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 مقدمة  
عقـــد الفريـــق العامـــال املعـــا بالســـتعراض الـــدورج الشـــامال  املنشـــ   وجـــب  ـــرار  لـــ   -1

 11   دورته السـابعة عشـرة ا الفـمة مـن1001حزيران/يونيه  11املؤرخ  5/1حقوق اإلنسان 
الـة حقـوق اإلنسـان ا . واستعرضت ح1013تشرين الثاين/نوفمرب  1تشرين األول/أكتوبر إىل 

. وتــــرأس الســــيد 1013تشــــرين األول/أكتــــوبر  13املكســــيا ا ا لســــة اعامســــة املعقــــودة ا 
خوسيه أنطونيو ميادج كوريربينيا  وزير الشـؤون اعارجيـة  وفـد املكسـيا. واعتمـد الفريـق العامـال 

 .1013كتوبر تشرين األول/أ 15هذا التقرير بش ن املكسيا ا جلسته العاشرة املعقودة ا 
  اختار  لـ  حقـوق اإلنسـان فريـق املقـررين التـا  1013كانون الثاين/يناير   14وا  -1

فاســـو وا ميوريـــة التشـــيكية  )اجملموعـــة الثةثيـــةري لتيســـ  اســـتعراض احلالـــة ا املكســـيا  بوركينـــا
 وكازاخستان.

  16/11 لقـرارمـن مرفـق ا 5والفقـرة  5/1من مرفق القرار  15وعمةا ب حكام الفقرة  -3
 صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة ا املكسيا 

)أري 15تقريـــــــــــــــــــــر و ا/عـــــــــــــــــــــرض خطـــــــــــــــــــــ  مقـــــــــــــــــــــدم وفقـــــــــــــــــــــاا للفقـــــــــــــــــــــرة  ري )أ 
(A/HRC/WG.6/17/MEX/1 and Corr.1ري؛ 

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان وفقـاا  ري )ب 
 ري؛A/HRC/WG.6/17/MEX/2)بري )15للفقرة 

مـــــــوجز أعدتـــــــه مفوضـــــــية األمـــــــم املتحـــــــدة الســـــــامية حلقـــــــوق اإلنســـــــان وفقـــــــاا  ري )ج 
 ري.A/HRC/WG.6/17/MEX/3)جري )15 للفقرة
وأحيلــت إىل املكســيا عــن  ريــق اجملموعــة الثةثيــة  ائمــة أســ لة أعــد ا مســبقاا أملانيــا   -4

ظمـــــر وأيرلنـــــدا الشـــــمالية  وســـــلوفينيا  والســـــويد  وليوتنشـــــتاين  واململكـــــة املتحـــــدة لربيطانيـــــا الع
علـر  والنرويج  وهولندا. وترد هذه األس لة وردود املكسيا الكتابيـة علـر األسـ لة املقدمـة مسـبقاا 

املو ع الشبك  اعارج  لةستعراض الـدورج الشـامال. وتـرد ملوصـات لةسـ لة اإلضـافية املقدمـة 
بـال األسـود وإسـبانيا ودولـة فلسـط  خةل احلوار التفـاعل  مـن كنـدا وفنلنـدا وأيرلنـدا وإيطاليـا وا 

 وتركيا وأوكرانيا والنمسا وبنغةديش ا الباب الفرع  باء من الفرع أولا من هذا التقرير.
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 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
  ملؤسسات السلطت  التنفيذيـة ضّم وفد املكسيا  برئاسة وزير الشؤون اعارجية  ممثل -5

والتشـــريعية؛ وحـــاكم وليـــة كـــواوية ومنســـق حقـــوق اإلنســـان بـــاملؤ ر الـــو ا للمحـــافظ ؛ وأمـــ  
 املظامل الو ا.

أشــار رئـــي  الوفــد إىل التقـــدم احملـــرز بفاــال التـــزام ا يـــات السياســية الفاعلـــة ا البلـــد و  -6
تعزيز جدول أعماهلا املتعلـق ققـوق اإلنسـان  املـدرج  وعمال اجملتمع املدين و رار الدولة الرام  إىل

 ا امليثاق من أجال املكسيا.
وأشــارت املكســيا إىل التعــديةت الدســتورية الــيت اعتمــدت بشــ ن حقــوق اإلنســان ا  -1

ــــّن دســــتور عــــام  1011عــــام  . 1111وشــــّكلت أكــــرب توســــيع للحقــــوق ا البلــــد منــــذ أن س 
ملنصوص علييا ا املعاهدات الدولية الـيت تعـّد املكسـيا واعمفت اإلصةحات ققوق اإلنسان ا

فييــا؛ واعمفــت  بــادء إعطــاء األوليــة ملصــلحة الفــرد  والعامليــة  والتقدميــة  والــماب   وعــدم   رفــاا 
التجزئة؛ ووّسعت ولية أم  املظامل الو ا؛ وعّززت استقةلية  ـان اايـة حقـوق اإلنسـان علـر 

 الصعيد احملل . 
إصــةن نظــام احلمايــة القاــائية للحقــوق  اإلصــةحات الدســتورية امليمــة أياــاا  ومشلــت -1

)حق املثول أمام  اٍضري. وا أعقاب هذا اإلصةن  بـات باإلمكـان تطبيـق احلمايـة القاـائية ا 
حالت اختاذ السلطات أو عدم اختاذها إجراء علر حنو ينتيا حقوق اإلنسان املنصوص علييـا 

 .ا املعاهدات الدولية
وجيـــرج وضـــع برنـــامج و ـــا حلقـــوق اإلنســـان  شـــاركة اجملتمـــع املـــدين. وســـو  يشـــمال  -1

الربنـــامج التوصـــيات املقدمـــة مـــن تليـــات ومنظمـــات حقـــوق اإلنســـان الو نيـــة والدوليـــة  وكـــذلا 
 املؤشرات واألهدا  الةزمة لقياس التقدم احملرز.

سياســة جديـــدة  1011وأشــار الوفــد إىل أن الســـلطات املكســيكية وضـــعت منــذ عـــام  -10
 حنو شامال ألسباب انعدام األمن. لةمن وإنفاذ القانون بغية التصدج علر

  اعت مد  انون الاـحايا العـام مـن أجـال كفالـة حصـول ضـحايا العنـف 1013وا عام  -11
وانتياكــــــــات حقــــــــوق اإلنســــــــان علــــــــر املســــــــاعدة واحلمايــــــــة والعنايــــــــة والتعوياــــــــات الشــــــــاملة  

 حقو يم.  واسمداد
عةوة علر ذلا  جيرج بـدعم مـن اللجنـة الدوليـة للصـليب األاـر وضـع  ـانون بشـ ن و  -11

 تنظيم استودام القوة العامة. 
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وفيما يتعلق بالقااء العسكرج  أشار الوفد إىل أن املكسـيا أ ـرت ب نـه ل ينبغـ  بـ ج  -13
اكم يكــون النظــر ا  اــايا انتياكــات حقــوق املــدني  مــن اختصــاص احملــأن حــال مــن األحــوال 

 العسكرية. 
وفيمــا يتعلــق قمايــة املــدافع  عــن حقــوق اإلنســان والصــحفي   تقــّر املكســيا ب  يــة  -14

مشــاركة تلــا ا يــات الفاعلــة وتبــدج الحــمام التــام للحــق ا حريــة التعبــ . ومنحــت الســلطات 
رتكبــة ضــد الحتاديــة   وجــب تعــديال دســتورج  ســلطة التحقيــق ا جــرائم انتيــا  حريــة التعبــ  امل

الصـــحفي  أو غــــ هم مــــن األشـــواص أو املرافــــق  وأ نشــــ  مكتــــب املـــدع  اعــــاص املعــــا هبــــذه 
 ا رائم. وعةوة علر ذلا  أنش ت تلية ااية الصحفي  واملدافع  عن حقوق اإلنسان. 

ومشلـت اإلصــةحات التشــريعية الــيت أحاهلــا الــرئي  إىل الربملــان  مبــادرة ترمــ  إىل تعــديال  -15
نون ا نــائ  الحتــادج  هبــد  مواءمــة تعريــف جر ــة الختفــاء القســرج مــع املعــاي  الدوليــة. القــا

وعةوة علر ذلا  ا م ن سحب التحفظ علر اتفا ية البلدان األمريكية بش ن الختفاء القسـرج 
 لةشواص.

  اعت مــــد  ــــانون تســــجيال األشــــواص الغــــائب  أو املوتفــــ   فباتــــت 1011وا عــــام  -16
ة الحتاديـــة ملزمـــة بسنشـــاء ســـجال هلـــؤلء األشـــواص. كمـــا تبـــذل جيـــود ا ســـبيال حتديـــد احلكومـــ

أماكن األشـواص الغـائب  عـن  ريـق مكاتـب إنفـاذ القـانون احملليـة  بالتنسـيق مـع وحـدة البحـ  
 عن األشواص املوتف  التابعة ملكتب املدع  العام الحتادج.

املكسـيا الربنـامج الـو ا لتكـافؤ الفــرص  وفيمـا يتعلـق باملسـاواة بـ  ا نسـ   وضـعت -11
. وإىل جانـب ذلـا  أ حيلـت إىل  لـ  الربملـان 1011-1013وعدم التمييز ضد املـرأة للفـمة 

 مبادرة ترم  إىل إصةن القانون النتوايب لامان املساواة ب  الرجال والنساء.
ات حلقـــوق وســـلطت املكســـيا الاـــوء علـــر اإلجـــراءات املتوـــذة ملنـــع حـــدو  انتياكـــ -11

 املياجرين بالنظر إىل وضعيا كبلد منش  وعبور ومقصد وعودة.
وأبرمت املكسيا اتفا ات من أجال أن تتحول إىل بلد يسـوده املزيـد مـن العـدل ويتمتـع  -11

 بــاحلقوق ذا ــا. وأد  كــال مــن الربملــان واحملكمــة العليــا دوراا  -دون اســتثناء  -فيــه عيــع املــوا ن  
 ة بالتزاما ا الدولية ا  ال حقوق اإلنسان. ا وفاء الدول ميماا 
ول تـــزال املكســـيا تقبــــال عمليـــات الفحـــد الــــدو   كمـــا تشـــيد علــــر ذلـــا الــــدعوة  -10

 الدائمة املوجية إىل اآلليات املتوصصة لةمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية. 
ول  و ـد زار ـا منـذ ومافت ت املكسيا تعاجل التوصيات املقدمة إلييـا ا السـتعراض األ -11
تســع مــن تليــات منظمــة البلــدان األمريكيــة ومنظومــة األمــم املتحــدة  وكــذا مفوضــة  1001عــام 

األمـــم املتحـــدة الســــامية حلقـــوق اإلنســــان. وأعربـــت املكســـيا عــــن تقـــديرها للــــدعم املقـــدم مــــن 
 املفوضة السامية.
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 وردود الدولة موضوع االستعراض التحاور -باء 
ببيانـــات خـــةل جلســـة التحـــاور. وتـــرد التوصـــيات الـــيت  ـــدمت خـــةل  وفـــداا  11أدىل  -11

 ا لسة ا الفصال الثاين من هذا التقرير. 
وبسنشــــاء مكتــــب  1011-1013ورّحبــــت كمبوديــــا باعطــــة اإلةائيــــة الو نيــــة للفــــمة  -13

 املدع  العام اعاص املعا جبرائم انتيا  حرية التعب .
وــذة لاـــمان المتثــال لةلتزامــات الدوليــة علــر الصـــعيد وســ لت كنــدا عــن التــداب  املت -14

 احملل    ا ا ذلا التشاور مع ا يات املعنية  وعن ت ث  هذه التداب .
وأشــادت شــيل   واءمـــة تشــريعات الوليـــات والتشــريعات الحتاديــة مـــن خــةل القـــانون  -15

 النموذج  املتعلق  نع التمييز والقااء عليه.
مبيــــا الاــــوء علــــر تعــــاون املكســــيا مــــع تليــــات اايــــة حقــــوق اإلنســــان وســــّلطت كولو  -16

 وعرضت تبادل جتربتيا بش ن تليات متابعة الستعراض الدورج الشامال. 
ـــــات الختفـــــاء  -11 ـــــوّرال مـــــو ف  حكـــــومي  ا عملي ـــــت سويســـــرا عـــــن  لقيـــــا إزاء ت وأعرب

 القسرج  واستمرار العنف ضد املرأة.
لتزاميـا  كافحـة الفقـر ورّحبـت بوضـع خطـة إةائيـة و نيـة وأشادت ماليزيـا باملكسـيا ل -11

 . 1011-1013للفمة 
وأشــادت  ــربص باملكســيا لـــدورها ا  لــ  حقــوق اإلنســـان ورّحبــت بــاإلعةن عـــن  -11

 املبادء التوجييية املتعلقة باستودام مؤسسات الشر ة للقوة. 
. وأعربــت عــن  لقيــا 1011م وأشــادت ا ميوريــة التشــيكية بالتعــديةت الدســتورية لعــا -30

 إزاء مواصلة حماكمة العسكري  املتور   ا انتياكات حقوق اإلنسان ا حماكم عسكرية.
وأعربــت الــداةر  عــن  لقيــا إزاء تــ خ  تنفيــذ التعــديال الدســتورج لنظــام العدالــة ا نائيــة  -31

ب ا زيــادة خطــر وضــعف التقــدم احملــرز ا مكافحــة العنــف القــائم علــر نــوع ا ــن    ــا يتســب
انتياكــات حقــوق اإلنســان. ولحظــت أن ار ــان نفــاذ بعــل القــوان  املتعلقــة بــا رائم ا نســية 

 بنم  عيش الاحية ل يتوافق مع املعاي  الدولية.
ولحظت جيبويت التقدم احملرز ا  ـال اايـة حقـوق اإلنسـان  وأعربـت عـن  لقيـا إزاء  -31

 فريق .وضع السكان املنحدرين من أصال أ
وسّلطت إكوادور الاوء علر مكافحـة املكسـيا لنعـدام املسـاواة  وعلـر التقـدم احملـرز  -33

 ا  ا  احلصول علر السكن واحلق ا الغذاء.
ورّحبت مصر  ا تقوم به املكسيا لتعزيـز  ـدرة اللجنـة الو نيـة حلقـوق اإلنسـان وأيّـدت  -34

 جيودها ا سبيال تنفيذ الربامج الو نية.
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ولحظـــت إســـتونيا اإلاـــازات احملققـــة ا  ـــال تعزيـــز املســـاواة بـــ  ا نســـ  وشـــّجعت  -35
 املكسيا علر كفالة التحقيق ا عيع ادعاءات انتيا  حقوق اإلنسان من ِ َبال  وات األمن. 

وس لت فنلندا عن التداب  الرامية إىل ااية املـدافع  عـن حقـوق اإلنسـان والصـحفي    -36
فعات عــن حقــوق اإلنســان واملــدافع  مــن أفــراد الشــعوب األصــلية  والتــداب  الراميــة ولســيما املــدا

 إىل مكافحة اإلفةت من العقاب.
وأشــادت فرنســا بــالتزام املكســيا بــاحمام حقــوق اإلنســان وباــمان احماميــا ا ســياق  -31

 مكافحة انعدام األمن.
ا  ـــــال اإلصـــــةن الدســـــتورج وأعربـــــت أملانيـــــا عـــــن تقـــــديرها للتقـــــدم احملـــــرز  لســـــيما  -31

 وتشريعات ااية ضحايا ا ر ة املنظمة.
وأشـــادت غواتيمـــال باملكســـيا ملـــا أحرزتـــه مـــن تقـــدم ا  ـــال حقـــوق اإلنســـان   ـــا ا  -31

ذلا اعتماد سياسات وخطـ  و نيـة ذات صـلة واختـاذ إجـراءات للتحقيـق ا ا ـرائم املرتكبـة ا 
 حق الصحفي  ومقاضاة ا ناة.

وأشــاد الكرســـ  الرســـو  باملكســـيا ملــا أحرزتـــه مـــن تقـــدم وللتزاميــا بـــ مور منيـــا اايـــة  -40
 املياجرين وكفالة الرفاه ال تصادج والتعليم.

وأشــــادت هنغاريــــا باملكســــيا ملــــا اعتمدتــــه مــــن تعــــديةت دســــتورية تبــــ  التزاميــــا  نــــع  -41
 انتياكات حقوق اإلنسان والتحقيق فييا وضمان املساءلة. 

ورّحبت اهلند باإلصةن التشـريع  واملؤسسـ  والسياسـايت واسـع النطـاق الـذج ن فـذ منـذ  -41
 الستعراض السابق حلالة املكسيا والذج أكد التزاميا ققوق اإلنسان.

وســ لت إندونيســيا عــن كيفيــة اضــطةع املؤسســة الو نيــة حلقــوق اإلنســان وأمانــة املظــامل  -43
 بالتعديةت الدستورية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان. بعمليما علر الصعيد احملل   وأشادت

ووجيــــت عيوريــــة إيـــــران اإلســــةمية النتبــــاه إىل التقـــــارير املتعلقــــة بانتياكــــات حقـــــوق  -44
اإلنســـــان اعاصـــــة بالشـــــعوب األصـــــلية  والتمييـــــز العنصـــــرج  واملعاملـــــة ا الســـــجون  واســـــتغةل 

 ألغراض جتارية. األ فال جنسياا 
لــر تلــا املةحظــات  أوضــال حمــافظ وليــة كــواوية ا يــود الــيت ب ــذلت ا ســبيال ع ورّداا  -45

إعمـــال حقـــوق اإلنســــان َعـــرب ةــــاذج  اـــائية وإداريـــة وسياســــاتية  و اصـــة علــــر صـــعيد الوليــــة 
 والصعيد احملل .

و ـــد و ضـــع ةـــوذج مؤسســـ  علـــر الصـــعيد الحتـــادج ومســـتو  الوليـــات هبـــد  اايـــة  -46
ـــ  نـــة  31ع أحنـــاء البلـــد. وتتمتـــع  ـــان حقـــوق اإلنســـان البـــال  عـــددها حقـــوق اإلنســـان ا عي
 ا  وه  كيانات  انونية مستقلة.بالستقةل التنفيذج وامل
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ويســعر املــؤ ر الــو ا للمحــافظ  إىل تــدعيم اهليكــال الحتــادج ب ليــات د قرا يــة حتــمم  -41
 إلنسان.بالكامال مؤسسات البلد. وتتعاون الوليات علر احمام حقوق ا

وعرض رئي  اللجنة الو نية حلقـوق اإلنسـان التقـدم احملـرز والتحـديات القائمـة. ويتعلـق  -41
أحـــد أوجــــه التقــــدم احملــــرز  نتيجــــة للمةحظــــات والتوصــــيات املقدمــــة ا ا ولــــة األوىل  بنظــــام  

 القااء العسكرج والقااء املدين.
ان تتمثــال ا منــع انتياكــات وأّكــد رئــي  اللجنــة أن أفاــال  ريقــة لصــون حقــوق اإلنســ -41

تلــا احلقــوق مــن خــةل التعلــيم والتــدريب  اللــذين يعــززان  ــدرة املؤسســات. وا هــذا الصــدد  
مليـون شـود  مـن بيـنيم مو فـون عموميــون  1.5  بتـدريب 1011 امـت املكسـيا ا عـام 

سـتفيدين مـن احتاديون ومن البلديات والوليات؛ ومن املتو ع أن يبل  عدد املـو ف  العمـومي  امل
 .1013التدريب مليوين مو ف ا عام 

وأفادت عاـو  لـ  الشـيوخ أكليكـا دج ل بينيـا بـ ن تعريـف  لـ  الشـيوخ للتعـذيب  -50
ـــــــة عليـــــــه.  ـــــــع التعـــــــذيب واملعا ب ـــــــدان األمريكيـــــــة ملن ـــــــوارد ا اتفا يـــــــة البل يســـــــتند إىل التعريـــــــف ال

ـــــة با وحيظـــــر هتمـــــام خـــــاص؛ وجيـــــرج النظـــــر ا األحـــــدا  واأل فـــــال الوحـــــدانيون ا دور الرعاي
ـــــق  صـــــا  الطفـــــال  وضـــــع ـــــق هبـــــذا الشـــــ ن ا إ ـــــار اإلصـــــةن الدســـــتورج املتعل تشـــــريعات تتعل

حلمايــة حقــوق اإلنســان اعاصــة  شــامةا  إصــةن  كــن أن يــوفر للمكســيا نظامــاا  وهــو الفاــلر 
 واملراهق . باأل فال

يتاـــمن إجــــراءات عاعيــــة  وباملثـــال  أكــــدت املمثلـــة مريــــام كردينــــاس أن الدســـتور بــــات -51
تســـمال قمايـــة مـــا يســـمر بـــاحلقوق املشـــاعة  ويكفـــال  ا  ـــال احلقـــوق الجتماعيـــة  احلقـــوق 
األساسية بش ن احلصول علر املاء والغذاء ا يـد. وأفـادت بـ ن املكسـيا تعمـال علـر إدراج حـق 

مــن  تــ م العــامل  ا الحــق املســن  ا احلصــول علــر معــاي مــد  احليــاة ا الدســتور  وكــذلا 
 البطالة.
 وأبد  نائب وزير الداخلية تعليقات بش ن عدد من املسائال اليت أثار ا الوفود. -51
ـــادة  ـــدرة النيابـــة العامـــة علـــر  -53 و ـــد ن شـــر تعـــديال للقـــانون ا نـــائ  الحتـــادج ييـــد  إىل زي

كــانون   1ة مــن الســتجابة  لســيما ا حــالت ا ــرائم املتعلقــة بانتياكــات حريــة التعبــ . وا الفــم 
 451   أد  عمــــال النيابــــة العامــــة إىل إجــــراء1013أيلول/ســــبتمرب  30إىل  1001الثاين/ينــــاير 

حتقيقـاا  314حتقيقاا أولياا ا جرائم متنوعة تتعلق بانتياكات حريـة التعبـ   اكتمـال منيـا مـا  موعـه 
 .تدب اا حلماية ومساعدة الصحفي  املعرض  للوطر 111واعت مد ما  موعه 

وأشار نائب الوزير إىل اعتماد  ـانون إلنشـاء تليـة حلمايـة املـدافع  عـن حقـوق اإلنسـان  -54
والصحفي . و د حصلت اآللية علر ما يكف  من الدعم املا   وع ّززت صفو   لسيا بـ م  
املظـــامل و مثلـــ  ملوتلـــف املؤسســـات احلكوميـــة وممثلـــ  للمجتمـــع املـــدين بغيـــة ضـــمان الفعاليـــة 

 فافية. غ  أنه ما زال من املمكن تكثيف التعاون ب  الكيانات الحتادية.والش
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وأنشـــ   وجـــب القـــانون العـــام للاـــحايا النظـــام الـــو ا للاـــحايا الـــذج يشـــر  علـــر  -55
الــربامج واإلجــراءات الراميــة إىل دعــم الاــحايا علــر الصــعيدين الحتــادج واحمللــ ؛ ويــوفّر صــندوق 

 لةزمة لدعم املبادرات.املساعدة وا رب املوارد ا
وس لت أيرلندا عن ت ث  التداب  ذات الصلة علر عدد حالت اختفـاء األشـواص الـيت   -56

علــــــر مواصــــــلة تنفيــــــذ  ــــــانون اهلجــــــرة كانـــــت موضــــــوع حتقيــــــق وتســــــوية. وشــــــّجعت املكســـــيا 
 هبد  ااية املياجرين والساع  إىل تعزيز حقوق اإلنسان اعاصة هبم. 1011 لعام
ت إيطاليا عما إذا كانت اإلجـراءات ا نائيـة ا ديـدة الـيت تيّسـر التعجيـال بسكمـال وس ل -51

 احملاكمات حتتوج علر ضمانات خاصة بالنساء ضحايا ا رائم.
وأشــــادت اليابــــان بــــالتزام البلــــد املتجــــدد ققــــوق اإلنســــان وبــــا يود الراميــــة إىل تنفيــــذ  -51

 التوصيات املقدمة ا الستعراض األول حلالته.
ولحظـــت كينيـــا التقـــدم احملـــرز منـــذ الســـتعراض األول حلالـــة املكســـيا  هبـــد  تـــدعيم  -51

 الامانات الدستورية واحلقوق واحلريات للجميع.
وأشاد لبنان بالتزام املكسيا  وبدوره علر الصعيد الدو  ا سبيال تعزيز تليات حقـوق  -60

 جملال للما   دماا.اإلنسان. وأشار إىل اإلصةحات الدستورية اليت هّي ت ا
وأشــادت ليبيــا ببــدء نفــاذ اإلصــةحات الدســتورية وباحلمايــة القاــائية وتشــريعات اايــة  -61

 حقوق اإلنسان.
ولحظت ليتوانيا إنشاء تليات ااية املدافع  عن حقوق اإلنسان والصحفي  وأعربت  -61

 ف.عن  لقيا إزاء التقارير املتعلقة  ا يتعرضون له من  ديدات وعن
وأشـــادت تايلنـــد باملكســـيا ملـــا  ـــام بـــه مـــن تعـــديةت دســـتورية  مثـــال  ـــانون الاـــحايا  -63

 ورّحبت بالتزاميا بالقااء علر الفقر. 1013املعتمد ا عام 
ولحظـــت الســـويد اســـتمرار ممارســـة التعـــذيب علـــر نطـــاق واســـع و ـــاهرة اإلفـــةت مـــن  -64

 لتحسينات املدخلة علر التشريعات.العقاب علر ا رائم املرتكبة ا حق الصحفي  رغم ا
وأشادت موريشيوس بطريقـة املكسـيا ا التعامـال مـع املسـائال املتعلقـة بالعدالـة وحقـوق  -65

 اإلنسان والقااء علر التمييز.
و لــب ا بــال األســود إىل املكســيا تقــدن تفاصــيال عــن التعــديةت الدســتورية املتصــلة  -66

الو نيـة حلقـوق اإلنسـان  وعـن دور املؤسسـات العامـة  ققوق اإلنسان  وعن مد  فعالية اللجنـة
 املستقلة املعنية ققوق اإلنسان.

وأعربــت نيكــاراغوا عــن  لقيــا إزاء ا ــرائم الــيت تســتيد  امليــاجرين  واعترب ــا مشــكلة  -61
 معّقدة تفا ميا ا رائم عرب الو نية كالجتار بالبشر.
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حفي  واملــــدافع  عــــن حقــــوق اإلنســــان وأعربــــت هولنــــدا عــــن  لقيــــا إزاء العنــــف بالصــــ -61
 والنساء  وأشارت إىل أن احلصول علر خدمات اإلجياض امل مون ل يزال غ  كاٍ .

ورّحبت باراغواج  نال معاهدات حقوق اإلنسان صفة دستورية وبتنفيذ الربنامج الو ا  -61
 حلقوق اإلنسان.

ــــة حلقــــوق وأشــــاد املغــــرب بالتعــــديةت الدســــتورية ورّحــــب بتنقــــيال و  -10 ــــة اللجنــــة الو ني لي
 اإلنسان.

يــــا بــــالنيج القــــائم علــــر املشــــاركة املعتمــــد ا إعــــداد تقريــــر الســــتعراض   وأشــــادت نيج -11
 الدورج الشامال وبالتقدم احملرز ا تعزيز حقوق اإلنسان واايتيا.

ولحظـت النــرويج اسـتمرار العنــف بالصـحفي  واملــدافع  عـن حقــوق اإلنسـان وأعربــت  -11
 لقيــا لةنتياكــات اعطــ ة حلقــوق اإلنســان الــيت يتعــرض هلــا امليــاجرون غــ  احلــامل  وثــائق عــن 
 هوية.
وأشادت عمان بـا يود الـيت تبـذهلا املكسـيا مـن أجـال إدمـاج حقـوق اإلنسـان ا دسـتورها  -13

 وباملبادرات الرامية إىل القااء علر ا وع والفقر وضمان املساواة ب  الرجال والنساء.
ورّحبت باكستان بتعزيـز  ـدرة اللجنـة الو نيـة حلقـوق اإلنسـان وأشـادت بعمليـة التشـاور  -14

 الواسعة.
ورّحبت نيوزيلندا بالقانون العام إلدماج األشواص ذوج اإلعا ة وبسنشاء اجملل  الو ا  -15

 للنيوض باألشواص ذوج اإلعا ة وإدماجيم.
  1011-1013للفــمة  طــة اإلةائيــة الو نيــةورّحبــت دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات باع -16

 اليت تامنت خطوال عمال تتوافق واملعاي  الدولية حلقوق اإلنسان.
وأشادت الفلب  بالتعديةت الدستورية وأعربـت عـن تقـديرها للشـراكة مـع املكسـيا ا  -11

 سبيال تنفيذ مبادرات  د  إىل النيوض ققوق املياجرين.
  أفــــاد ممثــــال وزارة الــــدفاع بــــ ن الدســــتور يــــند علــــر أن القاــــاء علــــر املةحظــــات ورّداا  -11

العســكرج ســلطة  اــائية متوصصــة. وبــّ  أن القاــاء العســكرج ييــد  إىل حفــظ الناــباال 
  وأن وجــوده ل ينبغـ  أن يســمال ألفــراد القــوات املســلحة بــاإلفةت العسـكرج  وأنــه لــي  امتيــازاا 

 من العقاب.
ول توصــيات بشــ ن كفالــة التحقيــق ا عيــع النتياكــات و  ــّدمت أثنــاء الســتعراض األ -11

 اليت يرتكبيا أفراد القوات املسلحة والبت فييا ضمن نظام القااء املدين.
. فقـد أصـدرت حمكمـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان و ال إن الوضع خمتلف حاليـاا  -10

القاـاء العسـكرج ختـالف التفا يـة )أري مـن  ـانون  ثانيـاا  - 51رأت فييا أن املادة   رارات خمتلفة
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األمريكيــة حلقــوق اإلنســان  إذ  ــنال القاــاء العســكرج وليــة علــر ا ــرائم الــيت يرتكبيــا املو فــون 
 للمعاي  الدولية. العسكريون ا حق مدني   وهو أمر ينبغ  التصدج له وفقاا 

ان الـــــيت ومل يعـــــد نظـــــام القاـــــاء العســـــكرج ينظـــــر ا  اـــــايا انتياكـــــات حقـــــوق اإلنســـــ -11
ارتكاهبـــا مـــن  بـــال مــو ف  عســـكري  ا حـــق مـــدني ؛ وحتــال كـــال  اـــية منيـــا إىل نظـــام  يــّدعر

 القااء املدين.
بـ ن احلـب  الحتيـا   موضـوع نقـاي ا ا معيـة الو نيـة  بروفيكتيمـاوأفاد ممثال منظمة  -11

لقـوج بتـوف  علر الصعيد الحتـادج وبعـل الوليـات. ول يعـز  ذلـا فقـ  إىل التـزام املكسـيا ا
إىل التسـليم بـ ن هـذا  ااية كاملة لكرامة البشر  ولسيما حلقوق احملتجـزين اإلجرائيـة  وإةـا أياـاا 

حلمايـــة احليـــاة و اـــع  احتيا يـــاا  التـــدب  ينبغـــ  أل يطبـــق إل ا  ـــرو  اســـتثنائية باعتبـــاره تـــدب اا 
 ملرا بة  اائية ولر ابة هي ات حقوق اإلنسان.

بـــ ن مســـ لة التعـــذيب تشـــكال أحـــد التحـــديات الرئيســـية  وأكـــد التـــزام البلـــد وأ ـــّر الوفـــد  -13
بــالنظر ا توصــيات  نــة مناهاــة التعــذيب واهلي ــات الو نيــة والدوليــة األخــر  حلقــوق اإلنســان. 
وسّلم ب  ية اختاذ إجراءات ملنع حالت التعذيب وغ ه من ضروب املعاملة القاسـية والةإنسـانية 

 فييا والقااء علييا ومعا بة املتور   فييا. وامليينة والتحقيق
وأعربـــت بولنـــدا عـــن  لقيـــا إزاء اإلفـــةت مـــن العقـــاب علـــر ا ـــرائم وإزاء املوـــا ر الـــيت  -14

 يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون ونشطاء املنظمات غ  احلكومية.
ض األول ورّحبـــــت بالتـــــداب  وأشـــــارت الربتغـــــال إىل التوصـــــيات املقدمـــــة أثنـــــاء الســـــتعرا -15

إىل العنـف بــاملرأة وإىل  ـانون اايــة  املعتمـدة ملنــع أعمـال التعــذيب وسـوء املعاملــة. وأشـارت أياــاا 
 املدافع  عن حقوق اإلنسان والصحفي .

وسّلطت عيورية كوريا الاوء علر ا يود الرامية إىل إصةن النظام القاائ  والقـانوين  -16
 حكومية. ون  وإىل اعطة اإلةائية الو نية اليت جتعال من حماربة الفقر أولويةوتعزيز سيادة القان

ورّحبت تون  باإلصةحات الدستورية والتشـريعية ا  ـال حقـوق اإلنسـان. وشـّجعت  -11
املكسيا علر مواصلة جيودها ا سبيال مكافحة التمييز ضد املرأة ا املنا ق الريفيـة وا احليـاة 

 السياسية.
شاد الحتاد الروسـ  بـاعطوات املتوـذة للنيـوض ققـوق اإلنسـان بواسـطة التشـريعات وأ -11

 وتنفيذ توصيات الستعراض الدورج الشامال.
ورّحبــت روانــدا باعتمــاد املوطــ  الصــح  الشــعا والتعــديةت الدســتورية  ــا فييــا تلــا  -11

 الرامية إىل حتس  نوعية التعليم اإللزام .
علــر املعاهــدات الدوليــة حلقــوق  دســتورياا  صــةحات الــيت أضــفت  ابعــاا وأشــادت صــربيا باإل -10

 اإلنسان  وبا يود الرامية إىل مواءمة نظام العدالة ا نائية والتشريعات مع اإلصةن الدستورج.
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ورّحبت س اليون ببدء نفاذ التعـديةت الدسـتورية وبامليثـاق مـن أجـال املكسـيا وخمطـ   -11
 ملراكز القاائية اعاصة بالنساء.الت م  الصح  الشعا وا

ولحظت سنغافورة مع التقـدير مـا أ حـرز مـن تقـدم ا تعزيـز األمـن العـام واحـمام سـيادة  -11
 القانون. ولحظت كذلا أموراا منيا ا يود املبذولة ا  ال مكافحة الجتار بالبشر.

ــــت ســــلوفاكيا بالتعــــديةت التشــــريعية واملؤسســــية املعتمــــدة م -13 ــــذ الســــتعراض الســــابق. ورّحب ن
 .1011-1013ورّحبت با يود الرامية إىل وضع برنامج و ا حلقوق اإلنسان للفمة 

وأشــادت ســلوفينيا باملكســيا لتعاوآــا مــع تليــات حقــوق اإلنســان واملفوضــية الســامية   -14
 وملسا تيا ا عمال  ل  حقوق اإلنسان. وأعربت  دداا عن  لقيا بش ن العنف بالنساء.

ولحظ جنوب السودان ما حتقق من تطورات إجيابية وأ ر علماا بتنفيذ توصـيات مقدمـة  -15
 ا الستعراض األول.

وســــ لت إســــبانيا عمــــا إذا كــــان نظــــام العدالــــة ا نائيــــة ا ديــــد  ــــد أدخــــال تــــداب  خاصــــة  -16
 ل.باألشواص احملتجزين ذوج اإلعا ات الذهنية لكفالة حقو يم وضمان مقاضا م وفق األصو 

وأشــادت ســرج لنكــا باكفــاض عجـــز اعــدمات الجتماعيــة وبالتقــدم احملــرز ا اايـــة  -11
 حقوق املياجرين وبتعميم التعليم البتدائ .

و لبت دولة فلسط  معلومات عن التنسيق ب  اللجنة الو نية حلقـوق اإلنسـان و ـان  -11
 .1011الوليات. وأشادت باإلصةن الدستورج الذج أ جرج ا عام 

ولحظــــت ملــــديف اعتمــــاد القــــانون العــــام للمســــاواة بــــ  النســــاء والرجــــال  وشــــّجعت  -11
 املكسيا علر حتس  التداب  الرامية إىل التصدج للتمييز املستمر ضد النساء.

ورّحبــت كوســتاريكا باإل ــار القــانوين ا ديــد املتعلــق بــاهلجرة وبــس رار الدســتور للحــق ا  -100
 بي ة صحية.

ّحبت كوبـا  ـا أحرزتـه املكسـيا مـن تقـدم وبالتـداب  الراميـة إىل تعزيـز حقـوق سـكاآا ور  -101
 واايتيا.
بتنفيذ إجراء احلماية وشّجعت املكسـيا  اا سةفية سابقو وأشادت عيورية مقدونيا اليوغ -101

 علر مواصلة جيودها ا سبيال القااء علر الفقر.
ــــــــوأشــــــــارت ترين -103 ــــــــة إىل  اهبــــــــة داد وتوبــــــــاغو باإلصــــــــةن الي دســــــــتورج وبــــــــا يود الرامي
 بالبشر. الجتار
وأحا ــــت رومانيــــا علمــــاا بالتقــــدم احملــــرز وكــــذلا بالتحــــديات املتبقيــــة وبر يــــة احلكومــــة  -104

ا ديدة مـن أجـال معا ـة تلـا التحـديات. وهنّـ ت املكسـيا علـر انفتاحيـا وتعاوآـا الكبـ  مـع 
 اإلجراءات اعاصة حلقوق اإلنسان.
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ت تركيا معلومات عما تتوذه السلطات من إجراءات علر صعيد الوليـات وعلـر و لب -105
 الصعيد احملل  من أجال تعزيز حقوق اإلنسان واايتيا. 

وا محــت تركمانســتان أن تواصــال املكســيا تشــجيع التعلــيم والتــدريب ا  ــال حقــوق  -106
ياسية الكرب  امليثاق من أجال اإلنسان علر الصعيد الو ا وأعربت عن تقديرها لتو يع القوة الس

 املكسيا.
ورّداا علـــر التعليقـــات اإلضـــافية  أفـــاد نائـــب وزيـــر الشـــؤون اعارجيـــة بـــ ن عيـــع القاـــاة  -101

مطــالبون  وفقــاا ل صــةن الدســتورج  باــمان  -علــر الصــعيد الحتــادج واحمللــ   -املكســيكي  
ع القانون الدو  حلقوق اإلنسـان علـر توافق القرارات ل مع القانون الو ا فحسب وإةا أيااا م

 النحو املنصوص عليه ا املعاهدات اليت تدخال املكسيا  رفاا فييا.
ــــا  -101 مــــؤخراا أن تكــــون عيــــع  -بصــــفتيا احملكمــــة الدســــتورية  -و ــــد  ــــّررت احملكمــــة العلي

ا الـيت األحكام القاائية الصادرة عن حمكمـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان  حـق ا القاـاي
ل تكــون املكســيا فييــا  رفــاا متنازعــاا  أحكامــاا ملزمــة. وبــدمج األحكــام القاــائية الصــادرة عــن 
حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان  بات باستطاعة املكسيا أن تدمج ا القانون الـو ا 

 مصادر أخر  للقانون الدو  عةوة علر املعاهدات.
عــدد مـن التحفظــات علـر صــكو  حقـوق اإلنســان   وسـّل  الوفــد الاـوء علــر سـحب -101

 وهو إجراء متوذ ا إ ار وفاء الدولة بالتزاما ا الدولية. 
و صـــوص األشـــواص ذوج اإلعا ـــة  أحـــرزت املكســـيا تقـــدماا كبـــ اا باعتمـــاد  ـــانون   -110

و نيــــ  ا هــــذا اجملــــال  يتوافــــق أحــــدثيما عيــــداا توافقــــاا تامــــاا مــــع اتفا يــــة حقــــوق األشــــواص 
 اإلعا ة. وجذ

وكّررت املكسيا توجيه دعو ا الدائمة واملفتوحة إىل عيع اآلليـات واإلجـراءات اعاصـة  -111
 التابعة جملل  حقوق اإلنسان.

وأ ــّر نائــب املــّدع  العــام باــرورة زيــادة أو بنــاء القــدرات مــن أجــال التصــدج علــر حنــو  -111
ـــــع هلـــــذا الغـــــ ـــــة ســـــليم وعاجـــــال ملشـــــكلة اختفـــــاء األشـــــواص؛ وو ّ  رض اتفـــــاق تعـــــاون مـــــع اللجن

  أنشـ  فريـق عامـال رفيـع املسـتو  ياـم 1013شـباال/فرباير  11للصـليب األاـر. وا  الدولية
عيـــع مؤسســـات األمـــن العامـــة للحكومـــة الحتاديـــة ليتـــوىل وضـــع سياســـة موّحـــدة للبحـــ  عـــن 

 األشواص املوتف .
لتفا يـة الدوليـة  وتكثيـف وتشمال  الت عمـال الفريـق العامـال مواءمـة التشـريعات مـع ا -113

تكنولوجيــــات املعلومــــات إىل احلــــد األ صــــر لوضــــع  اعــــدة بيانــــات موحــــدة  وتــــوف  املزيــــد مــــن 
 القدرات واملوارد ا  ال علم الطب الشرع .
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وأنشـــــ ت ا مكتـــــب املــــــدع  العـــــام للمكســـــيا وحــــــدة متوصصـــــة ا البحـــــ  عــــــن  -114
الحتادية من أجال وضع خطة و نيـة موحـدة  األشواص املفقودين. وتتعاون الوحدة مع النيابات

 للبح  عن األشواص املفقودين.
وس لت أوكرانيا عن التداب  الو ائية اعاصة املزمـع اختاذهـا ا إ ـار الربنـامج الـو ا ملنـع  -115

 ري.1011التمييز والقااء عليه )
ـــــــة املتحـــــــدة جيـــــــود املكســـــــيا ا اجملـــــــالت ال تصـــــــا -116 دية ولحظـــــــت اإلمـــــــارات العربي

 والجتماعية والثقافية  ومنيا علر سبيال املثال إعطاء األولوية حملاربة الفقر.
وحثــــت اململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــر وأيرلنــــدا الشــــمالية املكســــيا علــــر إعطــــاء  -111

األولوية حلقوق اإلنسان ا امليثاق من أجال املكسيا  وأعربت عن  لقيا بش ن القيود املفروضـة 
 تعب   إىل جانب اإلفةت من العقاب والفساد.علر حرية ال

وأشادت الوليات املتحدة األمريكية بالتشـريعات الـيت اعتمـدت مـؤخراا حلمايـة املـدافع   -111
عـــن حقـــوق اإلنســـان. وشـــّجعت علـــر اإلســـراع ا اعتمـــاد تشـــريعات بشـــ ن التعـــديةت احلديثـــة 

 لقانون القااء العسكرج. 
علـــــر اإلصـــــةحات الـــــيت أضـــــفت  ابعـــــاا دســـــتورياا علـــــر  وســـــّلطت أوروغـــــواج الاـــــوء -111

 معاهدات حقوق اإلنسان  وعلر السياسات املستمدة من امليثاق من أجال املكسيا.
وأعربت أوزبكستان عن  لقيا إزاء حقوق الشعوب األصلية  والحتجاز رهن احملاكمة   -110

رج املتصــــلة بعصــــابات الشــــر ة  وحــــالت الختفــــاء القســــأفــــراد واســــتودام التعــــذيب مــــن  بــــال 
 املودرات.

ورّحبــت عيوريــة فنــزوية البوليفاريــة بالتعــديال الدســتورج الــذج يــدمج حقــوق اإلنســان  -111
 املنصوص علييا ا املعاهدات الدولية  كما رّحبت باعتماد عدد من الربامج الجتماعية.

يع  واملؤسســ  نــام باملكســيا ملــا أحرزتــه مــن تقــدم ا اإلصــةن التشــر  تيــوأشــادت في -111
 املتعلق باآلليات الو نية حلقوق اإلنسان.

ولحـــــــــظ الـــــــــيمن إعطـــــــــاء األولويـــــــــة لصـــــــــياغة برنـــــــــامج و ـــــــــا حلقـــــــــوق اإلنســـــــــان  -113
  والتعـديةت الدسـتورية الراميــة إىل النيـوض بـالتعليم األساسـ  والتنــوع 1011-1013 للفـمة

 الثقاا والتكافؤ ا احلقوق.
هبــد   مــؤخراا الــذج اعتمــد  ا ا أن يفاــ  اإلصــةن القاــائ وأعربــت ا زائــر عــن أمليــ -114

 املتعلق بالجتار بالبشر إىل نتائج شاملة وإجيابية. 1011حتس  الوصول إىل العدالة و انون عام 
وســّلطت األرجنتــ  الاــوء علــر اإلصــةحات الــيت أد ــت مفيــوم حقــوق اإلنســان ا  -115

 حة الختفاء القسرج. الدستور ورّحبت بالتداب  املتوذة ملكاف
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وســـ لت أســـماليا عـــن التعـــاون بـــ  اللجنـــة الو نيـــة حلقـــوق اإلنســـان و ـــان الوليـــات.  -116
 إىل تدريب النواب العام  والشر ة وإىل استودام احلب  الحتيا  . نتباه ووّجيت ال

وســــ لت الّنمســــا عــــن اســــتمرار اإلفــــةت مــــن العقــــاب علــــر ا ــــرائم املرتكبــــة ا حــــق  -111
الصـــحفي . و لبـــت معلومـــات عـــن تنفيـــذ القـــانون العـــام املتعلـــق بتمتـــع النســـاء قيـــاة خاليـــة مـــن 

 العنف وعن التداب  املتوذة ملعا ة الت خ  ا اإلجراءات ا زائية. 
و لت أذربيجان  لقة بش ن كيفية التحقيـق ا حـالت التعـذيب ا البلـد وبشـ ن نظـام  -111

 نجان البلد ا حماربة الفقر وا وع. العدالة ا نائية. وأشادت ب
وأحا ــت بــنغةديش علمــاا بقــانون اهلجــرة و لبــت إىل املكســيا بعــل املعلومــات عــن  -111

 اإلجراءات املتوذة ا سياق حظر العقاب البدين. 
وأعربــت بلجيكــا عــن  لقيــا إزاء حالــة الصــحفي   رغــم إنشــاء اآلليــة الحتاديــة حلمايــة  -130

 .1011ق اإلنسان والصحفي  ا عام املدافع  عن حقو 
ولحظت ب و التقدم احملرز وعرضت تقاسم جتربتيا مـع املكسـيا بشـ ن كيفيـة تشـجيع  -131

 مشاركة الشعوب األصلية والتشاور معيا. 
ولحظت البوسـنة واهلرسـا تصـديق املكسـيا علـر بروتوكـولت دوليـة حلقـوق اإلنسـان  -131

 دستورية. صفةوهن  ا علر منال املعاهدات 
ورّحبــت الربازيــال بتــداب  التحقيــق ا النتياكــات املرتكبــة ا حــق املــدافع  عــن حقــوق  -133

اإلنســـان والصـــحفي  وأعربـــت عـــن  لقيـــا ألن احملـــاكم العســـكرية ل تـــزال خمتصـــة ا بـــت  اـــايا 
 انتياكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبيا مو فون عسكريون.

رز ا تـــوف  اعـــدمات الطبيـــة واألمـــن الجتمـــاع  والســـكن وأ ـــّرت الصـــ  بالتقـــدم احملـــ -134
 والتعليم ا يد وأشادت بربامج التنمية الو نية.

بالنسـاء جبميـع أشـكاله. عـن إدانـة املكسـيا للعنـف رئيسـة معيـد املـرأة الـو ا أعربـت و  -135
ق علــر و ــد أنشــ  إ ــار  اــائ  و ــا ملنــع ا ــرائم ذات الصــلة واملعا بــة علييــا وهــو إ ــار ينطبــ

 صعيد الحتاد والكيانات الحتادية. 
و كــن معيــد املــرأة الــو ا مــن جتميــع األعمــال املنجــزة علــر مســتويات احلكــم الثةثــة.  -136

أو اجملـال  املعنيـة بـالعنف بـاملرأة ومـا يتصـال بـذلا مـن  ـوان  حقق أيااا تكامال نظـم الوليـات و 
 كياناا احتادياا.   31حملية ا 
  بوشــر إصــةن لتاــم  القــانون ا نــائ  الحتــادج جر ــة  تــال اإلنــا . 1011وا عــام  -131

 بروتوكول القااء املراع  للمنظور ا نساين.  1013واعتمد ا ياز القاائ  الحتادج ا عام 
ــــال للتصــــر . و ــــدم الوفــــد  -131 ــــة حقــــاا أساســــياا وغــــ   اب ــــرب الصــــحة ا نســــية واإلاابي وتعت

 لتعزيز حقوق النساء األصليات واحلد من وفيات األميات. معلومات عن ا يود املبذولة
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وأشــار نائــب وزيــر الداخليــة إىل صــعوبة بنــاء دولــة أكثــر عــدلا ومســاواة. وتتنــزل حماربــة  -131
احلملـة أعلـن الـرئي  عـن بـدء الفقر ا صميم جدول أعمال احلكومة. وا إ ـار هـذه السياسـة  

خر ضــمان حصــول املكســيكي  املعــوزين علــر الغــذاء الو نيــة علــر ا ــوع  وهــ  اســماتيجية تتــو 
 واعدمات األساسية كالسكن والتعليم والرعاية الصحية.

و صــوص ا يــود الراميــة إىل مكافحــة الجتــار بالبشــر  أنشــ ت املكســيا  عــةوة علــر  -140
وضــــــع السياســــــات العامــــــة وفريقــــــاا عــــــامةا للتحقيــــــق ا لتعزيــــــز اإل ــــــار القــــــانوين   نــــــة وزاريــــــة 

 حمددة. حالت
ويقر  انون اهلجرة باحلقوق األساسية للمياجرين ا احلصـول علـر الرعايـة الطبيـة وعلـر  -141

. كميـــاجرينخــدمات التعلـــيم املقدمــة مـــن القطــاع العـــام أو اعـــاص بصــر  النظـــر عــن وضـــعيم  
قاــايا ا التطبيــق العدالــة وإضـافة إىل ذلــا  أصــدرت احملكمـة العليــا بروتوكــولا إلرشــاد إجـراءات 

 املتعلقة باملياجرين  بغية ضمان أفاال ااية ممكنة هلم.
وع ـــّ  مســــؤول مكلــــف باــــمان حقــــوق األ فـــال واملــــراهق  امليــــاجرين  و اصــــة غــــ   -141

 املصحوب  منيم واملعرض  عطر الستغةل ا نس  والجتار بالبشر.
ا كــذلا علــر غــ هم مــن وحيــمم مبــدأ عــدم الطــرد  ول يطبــق علــر الةج ــ  فقــ  وإةــ -143

األجانـــب املعرضـــ  للوطـــر أو الـــذين يعتقـــد لســـبب مـــا أآـــم سيتعرضـــون للوطـــر أو للتعـــذيب 
 غ ه من ضروب املعاملة الةإنسانية أو امليينة. أو

ا  وأخ اا  و صوص حقوق الشعوب األصـلية سـلمت املكسـيا باـرورة تعزيـز ا يـود -144
لــــيم الــــيت يواجييــــا الســــكان األصــــليون وا ماعــــات ســــبيال احلــــد مــــن  ــــرو  الفقــــر ونقــــد التع

 األصلية. 
ا اللجنــة الو نيــة لتنميــة الشــعوب األصــلية واملعيــد الــو ا للغــات األصـــلية اشــمكت و  -145

اســــماتيجية لتــــدريب املمعــــ  الفــــوري  باللغــــات األصــــلية واعتمــــادهم ومــــنحيم وضــــع وتنفيــــذ 
اجمللـ  الستشـارج للجنـة أ ـر دل. وإضـافة إىل ذلـا اإلدارة وإ امة العـ ا  شيادات للعمال ا 

فيمـا يشـتمال علـر العمـال ا ـارج األصلية  الشعوب لعقد مشاورات مع  ر  وعاعات  بروتوكولا 
 منا ق الشعوب األصلية.ذات ت ثر علر يتصال باملشاورات املتعلقة  شاريع حمددة شق 

طـــــوات فيمـــــا يتعلـــــق  ســـــ لة ذت خاختـــــن الكيانـــــات الحتاديـــــة إو ـــــال حمـــــافظ كـــــواوية  -146
لتشــــاور مـــع أســــر الاـــحايا ومنظمــــا م؛ لاألشـــواص املوتفــــ   مـــن بينيــــا إنشـــاء أفر ــــة عاملـــة 

واستعراض التقدم احملرز ا التحقيقـات؛ وتكـوين فريـق تشـاورج مسـتقال  ا حالـة كـواوية  ياـم 
وليـــ  ا امليـــدان  هي ـــات اجملتمـــع املـــدين املدافعـــة عـــن حقـــوق اإلنســـان؛ والتحـــاور مـــع خـــرباء د

 وتعريف جر ة الختفاء القسرج؛ وتكثيف التعاون مع احلكومة الحتادية ا ديدة.
 وشكرت املكسيا الوفود علر أس لتيا وتوصيا ا.  -141
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 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
أثنياء جلسية التحياور والمدرجية أدنيا   التي صييت  ستدرس المكسيك التوصيات  -141
عليهيييا ايييي الونييي  المناسيييب  ولكييين ايييي موعيييد أن يييا  اليييدورة الخامسييية اا قدم ردودوسيييت

 .4102والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان المقرر عقدها اي آذار/مارس 
مواصييلة اعييادة النييير اييي جمييي  التحفيييات علييي ال ييكو  الدولييية  -141-1

 لحقوق اإلنسان بهدف سحبها )غواتيماال(؛
ختيييييياري الملحيييييق بالعهيييييد اليييييدولي الخيييييا  تونيييييي  البروتوليييييو  اال -141-1

بييالحقوق االنت ييادية واالجتماعييية وال قااييية والت ييديق علييي  )البرتتييا   والبوسيينة 
 والهرسك(؛

اجيييراء بشييي ن  تونيييي  البروتوليييو  االختيييياري التفانيييية حقيييوق ال فيييل -141-3
 تقديم البالغات والت ديق علي  )البرتتا (؛

مييييين  67والميييييادة  2-44ميييييادة النيييييير ايييييي مونفهيييييا بخ يييييو  ال -141-4
االتفانيييييية الدوليييييية لحمايييييية حقيييييوق جميييييي  العميييييا  المهييييياجرين وأايييييراد أسيييييرهم 

 )بنتالديش(؛
االعتيييراف باخت يييا  اللجنييية المعنيييية باالختفييياء القسيييري  وضيييمان  -141-5

دميييال االتفانيييية ايييي اإلويييار القيييانوني المحليييي  وانشييياء سيييجل رسيييمي ل  يييخا  
ا  اللجنيية المعنييية باالختفيياء القسييري اييي تلقييي المختفييين )ارنسييا(/ نبييو  اخت يي

 كاوى األاراد )اسبانيا(/ االعتراف باخت ا  اللجنة المعنيية باالختفياء القسيري 
 )أوروغواي(؛ 14و 10للمادتين اا واق

االنضيييييمام الييييييي البروتوليييييو  اإلضييييييااي ال ييييياني التفانيييييييات جنيييييييف  -141-6
 )استونيا(؛ 0121 لعام

بشييي ن خفييي  حييياالت انعيييدام  0170نيييية عيييام الت يييديق عليييي اتفا -141-1
 الجنسية )باراغواي(؛

النير اي الت يديق عليي اتفانيية منيمية العميل الدوليية بشي ن تكياا   -141-1
 الفر  والمساواة اي المعاملة للعما  من الجنسين )رواندا(؛

بشي ن العميل  081الت ديق علي اتفانية منيمة العمل الدوليية رنيم  -141-1
   المنزليين )أوروغواي(؛الالئق للعما

__________ 

 مل حترر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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النير اي الت يديق عليي اتفانيية مكااحية التميييز ايي مجيا  التعلييم  -141-10
 )سري النكا(؛

مواصييييلة جهودهييييا ومبادراتهييييا اييييي سييييبيل سيييين التشييييريعات الال ميييية  -141-11
حقيييوق اإلنسيييان وتعزيزهيييا وضيييمان التنميييية االنت يييادية ومسيييتوى معيشييية  لحمايييية
 مان(؛)ع   أاضل
العمييل علييي اإلسييراع اييي تضييمين التشييريعات االتحادييية وتشييريعات  -141-11

 الواليات أحكام ال كو  الدولية  بما ايها نيام روما األساسي )تونس(؛
مواصلة جهودها الرامية الي مواءمة نيام العدالة الجنائية وتشريعاتها  -141-13

 الوونية م  اإلصالحات الدستورية )أولرانيا(؛
صالحات الدسيتورية بتيية صيياغة تشيريعات جنائيية متناسيقة تنفيذ اإل -141-14

 علي ال عيد االتحادي )سلوااليا(؛
لجهود المبذولة م  لجان مجلس الشيوخ المشيترلة المعنيية تسري  ا -141-15

بدراسييات القضيياء والييدااع الييووني والتشييريعات ايمييا يتعلييق باإلسييراع اييي اعتميياد 
ختفيياء القسييري ميي  المعييايير المحييددة اييي اإلصييالا الرامييي الييي مواءميية جريميية اال

 من التقرير ) يلي(؛ 87للفقرة اا االتفانية الدولية ذات ال لة  واق
مواءمية تشيريعاتها الوونييية بالكاميل ميي  االلتزاميات النا يي ة عين نيييام  -141-16

 روما األساسي )استونيا(؛
ة دون استعراض األحكام المتعلقة باالحتجا  الم و  رهن المحالمي -141-11

 صدور نرارات من المحالم والنيابة )االتحاد الروسي(؛
بتنسيييييق التشييييريعات القائميييية.  اعيييياالا اا تنفيييييذ نييييانون الضييييحايا تنفيييييذ -141-11

وادماج أحكام هذا القانون اي نانون اإلجراءات الجزائية الجديد. وضيمان ت بييق 
 هذا القانون علي جمي  المستويات )ارنسا(؛

اإلوار القانوني لمناهضة التعذيب م  المعيايير الدوليية  ضمان توااق -141-11
. وينبتيي يةواليات االتحادالس نبو  اي جمي  الحقوق اإلنسان وت بيق بروتولو  

مني  ممارسية بتيرض ليذلك اإلويار اا ادانة األ يخا  المسي ولين عين التعيذيب واقي
 )ألمانيا(؛ التعذيب مستقبالا 

التعييييذيب بضييييمان توااييييق تعريييييف  متابعيييية توصيييييات لجنيييية مناهضيييية -141-10
مييي  اا تامييياا الوالييييات توااقييييييية وتشيييريعات تشيييريعات االتحادالالتعيييذيب ايييي جميييي  

وب يييياغة نييي  يمنييي  نبيييو  األدلييية المنتزعييية تحييي    المعيييايير الدوليييية واإلنليميييية
 التعذيب اي اجراءات التقاضي )هنتاريا(؛
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لحمايية االجتماعيية وصياغة برامال من أجيل تيواير اهتمامها تك يف ا -141-11
للميييواونين اليييذين يتعرضيييون للتميييييز وأوجييي  انعيييدام المسييياواة االجتماعيييية والتييياء 

 جمي  األحكام التمييزية من تشريعات بع  الواليات )االتحاد الروسي(؛ 
اعتميياد أحكييام نانونييية تكفييل بفعالييية سييالمة المييدااعين عيين حقييوق  -141-11

 اإلنسان )بولندا(؛
قييانون العييام المتعلييق بتمتيي  النسيياء بحييياة خالييية ميين العنييف تنسييق ال -141-13

 والتشريعات االتحادية ذات ال لة )اسبانيا(؛
توحيييد مختلييف تعيياريف نتييل اإلنييا  اييي مختلييف القييوانين الجنائييية  -141-14
 )باراغواي(؛استناداا الي معايير موضوعية للبلد 
توحيد ن يو  تجيريم أاعيا  االتجيار بالبشير ايي القيانون االتحيادي  -141-15

 ؛)باراغواي(ونوانين الواليات 
  النييير اييي اعتميياد نييانون اويياري إلعمييا  الحييق اييي التييذاء اعمييياالا  -141-16
 )م ر(؛ لامالا 
م  اتفانية حقوق األ خا  ذوي اإلعانية نوانين المكسيك مواءمة  -141-11

 )باراغواي(؛
اذ التيييدابير الال مييية العتمييياد نيييوانين ارعيييية لمواءمييية التعيييديالت اتخييي -141-11

 )تايلند(؛أو تحسينها الدستورية والقانونية المتعلقة بالنهوض بحقوق اإلنسان 
النييير اييي اتخيياذ خ ييوات مناسييبة لضييمان اضيي الع اللجنيية الوونييية  -141-11

مان االسيتقال  بوظائفها باستقال  ونزاهة )الهند(/مواصيلة جهودهيا الراميية اليي ضي
 الذاتي للم سسات الوونية المس ولة عن حماية حقوق اإلنسان )صربيا(؛

مواصييييييييلة تعزيييييييييز وت ييييييييوير البرنييييييييامال الييييييييووني لحقييييييييوق اإلنسييييييييان  -141-30
 )بالستان(؛ 4108-4101 للفترة
 4108-4101 ضمان أن ي خذ البرنامال الووني لحقيوق اإلنسيان للفتيرة -141-31

ا نبلتي  الحكومية مين توصييات ايي جولية االسيتعراض اي الحسيبان ب يورة لاملية مي
 الدوري الشامل ال انية )أولرانيا(؛

لخ تهيا الوونييية اا مواصيلة جهودهيا لتحقييق التنمييية االجتماعيية  واقي -141-31
  علييييي النحييييو المبييييين اييييي الف ييييل الرابيييي  ميييين التقرييييير 4108-4101للفتييييرة 

 )اإلمارات العربية المتحدة(؛
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دهيا الرامييية اليي ضيمان ت بيييق اإلويار القيانوني الجديييد مواصيلة جهو  -141-33
ميين نبيل جميي  سييل ات البليد حتييي ييتمكن جميي  مييواوني البليد ميين  اعياالا اا ت بيقي

 ممارسة حقونهم ب ورة اعالة )الجبل األسود(؛
اعتماد البرنامال الووني المعلن لحقوق اإلنسان  الذي سوف يحدد  -141-34

المبييادا الدسييتورية تخاذهييا لضييمان االمت ييا  الييي التييي يمكيين اويقيييم اإلجييراءات 
 المتعلقة بحقوق اإلنسان )الجبل األسود(؛

مواصييييلة جهودهييييا الرامييييية الييييي تييييدعيم حقييييوق اإلنسييييان وتعزيزهييييا  -141-35
 )اليمن(؛
النييير اييي تك يييف جهودهييا الرامييية الييي الت قيييف اييي مجييا  حقييوق  -141-36

ت المكسيييكية بتييية نشيير التييدابير جمييي  اإلدارات والمنيميياعلييي ن يياق اإلنسييان 
 الحا مة المعلنة اي تقريرها الووني وتنفيذها علي نحو سليم )موريشيوس(؛

 حماية حقوق ال فل علي الدوام )جيبوتي(؛ -141-31
مواصييلة الجهييود المتعلقيية بالتييدابير المتخييذة والتشييريعات المعتمييدة  -141-31

 )المترب(؛ اعاالا اا قمن أجل ت بيق األحكام الدستورية الجديدة ت بي
بحييي  تفعيييل آليييات لمتابعيية توصيييات االسييتعراض الييدوري الشييامل  -141-31

القواعييد والتييدابير المعتمييدة لتعزيييز المسيياواة اييي اعالييية تتيييا التحقييق ميين تنفيييذ و 
الف ات الضعيفة لالنسياء  ال سيماالحقوق وعدم التمييز لفائدة جمي  المواونين  و 

ثنييييية والم ليييييين والم ليييييات ومزدوجييييي الميييييل الجنسييييي واألوفييييا  واألنليييييات اإل
 ومتايري الهوية الجنسانية وا ات أخرى )لولومبيا(؛

القيانون العيام  ال سييماضمان تنفيذ نوانين المساواة بين الجنسين  و  -141-40
والييية  14للمسيياواة بييين الرجييا  والنسيياء  اييي جمييي  واليييات البلييد البييال  عييددها 

 )ملديف(؛
واصيييييلة تعزييييييز تشيييييريعاتها واجراءاتهيييييا الراميييييية اليييييي القضييييياء عليييييي م -141-41
وتييييدعيم حماييييية حقييييوق الف يييات الضييييعيفة لالنسيييياء واألوفييييا  والشييييعوب  التميييييز

 األصلية )ال ين(؛
مواصلة وتك يف جهودها الرامية الي ضمان المسياواة والتكياا  بيين  -141-41

 الجنسين )رواندا(؛
كا  التمييييييز ضييييد المييييرأة بتنفيييييذ المضييييي اييييي مكااحيييية جمييييي  أ يييي -141-43

 حمالت عامة للتوعية بحقوق المرأة )لمبوديا(؛
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بذ  جهود اي سبيل القضاء عليي القواليب النم يية الجنسيانية التيي  -141-44
 نساء المناوق الريفية )سلواينيا(؛ ال سيماعلي حالة النساء اا ت ثر سلب
نسيياء األصييليات القيييام بخ ييوات للت ييدي أل ييكا  التمييييز ضييد ال -141-45
 المناوق الريفية )باراغواي(؛اي 
تيدعيم العمييل علييي مكااحيية التحييري  علييي الكراهييية العرنييية والعنييف  -141-46

 العرني تجا  أاراد الشعوب األصلية واألاراد المنحدرين من أصل أاريقي )تونس(؛
اتخاذ تدابير اعالية لمني  التميييز العن يري وانتهيا  حقيوق الشيعوب  -141-41
 صلية )أو بكستان(؛األ

ميين خيييال  احتييرام الحييياة وصييونها ميين النشييي ة الييي الوايياة ال بيعييية  -141-41
دسيياتير الواليييات  والعمييل علييي تييواير حماييية مماثليية علييي علييي تعييديالت ادخييا  

 ال عيدين االتحادي والمحلي )الكرسي الرسولي(؛
روتوليو  تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعيذيب وتشيجي  اسيتخدام ب -141-41

 التعذيب وت قيف خبراء ال ب الشرعي )السويد(؛إلثبات حاالت اس نبو  
ضمان أال يعهد بالتحقيق ايي ادعياءات التعيذيب اليي السيل ة ذاتهيا  -141-50

 المتهمة بارتكاب تلك األاعا  )السويد(؛
ضييمان اع يياء األولوييية الق ييوى علييي الييدوام لتنفيييذ التشييريعات القائميية  -141-51
 الواليات )البرتتا (؛ي ومستوى  عيد االتحادالعذيب والمعانبة علي   علي لمن  الت
مواصييلة الجهييود الرامييية الييي ضييمان التحقيييق علييي نحييو سييليم اييي  -141-51

  كاوى التعذيب واالحتجا  التعسفي واالختفاء )ترليا(؛
انشييياء نييييام لتلقيييي  يييكاوى التعيييذيب واسييياءة المعاملييية والتحقييييق  -141-53
  وتعييديل تشييريعاتها العمييلاف المشييتب  اييي ارتكييابهم أاعييا  تعييذيب عيين وايقيي ايهييا

التفانييية األمييم المتحييدة لمناهضيية اا وتعريفهييا للتعييذيب علييي صييعيد الواليييات واقيي
 التعذيب )أذربيجان(؛

صياغة بروتولو  ووني للبح  عن األ خا  المبل  عين اختفيائهم  -141-54
سيييان وضيييمان تسيييليم الجنييياة اليييي والتحقييييق ايييي ادعييياءات انتهاليييات حقيييوق اإلن

 ؛(اإلسالمية( -ايران )جمهورية )العدالة وح و  الضحايا علي الجبر 
اتخيييياذ تييييدابير م سسييييية ونانونييييية مالئميييية للت ييييدي بفعالييييية لمشييييكلة  -141-55

 االختفاء القسري وجرائم القتل العمد التي ال يزا  مرتكبوها بال عقاب )أو بكستان(؛
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نفييذ بعييد ميين توصيييات واردة اييي التقرييير ال ييادر اييي  تنفيييذ مييا لييم ي -141-56
عيين الفريييق العامييل المعنييي باالختفيياء القسييري أو  4100لييانون األو /ديسييمبر 

 (؛أيرلنداغير ال وعي )
اجراء تحقيق معمق ومنهجي اي جمي  ادعاءات االختفاء القسري   -141-51

لجبير  وبخاصية وتسليم الجناة الي العدالة  وضمان ح و  جمي  الضحايا عليي ا
 أسر األاراد المختفين )سويسرا(؛

انشييياء ناعيييدة بيانيييات للمهييياجرين المختفيييين والمفقيييودين  واإليعيييا   -141-51
جمي  السل ات بالتعاون من أجل من  الجرائم المرتكبية ايي حقهيم والمعانبية  الي

 )النرويال(؛ عليها
 تعزييييييييييييز جهودهيييييييييييا ايييييييييييي مجيييييييييييا  مكااحييييييييييية االختفييييييييييياء القسيييييييييييري -141-51
رجنتين(/مواصيييلة اعتمييياد تيييدابير للت يييدي بفعاليييية ليييياهرة االختفييياء القسيييري )األ

 )اسبانيا(؛
ية لجنيييية مناهضيييية بتوصيييي التيييياء ممارسيييية الحييييبس االحتييييياوي عمييييالا  -141-60

ال ييييعيد االتحييييادي التاء الحييييبس االحتييييياوي الجزائييييي علييييي التعييييذيب )ارنسييييا(/
 وق اإلنسان )ألمانيا(؛للمعايير الدولية لحقاا كون  مخالفلالواليات ومستوى 
لكفالة اتفياق المبادرة اي أنرب ون  ممكن الي اتخاذ تدابير اعالة  -141-61

الحد من التياظ السجون والتياء  ال سيماظروف االحتجا  م  المعايير الدولية  و 
 نيام الحبس االحتياوي وتشجي  التدابير غير الحبسية )النمسا(؛

االتحييادي ومسييتوى  ييعيد الييياوي علييي التيياء ممارسيية الحييبس االحت -141-61
الواليييات  وضييمان تنفيييذ جمييي  عمليييات االحتجييا  ب ييورة نانونييية وتسييجيلها اييي 

 ناعدة بيانات وونية متاحة لجمي  األوراف )بلجيكا(؛
لتحقييييييق ايييييي ادعييييياءات االنتهاليييييات لانشييييياء هي يييييات متخ  ييييية  -141-63
تياوي ومقاضاة المتوروين لحقوق اإلنسان المرتكبة اي اوار الحبس االح الساارة

 ايها )بلجيكا(؛
التياء  ال سيمامواءمة النيام الجزائي اي البلد م  المعايير الدولية  و  -141-64

آلية االحتجا  الونائي القائمة وتدعيم مرانبة سلو  ولاالت انفاذ القانون من أجل 
 وض  حد للتعذيب واساءة المعاملة )أو بكستان(؛

/تنفيذ ميية اليي تحسيين ظيروف السيجون )م ير(الرا مواصلة الجهود -141-65
سياسيية جنائييية وحبسييية  يياملة نائميية علييي الحقييوق وسياسييات رامييية الييي القضيياء 

 اإلسالمية((؛ -علي العنف داخل السجون )ايران )جمهورية 
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سيييين وانفيييياذ نييييوانين للحييييد ميييين حيييياالت العنييييف بالنسيييياء والبنييييات  -141-66
 )سيراليون(؛

سة الحكومية الم ممة وتنييم حمالت  ياملة للتوعيية بتيية تنفيذ السيا -141-61
 القضاء علي العنف الجنساني الذي يشمل العنف الجنسي ونتل اإلنا  )سلواينيا(؛ 

اعتمييياد برنيييامال  يييامل لمكااحييية العنيييف بالنسييياء والتميييييز ضيييدهن  -141-61
 بترليز خا  علي النساء األصليات )البرا يل(؛

التيييي تعيييوق تنفييييذ نييييام اإلنيييذار بالقضيييايا الت يييدي لل يييعوبات  -141-61
 )اسبانيا(؛ اعاالا اا الجنسانية تنفيذ

مواصييلة منيي  ومكااحيية العنييف بييالمرأة  وضييمان وصييو  النسيياء الييي  -141-10
 العدالة  والمضي اي تحسين خدمات الدعم )دولة الس ين(؛

ضييمان التحقيييق اييي حيياالت العنييف بالنسيياء  ووضيي  بييرامال لييدعم  -141-11
 ء الضحايا )ملديف(؛النسا
مواصييلة الجهييود الرامييية الييي منيي  ومكااحيية جمييي  أ ييكا  العنييف  -141-11

بالمرأة وتسليم الجناة الي العدالة والعمل اي اآلن ذات  علي ضمان وصو  النساء 
الي العدالة علي ندم المساواة م  الرجا  وتحسين خدمات الدعم  بما اي ذليك 

 النساء األصليات )النمسا(؛
وض  نميوذج للرعايية ولمني  العنيف بالنسياء والبنيات بترلييز خيا  عليي  -141-13

 من التقرير ) يلي(؛ 011السكان األصليين  واقاا لالعتراف الوارد اي الفقرة 
العمل ب رامة وعلي سبيل األولوية علي تنفيذ القانون العام المتعليق  -141-14

  بتمت  النساء بحياة خالية من العنف )سويسرا(؛
اتخاذ تدابير ملموسة لمن  العنف بيالمرأة والمعانبية عليي  ايي جميي   -141-15

والية  وبخاصة اي الواليات التي ترتف  ايها  10واليات المكسيك البال  عددها 
 نسبة اإلبالغ عن حاالت نتل النساء والبنات والهجوم عليهن )الدانمر (؛

لمرأة والمعانبييية عليهيييا اع ييياء األولويييية لمنييي  جميييي  أ يييكا  العنيييف بيييا -141-16
 )ارنسا(؛
النيييير ايييي تك ييييف تنفييييذ برامجهيييا وسياسييياتها الراميييية اليييي مكااحييية  -141-11
بييالمرأة )الفلبين(/مواصييلة تعزيييز اجراءاتهييا ميين أجييل القضيياء علييي العنييف  العنييف

 بالمرأة )األرجنتين(؛
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ضييييمان تنفيييييذ التشييييريعات والسياسييييات القائميييية لمكااحيييية العنييييف  -141-11
واعتميياد تييدابير اعاليية للحييد ميين العنييف واإلاييالت ميين  واعيياالا  لييامالا اا  تنفيييذ ةبييالمرأ

 العقاب )ليتوانيا(؛
النسياء  ال سييمامواصلة اتخاذ التدابير الال مة لمن  العنف بالنساء   -141-11

 المهاجرات  ومعانبة من يرتكبون أعما  العنف تلك )نيكاراغوا(؛
وى الوالييييات والمسيييتوى المحليييي اعتمييياد حليييو   ييياملة عليييي مسيييت -141-10

انفاذ القيانون المحليية والجهيا  القضيائي والمنيميات المجتمعيية بمشارلة ولاالت 
والميييدارس؛ وانهييياء التسييياما واإلايييالت مييين العقييياب ايميييا يتعليييق ب عميييا  العنيييف 
الجنساني التي تستهدف النساء والبنات  وضمان أن تشمل الحلو  حالية النسياء 

 ندا(؛اي السجون )نيو يل
وضيي  نيييام  ييامل لحماييية حقييوق ال فييل واسييتراتيجية وونييية لمنيي   -141-11

 ؛(اإلسالمية( -نف والت دي لها )ايران )جمهورية جمي  أ كا  الع
ضمان حماية أاضل ل وفا  والمراهقين المعرضين للعنف المت يل  -141-11

 بالجريمة المنيمة )الجزائر(؛
ام المتعلقيية باألوفييا  والشييباب الييذين تعزيييز نشيير المعلومييات واألرنيي -141-13

 يذهبون ضحية مكااحة االتجار بالمخدرات )اي اليا(؛
النيير ايي انشيياء آلييات ميين أجيل اإلسييراع ايي التعييرف عليي ضييحايا  -141-14

 االتجار واحالتهم ومساعدتهم وتقديم الدعم اليهم )م ر(؛
بمكااحيية االتجييار  يييادة التمويييل المتيياا للنيابييات االتحادييية المعنييية  -141-15

بالبشيير  والقيييام بخ ييوات إلنهيياء ااييالت المسيي ولين الحكييوميين المتييوروين اييي 
 االتجار من العقاب )النرويال(؛

مضييييياعفة الجهيييييود ايييييي سيييييبيل مكااحييييية االتجيييييار بالبشييييير )بوليفييييييا  -141-16
المتعييددة القوميييات(/ مواصييلة سياسيياتها وجهودهييا اييي سييبيل مكااحييية  - )دوليية

وبخاصية النسياء واألوفيا  )سنتااورة(/مواصيلة جهودهيا ايي سيبيل  االتجار بالبشر
مكااحيية االتجييار بالبشيير عيين وريييق اعتميياد التشييريعات المناسييبة واعتميياد بييرامال 

 وخ ط وونية ومحلية لتنفيذها )لوستاريكا(؛
قييييوانين العلييييي االتجييييار بالبشيييير اييييي موحييييد اضييييفاء ويييياب  جنييييائي  -141-11
 داد وتوباغو(؛ يترين)ية ونوانين الواليات االتحاد
المعتميييد بالبشييير مواصيييلة تنفييييذ القيييانون اليييووني لمكااحييية االتجيييار  -141-11
بييييييييذ  جهييييييييود للتحقيييييييييق اييييييييي جييييييييرائم االتجييييييييار ميييييييين خييييييييال    4104 لسييييييينة
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الوالييات )الواليييات االتحييادي ومسيتوى مسيتوى الالمتيوروين ايهييا عليي  ومقاضياة
 األمريكية(؛ المتحدة
بير مكااحييية تهرييييب المهييياجرين واالتجيييار المضيييي ايييي تيييدعيم تيييدا -141-11
)سري النكا(/تدعيم تدابير مكااحة االتجار بالبشير  بميا ايي ذليك العنيف  بالبشر

 بالمهاجرين )الجزائر(؛
وبنيياء تييواير مييا يكفييي ميين المييوارد لوحييدة العالنييات ميي  المييواونين  -141-10

بهيدف  لمخاور الحضور العسكري المك ف اي الشيوارع ندراتها بترض الت دي
 لبا الجريمة المنيمة )سيراليون(؛

تك يييييف الجهييييود المبذوليييية اييييي محاربيييية المخييييدرات علييييي جمييييي   -141-11
 المستويات )لوبا(؛

مواصيييلة تعزييييز الجهيييود ايييي سيييبيل المضيييي ايييي تيييدعيم الم سسيييات  -141-11
 القضائية )لينيا(؛

ئية اتخاذ تيدابير لضيمان أن تنفيذ بفعاليية وسيرعة اإلصيالحات القضيا -141-13
وعملية تدعيم ال اب  المهنيي للشيروة عليي النحيو المن يو  عليي  ايي الدسيتور  
بتواير خدمات التدريب وبناء القدرات المتكاملة للجهيات المعنيية بانامية العيد   

الشييييروة والتحقيقييييات أاييييراد بميييين ايهييييا القضيييياة والنييييواب العييييامون والمحييييامون و 
 )لندا(؛  الجنائية
 4118لسيينة العداليية الجنائييية نيييام اصييالحات  اإلسييراع اييي تنفيييذ -141-14

الحقييوق اإلجرائييية المن ييو  عليهييا اييي الدسييتور  بهييدف تعزيييز الشييفااية ولفاليية 
اييي جمييي   لييامالا اا  تنفيذ اصييالا نيييام العداليية الجنائييية تنفيييذللمتهمييين )أسييتراليا(/
 اي أنرب ون  ممكن )الدانمر (؛ واليات المكسيك

ليية الجنائييية اييي البلييد  ميين أجييل التحقيييق بسييرعة تييدعيم نيييام العدا -141-15
واعالية اي جمي  ما يدعي من حياالت االختفياء القسيري  واإلايرا  ايي اسيتعما  
القييوة  واالعتييداءات  والتهديييدات  والمضييايقات التييي تسييتهدف المييدااعين عيين 
حقيييوق اإلنسييييان  وضيييمان تسييييليم الجنييياة الييييي العدالييية وح ييييو  الضيييحايا علييييي 

 جان(؛)أذربي الجبر
المضييي اييي تعزيييز نيييام العداليية الجنائييية  ب ييرق منهييا بنيياء نييدرات  -141-16

الجهيييات الفاعلييية ايييي السيييل ة القضيييائية وم سسيييات انفييياذ القيييانون بحيييي  تتخيييذ 
تييدابيرها الرامييية الييي مكااحيية الجريميية المنيميية اييي اوييار مراعيياة سيييادة القييانون 

 )اليابان(؛نحو الواجب علي الوحقوق اإلنسان ومبادا المحالمة العادلة 
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اعتمييياد وتنفييييذ تيييدابير مالئمييية تتييييا اضييي الع نيييوات األمييين العيييام  -141-11
 بعملها علي نحو اعا  وتح  رنابة مدنية )بولندا(؛

مواصلة الجهود الرامية الي ضمان الشفااية اي مقاضاة أاراد نوات  -141-11
صالا الشروة المدنيية لرامية الي اوالجهود ااألمن علي انتهالات حقوق اإلنسان 

 )الواليات المتحدة األمريكية(؛
التشيييريعات الفرعيييية الال مييية بخ يييو  اإلصيييالا اعتمييياد مواصيييلة  -141-11

اي هيذا المجيا   وتيواير التيدريب   وتنسيق الجهود الوالئية واالتحادية الدستوري
 ؛للموظفين القضائيين لضمان اعالية الت بيق علي المستويين لليهما )اسبانيا(

مواصييييلة اإلصييييالحات المتعلقيييية بيييياألمن العييييام والقضيييياء وضييييمان  -141-100
 تنفيذها )ترليا(؛

القييانون والحكييم الر يييد ميي   يييادة الترليييز علييي بنيياء سيييادة تعزيييز  -141-101
العييامين علييي ال ييعيدين االتحييادي والمحلييي ميين أجييل تحسييين المييوظفين نييدرات 

 نام(؛  يها )ايانفاذ القانون وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايت
الشيييروة والقضييياء ايميييا يتعليييق بمسييي لة أايييراد تعزييييز تيييدريب   ييييادة -141-101

العنيييف بيييالمرأة بهيييدف تحسيييين اسيييتجابة السيييل ات المكسييييكية ايييي هيييذا ال يييدد 
 )البرتتا (؛

مواصلة متابعة التحقيق الكامل اي ادعياءات تيور  أايراد الشيروة  -141-103
 ة اي مرالز االحتجا  )نبر (؛اي انتهالات لحقوق اإلنسان  وبخاص

ايمييييا يتعلييييق  ال سيييييمامواصييييلة مكااحيييية اإلاييييالت ميييين العقيييياب   -141-104
واألوفا  والمدااعين عن حقوق اإلنسان وال حفيين وغييرهم مين بالنساء  بالعنف

الف ييييات الضييييعيفة )اسييييتونيا(/مكااحة اإلاييييالت ميييين العقيييياب ميييين خييييال  اجييييراء 
 وع انتهالات لحقوق اإلنسان )ارنسا(؛تحقيقات  املة اي جمي  ادعاءات ون

النير اي تنفيذ جمي  التعديالت الدستورية بمزيد من الفعالية من  -141-105
وتيواير أجل من  انتهالات حقوق اإلنسان والتحقيق ايها ومعانبية المتيوروين ايهيا 

 ضحايا هذ  االنتهالات لالنت اف واسترداد الحقوق )الفلبين(؛وسائل اعالة ل
تعزييييييز جهودهيييييا الراميييييية اليييييي الت يييييدي ل ايييييالت مييييين العقييييياب  -141-106

الفساد علي ال عيد الووني عن وريق انشاء م سسة اتحاديية لمكااحية ومكااحة 
الفسيياد تكييون نييادرة علييي المالحقيية القضييائية؛ وعيين وريييق تخ ييي  مييا يلييزم ميين 

لكيية )الممتقييديمها للعداليية المييوارد للتحقيييق اييي الجييرائم ضييد النسيياء واألوفييا  و 
 (؛الشمالية أيرلنداو المتحدة لبري انيا العيمي 
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مواصلة جهودها وتك يفها اي سبيل مكااحية الفسياد عليي جميي   -141-101
مستويات اإلدارة العامة )نبر (/مواصلة جهودها اي سبيل مكااحة الفساد عليي 

 جمي  المستويات )لوبا(؛
ر بي ية عيييش آمنيية القييانون بهيدف تييوايسيييادة مواصيلة  يييادة تعزييز  -141-101

 ومستقرة لشعبها )سنتااورة(؛
ميين نييانون القضيياء العسييكري  76التعجيييل بعملييية تعييديل المييادة  -141-101

تقيييديم حييياالت انتهيييا  حقيييوق اإلنسيييان التيييي يرتكبهيييا أايييراد مييين القيييوات لضيييمان 
)سيراليون(/الح  علي اتمام المبادرات المسلحة ضد المدنيين للمحالم المدنية 

ي اصيييالا التشيييريعات الوونيييية مييين أجيييل أن تبييي  محيييالم مدنيييية ايييي الراميييية الييي
األحكييام تنقيا ادعياءات انتهييا  أاييراد القييوات المسييلحة لحقييوق اإلنسييان )بيييرو(/

القانونية ذات ال لة لضمان عرض جمي  جرائم أاراد القيوات المسيلحة المتعلقية 
التييييدابير بانتهييييا  حقييييوق اإلنسييييان علييييي محييييالم مدنييييية )البرا يل(/اتخيييياذ جمييييي  

الدسيتور ألحكيام من نانون القضاء العسكري  76المادة امت ا  الضرورية لضمان 
المكسيييكي )لندا(/الشييروع اييي اصييالا نييانون القضيياء العسييكري للحيلوليية دون 

القضيياء العسييكري اخت ييا  النييير اييي حيياالت انتهالييات حقييوق اإلنسييان تييولي 
إلصييييالا الرامييييي الييييي تقييييييد القيييييام دون تيييي خير باتمييييام ا/)الجمهورييييية التشيييييكية(

اي اخت ا  النير محالمها المدنية /منا اخت ا  المحالم العسكرية )اي اليا(
أاراد نيوات األمين المسيلحة ضد المدنيين انتهالات حقوق اإلنسان التي يرتكبها 

)أستراليا(/ضييمان م ييو  جمييي  المتييوروين اييي انتهالييات حقييوق ضييماناا للمسيياءلة 
نية )ارنسا(/مواصلة بذ  ن ارى الجهود ايي سيبيل انهياء اإلنسان أمام محالم مد
ايما يتعلق بانتهالات حقوق اإلنسان المرتكبة من  ال سيمااإلاالت من العقاب  و 

 نبل القوات المسلحة )جمهورية لوريا(؛ 
مواصلة جهودها لضمان حماية حقوق األوفا   ب رق منها تنفيذ  -141-110

والنييير اييي تنفيييذ  لييامالا اا  تنفيييذ 4104ين لعييام القييانون االتحييادي لقضيياء المييراهق
 )اندونيسيا(؛عدالة اصالحية نيام 
المبيييادرة بانشييياء المزييييد مييين لمراليييز العدالييية الخاصييية بالنسيييياءل  -141-111

 لتحسين وصو  النساء الي العدالة علي امتداد البلد )اي اليا(؛
ات مواصيييلة ضيييمان وصيييو  النسييياء اليييي العدالييية وتحسيييين خيييدم -141-111

 الدعم )م ر(؛
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النييييير اييييي اعتميييياد أ ييييكا  إلناميييية العييييد  تحتييييرم نيييييام العداليييية  -141-113
العدالييييية تنويييييي  سيييييبل الح يييييو  عليييييي وراء اا التقليديييييية للشيييييعوب األصيييييلية سيييييعي

 )لوستاريكا(؛
بييين اا ووعيياا حمايية م سسية األسييرة ال بيعيية والييزواج باعتبيار  نرانيي -141-114

 )الكرسي الرسولي(؛رجل وامرأة  والحفاظ عليهما 
من الدستور المتعلقة بحرية الدين  42ضمان تنفيذ تعديل المادة  -141-115
 )الكرسي الرسولي(؛ اّعاالا اا تنفيذ
وضيي  ضييمانات اعاليية ألاييراد المجتميي  المييدني وال ييحفيين  بمييا  -141-116

اييييي ذلييييك القييييييام علييييي نحييييو سيييييري  واعييييا  بييييالتحقيق ايييييي جمييييي  التهدييييييدات 
لتيييي يتعرضيييون لهيييا وبمقاضييياة المتيييوروين ايهيييا )لندا(/ضيييمان بي ييية واالعتييداءات ا

سييليمة وآمنيية ومسييتقلة لل ييحفيين  وضييمان تحقيييق هي ييات مسييتقلة ومحايييدة اييي 
جميييي  حييياالت التهدييييد والعنيييف واالعتيييداء والقتيييل التيييي يتعيييرض لهيييا ال يييحفيون 

 )النمسا(؛
عيييين حقييييوق  تعزييييز اآللييييية االتحادييييية المعنييييية بحمايييية المييييدااعين -141-111

اإلنسيييان وال يييحفيين وتزوييييدها بقيييدرات ونائيييية  مييي  مراعييياة الخ ييير اليييذي تم لييي  
  بكات الجريمة المنيمة علي حرية التعبير وال حااة )لولومبيا(؛

تعزيز آلية حماية المدااعين عن حقوق اإلنسان وال حفيين وليذا  -141-111
 التعبير )هولندا(؛ مكتب المّدعي الخا  المعني بالجرائم المرتكبة ضد حرية

وال يييحفيين  الميييدااعين عييين حقيييوق اإلنسيييانحمايييية تعزييييز آليييية  -141-111
  وارد وال ييالحيات لالضي الع بعملهيياتشيمل تزويييدها بميا يكفييي مين الميب رائيق  

وانشيياء آلييية للتشيياور ميي  المجتمعييات األصييلية وغيرهييا ميين المجتمعييات المتيي ثرة 
 الشمالية(؛ أيرلندالبري انيا العيمي و  بالمعامالت العقارية )المملكة المتحدة

المضييي اييي تحسييين تنفيييذ نييانون حماييية المييدااعين عيين حقيييوق  -141-110
ال ييعيدين االتحييادي والييوالئي اإلنسييان وال ييحفيين وآلييية الحماييية الوونييية علييي 

 )الواليات المتحدة األمريكية(؛
ن حقييوق ضييمان ايييالء االهتمييام الييال م الييي حماييية المييدااعين عيي -141-111

 اإلنسان وال حفيين حماية اعالة )أستراليا(؛
ضيييييمان تنفييييييذ آليييييية حمايييييية الميييييدااعين عييييين حقيييييوق اإلنسيييييان  -141-111

مييين خيييال  صيييناديق ذات ادارة سيييليمة وميييوارد بشيييرية  اعييياالا اا وال يييحفيين تنفييييذ
التحقييييق ايييي حييياالت التهدييييد واالعتيييداء واالختفييياء المبلييي  عنهيييا ولفالييية مدرّبييية  
 لمتوروين ايها )النرويال(؛ومقاضاة ا
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الميزانييييية آللييييية حماييييية اييييي رصييييد مخ  ييييات اسييييتمرار لفاليييية  -141-113
الميييييدااعين عييييين حقيييييوق اإلنسيييييان  والمبيييييادرة اليييييي توظييييييف ويييييانم لاميييييل مييييين 
المتخ  ييين لضييمان اتسييام عمييل اآللييية بالفعالييية والمسيياهمة ميين ثييم علييي نحييو 

عييييين حقيييييوق اإلنسيييييان اعيييييا  ايييييي تيييييواير الحمايييييية واألمييييين لجميييييي  الميييييدااعين 
تييواير لييل الييدعم الييال م آللييية حماييية المييدااعين عيين حقييوق اإلنسييان /)سويسييرا(

وال ييحفيين وضييمان التعيياون الكامييل وتنفيييذها علييي صييعيد الواليييات والبلييديات 
)الجمهورييية التشيكية(/ضييمان حماييية المييدااعين عيين حقييوق اإلنسييان وال ييحفيين 

حماييييية لا يكفييييي ميييين التمويييييل آللييييية وعييييدم تعرضييييهم للتشييييهير. وينبتييييي تييييواير ميييي
ل ولفالييية تقسييييم مسييي وليات الواليييية الميييدااعين عييين حقيييوق اإلنسيييان وال يييحفيين

بييين مختلييف مسييتويات الحكييم )ألمانيا(/ضييمان اليييدعم القضييائية بشييكل واضييا 
المالي والسياسي الكامل آللية حماية المدااعين عن حقوق اإلنسيان وال يحفيين  

تواير وميي هلين )هنتاريييا(/وارد الال ميية وبمييوظفين مييدربين بسييبل منهييا تزويييدها بييالم
ميييين آليييييات لحماييييية ال ييييحفيين اا دعييييم مييييالي وبشييييري حقيقييييي لمييييا أنشيييي  حييييدي 

 )بلجيكا(؛
 مييم التابعيية لمعاهييدات التنفيييذ التوصيييات المقدميية ميين هي ييات  -141-114

 ندا(؛المتحدة ايما يتعلق بحماية المدااعين عن حقوق اإلنسان وال حفيين )انل
اتخييياذ تيييدابير مناسيييبة لمكااحييية أعميييا  العنيييف والتحييير  التيييي  -141-115

 تستهدف المدااعين عن حقوق اإلنسان وال حفيين )ارنسا(؛
اتخاذ تدابير اعالة لمن  أي  كل من أ كا  العنيف بال يحفيين  -141-116

 أو المدااعين عن حقوق اإلنسان )جمهورية لوريا(؛
راميية اليي تيدعيم الضيمانات التشيريعية والم سسيية مواصلة الجهيود ال -141-111

الخاصة بالمدااعين عن حقيوق اإلنسيان وال يحفيين اليذين يمارسيون حقهيم ايي حريية 
 التعبير  وتعزيز مكااحة اإلاالت من العقاب اي هذا ال دد )سلوااليا(؛

التميياس اإلر يياد ميين اإلجييراءات الخاصيية اييي سييياق المضييي اييي  -141-111
ميييي  الميييدااعين عييين حقيييوق اإلنسيييان ايييي البليييد  بيييدعوة المقيييرر تعزييييز سيييالمة ج

 الخا  المعني بحالة المدااعين عن حقوق اإلنسان الي  يارة البلد )هنتاريا(؛
بجييرائم االعتييداء علييي حرييية تعزيييز نييدرة المييدعي الخييا  المعنييي  -141-111

ااعين عين تزوييد آليية حمايية الميد التعبير  وضمان منا تعويضات للضحايا  اضالا 
 عن حقوق اإلنسان بما يلزم من الدعم ألداء واليتها )السويد(؛

تعزيييييز جهودهييييا اييييي سييييبيل ضييييمان أميييين المييييدااعين عيييين حقييييوق  -141-130
 اإلنسان وال حفيين وانهاء اإلاالت من العقاب اي هذا المجا  )تونس(؛
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اييي اوييار نييانون حماييية  اعيياالا اا ضييمان تنفيييذ آلييية الحماييية تنفيييذ -141-131
ميدااعين عين حقيوق اإلنسيان وال يحفيين بتييية الحيد مين اإلايالت مين العقيياب  ال
اي حالة الجرائم التيي تسيتهدف الميدااعين عين حقيوق اإلنسيان الخاصية  سيما ال

 بالمهاجرين )اسبانيا(؛
تحسييين تنفيييذ اإلوييار القييائم بتييية ضييمان حماييية المييدااعين عيين  -141-131

 حقوق اإلنسان وال حفيين )رومانيا(؛
وض  حد لتهدييد ال يحفيين والهجيوم علييهم ونيتلهم وذليك عين  -141-133

 وريق السماا باجراء تحقيقات  املة ونزيهة )بلجيكا(؛
تييدعيم التييدابير الرامييية الييي منيي  أعمييا  العنييف المرتكبيية اييي حييق  -141-134

منيييي  اإلاييييالت ميييين لفاليييية اعالييييية ال ييييحفيين والمييييدااعين عيييين حقييييوق اإلنسييييان و 
 ن(؛)اليابا العقاب
بهيدف  حيدي اا القيام علي نحو لامل واعيا  بتنفييذ القيوانين المعتميدة  -141-135

وضييي  حيييد لتهدييييد الميييدااعين عيييين حقيييوق اإلنسيييان وال يييحفيين واالعتيييداء عليييييهم 
ونيييييييتلهم  وضيييييييمان تحقيقيييييييات سيييييييريعة واعالييييييية بهيييييييدف تسيييييييليم المسييييييي ولين اليييييييي 

 )ليتوانيا(؛ العدالة
ق الت ييدي ل اييالت ميين العقيياب دمييال البعييد الجنسيياني اييي سيييا -141-136

 وانعدام أمن ال حفيين والمدااعين عن حقوق اإلنسان )سلواينيا(؛
وضيييي  بروتولييييو  تحقيييييق ذي أبعيييياد جنسييييانية واثنييييية يمكيييين أن  -141-131

تسيتخدم  النيابيات العاميية للوالييات اييي جميي  القضييايا التيي يييّدعي ايهيا مييدااعون 
 (؛أيرلندام للتهديد أو االعتداء )عن حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة تعرضه

تنفيييذ توصيييات اللجنيية المعنييية بالقضيياء علييي التمييييز ضييد المييرأة  -141-131
اييي سييياق ت بيييق التييدابير الرامييية الييي  يييادة وتشييجي  مشييارلة النسيياء اييي الحييياة 

 السياسية للواليات والبلديات )البوسنة والهرسك(؛
مان تكيييياا  الفيييير  بييييين النسيييياء  يييييادة التييييدابير الرامييييية الييييي ضيييي -141-131

والرجييا  اييي سييوق العمييل  وتزويييد مفتشيييات العمييل العاميية بمييا يلييزم ميين المييوارد 
ضيييد النسييياء ايييي مييييدان العميييل التمييزيييية البشيييرية والماليييية لمرانبييية الممارسيييات 

 والمعانبة عليها )أوروغواي(؛
هييا تخ ييي  مييا يكفييي ميين المييوارد المالييية والبشييرية لتنفيييذ خ ت -141-140

 اعياالا اا اإلنمائية الوونية المتعلقة بالقضاء علي الفقر والح يو  عليي التعلييم تنفييذ
 )تايلند(؛
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مواصييييلة تقييييديم وتخ ييييي  المزيييييد ميييين المييييوارد المالييييية لتنفيييييذ  -141-141
 البرامال واألنش ة الرامية الي محاربة الفقر والجوع )ماليزيا(؛

الي الحد من الفقير والجيوع مين المضي اي تعزيز تدابيرها الرامية  -141-141
أجيل تحقييق راييا  الشيعب المكسيييكي )أذربيجان(/مواصيلة محاربيية الفقير والجييوع 
)بنتالديش(/مواصيييلة اع ييياء األولويييية لمحاربييية الفقييير والجيييوع ايييي اويييار الخ يييية 

 ريا(؛ياإلنمائية الوونية )نيج
رنييامال مواصييلة اع يياء األولوييية للقضيياء علييي الفقيير أثنيياء تنفيييذ الب -141-143

تتيييا للشييعب التمتيي  أل يير متانيية اإلنمييائي الييووني  وميين ثييم ارسيياء ناعييدة مادييية 
 بحقوق اإلنسان ب ورة أاضل )ال ين(؛

الترلييييز عليييي الف يييات المهمشييية أو  يييرائا المجتمييي  المحرومييية   -141-144
 باتخاذ تدابير للنهوض بال حة والتعليم )الهند(؛ سيما ال

اتها االجتماعيية بتيية راي  مسيتوى معيشية المضي ايي تعزييز سياسي -141-145
معالجيية مواصييلة /(البوليفارييية( -انييزويال )جمهورييية )سييكانها  وبخاصيية أضييعفهم 

ايمييا يتعلييق بمحاربيية اقيير األرييياف وتحسييين  ال سيييماإلصييالا الدسييتوري مسييائل ا
البيييرامال الراميييية اليييي دعيييم ح يييو  األسييير ذات اليييدخل المييينخف  عليييي التيييذاء 

 و(؛داد وتوباغي)ترين
المضي اي تدعيم الم سسيات والبنيية األساسيية الخاصية بحقيوق  -141-146

اإلنسيييييان  واعتمييييياد سياسيييييات وتيييييدابير مييييين أجيييييل تيييييدعيم اإلدمييييياج االجتمييييياعي 
أي   والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز وتهي ة ظروف مالئمة للف يات الضيعيفة

 نام(؛ي  )ايالنساء واألوفا  والشعوب األصلية والمهاجرين والالج ين 
مسييتويات  عيدم اّدخيار أي جهييد للتقلييل الييي أدنيي حيد ميين تبياين -141-141

 الدخل بين مختلف الق اعات االجتماعية والمناوق الجترااية )لوبا(؛
النييير اييي امكانييية وضيي  اسييتراتيجية ل جييراءات اإليجابييية لفائييدة  -141-141

 الفقراء من السكان )دولة الس ين(؛ 
اع يياء األولوييية ل نفيياق العييام علييي البييرامال االجتماعييية  مواصييلة -141-141

الحيد مين الفقير و ييادة الوصيو  مجياالت بتية تدعيم ما تحقق من مكتسبات ايي 
تت ييييية الضييييمان االجتميييياعي واالسييييتفادة منهييييا الييييي الخييييدمات ال ييييحية وتييييدعيم 

 ريا(؛ي)نيج
 ايير  عمييل للشييبابايجيياد القضيياء علييي الفقيير و جهييود مواصييلة  -141-150

 )بالستان(؛
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مواصلة الجهود الرامية الي ت ميم مخ  ات لتمويل السكن اي  -141-151
 اوار رعاية السكان العاملين اي االنت اد غير المنيم )الوادور(؛

ضمان مساهمة السياسات الزراعية بمزيد من الفعالية ايي محاربية  -141-151
 اقر األرياف )م ر(؛

ة واإلنجابييييية لضييييمان ح ييييو  تييييدعيم خييييدمات ال ييييحة الجنسييييي -141-153
النساء الم هالت ل جهاض القانوني علي خدمات م مونة وسريعة وجيدة ومجانية 

 (؛ااي جمي  واليات المكسيك )هولند
 ال سييييماالجميييي   و ح يييو  تك ييييف الجهيييود الراميييية اليييي ضيييمان  -141-154

خيدمات ال يحة والمعلوميات والت قييف بشي ن الحيق ايي ال يحة عليي المراهقين  
 الحقوق الجنسية واإلنجابية )أوروغواي(؛و 

بخاصية تك يف الجهود الرامية الي خفي  معيد  واييات األمهيات  و  -141-155
ل موميية الم مونيية تع ييي ايهييا األولوييية للح ييو  موسييعة اعتميياد اسييتراتيجية ميين خييال  

 علي خدمات صحية جيدة عند الوض  ونبل الوالدة وبعدها )أوروغواي(؛
حمايية  ال سييماتعزيز عملها اي ن اعي ال حة والتعليم  توسي  و  -141-156

 حقوق الف ات الضعيفة  بما ايها الشعوب األصلية والنساء واألوفا  )أستراليا(؛
تنفييييذ توصييييات لجنيييية القضييياء عليييي التمييييييز العن يييري واللجنيييية  -141-151

ئمية ار خيدمات صيحية مالاالمعنية بالقضاء علي التمييز ضد المرأة ايما يتعلق بتو 
السييييكان وسيييط ومتاحييية بتييييية خفييي  معييييد  واييييات الرّضيييي  واألمهيييات المرتفيييي  

 األصليين )البوسنة والهرسك(؛
العمل علي ضمان تنفيذ اإلصالا الدستوري الراميي اليي تحسيين  -141-151

مبيييادا التنيييوع تعزييييز بتييية ضيييمان مسييياهمة التعلييييم اييي لزاميييي مسييتوى التعلييييم اإل
 بالحقوق وأهمية األسرة ومبادا أخرى )لبنان(؛ ال قااي والمساواة اي التمت 

المسياواة وتعزييز التنيوع ال قيااي اثيراء ضمان مسياهمة التعلييم ايي  -141-151
 اي الحقوق ولرامة اإلنسان )دولة الس ين(؛

مواصلة تحسين نوعيية التعلييم لفائيدة الجميي   بمين اييهم أوفيا   -141-160
األساسيية والميواد التعليميية البنييات من الشعوب األصلية  عن وريق تواير المزيد 

 ووسائل التعلم )ماليزيا(؛
مواصييييلة العمييييل علييييي ت ييييميم سياسييييات عاميييية لضييييمان وصييييو   -141-161

 ال سييييمااألوفيييا  والميييراهقين اليييي مختليييف مسيييتويات التعلييييم واالسيييتمرار ايهيييا  
 أوفا  الشعوب األصلية الفقراء )الوادور(؛
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الحيييق ايييي اعميييا  المبذولييية ايييي مجيييا   مواصيييلة تعزييييز الجهيييود -141-161
التعليييم ب ييرق منهييا  يييادة الميزانييية الوونييية المخ  يية للتعليييم وتشييجي  التعليييم 

 متعدد ال قااات )اندونيسيا(؛
ذوي تخ ييييي  المزيييييد ميييين المييييوارد لتعليييييم ال ييييالب الضييييعفاء و  -141-163

 )جنوب السودان(؛اإلعانة 
األ خا  ذوي اإلعانة  بميا استعراض وتقييم مدى لفالة حقوق  -141-164

ايهيييا اإلعانييية الذهنيييية  داخيييل السيييجون  ووضييي  برنيييامال  يييامل لتيييدريب ميييوظفي 
 السجون وانفاذ القانون علي ضمان اعما  حقوق األ خا  ذوي اإلعانة اعماالا 

األ ييخا  ذوي اإلعانييات الذهنييية وأن يشييمل ذلييك اييي مرااييق االحتجييا    اعيياالا 
 )نيو يلندا(؛

التييدابير الال ميية إلذليياء وعييي السييكان بحقييوق األ ييخا  اتخيياذ  -141-165
 حقونهم بفعالية )تونس(؛لذوي اإلعانة وضمان ممارستهم 

ضيييمان التشييياور الكاميييل وبفعاليييية مييي  الشيييعوب األصيييلية بشييي ن  -141-166
 يهم )انلندا(؛علالسياسات والمشاري  االنت ادية واإلنمائية التي ت ثر 

األصيييلية وتيييدعيم الشيييعوب يميييية ايييي منييياوق تعزييييز التنميييية اإلنل -141-161
اييران )جمهوريية )االنت ادات المحلية وتحسين ظروف معيشة الشيعوب األصيلية 

 ؛(اإلسالمية( -
مواصلة العمل م  لجنة التحاور م  الشعوب األصلية بتية ضمان  -141-161

احتييرام حقييوق اإلنسييان الخاصيية بهييذ  الف يية وحقهييا اييي تقرييير م يييرها واسييتقاللها 
 ؛(المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة )الذاتي 
ضيييمان  ييييادة مشيييارلة الشيييعوب األصيييلية ايييي وضييي  نيييانون يييينيم  -141-161

 مشاورات مسبقة )بيرو(؛ نيام حقها اي
ت ييميم وتييدعيم بييرامال ميين أجيييل الت ييدي لمييا يواجهيي  السيييكان  -141-110

اواة اي مجا  لمسلاألصليون واأل خا  المنحدرون من أصل أاريقي من انعدام 
 حقوق اإلنسان )سيراليون(؛

التفانيييية اا مييي  المجتمعيييات األصيييلية واقييياا ضيييمان التشييياور مسيييبق -141-111
 )النرويال(؛ 071منيمة العمل الدولية رنم 

االعتييراف ل  يييخا  المنحييدرين مييين أصييل أاريقيييي ب ييفة الف ييية  -141-111
 اإلثنية وتعزيز حقونهم )جيبوتي(؛
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علييييي حماييييية حقييييوق المهيييياجرين والييييدااع عنهييييا  مواصييييلة العمييييل -141-113
 مواصيلة الجهيود الراميية اليي تحسيين حالية(/المتعددة القومييات( -بوليفيا )دولة )

 )األرجنتين(؛انليمها العما  المهاجرين الموجودين اي 
مواصيييلة العميييل مييي  بليييدان المن قييية ايييي اويييار البيييرامال الخاصييية  -141-114

 حق المهاجرين )نيكاراغوا(؛الرامية الي الت دي ل جرام اي 
العميييل بفعاليييية عليييي حمايييية وضيييمان سيييالمة المهييياجرين وحقيييوق  -141-115

النسيياء واألوفييا  بميين ايييهم المهيياجرون العييابرون  ال سيييمااإلنسييان الخاصيية بهييم  
والتعليييييييييم ح ييييييييولهم علييييييييي خييييييييدمات العداليييييييية ل نليييييييييم الييييييييووني  وضييييييييمان 

فييل الفضييلي ووحييدة األسييرة والسييجل المييدني  ودمييال مبييدأ م ييلحة ال  وال ييحة
 )الكرسي الرسولي(؛

الحفيييياظ علييييي السياسيييية اإلنسييييانية التييييي تكفييييل حماييييية حقييييوق  -141-116
لييي خييدمات التعليييم والح ييو  عاليية المهيياجرين  وتضييمن لهييم الوصييو  الييي العد

 ريا(؛ يب رف النير عن وضعهم )نيجوالرعاية ال حية 
لواردة اي هيذا التقريير مونيف الدولية مي  االستنتاجات و/أو التوصيات اتعكس ج -141

)الييدو ( التييي نييدمتها و/أو الدوليية موضييوع االسييتعراض. وال ينبتييي أن يفهييم أنهييا تحيييي 
 بت ييد الفريق العامل بكامل .
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