددما التعل دديم الش ددامال واملتم ددايز لألش ددما ذوج اسعاق ددة.
وهرج وضع كتيب بش إمكانية وصول األشما ذوج اسعاقة وتعميمدا علدآ يدع املددارس.
وباسضددافة إىل ذل د أنش د ت بددارافواج شددبكة مددن مددوظف التصددال التددابع للدولددة لتشددايع
اسددتمدام لغددة جامعددة و ددا قددائم علددآ احلقددوا ة عملزددم .ويعتد التقدددم احملددرز نتدداج شدراكة بد
الدولة واجملتمع املدي بدعم من التعاو الدو .
 -94وأشددار وزيددر شد و األطفددال واملدراهق إىل التعليقددات الدديت تتندداول العنددف ضددد األطفددال
واملراهق فقال إ اللانة الوطنية ملنع ممارسة العنف ضدد األطفدال واملدراهق والتصددج هلدا علدآ
حنددو شددامال قددد أنشددإ ة عددام  2013ة إطددار متابعددة دراسددة األمددم املتحدددة املتعلقددة بددالعنف
املمددارس ضددد األطفددال .وهد تاددم م سسددات تابعددة للدولددة ومنظمددات اجملتمددع املدددي الدديت تعمددال
معا ملنع ممارسة العنف ضد األطفال وحلمايدة األطفدال ضدحايا العندف وتدوفري الرعايدة هلدم .وهدرج
صوغ مشروع قانو بش اية األطفال من يع أشكال املعاملة القاسية والالإنسدانية واملزيندة
ددا ة ذل د العق دداب الب دددي ولتعزي ددز املمارس ددات ااي دددة ة ددال تربي ددة األطف ددال .وهن دداك خ ددط
هاتف اي متاح لألطفال علآ مدمي  24ساعة لتقددمي الشدكاومي وتلقد اسرشدادات .وأبددي
مق ح ددات تشد دريعية لتع ددديال اسط ددار اان ددائ فيم ددا يتعل ددق بقا ددايا العت ددداءات اانس ددية .ول دددمي
بددارافواج تش دريع بش د السددياحة اانسددية يزدددا إىل منددع يددع أشددكال الجتددار بالبشددر س دواء
ددالت توعي ددة تس ددتزدا مسد د و الدول ددة
داخ ددال البل ددد أم خارج ددا ومعاقب ددة اان دداة .وأطلقد د
واملدواطن وخاصددة ة املندداطق احلدوديددة والسددياحية .ووضددع أيادا بدراما شدداملة لتددوفري الرعايددة
لاحايا الجتار ا ة ذل دور اسيواء .وة عام  2015رفع السن القانونية اليت هوز فيزدا
استمدام األطفال ة العمال املنز إىل  18سنة وصنف التشريع عمال األطفال ة فإة األعمدال
ال ددرة .واعتُ د عم ددال األطف ددال جرمي ددة وجت ددرج حالي د ا مناقش ددات ة الك ددونغرس لتع ددديال التشد دريع
املتعلق بالتبا.
 -95وب دد املدددير العددام للتم دديط ال بددوج ة وزارة ال بيددة والينقافددة عددن زيددادة التمويددال مددن
أجددال تددوفري تعلدديم وحبددو جيدددج النوعيددة من د عددام  .2012ويتمينددال أحددد ددالت العمددال ذات
األولويددة ة التعلدديم أثندداء ال فولددة املبكددرة وتقدددمي خدددمات الدددعم ذات النوعيددة اايدددة لألطفددال
اعتبارا من سن الينالينة ووضع منزايدة جديددة للتعلديم فدري الرألد ول سديما ة املنداطق الريفيدة.
وة عددام  2014بلددم معدددل اللتحدداا بددالتعليم البتدددائ  98ة املائددة .فددري أ معدددل التحدداا
األطف ددال الد د ين يد د اوح عم ددرهم بد د  15و 17س ددنة باملدرس ددة يظ ددال يش ددكال أح ددد التح ددديات.
وس د ددا اس د د اتيايات التعل د دديم ة بس د د ف د ددر وص د ددول األطف د ددال إىل امل د دددارس م د ددن خ د ددالل
الس دتينمار ة الكتددب املدرسددية وتددوفري األدوات التعليميددة لألطفددال .وتس دتينمر بددارافواج اا ة
التدددريب التقددا وتنويددع ال د اما ال بويددة وب دراما التدددريب املزددا .وإضددافة إىل ذل د هددرج تنفي د
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برن دداما وط ددا يعد د ا بالس ددتقالل الد د ايت الت دددره للبند د والبن ددات ول س دديما ة ددال ال بي ددة
اانسية وش و الصحة اس ابية.
ورحددب رئددي وحدددة حقددوا اسنسددا ة وزارة الصددحة والرعايددة الجتماعيددة بالتوصدديات
-96
د
املتعلق ددة ب دداحلق ة الص ددحة ول س دديما التوص دديات املقدم ددة م ددن بلايك ددا وكولومبي ددا وكازاخس ددتا
واملكسددي وهولندددا وتركيددا واململكددة املتحدددة .وقددال إ معااددة أوجددا الالمسدداواة تت لددب اسددتاابة
قويددة ومنزايددة؛ وإ ال ددط وال د اما الدديت أُعدددت خددالل السددنوات األخددرية قددد ركددزت علددآ ر يددة
مش كة و ا اس اتيا يقوما علآ الواقع القائم علآ املسدتومي الدوطا .وتقدوم بدارافواج بتنفيد
ال ددة الوطني ددة للص ددحة اانس ددية واس ابي ددة للفد د ة  2014إىل  2018ال دديت تل ددا الحتياج ددات
األساسية للسكا  .وه تتبع اا يقوم علآ حقوا اسنسدا وتركدز علدآ سدبعة دالت رئيسدية
تشددكال جددزءا مددن سياسددة الرعايددة الصددحية ومنزددا بشددكال خددا إمكانيددة وعدالددة احلصددول علددآ
الدددمات الصددحية وجددودة ه د ه الدددمات .وقُدددم أيا د ا معلومددات عددن ددالت أخددرمي مينددال
خ ددط الرعاي ددة الص ددحية للموالي ددد اا دددد والوقاي ددة م ددن األم د دراض املنقول ددة جنس دديا ورص ددد ه د د ه
األمراض والوقاية من سرطا اليندج وكشفا ومعااتدا والوقايدة مدن العندف املندز والعندف القدائم
علددآ نددوع ااددن وتددوفري الرعايددة لألشددما املعرض د هل د ا العنددف واازددود اهلادفددة إىل خفددض
عدد حالت احلمال املبكر واحلد من انتشار األمراض املنقولة جنسي ا ة أوسا الشباب.
 -97وبددد مستشددار انددة حقددوا اسنسددا التابع دة جملل د الن دواب عددن عمليددة انتقدداء أم د
املظ ددامل اادي ددد ونائ ددب أمد د املظ ددامل ال دديت س ددتارج ة ع ددام  .2016وينظ ددر اجمللد د حاليد د ا ة
اق اح د يزدددفا كال ددا إىل ضددما ممارسددة السددكا اميددع حقددوقزم ممارسددة كاملددة علددآ قدددم
املساواة ودو متييز متاشيا مع املعايري الدولية حلقوا اسنسا الديت صددق عليزدا بدارافواج .وة
عام  2016سينظر اجملل أيا ا ة مشروع تشريع يامن اية شاملة للمرأة من يع أشكال
العنف .وهرج حالي ا حبث مشروع قانو يتعلق باسطار القانوي ال ج يدنظم اسدتمدام اسن ند .
وتبد د ل حاليد دا جز ددود لوض ددع تشد دريع بشد د حري ددة التعب ددري و اي ددة الص ددحفي  .وطلبد د ب ددارافواج
التعاو ة ه ه الصدد من املقرر الا املعا حبرية التعبري التابع ملنظمة الدول األمريكية.
 -98وردا علددآ التعليقددات الدديت أبددد ا عدددة وفددود بش د قاددية إنشدداء إطددار م سس د لتعزيددز
و اي ددة حق ددوا اسنس ددا ب ددد امل دددير الع ددام املع ددا حبق ددوا اسنس ددا ة وزارة الع دددل ع ددن ع دددة
مبددادرات منزددا خ ددة العمددال الوطنيددة حلقددوا اسنسددا ووضددع مشددروع قددانو بش د إنشدداء وزارة
العدددل وحقددوا اسنسددا  .ومت د مواءمددة كددال مددن تعريددف التعد يب وتعريددف الختفدداء القسددرج ة
التشدريع احمللد مددع املعددايري الدوليددة حلقددوا اسنسددا  .وأُنشددآ فريددق وطددا للبحددث عددن األشددما
ال ين اختفوا ب عام  1954و 1989وبديد هويتزم .وجتدرمي مند أيار/مدايو  2013حبدو
وبقيق ددات بش د أش ددما حمتمل د ومق ددابر اعي ددة .ومت ح ددىت اا اس ددتمراج م ددا موع ددا 34
تفد كمدا مت إنشداء قاعدددة بياندات لفإدات دم أفدراد أسدرهم .وتعمدال بددارافواج
رفدات ألشدما
علآ وضع خ ة سصالح الساو تركز علآ إعادة الدما الجتماع .
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 -99وقدددم مدددير حقددوا اسنسددا لدددمي حمكمددة العدددل العليددا عرض د ا مددوجزا للمسددتادات ة
قاددية مارينددا كيددو .ونظم د بددارافواج ندددوة عددن الفسدداد ووضددع اازدداز القاددائ م شدرات كميددة
ونوعيددة بش د إمكانيددة الحتكددام إىل العدالددة ضددمن إطددار تنفي د أنظمددة برازيليددا املتعلقددة بنمكانيددة
احتكام األشدما الادعفاء إىل العدالدة .وفيمدا يتعلدق بقادية احلدب الوقدائ بددث بدارافواج
عددن املبددادرات الراهنددة اهلادفددة إىل إصددالح النظددام اازائ د  .فف د عددام  2015اعتمدددت احملكمددة
العليا مباد بش العدالة سصدالحية وفقدا سعدال ليمدا املتعلدق بالعدالدة اسصدالحية لألحددا .
وإض ددافة إىل ذل د د جت ددرج حاليد دا مش دداورات ة ز ددود يرم د د إىل مواءم ددة نظ ددام العدال ددة ال ددا
بالشعوب األصلية مع نظام العدالة العادج.
 -100وشددكر ممينددال املعزددد الددوطا لش د و الشددعوب األصددلية املشددارك علددآ الهتمددام ال د ج
أبدتا عدة وفود بشد حالدة تمعدات الشدعوب األصدلية ووضدع سياسدات عامدة بشد الشدعوب
األصددلية ة بددارافواج .وقددال إنددا هددرج حالي د ا النظددر ة مشددروع قددانو ل قيددة املعزددد إىل مسددتومي
وزارة .كم ددا تُبد د ل اا جز ددود للتص دددج للشد دوافال املتعلق ددة بص ددحة الش ددعوب األص ددلية وض ددما
إمكانيددة حصددوهلا علددآ املزيددد مددن فددر التعلدديم الشددامال للاميددع .وفيمددا يتعلددق بقاددايا األراض د
و تابعة التوصيات املقدمة ة الستعراض الدورج الشامال السابق أُنشآ نظدام لتسدايال سدندات
األراض د د يس د ددزال بدي ددد الزدواجي ددة احملتمل ددة .وة ع ددام  2015أُنش ددآ اجملل د د ال ددوطا لتعل دديم
الشددعوب األصددلية .وقُدددم أيا دا معلومددات عددن تددوفر اسذاعددات احملليددة والستشددارات املسددبقة
واش اك الشعوب األصلية ة اداذ القرارات.
 -101وة التام شكر رئي الوفد يع الدول املشاركة علآ اهتمامزا ببارافواج.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -102نظرت باراغواي في التوصيات المقدمة خالل جلسة التحاور والمبينة أدناه ،وهيي
تحظى بتأييدها:
 1-102النظر في التصديق على البروتوكول االختياري للعهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (أوروغواي)؛ التصديق على البروتوكول
االختي يياري للعه ييد ال ييدولي الخ يياص ب ييالحقوق االقتص ييادية واالجتماعي يية والثقافي يية
(جيبوتي) (فرنسا) (غانا) (الجبل األسود) (البرتغال)؛
 2-102اتخاذ خطوات للتصديق على البروتوكيول االختيياري التفاقيية حقيوق
الطفييل المتعلييق بييتجراء تقييديت البالغييات (سييلوفاكيا)؛ التصييديق علييى البروتوكييول
االختي يياري التفاقي يية حق ييوق الطف ييل المتعل ييق ب ييتجراء تق ييديت البالغ ييات (البرتغ ييال)
(الجبل األسود)؛
__________

**
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 3-102تشييجيا التصييديق علييى اتفاقييية متافحيية التمييييز فييي مجييال التعليييت
(العراق)؛ النظر في توصية اليونسيتو الداعيية ىليى التصيديق عليى اتفاقيية متافحية
التمييز في مجال التعليت (نيتياراغوا)؛ التصيديق عليى اتفاقيية متافحية التميييز فيي
مجال التعليت (جنوب أفريقيا) (أوزبتستان) (البرتغال) (غانا) (هندوراس)؛
 4-102تقديت اإلعالن المنصوص عليه في المادة  14مين االتفاقيية الدوليية
بشأن القضاء على جميا أشتال التمييز العنصري (جنوب أفريقيا)؛
 5-102االنتهاء بسرعة من عملية التصديق على تعديالت كمبياال عليى نظيا
روما األساسي بغية المساهمة في تفعييل اختصياص المحتمية الجنا يية الدوليية فيي
النظر في جريمة العدوان في عا ( 2017ليختنشتاين)؛
 6-102ىقرار تشريا إلعمال نظا روما األساسيي للمحتمية الجنا يية الدوليية
في القانون المحلي (جيبوتي)؛
 7-102التشجيا على اعتماد مشروع قانون بشأن تنفيذ نظا روما األساسي
في األجل القصير (غواتيماال)؛
 8-102ترسي يييت التزامهي ييا بالمحتمي يية الجنا يي يية الدوليي يية م ي ين خي ييالل تتييي ييف
تشريعاتها الوطنية ما نظا روما األساسي (بيرو)؛
 9-102مراجعيية تش يريعها الجنييا ي لتضييمينه تعريف ي ا للتعييذيب يطييابق التعريييف
الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغييره مين ضيروب المعاملية أو العقوبية القاسيية
أو الالىنسانية أو المهينة (هندوراس)؛
 10-102مواص ييلة العم ييل عل ييى مواءم يية سياس يياتها وقوانينه ييا الوطني يية المتعلق يية
بالطفييل مييا أحتييا اتفاقييية حقييوق الطفييل وبروتوكوالتهييا التييي أصييبح طرف يا فيهييا
(نيتاراغوا)؛
 11-102العمي ييل علي ييى وضي ييا قي ييوانين بشي ييأن حقي ييوق األطفي ييال والم ي يراهقين،
وال سيما في مجال الصحة (مصر)؛
 12-102تنفيييذ النظييا الييوطني بشييأن الحماييية الشيياملة ل طفييال والم يراهقين
والنه ييوض به ييت ،م ييا االهتم ييا باالتج ييار بالبش يير وبالص ييحة الجنس ييية واإلنجابي يية
واعتماد تشريا لحماية حقوق األطفال غير المسجلين وىزالة العقبات القا مة أما
تسجيل األطفال (كندا)؛
 13-102تحسين التشريا المحلي المتعلق بظروف العمل وخاصة فيميا يتعليق
بالمرأة والشباب (الترسي الرسولي)؛
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 14-102تعزيز جهودها الهادفة ىلى ىنشاء المؤسسية الوطنيية لحقيوق اإلنسيان
وفقي يا لمب ييادس ب يياريس وبمش يياركة كامل يية للمجتم ييا الم ييدني (ىندونيس يييا)؛ التعجي ييل
بتزوي ييد دي ييوان أم ييين المظ ييالت ب ييالموخفين وتعزي ييزه بتخص يييص الميزاني يية الالزم يية ل ييه
(ىثيوبيا)؛
 15-102اتخاذ جميا التدابير الالزمة لضمان تنفيذ والية ديوان أمين المظيالت
تنفيذا كامالا (فرنسا)؛
 16-102تعزيييز قييدرات ديييوان أمييين المظييالت مييا ىتاحيية ىمتانييية الوصييول ىليييه
لجميا المواطنين (هايتي)؛
 17-102تخص يييص الم ييوارد المالي يية والبشي يرية التافي يية للمؤسس ييات الوطني يية
لحقوق اإلنسان (قيرغيزستان)؛
 18-102اتخاذ جميا التدابير الالزمة لتعزييز دور دييوان أميين المظيالت وعمليه
(ناميبيا)؛
 19-102التعجيل بعملية تعيين أمين مظالت جديد (ىسرا يل)؛
 20-102تعيين أمين مظالت جديد دون مزيد من التأخير بعد أن انقض والية
صيياحب المنصييب الحييالي فييي عييا  ،2008مييا ضييمان امتثييال المؤسسيية امتثيياالا
كامالا لمبادس باريس (ألمانيا)؛
 21-102وضييا اللمسييات األخيييرة فييي أقييرب وق ي علييى عملييية تعيييين أمييين
المظالت وضمان امتثال المؤسسة امتثاالا كامالا لمبادس باريس (كازاخستان)؛
 22-102تعيييين أمييين مظييالت وضييمان امتثييال المؤسسيية امتثيياالا كييامالا لمبييادس
باريس (البرتغال) (جنوب أفريقيا)؛

 23-102االنتهاء في أقيرب وقي ممتين مين العمليية الداخليية الالزمية لتعييين
أمين المظالت الجديد (ىسبانيا)؛
 24-102مواصلة عملية انتقاء أمين مظالت جديد ،بغية تعيينه فيي أقيرب وقي
ممتن ،تماشي ا ما المقتضيات الدستورية ومبادس باريس (أوروغواي)؛

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

 26-102تعزي ي ييز المعه ي ييد ال ي ييوطني لش ي ييؤون الش ي ييعوب األص ي ييلية
 )Paraguayo del Indígena, INDIعلييى المسييتوش التش يريعي والهيتلييي والييوخيفي
(هايتي)؛
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 27-102االنتهيياء ميين عملييية ىنشيياء األمانيية الوطنييية لشييؤون الشييعوب األصييلية
(بيرو)؛
 28-102مض يياعفة جهوده ييا لص ييياغة خط يية العم ييل الوطني يية لحق ييوق اإلنس ييان
(ىندونيسيا)؛
 29-102مواص ييلة زي ييادة تحس ييين حماي يية وتعزي ييز حق ييوق اإلنس ييان ف ييي البل ييد
(أذربيجان)؛
 30-102مي ييا االعت ي يراف باعتمي يياد خطي يية العمي ييل الوطنيي يية لحقي ييوق اإلنسي ييان،
وفي ىطار تنفيذها ،القيا بحمالت توعية وتعزيز احترا حقوق اإلنسان (ىسبانيا)؛
 31-102تطبي ييق سياس ييات عام يية تت ييي المس يياواة ب ييين الجنس ييين ف ييي الحي يياة
السياسية واالقتصادية في البلد (شيلي)؛
 32-102مواصلة تعزيز حقوق المرأة والطفل والشعوب األصلية (اليونان)؛
 33-102مواصلة وضا سياسات لضيمان تمتيا المثلييات والمثلييين ومزدوجيي
المييل الجنسييي ومغيايري الهوييية الجنسييانية وحياملي صييفات الجنسيين تمتعي ا كييامالا
بالحقوق والمساواة (ىسرا يل)؛
 34-102مواصلة الجهيود لتنفييذ نظيا المعلوميات الخياص بمتابعية التوصييات
الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان (ىكوادور)؛
 35-102ىشراك المجتما المدني في متابعة عملية تنفيذ توصيات االستعراض
الدوري الشامل (بولندا)؛
 36-102ىعطيياء األولوييية إلقيرار مشييروع قييانون متافحيية التمييييز المطييرو فييي
التييونغرس فييي تش يرين الثيياني/نوفمبر  ،2015ومراجعيية القييوانين القا ميية لضييمان
اتساقها ما أهداف مشروع القانون (أستراليا)؛
 37-102ضييمان اعتميياد وتنفيييذ قييانون لمتافحيية التمييييز يتماشييى مييا المعييايير
الدولية لحقوق اإلنسان (اليونان)؛
 38-102المضيي نحييو اعتمياد قييانون شيامل لمتافحيية جمييا أشييتال التمييييز،
بما في ذلك التمييز القا ت على أسياس المييل الجنسيي والهويية الجنسيانية ،يحظير
جميا أشتال التمييز في المجاالت العامة والخاصة ويعاقب عليها (شيلي)؛
 39-102دعييت تقييديت مشييروع قييانون جديييد لمتافحيية جميييا أشييتال التمييييز
(كوبا)؛
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 40-102اعتميياد وتنفيييذ تشيريا شييامل لمتافحيية التمييييز يتماشييى مييا المعييايير
الدولية لحقوق اإلنسان (سلوفينيا)؛
 41-102التشي ييجيا علي ييى اعتمي يياد وتنفيي ييذ تش ي يريا لمتافحي يية جميي ييا أشي ييتال
التميييز ،امتثيياالا للمعييايير الدوليية لحقييوق اإلنسييان وتماشييا مييا التزامييات بيياراغواي
(غواتيماال)؛
 42-102تقييديت مش ييروع قييانون لمتافح يية العنصي يرية والتمييييز العنص ييري وك ييره
األجانيب وجميييا أشييتال التعصيب المتصييلة بييذلك ىلييى البرلميان ودعييت ىقيراره فييي
أقرب وق ممتن (البرازيل)؛
 43-102اعتميياد التييدابير التش يريعية والسياسيياتية الالزميية لمتافحيية أي شييتل
من أشتال التمييز ،بوسا ل منها ضمان ىمتانيية االحتتيا ىليى العدالية واالعتيراف
بحق الضحايا في الجبر المناسب (هندوراس)؛
 44-102اعتماد قانون يحظر جميا أشتال التميييز ضيد مجتمعيات الشيعوب
األصييلية ويضييمن ىمتانييية حصييول المتحييدثين باللغيية الغوارانييية علييى تعليييت شييامل
جيد النوعية (جمهورية ىيران اإلسالمية)؛
 45-102النظر ،من خالل ىجراء حوار بين الدولة وجهات فاعلة غيير الدولية،
في ىعداد مشروع قانون لمتافحة التمييز يتفل الضمانات األساسية لعد التميييز
ولمنا جميا أشتال التمييز ضد جميا التا نات البشرية والمعاقبة عليها ،تماشييا
مييا المعييايير الر يسييية للصييتوك الدولييية لحقييوق اإلنسييان التييي أصييبح بيياراغواي
طرف ا فيها (أوروغواي)؛
 46-102األخييذ بقييانون يحظيير ص يراحة العقيياب البييدني ل طفييال فييي جمي ييا
األماكن (بولندا)؛
 47-102اعتميياد تش يريا يحظيير بشييتل واضي جميييا أشييتال العقيياب البييدني
ل طفال في جميا األماكن (جمهورية ىيران اإلسالمية)؛
 48-102مواصلة العمل على تمتين المرأة (باكستان)؛
 49-102القضاء على جميا أشتال الالمساواة بين الرجل والمرأة (مصر)؛
 50-102مواص ييلة وض ييا وتنفي ييذ سياس ييات تتض ييمن منظ ييورات جنس ييانية ف ييي
السياسات العامة ،والعميل عليى تمتيين وتقيد النسياء الليواتي يعشين فيي المنياطق
الريفية (سنغافورة)؛
 51-102ىق يرار قييانون شييامل لتعزيييز المسيياواة بييين الجنسييين ،يتضييمن توعييية
بقضايا مثل العنف الجنساني وحرية الميل الجنسي ،بين قضايا أخرش (ىسبانيا)؛
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 52-102اعتماد قيانون يحظير جمييا أشيتال التميييز ،بميا فيهيا التميييز القيا ت
على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (جنوب أفريقيا)؛
 53-102اعتماد قانون لمتافحة جميا أشتال التمييز ،بميا فيي ذليك التميييز
القا ت على الميل الجنسي والهوية الجنسانية (السويد)؛
 54-102سين تشيريا يحظيير التميييز ،بمييا فييي ذلييك التميييز القييا ت علييى الميييل
الجنسي والهوية الجنسانية (كندا)؛
 55-102اعتماد قانون لمتافحة التمييز ومنا التمييز بجميا أشتاله ،بما فيي
ذلك التمييز القا ت على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسيانية ،والمعاقبية علييه
(األرجنتين)؛
 56-102ىق يرار تش يريا يحظيير التمييييز ،بمييا فييي ذلييك الحظيير الشييامل للتمييييز
القا ت على أساس المييل الجنسيي والهويية الجنسيانية (المملتية المتحيدة لبريطانييا
العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 57-102مراجعيية جميييا أنييواع األحتييا التييي يمتيين أن تفضييي ىلييى ممارسيية
التمييي ييز ضي ييد المثليي ييات والمثليي ييين ومزدوجي ييي الميي ييل الجنسي ييي ومغي ييايري الهويي يية
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ،وكذلك مراجعة أحتا قانون العمل التي قد
تضر بالعاملين المنزليين (كولومبيا)؛
 58-102تعزيييز متافحيية جميييا أشييتال التمييييز ،بمييا فييي ذلييك التمييييز القييا ت
على الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (فرنسا)؛
 59-102ضي ييمان ىصي ييدار شي ييهادات والدة لجميي ييا األطفي ييال المولي ييودين في ييي
أراضيها ،بصرف النظر عن وضا والديهت (بولندا)؛
 60-102زيي ييادة تحسي ييين نظي ييا تسي ييجيل الي ييوالدات لي ييديها وضي ييمان ىصي ييدار
شهادات والدة لجميا األطفال المولودين في أراضيها (تركيا)؛
 61-102زي ييادة الجه ييود الهادف يية ىل ييى ض ييمان تس ييجيل والدة جمي ييا األطف ييال
المولودين في باراغواي (المتسيك)؛
 62-102ض ييمان تماش ييي جمي ييا أنش ييطة المراقب يية الت ييي تق ييو به ييا الدول يية م ييا
القييانون الييدولي لحقييوق اإلنسييان وعييد مساسييها بييالحقوق والحري يات األساسييية
للمواطنين (ليختنشتاين)؛
 63-102اتخ ي يياذ الت ي ييدابير الالزم ي يية الت ي ييي تتف ي ييل مراقب ي يية عملي ي ييات وك ي يياالت
االسييتخبارات ميين جانييب آلييية ىش يراف مسييتقلة بغييية ضييمان الشييفافية والمسيياءلة
(ليختنشتاين)؛
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 64-102مواصلة العمل على تحسين أوضاع السجون (ىسبانيا)؛
 65-102مواصلة اعتماد تدابير لتحسين حالة نظا السجون في البليد تماشيي ا
ما المعايير الدولية (باكستان)؛
 66-102زي ييادة الم ييوارد للتص ييدي للعن ييف الق ييا ت عل ييى أس يياس ن ييوع الج يينس
(أستراليا)؛
 67-102منييا جميييا أشييتال العنييف ضييد النسيياء والبنييات ،وبخاصيية االعتييداء
الجنسييي والعنييف المنزلييي ،بوسييا ل منهييا اعتميياد قييانون لمنييا العنييف ضييد الم يرأة
والمعاقبة عليه والقضاء عليه (النمسا)؛
 68-102ض ييمان ىقي يرار التشي يريا القاض ييي بمن ييا ممارس يية العن ييف ض ييد المي يرأة
والقضاء عليه (بلجيتا)؛
 69-102ضييمان اعتميياد قييانون شييامل بشييأن العنييف ضييد الميرأة (دوليية بوليفيييا
المتعددة القوميات)؛
 70-102ىقرار تشريا لمنا وتجريت جميا أشيتال العنيف ضيد الميرأة ،وتيوفير
التدريب والتثقيف لضمان ىنفاذه فعليا (كندا)؛

 71-102تنفييذ التشيريا المتعلييق بمتافحية العنييف والتميييز ضييد الميرأة تنفيييذا
شامالا ،ما اتباع منظور جنساني (كوستاريتا)؛
 72-102العم ييل عل ييى ىقي يرار الق ييانون الش ييامل المتعل ييق ب ييالعنف ضي يد المي يرأة
(كوبا)؛
 73-102تعزيييز وتس يريا اإلج يراءات التش يريعية والتربوييية لمنييا ممارسيية العنييف
ضد النساء والبنات ،وال سيما العنف المنزلي (جيبوتي)؛
 74-102اتخيياذ جميييا التييدابير الالزميية لتعزيييز حقييوق الميرأة ومتافحيية العنييف
المنزلي (فرنسا)؛
 75-102تعزيييز التش يريا الهييادف ىلييى القضيياء علييى العنييف ضييد الم يرأة وىلييى
متافحة التمييز القا ت على أساس المعتقدات الدينية (ىسرا يل)؛

 76-102تعزيز الجهود الهادفة ىليى منيا ومتافحية جمييا أشيتال العنيف ضيد
الم يرأة ،بمييا فييي ذلييك العنييف المنزلييي واالعتييداء الجنسييي ،وتنفيييذ التش يريا الييذي
اعتُمد مؤخرا في هذا المجال تنفيذا فعليا (ىيطاليا)؛
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 77-102مراجع ي يية التشي ي يريعات والبي ي يرامو القا م ي يية لمن ي ييا واست ص ي ييال العن ي ييف
واالسي ييتغالل الجنسي ييي ضي ييد األطفي ييال والم ي يراهقين ،وضي ييمان اتفاقهي ييا مي ييا أفضي ييل
الممارسات الدولية (ىيطاليا)؛
 78-102مواصييلة زيييادة جهودهييا لمتافحيية جميييا أشييتال العنييف ضييد الميرأة
متافحة فعالة (كازاخستان)؛
 79-102تعزيز األحتا الهادفة ىلى حماية الميرأة ،وخاصيةا مين خيالل اعتمياد
مشروع قانون يهدف ىلى منا ممارسة العنف ضد المرأة (المغرب)؛
 80-102اتخيياذ الخطييوات الالزميية ،بمييا فييي ذلييك التييدابير التش يريعية ،لمنييا
ممارسة العنف ضد المرأة والقضاء عليه (ناميبيا)؛
 81-102اتخاذ تدابير ىضافية ،بشأن االنتهاكات ،بما في ذلك تيوفير الميوارد
والمسياعدة وىمتانيية اللجيوء ىليى المحياكت والعقياب المناسيب ،والتصيدي للعنيف
الجنسي والعنف الزوجي واستغالل النساء والبنات (هولندا)؛
 82-102منا ممارسة التمييز والعنف ضد الف ات الضعيفة والمهمشة (بنما)؛
 83-102بييذل المزيييد ميين الجهييود لمنييا جميييا أشييتال العنييف ضييد النسيياء
والبنات ،وال سيما االعتداء الجنسي والعنف المنزلي ،وذلك باعتماد قانون شامل
لمتافحة العنف ضد النساء فضالا عن تقديت المساعدة للضحايا وضمان تعافيهت
(جمهورية كوريا)؛
 84-102النظيير فييي اعتميياد تش يريا محييدد جديييد لتعزيييز التييدابير الهادفيية ىلييى
مقاضيياة الجنيياة وزيييادة الييدعت لضييحايا العنييف واإليييذاء الجنسييي وتشييجيا القيييا
بحمالت توعية وبرامو تثقيفية ،خصوصا في المدارس (ىيطاليا)؛

 85-102اعتمياد خطية عميل وطنيية لمتافحيية العنيف القيا ت عليى نيوع الجيينس
والعنييف الجنسييي ،بمييا يشييمل القيييا بحم يالت توعييية عاميية عيين طريييق التثقيييف
والتييدريب ووضييا ىحصيياءات رسييمية وموثوقيية وضييمان ىمتانييية لجييوء الضييحايا ىلييى
العدالة (السويد)؛
 86-102النظيير فييي اعتميياد قييانون لمنييا التمييييز ضييد الم يرأة والمعاقبيية عليييه
والقضاء عليه (جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ا)؛
 87-102اتخاذ المزيد من التدابير وتعزيز تشريعها لمنا جميا أشيتال العنيف
ض ييد النس يياء والبن ييات ،وال س يييما االعت ييداء الجنس ييي والعن ييف المنزل ييي ،والمعاقب يية
عليها (تركيا)؛
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 88-102مواصلة تنفيذ تدابير محددة لمنا جميا أشتال العنف ضد الميرأة،
بما في ذلك العنيف المنزليي وىسياءة المعاملية واالعتيداء الجنسيي ،وضيمان وجيود
قنييوات لتقييديت الشييتاوش ،وتيسييير الوصييول ىلييى العداليية وضييمان مالحقيية الجنيياة
ومعاقبتهت (أوروغواي)؛
 89-102مواصلة العميل عليى متافحية العنيف داخيل األسيرة وتنفييذ سياسيات
عامة بشأن النساء الريفيات (الجمهورية الدومينيتية)؛
 90-102النظر في اعتماد تدابير محددة لحماية حقوق األطفال والميراهقين،
وال س يييما م يين خ ييالل األه ييداف المح ييددة ف ييي االس ييتراتيجية الوطني يية لمن ييا عم ييل
األطفال والقضاء عليه (أنغوال)؛
 91-102اليينص ص يراحةا فييي التش يريا الييوطني علييى اعتبييار السييياحة الجنسييية
التي تتناول األطفيال فعيالا ىجراميي ا بغيية جعيل هيذا التشيريا متوافقي ا ميا البروتوكيول
االختييياري التفاقييية حقييوق الطفييل المتعلييق ببيييا األطفييال واسييتغالل األطفييال فييي
البغاء وفي المواد اإلباحية (بلجيتا)؛
 92-102تعزيز منا استغالل األطفال واالعتيداء الجنسيي عليى األطفيال وغيير
ذلك من أشتال العنف الممارس ضد األطفال ،وكشفها والتصدي لها (بنما)؛
 93-102المضييي نحييو اعتميياد قييانون يحظيير عمييل األطفييال دون سيين الرابعيية
عشرة ،وكذلك أسوأ أشتال عمل األطفال والعمل المنزلي ل طفال (شيلي)؛
 94-102مواصلة اتخاذ ىجراءات بهدف القضاء على عمل األطفال في البليد
(كوبا)؛
 95-102رفيا السين اليدنيا للعميل المنزليي ىليى  18سينة ،وىعيادة النظير جيديا
في زيادة الحد األدنى ل جر في هذا القطاع (هايتي)؛
 96-102القضاء على ممارسة العمل المنزلي المجاني ( )criadazgoوغيره مين
أشتال عمال األطفال (بنما)؛
 97-102اعتم يياد سياس يية رعاي يية ش يياملة لحماي يية األطف ييال ال ييذين يعيش ييون ف ييي
الشوارع (المتسيك)؛
 98-102اتخاذ تدابير لحماية األطفال ،وال سيما األطفال اليذين يعيشيون فيي
الشوارع واألطفال الذين يعملون في المنازل (الجزا ر)؛
 99-102اعتمي يياد خطي يية وطنيي يية لمني ييا االتجي ييار ومتافحتي ييه ورعايي يية ضي ييحاياه
(اليونان)؛
 100-102مواصلة جهودها في مجال متافحة االتجار بالبشر (طاجيتستان)؛
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 101-102وضييا حييد لالتجييار بالبشيير ،وخاصيية ألغ يراض االسييتغالل الجنسييي
أو عمل األطفال (جمهورية ىيران اإلسالمية)؛
 102-102متافحيية االتجييار بالبشيير متافحيية فعاليية ،وبشييتل خيياص االسييتغالل
الجنسي والعمل القسري (ماليزيا)؛
 103-102توفير المساعدة لضحايا االتجيار بالبشير والتيدريب فيي مجيال تنميية
مهارات الضحايا والبرامو الهادفة ىلى ىعادة دمجهت في المجتما (ماليزيا)؛
 104-102توفير الموارد البشرية التافية لتنفيذ سياساتها وبرامجها الهادفية ىليى
متافحة االتجار بالبشر (الفلبين)؛
 105-102مواص ييلة العم ييل م يين أج ييل تح ييدي القض يياء بم ييا يض ييمن اس ييتقالله
ونزاهت ييه ،وال س يييما فيم ييا يتعل ييق بالجماع ييات الض ييعيفة ،مث ييل الش ييعوب األص ييلية
واألشخاص ذوي اإلعاقة (ىسبانيا)؛
 106-102تعزي ييز المس يياءلة العام يية ف ييي القض يياء بالح ييد م يين الت ييدخل السياس ييي
وزيادة الشفافية في العمليات القضا ية ،وضمان تعيين جميا الموخفين القضيا يين
استنادا ىلى أهليتهت (الواليات المتحدة األمريتية)؛
 107-102تس ييهيل الوصي ييول ىل ييى القضي يياء ،خاصي يية ل ش ييخاص المنتمي ييين ىلي ييى
الشعوب األصلية وضمان تمثيل هؤالء في الشؤون العامة (مصر)؛
 108-102وضييا مبييادرات تهييدف ىلييى ضييمان وصييول األشييخاص المنتمييين ىلييى
الشعوب األصلية ىلى القضاء (المتسيك)؛
 109-102اعتماد التدابير الالزمة لزييادة الرقابية القضيا ية طيوال فتيرة االحتجياز
السابق للمحاكمة (سلوفاكيا)؛
 110-102التحقي ييق ف ييي االدع يياءات المتعلق يية بتع ييذيب األش ييخاص ف ييي أم يياكن
االحتجيياز وىسيياءة مع يياملتهت وىحاليية المس ييؤولين عيين هييذه األعم ييال ىلييى العدال يية
(أوزبتستان)؛
 111-102ىنشاء آلية فعالة للتحقيق في االدعاءات المتعلقية بالتعيذيب وىسياءة
المعاملة بما يتفل ىدانة الجناة (تركيا)؛
 112-102فيمييا يخييص االحتجيياز ،تعزيييز آليييات المراقبيية القا ميية لييدش الشييرطة
وتقديت تعويض لضحايا التعذيب وسوء المعاملة (ألمانيا)؛
 113-102مضيياعفة الجهييود الهادفيية ىلييى متافحيية الفسيياد ميين خييالل تحسييين
قدرة األمانة الوطنية لمتافحة الفساد (ماليزيا)؛
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 114-102مضيياعفة الجهييود للقضيياء علييى الفسيياد فييي أوسييا ضييبا الشييرطة
والمييدعين العييامين ،واعتميياد أحتييا قانونييية محييددة يييتت بموجبهييا ىنشيياء ىج يراء
قض ييا ي لض ييمان التحقي ييق ف ييي القض ييايا المتعلق يية باالختف يياء القس ييري واالحتج يياز
وسييبُل التعييافي للضييحايا (جمهورييية
التعسييفي ،ومعاقبيية الجنيياة ،وتييوفير المسيياعدة ُ
كوريا)؛
 115-102متافحة اإلفالت من العقاب ،ومقاضاة الجناة وتوفير ُسبُل انتصاف
فعاليية للضييحايا فييي حاليية الصييحفيين والمييدافعين عيين حقييوق اإلنسييان والمحييامين
الذين يقعون ضحايا النتهاكات وىساءات حقوق اإلنسان (النمسا)؛
 116-102متافحيية اإلفييالت ميين العقيياب فيمييا يتعلييق بجميييا االعتييداءات التييي
تعرض لها المدافعون عن حقوق اإلنسان ،بميا فيي ذليك التحقييق فيي اغتييال 17
صييحفيا منييذ عييا  1991وىنشيياء لجنيية خاصيية فييي دا ييرة النيابيية العاميية إلحاليية
المسؤولين عن هذه األعمال ىلى العدالة (كندا)؛
 117-102متافح يية اإلف ييالت م يين العق يياب بض ييمان التحقي ييق الع ييادل والش ييامل
والشيفاف فيي جمييا االنتهاكيات وعملييات القتييل التيي تعيرض لهيا الميدافعون عيين
حقوق اإلنسان ،ومقاضاة الجناة وتوفير ُسبُل انتصاف فعالة للضحايا (النرويو)؛
 118-102التحقي ييق ف ييي االدع يياءات المتعلق يية بالممارس ييات التعس ييفية لق ييوات
األميين والقييوات المتلفيية بتنفيياذ القييانون تجيياه األشييخاص المنتمييين ىلييى الشييعوب
األصلية ومقاضاة المسؤولين عنها (أستراليا)؛

 119-102اتخيياذ تييدابير فعاليية للتحقيييق بصييورة شيياملة فييي جميييا االدعيياءات
المتعلقيية بتسيياءة معامليية المحتجييزين وبالتعسييف فييي اسييتخدا القييوة ميين جانييب
الشرطة والقوات العسيترية واالعتيداءات عليى الصيحفيين والميدافعين عين حقيوق
اإلنس ييان ،بم ييا يض ييمن ىحال يية جمي ييا المس ييؤولين ع يين ه ييذه األعم ييال ىل ييى العدال يية
(ىيطاليا)؛
 120-102ضييمان ىجيراء تحقيقييات نزيهيية ومسييتقلة وىقاميية دعيياوش جنا ييية وفق ي ا
للق ييانون الق ييا ت ،بم ييا ف ييي ذل ييك م ييا يتعل ييق بقض ييايا مث ييل أح ييداا مارين ييا كوي ييه ف ييي
كورغواتي فيي حزيران/يونييه  ،2012بغيية توضيي االدعياءات وىحالية الجنياة ىليى
القضاء (ألمانيا)؛
 121-102تعزيييز نظ ييا قض يياء األح ييداا المخص ييص م يين أج ييل التش ييجيا عل ييى
اعتم يياد ت ييدابير بديل يية ع يين الحرم ييان م يين الحري يية ،ومواص ييلة تحس ييين الخ ييدمات
االجتماعية المتاحة للمراهقين المحرومين من حريتهت (جمهورية مولدوفا)؛
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 122-102مواصييلة الجهييود لتعزيييز الحقيقيية والعداليية والجبيير وضييمانات عييد
التترار فيما يتعلق بجرا ت الماضي (أرمينيا)؛
 123-102القضاء على التمييز القا ت على أساس الدين أو المعتقدات (لبنان)؛
 124-102تعزيز القوانين التي تشجا على حرية التعبير (لبنان)؛
 125-102مواص ي ييلة حماي ي يية حري ي يية التعبي ي يير ومالحق ي يية مرتتب ي ييي الجي ي يرا ت ض ي ييد
الصحفيين بوصف ذلك مسألة ذات أولوية (اليونان)؛
 126-102ىنش يياء آلي يية إلبي يراز عم ييل الم ييدافعين ع يين حق ييوق اإلنس ييان وقيمت ييه،
ووضا وتنفيذ تدابير لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان في حال تعرضهت ألي
خطر أو تهديد يرتبط بممارستهت أنشطتهت بحرية (البرازيل)؛
 127-102اعتماد تدابير مناسبة لنشير اإلعيالن المتعليق بالميدافعين عين حقيوق
اإلنسان على نطاق واسا وضمان التقيد به تمام ا (النرويو)؛
 128-102اعتم يياد ت ييدابير قانوني يية وسياس يياتية لحماي يية الم ييدافعين ع يين حق ييوق
اإلنسان (هندوراس)؛
 129-102االعت ي ي يراف بالي ي ييدور المشي ي ييروع للمي ي ييدافعين عي ي يين حقي ي ييوق اإلنسي ي ييان
والصييحفيين وىيجيياد بي يية آمنيية وتمتينيية لهييت والمحافظيية عليهييا ،بحيي يتمتنييون
من القيا بعملهت المشروع دون أن يتعرضوا للعنف أو لالنتقا (النرويو)؛
 130-102ضييمان حماييية المييدافعين عيين حقييوق اإلنسييان وفق ي ا إلعييالن األمييت
المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان (السويد)؛
 131-102تنفيييذ تييدابير لحماييية الصييحفيين والمييدافعين عيين حقييوق اإلنسييان،
فضالا عن سياسات فعالة لضمان حرية التعبير في باراغواي (كوستاريتا)؛

 132-102القي ييا بخط ييوات للح ييد م يين أعم ييال المض ييايقة والترهي ييب والتهدي ييد
بالقتل التي يتعرض لها المدافعون عن حقيوق اإلنسيان واالعتيراف علنيا بمشيروعية
دور هؤالء المدافعين وأهميته (هولندا)؛
 133-102اعتميياد تييدابير لضييمان الحييق فييي الحييياة والسييالمة للمييدافعين عيين
حقييوق اإلنسييان والصييحفيين ،بمييا فييي ذلييك المييدافعون عيين مجتمعييات الشييعوب
األصلية من اغتصاب األراضي (النرويو)؛
 134-102اتخ يياذ الت ييدابير الض ييرورية لض ييمان حق ييوق اإلنس ييان للم ييدافعين ع يين
حقوق اإلنسان وتعزيز وحماية الحيز المتا للمجتما المدني (سويسرا)؛
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 135-102ىقام يية أن ييواع حماي يية أكب يير للص ييحفيين المعرض ييين للتهدي ييد وض ييمان
ىج يراء تحقيقييات عاجليية فييي التهديييدات والمضييايقات والج يرا ت التييي يتعييرض لهييا
الصحفيون (الواليات المتحدة األمريتية)؛
 136-102مواصييلة جهودهييا لتيسييير مشيياركة وتمثيييل الميرأة والشييعوب األصييلية
بشتل أكبر في المناصب العامة (ىسرا يل)؛
 137-102مواصييلة تعزيييز المسيياواة بييين الجنسييين ومشيياركة الم يرأة فييي الحييياة
السياسية والخدمات العامة (جمهورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
 138-102ىيييالء األسيير اهتمام يا خاصيا بوصييفها األسيياس الييذي يقييو عليييه رفيياه
البلد (مصر)؛
 139-102زيادة االستثمار في برامو الرعاية االجتماعية (هايتي)؛
 140-102القيي ييا بمزيي ييد مي يين الخطي ييوات لتعزيي ييز برامجهي ييا الخاصي يية بالحمايي يية
االجتماعية ،لصال أضعف قطاعات الستان (جمهورية فنزويال البوليفارية)؛
 141-102دعييت تنفيييذ تييدابير محلييية لضييمان حماييية الف ييات السييتانية الضييعيفة
اجتماعيا ،بما في ذلك األطفال (طاجيتستان)؛
 142-102مواصلة تعزيز جميا حقوق اإلنسان ،وال سيما في مجياالت القضياء
علييى الفقيير وتعزيييز وحماييية حقييوق األطفييال والميراهقين ومتافحيية االتجييار بالبشيير
(التوي )؛

 143-102المثابرة على ىدراج الجماعات الضيعيفة فيي جهيود الحيد مين الفقير،
وال سيما األشخاص ذوو اإلعاقة (كولومبيا)؛
 144-102وضا وتنفيذ استراتيجية فعالة لمتافحة فقر األطفال (قيرغيزستان)؛
 145-102مواصلة الجهود لمتافحية الفقير وتقيديت المسياعدة ىليى األسير ذات
الدخل المحدود (ليبيا)؛
 146-102مواصلة اتخاذ تيدابير للقضياء عليى الفقير مين خيالل تنفييذ سياسيات
عامة شاملة تتبا نهجا يقو على حقوق اإلنسان (ىكوادور)؛

 147-102مواصلة الجهود من أجل تحسيين معرفية القيراءة والتتابية والحيد مين
الفقر من خالل برامو التعليت وتعزيز المهارات في ىطار خطة التنمية الوطنية حتى
عا ( 2030ماليزيا)؛
 148-102مواصلة تنفيذ السياسة الصحية الوطنية لعا ( 2015باكستان)؛
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 149-102ب ييذل ك ييل الجه ييود الممتن يية لض ييمان حص ييول الجمي ييا عل ييى الرعاي يية
الصحية من خالل السياسة الصحية الوطنية (الترسي الرسولي)؛
 150-102مواصي ييلة العمي ييل بشي ييأن السياسي ييات التي ييي تتفي ييل الرعايي يية الصي ييحية
للجميي ي ييا ،بمي ي ييا في ي ييي ذلي ي ييك النظي ي ييا الصي ي ييحي للشي ي ييعوب األصي ي ييلية (الجمهوريي ي يية
الدومينيتية)؛
 151-102اتخي يياذ تي ييدابير فعالي يية لخفي ييض المعي ييدل العي ييالي لوفيي ييات األمهي ييات
(كازاخستان)؛
 152-102خفض المعدل العالي لوفيات األمهات (بنما)؛
 153-102تقوية التدابير التيي تعتبير ضيرورية لخفيض معيدالت وفييات األمهيات
ومنا الحمل في سن المراهقة (كولومبيا)؛
 154-102ضييمان الحصييول بصييورة كافييية علييى المعلومييات المتعلقيية بييالحقوق
الجنسية واإلنجابية للنساء والبنات (بلجيتا)؛
 155-102مواصييلة تعزيييز الحقييوق الجنسييية واإلنجابييية للنسيياء والقضيياء علييى
الممارسات التمييزية ،وفقا ألحتا اتفاقية القضاء على جميا أشتال التمييز ضد
المرأة (المتسيك)؛
 156-102معالجة أوجه قصور النظا القانوني ونظا الشرطة فيما يتعلق بقضيية
حمييل الفتيييات فييي سيين مبتييرة بغييية تحسييين حمييايتهن ،نظ يرا ىلييى أن بعضييهن قييد
أرغميين علييى االسييتمرار فييي الحمييل المحفييوف بمخيياطر عالييية ،بمييا لييه ميين تييأثير
طويل األمد على صحتهن البدنية والنفسية (ألمانيا)؛
 157-102اتخاذ تدابير لمنا انتشار الحمل المبتر ،بما فيي ذليك تيوفير تعلييت
شييامل بشييأن األمييور الجنسييية فييي المييدارس والحصييول علييى خييدمات دعييت فييي
مجييال حقييوق الصييحة الجنسييية واإلنجابييية (المملتيية المتحييدة لبريطانيييا العظمييى
وآيرلندا الشمالية)؛
 158-102النظيير فييي ىدراج تعليييت بشييأن الحقييوق المدنييية وحقييوق اإلنسييان فييي
المناهو الدراسية للمدارس االبتدا ية والثانوية (ىثيوبيا)؛
 159-102مواص ييلة الجه ييود الهادف يية ىل ييى ض ييمان ىتاح يية نظ ييا التعل يييت لجمي ييا
األطفال وتحسين البنى التحتية للمدارس (جورجيا)؛
 160-102مواصلة جهودها لتحسين نوعيية نظيا التعلييت وتوسييا نطياق التعلييت
ليشمل جمييا األطفيال والميراهقين ،وال سييما أول يك اليذين ينتميون ىليى الشيعوب
األصلية (الترسي الرسولي)؛
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 161-102اتخيياذ تييدابير ىضييافية تتفييل تمتييا األطفييال تمتع ي ا كييامالا بييالحق فييي
التعليت (قيرغيزستان)؛
 162-102ضي ي ييمان حصي ي ييول األطفي ي ييال والم ي ي يراهقين الضي ي ييعيفي األحي ي ييوال في ي ييي
المجتمعييات الريفييية علييى خييدمات تعليييت والرعاييية الصييحية ذات النوعييية الجيييدة
(جمهورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
 163-102مواص ييلة وض ييا ت ييدابير لض ييمان نظ ييا تعليم ييي يت ييون ش ييامالا وميسي يرا
لجميا األطفال ،بمن فيهت األطفال ذوو اإلعاقة ،وتحسين نوعية المدارس وبناهيا
التحتية (جمهورية كوريا)؛
 164-102تعزيييز التييدابير الهادفيية ىلييى ضييمان حصييول األشييخاص ذوي اإلعاقيية
بصورة كاملة على التعليت (األرجنتين)؛
 165-102تعزيييز ىمتانييية وصييول جميييا األطفييال والم يراهقين ذوي اإلعاقيية ىلييى
نظيا التعليييت الييوطني ،وضيمان أن يتييون هييذا التعلييت شييامالا للجميييا دون اسييتثناء
(شيلي)؛
 166-102تعزيز التحاق األشخاص ذوي اإلعاقة بالمدارس (الجزا ر)؛
 167-102ىنشاء آلية مستقلة لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة (مصر)؛
 168-102تشيجيا الجهيود المبذوليية إلنشياء آليية مسييتقلة لرصيد تطبييق أحتييا
االتفاقية المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (المغرب)؛
 169-102ىنشاء آلية مستقلة لرصد حالة األشخاص ذوي اإلعاقة (تركيا)؛
 170-102مراجعي يية األحتي ييا التي ييي تقيي ييد حقي ييوق التصي ييوي ل شي ييخاص ذوي
اإلعاقة (الهند)؛
 171-102مواص ي ييلة العم ي ييل عل ي ييى تعزي ي ييز وحماي ي يية حق ي ييوق الش ي ييعوب األص ي ييلية
والفالحييين وغي ييرهت م يين األش ييخاص الع يياملين ف ييي المن يياطق الريفي يية (دول يية بوليفي ييا
المتعددة القوميات)؛
 172-102وضا سياسة شاملة لحماية حقوق الشعوب األصلية (الهند)؛
 173-102التشييجيا علييى سيين تش يريا يحمييي ويعييزز حقييوق الشييعوب األصييلية
(العراق)؛
 174-102مواصي ييلة اتخي يياذ تي ييدابير فعالي يية لحمايي يية حقي ييوق الشي ييعوب األصي ييلية
(أرمينيا)؛
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 175-102ىق يرار تش يريا يعتييرف بحييق مجتمعييات الشييعوب األصييلية فييي التعبييير
عن رأيها وفي ىجراء مشاورات معها (لبنان)؛
 176-102مضي يياعفة الجهي ييود الهادفي يية ىلي ييى صي ييو بروتوكي ييوالت إلعمي ييال حي ييق
الشعوب األصلية في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (الفلبين)؛
 177-102ىنشيياء آلييية قانونييية تمت ين مجتمعييات الشييعوب األصييلية ميين حماييية
أراضيها والمطالبة بها (لبنان)؛
 178-102معالج يية مطالب ييات الش ييعوب األص ييلية القا م يية بخص ييوص األراض ييي
وضمان وضا حد للتمييز ضد مجتمعات الشعوب األصلية الريفية (أستراليا)؛
 179-102تنفيذ أحتيا محتمية البليدان األمريتيية لحقيوق اإلنسيان بخصيوص
المطالبات المتعلقة باألراضي المقدمة من جماعتي الشعوب األصلية ياكاي أكسا
وساهوياماكس تنفيذا سريعا وفعاالا (كندا)؛
 180-102اتخاذ تدابير إلنفياذ أحتيا محتمية البليدان األمريتيية بشيأن حقيوق
الشعوب األصلية (كوستاريتا)؛

 181-102ىنش يياء س ييجل ل راض ييي ش ييامل وغي يير قاب ييل للتزيي ييف لتمت ييين أفي يراد
مجتمع ييات الش ييعوب األص ييلية م يين ام ييتالك س ييندات قانوني يية ألراض ييي أج ييدادهت،
حسب ما أوصي به سابق ا (ألمانيا)؛
 182-102حماييية حقييوق مجتمعييات الشييعوب األصييلية فيمييا يتعلييق باسييتغالل
أراضيها واالستفادة منها (لبنان)؛
 183-102تنفيي ييذ تش ي يريا يقي يينن الحمايي يية المتفولي يية في ييي اتفاقيي يية عي ييا 1954
المتعلقة بوضا األشخاص عديمي الجنسية في التشريا الوطني (البرتغال)؛
 184-102ىعمي ييال ىج ي يراء لتحديي ييد حالي يية انعي ييدا الجنسي ييية مي يين أجي ييل حمايي يية
األشخاص عديمي الجنسية الذين ليسوا الج ين (البرتغال)؛
 185-102مواصييلة القيييا بخطييوات لضييمان تنفيييذ خطيية التنمييية الوطنييية حتييى
عييا  2030تنفيييذا كييامالا وفعيياالا ميين أجييل محاربيية الفقيير ،وال سيييما فييي المنيياطق
الريفية (سنغافورة)؛
 186-102ضمان تنفيذ المعايير البي ية لحماية البي ة (مصر)
 -103تي ييرش ب ي يياراغواي أن التوصي يييات  2-102و 5-102ىل ي ييى  9-102و11-102
و 12-102و 14-102ىلييى  18-102و 20-102ىلييى  27-102و30-102
ىل ييى  33-102و 35-102ىل ييى  47-102و 49-102و 51-102ىل ييى 61-102
و 66-102ىلي ييى  75-102و 77-102ىلي ييى  87-102و 90-102ىلي ييى 93-102
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و 95-102ىلي ي ي ي ييى  101-102و 103-102و 104-102و 106-102ىلي ي ي ي ييى
 111-102و 113-102ىلي ي ي ي ي ييى  115-102و 118-102ىلي ي ي ي ي ييى 121-102
و 123-102ىلي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى  125-102و 129-102و 131-102و133-102
و 135-102و 137-102ىل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى  141-102و 143-102و144-102
و 146-102و 149-102و 151-102ىلي ييى  153-102و 155-102ىلي ييى
 158-102و 161-102ىل ي ي ي ييى  164-102و 166-102ىل ي ي ي ييى 170-102
و 172-102و 173-102و 175-102و 176-102و 178-102ىل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى
 184-102و 186-102قد نفذت بالفعل أو أنها قيد التنفيذ
 -104وسييتنظر بيياراغواي فييي التوصيييات التالييية وسييتقد ردا بشييأنها ،ولتيين فييي موعييد
أقص يياه الت يياريت ال ييذي س ييتعقد في ييه ال ييدورة الثاني يية والثالث ييون لمجل ييس حق ييوق اإلنس ييان أي
حزيران/يونيه :2016
 1-104دعوة لجنة مستقلة للتحقيق في جميا االدعاءات المعقولة المتعلقة
بانتهاكات حقوق اإلنسان التي وقع في ىطار ىجراءات ىنفاذ قيانون  2012فيي
مارينا كويه (الواليات المتحدة األمريتية)
 -105والتوصيات المبينة أدناه ال تحظى بتأييد باراغواي وبالتالي تت أخذ العلت بها:
1-105

التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل (غانا)؛

 2-105النظيير فييي سييحب تحفظهييا علييى المييادتين  76و 77ميين االتفاقييية
الدولية بشأن حماية حقوق جميا العمال المهاجرين وأفراد أسرهت (الفلبين)؛
3-105

ىصال قوانينها العقابية المناهضة لإلجهاض (أستراليا)؛

 4-105ىبط ييال التشي يريا ال ييذي يج يير النس يياء والبن ييات الل ييواتي يق ييدمن عل ييى
اإلجهياض ،وكييذلك مقيدمي الرعاييية الصييحية اليذين يقومييون بمثيل هييذه الخييدمات،
واتخاذ تدابير إلتاحة ىجراء عمليات ىجهاض قانونية وآمنية فيي حيالتي االغتصياب
أو سييفا القربييى علييى األقييل ،وفييي الحيياالت التييي تتييون فيهييا حييياة أو صييحة األ
معرضيية للخطيير أو عنييدما يتشييف تشييخيص الجنييين أوجييه قصييور صييحية خطيييرة
(النمسا)؛
 5-105ىبطي ييال التش ي يريا الي ييذي يجي يير اإلجهي يياض وضي ييمان ىمتانيي يية ىج ي يراء
ىجهاض قانوني وآمن لضحايا االغتصاب وسفا القربى ،في الحاالت التي تتيون
فيها حياة أو صحة المرأة معرضة للخطير أو عنيدما ال يتيون الجنيين قيابالا للحيياة
(سلوفينيا)؛
 6-105ىنشاء األحتا القانونية التي تبي اإلجهياض وتطبيقهيا فعليي ا ،وذليك
فييي الحيياالت التييي يتييون فيهييا الحمييل ناجم ي ا عيين االغتصيياب أو سييفا القربييى،
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أو عندما يثب أن الجنيين غيير قابيل للحيياة ،أو عنيدما تتيون حيياة أو صيحة األ
معرضة للخطر (سويسرا)
 -106وفيما يتعلق بالتوصية  1-105التي قدمتها غانا ،تفيد باراغواي بأنها دولة طيرف
فييي البروتوكييول االختييياري التفاقييية حقييوق الطفييل المتعلييق باشييتراك األطفييال فييي النزاعييات
المسييلحة والبروتوكييول االختييياري التفاقييية حقييوق الطفييل المتعلييق ببيييا األطفييال واسييتغالل
األطفييال فييي البغيياء وفييي المييواد اإلباحييية وقييد وقع ي أيض ي ا علييى البروتوكييول االختييياري
التفاقية حقوق الطفل المتعلق بتجراء تقديت البالغات
 -107وفيما يتعلق بالتوصية  2-105التي قدمتها الفلبيين ،تفييد بياراغواي بأنهيا ليت تبيد
أييية تحفظييات علييى المييادتين  76و 77ميين االتفاقييية الدولييية بشييأن حماييية حقييوق جميييا
العمال المهاجرين وأفراد أسرهت
 -108وفيمي ي ييا يتعلي ي ييق بالتوصي ي يييات  3-105و 4-105و 5-105و 6-105التي ي ييي
قدمتها أستراليا والنمسا وسلوفينيا وسويسرا ،ترش باراغواي أن هذه التوصيات ال تتفيق ميا
الدسييتور الييوطني (المييادة  )4ومييا االلتزامييات التييي قييدمتها بيياراغواي عنييدما صييدق علييى
االتفاقية األمريتية لحقوق اإلنسان (المادة  )4وما التشريا الوطني
 -109وجميييا االسييتنتاجات و/أو التوصيييات الييواردة فييي هييذا التقرييير تعبيير عيين موقييف
الدوليية (الييدول) التييي قييدمتها و/أو الدوليية موضييوع االسييتعراض وال ينبغييي أن يفهييت أنهييا
تحظى بتأييد الفريق العامل كتل
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المرفق
تشتيلة الوفد
The delegation of Paraguay was headed by H.E. Ambassador Óscar Cabello
Sarubbi, Deputy Minister of Foreign Affairs, and composed of the following members:
• S.E. Guillermo Sosa, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
• S.E. Héctor Cárdenas, Ministro Secretario Ejecutivo - Secretaría de Acción Social
• S.E. Rocío Florentín, Ministra Secretaria Ejecutiva - Secretaría Nacional por los
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
• S.E. Carlos Zárate, Ministro Secretario Ejecutivo - Secretaría Nacional de la Niñez
y la Adolescencia
• S.E Embajador Juan Esteban Aguirre, Representante Permanente del Paraguay ante
las Naciones Unidas y Organismos Especializados
• Ministro Juan Miguel González Bibolini, Director General de Derechos Humanos
del Ministerio de Relaciones Exteriores
• Embajador Carlos Fleitas, Jefe de Gabinete de la Secretaría Técnica de
Planificación
• Sr. Ricardo González, Director General de Gabinete de la Secretaría Nacional de la
Niñez y la Adolescencia
• Sra. María José Méndez, Directora General de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia
• Sra. Dalila Zarza, Directora General de Planificación del Ministerio de Educación
y Culto
• Sr. Víctor Thomas, Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social
• Sra. Nury Montiel, Directora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de
Justicia
• Sra. Tania Abdo, Asesora de la Comisión de la Cámara de Diputados
• Sra. Belén Morra Alvarenga, Jefa del Departamento de Informes a Órganos de
Tratados y Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores
• Sr. Andrés Ramírez, Jefe de Departamento de Derechos Humanos de la Corte
Suprema de Justicia
• Sra. Laura Bordón, Jefa de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de
Salud y Bienestar Social
• Sra. Verónica López, Jefa del Departamento de Normas Internacionales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
• Sra. Carmen Orlandini, Técnica del Instituto Paraguayo del Indígena
• Sr. Jorge Brizuela, Misión Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y
Organismos Especializados
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• Sr. Miguel Candia, Misión Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y
Organismos Especializados
• Oficial Raquel Pereira, Misión Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas
y Organismos Especializados
• Sr. Juan Alberto Guzmán, Técnico de la Unidad General de Derechos Humanos del
Ministerio de Relaciones Exteriores
• Srta. Ximena Abente, Misión Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y
Organismos Especializados.
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