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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب ـرار لـ قــو
اإلنسـ ـ ــا 1/5ر دورتَ ـ ـ ـ الثانيـ ـ ــة والعش ـ ـ ـرين الف ـ ـ ـ ة مـ ـ ــن  4إىل  15أيار/مـ ـ ــايو  .2015وأُجـ ـ ــرن
الس ــتعراض املتعل ــق ببنم ــا اسلس ــة اةامس ــة املعق ــودة  6أيار/م ــايو  .2015وتـ ـرأوف وف ــد بنم ــا
وزيــر العمـ وتنميــة ســو العمـ ر لــوي إرنســتو كــارلق  .واعتمــد الفريــق العامـ التقريــر املتعلــق ببنمــا
جلست العاشرة املعقودة  8أيار/مايو .2015
 -2و  13كـ ــانو الثاا/ينـ ــاير 2015ر اختـ ــار ل ـ ـ قـ ــو اإلنسـ ــا فريـ ــق املقـ ـ وـررين التـ ــا
(اجملموعة الثالثية) لتيسري استعراض احلالة بنما :أملانيا وغانا والحتاد الروسي.
 -3وعمالا بح كام الفقرة  15مـن مرفـق ـرار لـ قـو اإلنسـا 1/5ر والفقـرة  5مـن مرفـق
رار اجملل 21/16ر صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة بنما:
(أ)

تقرير وطر (الوثيقة )A/HRC/WG.6/22/PAN/1؛

(ب) جتمي ـ ـ ـ ـ ــأ للمعلوم ـ ـ ـ ـ ــات أعدتـ ـ ـ ـ ـ ـ املفوض ـ ـ ـ ـ ــية الس ـ ـ ـ ـ ــامية حلق ـ ـ ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ـ ـ ــا (الوثيق ـ ـ ـ ـ ــة
)A/HRC/WG.6/22/PAN/2؛
(ج) مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجز أعدت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املفوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ امية حلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا (الوثيق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.)A/HRC/WG.6/22/PAN/3
 -4وأُ يل ــىل إىل بنم ــا ع ــن طري ــق اجملموع ــة الثالثي ــة ائم ــة أس ــالة أع ــد ا س ــلفا البل ــدا التالي ــة:
إسبانيار وأملانيار وبلجيكار وسلوفينيار والسويدر وليختنشـتاينر واملكسـي ر واململكـة املتحـدة لنياانيـا
العظمــو وأيرلنــدا الشــمالية .وميكــن الطــالع علــو هــذ األســالة علــو املو ــأ الشــبكي اةــارجي للفريــق
العام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5اســتّ و الوفــد عرض ـ باإلشــارة إىل مــا ش ـ وكل الســتعراض الــدورن الشــام مــن فرصــة لتقيــيم
ــال قــو اإلنســا ولالســتماع إىل التوصــيات الصــادرة عــن اجملتمــأ
التقــدم الــذن أ رزت ـ بنمــا
الدو .
 -6و ــد اتــذت احلكومــة خــالل أ ـ و مــن ســنة علــو تس ـلومّا مّامّــا خا ـوات ســبي التنفيــذ
ــال ري ــة التعب ــرير والعال ــة م ــأ
الكام ـ مل ــا اعت ـ بنم ــا م ــن التزام ــات متعلق ــة ةق ــو اإلنس ــا
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النقاب ــات والش ــعوب األص ــليةر واإلجـ ـراء املتوب ــأ لتحدي ــد ص ــفة الالجـ ـ ر واملس ــائ املتعلق ــة بالش ــفافية
واحملاسبة.
 -7وروكــزت احلكومــة جّودهــا علــو بنــاء املسسســات باعتمــاد اس ـ اتيجية لــىل التصــديق علــو
الصـ ــكوع املتعلقـ ــة ةقـ ــو اإلنسـ ــا ر ومواءمـ ــة تش ـ ـريعا ا الوطنيـ ــة مـ ــأ اللتزامـ ــات الدوليـ ــةر وإنشـ ــاء
املسسسات وحتديثّار وتنفيذ السياسات العامة الرامية إىل حتقيق هذا الغرض.
 -8ومتثول ــىل إ ــدم اللتزام ــات ال ــل اعتّ ــا بنم ــا خ ــالل الس ــتعراض األول حتوي ـ ـ اللجن ــة
املش كة بني املسسساتر الل أنشاىل إلعداد تقريرها الوطرر إىل سنـة دائمـة .و متوز/يوليـ 2012ر
أنشاىل ووجب مرسوم تنفيذن اللجنة الوطنية الدائمة لرصد وضما تقيود بنما وا اعت من التزامـات
ال قو اإلنسا علو الصعيدين الوطر والدو  .وعقدت اللجنة مشاورات مأ أبرز منظمـات
ــال ق ــو اإلنس ــا بغي ــة ص ــياغة التقري ــر ال ــوطر الواج ــب تقدمي ـ ـ
اجملتم ــأ امل ــدا الناش ــاة
الستعراض الثاا.
 -9وأنشــاىل كــذل سنــة فرعيــة مّمتّــا وضــأ ا ليــة الوطنيــة حلظــر التعــذيبر و ــد و ل ـ أي ـ ا
وشــاركة اجملتمــأ املــدا .واتفقــىل اللجنــة الفرعيــة علــو أ تكــو ا ليــة الوطنيــة مسسســة جديــدة مســتقلة
منشحة ووجب القانو .
 -10وأضــاا الوفــد أ بنمــا صـ ود ىلر امتثــالا لاللتزامــات املعقــودة خــالل الســتعراض الــدورن الشــام ر
عل ــو التفا ي ــة املتعلق ــة بانع ــدام اسنس ــيةر والتفا ي ــة الدولي ــة حلماي ــة ني ــأ األش ــخا م ــن الختف ــاء
القس ــرنر والنوتوك ــول الختي ــارن لتفا ي ــة مناه ــة التع ــذيب وغ ــري م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة
القاس ــية أو الالإنس ــانية أو املّين ــةر واتفا ي ــة منظم ــة العم ـ الدولي ــة لع ــام ( 2011ر ــم  )189بش ــح
املخولـة
العمال املنزليني .وعلو حنـو ااثـ ر بلـىل بنمـا باختصـا سنـة الق ـاء علـو التمييـز العنصـرن و
تلقي بالغات األفراد .أما التصديق علو اتفا ية منظمة العم الدولية بشح الشعوب األصلية والقبليـة
ق
لعـام ( 1989ر ـم )169ر فّـو يـد البحـ
إطـار فريــق عامـ منشـح مـسخرا يشـم اثولـني عـن كـ و
من احلكومة والشعوب األصلية.
املوجّــة إىل املكلفــني بوليــات
 -11وف ـالا عــن ل ـ ر تل وقــىل بنمــار ردا علــو الــدعوة املفتو ــة ال
إطــار اإلجـراءات اةاصــةر زيــارات ــام ــا املقــرر املعـر ةقــو الشــعوب األصــلية وفريــق اةـناء العامـ
املعنـي بشسو املنحـدريـن من أص أفريقي.
 -12وأ ور الوفد بح بعض التقارير املالوبة من هياات األمـم املتحـدة املنشـحة ووجـب معاهـدات
يقــدالم بعــد .ومــن املقـ وـرر أ تقــوم اللجنــة الدائمــة حلقــو اإلنســا ر املــذكورة أعــال ر بوضــأ خاــة عمـ
ملعاسة هذ الق ية املستقب القريب.
 -13ورأم الوفــد أ مكافحــة التمييــز تبــدأ بــالع اا بوجــود  .و ــد أ ـ وـرت احلكومــة بتفشــي املوا ــف
الثقافيــة والجتماعيــة الــل متي ـ إىل التمييــز ضــد فاــات معيونــة .و هــذا الســيا وملعاســة مشــكلة غيــاب
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البيانــات اإل صــائية املتعلقــة باملنحــدرين مــن أص ـ أفريقــي وبالشــعوب األصــليةر أتيحــىل للمجيبــني علــو
تعداد عام  2010إمكانية التعريف عن أنفسّم بتحديد ما إ ا كانوا من املنحـدرين مـن أصـ أفريقـي أو
مــن الســكا األصــليني .وباإلضــافة إىل ل ـ ر اعتمــدت احلكومــة تش ـريعات مســّبة بشــح اإلج ـراءات
صـ وـممىل الــدوائر
اإلجيابيــة الواجــب اتا هــا حلمايــة أراضــي الشــعوب األصــلية وثقافتّــا ومسسســا ا .كمــا ُ
ييسر انتخاب اثلني من السكا األصـليني اسمعيـة الوطنيـة .ومـأ لـ ر أ وـر الوفـد بحنـ
النتخابية وا و
بعد إصدار انو شام حيظر التمييز أيا كا سبب وا ل النتماء العر ي واإلثر.
جي قر ُ
 -14وخبصو قو الشعوب األصليةر وكر الوفـد بحنـ جـرم اسـتعادة مـواد مـن ـانو البياـة العـام
كانىل د ألغيىل ومتنح الشعوب األصلية قو ا علـو املـوارد الابيعيـة املوجـودة األراضـي الـل تقانّـار
وبحن جرم اعتماد تشريعات حلماية العقا ري التقليدية وصو احلق التشـاورر وبحنـ أعيـد مـسخرا وةكـم
القانو فرض ضرورة احلصول علو الرضا احلر واملستنري للشعوب األصلية فيما خيص التدابري املتعلقـة ـا.
ولكن أ ور الوفد بح الشعوب األصلية ما زالىل تشكو من أعلـو معـدلت الفقـر والفقـر املـد أ .وبالتـا ر
تقوم احلكومة بإعداد خاة إمنائية شاملة وشاركة الشعوب األصلية.
 -15و َكــر الوفــد أ احلكومــة طلبــىل مــن املفوضــية الســامية حلقــو اإلنســا مـ ودها باملســاعدة التقنيــة
الراميـة إىل تـدريب أفـراد الشـرطة علـو الســتخدام السـليم للقـوة وإىل إدراج قــإل حيـ م قـو اإلنســا
املنّاج الدراسي ملعّد الشرطة.
 -16وأ ـ وـر الوفــد بــح انتّاكــات جســيمة حلقــو اإلنســا ــد ارتُكبــىل خــالل األ ــدا الــل و عــىل
بـ ــني  6و 10متوز/يولي ـ ـ  2010تشـ ــانغينول .ونـ ــص القـ ــانو 2015/144ر الـ ــذن اعتُمـ ــد ووافقـ ــة
األشخا املعنينير علو سلسلة مـن التـدابري سـن األضـرار امللحقـة بال ـحايا .وعـالوة علـو لـ وأثنـاء
صـ ــدور القـ ــانو علن ـ ـ ار اعتـ ــذر رئـ ــي بنمـ ــار خ ـ ـوا كـ ــارلوف فـ ــاريالر نياب ـ ـةا عـ ــن الدولـ ــةر إىل ال ـ ــحايا
واألشخا الذين ت ورروا من األ دا .
 -17وبشح العنف املمارف ق النساءر اعتمدت بنما عام  2013انونـا جي وـرم تـ اإلنـا .
ـدع خــا وــذا الشــح وإنشــاء
و امــىل الدولــة أي ـا خبا ـوات لتنفيــذ هــذا القــانو ر وــا ل ـ تعيــني مـ ا
اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد امل ـرأة وتنظيمّــا .ولكــن أفــاد الوفــد بحن ـ ينبغــي املســتقب القريــب
بعد.
إعداد الالئحة التنفيذية للقانو ي
جي قر وضعّا ُ

 -18وبالنســبة لق ــية الجت ــارر ُاتــذت تــدابري للح ــر علــو العنايــة بال ــحايا عنايــة مناســبة أثن ــاء
املوجّــة إىل املــو فني العــاملني
الــدعاوم الق ــائية .وازداد أي ـ ا عــدد الــدورات التدريبيــة املتخصصــة ال
جّاز الشرطة ومكاتب امل ودعني واسّاز الق ائي ومكتب اوجرة ووزاريت الصحة والتعلـيم .وأعـرب الوفـد
عن التزام بتعجيـ اعتمـاد الالئحـة التنفيذيـة للقـانو 2011/79ر وتصـيص مـوارد ماليـة للجنـة الوطنيـة
املعنيــة وكافحــة الجتــار باألشــخا ر وبنــاء مــحوم ل ــحايا الجتــار بالبشــرر و لـ وــا يتوافــق مــأ املعــايري
الدولية.
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 -19وباإلضــافة إىل ل ـ و إطــار سياســة أمنيــة عامــة شــاملةر تنفــذ احلكومــة برنا ـا ل ــما أمــن
األ ي ــاء يرم ــي إىل التص ــدن لننش ــاة اسنائي ــة ال ــل ترتكبّ ــا العص ــابات م ــن خ ــالل اعتم ــاد إجـ ـراءات
وتصيص أماكن لالندماج الجتماعي للشباب الذين ينتمو إىل هذ العصابات أو يعيشو بقر ا.
 -20وفيمــا خيــص الالجاــنير أصــدرت اسمعيــة الوطنيــة القــانو  2013/74الــذن جييــز لالجاــني
تقـد طلبـات للحصـول علـو إ امـة بعـد بقــائّم ثـال سـنوات علـو أرض بنمـا .كمـا امـىل احلكومــة
بتحســني العمليــة املتوبعــة لتحديــد صــفة الالجـ كــي تكــو متوافقــة مــأ املعــايري الدوليــة .وباإلضــافة إىل
ل ر أعرب الوفد عن التزام بتعجي اعتماد مرسوم ينظم آلية حتديد الت انعدام اسنسية.
 -21وبالنس ــبة للّج ــرةر واص ــلىل احلكوم ــة سياس ــة النفت ــاد ال ــل تتبعّ ــا إ أ ــدمىل عل ــو تس ــوية
وضأ  57 652أجنبيا بني عامي  2010و .2014وأ ور الوفد بح الظروا السائدة اليـوم مـيون
املّــاجرين ليســىل مناســبة .وبالتــا ر تلتــزم احلكومــة ببنــاء مــحوم جديــد للنســاء يتحلــو بالبنيــة التحتيــة
الالزمة ل ما املعاملة املالئمة .وعلو حنو ااث ر جيرن حتسني الظروا السائدة ميون الرجال.
 -22وأ وـر الوفــد ب ـرورة اتــا تـدابري ل ــما اسـتقالل الق ــاة ونـزاهتّم .واسمعيــة الوطنيـة بصــدد
وعـ َـرض الفــرع التنفيــذن علــو لـ النـوابر
منا شــة مشــروع ــانو يــنص علــو إجيــاد املّــن الق ــائيةر َ
بدعم من اجملتمأ املدار مشروع انو بشح العدالة اجملتمعات احمللية.
 -23وفيمــا يتعلــق ةقــو الافـ ر أفــاد الوفــد بــح احلكومــة اعتمــدت مــسخرا تش ـريعات لرفــأ الســن
القانونية للزواج إىل  18سنة وأنشحت سنة مش كة بني املسسسات إلعـداد مشـروع ـانو بشـح محايـة
قو األطفال واملراهقني.
 -24وأضــاا الوفــد أن ـ جــرم مــسخرا إنشــاء وزارة تع ـ بشــسو البياــة ملواجّــة التحــدن املتمث ـ
ضما احلق بياة صحية.
ــال ق ــو اإلنس ــا ر
 -25وأ وك ــد الوف ــد ــددا الت ـزام بنم ــا وواص ــلة تعزي ــز تقيوــدها بالتزاما ــا
وبامل ي اتا ها تدابري إجيابية بغية ضما توافر الظروا الالزمة ليتمتأ ك شـخص مقـيم البلـد
متتعا تاما ةقو اإلنسا .

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -26أدىل  49وفدا ببيانات خالل جلسة التحاور .وترد التوصيات املقدمـة خـالل احلـوار
الثاا من هذا التقرير.

اسـزء

 -27وأ ـ وـرت إك ـوادور ب ــاسّود املبذول ــة من ــذ الس ــتعراض ال ــدورن األول ول س ــيما التص ــديق عل ــو
النوتوكول الختيارن لتفا ية مناه ة التعـذيبر والتفا يـة املتعلقـة وركـز األشـخا عـدميي اسنسـيةر
والتفا ية الدولية حلماية نيأ األشخا مـن الختفـاء القسـرن .وشـ وددت علـو اعتمـاد ـوانني بشـح
الس ـ ــتحقا ات املمنو ـ ــة إىل األش ـ ــخا ون اإلعا ـ ــة وبرن ـ ــامإل " "El Solcaر ا ـ ــا يس ـ ــمح و ـ ــسلء
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األش ــخا
توصيات.

ب ــح يكونـ ـوا مس ــتقلوني

ــال التعل ــيم والعمـ ـ واحلي ــاة الجتماعي ــة .و ـ ـ ودمىل إكـ ـوادور

 -28وأ ورت السلفادور بالتزام بنما بالستعراض الدورن الشـام ر وبكثـرة مشـاركة اجملتمـأ املـدا
عملية التح ري .ور و بىل باألمهية الل توليّا بنما لتنفيذ السياسات العامة ال إ امة العدلر وأمن
املواطننير والجتار باألشخا ر وتوافر فر متكافاة للنساءر وغري ل  .وش وددت علـو أبـرز مظـاهر
ـدم ال
ــايا مــن بي ـ األشــخا احملــرومني مــن ـريتّمر واألطفــالر والشــعوب األصــليةر
احملققــة
التقـ و
والالجانير واملّاجرينر واألشخا ون اإلعا ةر واملنحدرين من أص أفريقي.
 -29ومثونىل نّورية فنزويال البوليفارية اسّود الل بذلتّا بنما لتنفيذ التوصيات الل بلتّا سـابقا.
وش وددت علو التصديق علو التفا ية الدولية حلماية نيأ األشخا من الختفاء القسـرنر واتفا يـة
مناه ة التعذيبر ف الا عن اخنفـاض معـدلت الباالـة والفقـر املـد أر والتـدابري املتخـذة لتـوفري سـكن
لئق لنسر الفقرية .و ودمىل توصية.
 -30ور و ب ــىل فرنس ــا بتنفي ــذ العدي ــد م ــن التوص ــيات ال ــل تل وقتّ ــا بنم ــا خ ــالل الس ــتعراض األول.
وأشــارت إىل تشــكي سنــة مســسولة عــن رصــد تنفيــذ التوصــيات املنبثقــة عــن الســتعراضر وإىل إنشــاء
أمانة املظا واألمانة الوطنية لشسو الاف واملراهق واألسرة .و ودمىل فرنسا توصيات.
 -31ور و بــىل جورجيــا بالتصــديق علــو النوتوكــول الختيــارن لتفا يــة مناه ــة التعــذيب والتفا يــة
املتعلقــة وركــز األشــخا العــدميي اسنســيةر وأثنــىل علــو بنمــا لتوجيّّــا دعــوة مفتو ــة إىل املكلوفــني
بوليــات إطــار اإلجـراءات اةاصــةر ور و بــىل بإنشــاء اللجنــة الوطنيــة الدائمــة الــل مــن شــحقا ضــما
المتثال لاللتزامات املتعلقة ةقو اإلنسا وتنفيذها .وأشادت أي ا باسّود الل تبذوا بنما ال
العنف املنز  .و ودمىل جورجيا توصية.
 -32وأش ــارت أملاني ــا م ــأ التق ــدير إىل التا ـ وـورات اإلجيابي ــةر ول س ــيما ــال س ــيادة الق ــانو ر ومكافح ــة
الفسادر و رية اإلعالمر واةصوصيةر ومنـأ التعـذيب .وأعربـىل أملانيـا عـن اسـتمرار لقّـا إزاء تفشـي انتّاكـات
وشجعىل بنمـا علـو بـذل مزيـد مـن اسّـود فيمـا يتعلـق خاصـة ةالـة مرافـق
قو اإلنسا
الت أخرمر و
ملّمشة .و ودمىل أملانيا توصيات.
ال تجاز والعنف املنز و قو الفاات ا و

 -33وأثنىل غانا علو بنما إلنشائّا و ـدة مكافحـة التمييـز الـل تتنـاول ـالت التمييـز العنصـرن
ضد السكا األصليني واملنحدرين من أص أفريقير واعتَنت أ تقد املساعدة القانونيـة إىل ضـحايا
اسرائمر ول سيما النساءر عن طريق مكتب املساعدة القانونية اجملانية هو خاـوة الجتـا الصـحيح.
وأ اطــىل علم ـا وختلــف اةا ـوات التجديديــة املتخــذة لتــوفري اةــدمات الق ــائية الفعالــة الراميــة إىل
معاسة الق ايا املتحخرة علو وج السرعة .و ودمىل غانا توصيات.
 -34ور و بىل غواتيمال بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة ل ما المتثال لاللتزامات الوطنيـة والدوليـة
املتعلقة ةقو اإلنسا وتنفيذها .وش وددت علو األشواط الل ُاعىل ال املسـاواة بـني اسنسـنير
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مث اعتماد وانني بشح جتر ت اإلنا و وانني بشح مكافحة الجتار باألشخا
واعتماد سياسة عامة بشح توفري فر متكافاة للنساء .و ودمىل غواتيمال توصية.

وتعقيم النساءر

ـالتغريات التشـ ـريعية املدخل ــة والت ــدابري املتخ ــذة للنّ ــوض بنظ ــام العدال ــةر
 -35ور و ب ــىل هن ــدوراف ب ـ و
ونوهــىل بالشــفافية
وبإشـراع األشــخا املنتمــني إىل الفاــات ال ــعيفةر وباحلـ ود مــن الفقــر والالمســاواة .و
ال ــل أب ــد ا بنم ــا عن ــد اع افّ ــا ب ــالتمييز العنص ــرن املوج ــود البل ــدر وبالوض ــأ اوـ ـ ال ــذن يعيشـ ـ
األشخا وو اإلعا ةر وبالتدابري املتخذة ملعاسة هذ األوضاع .و ودمىل هندوراف توصيات.
 -36ور و ب ــىل إندونيس ــيا بك ــو التقري ــر املتعل ــق ببنم ــا نت ــاج ـوار ش ــام ن ــأ موع ــة كب ــرية م ــن
ـال قـو اإلنسـا ر ومنظمـات اجملتمـأ
الوزاراتر والوكـالتر والنملـانينير واألكـادميينير واةـناء
املـدا .وأعربــىل عــن ســرورها إلنشــاء أمانــة املظــا واللجنــة الوطنيــة الدائمــة حلقــو اإلنســا ر وأشــادت
باسّود املبذولة لتحسني سياسة اوجرة ومكافحة الجتار باألشخا  .و ودمىل إندونيسيا توصيات.
 -37ور و بــىل أيرلنــدا بالتصــديق علــو عــدة ص ــكوع دوليــة حلقــو اإلنســا ر وبإصــدار تش ـريعات
مرتباة بالشعوب األصليةر وباتا خاوات لتحسني عم اسّاز الق ائي .وأعربىل أيرلندا عن لقّا
إزاء التقــارير الــل تتحــد عــن تفشــي التمييــز ضــد األ ليــات مــن الشــعوب األصــلية واأل ليــات اإلثنيــة
واسنســيةر وــا يــسدن إىل رمــا أفرادهــا مــن قّــم املشــاركة السياســية ومــن صــووم علــو العمـ
وعلــو اةــدمات األساســية .وأشــارت بقلــق بــال إىل التقــارير الــل تتحــد عــن القيــود املفروضــة علــو
رية التجمأ وتكوين اسمعياتر ول سيما فيما خيص النقابات العمالية .و ودمىل أيرلندا توصيات.
 -38وأش ــارت إياالي ــا م ــأ التق ــدير إىل الت ــدابري امل ــذكورة التقري ــر ال ــوطر ال ــل ترم ــي إىل التص ــدن
للتمييز الذن تتعرض ل فاة املثليات واملثليني ومزدوجي املي اسنسي ومغـايرن اوويـة اسنسـانية واملتحـولني
جنســيار وشــجعىل سـ ق
ـلاات بنمــا علــو امل ــي معاســة هــذ الق ــية .ور و بــىل باســتحدا ب ـرامإل
و
املدارف تستّدا التثقيف ال قو اإلنسا بوصفّا ية شاملة .و ودمىل إيااليا توصيات.
املوجّـة إىل املكلفــني بوليـات إطــار اإلجـراءات
 -39وشـ وددت املكســي علـو الــدعوة املفتو ــة ال
اةاصـةر وأشـارت بعـني الرضــا إىل بـدء عمليـة تشــاورية بـني املسسسـات مـن أجـ إعـداد التقريـر يشــارع
فيّــا اجملتمــأ املــدا .وأ ـ وـرت باألشـواط الــل ُاعــىل منــذ الســتعراض الســابقر ول ســيما إنشــاء اللجنــة
الوطنية الدائمة ملتابعة تنفيذ اللتزامات الدولية ال قو اإلنسا  .و ودمىل املكسي توصيات.
 -40ور و ب اسب األسود بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة حلقو اإلنسا ر وطلب من بنما توضيح
مــا ققت ـ مــن تق ـ ودم منــذ إنشــاء اوياــة اسديــدة علــو صــعيد الوفــاء بالتزاما ــا الدوليــة .وأ ــاط علم ـا
بالتقدم احملرز لتحقيق املسـاواة بـني اسنسـنير وطلـب مـن بنمـا تفصـي النتـائإل احملققـة تنفيـذ التـدابري
الرامية إىل الق اء علو نيأ أشكال العنف ضد املرأة .و ودم اسب األسود توصيات.
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ـال
 -41ور و بىل ناميبيا باسّود الل بـذلتّا بنمـا فيمـا خيـص أمانـة املظـا ر وأكادمييـة التحهيـ
الســجو ر والئــتالا الــوطر للتنميــةر واللجنــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا ر والسياســة احلكوميــة لتــوفري
فر متكافاة للنساءر وتنفيذ خاة العم للف ة  .2019-2015و ودمىل توصيات.
 -42ور و بــىل هولنــدا وــا بذلتـ احلكومــةر والقاــاع اةــا ر واجمللـ الــوطر للشــركات اةاصــة مــن
جّود للتقلي من عمالة األطفال .وأشارت إىل التصديق علو النوتوكول الختيارن لتفا يـة مناه ـة
التعــذيبر ور و بــىل وشــروع القــانو الــذن يــنص علــو إدراج تعريــف أف ـ ملبــدأ املســاواة الدســتور.
وتار ىل بقلق إىل نظام السجو وإىل التشريعات املناه ة للتمييز .و ودمىل هولندا توصيات.
و
 -43وش وددت نيكاراغوا علو مظاهر التقـدم الـذن أُ ـرز النظـام الق ـائي بف ـ اعتمـاد ـانو
وركـزت علـو
ـال قـو اإلنسـا
يرعو املّـن الق ـائية وبـرامإل تدريبيـة
ال
لصصـة للشـرطة الوطنيـة .و
مظاهر التقدم احمل وقـق الق ـايا اسنسـانيةر مـن بيـ جتـر تـ اإلنـا والجتـار باألشـخا واعتمـاد
سياسة كومية لتوفري فر متكافاة للنساء .و ودمىل نيكاراغوا توصيات.
 -44وأعرب ــىل ب ــاراغوان ع ــن س ــرورها باإلي ــاز املتمث ـ ـ تعم ــيم اللتح ــا ب ــالتعليم البت ــدائير
وبالقــانو الصــادر عــام  2010الــذن يُرســي ــق الشــعوب األصــلية التعلــيم الثنــائي اللغ ـة واملتعــدد
الثقافــات .ور و بــىل بعم ـ اللجنــة الوطنيــة الدائمــة حلقــو اإلنســا  .ور و بــىل كــذل بالتصــديق علــو
وشجعىل بنما علو مواصلة جّودها سبي تعزيـز
النوتوكول الختيارن لتفا ية مناه ة التعذيبر و
ا لية الوطنية املعنية ونأ التعذيب .و ودمىل باراغوان توصيات.
 -45وش وددت بريو علو مظاهر التقدم الل حت وققىل من بي إنشاء اللجنـة الوطنيـة الدائمـة حلقـو
اإلنســا ر وإنشــاء وكالــة وزارة معنيــة بشــسو الشــعوب األصــليةر والتصــديق علــو النوتوكــول الختيــارن
لتفا يــة مناه ــة التعــذيب وعلــو التفا يــة الدوليــة حلمايــة نيــأ األشــخا مــن الختفــاء القســرنر
وتوجي ـ دعــوة مفتو ــة إىل نيــأ املكلفــني بوليــات إطــار اإلجـراءات اةاصــة التابعــة جملل ـ قــو
اإلنسا  .و ودمىل بريو توصيات.
 -46ور و بــىل الفلبــني بإنشــاء املسسســة الوطنيــة حلقــو اإلنســا ر وبــالع اا بوجــود متييــز عنصــرن
ضـ ـ ود املنح ــدرين م ــن أصـ ـ أفريق ــير وبزي ــادة مش ــاركة املـ ـرأة العمـ ـ ر وبالتحس ــينات املدخل ــة عل ــو
التشـريعات املتعلقــة باإلجتــار بالبشــرر وبالتصــديق علــو عــدة اتفا يــات دوليــة رئيســية حلقــو اإلنســا .
و ودمىل الفلبني توصيات.
 -47ور و بــىل النتغ ــال بــاةاوات املتالخ ــذة من ــذ الســتعراض األول حلماي ــة قــو اإلنس ــا ر مث ـ
التصــديق علــو النوتوكــول الختيــارن لتفا يــة مناه ــة التعــذيب وعلــو التفا يــة الدوليــة حلمايــة نيــأ
األشخا من الختفاء القسرنر والن مام إىل التفا يتني املتعلقتني بانعدام اسنسية .ولكـن أعربـىل
ـ ــق النسـ ــاء واألطفـ ــال .و ـ ـ ودمىل النتغـ ــال
عـ ــن لقّـ ــا إزاء املسـ ــتويات املرتفعـ ــة للعنـ ــف املمـ ــارف
توصيات.
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 -48وهنوــحت رومانيــا بنمــا علــو التق ـ ودم احملــرز حتقيــق األهــداا اإلمنائيــة لنلفيــة وخاصــة تل ـ
املتعلقة بالفقر املد أر وعلو إنشاء مسسسة وطنية حلقو اإلنسا  .و ودمىل توصيات.
 -49ور و بىل رواندا بإنشاء سنة وطنية دائمة ل ما المتثـال لاللتزامـات املتعلقـة ةقـو اإلنسـا
وتنفي ــذهار وبسياس ــتّا املتعلق ــة بت ــوفري ف ــر متكافا ــة للنس ــاءر وباحل ــد م ــن الفق ــر .و ـ ـ ودمىل روان ــدا
توصيات.
 -50ور و ب ــىل سـ ـرياليو ب ــالتحويالت النقدي ــة املش ــروطة وب ـنامإل الرعاي ــة .وأش ــارت م ــأ القل ــق إىل
مظــاهر التف ــاوت املوج ــودة بــني تمع ــات الش ــعوب األصــلية وس ــائر اجملتمع ــات علــو ص ــعيد املش ــاركة
السياسية .و ثوىل بنما علو إنفا قو الشعوب األصلية ال املشاركة السياسيةر ووضأ سياسة
وطنيــة تقــوم ةمايــة وتعزيــز قــو الاف ـ ر وحتســني الوصــول إىل الرعايــة الصــحية والتعلــيم املنــاطق
الريفية وداخ تمعات الشعوب األصلية .و ودمىل سرياليو توصيات.
 -51وأفــاد وفــد بنمــا بــح احلكومــة ســتوافق ريب ـ ا علــو التعــديالت الــل أدخلــىل علــو نظــام رومــا
األساسـي للمحكمــة اسنائيــة الدوليــة بشــح كـ و مـن جرميــة العــدوا واملــادة  .8و ــال إ احلكومــة تقــوم
ف ـالا عــن ل ـ بإعــداد التصــرحيات الالزمــة لقبــول اختصــا سنــة مناه ــة التعــذيب واللجنــة املعنيــة
ةقو اإلنسا تلقي بالغات األفراد املتعلقة ببنما.
 -52وش ـ ودد الوفــد علــو موعــة مــن ال ـنامإل الجتماعيــة الــل وضــعتّا احلكومــة للوفــاء بالتزاما ــا
فيما خيص إدماج نيأ املـواطنني اجملتمـأ .واحلكومـة واثقـة بـح إدراج قـإل حيـ م قـو اإلنسـا
الس اتيجيات الرامية إىل احلد من الفقر وحتقيق التنمية بشك عام سيسمح بتعزيزها.
تعن عن وضأ األشخا ون اإلعا ة مـن أجـ
 -53وأضاا أ بنما التزمىل بإنتاج إ صاءات و
توجي عملية إعداد السياسات العامة .كما تناول الوفد بالتفصـي عـددا مـن التـدابري اإلضـافية املتخـذة
ل ما ا ام قو األشخا ون اإلعا ة.
 -54ور و بــىل ســنغافورة بــالقوانني الــل تــنص علــو جتــر ت ـ اإلنــا ر وتنفيــذ السياســة احلكوميــة
املتعلقة بتوفري فر متكافاة للنساءر وخفض عدد السـكا الـذين يعيشـو بـدولر وا ـد اليـوم إىل
النصــفر ورفــأ املعــايري الصــحية .وأشــارت مــأ القلــق إىل التفــاوت األجــور بــني الرجــال والنســاء.
و ودمىل سنغافورة توصيات.
 -55ور و بـىل سـلوفينيا بتجـر تـ اإلنـا وبــاللتزام ةظـر التعـذيب .وأشـارت مـأ القلـق إىل عــدم
أن جّــد إللغــاء اارســة إرغــام النســاء علــو اة ــوع لختبــارات محـ بـ احلصــول علــو عمـ .
بــذل و
فعال ــة متتث ـ أل ك ــام النوتوك ــول الختي ــارن لتفا ي ــة
ـجعىل بنم ــا عل ــو إنش ــاء آلي ــة وطني ــة و ائي ــة و
وش ـ و
مناه ــة التع ــذيبر وعل ــو ات ــا الت ــدابري الالزم ــة إللغ ــاء اارس ــة اختب ــارات احلمـ ـ املرتبا ــة بالعمـ ـ .
و ودمىل سلوفينيا توصيات.
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 -56وهنوــحت إســبانيا بنمــا علــو التصــديق علــو النوتوكــول الختيــارن لتفا يــة مناه ــة التعــذيبر
والتفا يــة املتعلقــة وركــز األشــخا العــدميي اسنســيةر والتفا يــة الدوليــة حلمايــة نيــأ األشــخا مــن
الختفــاء القســرنر وهنوح ــا علــو توجيّّــا دعــوة مفتو ــة إىل املكلفــني بوليــات إطــار اإلج ـراءات
اةاصــة للــنظم العامليــة واإل ليميــة .وأعربــىل إســبانيا عــن لقّــا إزاء األ ـوال املعيشــية غــري املحمونــة وغــري
الصحية الل يشكو منّا األشخا احملرومو من ريتّم .و ودمىل إسبانيا توصيات.
 -57وأشارت السويد إىل أ انو األسرة والقانو املدا ينصا علو "احلق تحديـب" األطفـال
بــاللجوء إىل العق ــاب الب ــدا .وأف ــادت ب ــح عمال ــة األطف ــال أم ــر ش ــائأ بنم ــا خاص ــة القا ــاعني
الزراعي وغري الرمسير وبح أطفال السكا األصليني ميثلو نسبة أعلو من غـريهم لـ  .وأضـافىل
أ العدي ــد م ــن األطف ــال انقاعـ ـوا ع ــن الدراس ــة س ــن مبك ــرة ل س ــّام دخـ ـ العائل ــة .و ـ ـ ودمىل
السويد توصيات.
 -58ور و ب ــىل تايلن ــد بالتص ــديق عل ــو النوتوك ــول الختي ــارن لتفا ي ــة مناه ــة التع ــذيب والتفا ي ــة
الدولية حلماية نيأ األشخا مـن الختفـاء القسـرنر وبإنشـاء كـ و مـن أمانـة املظـا واللجنـة الوطنيـة
حلقــو اإلنســا  .وهنوــحت احلكومــة علــو جتــر ت ـ اإلنــا ر وعلــو الق ـوانني املتعلقــة وكافحــة الجتــار
باألش ـ ــخا وتعق ـ ــيم النس ـ ــاءر وعل ـ ــو السياس ـ ــة احلكومي ـ ــة املتعلق ـ ــة بت ـ ــوفري ف ـ ــر متكافا ـ ــة للنس ـ ــاء.
و ودمىل توصيات.
 -59وأش ــادت تيم ــور  -ليش ــل ب ــاسّود املبذول ــة لتعزي ــز ق ــو امل ـرأة ع ــن طري ــق تع ــدي الق ــانو
املوجـ إىل النســاء .ولكنّــا كــرت أ
اسنــائير وــا أف ــو إىل جتــر تـ اإلنــا واملعا بــة علــو العنــف ال
هــذ اسـرائم مــا فتاــىل تُرتكــب بحعــداد كبــرية .وأشــادت أي ـ ا تيمــور  -ليشــل بالو ــدة اةاصــة التابعــة
للشرطة الوطنية واملعنية بالتحقيق اسرائم اسنسية .و ودمىل توصيات.
ونوهىل ترينيداد وتوباغو بعدة برامإل ترمي إىل تعزيز ومحاية قو اإلنسـا مـن خـالل توعيـة
 -60و
ونوهىل كذل باملساعي حلمايـة النسـاء واألطفـال واملـراهقني .وأشـارت ترينيـداد
اسمّور ذ املسحلة .و
وتوباغو إىل التمييز املوجود ضد السكا األصليني واملنحدرين من أص أفريقير وأ ورت بإنشـاء و ـدة
مناه ة التمييز .و ودمىل توصية.
 -61وأشارت أوكرانيا إىل أن جرم عام  2012إنشاء اللجنة الدائمة ل ما المتثـال للتزامـات
ـجعىل احلكوم ـ ـةَ علـ ــو اتـ ــا تـ ــدابري
بنمـ ــا الوطنيـ ــة والدوليـ ــة املتعلقـ ــة ةقـ ــو اإلنسـ ــا وتنفيـ ــذهار وشـ ـ و
لالستمرار تقوية هذ ا لية .و ودمىل أوكرانيا توصيات.
 -62وأ ـ وـرت اململك ــة املتح ــدة بالتق ــدم احمل ــرز فيم ــا يتعل ــق ةظ ــر س ــوء املعامل ــة وبنظ ــام العدال ــة اسنائي ــة
وال تجاز السابق للمحاكمة .أما بالنسبة للتصديق علو النوتوكول الختيارن لتفا ية مناه ـة التعـذيبر
فقــد ثوــىل بنمــا علــو إنشــاء آليــة وطنيــة و ائيــة .وأعربــىل عــن اســتمرار لقّــا فيمــا خيــص التقيوـ َـد بالتشـريعات
ـجعىل اململكــة املتحــدة علــو اعتمــاد نظــام
املتعلقــة ةقــو الشــعوب األصــلية والكتظــا َ الســجو  .وشـ و
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العدالة اسنائية احل ورية وعلو إدراج صـي لغويـة بشـح التمييـز اسنسـي والتمييـز القـائم علـو نـوع اسـن
الدستور .و ودمىل توصيات.
 -63ور و بــىل الوليــات املتحــدة األمريكيــة بــاللتزام بالتصــديق علــو التفا ــات املتعلقــة ةقــو اإلنســا
وبتعزيز توافر الفر املتكافاة للنساء .وعلو الرغم مـن اإلصـال ات الـل شـّدها نظـام العدالـةر أشـارت إىل
الســجو  .وأشــادت بــاةاوات املتخــذة ملكافحــة
طــول مــدة ال تجــاز ب ـ احملاكمــات وإىل الكتظــا
ـجعىل عل ــو حتدي ــد هويوــة ال ـحايا ومح ــايتّم .ول ظ ــىل
العم ـ القس ــرن والجت ــار ألغـ ـراض جنس ــيةر وش ـ و
مشجعةا بنما علو إتا ة وصووم علو حنـو عاجـ إىل التعلـيم
حمدودية احلقو الل يتمتأ ا طالبو اللجوءر و
واةدمات األساسية .و ودمىل توصيات.
 -64وألقــىل أوروغ ـوان ال ــوء علــو التصــديق علــو ك ـ و مــن النوتوكــول الختيــارن لتفا يــة مناه ــة
التعذيب والتفا ية الدولية حلماية نيأ األشخا من الختفاء القسرنر و ثوىل علو التصديق علـو
النوتوكول الختيارن امللحق بالعّد الدو اةـا بـاحلقو ال تصـادية والجتماعيـة والثقافيـةر وعلـو
التفا يــة الدوليــة حلمايــة قــو نيــأ العمــال املّــاجرين وأفـراد أســرهم .ور و بــىل بالــدعوة املفتو ـة الــل
وجّتّــا بنمــا إىل املكلفــني بوليــات إطــار اإلج ـراءات اةاصــة العامليــة واإل ليميــةر باعتبارهــا مسش ـرا
و
ونوه ـ ـ ــىل بإنش ـ ـ ــاء اللجن ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة الدائم ـ ـ ــة حلق ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ــا .
عل ـ ـ ــو التزامّ ـ ـ ــا ةق ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ــا  .و
و ودمىل توصيات.
 -65ور و بــىل اسزائــر وواءمــة اإلطــار القــانوا الـوطر مــأ اللتزامــات ــال قــو اإلنســا  .و َ َكــرت
بش ــك خ ــا اعتم ــاد ــانو بش ــح الجت ــار بالبش ــر وتشـ ـريأ حيم ــي ويع ـ وـزز وض ــأ املـ ـرأة .و ـ ـ ودمىل اسزائ ــر
توصيات.
 -66ور و بــىل أنغــول بتنفيــذ تــدابري حلمايــة الالجاــني وضــحايا الســتغالل اسنســي وخاصــة النســاء
واألطفــال .وأ ـ وـرت بالتقــدم احملــرز مكافحــة الفقــر والجتــار باألشــخا والباالــةر و محايــة قــو
األ ــدا  .وأعرب ــىل أنغ ــول ع ــن لقّ ــا إزاء ــروا ال تج ــاز الالإنس ــانية ومس ــحلة ان ــدماج األ لي ــات
وخاصة املنحدرين من أص أفريقي .و ودمىل توصيات.
 -67ور و بىل األرجنتني بالتصديق علو النوتوكول الختيارن لتفا يـة مناه ـة التعـذيبر والتفا يـة
الدوليــة حلمايــة نيــأ األشــخا مــن الختفــاء القســرنر والتفا يــة املتعلقــة وركــز األشــخا عــدميي
اسنســية .و ثوــىل بنمــا علــو التصــديق علــو التفا يــة الدوليــة حلمايــة قــو نيــأ العمــال املّــاجرين
وأفراد أسرهمر والنوتوكـول الختيـارن امللحـق بالعّـد الـدو اةـا بـاحلقو ال تصـادية والجتماعيـة
والثقافيــة .وهنوــحت األرجنتــني بنمــا علــو توفريهــا مســاعدة ا تصــادية ات عال ــة باأل ــدا الــل و عــىل
بوكاف دي تورو عام  .2010و ودمىل توصيات.
 -68ور و بىل أس اليا باإلصال ات القانونية األخرية الل أجريىل لتحسني النظام الق ـائير وـا
ل النتقال من نظام ائم علو التحقيق إىل نظام ا امي .وأعربىل عن اسـتمرار لقّـا إزاء الظـروا
الســائدة الســجو وخاصــة مشــكلة الكتظــا ر وإزاء الــنقص اةــدمات الابيــة املناســبةر وف ـ ات
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املاولة ب احملاكمة .و الىل إقا ما زالىل تشعر بالقلق أي ـا إزاء اسـتمرار رمـا الشـعوب
ال تجاز و
األصـ ــلية مـ ــن احلصـ ــول علـ ــو اةـ ــدمات األساسـ ــية والتعلـ ــيم واةـ ــدمات الصـ ــحية .و ـ ـ ودمىل أس ـ ـ اليا
توصيات.
يكم عمـ اللجنـة الوطنيـة حلقـو
 -69ور و بىل بربادوف بإنشاء أمانة املظا واعتنت أ و عملّا و
منســق
اإلنســا الــل تتــابأ تنفيــذ التزامــات بنمــا ــال قــو اإلنســا  .وأضــافىل أ اعتمــاد قــإل ال
لتصميم السياسات املتعلقة ةقو اإلنسا من شحن أ يعزز بنيـة نظـام قـو اإلنسـا  .و َكـرت أ
سن تشريأ شام مناهض للتمييزر ودعىل بنما إىل ال كيز علو اندماج
التقرير الوطر أ ور باحلاجة إىل و
نيأ اجملموعات العر ية واإلثنية لبناء تمأ أكثر ولا.
 -70وأ ـ وـرت بلجيكــا بالتقــدم احملــرز منــذ الســتعراض األخــرير ول ســيما مكافحــة اإلفــالت مــن
العقابر ومكافحة نيأ أشكال التمييزر و رية التعبرير و قو الاف ر و قـو املـرأة .ولكـن أعربـىل
عــن لقّــا إزاء وضــأ النســاء والفتيــات وشـ وددت علــو أنـ ر وفقـا ملصــادر رمسيــةر ارتُكبــىل  200جرميــة
ق اإلنا بني عامي  2009و .2013و ودمىل بلجيكا توصيات.
ت
 -71وأ وـرت النازيـ بالتقـدم احملـرز للحـ ود مـن الفقـر والالمسـاواةر وحتقيـق التعلـيم للجميـأ واملســاواة
ق النساء .و الىل إ التمييز الذن يتعرض لـ املنحـدرو مـن
بني اسنسنير ومنأ العنف املمارف
ـص ــانوا يت ــمن
أص ـ أفريقــي وفاــة الســكا األصــليني مــا زال يش ـ وك حتــدي ار وإن ـ ل يوجــد أن نـ و
تعريف ـ ا ألعمــال التمييــز العنصــرن .وش ـ وددت النازي ـ علــو توصــيتّا الســابقة الــل تــدعو فيّــا بنمــا إىل
التص ــديق عل ــو اتفا ي ــة منظم ــة العمـ ـ الدولي ــة ر ــم  .169واستفس ــرت ع ــن السـ ـ اتيجيات املتوبع ــة
لتس ــجي أطف ــال الس ــكا األص ــليني واملّ ــاجرين والالجا ــني عن ــد ال ــولدة .و ثوــىل النازي ـ بنم ــا عل ــو
اعتمــاد تش ـريأ بشــح قــو الاف ـ واملراهــقر وعلــو محايــة املثليــات واملثليــني ومزدوجــي املي ـ اسنســي
ومغايرن اووية اسنسانية واملتحولني جنسي ا .و ودمىل توصيات.
ينص علو اعتبار ت املرأة علو يد زوجّا
 -72وأشادت كندا بصدور القانو  2013/82الذن و
جرمية ويعا ب مرتكيب أعمال العنف ض ود النساء .ور و بىل أي ا بتنفيذ نظـام العدالـة اسنائيـة احل ـورية
وشجعىل بنما علو تنفيذ ك أحناء البلد .و ودمىل كندا توصيات.
اسديدر و

ــق
 -73وأ ـ وـرت شــيلي بالتقــدم الــذن أ رزتـ بنمــار ول ســيما ســبي إقــاء العنــف املمــارف
املرأةر إ امىل مثالا بتجر ت اإلنا  .ول ظىل استحدا نظام العدالة اسنائية احل ورية واعتمـاد
تشريعات بشح قو الشعوب األصـلية .وأضـافىل أنـ ينبغـي أ يكـو انـدماج األطفـال واأل ـدا
اةارجني عن القانو من األولويات .و ودمىل شيلي توصيات.
 -74وأثنىل الصني علو بنما لقيامّا بتعزيز آليات قو اإلنسا ر وتدريب العاملني السجو
امليسـرين الق ـائينير وتـوفري الـدعم القـانوار
علو ية التعذيبر وحتسني إ امة العدل بف برنـامإل و
وزيادة املوارد املخصصة للتعليمر وتعزيز املساواة بني اسنسنير وزيادة تو يـف النسـاء ومحايـة قّـن
التعليمر ومحاية قو األطفال واألشخا ون اإلعا ة .و ودمىل الصني توصيات.
GE.15-11544

13/27

A/HRC/30/7

 -75ش ـ وددت كولومبيــا علــو الت ـزام بنمــا ةقــو اإلنســا وعلــو مســاعيّا لتنفيــذ التوصــيات املنبثقــة عــن
الستعراض األولر ول سيما فيما خيـص محايـة الفاـات ال ـعيفة واحلصـول علـو الرعايـة الصـحية .وأ اطـىل
دمىل كولومبيا توصيات.
علما خباة العم املعنية باملنحدرين من أص أفريقي .و و

 -76وش ـ وددت كوســتاريكا علــو التقــدم الــذن ققت ـ بنمــا ول ظــىل التصــديق علــو النوتوكــول
الختيــارن لتفا يــة مناه ــة التعــذيب وعلــو التفا يــة الدوليــة حلمايــة نيــأ األشــخا مــن الختفــاء
القســرن .وأ ـ وـرت بــح بعــض التــدابري اتــذت ملواءمــة تش ـريعا ا احملليــة مــأ اللتزامــات الدوليــةر وطلبــىل
ــال قــو اإلنســا .
معلومــات إضــافية عــن اللجنــة املكلفــة برصــد التقيــد باللتزامــات املعقــودة
و ودمىل توصيات.
 -77وألقىل كوبا ال وء علو عملية إعـداد التقريـر الـوطر الـل شـاركىل فيّـا احلكومـة واملسسسـات
األكادميي ــة واةـ ـناء واجملتم ــأ امل ــدا .وأ ــرت بالتق ــدم احمل ــرز تنفي ــذ اةا ــة الوطني ــة ملن ــأ الس ــتغالل
اسنســير وحتقيــق املســاواة بــني اسنســنير وإصــالد نظــام الســجو ر وبلــو اوــدا املتمث ـ خفــض
نسبة األشخا الذين يعيشو بح من دولر اليوم إىل النصف .و ودمىل كوبا توصيات.
 -78ور و ب املغرب وا اتذت احلكومة من تـدابري مسسسـية وتشـريعية لتنفيـذ اإلطـار الكفيـ بتعزيـز
قو اإلنسا ومحايتّار وا ل تو يد السن القانونية للزواجر ووضأ آلية وطنية حلظر التعذيبر
واعتماد انو ينص علو استحدا نظام شام حلماية الاف ر وإنشاء محوم ل حايا الجتار.
 -79وردا عل ــو األس ــالة املرس ــلة مق ــدمار أف ــاد وف ــد بنم ــا ب ــح احلكوم ــة تق ــوم من ــذ ع ــام 2010
بإصــالد الســجو مــن أج ـ تفيــف الكتظــا فيّــار وتــدريب العــاملني فيّــار وزيــادة ا ـ ام قــو
ـال السـجو
اإلنسا املكفولة للمحتجزين .ووـذا الغـرضر أعيـد فـتح أبـواب أكادمييـة التحهيـ
وحتســنىل ــروا عمـ مــو وفي الســجو  .وأضــاا أ احلكومــة ملتزمــة كــذل باعتمــاد
عـام 2011ر و
انو لتعزيز الكفاءة املّنية ات الصلة وصلحة السجو .

 -80وعلو حنو ااث ر جرم تصنيف  45املائة من املدانني احملرومني من ريتّمر وجيرن اليـ ا
فص ـ احملتج ـزين الــذين ينتظ ــرو حمــاكمتّم ع ــن احملتج ـزين امل ــدانني .ومــأ أ احلكوم ــة تــدرع أ بن ــاء
الســجو لــن حي ـ و و ــد مشــاك النظــامر فّــي تعتــن أ حتســني البنيــة التحتيــة للســجو أمــر ضــرورن
ل ــما ا ـ ام قــو اإلنســا املكفولــة للمحتجـزين .و هــذا الصــددر ســيفتح ســجن "نويفــا جويــا"
اسديد أبواب ريب ا وهو يتسأ ملا يزيد علو  5 000حمتجز.
 -81وبالنسبة للنساء احملرومـات مـن احلريـةر أجـرت احلكومـة تشخيصـا اعتمـدت فيـ منظـورا يراعـي نـوع
اسن واحلقو ر فقامـىل بتصـميم برنـامإل خـا ملسـاعدة النسـاء اللـوايت يعشـن خلـف الق ـبا  .و الـة
احملتجزين األ دا ر أولىل احلكومة األولوية ملنحّم الرعاية الشاملة وحتسني البنية التحتية.
 -82وفيم ــا خي ــص ق ــو الش ــعوب األص ــليةر تعمـ ـ احلكوم ــة عل ــو وض ــأ خا ــة إمنائي ــة ش ــاملة
مكونـات :وهـي املكـو السياسـي واملكــو
بالتشـاور مـأ سـلاات الشـعوب األصـلية .واةاـة وــا ثالثـة و
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ال تصـ ــادن واملكـ ــو الجتمـ ــاعي .ويرمـ ــي املكـ ـ وـو السياسـ ــي إىل تعزيـ ــز الب ـ ـ والسـ ــلاات التقليديـ ــة
للشــعوب األصــلية .ويســعو املكـ وـو ال تصــادن إىل التخفيــف مــن مســتويات الفقــر وحتســني األوضــاع
ال تصادية للشعوب األصلية بتعزيز إنتاجّا وبناها ال تصادية التقليدية .أما احملور الجتماعي فيسعو
إىل تنفيذ برامإل حم وددة لتحسني مسـتوم التعلـيم والثقافـة والصـحة واإلسـكا والبنيـة التحتيـة أراضـي
الشعوب األصلية.
 -83أم ــا فيم ــا خي ــص تنفي ــذ نظ ــام العدال ــة اسنائي ــة احل ــوريةر فسيتس ــأ نا ــا تابيقـ ـ أيل ــول/
سبتمن  2015ليشم دائرة ائية ثالثة من أص أربأ دوائر .ومـن املفـ ض أ يكـو النظـام سـاري ا
كـ أحنــاء البلــد ةلــول أيلول/ســبتمن  .2016وةســب اإل صــاءات الرمسيــةر اخنف ــىل مــدة اإلجـراءات
ـف اللجــوء إىل
الق ــائية الــل تعتمــد نظــام العدالــة اسنائيــة احل ــورية اسديــد بنســبة  63املائــة كمــا خـ و
احلب ال تياطي بنسبة  70-60املائة.
 -84وفيمــا خيــص األســالة والتوصــيات املتعلقــة بالتــدابري املتوخــذة للتخفيــف مــن العنــف املمــارف
ق املرأةر امىل بنما بوضأ واعد وخاط وسياسات وبرامإل لتـوفري املسـاعدة للنسـاء اللـوايت يتعرضـن
للعنف وختلف أشكال .
 -85وتقوم املراكز الشاملة للتوجي والرعايةر التابعة لوزارة التنمية الجتماعيةر بتقد الرعاية اجملانية
والشاملة واملتخصصةر واإلرشاد النفسي الجتماعير واملشـورة القانونيـة .كمـا أ املعّـد الـوطر للمـرأة
يوفور أي ا الدعم النفسي الجتماعي والقانوا للنساء من ضحايا العنف املنز وسائر أشكال العنـف
عـن طريــق فريـق متعــدد التخصصـات .كمــا أنشـاىل شــبكات حمليـة ملكافحــة العنـف ضــد املـرأةر بف ـ
الــدعم الــذن تلقــا العديــد منّــا مــن كيانــات تابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة .وخ ــأ أي ــا مو فــو
يعملــو اسّــاز الق ــائي للتــدريبر وخاصــة املــو فني الــذين يتعــاملو مــأ النســاء ال ــحايا واسنــاة
املزعومني.
 -86وشـ ودد الوفــد علــو يــام بنمــا بتنفيــذ سياســة عامــة بشــح تــوفري فــر متكافاــة للنســاء .وجيــرن
اليـا إعــداد خاــة مشـ كة بــني عــدة مسسســاتر وشــاركة واســعة مــن اجملتمــأ املــدار مــن أجـ تنفيــذ
هذ السياسة.
 -87وجارم تقوية النظام اإل صائي وحتديث مأ مراعـاة املنظـور اسنسـاار ونـُ وفـذت مشـاريأ معنيـة
بشسو الريفيات تتيح الوصول إىل املشورة والتدريب والقروض بغية تعزيز التمكني ال تصادن.
 -88وأعربىل بنما عـن شـكرها للوفـود الـل ـ ودمىل بـرود منفتحـة وبنـاءة مـداخالت بشـح الق ـايا
الل وم اجملتمأ الدو وتتعلق ةقو اإلنسا املكفولة لشعب جلسة التحاور.

 -89و اةتــامر أفــاد الوفــد بــح احلكومــة تعكــف منــذ عــام  2010علــو تنفيــذ التوصــيات الــل
تلقتّــا خــالل الســتعراض األول املتعلــق ــا .وأ ـ وـر بــح العم ـ ينت ـ ق بعــد .وأ وكــد الوفــد ــددا الت ـزام
احلكومة ةماية قو اإلنسا  .وستوفور التوصيات املق ودمـة خـالل السـتعراض الـدورن الشـام الثـاا
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التوجي والدعم لتعزيز ثقافة التعاي والتفاهمر وهي تش وك
وتساهم تعزيز الدميقراطية بنما.

ثانيا -االستنتاجات

جر األسـاف للنّـوض ةقـو اإلنسـا ر

والتوصيات**

 -90درست ت ت بنم ت تتا التوص ت تتيات الت ت تواردة أدن ت تتاج الت ت تتي وه ت تتدم
تحظى بتأييد ا:

ت تتال جلس ت تتة التح ت تتاور و ت تتي

 1-90النظتتر تتي الت تتديق علتتى اتفاويتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة رو ت  169بشتتأن
الشعوب األصلية والقبلية ي البلدان المستتقلة أو تي االناتمال هلي تاي وبيترو مستتعدة
لمشاطرة تجربت ا ي ذا ال دد مع بنما (بيرو)؛
2-90

الت ديق على اتفاوية منظمة العمل الدولية رو ( 169شيلي)؛

 3-90الت تتديق علت تتى البروتوي تتو اال تيت تتاري الملح تتق بالع ت تتد ال تتدولي ال ت تتا
بالحقوق االوت ادية واالجتماعية والثقا ية (البرتغا )؛
 4-90الت ت تتديق علت تتى البروتويت تتو اال تيت تتاري الملحت تتق بالع ت تتد الت تتدولي ال ت تتا
بالحقوق االوت ادية واالجتماعية والثقا ية (هسبانيا)؛
5-90
(هندونيسيا)؛

مواص تتلة ج ود تتا الرامي تتة هل تتى تنفي تتذ اتفاوي تتة منا ا تتة التع تتذيب تنفي تتذاي تتامالا

 6-90مواءم تتة تشت تريعات ا الوطني تتة بالظام تتل م تتع نظ تتال روم تتا األساس تتي للمحظم تتة
الجنائية الدولية (الجبل األسود)؛
 7-90مواءم تتة تشت تريعات ا الوطني تتة بالظام تتل م تتع نظ تتال روم تتا األساس تتي للمحظم تتة
الجنائية الدولية (سلو ينيا)؛
8-90
(البرتغا )؛

هدمتتا نظتتال رومتتا األساستتي للمحظمتتة الجنائيتتة الدوليتتة تتي القتوانين الوطنيتتة

 9-90مواءم تتة تشت تريعات ا الوطني تتة م تتع نظ تتال روم تتا األساس تتي للمحظم تتة الجنائي تتة
الدولية ،والحر بشتظل تا علتى هدمتا األحظتال الاللمتة للتعتاون تعاونت ا يتامالا متع
المحظمتتة عنتتدما يتعلتتق األمتتر بتتالتحقيق تتي ج ترائ اإلبتتادة الجماعيتتة والج ترائ ضتتد
اإلنسانية وجرائ الحرب وبمقاضاة مرتظبي ا ي محايم ا الوطنية (هسبانيا)؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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 10-90ات اذ جميتع التتدابير الاللمتة لاتمان مواءمتة تشتريعات ا وسياستات ا الوطنيتة
متتع االلتزامتتات المن تتو علي تتا تتي اتفاويتتة القاتتاء علتتى جميتتع أشتتظا التمييتتز ضتتد
المرأة ،وتو ير التمويل الظا ي للمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ ذا اإلطار (ناميبيا)؛
 11-90تعزيز الج ود المبذولة لامان صون حقوق الطفل على النحو المحدد ي
اتفاوية حقوق الطفل وبروتويولي ا اال تياريين (هيطاليا)؛
 12-90اعتمت تتاد تش ت تريع يت تتو ر حمايت تتة شت تتاملة لحقت تتوق األطفت تتا والم ت ترا قين (الجبت تتل
األسود)؛
 13-90مواصلة الج ود المبذولة إلصدار وانون يو ر حمايتة شتاملة لحقتوق الطفتل
(بيرو)؛
 14-90النظتتر تتي تعتتديل أحظام تتا القانونيتتة لاتتمان تعزي تز حمايتتة حقتتوق الطفتتل،
وال سيما بر ع السن القانونية للعمل ي القطاع الزراعي وال دمة المنزلية (تايلند)؛
 15-90هلغتتاء الحظ ت الدستتتوري التتذي يجيتتز ر تتى التجنتتيس علتتى أستتا اإلعاوتتة
البدنية و/أو العقلية (المظسيك)؛
 16-90ليادة التدابير المت ذة لتقوية اآللية الوطنية لمنع التعذيب (باراغواي)؛
 17-90االنت اء من هعداد واعتماد اآللية الوطنية الووائية لمنا اتة التعتذيب وغيترج
متتن ضتتروب المعاملتتة الستتيكة ،عم تالا بأحظتتال البروتويتتو اال تيتتاري التفاويتتة منا اتتة
التعذيب (المملظة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 18-90وضع آلية وطنية لمنع التعذيب ،بما يتفق مع أحظال البروتويو اال تيتاري
التفاوية منا اة التعذيب (البراليل)؛
 19-90تعزي تتز نظ تتال رص تتد التوص تتيات الدولي تتة بت تتو ير م تتوارد يا ي تتة للجن تتة الوطني تتة
الدائمة لتاطلع بم مت ا (باراغواي)؛
 20-90وضع آلية إلنشاء نظال عا يعنى بحماية األطفا (أنغوال)؛
 21-90النظتتر تتي وضتتع مؤش ترات لحقتتوق اإلنستتان باعتبار تتا أداة تستتم بتقيتتي
السياسات الوطنية لحقوق اإلنسان بمزيد من الدوة واالتساق (البرتغا )؛
 22-90مواصت تتلة الج ت تتود الراميت تتة هلت تتى تعزيت تتز حقت تتوق األطفت تتا و اصت تتة األطفت تتا
المنتم تتين هل تتى ك تتة الس تتظان األص تتليين واألطفت تا ذوي اإلعاو تتة واألطف تتا الم تتابين
بفيرو نقص المناعة البشرية/اإليدل (أويرانيا)؛
 23-90تقدي تقارير ا المتأ رة هلى يكات المعا دات (غانا)؛
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 24-90تقدي تقارير ا المتأ رة هلى يكات المعا دات ذات ال لة (سيراليون)؛
 25-90تعزيز الج ود المبذولة حالي ا للن وض بحقوق المرأة (تيمور  -ليشتي)؛
 26-90ت تتدعي المؤسس تتات الناش تتطة تتي مج تتا حق تتوق المت ترأة ،وتنظ تتي أنش تتطة
التدريب والتوعية وهذياء الوعي ي ذا المجا (أوروغواي)؛
 27-90مواصلة العمل على سياستت ا الوطنيتة المعنيتة بتتو ير تر متظا كتة للنستاء
بغية تعزيز مشاريت ن وحاور ن ي األنشطة العامة (نيظاراغوا)؛
 28-90النظتتر تتي مراجعتتة ووانين تتا المتعلقتتة بالعمتتل متتن أجتتل معالجتتة التفتتاوت تتي
األجتتور بتتين النستتاء والرجتتا وولتتة الفتتر المتاحتتة التتتي تستتم للم ترأة العاملتتة بشتتغل
المناصب القيادية ومناصب صنع القرار (الفلبين)؛
 29-90ات تاذ مزيتتد متن ال طتتوات لتحقيتق المستتاواة بتين الجنستتين باتمان تظتتا ؤ
الفر ي أماين العمل (سنغا ورة)؛
 30-90مواص تتلة المس تتاعي لتعزي تتز ش تتغل المت ترأة لمناص تتب ص تتنع القت ترار عل تتى و تتدل
المساواة مع الرجل (رواندا)؛
 31-90اعتماد سياسات عامة من شأن ا أن تحقق المشارية السياستية واالوت تادية
التامة للنساء ي المجتمع البنمي (شيلي)؛
 32-90ات تتاذ طتتوات لزيتتادة مشتتارية المترأة تتي الحيتتاة السياستتية ،بمتتا تتي ذلتتك
عن طريق ات اذ تدابير العتماد هجراءات هيجابية أو نظال الح ص (يوستاريظا)؛
 33-90مواصلة المبادرات الرامية هلى تعزيز مشارية المرأة ،ومواصتلة الج تود المبذولتة
لمحو األمية وال سيما بين نساء الشعوب األصلية (هيوادور)؛
 34-90ضتتمان المستتاواة بتتين جميتتع األطفتتا تتي المعاملتتة وعتتدل التمييتتز ضتتد
ب رف النظر عن انتمائ اإلثنتي ،بمتا تي ذلتك تظتا ؤ الفتر لتلقتي التعلتي للمرحلتة
نفس ا (ناميبيا)؛
 35-90مواصلة الج ود المبذولة لمظا حة التمييز ي جميع المجاالت ،متع هيتالء
عناية اصة للفكات الاعيفة (نيظاراغوا)؛
 36-90اعتمتتاد هطتتار تشتريعي لمظا حتتة العن ترية والتمييتتز ،وتنفيتتذ سياستتات عامتتة
تربوية واجتماعية واوت ادية للت دي للتمييز ( رنسا)؛
 37-90اعتمتتاد تش تريع يحظتتر التمييتتز أي ت ا يان ت أستتبابن ومتتن بين تتا االنتمتتاء العروتتي
واإلثني (غانا)؛
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 38-90هص تتدار تشت تريع ش تتامل من تتا ى للتميي تتز يحظ تتر التميي تتز أيت تا يانت ت أس تتبابن
(البراليل)؛
 39-90ضمان توا ق تشريعات ا مع التزام ا بتحقيق المساواة وحظر التمييز ،وذلك
بات اذ جملة تدابير من بين ا حظر التمييز القائ على التوجن الجنسي (يندا)؛
 40-90اعتمتتاد وتنفيتتذ تش تريعات شتتاملة منا اتتة للتمييتتز تحظتتر التمييتتز أي تا يان ت
أستتبابن ،بمتتا تتي ذلتتك التمييتتز القتتائ علتتى االنتمتتاء العروتتي واإلثنتتي والتوجتتن الجنستتي
وال وية الجنسانية (أيرلندا)؛
 41-90اعتمتتاد تش تريعات شتتاملة لمنا اتتة التمييتتز ،بمتتا تتي ذلتتك التمييتتز القتتائ علتتى
التوجن الجنسي وال وية الجنسانية ( ولندا)؛
 42-90اعتماد تشريعات لحظر أعما التمييز القائمة على أستا التوجتن الجنستي
وال ويتتة الجنستتانية ،وات تتاذ تتتدابير لتعزيتتز حقتتوق المثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل
الجنسي ومغايري ال وية الجنسانية والمتحولين جنسيا ومنع التمييز ضد (شيلي)؛
 43-90ات تتاذ التتتدابير القاتتائية واإلداريتتة الاللمتتة لاتتمان التحقيتتق تتي الحتتاالت
التتتي يتعتترض ي تتا أحتتد األش ت ا لمعاملتتة تمييزيتتة علتتى يتتد متتو فين مظلفتتين ب نفتتاذ
الق تتانون والمعاوب تتة علي تتا ب تتورة عال تتة ،وال س تتيما يم تتا ي تتص المثلي تتات والمثلي تتين
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري ال وية الجنسانية والمتحولين جنسي ا (األرجنتين)؛
 44-90هدرا التوجتتن الجنستتي وال ويتتة والتعبيتتر الجنستتانيين تتي األستتباب التتتي يهحظتتر
التمييز على أساس ا (أوروغواي)؛
 45-90تعزي ت تتز الج ت تتود المبذول ت تتة لحماي ت تتة حق ت تتوق الش ت تتعوب األص ت تتلية واألشت ت ت ا
المنحتتدرين متتن أصتتل أ ريقتتي بات تتاذ جملتتة تتتدابير من تتا اعتمتتاد البترام الم ت ةممة ي ت ا
للحد من الفقر والتمييز اللذين تعاني من ما ذج الفكات وتعزيز ا (ألمانيا)؛
 46-90تظثيتتف مستتاعي ا للت تتدي للتمييتتز بغيتتة ضتتمان تمتتتع الستتظان األصتتليين
والمنحتدرين متتن أصتتل أ ريقتتي تمتعتا يتامالا بحقتتوو االوت تتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة
المظرسة ي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (ترينيداد وتوباغو)؛
 47-90ضت تتمان المست تتاواة ت تتي التمتت تتع بت تتالحقوق مثت تتل الحت تتق ت تتي التعلت تتي وال ت تتحة
والمشارية السياسية وهوامة العد واندما السظان األصليين والمنحدرين متن أصتل أ ريقتي
ي سوق العمل (أوروغواي)؛
 48-90ات تتاذ جمي تتع التتتدابير الاللم تتة بمتتا ي ت تا تتتدابير التوعي تتة والتثقيتتف ات تالا ع تتن
التدابير التشريعية بغية هن اء التمييز الذي يتعرض لن البنميون من أصل أ ريقي (ناميبيا)؛
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 49-90تظثيت تتف الج ت تتود لات تتمان هحق ت تتاق حقت تتوق اإلنست تتان المظفولت تتة للس ت تتظان
المنحدرين من أصل أ ريقي (رواندا)؛
 50-90هنفاذ القوانين التي تظفل بقدر أيبر اندما َ البنميين وسائر المنحتدرين متن
أصل أ ريقي ومشاريتَ االجتماعية االوت ادية (سيراليون)؛

 51-90مواصلة اعتماد التتدابير التشتريعية والتتدابير المت تلة بالسياستات متن أجتل
مظا حة التمييز العن ري الذي يتعرض لن المنحدرون من أصل أ ريقي (الجزائر)؛
 52-90اعتماد سياسات عامة ترمي هلى هدما المنحدرين من أصل أ ريقتي هدماجت ا
يامالا ،وتنطوي على تدابير لمنع الوص والتمييز العن ري ويرج األجانب (شيلي)؛
 53-90ات تتاذ تتتدابير مناستتبة علتتى صتتعيد التش تريعات والسياستتات العامتتة لغتترض
االس تتتمرار تتي تعزي تتز حق تتوق البنمي تتين المنح تتدرين م تتن أص تتل أ ريق تتي و تتي مظا ح تتة
العن رية ويرج األجانب (يولومبيا)؛
 54-90هصتتدار وتتوانين منا اتتة للتمييتتز تحمتتي بشتتظل أ اتتل حقتتوق مجتمعتتات
السظان األصليين (سيراليون)؛
 55-90لي تتادة الج تتود والم تتوارد م تتن أج تتل تقل تتيص الفج تتوة القائم تتة ب تتين الس تتظان
األصليين وسائر البنميين على صعيد االستفادة من ال دمات ال حية والتعلي والتنمية
االوت ادية (تيمور  -ليشتي)؛
 56-90اعتمتتاد تتتدابير لظتتب متتا يتعتترض لتتن األش ت ا
المدنية من سوء معاملة على يد ضباط الشرطة (غانا)؛

المحرومتتون متتن حريتتات

 57-90ات تتاذ طتتوات إلن تتاء االيتظتتاال تتي مرا تتق االحتجتتال عتتن طريتتق جملتتة
تتتدابير من تتا ضتتمان التقيتتد بالمتطلبتتات المن تتو علي تتا تتي المتتادة  10متتن الع تتد
الدولي ال ا بتالحقوق المدنيتة والسياستية وتطبيتق القواعتد النموذجيتة التدنيا لمعاملتة
السجناء (ألمانيا)؛
 58-90تعزيز الج ود الرامية هلى ت فيف االيتظاال تي الستجون ،والبحتا اصتة
عن تدابير غير احتجالية بديلة ي حالة المرا قين ( ولندا)؛
 59-90مواصت تتلة ات ت تتاذ طت تتوات لتحست تتين األحت تتوا المعيشت تتية العامت تتة للست تتجناء
(أستراليا)؛
 60-90مواصتتلة ات تتاذ تتتدابير الحتترال وحمايتتة حقتتوق المحتجتزين ويترامت اإلنستتانية
(ال ين)؛
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 61-90مواصتتلة تنفيتتذ عمليتتة هصتتال الستتجون باالستتتناد هلتتى الريتتائز التتثال التتتي
حددت ا الحظومة (يوبا)؛
 62-90مواصلة هنفاذ القوانين لمظا حة العنف والتمييز ضد المرأة ( رنسا)؛
 63-90ات تتاذ تتتدابير هضتتا ية لحمايتتة ضتتحايا العنتتف المنزلتتي وذلتتك بتنفيتتذ تش تريعات ا
ب ورة عالة (جورجيا)؛
 64-90تعزيتتز حماي تتة ض تتحايا العن تتف المنزل تتي م تتن النس تتاء ب نف تتاذ التشت تريعات القائم تتة،
وهجتراء التحقيقتتات الاللمتتة ومعاوبتتة الجنتتاة ،وهنشتتاء عتتدد يتتاف متتن المت وي ،وتتتو ير حمايتتة
الشرطة (ألمانيا)؛
 65-90تطبيق القانون رو  2013/82الذي ينص على تجري العنف ضد المترأة
ب رامة ودون تأ ير(غانا)؛
 66-90ات تتاذ جمي تتع الت تتدابير الاللم تتة لا تتمان القي تتال عل تتى وج تتن الس تترعة ب تب تتاع
القتتانون  ،2013/82التتذي يعاوتتب علتتى أعم تتا العنتتف الممارستتة تتي حتتق المت ترأة،
بالئحة تنفيذية ،وضمان وضع البروتويوالت الظفيلة ب نفاذج بشظل سلي (بلجيظا)؛
 67-90ضمان التنفيذ السريع والفعا للتشتريعات متن أجتل هن تاء العنتف الممتار
ي حق المرأة (سلو ينيا)؛
 68-90مواصلة الج ود المبذولتة لمظا حتة العنتف ضتد المترأة بتعزيتز التنستيق بتين
المؤسستتات ،متتا يستتم بفتترض عقوبتتات عالتتة علتتى مرتظبتتي جترائ العنتتف ضتتد المترأة
وتقدي مساعدة شاملة هلى الاحايا من النساء (هسبانيا)؛
 69-90ات اذ تدابير لامان هنفاذ التشريعات الرامية هلى القاتاء علتى العنتف ضتد
المرأة بشظل عا  ،بما ي ذلك هجراء تحقيقات شاملة ومقاضاة الجناة (يندا)؛
 70-90ات تتاذ مزيتتد متتن التتتدابير لمنتتع وتتتل النستتاء علتتى يتتد شتتريائ ن ،ومقاضتتاة
الجناة ،وهذياء الوعي ب ذج القاية (يندا)؛
 71-90تنفيت تتذ التش ت تريعات القائمت تتة تنفيت تتذا عت تتاالا ،وتت تتو ير مت تتوارد يا يت تتة إلج ت تراء
التحقيقات ومعاوبة مرتظبي جرائ العنف ضد المرأة (شيلي)؛
 72-90ات اذ جميتع التتدابير المناستبة للقاتاء ستريع ا علتى جميتع أشتظا العنتف ضتد
المرأة والطفل بما ي ا أعما اإلساءة واإل ما التي يتعرض ل ا األطفا (البرتغا )؛
 73-90ات اذ مزيد من التدابير لمظا حة العنف القائ على نوع الجنس ،واالتجار
بالنساء والفتيات ،واالستغال الجنسي (أويرانيا)؛
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 74-90القااء على جميع أشظا العنتف ضتد األطفتا باعتمتاد تشتريعات مناستبة
وضمان تنفيذ ا (سلو ينيا)؛
 75-90حظر العقاب البدني المنز باألطفا حظرا صريح ا ،أي ا يان شتظلن وستياون
بمتتا تتي ذلتتك دا تتل المنتتز  ،وهلغتتاء صتتالحية صالتأديتتبص المن تتو علي تتا تتي وتتانون
األسرة والقانون المدني (السويد)؛
ت تتة المتاحت تتة لات تتحايا العمت تتل القست تتري
 76-90تعزيت تتز تت تتوا ر ال ت تتدمات المت
واالتجار ألغتراض جنستية ،وذلتك بمشتارية المجتمتع المتدني وعتن طريتق جملتة تتدابير
من ا استحدا ال ندوق الم ةص لمساعدة الاحايا على النحو المطلوب بموجب
القانون (الواليات المتحدة األمريظية)؛
 77-90ات تاذ التتدابير المناستتبة إلن تاء العمالتتة غيتر القانونيتة لسطفتتا ولتيس أول تتا
شأن ا عمالة أطفا السظان األصليين (السويد)؛
 78-90تعزيتتز مظا حتتة االتجتتار بالبشتتر و اصتتة النستتاء ،بشتتن حمتتالت للتثقيتتف
والتوعية وتحسين تدابير الدع المتاحة للاحايا (هيطاليا)؛
 79-90االستتمرار تي تتو ير المتوارد البشترية الظا يتة وغير تا متن المتوارد متن أجتل
برامج ا الرامية هلى مظا حة االتجار بالبشر (الفلبين)؛
 80-90ات اذ التدابير الاللمة لامان استقال القااء (رومانيا)؛
 81-90مواصتتلة ج ود تتا تتي ستتبيل تعزيتتز استتتقال القاتتاء علتتى ال تتعيدين القتتانوني
والتنفيذي (بلجيظا)؛
 82-90مواصتتلة اإلصتتالحات الراميتتة هلتتى تقييتتد اللجتتوء هلتتى الحتتبس االحتيتتاطي،
وتنفيذ نظال جنائي موحد ( رنسا)؛
 83-90ات تتاذ ال ط توات الاللمتتة إلن تتاء االحتجتتال الطوي تل وبتتل المحايمتتة وللت فيتتف
متتن االيتظتتاال تتي الستتجون ،ومتتن بين تتا ليتتادة عتتدد جلستتات المحتتاي المعقتتودة أستتبوعي ا
وتنفيذ جميع اإلصالحات المعلقة الواجب هد ال تا علتى نظتال العدالتة (الواليتات المتحتدة
األمريظية)؛
 84-90تطبي تتق نظ تتال العدال تتة الجنائي تتة الحا تتورية تتي جمي تتع أنح تتاء بنم تتا (المملظ تتة
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 85-90مواصلة التوسع ي تطبيق نظال العدالة الجنائية الحاتورية الجديتد ليشتمل
المقاطعات والدوائر التي ل يطبةق ي ا النظال بعد (أستراليا)؛
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 86-90االستمرار ي تطبيق نظال العدالة الجنائية الحاورية ي جميع أنحاء البلد
بما يامن وحدة اإلجراءات الجنائية لجميع السظان (شيلي)؛
 87-90مواصتتلة اإلج تراءات التتتي تستتم بالتعجيتتل تتي محايمتتة المحتج تزين متتع
الحتتر علتتى تتتو ير جميتتع الاتتمانات ،وبتحستتين األحتتوا المعيشتتية لنتتزالء الستتجون
(هسبانيا)؛
 88-90الحر على التزال القااء الجنائي لسحدا بالمعايير الدولية (شيلي)؛
 89-90تعزيتتز الت تتدابير الاللمتتة لمظا ح تتة ه تتالت المس تتؤولين عتتن األح تتدا الت تتي
ووع ي بويا ديل تورو عال  2010من العقاب (األرجنتين)؛
 90-90ات اذ التدابير اإلدارية والمالية والتشريعية وتدابير التوعية التي تظفل الحق
ي تسجيل والدات أطفا السظان األصليين أو ذوي األصو األ ريقيتة المقيمتين تي
المناطق الريفية (المظسيك)؛
 91-90ات اذ تدابير لامان تسجيل مواطني ا عند الوالدة (رومانيا)؛
 92-90تظثيف ج ود ا الراميتة هلتى ضتمان تستجيل الجميتع عنتد التوالدة ،و اصتة
األطفا والمرا قين الذين يعيشون ي المناطق الريفية (تايلند)؛
 93-90احتت ترال التزامات تتا الدولي تتة تتي مج تتا حري تتة التجم تتع وتظ تتوين الجمعي تتات
احترامت ا تامت ا ،ال ستتيما يمتا يتعلتتق بأنشتتطة النقابتتات العماليتة ،وضتتمان توا تتق تشتريعات ا
الوطنية مع ذج االلتزامات (أيرلندا)؛
 94-90ات تتاذ ط توات لاتتمان عتتدل ه تتال أحظتتال القتتانون رو ت  2010/14بحتتق
التجمع وحق التظا ر المظرسين ي ال ظوك الدولية (يوستاريظا)؛
 95-90ات تتاذ تتتدابير مناستتبة إللغ تتاء الممارستتة غيتتر القانوني تتة التتتي تقاتتي ب رغ تتال
النستتاء علتتى ال اتتوع ال تبتتار حمتتل وبتتل الح تتو علتتى عمتتل ،وذلتتك علتتى النحتتو
الموصى بن سابق ا (سلو ينيا)؛
 96-90تعزيز السياستات االجتماعيتة الراميتة هلتى هدمتا األوليتات تي ستوق العمتل
(أنغوال)؛
 97-90مواصلة تعزيز سياسات ا وبرامج ا االجتماعية لر تع مستتوم معيشتة ستظان ا
و اصة الفكات األيثر استبعادا ( نزويال (جم ورية  -البوليفارية))؛
 98-90مواصتتلة تنفيتتذ السياستتات المستتتدامة للحتتد متتن الفقتتر وليتتادة تتر العمتتل
(سنغا ورة)؛
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مواصتتلة تنفيتتذ التتتدابير واالستتتراتيجيات الراميتتة هلتتى الت فيتتف مباشتترة
99-90
ومؤوتا وعلى نحو شامل من االحتياجات العاجلة لسستر المعيشتية التتي تعتي تي قتر
مدوع (يوبا)؛
 100-90هيتتالء األولويتتة للتتتدابير التتتي وتتد تاتتمن ح تتو جميتتع المتتواطنين علتتى
مياج الشرب المأمونة (أوروغواي)؛
 101-90مواص تتلة ج ود تتا الرامي تتة هل تتى لي تتادة الوص تتو هل تتى ال تتدمات ال تتحية
وتو ير الرعاية ال حية بجودة عالية (سنغا ورة)؛
 102-90مواصتتلة الج تتود الراميتتة هلتتى تعزيتتز الحتتق تتي ال تتحة ،ال ستتيما ب ت يالء
األولويتة للرعايتة ال تحية األوليتة وليتادة اال تمتال بمشتايل ال تحة العقليتةي وعلتى نحتتو
مماث تتل ،تعزي تتز تمت تتع األشت ت ا ذوي اإلعاو تتة والمثلي تتات والمثلي تتين ومزدوج تتي المي تتل
الجنسي ومغايري ال وية الجنسانية والمتحولين جنسي ا بالحق ي ال حة (يولومبيا)؛
 103-90توسيع نطاق دمات التعلتي لتشتمل المنتاطق الريفيتة ،وضتمان ح تو
الجميع على تعلي جيد دون أي تمييز ،بمن ي األش ا المنتمون هلتى مجتمعتات
السظان األصليين والمنحدرين من أصل أ ريقتي ،وذلتك بغيتة الت فيتف متن الالمستاواة
ي البلد ( ندورا )؛
 104-90ات تتاذ التتتدابير الاللمتتة لاتتمان ح تتو الجميتتع علتتى التعلتتي  ،و اصتتة
السظان المقيمين ي المناطق النائية (الجزائر)؛
 105-90االستمرار ي ليادة االستتثمار تي التعلتي لحمايتة حتق الشتعب البنمتي،
بمن ين السظان األصليون ،ي التعلي حمايةا عالة (ال ين)؛
 106-90مواصتتلة تعزيتتز الح تتق تتي التعلتتي  ،وال س تتيما تمظتتين الفتيتتان والفتي تتات
المنتمين هلى كات البنميين من أصل أ ريقي والسظان األصليين والريفيين والم تاجرين
من الح و على التعلي (يولومبيا)؛
107-90
بنما (بيرو)؛

النظت تتر ت تتي هدرا ب ت ترام عت تتن حقت تتوق اإلنست تتان ت تتي نظت تتال التعلت تتي ت تتي

 108-90االستمرار تي ات تاذ جميتع التتدابير الاللمتة لتدم حقتوق المعتووين تي
السياستتات العامتتة بجميتتع جوانب تتا ،بمتتا تتي ذلتتك عتتن طريتتق تتتدعي األمانتتة الوطنيتتة
المعتدةة لتنفيتتذ
لسشت ا ذوي اإلعاوتتة بغيتتة توحيتتد البروتويتتوالت والمبتتادا التوجي يتتة َ
دمات هعادة التأ يل على المستوم الوطني ( ندورا )؛
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 109-90ات تتاذ الت تتدابير المناس تتبة لتلبي تتة احتياج تتات الس تتظان األص تتليين وس تتظان
األريتتاف التتذين متتا لال تتوا يواج تتون صتتعوبات واضتتحة تتي الوصتتو هلتتى ميتتاج الش تترب
المأمونة والمرا ق ال حية (هسبانيا)؛
 110-90مواص تتلة العم تتل عل تتى ف تتى مس تتتويات الفق تتر دا تتل مجتمع تتات الش تتعوب
األصلية (أستراليا)؛
 111-90ات تتاذ جمي تتع الت تتدابير الت تتي تا تتمن ألطف تتا الس تتظان األص تتليين ممارس تتة
حقوو بالظامل ،واستحدا برام لدع األطفا الم اجرين ( ندورا )ي
 -91ول تحظ التوصيات المبينة أدناج بتأييد بنما ولظن ا تأ ذ علم ا ب ا:
مواصتتلة الستتعي هلتتى اعتمتتاد ال تتظوك الدوليتتة التتتي ل ت ت تتب دول تةا طر تا
1-91
ي تا بعتتد ،ومتن بين تتا االتفاويتة الدوليتتة لحمايتتة حقتوق جميتتع العمتا الم تتاجرين وأ تراد
أسر (نيظاراغوا)؛
مواصتتلة مستتاعي ا العتمتتاد ن ت شتتامل لحقتتوق العمتتا الم تتاجرين بتتالنظر
2-91
تتي اناتتمام ا هلتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا الم تتاجرين وأ تراد
أسر (هندونيسيا)؛
النظتتر تتي الت تتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا
3-91
الم اجرين وأ راد أسر أو ي االنامال هلي ا (بيرو)؛
النظتتر تتي الت تتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا
4-91
الم اجرين وأ راد أسر (هيوادور)؛
الت تتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا الم تتاجرين
5-91
وأ راد أسر (غانا)؛
الت تتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا الم تتاجرين
6-91
وأ راد أسر وعلى اتفاوية منظمة العمل الدولية رو ( 169غواتيماال)؛
الت تتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا الم تتاجرين
7-91
وأ راد أسر ( ندورا )؛
الت تتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا الم تتاجرين
8-91
وأ راد أسر (باراغوي)؛
الت تتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا الم تتاجرين
9-91
وأ راد أسر وعلى اتفاوية منظمة العمل الدولية رو ( 189الفلبين)؛
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 10-91الت تتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا الم تتاجرين
وأ راد أسر وعلى اتفاوية منظمة العمل الدولية رو ( 169سيراليون)؛
 11-91اعتمتتاد هطتتار تشتريعي لحمايتتة األطفتتا  ،ال ستتيما بر تتع الحتتد األدنتتى لستتن
الزوا وسن المسؤولية الجنائية ( رنسا)؛
 12-91تنفيذ سياسة وطنية تعنتى بحقتوق الطفتل ،بمتا تي ذلتك تعتديل التشتريعات
المتعلق تتة بقا تتاء األح تتدا واإلو تتدال تتورا عل تتى ف تتى ح تتاالت الح تتبس االحتي تتاطي
لسشت ا دون الثامنتتة عشتترة متتن العمتتر ومواءمتتة ستتن المستتؤولية الجنائيتتة متتع أحظتتال
اتفاوية حقوق الطفل (المظسيك)؛
 13-91ر تتع الحتتد األدنتتى لستتن التتزوا وستتن المستتؤولية الجنائيتتة بمتتا يتوا تتق متتع
المعايير الدولية (هيطاليا)؛
 14-91اعتماد تشريعات تحظر جميع أشظا التمييز ،بما ي ذلك التمييز القائ
على أسا التوجن الجنسي وال وية الجنسانية ،وهلغاء جميع أحظال المرستول التنفيتذي
روت ت  1997/204الت تتي تعتب تتر أن ممارس تتة أ ت تراد الش تترطة الوطني تتة للمثلي تتة الجنس تتية
تشظل سلويا مشينا (سلو ينيا)ي
 -92وجميع االستنتاجات والتوصتيات التواردة تي تذا التقريتر تعبتر عتن مووتف التدو التتي
وت تتدمت ا والدولت تتة موضت تتوع االست تتتعراضي وال ينبغت تتي أن تهف ت ت علت تتى أن ت تتا تحظت تتى بتأييت تتد الفريت تتق
العامل يظلي
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تشظيلة الو د
[English only]
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• Ms. María Luisa Navarro, Vice Minister of Multilateral Affairs and Cooperation,
Ministry of Foreign Affairs
• Ms. María Luisa Romero, Vice Minister of Government
• Mr. Giancarlo Soler Torrijos, Ambassador, Permanent Representative
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