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مقدمة
ق

عقد الفريق العامل املعين ابالس ت ت ت تتتعراا الدور الش ت ت ت تتامل ،املنشت ت ت ت ت ج قرار ل
-1
اإلنس ت ت تتان  ،1/5دورته الس ت ت تتادس ت ت تتف والملمتني الف ة املمتدة من  2إىل  13تش ت ت ترين الملا /ن فمرب .2020
واست ت ت تتتعر ت ت ت ت احلالف بنما اجللست ت ت ت ف الرابعف املعق دة  3تشت ت ت ترين الملا /ن فمرب  .2020وترأست ت ت ت
وفتد بنمتا وزيرة التنم تف االجتمتاع تف ،متارا إين كتاست ت ت ت ت ت تتت ل  .واعتمتد الفريق العتامتل التقرير املتعلق ببنمتا
جلسته العاشرة املعق دة  6تشرين الملا /ن فمرب .2020
و  14كان ن الملا /يناير  ،2020اختار ل ق اإلنست ت ت تتان فريق املقررين التاة ا م عف
-2
الملمت ف) لت سري استعراا احلالف بنما :ش لي ،والص مال ،ون بال.
ووفقاً للفقرة  15من مرفق قرار ل ق اإلنست ت ت تتان  1/5وللفقرة  5من مرفق قراره ،21/16
-3
صدرت ال اثئق التال ف ألغراا استعراا احلالف بنما:
أ)

تقرير وطين/عرا كتايب مقدم وفقاً للفقرة  15أ) )A/HRC/WG.6/36/PAN/1؛

ب) جتم ع للمعل مات أعدته مف ت ت ت ت ت ف األمم املتحدة الس ت ت ت ت تتام ف حلق
للفقرة  15ب) )A/HRC/WG.6/36/PAN/2؛
ج)

م جز أعدته املف

اإلنس ت ت ت ت تتان وفقاً

ف وفقاً للفقرة  15ج) .)A/HRC/WG.6/36/PAN/3

وأ ل إىل بنما عن طريق ا م عف الملمت ف قائمف أست تتألف أعدلا ست تتلفاً أملان ا ،وأنغ ال ،وأوروغ ا ،
-4
والربتغال ،ابست ت تتم م عف األصت ت تتدقاي املعن ف ابةل ات ال طن ف للتنف ت واإلبمو واملتابعف ،وبل ا ،وست ت تتل ف ن ا،
وكندا ،واململ ف املتحدة لربيطان ا العظمى وأيرلندا الشت ت ت ت ت تتمال ف ،وال الات املتحدة األمري ف .ومي ن االطمع
على هته األسألف امل قع الشب ي لمستعراا الدور الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
ذكرت رئ ست تتف ال فد أنه و ت تتع براما لبناي القدرات وأدلف منب ف ابعتبارها أدوات لتصت تتم م
-5
اخلطف االس ات ف لبنما.2024-2019 ،
الس اسات والرباما واملشاريع العامف ،وُكرس
وقد أنشت ت ت ت بنما ل املست ت تتتقبل ،الت تتمملل مبمته التف ري بطريقف است ت ت ات ف من تل
-6
منظ رات اجتاهات التنم ف العامل ف اليت مي ن أن تؤتر على الس ت ت ت تتن ات املقبلف ،واق اح ل ل مبت رة للتحدات
الرئ س ف اليت يتم حتديدها.
و ست ت ت ا الف الط اري الصت ت تتح ف احلال ف النامف عن جائحف مرا فريوس ك رو ك ف د،)19-
-7
صمم لتضم مسا ات تسمح ابألنشطف اإلنسان ف.
ُش دت ممجئ مؤقتف للمباجرين والمجأني ُ

وأشتارت رئ ستف ال فد إىل أن أول يف البلد كان هي تمان األمن على الطر اليت يستتددمبا
-8
األشداص التين ال حيمل ن واثئق ،وحتسني الشروط الدن ا للحص ل على اخلدمات األساس ف مراكز
است ت ت ت ت تتتقبال املباجرين .ومن املبم جداً ،ب جه خاص ،أن ت فل بنما اايف األطفال املباجرين والمجأني
اايف اتمف ا يتماشى مع املعايري الدول ف حلق اإلنسان.
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و ُس ت ت تلط الض ت ت ت ي على و ت ت تتع خطف ك مل نا ب ص ت ت تتفبا مبادرة من احل مف ال طن ف ر تنف تها
-9
بص ت ت رة مش ت ت كف بني املؤس ت تس ت تتات ،إطار وزارة الش ت تتؤون االجتماع ف .وأُش ت تتري إىل أن ا د الرئ س ت تتي
لمست ات ف ه أن تنظم على صتع د اإلقل م التنف ت ال تش امل للست استف العامف من خمل عروا متعددة
القطاعات ومفصت ت تتلف ،بغ ف ت ت تتمان ق الست ت ت ان التنم ف .وأشت ت تتار ال فد إىل أن لمست ت ت ات ف تغط ف
وطن ف وأن املقص د منبا ه ال ص ل إىل  300بلدة ،اختريت وفقاً لدل ل الفقر املتعدد األبعاد.
 -10وف ما يتعلق بتنم ف الشت ت ت تتع ب األصت ت ت تتل ف ودعمبا ،نفت البلد خطف إمنائ ف للشت ت ت تتع ب األصت ت ت تتل ف،
مبمتبا حتق ق التنم ف االجتماع ف االقتصت تتاديف ال املف واملست تتتدامف للشت تتع ب األصت تتل ف ،وكتا إنشت تتاي ز
ل لمشاركف الفعالف والدميقراط ف احل اة الس اس ف واالجتماع ف والقضائ ف واالقتصاديف البلد.
 -11وف ما يتعلق ابلعن املنزة املتصتل اثاثر جائحف ك ف د ،19-ذُكر أن دائرة الشترطف املتدصتصتف
املعن ف ابلعن اجلنست تتا قد و ت تتع أنشت تتطف تلفف لد إىل ت ع ف الناس تل ا تمعات احملل ف،
ا ذلك عدة دورات تدريب ف خاصف.
 -12وف متا يتعلق ابالجتتار ابألشت ت ت ت ت ت تدتاص ،أُشت ت ت ت ت ت تتري إىل أن اإلدارة احلتال تف تقد ققت نتتائا هتامتف
التحق ق مع املت رين ومعاقبتبم ،من خمل الل نف ال طن ف مل افحف االجتار ابألشت تتداص اليت ترأست تتبا وزارة
األمن العام.
 -13وشت تتددت رئ ست تتف ال فد من بني اإلىازات على المئحف التنظ م ف للقان ن رقم  79لعام ،2011
من خمل املرس م التنف ت رقم  203لعام  ،2016وإعادة تفع ل احلساابت املصرف ف الرمس ف جلمع األم ال
من أجل دعم الضتحاا ،وإنشتاي و دات مشت كف بني املؤستستات ملستاعدة الضتحاا .و ال التحق ق
واملم قف القضت تتائ ف ،أنشت تتئ م ت املدعي اخلاص ملقا ت تتاة ومعاقبف مرت م اجلرميف املنظمف عرب ال طن ف،
من أجل م افحف هته اةفف.
 -14وف ما يتعلق حبق الس ت ت ان املنحدرين من أص ت تتل أفريقي ،أُنش ت تتأ عام  2016األمانف ال طن ف
للنب ا ابلست ان البنم ني املنحدرين من أصتل أفريقي ،امللحقف ب زارة التنم ف االجتماع ف ،وهي مستؤولف
عن ت ج ه وتنف ت س اسف اإلدماج االجتماعي للس ان املنحدرين من أصل أفريقي بنما.
 -15وف ما يتعلق ابل فاح من أجل املستاواة بني اجلنستنيُ ،ستلط الضت ي على مبادرة ت افؤ اجلنستني،
إطار ا ل ال طين للمست ت تتاواة بني اجلنست ت تتني .وهملل هته املبادرة من ذجاً رف ع املست ت تتت ا للتعاون بني القطاعني
العام واخلاص ،يست تتعى إىل زادة مشت تتاركف املرأة العمل ،وتقل ص الف ات األج ر ،وتعزيز مشت تتاركف
املرأة املناص الق اديف.
ف د19-

 -16وف ما يتعلق ابحلق التعل م ،أُجرب البلد جراي احلالف اليت شبدها س ا جائحف ك
على و ت ت ت ت تتع طرائق جديدة ،مملل التعل م االف ا ت ت ت ت تتي أو التعل م من املنزل ،وا ل املنازل إىل فصت ت ت ت ت ل
دراس ف .وقد أات هته اةل ف م اصلف التعلم .و هتا الصدد ،أقرت احل مف أبن أكرب حتد يتمملل
ال ص ل إىل املناطق الضع فف واملناطق النائ ف اليت تفتقر إىل إم ان ف ال ص ل إىل اإلن ن .
 -17وأش ت ت تتارت رئ س ت ت تتف ال فد إىل أن التعل م بنما قق قفزات هامف العق د األخرية .ومن أهم
اإلىازات التغط ف الش ت ت تتاملف ابملدارس االبتدائ ف ،و ف معدالت التس ت ت تترب املدرس ت ت تتي ،وبقاي البنني والبنات
لف ة أط ل النظام ،وا أدا إىل زادة مس ت تتت ات اإلملام ابلقراية وال تابف ،ومت س ت تتط س ت تتن ات التعل م،
وعدد املدرسني احلاصلني على تعل م عال.
 -18و ُستلط الضت ي على اخلطف االست ات ف ال طن ف اليت تتضتمن رةيف لدولف ،بنما  .2030ووظ فتبا
هي حتق ق أهدا التنم ف املستدامف من خمل عمل ف تشارك ف عن طريق ل االتفا ال طين من أجل
التنم ف.
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 -19واختتم رئ ست ت ت تتف ال فد ابلق ل إن بنما صت ت ت تتدق  10 ،آذار/مارس ،على االتفا اإلقل مي
بشت ت ت ن ال صت ت ت ل إىل املعل مات واملشت ت تتاركف العامف والعدالف املست ت تتائل الب أ ف أمري ا المت ن ف ومنطقف البحر
ال اريم اتفا إس اس ).

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -20أدىل  64وفداً بب ا ت أتناي جلست ت ت ت ت ت تتف التحاور .وترد الت صت ت ت ت ت ت ت ات املقدمف خمل اجللست ت ت ت ت ت تتف
الفرع ’اثن اً‘ من هتا التقرير.
 -21ال ظ ت م تتال زا أن بنم تتا أ رزت تق تتدم تاً تعزيز إدم تتاج املرأة م تتان العم تتل واعتم تتدت
ت ت تتد األطفال واملراهقني .ور ب مال زا بتدصت ت ت ص امل ارد لدعم املشت ت تتاركف
االست ت ت ات ف ال طن ف ملنع العن
ا ديف لألشداص ذو اإلعاقف أنشطف احل اة ال م ف.
 -22واع ف ملدي ابلتزام بنما ابلنب ا حبق اإلنستتان على الصتتع د احمللي ،وأشتتادت ابلتقدم
احملرز منت الدولف الستابقف لمستتعراا الدور الشتامل ،وال ست ما األخت بست استات عامف بشت ن أهدا
التنم ف املستدامف ،واعتماد دل ل الفقر املتعدد األبعاد ،وإنشاي ا ل ال طين لت افؤ اجلنسني.
 -23وأقرت امل س ت ت ت ت ت ت تتك ابعتمتتاد دل تتل الفقر املتعتتدد األبعتتاد وابلتتتدابري املتدتتتة ل فتتالتتف ا رة اةمنتتف
واملنظمف .ور ب امل ست ت ت ك ابإلص ت تتم ات القان ن ف الرام ف إىل التص ت تتد للفس ت تتاد ،و ت تتمان الش ت تتفاف ف
د املرأة ،وكتا إبنشاي اةل ف ال طن ف ملنع التعتي .
واملسايلف ،وم افحف العن
 -24ور اجلبل األست ت ت د ابجلب د املبتولف لتم ني املرأة من خمل و ت ت تتع اإلطار التشت ت تريعي وبناي
القدرات املؤستست ف ،وعن طريق إذكاي ال عي .وأشتتار اجلبل األست د إىل ما يستتاور ه أات املعاهدات من
قلق إزاي استمرار التم ز د النساي ذوات اإلعاقف ،وش ع بنما على ت مل أنشطتبا هتا الصدد.
 -25وأش ت تتادت م امنار ابلتدابري اليت ا تلا بنما لتعزيز مؤس ت تس ت تتتبا ال طن ف حلق اإلنس ت تتان ولتنف ت
الت ص ت ات اليت تلقتبا خمل اجل لف الستتابقف .وأشتتارت م امنار إىل اجلب د اليت بتلتبا بنما لتم ني املرأة،
وال س ما ف ما يتعلق خبدمات الدعم املقدمف لضحاا العن .
 -26وأ اط ن بال علماً ابجلب د اليت بتلتبا بنما إلدراج أهدا التنم ف املست تتتدامف ست ت است تتالا
العامف .وأشادت ببنما على تنف تها براما شىت ،مملل ’دراسف م من من اجل ع‘ ومشروع ’ن را‘ )NURA
وبر ما ال جبات املدرس ت ت ف ا ان ف ،لتعزيز تعم م التعل م واخلدمات الص ت تتح ف األس ت تتاس ت ت ني واحلد من معدالت
التسرب املدرسي.
 -27وأتن ه لندا على بنما ملا بتلته مؤخراً من جب د للقضت ت تتاي على انعدام املست ت تتاواة ،ور ب إبنشت ت تتاي
ا ل ال طين لت افؤ اجلنس تتني .وأش تتارت ه لندا إىل أن التحدات ال تزال قائمف ،وال س ت ما ف ما يتعلق
ابلتطب ق العادل ةل ات اايف ق اإلنس ت تتان لفائدة األفراد واس ت تتتمرار املس ت تتتمر ت تتد اململل ات واململل ني
ومزدوجي امل ل اجلنسي ومغاير ا يف اجلنسان ف و املي صفات اجلنسني.
-28

ور ب النرويا بتقدمي بنما تقريرها ال طين.

 -29ور ب عمان بعمل ف املشت ت ت تتاركف ال است ت ت تتعف اليت اعتمدت من أجل إعداد التقرير ال طين وبتعبد بنما
بتعزيز ق اإلنسان واايتبا.
 -30وأشتارت ابكستتان إىل إنشتاي جلنف وطن ف دائمف لرصتد تنف ت االلتزامات الدول ف ال ق
اإلنسان ،واع ف ابخلط ات اليت ا تلا بنما لل ك ز على خطف التنم ف املستدامف لعام  2030وإدماجبا
الس اسات الرام ف إىل حتق ق األهدا اإلمنائ ف ال طن ف.
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 -31ور ب ابراغ ا ابلزارات اليت قام هبا اةل ف ال طن ف ملنع التعتي إىل أماكن سل احلريف.
ت تتد املرأة ،مش ت تترية
وأعرب ابراغ ا عن قلقبا إزاي التقارير اليت تف د ابس ت تتتمرار ارتفاع معدالت العن
إىل أنه مل ر بعد إنشاي و دات مم قف قضائ ف متدصصف مل افحف هتا العن .
 -32وأقرت بريو ابلتقدم الت أ رزته بنما ،ا
خطف التنم ف الشاملف للشع ب األصل ف بنما.

ذلك إنشت تتاي اةل ف ال طن ف ملنع التعتي واعتماد

 -33ون ه الفلبني ابجلب د اليت تبت ا احل مف لتعزيز التشت تريعات واملؤست تست تتات لتحق ق األهدا
والغ تتاات ال اردة خط تتف ع تتام  .2030ور ب ت ابلت تتدابري احمل تتددة اليت ا تتتل تتا بنم تتا إلعم تتال احلق
االقتصاديف واالجتماع ف والملقاف ف ،وال س ما االت الصحف والتعل م والعمالف واايف الفأات الضع فف.
 -34وطلبت الربت تغال معل متات عن التتدابري املتدتتة لتعزيز وعي ومبتارات امل ظفني امل لفني إبنفتاذ
الق انني من أجل التص تتد للعن اجلنس تتا  .واس تتتفس تترت الربتغال أيض تاً عن ال تتع الراهن ف ما يتعلق
ابالع ا بزواج اململل ني ،بعد صدور قرار حم مف البلدان األمري ف حلق اإلنسان.
 -35وأش ت تتار االحتاد الروس ت تتي إىل اجلب د املبتولف لتنف ت الت ص ت ت ات اليت وردت خمل ج لف االس ت تتتعراا
الستابقف .وأشتار إىل إ راز تقدم كبري حتق ق املستاواة بني اجلنستني ،وال ست ما ف ما يتعلق ستت ا العمالف
صف النساي ومشاركف املرأة احل اة الس اس ف والعامف.
 -36وأش ت ت ت ت تتارت الس ت ت ت ت تتنغال إىل اعتماد القان ن رقم  7لعام  2018بش ت ت ت ت ت ن تدابري منع أفعال التم ز،
ا ف با العنصت ت ت تريف ،و ظرها واملعاقبف عل با ،وإىل التصت ت ت تتديق على الصت ت ت ت إل الدول ف حلق اإلنست ت ت تتان.
وأعرب الست تتنغال عن تقديرها لل ب د اليت تبت ا بنما لزادة االست تتملمار ا اكل األست تتاست ت ف وحتست تتني
فرص احلص ل على م اه الشرب امل م نف.
 -37وأتن س تتل ف ن ا على بنما إلنش تتائبا آل ف وطن ف ملنع التعتي  .غري أهنا أش تتارت إىل أن القان ن
رقم  7لعام  2018ال ينص صت ت ترا ف على اايف اململل ات واململل ني ومزدوجي امل ل اجلنست ت تتي ومغاير ا يف
اجلنسان ف و املي صفات اجلنسني.
 -38ور الص ت ت ت م ال بتعاون بنما مع آل ات الرص ت ت تتد الدول ف ،والتزامه بتنف ت خطف عام  2030من
خمل ست استات جديدة لتحق ق أهدا التنم ف املستتدامف ،والتدابري الرام ف إىل م افحف الفقر املدقع
املناطق املعر ف للدطر ،وتنف ت خطف خل ف النحل.
 -39ور ب إسبان ا ابلتقدم الت أ رزته بنما
وامل لفني ب الات إطار اإلجرايات اخلاصف.

ال ق اإلنسان وابلتعاون مع ه أات املعاهدات

 -40وأش تتارت ت م ر  -ل ش تتيت إىل إنش تتاي اةل ف ال طن ف ملنع التعتي  ،امللحقف
واعتماد اخلطف ال طن ف للتنم ف الشاملف للشع ب األصل ف بنما.

ت أمني املظامل،

 -41ور ب ت ت غ ابجلب د اليت تبتتت تتا بنمتتا لتقتتدمي تقتتارير إىل ه أتتات املعتتاهتتدات ،واعتمتتاد دل تتل
الفقر املتعدد األبعاد ،وإنشاي اةل ف ال طن ف ملنع التعتي .
 -42ور ب ترين داد وت ابغ ابعتماد دل ل الفقر املتعدد األبعاد ،وبتقدمي املستاعدة إىل األشتداص
التين يع شت ت ت ن فقر ،ا ذلك خطف خل ف النحل مل افحف انعدام املست ت تتاواة والفقر املدقع ،وابلعمل
املن ز لص تتال الش تتع ب األص تتل ف والس ت ان املنحدرين من أص تتل أفريقي ،وابلتدابري القان ن ف اليت تس تتمح
بتحديث الس اسات املتعلقف بتغري املناخ والتن ع الب ل جي وإدارة امل ارد املائ ف.
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 -43وأتن ت ن على بنما ملا اعتمدته من ق انني وتدابري لتعزيز املست ت ت ت ت تتاواة بني اجلنست ت ت ت ت تتني ،واايف
األطفال ،وتعزيز االندماج االجتماعي للشت ت ت تتع ب األصت ت ت تتل ف ،ومنع التم ز العنصت ت ت تتر واإلتين ،وم افحف
الفقر املدقع ،ودعم التعل م والرعايف الصح ف ،ك زي من خطف عام .2030
 -44وأعربت أوكران تا عن تقتديرهتا للدط ات املتدتتة مل تافحتف قتتل اإل ل والقض ت ت ت ت ت ت تتاي على العن
تد املرأة ،ل نبا مل بنما على بتل املزيد من اجلب د للتصتد لمستتغمل اجلنستي لألطفال وإشتراإل
األطفال النزاعات املسلحف .واستفسرت عن اايف ق اإلنسان للبحارة التين تقطع هبم السبل
على منت بع سفن بنما م ع أحناي العامل بسب جائحف ك ف د.19-
 -45ور ب اململ ف املتحدة لربيطان ا الع ظمى وأيرلندا الشت ت ت ت تتمال ف ابةل ف ال قائ ف ال طن ف ملناهضت ت ت ت تتف
التعتي والنظام القض ت تتائي اخلص ت تتامي .و مل بنما على تعزيز م ارد النظام القض ت تتائي لض ت تتمان نزاهف العدالف،
ودعم ريف وسائط اإلعمم و ق الصحاف ني ،وإلغاي الق انني اليت جترم التشبري.
 -46وأشتتادت ال الات املتحدة األمري ف ابلتزام بنما املستتتمر ال ق اإلنستتان ،ل نبا شتتددت
على أنه مي ن إدخال حتس نات ف ما يتعلق أبو اع الس ن والعمل القسر لألطفال.
 -47وست ت تتلط مب ريف فنزويم الب ل فاريف الضت ت ت ي على التدابري اليت اعتمدلا بنما مل افحف التم ز اإلتين
والعنصر وملنع التم ز ،وبر ما الدراسف من من اجل ع .وشددت على رورة التصد للتحدات القائمف
ال ق اإلنسان.
 -48ور ب أفغانست ت ت ت ت تتتان ابةل ف ال قائ ف ال طن ف ،واملرست ت ت ت ت ت م التنف ت رقم  613لعام  ،2018الت
يس ت ت تتمح ابلل ي ألس ت ت تتباب إنس ت ت تتان ف ،وابخلطف االس ت ت ت ات ف ال طن ف ورةيف الدولف ،بنما  .2030وال يزال
يس ت تتاورها القلق إزاي بطي التقدم التغط ف التعل م ف وارتفاع النس ت تتبف املأ يف من طلبات الل ي اليت أُعلن
عدم مقب ل تبا.
 -49ور ب أنغ ال ابعتماد بنما دل ل الفقر املتعدد األبعاد ،بغ ف االست ت ت تتت ابف على حن أكملر فعال ف
للفقر ،وابحلل ل اليت ت فرها للس ان الضعفاي الس اقات اإلنسان ف املنطقف.
-50

ور ب األرجنتني إبنشاي اةل ف ال قائ ف ال طن ف ملنع التعتي

بنما.

 -51ور ب أرم ن ا بادرة ت افؤ اجلنست تتني وإبنشت تتاي معبد الدراست تتات الدميغراف ف للمح مف االنتداب ف.
وأعرب عن تقديرها إلنشت ت تتاي آل ف وطن ف ملنع التعتي وشت ت ت ع بنما على التحق ق بست ت تترعف وبنزاهف
م ع ادعايات التعتي أو س ي املعاملف.
 -52وأش ت تتار وفد بنما إىل تنف ت نظام روما األس ت تتاس ت تتي للمح مف اجلنائ ف الدول ف ،وإىل أن البلد ه
الدولف اخلامستف والملمت ن اليت أودع صتك تصتديق على التعديمت اليت أدخل على نظام روما األستاستي
بش ن جرميف العدوان.
 -53وف ما يتعلق حبالف ق األش ت تتداص ذو اإلعاقف ،ذُكر أن الدولف ص ت تتدق  ،ج القان ن
رقم  9لعام  ،2016على معاهدة مراكش لت س تتري النفاذ إىل املص تتنفات املنش ت رة لفائدة األشت داص امل ف فني
أو معاقي البصت ت ت تتر أو ذو إعاقات أخرا قراية املطب عات .و ج القان ن رقم  15لعام  2016بشت ت ت ت ن
ت افؤ الفرص ،مت إرست ت تتاي األست ت تتاس إلدخال تغ ريات عم قف من ذج رعايف الست ت ت ان البنم ني ذو اإلعاقف،
وا يعين اخلروج على املمارسات السائدة ىت ذلك احلني ،وال س ما ف ما يتعلق إبم ان ف ال ص ل املاد .
-54

6
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ت ت تتحاا االجتار ابألش ت ت تتداص واالهتمام هبم وإدارة األم ال
 -55وأُبلغ عن إنش ت ت تتاي و دة ل ش ت ت ت
املدصتصتف لضتحاا االجتار ،كب أف جلمع األدلف مر لف التحق ق والرعايف .وهي ال ان ال طين املستؤول
عن كش الضحاا احملتملني لمجتار ابألشداص وتقدمي الرعايف األول ف م.
 -56وف ما يتعلق حبق اململل ات واململل ني ومزدوجي امل ل اجلنست ت ت تتي ومغاير ا يف اجلنست ت ت ت ف وأ رار
ا يف اجلنست ت ان ف و املي ص ت تتفات اجلنس ت تتني ،أش ت تتري إىل أن احل مف ال طن ف ت اص ت تتل العمل بش ت ت ن تلك
املست ت ت ت ت تتائل اإلداريف والقان ن ف وغريها من املست ت ت ت ت تتائل اليت تع التمتع ال امل حبق قبم ،ابالق ان مع نظام
البلدان األمري ف لتعزيز واايف ق اإلنسان ،من أجل تق م التغ ريات والتعديمت المزمف.
 -57وف متا يتعلق ابملست ت ت ت ت ت تتاواة بني اجلنست ت ت ت ت ت تتني ،ذكر ال فتد أن بنمتا اع فت  ،جت القتان ن رقم
لعام  ، 2017حبق املرأة املشاركف صنع القرار ال ا ت العامف واخلاصف ،وذلك من خمل االلتزام
أبن ي ن احلد األدىن للنس تتاي ال اإلدارة أو ه أات اإلدارة أو ا أات املماتلف داخل املؤس تس تتات
ه  30املائف.
56

 -58وأش ت ت تتري أيض ت ت تاً إىل أنه مت ،ج مرس ت ت ت م تنف ت ص ت ت تتدر  28زيران/ي ن ه  ،2019و ت ت تتع
جدول الس ت اس تتف العامف لتحديد نظام الرعايف الش تتاملف ،من أجل مناقش تتف واق اح تدابري منس تتقف لتحستتني
التنظ م االجتماعي للرعايف بنما.
 -59وف ما يتعلق ش تتاركف نس تتاي الش تتع ب األص تتل ف ،أُنش تتأ عام  2018الل نف االس تتتش تتاريف لنس تتاي
الشع ب األصل ف ،إطار ا ل ال طين لتنم ف الشع ب األصل ف واخلطف اإلمنائ ف للشع ب األصل ف.
 -60وأشتتار وفد بنما إىل أن احلصت ل على م اه الشتترب لمستتتبمإل البشتتر أول يف وطن ف ،وإىل أن
ه أف قناة بنما قد ا ت ت ت ت ت ت تتطلع بعمل الا املتعلقف إبدارة امل ارد ،حت اايف هتا املبدأ .و ر العمل على
تنف ت بر ما امل ارد املائ ف ،الت ستتُ فل من خمله استتدامف امل اه واستتمراريف احلصت ل على امل اه خمل
السن ات اخلمسني القادمف.
 -61ور ب أست ت ال ا ابإلص تتم ات اليت ا تتطلع هبا بنما لتحس تتني إطارها حلق اإلنس تتان منت
االس ت تتتعراا الس ت تتابق للحالف ف با ،ا ذلك اجلب د املبتولف لتعزيز مؤس ت تس ت تتالا الدميقراط ف واالنتداب ف
والقضائ ف من خمل إنشاي م ت املدعي العام مل افحف الفساد.
 -62ور ب أذرب ان ابلتقدم احملرز تنف ت الت ص ت ت ات الص ت تتادرة عن اجل لف الس ت تتابقف ،وأش ت تتادت
ابجلب د اليت تبت ا بنما م افحف انعدام املستاواة والفقر املدقع .وستلط أذرب ان الضت ي أيضت اً على
اعتماد اخلطف االس ات ف ال طن ف ورةيف الدولف ،بنما  ،2030من أجل حتق ق أهدا التنم ف املستدامف.
 -63وأشارت جزر البباما إىل أوجه حتسن املشاركف الس اس ف للمرأة وش ع بنما على م اصلف
اجلب د هتا ا ال ،وال س ت ت ت ما ف ما يتعلق ابلنس ت ت تتاي املعر ت ت تتات ألش ت ت ت ال التم ز املتعددة واملتداخلف.
وأش ت ت ت ت ت ت تتارت جزر الببتامتا أيض ت ت ت ت ت ت تاً إىل اجلب د املبتتولتف للتص ت ت ت ت ت ت تتد للتحتدات الب أ تف وأتنت على الن تف
استضافف ’مؤهر حم طنا‘ لعام .2021
 -64وأتن برابدوس على مش تتاركف بنما عمل ف االس تتتعراا الدور الش تتامل ،وش تتددت على أن
تعاوهنا ال ت ق مع آل ات الرصد الدول ف يدل على التزامبا الراسخ ابل فاي ابلتزامالا ال ق اإلنسان.
 -65وهن ت بل ا احل مف على املا الت ع يف ملنع ال املراهقات ،ول نبا أشت ت ت تتارت إىل أن ارتفاع
معدل انتشار ال املراهقات ال يزال مصدر قلق البلد ،رغم تلك املبادرة.
 -66وأعربت ب تس ت ت ت ت ت ت ا عن س ت ت ت ت ت تترورهتا العتمتاد دل تل الفقر املتعتدد األبعتاد ،وخطط احلتد من ال ف تات
النفاست ت ف وست ت ي تغتيف األطفال ،والست ت است تتف الرام ف إىل ال قايف من األمراا املنق لف جنست ت اً .ون ه ب تست ت ا
ابلتدابري املتدتة ،غري أهنا ال ظ أن حتدات العنصريف واالجتار ابألشداص والعن املنزة ال تزال قائمف.
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 -67وهن ت الربازيل بنما على التدابري املتدتة للحد من الفقر وانعدام املس ت ت تتاواة االجتماع ف ،وس ت ت تتلط
الض ت ي على املفاو تتات بني الربازيل وبنما بش ت ن التعاون التقين ف ما يتعلق بس ت استتات اإلدماج .ور ب
الربازيل إبنشاي اةل ف ال طن ف ملنع التعتي وش ع بنما على تعزيز تدابري اايف املباجرين والمجأني.
 -68ور ب ب رك نا فاست ت ت ت ت ت ت ابعتماد القان ن رقم  7لعام  2018الت يبد إىل م افحف التم ز،
تتد األطفال واملراهقني .وشت ع ب رك نا فاست بنما على م اصتتلف
وكتا ابالست ات ف ال طن ف ملنع العن
د النساي والفت ات ،وال س ما ف ما يتعلق بقتل اإل ل.
امت الت ع ف ابلعن
 -69ور ب رواندا ابخلط ات اليت ا تلا بنما لتنف ت الت ص ت ت ت ات اليت تلقتبا اجل الت الس ت ت تتابقف
لمستعراا الدور الشامل .وسلط كندا الض ي على اعتماد القان ن رقم  56لعام  ،2017الت دد
ص ت ت تتف دن ا تبلغ  30املائف من النس ت ت تتاي ال الدولف حبل ل عام  ،2020وش ت ت ت ع احل مف على
م اصلف العمل لتحق ق هتا ا د .
 -70وستتلم ش ت لي ابلتقدم احملرز ف ما يتعلق ابملشتتاركف الس ت اس ت ف واالقتصتتاديف للمرأة ،وكتا ف ما يتعلق
ت ت تتدها .وهن ت ش ت ت ت لي بنما على تنف ت نظام الامي العدالف اجلنائ ف م ع أحناي البلد
نع العن
وعلى اإلصم ات التشريع ف الرام ف إىل التصد للتحدات الب أ ف اجلديدة.
 -71وأش ت تتادت الص ت تتني ببنما على تنف تها الفعال خلطف عام  .2030كما أتن الص ت تتني على اجلب د
اليت تبت ا بنما هبد تعزيز التنم ف االقتص ت تتاديف واالجتماع ف ،وم افحف االجتار ابألش ت تتداص ،واايف ق
الفأات الضع فف ،ا ذلك النساي واألطفال واألشداص ذوو اإلعاقف.
 -72وش ت ت ت ت ت ت رت ك ل مب ا بنما على تقدمي تقريرها ال طين ور ب ابجلب د املبتولف من أجل تعزيز واايف
ق اإلنسان البلد.
 -73ور ب ك اب ابلتزام البلد اثل ف االستتعراا الدور الشتامل ،وأعرب عن هن الا لبنما ابلن اح
تنف ت الت ص ات املقب لف.
 -74وأشت تتارت الدامنرإل إىل اعتماد بنما للدطف ال طن ف للتنم ف الشت تتاملف للشت تتع ب األصت تتل ف لعام ،2018
ل نبا أعرب عن القلق إزاي عدم كفايف اايف أرا تتي الش تتع ب األص تتل ف وحمدوديف إدراجبا عمل ات
صتتنع القرار .كما شتتددت على تترورة اايف وتعزيز ق اإلنستتان لل م ع ،ا ذلك ق فأات
اململل ات واململل ني ومزدوجي امل ل اجلنسي ومغاير ا يف اجلنسان ف و املي صفات اجلنسني.
 -75ومثنت اجلمب ريتتف التتدوم ن تتف اعتمتتاد بنمتتا للدطتتف ال طن تتف لألمن املتتائي ،وهي خطتتف ’امل تتاه
لل م ع  ،‘2050اليت تضت ت ت ت ت ت تتمنت أهدا حتق ق صت ت ت ت ت ت ت ل اجلم ع على امل تاه اجل تدة والنم االجتمتاعي
االقتص ت ت تتاد الش ت ت تتامل لل م ع .وأقرت ابلتقدم الت ققته بنما ال ت فري إم ان ف احلص ت ت ت ل على
اخلدمات الصح ف.
 -76وأقرت إك ادور ابلتقتدم الت أ رزته بنمتا حن حتق ق أهدا التنم تف املس ت ت ت ت ت تتتدامف من خمل عمل تف
تشارك ف ،ور ب ابلتصديق على اتفا إس اس .
 -77وأتن إس ت ت تتت ن ا على بنما إلنش ت ت تتائبا ا ل ال طين لت افؤ اجلنس ت ت تتني واعتمادها دل ل الفقر املتعدد
األبعاد .وأشارت بتقدير إىل التصديق على اتفا إس اس .
تنف ت الت صت ت ت ت ت ت ات الص ت ت ت ت تتادرة عن اجل الت
 -78وهن ت ف ي بنما على اإلىازات اليت حتقق
ق ان نه الب أ ف مل اجبف
الس تتابقف لمس تتتعراا الدور الش تتامل .وأش تتادت ابجلب د اليت يبت ا البلد لت
التحدات الب أ ف اجلديدة وحتديث س اساته املتعلقف بتغري املناخ والتن ع الب ل جي وإدارة امل ارد املائ ف.
 -79وشت ت ت ع فرنست ت تتا بنما على ا اذ التدابري المزمف لت ط د النظام الدميقراطي و ت ت تتمان اايف ق
اإلنسان واحلرات األساس ف.
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 -80وأشارت ج رج ا ابرت اح إىل التدابري الت ا تلا بنما سب ل تنف ت ت ص ات اجل لف السابقف
من االستعراا الدور الشامل .ور ب إبنشاي آل ف وطن ف ملنع التعتي داخل م ت أمني املظامل.
 -81وأتن الست ت ت تتلفادور على إبقاي بنما على دع لا الدائمف إىل اإلجرايات اخلاصت ت ت تتف ل ق
اإلنست ت تتان .ور ب ابإلجرايات املتدتة حلمايف ق األشت ت تتداص ذو اإلعاقف ،وابملبادرات الرام ف إىل
د املرأة والتصد له.
تعزيز ت افؤ اجلنسني ،وابحلممت الرام ف إىل منع العن
 -82وأتن أملان ا على بنما جلب دها الرام ف إىل إهناي أوجه انعدام املس ت تتاواة بني اجلنس ت تتني ،مع إيمي
اهتمام خاص لم ت اجات اخلاصت ت ت ت ت ت تتف للمرأة ،ا ذلك ال التعل م .وأعرب أملان ا عن القلق من
اكتظاظ الست ت ن ،وشت ت ع بنما على املشت تتاركف بفاعل ف أكرب اايف الفأات الضت تتع فف ،مملل النست تتاي
واململل ات واململل ني ومزدوجي امل ل اجلنسي ومغاير ا يف اجلنسان ف و املي صفات اجلنسني.
 -83ور ب ت ال ن ابإلجرايات اليت ا تتتلتتا بنمتتا لتحق ق األهتتدا احملتتددة أهتتدا التنم تتف
املست ت ت تتتدامف ،وكتا ابعتماد دل ل الفقر املتعدد األبعاد .وف ما يتعلق ست ت ت ت لف م افحف التم ز ت ت ت تتد املرأة،
ر ب ال ن إبنشت ت ت تتاي ا ل ال طين لت افؤ اجلنست ت ت تتني .وف ما يتعلق حبق الطفل ،أتن ال ن على
بنما ملا أ رزته من تقدم عدد من القضاا ،مملل سن الزواج ،وعمل األطفال ،واملسؤول ف اجلنائ ف.
 -84وأ اط هاييت علماً ابجلب د اليت تبت ا بنما لض ت ت ت تتمان احلق
االجتار ابألشداص.

العمل وه ني املرأة وم افحف

 -85وهنت ت هنتدوراس بنمتا على التقتدم ا تلت أ رزتته والنتتائا اليت ققتبتا من تنف تت الت صت ت ت ت ت ت ت ت ات
املنبملقف عن اجل الت الست ت تتابقف لمست ت تتتعراا الدور الشت ت تتامل ،وال ست ت ت ما اعتماد بر ما لتحق ق أهدا
التنم ف املستدامف حبل ل عام .2030
 -86ور ب آيس تتلندا ب فد بنما ،وبتقريرها ال طين ،وبص تتفف خاص تتف ،رب دها الرام ف إىل الدع ة إىل
املساواة األجر واملسامهف التحال الدوة للمساواة األج ر.
 -87وأشت ت ت ت ت ت تتارت ا ند إىل اخلطف االست ت ت ت ت ت ت ات ف ال طن ف ورةيف الدولف ،بنما  ،2030لتحق ق أهدا
التنم ف املس تتتدامف .وأش تتادت ا ند ابلعمل االس تتتباقي الت يبد إىل اايف ق الش تتع ب األص تتل ف،
وأعرب عن تقديرها لل ب د املبتولف من أجل حتق ق األهدا والغاات احملددة خطف عام .2030
 -88وأشارت إندون س ا إىل اجلب د املبتولف ال تعزيز املساواة بني اجلنسني واإلنصا بني املرأة
والرجل ،أ تعزيز إدماج املرأة م ان العمل وتقل ص ف ة األج ر بني اجلنس ت تتني .وأ تش ت ت ادت إبنش ت تتاي آل ف
وطن ف مستقلف ملنع التعتي
 -89وأعرب العرا عن تقتديره لل ب د اليت تبتت تا بنمتا لزادة مشت ت ت ت ت ت تتاركتف املرأة ا تالني العتام واخلتاص.
بنما.
ور العرا إبنشاي آل ف وطن ف حلظر التعتي
 -90وأتن أيرلندا على التقدم احملرز ال املست ت ت تتاواة بني اجلنست ت ت ت ني ،ا ذلك ت ست ت ت ت ع النطا
اجلغرا الت يعمل ف ه املعبد ال طين للمرأة وو تع براما لتعزيز تنظ م املشتاريع أوستاط النستاي .غري
د النساي واألطفال.
أن أيرلندا أعرب عن قلقبا إزاي ارتفاع معدالت العن
 -91وهن ت إست ت ت ترائ ل بنما على ما أ رزته من تقدم ملح ظ منت اجل لف الست ت ت تتابقف لمست ت ت تتتعراا
كفا با من أجل القض ت ت تتاي على االجتار ابألش ت ت تتداص .وأش ت ت تتادت إس ت ت ترائ ل ابلتقدم احملرز منع جرائم
االجتار واملعاقبف عل با ،وال س ت ت ما إص ت تتمح اإلطار املؤس ت تس ت تتي ذ الصت ت لف وحتس ت تتني الرعايف واالهتمام
املقدمني لضحاا االجتار.
 -92وتلق إيطال ا إب اب ف اعتماد تشريعات وس اسات وطن ف ملنع التم ز د األشداص املنتمني
تتد األطفال ،وتعزيز املستتاواة بني اجلنستتني ومستتاعدة النستتاي تتحاا
إىل الفأات الضتتع فف وملنع العن
العن واالجتار ،مع التشديد على أمه ف التنف ت امللم س والفعال.
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 -93وأعربت ال تاابن عن تقتديرهتا البتالغ للدط ات اإل تاب تف اليت ا تتلتا بنمتا حلمتايتف وتعزيز ق
الشتع ب األصتل ف ،بدعم من ا تمع الدوة ،ا ذلك اعتماد خطف التنم ف الشتاملف للشتع ب األصتل ف
بنما.
 -94وف ما يتعلق بدعم الس ت ان األصتتل ني ،أفاد وفد بنما أبن الرب ما الت ريم ،سدراستتف من من
اجل عس ،قد نُفت مناطق الشتتع ب األصتتل ف ،ك زي من التزام احل مف بتنم ف تلك الشتتع ب على الرغم
من كل الصع ابت اليت طر تبا جائحف ك ف د.19-
 -95وخمل جائحف ك ف د ،19-تعزز وج د الست ت تتلطات احل م ف مناطق الشت ت تتع ب األصت ت تتل ف ،وهي
تق م بتزويدها أبك اس كبرية من األغتيف ،إ ت ت تتافف إىل قست ت تتائم رقم ف من خمل بر ما ’بنما املتضت ت تتامنف‘
.)Panama Solidario
 -96وأُش ت ت تتري إىل أن ق المجأني وملتمس ت ت تتي الل ي بنما مس ت ت ت لف تتعلق ابملص ت ت تتلحف ال طن ف.
وف ما يتعلق ابلل ي ،تؤو بنما اة  17 000ش ت تتدص يلتمس ت ت ن احلمايف الدول ف .و هتا الص ت تتدد،
نفتت احمل مف االنتداب ف ودائرة ا رة ال طن ف معاً ج الت مشت ت ت كف بني املؤست ت تست ت تتات للتست ت ت ل ومنح
ال اثئق ،بدعم من دائرة احلدود ال طن ف ،وكتا رافقف من مف ت ت ت ت ت ت ت ف األمم املتحدة الست ت ت ت ت ت تتام ف لشت ت ت ت ت ت تتؤون
المجأني وا تمع املد .
 -97و عام ُ ،2016س ت ت ت ت ت تن قان ن هامان و ت ت ت ت ت تتعا بنما ك ا دة من قلف من البلدان اليت ست ت ت ت ت تتن
تش ت ت تريعات بش ت ت ت ن بع املس ت ت تتائل ،ومها القان ن رقم  17لعام  ،2016الت أرس ت ت تتى اايف معار الط
التقل د للشت تتع ب األصت تتل ف ،والقان ن رقم  37لعام  ،2016الت كرس التشت تتاور وامل افقف املست ت بقف واحلرة
واملستتنرية للشتع ب األصتل ف .وأعلن بنما ،ج القان ن رقم  9لعام  ،2015ي م  5أيل ل/ستبتمرب من
كل عام ي م نساي الشع ب األصل ف.
 -98وأعرب وفد بنما عن التزامه الراستتخ ابلعمل مع ا ل ال طين لتنم ف الشتتع ب األصتتل ف وتنف ت
خطف التنم ف .وقد بُتل جب د كبرية إلنشتتاي ز مؤس تستتي داخل وزارة الشتتؤون االجتماع ف ،من أجل
م ايمف الس اسات واالستملمارات العامف لل زارات القطاع ف.
 -99ومن ش ن اخلطف اإلمنائ ف الشاملف للشع ب األصل ف أن تفضي إىل حتسني ن ع ف اة الشع ب
األصل ف تل ا االت ،مملل ا االت االقتصاديف واالجتماع ف والتعل م ف والملقاف ف والصح ف.
 -100وأشت ت تتري إىل أن بنما قق حماكمف نست ت تتبف  35املائف من األشت ت تتداص احملرومني من ريتبم،
وه معدل إ ايب ،ل ي يتست تتل فصت تتل األشت تتداص احملت زين على ذمف احملاكمف عن املدانني ،إىل جان
االت أخرا من االت الفصل اليت ينص عل با القان ن.
 -101وإ تتافف إىل ذلك ،ش تتارك  77املائف من نزيمت الس ت ن بع براما إعادة الت
االجتمتاعي وإعتادة اإلدمتاج االجتمتاعي املبين ،مشلت التعل م الرمسي والتعل م العتاة ودورات دراست ت ت ت ت ت ت تف
يقدمبا املعبد ال طين للتدري املبين وبناي القدرات من أجل التنم ف البشريف.
 -102ونت ف لألزمف الصت ت تتح ف ،كملف احل مف ال طن ف التدابري اإلنست ت تتان ف وعززلا ،ث خفضت ت ت
أ ام  387ش ت تتدص ت تاً حمروماً من احلريف  284رجمً و 103نس ت تتاي) .كما ُمنح  751ش ت تتدص ت تاً حمروماً من
احلريف اإلقامف اجلربيف ،است ت تتتمراراً لتنس ت ت ت ق مست ت تتبق مع الست ت تتلطات املدتصت ت تتف و تل االتفاقات املربمف مع
البلدان املعن ف اليت جرا حتل لبا من أجل اإلعادة إىل ال طن.
 -103واختتم رئ ست ف ال فد كلمتبا ابإلعراب عن امتناهنا للدول األعض تتاي واملراقبني على إتراي جلس تتف
التحاور ،عايري مفت ف وبناية للنظر ف با ،وعلى اهتمامبا بتعزيز ق اإلنسان واايتبا بنما.
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اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -104ستتحح بنما التوصتيات التاليةو وستتقدد ردودا عليها يف الوقت املناستبو ولنن يف أجل
أقصاه الدورة السادسة واألربعون جمللس حقوق اإلنسان:
التص تتديق علت اتفاقية من مة العمل الدولية بش تتعن الش تتعو األص تتلية
1-104
والقحليتتةو ( 1989رقم )169و واالتفتتاقيتتة التتدوليتتة حلمتتايتتة حقوق مليا العمتتا املهتتاجرين
وأفراد أس ت ت ت ت ترحتمو من أجل قيق تقدد يف قيق أحتداف التنمية املس ت ت ت ت تتتدامة  8و 10و16
والغاية ( 4-5ابراغواي)؛
الن ر يف التص ت ت ت ت تتديق علت االتفتاقيتة التدوليتة حلمتايتة حقوق مليا العمتا
2-104
املهاجرين وأفراد أس ت ت ت ترحتمو واتفاقي ة من مة العمل الدولية بشت ت ت تتعن العما املنزلي و 2011
(رقم ( )189الفلح )؛
محاشت ت ت ت ت رة التص ت ت ت تتديق علت االتفاقية الدولية حلماية حقوق مليا العما
3-104
املهاجرين وأفراد أس ت ت ت ت ترحتمو والخوتورو االحتياري امللحق ابلعهد الدوو ا ا ابحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية (توغو)؛
الن ر يف التصت تتديق علت الصت تتنوة الدولية حلقوق اإلنست تتان ال تن ت تتم
4-104
إليها بعدو وال س ت تتيما الخوتورو االحتياري امللحق ابلعهد الدوو ا ا ابحلقوق االقتص ت تتادية
واالجتماعية والثقافيةو واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مليا العما املهاجرين وأفراد أس ت ترحتمو
واتفاقية من مة العمل الدولية بشت ت تتعن الشت ت تتعو األصت ت تتلية والقحليةو ( 1989رقم )169
(إروادور)؛
التصت ت ت تتديق علت االتفاقية الدولية حلماية حقوق مليا العما املهاجرين
5-104
وأفراد أسرحتم (السنغا )؛
التصت ت ت تتديق علت االتفاقية الدولية حلماية حقوق مليا العما املهاجرين
6-104
وأفراد أسرحتم (األرجنت )؛
الن ر يف التص ت ت ت ت تتديق علت االتفتاقيتة التدوليتة حلمتايتة حقوق مليا العمتا
7-104
املهاجرين وأفراد أسرحتم (شيلي)؛
التوقيا والتص ت ت ت ت تتديق علت االتفتاقيتة التدوليتة حلمتايتة حقوق مليا العمتا
8-104
املهاجرين وأفراد أسرحتم (حتندوراس)؛
الن ر يف التص ت ت ت ت تتديق علت االتفتاقيتة التدوليتة حلمتايتة حقوق مليا العمتا
9-104
املهاجرين وأفراد أسرحتم (إندونيسيا)؛
الن ر يف التص ت ت ت ت تتديق علت االتفتاقيتة التدوليتة حلمتايتة حقوق مليا العمتا
10-104
املهاجرين وأفراد أسرحتم (السلفادور)؛
التصت ت ت ت ت تتديق علت الخوتورو االحتيتتاري امللحق ابلعهتتد التتدوو ا تتا
11-104
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الختغا )؛
التصت ت ت ت ت تتديق علت الخوتورو االحتيتتاري امللحق ابلعهتتد التتدوو ا تتا
12-104
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (اجلحل األسود)؛
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التص تتديق علت اتفاقية من مة العمل الدولية بش تتعن الش تتعو األص تتلية
13-104
والقحليةو ( 1989رقم )169و بغية تعزيز حقوق الشت تتعو األصت تتليةو وال ست تتيما فيما يتعلق
أبراضيها وأقاليمهاو مبا يف ذلك ما يتعلق منها بشعب انسو (بريو)؛
محاشت تترة التصت تتديق علت اتفاقية من مة العمل الدولية بشت تتعن الشت تتعو
14-104
األصلية والقحليةو ( 1989رقم ( )169توغو)؛
التصت ت ت تتديق علت التصت ت ت تتديق علت اتفاقية من مة العمل الدولية بشت ت ت تتعن
15-104
الشعو األصلية والقحليةو ( 1989رقم ( )169ملهورية فنزويال الحوليفارية)؛
الن ر يف إمنتانيتة التص ت ت ت ت تتديق علت التص ت ت ت ت تتديق علت اتفتاقيتة من متة العمتل
16-104
الدولية بشتتعن الشتتعو األصتتلية والقحليةو ( 1989رقم )169و واعتماد التدابري الالزمة إلجراء
مش ت تتاورات حرة ومس ت تتحقة ومس ت تتتنرية من حال إجراءات مناس ت تتحة رلما ران من املتوحت ا اذ
تدابري تشريعية أو إدارية من شعهنا أن تؤثر علت الشعو األصلية أتثريا محاشرا (املنسيك)؛
التص تتديق علت اتفاقية من مة العمل الدولية بش تتعن الش تتعو األص تتلية
17-104
والقحليةو ( 1989رقم ( )169بلجينا)؛
التص تتديق علت اتفاقية من مة العمل الدولية بش تتعن الش تتعو األص تتلية
18-104
والقحليةو ( 1989رقم ( )169الدامنرة)؛
التص تتديق علت اتفاقية من مة العمل الدولية بش تتعن الش تتعو األص تتلية
19-104
والقحليةو ( 1989رقم ( )169حتندوراس)؛
اعتمتاد عمليتة مفتوحتة ومحنيتة علت االس ت ت ت ت تتتحقتاق الحتيتار مرش ت ت ت ت تتح
20-104
وطني النتختتاابت حتيتتتات معتتاحتتتدات األمم املتحتتدة (اململنتتة املتحتتدة لخيطتتانيتتا الع مت
وأيرلندا الشمالية)؛
مواصت تتلة اجلهود الرامية إد تقدا تقارير دورية عن حقوق اإلنست تتان إد
21-104
حتيتات املعاحتداتو من أجل الوفاء اباللتزامات الدولية يف حتذا السياق (العراق)؛
مواءمة التشريعات الوطنية مواءمة حقيقية ما املعايري الدولية من حال
22-104
االعرتاف ابحتصت تتاصت تتات حتيتات معاحتدات حقوق اإلنست تتان للن ر يف الشت تتناو الفردية
(إيطاليا)؛
إنشت ت ت تتاء يلية وطنية دايمة لتنفيذ التوصت ت ت تتيات املتعلقة حبقوق اإلنست ت ت تتان
23-104
واإلبالغ عنهتا ومتتابعتهتاو والن ر يف إمنتانيتة احلص ت ت ت ت تتو علت تعتاون طتذا الغرضو يف إطتار
اطدف  16و 17من أحتداف التنمية املستدامة (ابراغواي)؛
ا اذ تدابري ل تتمان العمل النفؤ واملس تتتقل جلميا حتيتات الرقابة علت
24-104
اإلدارةو مبا يف ذلك أم امل ا الوطين حلقوق اإلنس تتانو والش تتفافية والوص تتو إد س تتلطة
املعلوماتو ومنتب املدعي العاد (رندا)؛
مواصلة إجراء التعديالت املؤسسية الالزمة لالمتثا لاللتزامات الدولية يف
25-104
جما حقوق اإلنسان والقانون الدوو اإلنساينو ما الرتريز بوجه حا علت األشخا ذوي
اإلعاقة وامل نحدرين من أصت ت تتل أفريقي والشت ت تتعو األصت ت تتلية والنست ت تتاء والفتيان والفتيات
(رولومحيا)؛
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ا اذ تدابري فعالة ملنافحة التمييز املتعدد اجلوانبو وال س ت ت ت تتيما ض ت ت ت تتد
26-104
النستتاء والشتتعو األصتتلية والستتنان ذوي اإلعاقة املنحدرين من أصتتل أفريقي (ملهورية
فنزويال الحوليفارية)؛
تعزيز اجلهود الراميتة إد زددة تغطيتة ا تدمتات التعليميتة ونوعيتهتا علت
27-104
مليا املستودتو مبا يف ذلك من حال تعزيز إطار عدد التمييز (أفغانستان)؛
تعزيز اجلهود الرامية إد اعتماد مزيد من الس ت تتياس ت تتات ملنافحة التمييز
28-104
العنصري واإلثين (اليوانن)؛
اعتماد تشت ت تتريا ر التمييز جبميا أشت ت تتنالهو مبا يف ذلك التمييز علت
29-104
أساس امليل اجلنسي واطوية اجلنسانية (سلوفينيا)؛
اعتمتاد تتدابري قتانونيتة انا التمييز ضت ت ت ت ت تتد املثليتات واملثلي ومزدوجي
30-104
امليل اجلنسي ومغايري اطوية اجلنسية وحاملي صفات اجلنس (إسحانيا)؛
اعتماد تشتريعات وستياستات شتاملةو ابلتشتاور ما من مات اجملتما املدينو
31-104
ملنافحة التمييز والعنف علت أست ت ت تتاس امليل اجلنست ت ت ت ي أو اطوية اجلنست ت ت تتانية (اململنة املتحدة
لخيطانيا الع مت وأيرلندا الشمالية)؛
اعتماد تش تتريعات ر مليا أش تتنا التمييزو مبا يف ذلك التمييز علت
32-104
أست تتاس امليل اجلنست تتي أو اطوية اجلنست تتانيةو واعتماد التدابري الالزمة ل ت ت مان حقوق وأمن
الستتنان من املثليات واملثلي ومزدوجي امليل اجلنستتي ومغايري اطوية اجلنستتانية وحاملي
صفات اجلنس و مبا يف ذلك يف جما النقاابت املدنية (املنسيك)؛
ا اذ التدابري الالزمة العتماد تش ت ت تتريعات ددة ر ص ت ت تراحة التمييز
33-104
علت أستتاس امليل اجلنستتي واطوية اجلنستتانيةو مبا يشتتمل يليات معاقحة مرتن حتذا التمييز
(األرجنت )؛
اعتماد تش تتريعات ش تتاملة ملنافحة التمييز ر مليا أش تتنا التمييزو
34-104
مبا يف ذلك علت أساس امليل اجلنسي واطوية اجلنسانية (أسرتاليا)؛
ح ر التمييز علت أستتاس اجلنس أو اطوية اجلنستتانية أو التوجه اجلنستي
35-104
يف مليا جوانب احلياة االجتماعية (رندا)؛
اعتماد تشتريعات ر التمييز علت أستاس امليل اجلنستي واطوية اجلنستانية
36-104
وا تتاذ تتتدابري لتعزيز حقوق املثليتتات واملثلي ومزدوجي امليتتل اجلنس ت ت ت ت تتي ومغتتايري اطويتتة
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس ومنا مليا أشنا التمييز (شيلي)؛
ت م تشريعاهتا ح را صر ا للتمييز علت أساس امليل اجلنسي واطوية
37-104
اجلنسانية (الدامنرة)؛
شريا شتامل مناحتل للتمييز يتصتد للتمييز املحاشتر وغري املحاشتر
اعتماد ت ت
38-104
ويشمل مليا أسس التمييز احمل ورةو مبا يف ذلك امليل اجلنسي واطوية اجلنسانية (ييسلندا)؛
اعتماد تشريعات ددة ر صراحة التمييز علت أساس امليل اجلنسي
39-104
أو اطوية اجلنسانية وضمان مساءلة من ميارسون حتذا التمييز (أيرلندا)؛
اعتماد تشريا ر التمييز جبميا أشنالهو مبا يف ذلك التمييز علت أساس
40-104
امليل اجلنسي واطوية اجلنسانية (إسراييل)؛
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التنفيذ النامل للقانون رقم  7لعاد  2018الرامي إد منافحة أي شتنل
41-104
من أشتنا التمييزو مبا يف ذلك ضتد النستاء واألطفا واملثليات واملثلي ومزدوجي امليل
اجلنسي ومغايري اطوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس (إيطاليا)؛
االلتزاد ب ت تتمان احرتاد احلق يف املس ت تتاواة وعدد التمييز ض ت تتد املثليات
42-104
واملثلي ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اطوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس (إسراييل)؛
منافحة معاملة أفراد قوات األمن التعس ت تتفية للمثليات واملثلي ومزدوجي
43-104
امليل اجلنس تتي ومغايري اطوية اجلنس تتية وحاملي ص تتفات اجلنست و ورذا ارتنا العنف الحدين
والنفستي يف حقهمو واعتماد تشتريعات ر صتراحة التمييز علت أستاس امليل اجلنستي أو اطوية
اجلنسانية وتعاقب من ميارسون حتذا التمييز (أملانيا)؛
اعتماد يليات شاملةو مبا يف ذلك عملية رصدو ل مان التنفيذ النامل
44-104
للقانون رقم  7لعاد  2018وتوست تتيا نطاق القانون ص ت تراحة ليشت تتمل أست تتاس امليل اجلنست تتي
واطوية اجلنس ت تتانيةو ملنا التمييز ض ت تتد املثليات واملثلي ومزدوجي امليل اجلنس ت تتي ومغايري
اطوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس (حتولندا)؛
ض ت تتمان واية وتعزيز حقوق املثليات واملثلي ومزدوجي امليل اجلنست تتي
45-104
ومغايري اطوية اجلنس تتية وحاملي ص تتفات اجلنست ت وا اذ مليا التدابري ل تتمان إدماجهم
دون اييز يف اجملتماو مبا يف ذلك يف سوق العمل ويف احلصو علت الرعاية الصحية (فرنسا)؛
اعتماد وتنفيذ قوان تعرتف ابملعاش ت تترة املثليةو و دد حقوق والتزامات
46-104
الشخص املتسارن يف قراانت مثلية (ييسلندا)؛
مواص تتلة ا اذ حطوات إلدماج أحتداف التنمية املس تتتدامة يف جما الس تتياس تتة
47-104
العامةو هبدف ضمان التنمية املستدامة يف الحلد (ابرستان)؛
إجراء تقييمات لألثر الحيتي للمش ت تتاريا وض ت تتمان النش ت تتف العلين عن نتاي
48-104
تلك التقييمات (ملديف)؛
مواص تتلة االلتزاد بتنييف القوان الحيتية ملواجهة التحددت الحيتية اجلديدة
49-104
ووض تتا إطار مؤس تس تتي هبدف دي س تتياس تتاهتا املتعلقة بتغري املناخ والتنوع الحيولوجي وإدارة
املوارد املايية (برابدوس)؛
مواصتتلة تنثيف جهود تطوير وتعزيز األطر التشتتريعية الالزمة للتصتتدي
50-104
للتحددت الحيتية الشاملة لعدة قطاعاتو مبا يف ذلك أطر احلد من ياثر تغري املناخ واحلد
من خماطر النوارث (فيجي)؛
51-104

مواصلة تعزيز السياسات العامة لتنمية الحلد (نيناراغوا)؛

ضتمان حقوق الستنان املنحدرين من أصتل أفريقيو وال ستيما ضتد التنمي
52-104
العنصري من جانب الشرطة (الصوما )؛
53-104

س ال روف يف مرافق االحتجاز (الصوما )؛

مواص ت ت تتلة ست ت ت ت ن اد الس ت ت تتجونو وا اذ تدابري إضت ت ت ت افية للتص ت ت تتدي
54-104
لالرت اظ وظروف التص تتحاري غري املرض تتية يف الس تتجونو ونق املس تتاعدة الطحية للنزالء
(اال اد الروسي)؛
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تشتجيا إجراءات عاجلة ملعاجلة ظروف الستجن واالرت اظ املؤستفة يف
55-104
السجونو بتطحيق تدابري بديلة عن احلرمان من احلرية (ملهورية فنزويال الحوليفارية)؛
مواصت تتلة ست ت ظروف معيشت تتة الست تتجناءو مبا يف ذلك عن طريق احلد
56-104
من االرت تاظو وض ت ت ت ت تمتان االمتثتا للمتادة  10من العهتد التدوو ا تا ابحلقوق املتدنيتة
والست ت تتياست ت تتية وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة الست ت تتجناء (قواعد نيلست ت تتون
مانديال) (أسرتاليا)؛
ا اذ التدابري الالزمة للحد من اس تتتخداد االحتجاز الس تتابق للمحارمة
57-104
و س ظروف االحتجاز يف سجون الحلد (فرنسا)؛
ا تاذ تتدابري ملعتاجلتة ارت تاظ الس ت ت ت ت تتجونو مبتا يف ذلتك عن طريق تقتدا
58-104
بدايل للست ت تتجنو مثل ا دمة اجملتمعيةو أو االحتجاز يف عطلة هناية األست ت تتحوعو أو اإلقامة
اجلخية (أملانيا)؛
مواصتلة ست حالة ستجوهنا من أجل ضتمان احلقوق األستاستية للستجناءو
59-104
وال سيما يف سياق اجلايحة (إندونيسيا)؛
ا اذ مزيد من ا طوات ل ت ت ت تتمان التحقيق يف مليا ادعاءات التعذيب
60-104
أو سوء املعاملة علت وجه السرعة وبنزاحتة (تيمور  -ليش )؛
امل ت تتي يف اعتماد بروتوروالت هتدف إد منا قوات األمن من التنمي
61-104
العرقيو وال سيما للمنحدرين من أصل أفريقي (توغو)؛
اعتماد إصتتالحات للحد من الفستتاد و س ت الشتتفافية واملستتاءلة و استتحة
62-104
قوات األمن املسؤولة عن االنتهارات (الوالدت املتحدة األمرينية)؛
معاقحة أعما قما الش تترطة أثناء امل احتراتو والتحقيق بس تترعة وفعالية
63-104
يف الش ت ت ت تتناو املتعلقة ابس ت ت ت تتتخداد أجهزة إنفاذ القانون املفرن للقوةو ومالحقة اجلناة وتعويل
ال حاد (ملهورية فنزويال الحوليفارية)؛
إجراء قيقتات نزيهتة يف حتاالت االحتفتاء القست ت ت ت تتري ال يحتت فيهتا بعتدو
64-104
ومقاضاة اجلناة ومعاقحتهمو وتعويل أسر ال حاد (ملهورية فنزويال الحوليفارية)؛
تنثيف اجلهود الرامية إد منافحة العنص ت تترية والتمييز العنص ت تتري ض ت تتد
65-104
الست تتنان املنحدرين من أصت تتل أفريقيو مبا يف ذلك من حال التحقيق يف التنمي العرقي
الذي ترتنحه قوات األمن (بوتسواان)؛
اعتم تتاد بروتوروالت هت تتدف إد منا التنمي العرقي من ج تتان تتب أفراد
66-104
قوات األمن (بوررينا فاسو)؛
ا اذ التدابري الالزمة لفرض شت تترن قانوين ابلنشت تتف العلين عن امللنية
67-104
الفعليتة النهتاييتة للرعتاد األجتانتب وت تح اد املعلومتات ما الحلتدان بنتاء علت طلحهتا بش ت ت ت ت تتعن
املالن الفعلي من مواطين الحلد الذي يطلب ذلك (ابرستان)؛
68-104

ضمان وصو النساء واألطفا إد العدالة (أوررانيا)؛

التصتتدي للفستتاد بتجرا التهر ال تري واملستتاعدة علت التهر ال تري
69-104
(ملهورية فنزويال الحوليفارية)؛
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تنثيف منافحة غست تتل األموا مبواصت تتلة اإلصت تتالحات الالزمة الرامية
70-104
إد تعزيز التعتاون يف جمتا تحتاد املعلومتات ما التدو األطراف يف اتفتاقيتة األمم املتحتدة
ملنافحة الفساد (أنغوال)؛
71-104

(أسرتاليا)؛

تنفيذ املزيد من اإلص تتالحات لتعزيز اس تتتقال الق تتاء وس تتيادة القانون

اعتماد تشتتريا ي تتمن االستتتقال التاد للق تتاء وهارستتة املهن القانونية
72-104
وفق ا للمعايري الدولية و صي املوارد لذلك (رندا)؛
73-104

الق اء (إستونيا)؛

تعزيز اإلطار املؤس تستتي حلقوق اإلنستتانو مبا يف ذلك ب تتمان استتتقال

ا تاذ مليا التتدابري الالزمتة جل تع ل اإلص ت ت ت ت تتالحتات ال اعتمتدت مؤحرا
74-104
فيما يتصل ابلن اد الق ايي فعالة (فرنسا)؛
75-104

(نيناراغوا)؛

مواصتلة الستعي إد قيق استتقاللية الشتعب ووصتو الناس إد العدالة

تعزيز حرية التعحريو مبا يف ذلك ألع اء وساي اإلعالد واجملتما املدينو
76-104
ر اللجوء إد الدعاو الق ت ت ت تتايية لردع ا
املحللغ عن النشت ت ت تتف عن
من حال ست ت ت تتن قوان
املخالفات (الوالدت املتحدة األمرينية)؛
ض ت ت ت ت تمتان التحقيق يف االعتتداءات واألعمتا االنتقتاميتة والعنف ض ت ت ت ت تتد
77-104
الصحافي واملدافع عن حقوق اإلنسان وضمان املساءلة عنها (الخازيل)؛
مواصلة بذ اجلهود الرامية إد قيق مشاررة متوازنة للمرأة والرجل يف
78-104
احلياة السياسية (رولومحيا)؛
تشتجيا مشتاررة أرخ لألشتخا
79-104
املمارسة الناملة حلقوقهم السياسية (بريو)؛

ذوي اإلعاقة يف احلياة العامة وضتمان

مواصت تتلة ضت تتمان املشت تتاررة الناملة للشت تتحا يف عمليات صت تتنا القرارو
80-104
ا
س تن قياديتهم
مبا يف ذلك يف تصتتميم وتنفيذ الخام والستتياستتات واالس ترتاتيجيات ال
ل
ومسامهتهم يف السالد واالستقرار واألمن والتنمية املستدامة (فيجي)؛
81-104
اإلستقان التاد للصتفة اجلرمية عن التشتهري وإدراجه يف قانون مدين وفق ا
للمعايري الدولية (إستونيا)؛

توفري بيتة انينية ويمنة لوستتاي إعالد حرة وتعددية وإمنانية الوصتتو
82-104
النامل إد املعلومات (إستونيا)؛
ضتتمان حرية الصتتحافةو وال ستتيما عن طريق وضتتا حد لل تتغ الستتياستتي
83-104
علت وساي اإلعالد واالعتداءات علت الصحافي (فرنسا)؛
وض ت ت تتا است ت ت ترتاتيجية ش ت ت تتاملة ملنا ومنافحة اال ار ابلنس ت ت تتاء والفتيات
84-104
واس ت تتتغالطن اجلنس ت تتيو ما الرتريز بوجه حا علت اإليذاء املرتح ابجملموعات املس ت تتلحة
(أوررانيا)؛
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ص ت تتي املزيد من املوارد للتحقيق االس ت تتتحاقي يف التقارير املتعلقة ابلعمل
85-104
القسري للنحار واألطفا يف قطاعات الحناء والتعدين والزراعة وتقدا املسؤول عن ذلك إد
العدالة (اململنة املتحدة لخيطانيا الع مت وأيرلندا الشمالية)؛
إجراء تعديالت تشت تريعية لتجرا اال ار ابألش تتخا وفقا للمعايري الوطنية
86-104
ض مان فعالية اآللية ا اصتة
وتعزيز قدرة اللجنة الوطنية ملنافحة اال ار ابألشتخا من أجل ت
إبحالة ال تتحاد إد ا دمات املناستتحةو مبا يتماشتتت واطدف  8من أحتداف التنمية املستتتدامة
وغريه (ابراغواي)؛
تعديل تعريف اال ار ابألش تتخا ليش تتمل القوة واالحتيا واإلرراهو ما
87-104
حذف شرن النقل من التعريف القانوين مبوجب القانون اجلنايي (الوالدت املتحدة األمرينية)؛
أن تدرج يف تشت تتريعاهتا تعريف ا لال ار ابألشت تتخا يتست تتق ما بروتورو
88-104
منا وقما ومعاقحة اال ار ابألشتتخا و وصاصتتة النستتاء واألطفا و املنمل التفاقية األمم
املتحدة ملنافحة اجلرمية املن مة عخ الوطنية (جزر الحهاما)؛
تعزيز وض تتمان التنفيذ الفعا لخوتورو رش تتف ض تتحاد اال ار ابلحش تتر
89-104
يف بنما و ديدحتم ومست ت تتاعدهتم ووايتهم من أجل تنملة عمل اللجنة الوطنية ملنافحة اال ار
ابألشخا (بوتسواان)؛
مواص ت ت تتلة اجلهود الرامية إد منافحة اال ار ابألش ت ت تتخا
90-104
ال حاد (اجلمهورية الدومينينية)؛

وتعزيز واية

مواص ت ت ت ت تلتتة تعتتاوهنتتا يف جمتتا احمليطتتات ويف اجملتتا الححري هبتتدف تعزيز
91-104
احرتاد حقوق اإلنس تتان يف القطاع الححريو مبا يف ذلك الق تتاء علت اال ار ابألش تتخا
والرق وغري ذلتك من انتهتارتات ح قوق اإلنس ت ت ت ت تتان يف قطتاع األغتذيتة الححريتة ومص ت ت ت ت تتايتد
األمساة (إندونيسيا)؛
مواص ت تتلة تعزيز جهودحتا الرامية إد منافحة اال ار ابألش ت تتخا
92-104
حقوق ال حاد (نيحا )؛

وواية

تعزيز تنفيتتذ املرس ت ت ت ت تتود التنفيتتذي رقم  53لعتتاد 2002و مبتتا يف ذلتتك عن
93-104
طريق زددة الوعي العادو ل ت تتمان عدد قياد أراب العملو يف املمارس ت تتة العمليةو ابلتمييز
ضد املرأة بسحب احلمل أو نية احلمل (جزر الحهاما)؛
مواصتتلة الخام االجتماعية املوجهة إد قطاعات الستتنان األشتتد احتياجا
94-104
من أجل س قدرات املرأة املهنية والعملية (جورجيا)؛
ا اذ التدابري الالزمة ل ت تتمان املست تتاواة ب الرجل واملرأة يف األجر عن
95-104
العمل املتساوي القيمة (اطند)؛
تنثيف اجلهود الرامية إد الق تتاء علت فجوة األجور ب املرأة والرجل
96-104
يف القطاع العاد وا ا (العراق)؛
مواصتلة التصتدي الرتفاع معد الحطالة يف صتفوف النستاء بزددة فر
97-104
العمل واحلد من الفقر (الياابن)؛
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بذ املزيد من اجلهود ملنا الفقر يف أوست ت تتان األشت ت تتخا ذوي اإلعاقة
98-104
عن طريق تنفيذ ن اد اجتماعي شت تتامل للجميا يوفر أي ت تا أن مة تقاعد أو غري ذلك من
أنواع الدعم املاو (ماليزد)؛
مواصتلة اعتماد وتنفيذ برام هتدف إد احلد من الفقر يف أوستان أرثر
99-104
فتات السنان ضعفا من أجل س ظروفهم املعيشية (اال اد الروسي)؛
اعتماد مليا التدابري املناست تتحة لتمن الشت تتعو األصت تتلية والريفية من
100-104
احلصت تتو علت مياه الشت تتر املعمونة وحدمات الصت تترف الصت تتحي وإدراج من ور جنست تتاين
ومشاررة املرأة يف إدارة املوارد املايية (إسحانيا)؛
اعتماد ن اد اجتماعي ش ت ت تتامل للجميا يوفر الدعم املاو لألشت ت ت ت خا
101-104
ذوي اإلعاقة (ملديف)؛
مواصتتلة اجلهود املحذولة لتعزيز وواية احلقوق االقتصتتادية واالجتماعية
102-104
والثقتافيتة جلميا أبنتاء بنمتاو رجزء من االلتزاد بتحقيق أحتتداف حطتة التنميتة املس ت ت ت ت تتتدامتة
لعاد ( 2030تونس)؛
مواص ت ت ت ت تلتة بتذ اجلهود من أجتل احلتد من الفقر يف مليا أ ت اء الحلتدو
103-104
وال سيما يف املناطق الريفية (أذربيجان)؛
م تتاعفة جهودحتا لتحست ت توفري ا دمات العامةو مبا يف ذلك من حال
104-104
التدابري ال هتدف إد ضمان زددة النفاءة واملساءلة يف تقدا ا دمات العامة (أذربيجان)؛
مواصتلة تعزيز التنمية االقتصتادية واالجتماعية املستتدامة ورفا مستتو
105-104
معيشة السنان بغية إرساء أساس مت لتمتا شعحها حبقوق اإلنسان (الص )؛
مواص ت ت ت ت تلتة تعزيز التنتامتل والتعتاون ب مليا قطتاعتات اجملتما من أجتل
106-104
امل ي قدم ا يف قيق أحتداف التنمية املستدامة (عُمان)؛
مواص تتلة اجلهود الرامية إد س ت ن اد الرعاية الص تتحية من حال إعطاء
107-104
األولوية للرعاية الصحية لألمهات واملواليد (السنغا )؛
م تاعفة اجلهود الرامية إد احلد من ول املراحتقاتو وال ستيما ابلنستحة
108-104
للفتيتتات الاليي ترتاوري أعمتتارحتن ب  10أعواد و 14عتتامت او من حال تنفيتتذ برانم معزز
للرتبية اجلنسية الشاملة (بلجينا)؛
تعزيز نطاق وأثر الرعاية األولية والخام الصتحية الشتاملة وتوفري حدمات
109-104
جمانية ملزيد من األمراض والسنان (رواب)؛
مواصت ت تتلة اجلهود الرامية إد مواصت ت تتلة زددة النست ت تتحة املتوية للمواليد يف
110-104
املؤسسات الطحيةو ورذلك التسجيل املحنر للمواليد (رواب)؛
مواص تتلة تنفيذ اإلجراءات الرامية إد ض تتمان حص تتو اجلميا علت الرعاية
111-104
الصحية ونوعيتها اجليدة (اجلمهورية الدومينينية)؛
ضتمان حصتو النستاء والفتيات علت احلقوق اجلنستية واإلةابية والصتحةو
112-104
مبا يف ذلك عن طريق إسقان الصفة اجلرمية عن اإلجهاض (فرنسا)؛
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ا اذ تدابري ل تتمان حص تتو مليا الناس علت رعاية الص تتحة اجلنس تتية
113-104
واإل ةابيةو مبا يف ذلك إزالة العقحات القانونية ووض تتا وتنفيذ س تتياس تتات وهارس تتات جيدة
وأطر معيارية رتد ررامة الشخ وسالمته وحقه يف االستقال اجلسدي (املنسيك)؛
ا اذ تدابري ملموستة وضترورية لتعزيز اتحاع ن م غذايية متنوعة وصتحية
114-104
وأستتاليب حياة نشتتطةو عن طريق س ت التثقيف الغذاييو وال ستتيما يف اجملتمعات احمللية
للحنمي املنحدرين من أصت ت تتل أفريقيو وذلك متابع اة للتوصت ت تتيات الواردة يف الفقرات 47-90
و 49-90و 50-90من تقرير الفريق العامل من اجلولة الثانية (( )A/HRC/30/7حتاي )؛
115-104

ضمان حصو اجلميا علت الرعاية الصحية الفعالة جلميا الناس (الياابن)؛

116-104

مواصت ت ت ت تتلة تعزيز الرعاية الصت ت ت ت تتحية يف جما الوقاية وتعزيز ن اد التعليم

(نيناراغوا)؛

117-104

املتناملة (عُمان)؛

مواصت تتلة جهود احلنومة الرامية إد تعزيز شت تتحنات ا دمات الصت تتحية

مواصتتلة تعزيز الخام التعليمية املتعددة الثقافات والثنايية اللغة لتعزيز
118-104
مشاررة أطفا الشعو األصلية يف التعليم (بريو)؛
م تاعفة اجلهود املحذولة يف تيستري الوصتو إد التعليمو وال ستيما ابلنستحة
119-104
ألطفا الشعو األصلية (الفلح )؛
مواصت ت تتلة اجلهود الرامية إد تعزيز حقوق األطفا و وال ست ت تتيما يف جما
120-104
التعليم قحل املدرسي (أرمينيا)؛
ب تتذ جهود لزددة التغطي تتة اب تتدم تتات التعليمي تتة اجلي تتدة علت مليا
121-104
املستتودتو مبا يف ذلك ألطفا الشتعو األصتلية واألطفا الحنمي املنحدرين من أصتل
أفريقيو ما الرتريز علت العمل علت توفري التعليم قحل املدرسي للجميا (جزر الحهاما)؛
معاجلة األس تتحا اجلذرية للتمييز اجلنس تتاين واألدوار النمطية اجلنس تتانية
122-104
يف جما التعليم (بلجينا)؛
مواصت ت ت تتلة تعزيز ست ت ت تتياست ت ت تتتها العامة للتعليم قحل املدرست ت ت تتي واالبتدايي
123-104
والثانوي من حال توست ت تتيا نطاق برام مثل مدرست ت ت أوالا‘ ()Mi Escuela Primero
ضمان إمنانية الوصتو للستنان ال تعفاء
أو بنما ثنايية اللغة‘ ()Panamá Bilingüeو و ت
واألشخا الذين يعيشون يف املناطق الريفية أو النايية (رولومحيا)؛
مواصت ت تتلة وتوست ت تتيا نطاق التدريب والتدحالت اجملتمعية بشت ت تتعن حقوق
124-104
املرأة والطفل واملراحتقو ومنا العنف األستري والعنف اجلنستاينو وأستاليب احلياة الصتحيةو
وما يتصل بذلك من مسايل (رواب)؛
ا اذ تدابري ل تتمان اإلدماج املنهجي للتثقيف الشتتامل واملاليم للستتن
125-104
بشعن الصحة واحلقوق اجلنسية واإلةابية يف املناحت الدراسية (فيجي)؛
تعزيز تدابريحتا الرامية إد حفل معدالت التست تتر املدرست تتي وا فاض
126-104
معتتدالت االلتحتتاق ابملتتدارس وتعزيز فر احلص ت ت ت ت تتو علت تعليم جيتتد عن طريق زددة
خمصصات امليزانية يف حتذا الصدد (ميامنار)؛
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ا اذ تدابري ددة ملنافحة التس ت تتر املدرس ت تتي يف أوس ت تتان الفتيان يف
127-104
املناطق الريفية (أنغوال)؛
ا اذ مزيد من التدابري ملواص تتلة حفل معد التس تتر املدرس تتي وض تتمان
128-104
حصو مليا األطفا علت التعليم (الياابن)؛
129-104

(جورجيا)؛

مواصت تتلة اجلهود الرامية إد تعزيز ن اد التعليم الشت تتامل جلميا األطفا

اعتماد وتنفيذ مناحت دراس تتية بش تتعن التثقيف اجلنس تتي الش تتامل املاليم
130-104
للستتنو تشتتتمل علت معلومات عن ق تتاد العنفو تُقدد يف مليا مراحل التعليم املدرستتي
(ييسلندا)؛
بذ جهود لتحست فر احلصتتو علت التعليمو وال ستتيما حال فرتات
131-104
التعلم عن بعدو لفتات السنان األضعف اقتصاددا (اطند)؛
مواصتتلة إدحا التحستتينات املستتتمرة لنوعية مليا اجلهات الفاعلة املؤثرة
132-104
يف الن اد التعليمي (عُمان)؛
133-104

ضمان وزددة مشاررة املرأة يف اجملال العاد والسياسي (ماليزد)؛

134-104

ا اذ مزيد من التدابري لتمن املرأة يف مليا امليادين (أذربيجان)؛

ا اذ تدابري إض تتافية لزددة مش تتاررة املرأةو وال س تتيما يف إطار التص تتدي
135-104
جلايحة روفيد19-و ما إعطاء أولوية الحتياجات األشت ت ت ت ت خا الذين يعيش ت ت ت ت تتون حاالت
اطشاشة (رندا)؛
مواصتلة تنفيذ تدابري لتشتجيا اثيل املرأة علت قدد املستاواة ما الرجل
136-104
يف احلياة السياسية والعامة (نيحا )؛
صي ميزانية أرخ للمعهد الوطين للمرأةو ل مان قدرته علت قيق
137-104
أحتداف مهمته ومقاصت تتدهو يف إطار اطدف  5من أحتداف التنمية املست تتتدامة وغادهتا 4-1
و 3-4و( 6-4ابراغواي)؛
الن ر يف إجراء إص تتالحات ل تتمان فعالية التدابري الرامية إد منافحة
138-104
العنف ضد املرأة (بريو)؛
تنثيف جهود إجراء قيقات س ت تتريعة وحيادية يف ق ت تتاد العنف ض ت تتد
139-104
النساء واألطفا ومقاضاة مرتنحيها (الفلح )؛
تعزيز تتدابري الوقتايتة ون م احلمتايتة من اجلرايم املرتنحتة ض ت ت ت ت تتد النس ت ت ت ت تتاء
140-104
والفتياتو ن را إد أن اجلرايم املرتنحة ض ت ت تتد النس ت ت تتاء والفتيات قد زادت مقارنة مبجموع
اجلرايم املس تتجلة عاد 2019و يف س تتياق جايحة عاد 2020و إذ إن األرقاد املتعلقة ابلفتيات
واملراحتقات تحع علت القلق بشنل حا (إسحانيا)؛
منافحة زددة العنف اجلنستتاين عن طريق املستتاعدة القانونيةو وضتتمان
141-104
إمنتتانيتتة جلوء النست ت ت ت ت تتاء إد العتتدالتتةو واحلتتد من اإلفالت من العقتتا يف حتتتذه احلتتاالت
(ملهورية فنزويال الحوليفارية)؛
142-104
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مواص تتلة تص تتميم وتنفيذ ورص تتد الس تتياس تتات الرامية إد تعزيز الس تتالمة
143-104
العامة من حال تدابري ملنا العنف واحلد منهو وال سيما ضد األطفا والنساء (برابدوس)؛
144-104

إنشاء ن اد متنامل لإلحصاءات املتعلقة ابلعنف ضد املرأة (الخازيل)؛

ا اذ تدابري أقو ملنا العنف اجلنس تتي واجلنس تتاين و ست ت بروتوروالته
145-104
من أجل توفري دعم راف لل حاد (رندا)؛
مواصتلة التصتدي لتحددت العنف املنزو واجلنستي ضتد املرأة وضتمان
146-104
ستهولة وصتو النستاء يف املناطق الريفية واجملتمعات احمللية للشتعو األصتلية إد حدمات
دعم ال حاد (ميامنار)؛
تعزيز واية املرأة من العنف اجلنست ت تتي واجلنست ت تتاينو بست ت تتحل منها تطحيق
147-104
الص ت ت تتنوة القانونية القايمةو ومقاض ت ت تتاة مرتن حتذه األفعا ومعاقحتهم يف حالة إدانتهمو
وإنشتتاء عدد مناستتب من املعو للناجيات أبرواحهن من العنف اجلنستتاينو وضتتمان واية
الشرطة (أملانيا)؛
مواص تتلة تنفيذ القوان هبدف الق تتاء علت مليا أش تتنا العنف ض تتد
148-104
النساء واألطفا علت وجه السرعة (اليوانن)؛
مواص ت تتلة التص ت تتدي للعنف ض ت تتد املرأة من من ور إجراميو مبا يف ذلك
149-104
عن طريق تعزيز إنفاذ القانون واملالحقات الق ايية (إسراييل)؛
اعتماد أنش تتطة وبرام توعية منس تتقة وهولة اويالا رافيا تس تتتهدف الرجا
150-104
والفتيتان هبتدف تغيري املواقف وتعزيز املعتايري اإليتابيتة للتذرورةو مبتا يف ذلتك ابس ت ت ت ت تتتختداد
وسايل التواصل االجتماعي وموارد اجمللس الوطين لتنافؤ اجلنس (حتاي )؛
ست تتن قانون شت تتامل حلماية حقوق املرأة واحرتامها وإعماطاو مبا يف ذلك
151-104
احلقوق اجلنسية واإلةابيةو واعتماد حطة عمل لتنفيذه ورصده (الختغا )؛
اعتمت تتاد حطت تتة عمت تتل وطنيت تتة لتنفيت تتذ قرار جملس األمن )2000(1325
152-104
وضمان إدراج أحناد القرار يف السياسات احمللية املتعلقة ابملساواة ب اجلنس (أيرلندا)؛
تعزيز دور املعهد الوطين للمرأة بتمويل راف واعتماد تش ت ت ت تتريعات انا
153-104
اإلفالت من العقا علت العنف ضتد املرأةو مبا يف ذلك العنف املنزو واالعتداء اجلنستي
(حتولندا)؛
مواصتلة تعزيز اإلجراءات الرامية إد منا العنف ضتد النستاء واألطفا
154-104
والشعو األصلية واألشخا ذوي اإلعاقة واحلماية منه (نيناراغوا)؛
التحقيق يف هارستتة تشتويه األع تتاء التناستتلية لإلانث يف أوستتان الستتنان
155-104
األصلي (بوررينا فاسو)؛
156-104

ضمان احلق يف تسجيل املواليد ألطفا مليا فتات األقليات (الصوما )؛

ح ر استتتخداد العقوبة الحدنيةو من حال أحناد تشتتريعية وإداريةو يف
157-104
مليا األمارنو وال سيما يف املدارس ومؤسسات رعاية األطفا (تيمور  -ليش )؛
مراجعة القانون الوطين لألس تترة من أجل أمور منها إدراج ح ر واضت ت
158-104
جلميا أشنا العقوبة الحدنية لألطفا (الختغا )؛
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احل ر الصت تتري الست تتتخداد العقوبة الحدنية يف مليا األمارن من حال
159-104
أحناد تشريعية وإدارية (اجلحل األسود)؛
ا اذ مليا التدابري القانونية واإلدارية واملؤ تس ت ت س ت تتية الالزمة ملنا اجلماعات
160-104
املسلحة من غري الدو من نيد األطفا ووايتهم من العنف (أوررانيا)؛
تعزيز اجلهود الرامية إد منا نيد اجلماعات املست ت تتلحة من غري الدو
161-104
لألطفا واستغالطم يف قطاع السياحةو وذلك بتعزيز تدابريحتا القانونية واملؤسسية الوقايية
(ميامنار)؛
تنثيف اجلهود الرامية إد منا العنف ض ت ت تتد األطفا واملراحتق واالعتداء
162-104
اجلنسي عليهمو ورذا قتل اإلانث (بوررينا فاسو)؛
مواصتلة اجلهود الرامية إد ضتمان تستجيل مليا األطفا حستب األصتو
163-104
عند الوالدة (اليوانن)؛
توفري احلمتايتة النتاملتة حلقوق الطفتلو مبتا يف ذلتك عن طريق منا زواج
164-104
األطفا والزواج املحنر والزواج القسريو وعن طريق رفا سن املسؤولية اجلنايية (إيطاليا)؛
ا اذ مزيد من ا طوات ل ت تتمان زددة مش ت تتاررة الش ت تتعو األص ت تتليةو
165-104
وال ستتيما نستتاء الشتتعو األصتتليةو يف عمليات صتتنا القرار يف مليا املستتايل ال استتها
(الفلح )؛
ا اذ حطوات لتحس اآلليات التشريعية حلماية الشعو األصلية من
166-104
أجل مللة أحتداف منها واية حتويتهم الذاتية ولغاهتم األصلية (اال اد الروسي)؛
167-104

إشراة نساء الشعو األصلية بفاعلية يف عملية صنا القرار (أوررانيا)؛

تعزيز مشت تتاررة الشت تتعو األصت تتلية يف املست تتايل ال هتمهاو مبا يف ذلك
168-104
عن طريق إجراء مشاورات مسحقة (إستونيا)؛
169-104

رفاحتها (اطند)؛

مواصتلة بذ املزيد من اجلهود حلماية حقوق الشتعو األصتلية وتعزيز

زددة اجلهود الرامية إد ض تتمان واية حقوق الس تتنان األص تتلي وإمنانية
170-104
حصوطم علت ا دمات األساسية (إيطاليا)؛
مواص ت تتلة الس ت تتعي إد إحراز مزيد من التقدد هبدف قيق اإلدماج النامل
171-104
للشعو األصلية والشعو املنحدرة من أصل أفريقي (ترينيداد وتوابغو)؛
مواصتتلة تنفيذ تدابري ددة هتدف إد زددة إدماج الستتنان املنحدرين
172-104
من أصل أفريقي يف إدارة احلياة العامة ودورحتم يف ذلك (أنغوال)؛
مواص تتلة اعتماد س تتياس تتات هتدف إد قيق اإلدماج النامل للس تتنان
173-104
املنحدرين من أصت ت تتل أفريقيو مبا يف ذلك تدابري ملنا العنصت ت تترية والتمييز العنصت ت تتري ورره
األجانب وما يتصل بذلك من أشنا التعصب (شيلي)؛
مواص ت تتلة تنفيذ الس ت تتياس ت تتات والتدابري املتعلقة حبماية حقوق الش ت تتعو
174-104
األصلية واملنحدرين من أصل أفريقي (الص )؛
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تعزيز السياسات الرامية إد منافحة مليا أشنا التمييز ضد األشخا
175-104
ذوي اإلعاقةو وال سيما النساء (اطند)؛
176-104

األشخا

اعتماد سياسات واسرتاتيجيات وطنية هتدف إد التصدي للتمييز ضد
ذوي اإلعاقة (العراق)؛

تن يم ولة وطنية ملنافحة رره األجانب وتعزيز الوعي حبقوق اإلنستان
177-104
للمهاجرينو مبا يف ذلك بشعن العمل الاليق واحلماية االجتماعية (الختغا )؛
امل ت تتي قدما يف تنفيذ التدابري ال تنفل وصت تتو املهاجرين والالجت
178-104
ضتحاد اجلرايم إد العدالةو وت تمن واية الفتات األرثر ضتعف او وت تمن مواصتلة اجلهود
الرامية إد إاتحة فر الوصو إد العمل والتدريب املهين لطال اللجوء (إسحانيا)؛
ض ت ت ت ت تم تتان أن ينون دحو إقليم بنم تتا وإجراءات اللجوء متفق ما
179-104
املعايري الدوليةو ومنا حاالت اإلعادة القس ت ت تريةو وتعزيز القدرة علت من اللجوء واملست ت تتاعدة
القانونية مللتمسي اللجوء (أفغانستان)؛
مواص ت تتلة ا اذ التدابري الالزمة يف جماالت التش ت تتريا والس ت تتياس ت تتة العامة
180-104
والتعاون الدوو لتنييف س ت ت تتياس ت ت تتة اطجرة ما الزددة اطايلة يف عدد املهاجرين والالجت
وطال اللجوء (رولومحيا)؛
اإلش تراة الفعا جلميا الالجت واملهاجرينو ورذا أضتتعف الفتاتو يف
181-104
التصدي جلايحة روفيد 19-واعتماد إجراءات ل مان وصوطم إد حط الوقاية والعالج
(إروادور).
 -105وتعنس مليا االست ت تتتنتاجات و/أو التوصت ت تتيات الواردة يف حتذا التقرير موقف الدولة (الدو )
ال قدمتها و/أو الدولة موض تتوع االس تتتعراض .وينحغي لأال تُفس تتر علت أهنا ت بتعييد الفريق
العامل رنل.
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