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  دمةمق    
عشرة للفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل،   تاسعة ُعقدت الدورة ال   -١

، يف الفتـرة    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ بقرار جملس حقوق اإلنسان      املنشأ عمالً 
 يف  كوسـتاريكا وجرى اسـتعراض حالـة      . ٢٠١٤مايو  / أيار ٩ أبريل إىل / نيسان ٢٨ من

كوستاريكا جيوكوندا أوبيـدا     وفد   توترأس. ٢٠١٤ مايو/أيار ٥، املعقودة يف    ١١ اجللسة
 /أيـار  ٨، املعقـودة يف     ١٧ويف جلـسته    . نائبة وزير الشؤون اخلارجية والعبـادة     ،  ريفريا
  .بكوستاريكا، اعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق ٢٠١٤ مايو
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل        ٢٠١٤ر  يناي/ كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
  .فييت ناماألرجنتني وبوتسوانا و :كوستاريكامن أجل تيسري استعراض حالة ) جمموعة ثالثية(
 ٥، والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   وفقاًوصدرت الوثائق املذكورة أدناه،       -٣

  :كوستاريكاة ، من أجل استعراض حال١٦/٢١من مرفق القرار 
  ؛)A/HRC/WG.6/19/CRI/1) (أ(١٥ للفقرة وفقاً كتايب مقدم بيان/تقرير وطين  )أ(  
مفوضية حقوق  (معلومات جتميعية أعدهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/19/CRI/2) (ب(١٥ للفقرة وفقاً) اإلنسان

) ج(١٥رة  للفقــوفقــاًمــوجز أعدتــه مفوضــية حقــوق اإلنــسان   )ج(  
)A/HRC/WG.6/19/CRI/3(.  
 كل من   من خالل اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مقدماً        كوستاريكاوأحيلت إىل     -٤

 وأملانيا والربتغال وبلجيكا وسلوفينيا واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى            اإسباني
لة يف املوقع الشبكي لالسـتعراض      وميكن االطالع على تلك األسئ    . وأيرلندا الشمالية وهولندا  

طالع على موجز لألسئلة اإلضافية املطروحة خالل احلوار التفاعلي          وميكن اال  .الدوري الشامل 
  .باء أدناه - من جانب أنغوال وآيسلندا وإيطاليا وغانا وفرنسا وكندا وهنغاريا يف الفرع أوالً

  موجز وقائع عملية االستعراض  -ًأوال  

  من جانب الدولة موضوع االستعراضعرض احلالة   -ألف  
أشارت كوستاريكا أهنا تعترب أن تقدمي تقرير عن امتثاهلا وتنفيذها اللتزاماهتا الدولية              -٥

وكانت كوستاريكا قد قدمت يف تقريرها الـوطين        . مسؤولية كبرية  املتعلقة حبقوق اإلنسان  
 وثيقة  ٢٠١٠ت يف عام    وقدم. ٢٠٠٩الثاين معلومات عن متابعة التوصيات الواردة يف عام         
 تقريراً مرحلياً عن التقدم احملرز      ٢٠١٢إضافية بشأن موقفها من التوصيات، وقدمت يف عام         

  . واالمتثال بشكل خاص لبعض التوصيات
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التنفيذيـة،    مؤسسة تابعـة للـسلطة     ٢١وشاركت يف إعداد التقرير الوطين الثاين         -٦
ية مبتابعة االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان      شكلت معاً اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعن      

العليا لالنتخابات   وشاركت أيضاً اهليئة القضائية ومكتب أمني املظامل واحملكمة       . واالمتثال هلا 
اكتسبت اللجنة املشتركة بـني      ومبوجب مرسوم تنفيذي  . واجلمعية التشريعية، بصفة مراقب   

 حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا الطـابع املؤسـسي         املؤسسات املعنية مبتابعة االلتزامات الدولية    
  . هيئة دائمة للتشاور للمجتمع املدين اآلن، وأصبحت آلية للتشاور واحلوار هلا

ومن دواعي سرور كوستاريكا اإلبالغ عن أهنا قامت منذ تقريرها السابق، بالتصديق              -٧
 ٢٠٠٥، وعلى اتفاقية عام     على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        

املتعلقة حبماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة              
املتعلقة بالعمل الالئق للعمـال     ) ٢٠١١(١٨٩ ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     )اليونسكو(

ووقعت .  املتعلق بإجراء تقدمي البالغات    املرتليني، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
أيضاً على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           

  .عية التشريعية باعتماده عن قريبوالثقافية، الذي يأمل الوفد أن تقوم اجلم
تظمة يف جمـال     بصورة من  ١٩٤٩بلد متوسط الدخل يستثمر منذ عام        وكوستاريكا  -٨

ولدى البلـد  .  يف املائة٩٧,٦، بلغ معدل حمو األمية يف كوستاريكا       ٢٠١١ويف عام   . التعليم
 وتأمـل . يف نظـام التعلـيم الرمسـي       بقاء الطالب  يشترط فيه  أيضاً برنامج لتحويل النقد   

على التعليم وضـمان     احلصول سبيل يف زيادة دخل األسر الفقرية، لتمهد بذلك       كوستاريكا
احلد مـن الفقـر      أيضاً خطوة جتاه   وسيشكل ذلك . حة التعليم الثانوي اجلامعي للجميع    إتا

انات ومعاجلـة   ومكافحة معدالت التسرب من الدراسة والتصدي حلاالت الفشل يف االمتح         
  .لة عمل األطفالأمس
على املستوى الدويل، وهو ما      ولدى كوستاريكا نظام صحي شامل معترف جبودته        -٩

ويف .  سنة ويف اخنفاض معدل وفيات املواليـد       ٧٩,٣ط العمر املتوقع البالغ     ينعكس يف متوس  
امليـاه،   اخلاصة إلمداد   يف املائة من السكان متلك وسيلتها      ٩٧,٥، كانت نسبة    ٢٠١١عام  

وقـد  . عشرة أشخاص قادرين على احلصول على املاء الصاحل للشرب         من كل  وكان تسعة 
 / يف آذار  ،ليا باحلق يف احلصول على املـاء، واعُتمـد        الع الدستورية للمحكمة  اعترفت اهليئة 

  . ، يف مرحلة القراءة األوىل، قانون جديد بشأن املوارد املائية٢٠١٤مارس 
وعلى الرغم من التقدم املشار إليه أعاله، ال تزال كوستاريكا تواجه حتديات نامجـة     -١٠

وكذلك يف   وانعدام التكافؤ، وتنعكس يف تفاوت املستويات االجتماعية       اهليكلي عن تكوينها 
  . املنظمة يف املنطقة زيادة مستوى اجلرمية

وأبلغ الوفد عن وجود عدد من اآلليات اهلامـة الـيت مت إنـشاؤها أو تعزيزهـا،                   -١١
ة أكثر فئات السكان    من أجل رعاية ومحاي    والتشريعات والسياسات والربامج اليت مت اعتمادها     

  .ماج االجتماعي وبالتايل تعزيز اإلدعرضة للتأثر
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وتأثرت حقوق الطفل واألحداث تأثراً كبرياً بزيادة معدالت االستغالل اجلنـسي،             -١٢
عالقـات   سيما عنـدما تـربطهن     املراهقات، وال  واحلمل وسط  وحاالت االعتداء اجلنسي  

اجملال، وهي الوكالـة الوطنيـة       ونفذت اهليئة القيادية يف ذلك    . بالغني تعسفية مع أشخاص  
فل، سياسات وبرامج ومشاريع لتوفري احلماية الـشاملة للقاصـرين وأسـرهم،            لشؤون الط 

اهلام مواصـلة   ومع ذلك، فمن    . بالتنسيق مع غريها من املؤسسات واملنظمات غري احلكومية       
  .تعزيز هذه الربامج

املنظور اجلنساين يف مجيع اجملاالت، وقد اختذت        وتعمل كوستاريكا أيضاً على تعميم      -١٣
  . ملبادرات داخل اهليئات احلكومية لبناء جمتمع يقوم على مبدأ املساواة بني اجلنسنيعدداً من ا

وفيما يتعلق مبجموعات سكانية حمددة، تعني على الدولة أن تتخذ تـدابري حمـددة                -١٤
لصاحل السكان األصليني واألشخاص املنحدرين من أصول أفريقيـة واملهـاجرين            األهداف
العنصرية والتمييز   تاريكا، ضمن فعاليات املؤمتر العاملي ملكافحة     وقد أعربت كوس  . والالجئني

 يف ديربـان،    ٢٠٠١األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف عام           العنصري وكره 
لإلعـالن عـن أهنـا       عن سرورها  ،٢٠٠٩يف عام    مؤمتر ديربان االستعراضي   وبعد انعقاد 

من العنصرية والتمييز العنصري وكـره       اعتمدت سياسة وطنية من أجل كفالة خلو جمتمعها       
خطـة عمـل ذات صـلة       اً  األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، واعتمـدت أيـض          

كوستاريكا أمة   بتعديل الدستور إلعالن   حالياً أيضاً اقتراح   ويوجد. ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة
  . متعددة اإلثنيات والثقافات

شخاص بغض النظـر عـن      األ حقوق يكفل ومتلك كوستاريكا نظاماً قضائياً قوياً      -١٥
الدستورية، تكفل فعالية املعايري املتعلقـة       جنسيتهم، وتعززه أحكامً  متعددة صادرة عن اهليئة       

كوستاريكا  وفضالً عن ذلك، وخالل السنوات األربع املاضية، عكفت       . بالسكان املهاجرين 
، مـن  منظور حقوق اإلنسان  وسياسة شاملة للهجرة، يتجسد فيهما      جديد على وضع قانون  

ونتيجة ذلك، حتسنت ظروف املهاجرين يف      . إدماج السكان املهاجرين يف اجملتمع     أجل حتقيق 
  . ٢٠١١ و٢٠٠٠كوستاريكا حتسناً ملحوظاً يف الفترة بني عامي 

وفيما يتعلق بالسكان الالجئني، فإن لكوستاريكا تاريخ حافل يف اجملال اإلنـساين              -١٦
وتتعاون مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مع       . ينوخربة طويلة األمد يف إدماج املهاجر     

  . كوستاريكا بصورة وثيقة
سبل لضمان حقـوق املثليـات واملثلـيني         وتناقش كوستاريكا أيضاً مسألة إجياد      -١٧

أنـشطة واُتخـذت     وقد نفذت  .ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلنثيني      
  . ين دوراً جوهرياًمببادرات أدى فيها اجملتمع املد
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ومثة جمال آخر أدى اجملتمع املدين فيه دوراً هاماً وهو تعزيز ومحاية حقوق األشخاص             -١٨
وقد أصدرت كوستاريكا، بعد دورة االستعراض الـدوري الـشامل األوىل،           . ذوي اإلعاقة 

  . سلسلة من املراسيم التنفيذية الرامية إىل حتسني ظروف معيشة األشخاص ذوي اإلعاقة
وأشار الوفد بصورة موجزة إىل املؤسسات الوطنية اليت تكفل االمتثـال للمعـايري               -١٩

الدستورية للمحكمة   إىل إنشاء اهليئة   وجرت اإلشارة . الدولية حلقوق اإلنسان يف كوستاريكا    
وحصل علـى    ،١٩٩٢، وإىل مكتب أمني املظامل الذي أُنشئ يف عام          ١٩٨٩العليا منذ عام    

املعنية بتعزيز ومحاية حقوق     جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية     تقييملاً  املركز ألف وفق  
امتثاالً منها للربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية  ،كوستاريكاوأبلغ الوفد أيضاً أن . اإلنسان

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                
، قانوناً إلنشاء اآللية الوطنية ملنع التعذيب، لتسهم يف احلـد مـن             ٢٠١٤ عام   يف اعتمدت،

اآلليـة الوقائيـة     إدارة وأسندت .معيشة الرتالء  االكتظاظ يف السجون ويف حتسني ظروف     
دون أي   اجلديدة إىل مكتب أمني املظامل، لكنها مستقلة مادياً وعملياً، مما يكفل أداء وظيفتها            

  إىل تأسيس االئتالف الوطين ملكافحة هتريب املهاجرين واالجتار بالبشر،         وأُشري أيضاً . تدخل
  .  مؤسسة حكومية٢١املؤلف من 

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وميكن اإلطالع علـى التوصـيات      .  وفداً ببيانات  ٨٩خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٠

بيانات الوفود اخلطية املتاحة، الـيت جيـب         وتنشر .نياً أدناه املقدمة أثناء احلوار يف الفرع ثا     
علـى املوقـع الـشبكي       ،)١(التحقق منها مبقارنتها مبحفوظات البث الشبكي لألمم املتحدة       

  .)٢(اخلارجي جمللس حقوق اإلنسان
الظـروف يف    وهنأت الواليات املتحدة األمريكية كوستاريكا على جهودها ملعاجلة         -٢١

ة عمل األطفال، لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء استغالل األطفال وانتشار            السجون ومكافح 
  . العنف ضد املرأة واالجتار باألشخاص

. وراسـخ  بلد ذو نظام دميقراطي مـستقر      إىل أن كوستاريكا   أوروغواي وأشارت  -٢٢
وسلمت بالتقدم احملرز يف التصدي ملواضيع اهلجرة والحظـت االخنفـاض يف اللجـوء إىل               

  .خدام االحتجاز اإلدارياست

__________ 

-http://webtv.un.org/watch/costa-rica-review-19thلى العنوان   حمفوظات البث الشبكي لألمم املتحدة ع      )١(

session-of-universal-periodic-review/3537639868001/. 
 متوفرة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل على )٢(

https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/19session/CostaRica/Pages/default.aspx. 
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وأشارت تركمانستان إىل إنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسـسات املعنيـة مبتابعـة               -٢٣
 االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا كمثال على املمارسة اجليدة؛ وقد أتاحـت            

  . للمجتمع املدين جماالت للتبادلهذه اللجنة
ليفارية جبهود الدولة الرامية إىل التصدي للفقر وتوزيع        ورحبت مجهورية فرتويال البو     -٢٤

وسلمت باجلهود الرامية إىل حتسني حالة السكان األصليني،        . الثروات واالستبعاد االجتماعي  
  .ل أفريقية واملهاجرين والالجئنيواألشخاص املنحدرين من أصو

وتعاوهنا النـشط   سان  كوستاريكا على إجنازاهتا يف جمال حقوق اإلن      بنام   وأشادت فييت   -٢٥
  .ر بالبشر والبطالة وعمل األطفالمع جملس حقوق اإلنسان، وأعربت عن قلقها إزاء االجتا

وهنأت زامبيا كوستاريكا على تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق              -٢٦
هيئات مؤسسية وصوهنا، وعلى وجود تشريع شامل يتعلـق بـسياسة            اإلنسان وعلى إنشاء  

  .ة وتعزيز سيادة القانوناهلجر
ورحبت ألبانيا بتنفيذ خطط العمل املتعلقة حبماية األطفال واملـراهقني يف حـاالت              -٢٧

  .ملتخذة لتعميم املنظور اجلنساينالعنف وهنأت كوستاريكا على التدابري ا
اجلزائر علماً باعتماد قوانني ملكافحة االجتار بالبـشر، وإلغـاء العقوبـة             وأحاطت  -٢٨

  .السن لكبار ة وتعزيز اجملس الوطيناجلسدي
أنغوال علماً بتنفيذ توصيات دورة االستعراض الدوري الـشامل األوىل يف     وأحاطت  -٢٩

ألشخاص املنحـدرين   جماالت الصحة والتعليم وتساءلت عن اإلجراء اإلجيايب املتخذ لصاحل ا         
  .من أصل أفريقي

شـخاص ذوي اإلعاقـة     األرجنتني بالتصديق على اتفاقيـة حقـوق األ        وأشادت  -٣٠
  .تنفيذ سياسة وطنية بشأن اإلعاقةورحبت ب. وباملبادرات املتخذة حلماية املسنني

ورحبت أستراليا باخلطوات املتخذة للتصدي للعنف املرتيل وضمان الرصد املـستقل       -٣١
األطفـال والعمـل     وأعربت عن استمرار قلقها إزاء إساءة معاملـة       . للظروف يف السجون  

  .أة اليت ختضع للعبودية املرتليةة املرالقسري وحال
وهنأت أذربيجان كوستاريكا على التصديق على اتفاقية اليونسكو املتعلقة حبمايـة             -٣٢

مبتابعة االلتزامـات    وتعزيز تنوع التعبري الثقايف وإنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية         
  .ية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلاالدول
ر الباهاما كوستاريكا على إنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية          وهنأت جز   -٣٣

مبتابعة االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا وعلى التدابري املتخذة لضمان وصول            
  .ية إىل احلد من العنف ضد املرأةاجملموعات املستضعفة إىل القضاء وعلى اجلهود الرام
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ورحبت بدخول القانون   . ستاريكا على دور مكتب أمني املظامل     وهنأت البحرين كو    -٣٤
  .م وقائي للتصدي للعنف ضد املرأةاملتعلق مبكافحة االجتار حيز النفاذ واعتماد نظا

 منتدى البلدان املعرضة خلطر     حمفل بنغالديش بدور كوستاريكا على رئاسة     وأشادت  -٣٥
. رة بوصفها املؤسسة االجتماعية التقليديـة     ورحبت بالتدابري املتخذة لصون األس     . املناخ تغري

  . محاية حقوق األطفال واملهاجرينوأعربت عن قلقها إزاء
على احترام حقوق اإلنسان ومبادئ الدميقراطية       واعتربت بلجيكا كوستاريكا مثاالً     -٣٦

ورحبت بالتصديق على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            . يف أمريكا الالتينية  
  . املتعلق بإجراء تقدمي البالغاتاالختياري التفاقية حقوق الطفلوالربوتوكول 

بنن علماً باعتماد سياسة وطنية لألطفال وإنشاء اللجنة املـشتركة بـني             وأحاطت  -٣٧
احلكومـة   وحثت. املؤسسات املعنية مبتابعة االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا        

  .لتنوعابري لتعزيز احترام اعلى اعتماد تد
يف تنفيذ مبادرات وطنية ودولية حلقـوق        بوتان كوستاريكا على الشروع    وأشادت  -٣٨

سيما تعديل قانون العنف ضد املـرأة واألخـذ بـسياسة وطنيـة لإلعاقـة                اإلنسان، وال 
وسلّطت دولة بوليفيا املتعددة القوميات الـضوء علـى           -٢٠٢١,٣٩-٢٠١١ للفترة

بكوستاريكا على إنشاء اللجنة املشتركة      وأشادت. نسانالتقّدم املؤسسي يف جمال حقوق اإل     
  .بني املؤسسات املعنية مبتابعة االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا

ورحبت بوتسوانا جبهود كوستاريكا للتصدي إىل العنف املرتيل، واالجتار باملخدرات،            -٤٠
  .، وبالتزامها باملساواة وعدم التمييزواالجتار بالبشر، واالستغالل اجلنسي وعمل األطفال

 الربازيل حبكومة كوستاريكا على إنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية           وأشادت  -٤١
  .ورحبت باعتماد سياسة وطنية لألطفال. مبتابعة االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا

 املؤسسات املعنية مبتابعـة االلتزامـات       ورحبت بلغاريا بإنشاء اللجنة املشتركة بني       -٤٢
  .الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا وبالربامج والسياسات املتعلقة حبقوق اإلنسان

ورحبـت بـالتزام    . ورحبت بوروندي بالتدابري املتخذة للحد من التميز العنصري         -٤٣
اإلنسان جلميع  بضمان حتسني محاية حقوق      كوستاريكا على املستويني املؤسسي والتشريعي    
  .املواطنني واألجانب الذين يعيشون على أرضها

ومع ذلك، أعربت   . مقبولة ورأت سويسرا أن حالة حقوق اإلنسان يف كوستاريكا         -٤٤
  .عن قلقها إزاء االستغالل اجلنسي للنساء واألطفال وإزاء ظروف االحتجاز

 وبإنشاء اللجنـة    ٢٠١٢املدة يف عام     ورحبت تشاد بتقدمي احلكومة تقرير منتصف       -٤٥
. املشتركة بني املؤسسات املعنية مبتابعة االلتزامات الدولية حلقوق اإلنـسان واالمتثـال هلـا       

  .وأخذت علماً بتطبيق سياسة اجملتمع اخلايل من العنصرية
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وسلّطت شيلي الضوء على التزام احلكومة بتعزيز حقوق اإلنسان علـى املـستوى               -٤٦
  .طين ملعاجلة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل والوقاية منهماورحبت بإنشاء نظام و. الدويل
بـني   وأعربت الصني عن ارتياحها لتنفيذ كوستاريكا سياسة وطنية تتعلق باملساواة           -٤٧

علـى   ورحبت بالتدابري اجلارية لتحسني نوعية التعليم وضمان احلصول       . اجلنسني وتكافؤمها 
  .ستضعفةاملاء الصاحل للشرب ومحاية اجملموعات امل

وسلّمت كولومبيا باجلهود الرامية إىل تنفيذ توصيات دورة االسـتعراض الـدوري              -٤٨
التـشريعات   ورحبـت بتعزيـز  . الشامل األوىل وتعاون احلكومة مع آليات حقوق اإلنسان  

  .واملؤسسات الذي ينعكس يف اخلطة الرامية إىل العيش يف جمتمع خالٍ من العنصرية
 وأحاطـت  حقوق املرأة والطفل ومحايتها،    د احلكومة لتعزيز  ورحبت الكونغو جبهو    -٤٩

  . علماً بالتدابري املتخذة للعيش يف جمتمع خالٍ من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب
كوت ديفوار علماً بالتدابري الرامية إىل تعزيز إقامة العدل وحتسني ظروف            وأحاطت  -٥٠

اجلهود الرامية إىل زيادة تنمية   اجملتمع املدين وشجعتإىل ورحبت باألمهية املمنوحة . السجون
  .اخلدمات اجملتمعية

ال تـزال    ومع ذلك، . وسلّمت كوبا بالتقدم احملرز يف جماالت املساواة وعدم التمييز          -٥١
هناك حتديات من قبيل عدم املساواة وعدم التكافؤ، مما يسمح بوجود منظمات إجراميـة يف               

  .املخدرات ويزيد من االجتار باألشخاص واستغالهلمأسواق  اجملتمع، ويوسِّع
ورحبت مجهورية الكونغو الدميقراطية بإنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية            -٥٢

الدائمة للتشاور مـع اجملتمـع       مبتابعة االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا واهليئة       
لومات فيما يتعلق بإدماج املهاجرين واألشـخاص       وطلبت احلصول على مزيد من املع     . املدين

  . املنحدرين من أصول أفريقية
إكوادور باجلهود الرامية إىل االمتثال للتوصيات املقدمة يف االسـتعراض           واعترفت  -٥٣

  .ومع ذلك، أعربت عن قلقها إزاء حالة العمال املهاجرين الدوري األول،
وأعربت مـصر عـن     . والشامل ملعلوماتوهنأت مصر الوفد على التقرير الثري با        -٥٤

  .عضو مسؤول يف جملس حقوق اإلنسان اعتقادها بأن كوستاريكا
وهنأت السلفادور كوستاريكا على التقدم احملرز منذ االستعراض األخري، مما مسـح              -٥٥

  .للبلد بإجراء تقييم داخلي للحالة على نطاق البالد
 املساواة بني اجلنـسني وحقـوق املـرأة         ورحبت إستونيا بالتقدم احملرز يف جماالت       -٥٦

وشجعت كوستاريكا على ختصيص املوارد الالزمـة       . والطفل، وكذلك بإلغاء جترمي التشهري    
ودعت إىل اختاذ خطوات لتحـسني ظـروف        . للتنفيذ الفعال للقوانني والسياسات والربامج    

  .السكان األصليني طوائف
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للعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك إنشاء جلنـة         ورحبت إثيوبيا بالتدابري املتخذة للتصدي        -٥٧
وهنأت كوستاريكا علـى    . رفيعة املستوى لرصد االمتثال للقانون املتعلق بالعنف ضد املرأة        

  .إصدار قانون بشأن االجتار باألشخاص
ورحبت فرنسا بتصديق كوستاريكا على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص             -٥٨

. بالتزام كوستاريكا بإلغاء عقوبة اإلعدام على املستوى الدويل       من االختفاء القسري وكذلك     
وتساءلت فرنسا عن التدابري املتخذة للتصدي لالكتظاظ يف السجون وتيسري إعادة إدمـاج             

  .املسجونني، وكذلك عن معدل جرائم العنف
. ورحبت أملانيا باعتماد سياسة وطنية لألطفال واملراهقني تقـوم علـى احلقـوق              -٥٩
ال أملانيا تشعر بالقلق إزاء محاية األطفال وآليات احلماية على املستوى احمللي وكذلك             تز وال

  .االكتظاظ يف السجون
وفيما يتعلق بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين              -٦٠

لقائمة الـيت   وأفراد أسرهم، أشارت كوستاريكا إىل أهنا كانت يف السابق تعتقد أن القوانني ا            
احلماية الكاملة للعمال املهاجرين وأفراد أسـرهم،        الدستورية، تكفل  يكّملها قرار من اهليئة   

 ولـذلك رحبـت    الـزخم؛  مناقشة هذا املوضوع مرة أخرى مبزيد مـن        ومع ذلك ستتم  
  .بالتوصيات املقدمة يف هذا الصدد كوستاريكا

 رت كوستاريكا إىل أهنا لن تـستطيع      ورداً على التعليقات اليت أبدهتا إكوادور، أشا        -٦١
أن تكـون    وذكرت أنه حيتمل  . واقعي قبول التوصيات أو البيانات اليت ال تقوم على أساس        

 حاالت معزولة للتمييز ضد العمال املهاجرين، وهي حاالت حتدث يف مجيع البلـدان،             هناك
  وعدم اختاذ   ملكافحة كره األجانب   االقول بعدم وجود سياسات يف كوستاريك      لكنها ترفض 

  .الغاية إجراءات منتظمة لتحقيق تلك
ووفقاً لاللتزامات الطوعية اليت تعهدت هبا كوستاريكا خالل االستعراض الـدوري             -٦٢

السابق، ويف إطار املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره األجانـب       
 السياسة الوطنية مـن     ااريكيتصل بذلك من تعصب، املعقود يف ديربان، اعتمدت كوست         وما
جمتمع خال من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب، وهي سياسـة ترمـي إىل               أجل

. االحترام وحيتضن التنوع االجتماعي الثقـايف واإلثـين   تكوين جمتمع مشويل يقوم على تعزيز    
ال شـيء   "مبدأ  وهذه السياسة هي مثرة عملية مشتركة بني الدولة واجملتمع املدين، تستند إىل             

 ويستهدف األشخاص املنحدرين من أصـول أفريقيـة والـسكان األصـليني      "ميثلنا بدوننا 
وقد متت هذه العملية يف إطار اللجنة املـشتركة         . الشعوب األصلية واملهاجرين والالجئني    أو

م بني املؤسسات املعنية مبتابعة االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا وحظيت بدع           
  .مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
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وجود إطار   وأن. واعترفت كوستاريكا بأهنا تواجه حتديات تتعلق بالشعوب األصلية         -٦٣
إذا مل يكـن مقرونـاً    قانوين مؤاٍت ليس كافياً لضمان احلماية الكاملة حلقـوق الطوائـف       

ل فعال للمعايري اليت تتعهد هبـا       وإجراءات رمسية ترمي إىل التطبيق واالمتثال بشك       بسياسات
اً وقدمت كوستاريكا معلومات عن اخلربة اإلجيابية الـيت اكتـسبتها مـؤخر           . الدولة نفسها 

  .السكان األصليني يف اجلنوب يتعلق بطوائف فيما
وقّدم املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبقوق الشعوب األصلية وجلنة القضاء على              -٦٤

يقات وتوصيات متنوعة إىل كوستاريكا، تتعلق حبالة الشعوب األصـلية          التمييز العنصري تعل  
وهذه التوصيات تعكس شواغل ومطالبات الـشعوب األصـلية   . ٢٠١١سيما منذ عام    وال

  .وتتزامن بصورة ملحوظة مع جهود الدولة املتخذة للتصدي هلذا الوضع
 ملقَدمني للمسنني وحتسني  ورحبت غانا بالتدابري املتخذة لتحسني الرعاية واالحترام ا         -٦٥

  .وتساءلت عن أثر مثل هذه التدابري .الصحي على املاء وخدمات الصرف حصول اجلميع
وهنأت غواتيماال كوستاريكا على التقدم الذي أحرزته وال سيما يف التصدي للعنف              -٦٦
رأيهمـا  وأعربت عن مشاطرهتا جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل             . املرتيل

  . العمال املهاجرين وأفراد أسرهمبشأن أمهية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع
وأعربت عن ارتياحها للتقـدم     . وهنأت هندوراس كوستاريكا على التقرير الوطين       -٦٧

  .موضوع اهلجرة احملرز منذ االستعراض السابق، وال سيما فيما يتعلق مبعاجلة
 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من       ريا علماً بالتصديق على   هنغا وأحاطت  -٦٨

وجلنة االحتكـام إىل     ، وتشكيل اللجنة الوطنية املعنية بتحسني إقامة العدل       االختفاء القسري 
على تنفيذ قواعد برازيليا املتعلقة بإمكانيـة        وتساءلت عن أثر اهليئات املنشأة املعنية     . القضاء

  .تضعفني إىل العدالةجلوء األشخاص املس
. مكافحة االجتـار باألشـخاص     جهود وشجعت آيسلندا كوستاريكا على تعزيز      -٦٩

. محاية احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية على النحو املناسـب          وأعربت عن قلقها إزاء عدم    
وطرحت أسئلة عن تنفيذ الربنامج الذي يكفل محاية الطفل والتدابري املتخذة للقضاء علـى              

  .واخلنثيني ييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانيةالتم
ورحبت اهلند بالتدابري املتخذة لتعزيز املمارسات االجتماعية اليت تـشمل اجلميـع              -٧٠

وحتترم التنوع، مبا يف ذلك السياسة الوطنية من أجل جمتمع خالٍ مـن العنـصرية والتمييـز                 
وأعربت عن القلق إزاء حقوق الـشعوب األصـلية واعترفـت           . األجانبالعنصري وكره   

  . بالتحديات املترتبة على زيادة الفقر والتفاوت االقتصادي
إندونيسيا بكوستاريكا على إيالء األولوية للجهود الراميـة إىل مكافحـة            وأشادت  -٧١

ملتعلقة بتعزيز ومحاية   ا وأعربت عن تقديرها للتدابري والسياسات املختلفة     . االجتار باألشخاص 
  . حقوق املهاجرين مبا يف ذلك إصدار التشريعات
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وهنأ العراق كوستاريكا على انضمامها إىل عدد من الـصكوك الدوليـة حلقـوق               -٧٢
اإلنسان مبا يف ذلك االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وعلـى              

تعلق باالجتار باألشخاص، والقانون الذي حيظر العقوبة       اعتماد قوانني متعددة، مثل القانون امل     
  .اجلسدية لألطفال واملراهقني

وهنأت أيرلندا كوستاريكا على إنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية مبتابعة             -٧٣
. االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا واهليئة الدائمة للتشاور مع اجملتمـع املـدين            

ومع . ت باجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص والعنصرية والتمييز العنصري         ورحب
  .ذلك الحظت الشواغل املُعرب عنها بشأن مواصلة التمييز ضد السكان األصليني

والحظت مجهورية إيران اإلسالمية عدم وجود آلية إلشراك الشعوب األصلية يف صـنع               -٧٤
  .والحظت أيضاً استمرار التمييز والعنف ضد املرأة واألطفال. ائهمالقرارات املتعلقة برفاههم ومن

وأعربت إيطاليا عن ارتياحها إلنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية مبتابعـة              -٧٥
االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا والتدابري الرامية إىل مكافحة العنـف ضـد              

ثقافات السكان األصـليني     نت كوستاريكا تعتزم إدراج تدريس    وتساءلت عما إذا كا   . املرأة
  .يف املناهج املدرسية على املستوى الوطين

وأعربت اليابان عن ارتياحها للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص             -٧٦
من االختفاء القسري وتعزيز نظام القضاء الوطين وإنشاء اللجنة املشتركة بـني املؤسـسات              
املعنية مبتابعة االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا واجلهـود الراميـة إىل محايـة               

  . اجملموعات املستضعفة مبن فيها األطفال
وهنأت ليبيا كوستاريكا على اجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان مـن               -٧٧

تياحها العتماد سياسة تتعلق    وأعربت عن ار   .خالل التصديق على عدد من الصكوك الدولية      
  . باملسنني وإنشاء مؤسسات ملكافحة االجتار

ورحبت خلتنشتاين بالتقدم احملرز يف التصدي للعنف ضد املرأة، والحظت مع القلق              -٧٨
معاملة األطفال من جانب املعلمني يف املدارس، وكذلك من جانـب            التقارير املتعلقة بإساءة  

وحثـت  . از وحاالت العنف داخل األسرة والعنف اجلنسي      ضباط الشرطة يف مرافق االحتج    
  .كوستاريكا على التصديق على تعديالت كمباال لنظام روما األساسي بأسرع وقت ممكن

حقوق املرأة والتـصدي للعنـف ضـد     واعترفت ماليزيا جبهود كوستاريكا لتعزيز    -٧٩
 على إنشاء جلنة رفيعة     وهنأت كوستاريكا . األطفال واملراهقني ومكافحة االجتار باألشخاص    

  .قانون املتعلق بالعنف ضد املرأةاملستوى لرصد االمتثال لل
مبتابعة  وهنأت ملديف كوستاريكا على إنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية           -٨٠

االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا، واعتماد تشريعات هامة، وااللتزام حبقـوق            
  .حقوق اإلنسان ها منالبيئة بوصف
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موريتانيا علماً بالتزام كوستاريكا وتعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان من           وأحاطت  -٨١
وهنأت كوستاريكا على التدابري املتخذة . خالل التصديق على صكوك خمتلفة واالنضمام إليها

  .سيما النساء واألطفال لضمان حقوق اجملموعات املستضعفة وال
وأعربت عـن  .  باجلهود املبذولة حلماية الالجئني وملتمسي اللجوء   املكسيك وأقرت  -٨٢

وأعربت عن أملها يف أن تقـدم    .تقديرها للتعاون مع آليات حقوق اإلنسان اليت زارت البلد        
  .املعاهدات هيئات كوستاريكا عن قريب تقاريرها اليت فات أوان تقدميها إىل

ناء جمتمع يقوم على مبدأ املـساواة بـني          ونفَّذت كوستاريكا سلسلة من املبادرات لب       -٨٣
، حظيت بدعم منظمات    ٢٠١٧-٢٠٠٧ومن أمثلة ذلك وضع سياسة وطنية للفترة        . اجلنسني

ووضعت كوستاريكا أيضاً سياسات للمساواة بـني       . النساء وغريها من قطاعات اجملتمع املدين     
ـ            واختـذت  . سنياجلنسني يف مؤسسات وطنية متعددة ووفرت التدريب بشأن التوعيـة باجلن

ووفقـاً للتوصـية الـواردة يف      . خطوات ملكافحة التنميط اجلنساين من خالل وسائط اإلعالم       
 من التقرير السابق للفريق العامـل املعـين باالسـتعراض الـدوري الـشامل               ٢-٩١ الفقرة

)A/HRC/13/15(                يف ، قام املعهد الوطين للمرأة بنشر أول تقرير يتعلق حبالـة حقـوق املـرأة
  .٢٠١١ عام
ورداً على الشواغل اليت أثارهتا بعض الوفود بشأن موضوع العنف ضد املرأة، قـال                -٨٤

الوفد إن كوستاريكا أنشأت جلنة رفيعة املستوى لرصد االمتثال للقانون املتعلق بالعنف ضد             
، جترمي  ٢٠١١املرأة ونظاماً لتقدمي الرعاية الشاملة إىل الضحايا، وفضالً عن ذلك، مت يف عام              

 ملرتكيب هذه األفعـال، ومت متديـد       وأُنشئ سجل حملي   عتداء على املرأة وإساءة معاملتها،    اال
 تعزيز إمكانية وصول الـضحايا إىل القـضاء        و إىل سنة واحدة،   لتدابري احلماية  الفترة األولية 

. بالعنف املرتيل  حماكم خمتصة  للسلطات اجلنائية بتطبيق تدابري يف حالة عدم وجود        الترخيصو
، مت وضع خطة للطوارئ أيضاً للحد من حاالت قتل النساء ألسباب تتعلق             ٢٠١٣ عامويف  

  .بنوع اجلنس
أثارهتا بعض الوفود، أشارت كوسـتاريكا إىل أن محايـة          ورداً على الشواغل اليت       -٨٥

. أساسي لإلجراءات اليت تتخـذها الدولـة       وتعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة باألطفال مرتكز     
التركيـز   ٢٠٢١-٢٠٠٩طنية املتعلقة باألطفـال والـشباب للفتـرة         وتعكس السياسة الو  

  .االستراتيجي للدولة على تعزيز ومحاية وضمان حقوق اإلنسان جلميع األطفال
خارطة الطريق جلعـل    "ووضعت كوستاريكا أيضاً إطاراً استراتيجياً وطنياً بعنوان          -٨٦

هو إطار يعـزز التنـسيق بـني        ، و "كوستاريكا بلداً خالياً من أسوأ أشكال عمل األطفال       
  .املبادرات اليت هلا أثر مباشر وغري مباشر على منع عمل األطفال والقضاء عليه

وتعترب حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية             -٨٧
مبسألة االعتراف   أثناء املناقشة  االهتمام وقد ازداد . لكوستاريكا جماالً يثري التحديات   واخلنثيني
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وفيما يتعلق بالتوصية املقدمـة مـن       . الزواج بني أفراد اجلنس الواحد     على باحلقوق املترتبة 
اجلنسيةً  علـى مـستندات مطابقـة هلويتـهم           إسبانيا واملتعلقة حبق حصول مغايري اهلوية     

)A/HRC/13/15   أشارت كوستاريكا إىل أن احملكمة العليـا لالنتخابـات          )٤-٩١، الفقرة ،
 مرسوماً ينص على أن لكل شخص احلق يف أن حتترم صورته وهويته  ٢٠١٠ أصدرت يف عام  

 بروتوكول ومت أيضاً إعداد. اجلنسية عند التقاط الصور الفوتوغرافية اليت ُتدمج يف بطاقة اهلوية    
  .تعرب اإلنترن يف املدارس الثانوية أو والتسلط خاص مبكافحة التحرش

ن وزارة التعليم العام أنشأت نظاماً فرعياً لتعليم الشعوب         وأشارت كوستاريكا إىل أ     -٨٨
وبدعم من البنك الدويل، استثمرت كوستاريكا يف إنشاء هياكل أساسية يف أراضي            . األصلية

  .السكان األصليني وأعدت برناجماً للتعليم
وُسمح لبعض احملتجزين   . واُتخذت إجراءات إدارية للتصدي لالكتظاظ يف السجون        -٨٩
اء مدة عقوبتهم من خالل تدابري غري احتجازية وُبذلت جهود لتحسني الظروف يف بعض              بإهن

  .تزال هناك حتسينات كبرية ينبغي إجراؤها وتعترف احلكومة بأنه ال. السجون
وبغية التصدي لالجتار باألشخاص، مت سن قانون بشأن االجتـار واألنـشطة ذات               -٩٠

يب املهاجرين بـصورة غـري قانونيـة واالجتـار          الصلة، وإنشاء ائتالف وطين ملكافحة هتر     
وينص القانون على زيادة العقوبات املفروضة على اختطاف القاصرين وعلـى           . باألشخاص

وتصل اجلزاءات املفروضة على االسـتغالل يف       . جترمي السياحة اجلنسية واالستغالل يف العمل     
وينص القانون أيـضاً    . رةالثامنة عش  إىل احلد األقصى عندما تكون سن الضحية دون        العمل

بشأن رعاية القاصرين وعلى حق الضحايا يف إقامة دعوى مدنية للحـصول             على إجراءات 
 وينص القانون على إنشاء صندوق    .  مؤسسة ٢١من   ويتكون االئتالف الوطين  . تعويض على

 وجيـري . عند مغادرة البلد مجيع السائحني واملواطنني ميول من الضرائب اليت يدفعها   خمصص
  .تنظيم محالت إعالمية يف جمال الوقاية

 جلرائم املنصوص عليها  على ا  ورداً على أسئلة متعددة بشأن الوالية القضائية الدولية         -٩١
وإنتاج مـواد    هذه الفئة من اجلرائم تتضمن حيازة      نإقال الوفد    كوستاريكا، تشريعات يف

 علـى   ٦نون اجلنائي يف املـادة      وينص القا . هتريبهم إباحية تصور القاصرين، واالجتار بالبشر    
الـيت ُترتكـب يف    على األفعال اليت يعاقب عليها القانون،     كوستاريكا قوانني إمكانية تطبيق 

 اخلارج يف حاالت متنوعة، مبا يف ذلك عندما يظهر األثر الكامل أو اجلزئي للفعل اخلاضـع               
  .واطن كوستاريكيم يف اخلارج  يف كوستاريكا، أو عندما يكون مرتكب ذلك الفعلللعقاب
ورحب اجلبل األسود بالتقدم احملرز فيما يتعلق باجلهود الرامية إىل التصدي للعنـف               -٩٢

ضد املرأة وتنفيذ القانون املتعلق بالعنف ضد املرأة من جانب اللجنة الرفيعة املستوى املعنيـة               
  .شرباخلطوات املتخذة ملكافحة االجتار بالب ورحب. برصد االمتثال لذلك القانون
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وأحاط علماً بالتحديات اليت تواجههـا      . وهنأ املغرب كوستاريكا على انفتاحها      - ٩٣
 املـساواة يف    يتعلق بأوجه التفاوت اهليكلي ومعدالت اجلرائم والعنف والفقر وعـدم           فيما

  .توزيع الثروات
اد ورحبت هولندا بالتقدم احملرز يف جمال محاية املرأة من العنف املرتيل من خالل اعتم               -٩٤

املثليـات واملثلـيني     وأعربت عن قلقها إزاء معاناة طائفـة      . نظام وطين لالستجابة والوقاية   
  .نتيجة التمييز ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلنثيني

نيكاراغوا بكوستاريكا على التقدم احملرز يف النهوض حبقـوق اإلنـسان،            وأشادت  -٩٥
تمييز وكره األجانب، وكذلك فيما يتعلق باعتماد سياسـة         سيما من خالل التصدي لل     وال

  .شاملة للهجرة
والحظت النيجر أن كوستاريكا صدقت على صكوك دولية متعددة واعتمدت تشريعات   -٩٦

  . املؤسسي لتحسني النظام القضائيورحبت باإلطار. خمتلفة لتحسني حالة حقوق اإلنسان
 وبإنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات  ٢٠١٠ ورحبت النرويج بقانون اهلجرة لعام      -٩٧

وكررت توصية جلنة القـضاء     . املعنية مبتابعة االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا       
التشريع املتعلق باإلجهاض لكـي يكفـل    النظر يف مسألة تنقيح على التمييز ضد املرأة بشأن  

  .ة االغتصابعلى خدمات اإلجهاض عندما يكون احلمل نتيج احلصول
باكستان بكوستاريكا على جهودها إلنـشاء اللجنـة املـشتركة بـني             وأشادت  -٩٨

املؤسسات املعنية مبتابعة االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا، وملنع العنف ضـد             
على التعليم والرعايـة الـصحية،       املرأة واألطفال، وضمان املساواة بني اجلنسني، واحلصول      

  .ة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانبومكافح
ورحبت باراغواي بالتقدم الذي أحرزته كوستاريكا يف التصدي لقـضايا حقـوق              -٩٩

وهنـأت  . سيما فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة واالجتـار، وعمـل األطفـال            اإلنسان، وال 
لتزامـات الدوليـة    كوستاريكا على إنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية مبتابعة اال         

  .حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا
سيما التصديق علـى االتفاقيـة       وأعربت بريو عن ارتياحها جلهود كوستاريكا وال        -١٠٠

الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وإنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات            
االمتثال هلا، ووضع خطة وطنية للتـصدي       املعنية مبتابعة االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان و      

وعرضـت  . التمييز العنصري وكره األجانب، واجلهود املبذولة للتصدي لالجتار باألشخاص        
  . على كوستاريكا تبادل خربهتا فيما يتعلق بتنظيم حق الشعوب األصلية يف املشاورة

ي الشامل مـن    ورحبت الفلبني باجلهود املبذولة لتنفيذ توصيات االستعراض الدور         -١٠١
وسـلمت  . خالل آليات وطنية وباعتماد تشريعات تتعلق مبكافحة العنف ضد املرأة واالجتار          

  .بالتقدم احملرز فيما يتعلق بقضايا اهلجرة
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ورحب الربتغال بإنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية مبتابعـة االلتزامـات              -١٠٢
دابري الرامية إىل محاية األشخاص الذين يعانون من        الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا وبالت     

ورحبت أيضاً بالتدابري الرامية إىل منـع       . يف بلداهنم األصلية بسبب ميوهلم اجلنسية      االضطهاد
  . تسرب األطفال من الدراسة والتصدي حلاالت اخنفاض االلتحاق باملدارس

لإلطـار   كوسـتاريكا  تعزيـز التنمية، وب  رومانيا باملعلومات احملدثة بشأن    وأشادت  -١٠٣
  .وبتصديقها على عدد من الصكوك الدولية ،٢٠٠٩ القانوين حلماية حقوق اإلنسان منذ عام

ورحب االحتاد الروسي بتقرير كوستاريكا واعترف باجلهود اليت تبذهلا كوستاريكا            -١٠٤
 اعتـرف   ومع ذلك، .  األوىل لالستعراض الدوري الشامل    لتنفيذ التوصيات املقدمة يف الدورة    

  . وقدم توصيات يف هذا الصددااالحتاد الروسي باستمرار املشاكل يف كوستاريك
وهنأت أوغندا كوستاريكا على التقدم الذي أحرزته يف التصدي لقـضايا اهلجـرة               -١٠٥

  . وهنأت كوستاريكا على املبادرات املتخذة ملكافحة التنميط اجلنساين. والعنف ضد املرأة
عن ارتياحها للجهود املبذولـة إلعمـال احلقـوق االقتـصادية           وأعربت السنغال     -١٠٦

واالجتماعية ومكافحة العنف ضد الشرائح املستضعفة من السكان ومحاية األطفال واملراهقني           
  . ضحايا العنف

يف االسـتعراض الـدوري      وهنأت صربيا كوستاريكا على تنفيذ التوصيات املقدمة        -١٠٧
 وأحاطت. العنف واالجتار باألشخاص ومحاية القاصرين    سيما يف جماالت مكافحة      األول وال 

واقترحت على كوستاريكا   . علماً باإلجراء اإلجيايب املتخذ فيما يتعلق باملساواة وعدم التمييز        
  .أن حتد من االكتظاظ يف السجون

والحظت سرياليون أن كوستاريكا تقدم مثاالً جيداً على ما ميكن إحرازه من نتائج               -١٠٨
وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حاالت االجتار     . اإلنفاق العسكري إىل التنمية   عند حتويل   

 عاماً ووضـع    ١٨باألطفال وحثت كوستاريكا على رفع سن ممارسة اجلنس بالتراضي إىل           
  .استراتيجيات جديدة للحد من عدد الرتالء يف السجون

 جمال مكافحة العنـف   يفاوالحظت سنغافورة أن املنجزات اليت حققتها كوستاريك     -١٠٩
وسلمت أيـضاً   . ضد املرأة ساعدت يف احلد من عدد حاالت قتل النساء بسبب نوع اجلنس            

  .سيما بالنسبة للنساء على الرعاية الصحية وال بتركيز كوستاريكا على حتسني فرص احلصول
ورحبت سلوفاكيا باجلهود املبذولة لتحسني محاية حقوق اإلنسان مبا فيهـا احلقـوق               -١١٠

وهنأت كوستاريكا على التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق         . اخلاصة باألطفال 
  .الطفل بشأن إجراء تقدمي البالغات وأحاطت علماً باألنشطة الرامية إىل مكافحة عمل األطفال

ورحبت سلوفينيا بتعاون كوستاريكا بشكل نشط مع اهليئـات الدوليـة حلقـوق               -١١١
وبإنـشاء اللجنـة املـشتركة بـني         حلقوق اإلنسان  بسجل كوستاريكا  وأشادت. اإلنسان

  .املؤسسات املعنية مبتابعة االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا
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وهنأت إسبانيا كوستاريكا على التقدم الذي أحرزته يف محاية حقوق املرأة، مبـا يف                -١١٢
  .لقانون املتعلق بالعنف ضد املرأةذلك إنشاء جلنة رفيعة املستوى ملتابعة تنفيذ ا

سري النكا علماً باجلهود املبذولة للتصدي للعنف ضد املرأة والحظـت            وأحاطت  -١١٣
الصعوبات اليت تواجهها كوستاريكا فيما يتعلق باملنظمات اإلجرامية واالجتار باملخـدرات            

  . واالجتار باألشخاص، واعترفت باجلهود اليت تبذهلا احلكومة
دولة فلسطني بكوستاريكا على التقدم الذي أحرزته يف جمال تعزيز ومحاية            دتوأشا  -١١٤

ورحبت بالتزام كوستاريكا   . حقوق اإلنسان منذ الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل       
  .ثقافة تقوم على االحترام وعدم التمييز يف البالد بتحسني نوعية حياة السكان وتطوير

يكا على انضمامها إىل خمتلف معاهدات حقوق اإلنـسان،     السودان بكوستار  وأشاد  -١١٥
وعلى التصديق على التشريعات ذات الصلة، وعلى جهودها حلمايـة حقـوق اجملموعـات           

  .السودان بكوستاريكا أيضاً على جهودها ملكافحة االجتار بالبشر وأشاد. املستضعفة
بادرات الرامية إىل مواصلة    مزيد من املعلومات بشأن امل     وطلبت كندا إىل الوفد تقدمي      -١١٦

الـسكان   مكافحة التمييز، وال سيما ضد األشخاص املنحدرين من أصول أفريقية وطوائف          
  . واملهاجرين والالجئني األصليني
امـات  ورحبت تايلند بإنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية مبتابعـة االلتز            -١١٧

  .الدولية حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا واهليئة الدائمة للتشاور مع اجملتمع املدين
توغو بكوستاريكا على اإلجراءات اهلامة اليت اختذهتا منذ الـدورة األوىل            وأشادت  -١١٨

  .لالستعراض الدوري الشامل لضمان التمتع الفّعال حبقوق اإلنسان يف البالد
 وباجلهود اليت تبذهلا    اوباغو بالتحديات اليت تواجهها كوستاريك    وسلمت ترينيداد وت    -١١٩

حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك وضع برامج وسياسات تـستهدف            تعزيز لدعم إطار 
  .جمموعات حمددة

وأعربت تونس عن ارتياحها للجهود املبذولة منذ آخر استعراض دوري حلالة كوستاريكا،              -١٢٠
  .الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان واعتماد سياسات وطنيةمبا يف ذلك التصديق على 

ورحبت أوزبكستان بإنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية مبتابعة االلتزامات الدولية             -١٢١
حلقوق اإلنسان واالمتثال هلا، وأعربت عن قلقها إزاء هشاشة وضع املرأة والتمييز ضد اجملتمعـات               

والحظـت  . فال املنحدرين من أصول أفريقية والعدد املرتفع لألحداث يف الـسجون       األصلية واألط 
  . االدعاءات املتعلقة بإساءة معاملة األطفال من جانب قوات الشرطة واملوظفني يف السجون

حقـوق اإلنـسان ومحايتـها       أوكرانيا بكوستاريكا على جهودها لتعزيز     وأشادت  -١٢٢
وشجعت كوستاريكا على   . للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان   وضمان سيادة القانون واالمتثال     

  .سيما فيما يتعلق بعمل األطفال مواصلة هذه األنشطة وال
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ورحبت اململكة املتحدة مبواصلة تركيز كوستاريكا على محاية األطفال من االعتداء             -١٢٣
تعزيز وشجعت كوستاريكا أيضاً على     . مجيع اجلناة  وحثت كوستاريكا على ضمان حماكمة    

جهودها حلماية املرأة من العنف املرتيل واحلد من التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل        
  . اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلنثيني

وأعرب الوفد عن ارتياحه للتعليقات والتوصيات املقدمة فيمـا يتعلـق باألطفـال               -١٢٤
  . أن سلطات كوستاريكا تعمل لضمان محايتهموأشار إىل . والشباب ضحايا اجلرمية املنظمة

وأعرب الوفد عن امتنانه لروح احلوار والتعاون الذي مت يف إطاره حتديد التحديات               -١٢٥
إىل أهنا   ويعزى ذلك قبل كل شيء     جتربة قيمة،  وقال إن املمارسة احلالية   . اليت يواجهها البلد  

بل انعقـاد اجللـسة، ممـا مكـن         ق حلالة حقوق اإلنسان يف البلد     اشتملت على استعراض  
  .كوستاريكا من حتديد اجملاالت اليت ينبغي بذل اجلهود فيها

وكانـت  . كوستاريكا بالعمل مع جملـس حقـوق اإلنـسان         وأعرب عن التزام    -١٢٦
 مشاركة اجملتمع املدين على املستوى الوطين ويف أطـار         وال تزال تدافع دائماً عن     اكوستاريك

إلعـادة االنتخـاب يف      ترشـحها  وستاريكا جتاه اجمللس يف واقعة    وينعكس التزام ك  . اجمللس
   .وهي تأمل يف احلصول على دعم الدول عضويته،

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
حتظى التوصيات التالية بتأييد كوستاريكا، اليت ترى أهنـا ُنفـذت أصـالً أو يف       -١٢٧
  :التنفيذ طور

 ١٨٩فاقية منظمة العمل الدولية رقـم       النظر يف االنضمام إىل ات      ١-١٢٧
  ؛)الفلبني(

 ١٨٩التصديق على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم               ٢-١٢٧
  ؛)سرياليون(

 املتعلقـة  ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم        ٣-١٢٧
  ؛)أوزبكستان(بالعمل الالئق للعمال املرتليني 

الصيغة النهائية للتقرير اخلامس القيام دون مزيد من التأخري بوضع   ٤-١٢٧
إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتقرير السادس إىل          
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان والتقرير السادس إىل جلنة مناهضة التعذيب، الـيت            

  ؛)النرويج (٢٠١٢ فات موعد تقدميها منذ عام

__________ 

 .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      تقدمي التقارير املعلقة      ٥-١٢٧
  ؛)سرياليون(والثقافية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب 

ستنظر كوستاريكا يف التوصيات الواردة أدناه، اليت ستستجيب إليها يف الوقـت     -١٢٨
عشرين جمللـس حقـوق     املناسب، دون أن يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة السابعة وال         

  :٢٠١٤سبتمرب /اإلنسان يف أيلول
  ؛)بنن(التصديق على الصكوك الدولية اليت هي ليست طرفاً فيها بعد   ١-١٢٨
النظر يف التصديق على الصكوك الدولية اليت هي ليست طرفاً فيها   ٢-١٢٨
  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(بعد 
تفاقية الدولية حلمايـة حقـوق      النظر يف إمكانية التصديق على اال       ٣-١٢٨

؛ والنظر يف التصديق علـى      )أوروغواي(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      
؛ والنظر يف   )ألبانيا(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع املهاجرين وأفراد أسرهم         

أن تصبح طرفاً يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد            
؛ والنظـر يف االنـضمام إىل       )أذربيجـان (م على النحو املوصى به سابقاً       أسره

؛ )تـشاد (االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم          
والنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين            

لتصديق على االتفاقية الدوليـة     ؛ والنظر يف ا   )إندونيسيا(؛  )غانا(وأفراد أسرهم   
؛ )النيجـر (؛  )نيكـاراغوا (حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        

؛ والنظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق         )النكا سري(؛  )رواندا(
  ؛)الفلبني(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

ة الدولية حلماية حقوق مجيع العمال التوقيع والتصديق على االتفاقي   ٤-١٢٨
؛ والتصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة       )هندوراس(املهاجرين وأفراد أسرهم    

؛ )إكـوادور (؛  )األرجنـتني (حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم         
  ؛)سرياليون(؛ )باراغواي(؛ )غواتيماال(؛ )السلفادور(

لى االتفاقية الدوليـة حلمايـة      النظر بشكل إجيايب يف التصديق ع       ٥-١٢٨
  ؛)اجلزائر(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال             ٦-١٢٨
  ؛)السنغال(املهاجرين وأفراد أسرهم ومواءمة التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية 

 الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد      ىإمتام عملية التصديق عل     ٧-١٢٨
  ؛)سلوفاكيا(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص          ٨-١٢٨
  ؛)الربتغال(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
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ق التشريعات والسياسات مع اتفاقية     اختاذ مزيد من التدابري لتنسي      ٩-١٢٨
  ؛)ألبانيا(ما يتعلق منها باألطفال املتأثرين باهلجرة  حقوق الطفل، مبا يف ذلك

وضع مزيد من األحكام يف تشريعاهتا تتعلق بإمكانيـة التقاضـي             ١٠-١٢٨
  ؛)بلغاريا(بشأن احلق يف التعليم 

حبقوق الـشعوب   تنفيذ توصية املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين          ١١-١٢٨
األصلية فيما يتعلق مبشروع القانون اخلاص بالتنمية املستقلة للشعوب األصـلية           

  ؛)الكونغو( وإعادة األراضي إىل اجملتمعات احمللية
 املتعلق  ٣٥٢-١٤ضمان اعتماد اجلمعية التشريعية للقانون رقم         ١٢-١٢٨

  ؛)إسبانيا(بالتنمية املستقلة للشعوب األصلية 
  ؛)أوزباكستان(قانون يكفل حقوق الشعوب األصلية يف البلد اعتماد   ١٣-١٢٨
أخـرى   حتديد ظروف    مراجعة القانون املتعلق باإلجهاض بغرض      ١٤-١٢٨

سيما اإلجهاض يف حاالت احلمل الناجم       ميكن السماح يف إطارها باإلجهاض وال     
  ؛)بلجيكا(عن االغتصاب أو سفاح احملارم 

إلجهاض بعد االغتـصاب مـشروعاً      تعديل القانون احلايل جلعل ا      ١٥-١٢٨
  ؛)سويسرا(

خطوات لضمان االعتراف الكامل والفعال باحلقوق اجلنسية        اختاذ  ١٦-١٢٨
  ؛)فرنسا(سيما من خالل إلغاء جترمي الوقف الطوعي للحمل  واإلجنابية وال

على خدمات   وضع مبادئ توجيهية طبية واضحة بشأن احلصول        ١٧-١٢٨
القانون املتعلق باإلجهاض، مبا يف ذلك       يف تنقيح بشكل قانوين والنظر     اإلجهاض

بشكل قانوين يف حاالت احلمل النـاجم عـن          على اإلجهاض  ضمان احلصول 
  ؛)آيسلندا(االغتصاب 

على  النظر يف مراجعة القانون املتعلق باإلجهاض لضمان احلصول         ١٨-١٢٨
  ؛)النرويج( عن االغتصاب خدمات اإلجهاض عندما يكون احلمل نامجاً

 "أمـني املظـامل   "وضع تشريع إلقامة أساس قانوين مالئم لديوان          ١٩-١٢٨
تزويـده مبيزانيـة كافيـة       حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، بوسائل تشمل      

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(وباالستقالل املايل 
ساسي للمحكمة  جعل التشريع الوطين يتسق بالكامل مع نظام روما األ          ٢٠-١٢٨

  ؛)إستونيا(اجلنائية الدولية والتصديق على تعديالت كامباال لنظام روما األساسي 
  ؛)تونس( حتقيق موائمة التشريعات الوطنية مع نظام روما األساسي  ٢١-١٢٨
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التشريعات والـسياسات   مواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق اتساق     ٢٢-١٢٨
  ؛)انياأوكر(العامة مع اتفاقية حقوق الطفل 

  ؛)هندوراس(جترمي مجيع أشكال االجتار باألطفال   ٢٣-١٢٨
آليـة إلحالـة      من أجل إنشاء   ٢٠١٣ إصدار لوائح لقانون عام     ٢٤-١٢٨

بغرض متكينهم من تقدمي طلب للحصول على اللجـوء، عنـد            ضحايا االجتار 
  ؛)أيرلندا(االقتضاء 

سـيما    ، وال  إدراج جرمية االجتار باألطفال يف القانون اجلنـائي         ٢٥-١٢٨
  ؛)املكسيك(االجتار باألطفال ألغراض جتارية والستغالهلم يف اجلنس 

سن قانون جديد للمياه بأسرع وقت ممكن إلنفاذ احلق يف املـاء،              ٢٦-١٢٨
على النحو الذي أوصى به اخلبري املستقل املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان            

مستدامة واخلبرية املـستقلة املعنيـة      املتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية و      
مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الـشرب املأمونـة            

  ؛)إسبانيا( الصحي وخدمات الصرف
النظر يف إجراء مراجعة شاملة إلطارها املعياري املتعلق خبـدمات            ٢٧-١٢٨

ه الصرف  ميا هبدف ضمان إنشاء نظام متماسك وشامل جلمع       الصحي، الصرف
الصحي وإدارهتا ومعاجلتها والتخلص منها ملنع تلوث األهنـار وجمـاري امليـاه             

  ؛)مصر(األخرى 
توفري املوارد الالزمة ملكتب أمني املظامل، وهو اآللية الوطنية للوقاية            ٢٨-١٢٨
مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن           املنشأة

قوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ليتسىن له أن ينفـذ           ضروب املعاملة أو الع   
  ؛)فرنسا(واليته بالكامل 

توسيع نطاق أنشطة اآللية الوطنيـة للوقايـة املنـشأة مبوجـب              ٢٩-١٢٨
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، لتشمل أماكن سلب احلرية اليت          

  ؛)هنغاريا(العام والداخلية والشرطة ال ختضع لسلطة وزارة العدل ووزارة األمن 
من أجل  ممارسات اجتماعية غري استبعادية اختاذ تدابري فعالة لتنشئة     ٣٠-١٢٨

ضمان احترام حقوق اإلنسان للشعوب األصلية واألشخاص املنحـدرين مـن           
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(أصول أفريقية واملهاجرين والالجئني 

الشاملة الـيت ينفـذها      مج احلماية االجتماعية  تعزيز برا  مواصلة  ٣١-١٢٨
اجمللس الوطين املعين باألطفال واملراهقني، من خالل زيادة املوارد لتحقيق مزيـد            

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(من الفعالية يف إدارهتا 
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ضمان التنفيذ املتكامل والفعال لالستراتيجيات املتعلقة باحلد من          ٣٢-١٢٨
ن الدراسة والقضاء على عمل األطفال واحلد مـن الفقـر           معدالت التسرب م  

  ؛)فييت نام(
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان مجيع حقوق األطفال واملراهقني،          ٣٣-١٢٨

والفتيات بشكل خاص، يف جمال حرية التعبري والـرأي، وكـذلك التـصدي             
فال لالحتياجات اخلاصة لألطفال ذوي اإلعاقة، وأطفال السكان األصليني، وأط        

  ؛)السلفادور( املستضعفني املهاجرين، وغريهم من األطفال
ويف  خارج إطار اإلنترنـت    ضمان احلماية الفعالة حلقوق األطفال      ٣٤-١٢٨
من خالل تعديل القوانني الوطنية ذات الصلة، عند االقتـضاء، وتـوفري       داخلها

  ؛)إستونيا(املوارد الكافية 
ماية الطفل وال سيما األطفـال      تعزيز تنفيذ نظام شامل حل     مواصلة  ٣٥-١٢٨

  ؛)أملانيا(الذين يعانون من العنف والعمل اجلربي، واالستغالل اجلنسي 
 بني الكيانات اليت تعاجل املـسائل املتعلقـة        ضمان تعزيز التنسيق    ٣٦-١٢٨

باألطفال وتوفري املوارد الكافية هلا على املستويني الوطين واحمللي، مبا يف ذلـك             
  ؛)أملانيا(قت توفري املأوى املؤ

اعتماد سياسات عامة مناسبة حلماية وتعزيز حقوق األطفال وتنفيذ    ٣٧-١٢٨
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(نظام وطين حلماية األطفال بصورة فعالة ومنسقة 

مواصلة ضمان التنسيق القوي بني املؤسسات املسؤولة عن معاجلة           ٣٨-١٢٨
  ؛)دولة فلسطني(تتعلق باألطفال  املسائل اليت

مواصلة سياساهتا املتعلقة بإنشاء آليات لتحقيق املساواة واإلنصاف     ٣٩-١٢٨
  ؛)بوتان(بني اجلنسني يف مجيع اجملاالت 

مواصلة جهودها وفقاً ملا وصفته يف تقريرها الوطين، لزيادة فرص            ٤٠-١٢٨
على التعليم والعمل، بغية احلد من الظروف املؤدية إىل زيـادة نـشاط      احلصول
  ؛)كوبا(ت اإلجرامية املنظما
زيادة املوارد املالية املخصصة للهيئات املسؤولة عـن مكافحـة            ٤١-١٢٨

املخدرات وتعاطي املواد الكحولية واإلدمان على املخدرات بغية احلد من اجلرائم 
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(والعنف يف اجملتمع 

 يف املنـاطق الريفيـة      اختاذ التدابري الالزمة إلعمال حقوق املـرأة        ٤٢-١٢٨
  ؛)باكستان(والنائية 
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إيالء اهتمام خاص الحتياجات املرأة يف املناطق الريفية والنائيـة            ٤٣-١٢٨
  ؛)رواندا(

االسـتعراض   مواصلة مشاركتها البناءة مع اجملتمع املدين يف عملية   ٤٤-١٢٨
  ؛)بوتان(الدوري الشامل حلالتها وبشأن القضايا األخرى حلقوق اإلنسان 

  ؛)شيلي(تنظيم محالت للتوعية بشأن املساواة وعدم التمييز   ٤٥-١٢٨
وضع تدابري للقضاء على املمارسات التقليدية الضارة وإذكـاء           ٤٦- ١٢٨

الوعي إلحداث تغيري يف املواقف التقليدية املرتبطة باألدوار الـيت متيـز بـني              
  ؛)بوتسوانا(اجلنسني 

 التمييز ضد أطفال الشعوب     تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على       ٤٧-١٢٨
األصلية، واألشخاص املنحدرين من أصول أفريقية، واملهاجرين، واألشـخاص         

  ؛)نيكاراغوا(ذوي اإلعاقة 
ضمان احلماية الفعالة للمرأة من العنف والتمييـز وتنفيـذ محـالت              ٤٨-١٢٨

  ؛)ألبانيا(ني للتوعية بشأن تغيري املواقف التقليدية املرتبطة باألدوار اليت متيز بني اجلنس
مواصلة بذل اجلهود لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومعاجلة التمييز           ٤٩-١٢٨

  ؛)كولومبيا(ضد املرأة يف القانون واملمارسة 
القضاء علـى أفعـال      تعزيز آلياهتا الداخلية، وال سيما من أجل        ٥٠-١٢٨

  ؛)ملديف( التمييز والعنف ضد املرأة والبنات
ات ملكافحة التمييز ضد املرأة يف سوق العمل التعجيل بوضع سياس    ٥١-١٢٨

وال سيما فيما يتعلق بالتفاوت يف األجور وتركيز النـساء يف الوظـائف ذات              
  ؛)باراغواي(األجور املنخفضة 

ومالحقـة مـرتكيب     مواصلة اجلهود ملكافحة العنصرية املؤسسية      ٥٢-١٢٨
  ؛)توغو(أفعال العنصرية 

 مكافحـة العنـصرية وكـره       وضع سياسات وبرامج ترمي إىل      ٥٣-١٢٨
  ؛)إكوادور(األجانب والتمييز يف النظام التعليمي 

السعي إىل توسيع نطاق تدابريها احملددة األهداف للحد من التمييـز             ٥٤-١٢٨
  ؛)ترينيداد وتوباغو(ضد األشخاص املنحدرين من أصول أفريقية والشعوب األصلية 

، ومكافحـة التمييـز     تنظيم محالت للتوعية بشأن التنوع الثقايف       ٥٥-١٢٨
 العنصري وكره األجانب ومجيع أشكال التعصب األخرى ، وتعزيز الـشمول،          

  ؛)تركمانستان(والتماسك االجتماعي، واحترام قيم التنوع 
توسيع نطاق وفعالية التدابري الرامية إىل النـهوض         سبل النظر يف   ٥٦-١٢٨

واألشـخاص   يةاألصـل  بالتكامل االجتماعي والتنوع، وضمان ممارسة الشعوب     
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اإلنسان اخلاصة هبـم     املنحدرين من أصول أفريقية واملهاجرين والالجئني حلقوق      
بشكل كامل وفعال والقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري والعنـصرية            

  ؛)الربازيل(وكره األجانب 
تنفيذ سياسات ترمي إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز وال سـيما             ٥٧-١٢٨

  ؛)فرنسا( األصلية دف الشعوباليت تسته السياسات
 تكثيف محالت توعية اجلمهور للتـصدي للعنـصرية املؤسـسية           ٥٨-١٢٨

من أشكال التعـصب ومعاقبـة       والتمييز العنصري وكره األجانب وغري ذلك     
مرتكيب أفعال العنصرية مع مراعاة أن كوستاريكا طرف يف اتفاقية منع جرميـة             

  ؛)غانا(نظام روما األساسي اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، ويف 
تكثيف جهودها الرامية إىل القضاء على العنصرية اهليكلية         مواصلة  ٥٩-١٢٨

  ؛)اهلند(والتمييز العنصري جبميع أشكاله 
تنظيم محالت للتوعية بشأن التنوع الثقايف ومواصلة جهودها للحد   ٦٠-١٢٨

  ؛)ةمجهورية إيران اإلسالمي(من التمييز والكراهية ضد األقليات 
واألشـخاص   األصـلية  الـشعوب  تعزيز التدابري املتخذة حلماية     ٦١-١٢٨

املنحدرين من أصول أفريقية ضد مجيع أشكال التمييز وضمان تعزيز مكانتـهم            
  ؛)النيجر(يف اجملتمع  وحتسني صورهتم

مواصلة جهودها ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره           ٦٢-١٢٨
  ؛)باكستان(مرتكيب أفعال العنصرية  اكمةاألجانب، وكذلك وضع آليات حمل

تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز ضـد أطفـال الـشعوب              ٦٣-١٢٨
األصلية وأطفال املهاجرين واألطفال ذوي اإلعاقة وكذلك التحقيق يف مجيع حاالت           

  ؛)أذربيجان(إساءة معاملة األطفال من جانب ضباط الشرطة وحراس السجون 
اجلهود للقضاء على التمييز ضد أطفال الشعوب األصلية تكثيف   ٦٤- ١٢٨

واألطفال املنحدرين من أصول أفريقية وأطفال املهـاجرين واألطفـال ذوي           
  ؛)تونس(اإلعاقة 
تكثيف اجلهود للقضاء على التمييز ضد أطفال األقليات مبا يف ذلك             ٦٥-١٢٨

سني الظـروف   األطفال املنحدرين من أصول أفريقية واألطفال ذوي اإلعاقة وحت        
  ؛)غانا(االجتماعية واالقتصادية وفقا ملا أوصت به سابقاً جلنة حقوق الطفل 

 األصلية تكثيف اجلهود للقضاء على التمييز ضد أطفال الشعوب         ٦٦-١٢٨
  ؛)غواتيماال(واألطفال املنحدرين من أصول أفريقية واألطفال املهاجرين 
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 وأطفال املهاجرين   ضمان تسجيل مجيع أطفال السكان األصليني       ٦٧- ١٢٨
عند الوالدة وإصدار وثائق هوية تسمح هلـم باحلـصول علـى اخلـدمات              

  ؛)هندوراس(  االجتماعية
تعزيز اجلهود الرامية لتحسني معدالت تسجيل مواليد الـسكان           ٦٨-١٢٨

  ؛)السنغال(املستضعفة  األصليني وغريهم من الفئات
يات واملثليني ومزدوجي   مواصلة التدابري ملكافحة التمييز ضد املثل       ٦٩-١٢٨

  ؛)األرجنتني( امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلنثيني
وضع سياسات وبرامج للتوعية تتعلق مبنع التمييز ضد املثليـات            ٧٠-١٢٨

ومـساواهتم   واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلنثيني  
حتسني أمكانية الوصـول إىل القـضاء        عمليويعين ذلك يف الواقع ال    . احلقوق يف

 حقوقهم بسبب هويتهم اجلنـسانية أو التعـبري عنـها          لألشخاص الذين تنتهك  
يف  أيضاً السماح لألزواج من نفس اجلنس بالـدخول        ميوهلم اجلنسية؛ ويعين   أو

والرعايـة   للتعايش بغية إزالة أوجه التفاوت فيما يتعلق باملرياث        عالقات تعاقدية 
الضمان االجتماعي؛ وأخرياً يعين ذلك إلغاء األحكام التمييزيـة مـن           الصحية و 

  ؛)هولندا(القانون اجلنائي وغريه من القوانني واألنظمة 
تنفيذ سياسات وبرامج لتوعية اجلمهور، بالتعاون مـع اجملتمـع            ٧١-١٢٨
 تعزيـز مكانـة    بغرض تغيري املسلمات واملواقف الثقافية للتشجيع على       املدين،
 واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية واخلنثـيني           املثليات

  ؛)سلوفينيا(ومكافحة التحيز والتمييز ضدهم  واحترامهم،
مكافحة التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي           ٧٢-١٢٨

ـ      القانون واملمارسة  يف ثينينومغايري اهلوية اجلنسانية واخل    ى ، ألن ذلك يؤثر عل
واخلدمات الصحية مع التركيـز      إمكانية حصوهلم على خدمات التعليم والقضاء     

  ؛)أوروغواي(على الصعوبات اليت يواجهها مغايرو اهلوية اجلنسانية 
حتسني ظروف السجن من خالل احلد من االكتظاظ يف السجون            ٧٣-١٢٨

على خدمات الرعايـة     الصحية وزيادة فرص احلصول    وحتسني مستوى النظافة  
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(لصحية واحلد من حاالت العنف بني السجناء ا

  ؛)أستراليا(التصدي لالكتظاظ يف السجون والظروف القاسية فيها   ٧٤-١٢٨
وضمان  اختاذ تدابري ملموسة للحد من االكتظاظ يف سجون البلد          ٧٥-١٢٨
 ين تـسلب  باألشخاص الذ  إىل حقوق اإلنسان اخلاصة    ظروف االحتجاز  امتثال

  ؛)سويسرا(حريتهم 
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مواصلة اختاذ تدابري فعالة لتحسني ظروف االحتجاز واحلد مـن            ٧٦-١٢٨
اليت تقوم بإدارهتـا سـلطات       االكتظاظ يف مراكز االحتجاز مبا يف ذلك املراكز       

  ؛)مصر(اهلجرة 
اختاذ مزيد من اإلجراءات لتحسني الظروف يف السجون وال سيما            ٧٧-١٢٨
  ؛)أملانيا(اصة للنساء واألطفال يف االحتجاز االحتياجات اخل تلبية
اخلاصـة   اختاذ التدابري الالزمة لتحسني حالة حقـوق اإلنـسان          ٧٨-١٢٨

تشمل توفري   بالسجناء من خالل حتسني الظروف يف مؤسسات السجون بوسائل        
  ؛)اليابان(اهلياكل األساسية املناسبة 

ع االكتظـاظ  تنفيذ تدابري لتحسني هياكل الصرف الصحي ومن        ٧٩- ١٢٨
هتـا لـسلطات    ريف مراكز االحتجاز اإلداري، وال سيما تلك اليت ختضع إدا         

  ؛)املكسيك(اهلجرة 
شـروط   وضمان توافر  اكتظاظها تعديل نظام السجون للحد من      ٨٠-١٢٨

على اخلدمات الطبية،    النظافة الصحية الالزمة للسجناء، وتعزيز إمكانية احلصول      
ملعاملة القاسية أو االعتداء مـن جانـب مـوظفي        والتقليل إىل احلد األدىن من ا     

  ؛)االحتاد الروسي(السجون، وإجراء حتقيقات يف مثل هذه احلاالت 
ملموسة للحد بصورة كبرية من االكتظاظ يف        تدابري مواصلة تنفيذ   ٨١-١٢٨

عدم الفصل بـني الـرتالء األحـداث         السجون يف كوستاريكا ومعاجلة مسألة    
  ؛)كندا( والبالغني
تعزيز اجلهود الرامية إىل التصدي للعنف ضد املرأة مبا يف ذلـك              ٨٢-١٢٨

االجتار ألغراض اجلنس، من خالل حتسني جهـود الوقايـة وتـوفري خـدمات              
مرتكيب العنف اجلنائي ضد املرأة  ومواصلة التحقيق مع متخصصة شاملة للناجني،

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(وحماكمتهم 
لرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة واألطفـال       مواصلة اجلهود ا    ٨٣- ١٢٨

  ؛)اجلزائر(
تعزيز جهودها للتصدي للمشكلة اخلطرية واملـستمرة للعنـف           ٨٤-١٢٨
  ؛)أستراليا( املرتيل
احلماية الفعالة من العنف والتمييز ضد املرأة، طبقاً للتوصية          توفري  ٨٥-١٢٨

  ؛)مصر(املقبولة الواردة يف االستعراض الدوري الشامل 
  ؛)السلفادور(مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة   ٨٦-١٢٨
  ؛)فرنسا(العنف املرتيل من خالل دعم إقامة العدل  تعزيز مكافحة  ٨٧-١٢٨
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جعل التركيز على توفري احلماية الشاملة للمرأة من العنـف يف          ٨٨- ١٢٨
مجهورية (توجيهية  مقدمة أولويات السياسات العامة واإلجراءات واملبادئ ال      

  ؛) اإلسالمية- إيران 
تعزيز جهودها للتصدي بشكل شامل ملوضوع العنف ضد املـرأة            ٨٩-١٢٨
  ؛)اليابان(منها اختاذ تدابري وقائية من قبيل التعليم والتوعية  بوسائل
تنفيذ القوانني املتعلقة مبكافحة العنف ضـد        زيادة اجلهود يف جمال     ٩٠-١٢٨

تقدمي املساعدة القانونية    ري املعهد الوطين للمرأة من أجل     املرأة وتوسيع نطاق تأث   
  ؛ )ليختنشتاين(إىل ضحايا العنف املرتيل 

جترمي العنف املرتيل والعنف داخل األسرة واختاذ التـدابري          إدخال  ٩١-١٢٨
  ؛)املكسيك( الالزمة لضمان تدريب السلطات املختصة

كافحة العنف ضد املرأة    تطبيق قانون م   املشاكل اليت تعتور   معاجلة  ٩٢-١٢٨
  ؛)اجلبل األسود(داخل احملاكم من أجل جترمي العنف ضد املرأة بشكل فعال 

  ؛)هولندا(مواصلة حتسني تطبيق القانون املتعلق بتجرمي العنف ضد املرأة   ٩٣-١٢٨
 تطبيق املساواة بني اجلنسني من خـالل       تكثيف جهودها يف جمال     ٩٤-١٢٨

إحداث تغيريات يف مثل هـذه       جلمهور من أجل  تنظيم محالت للتوعية وتثقيف ا    
املواقف والتأكيد على عدم قبول مجيع أشكال العنف ضد املرأة مبـا يف ذلـك               

  ؛)النرويج(العنف املرتيل 
  ؛)باراغواي(جترمي العنف املرتيل   ٩٥-١٢٨
وضع برنامج وطين ملكافحة العنف ضد املرأة وال سـيما العنـف      ٩٦-١٢٨

  ؛)االحتاد الروسي(املرتيل 
بغـرض   مواصلة جهودها ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس         ٩٧-١٢٨

  ؛)سنغافورة(إجياد مناخ آمن للعيش للنساء والفتيات 
 اجلنائية العقوبات مواصلة جهودها من أجل التنفيذ الفعال لقانون        ٩٨-١٢٨
العنف ضد املرأةً وإيالء اهتمام خاص لضمان التنسيق فيما بني املؤسـسات    على
  ؛)سلوفينيا( تقدم املساعدة والدعم إىل الضحايا اليت
 إىل ضحايا العنف املرتيل، ويشمل     تقدمي املساعدة القانونية والدعم     ٩٩-١٢٨
  ؛)سلوفينيا(املناطق الواقعة خارج العاصمة  ذلك
ختصيص األموال الكافية للتطبيق الفعال للقانون املتعلق بـالعنف           ١٠٠-١٢٨

  ؛)إسبانيا(ضد املرأة 
  ؛)إسبانيا(توعية فعالة للتصدي للعنف ضد املرأة  تنظيم محالت  ١٠١-١٢٨
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تعزيز جهودها حلماية األطفال من مجيع أشكال العنف مبا يف ذلك             ١٠٢-١٢٨
  ؛)السودان(العنف املرتيل واالستغالل اجلنسي 

مواصلة جهودها للقضاء على التهديد والتمييز والعنف ضد املرأة           ١٠٣-١٢٨
ر منها تنفيذ احملاكم للقانون الذي جيرم العنف ضد املـرأة        من خالل أمو   والبنات

  ؛)كندا(جلميع ضحايا العنف املرتيل  وتوفري املساعدة القانونية
 خطوات لتوسيع نطاق تقدمي املساعدة القانونيـة ليـشمل         اختاذ  ١٠٤-١٢٨

  ؛ )ترينيداد وتوباغو(ضحايا العنف املرتيل يف املناطق اليت تقع خارج العاصمة 
 برامج للقضاء على أسوء أشكال عمل األطفـال بغـرض         توسيع  ١٠٥-١٢٨

الزراعيـة واألطفـال ضـحايا       من األطفال يف املناطق    الوصول إىل عدد أكرب   
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(يف البغاء  االستغالل

تعزيز اإلجراءات اليت تتخذها ملكافحـة اسـتغالل األطفـال يف             ١٠٦-١٢٨
  ؛)بنغالديش( اجلنس
تدابري لضمان التنفيذ الفعال لربامج محاية حقوق الطفل على          اختاذ  ١٠٧-١٢٨

املستوى احمللي، وال سيما فيما يتعلق بالعنف واالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية           
  ؛)بلجيكا(وعمل األطفال 

خطوات ملنع العنف ضد األطفال، وال سـيما يف املـدارس            اختاذ  ١٠٨-١٢٨
واملشاركة بفعالية يف املالحقة القـضائية       الحية،وداخل األسرة ويف املرافق اإلص    

  ؛)فرنسا( العنف جلميع األشخاص الذين يشتركون يف هذا
تعزيز جهودها ملكافحة العنف املرتيل والعنـف ضـد األطفـال             ١٠٩-١٢٨

  ؛ )إيطاليا(واملراهقني 
معاملة األطفال   زيادة اجلهود لتنفيذ اإلطار القانوين املتعلق بإساءة        ١١٠-١٢٨
  ؛ )ليختنشتاين(مل األطفال واستغالل األطفال يف اجلنس وع

أقوى بني الوكاالت الـيت      تنسيق وجود التدابري اليت تكفل   تعزيز  ١١١-١٢٨
باألطفال بغية القضاء على العنف واستغالل األطفـال يف          املسائل املتعلقة  تعاجل

  ؛)ماليزيا(اجلنس ألغراض جتارية وعمل األطفال 
األطفال واستغالهلم يف اجلـنس واالعتـداء علـيهم         مكافحة عمل     ١١٢-١٢٨

ومواصلة تعزيز االستراتيجيات الرامية إىل القضاء على التمييز ضد أطفال الشعوب           
  ؛)سرياليون(األصلية وأطفال األقليات واألطفال املنحدرين من أصول أفريقية 

، مواصلة اجلهود ملنع عمل األطفال والقضاء عليه، وعند االقتضاء          ١١٣-١٢٨
  ؛)سلوفاكيا(اعتماد مزيد من التدابري يف هذا اجملال 
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ضمان التنفيذ الفعال للقانون املتعلق باالجتـار بالبـشر وهتريـب             ١١٤-١٢٨
املهاجرين واعتماد التدابري القانونية واإلدارية والوقائية املناسبة لوضع سياسة فعالة          

  ؛)البحرين(ألطفال وإطار مؤسسي ملكافحة استغالل األشخاص وال سيما النساء وا
دولة (مواصلة اإلجراءات الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص          ١١٥-١٢٨

  ؛)بوليفيا املتعددة القوميات
تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار باألطفال وتيسري وصول           ١١٦-١٢٨

نـة  الضحايا إىل القضاء وتعزيز محايتهم ومساعدهتم وفقاً للتوصية اليت قدمتها جل          
  ؛)بوتسوانا(حقوق الطفل 

جترمي مجيع أشكال االجتار باألطفال وتيسري وصول األطفال الضحايا           ١١٧-١٢٨
  ؛)مصر(إىل العدالة وتقدمي التعويض إليهم وتعزيز محاية ومساعدة الضحايا 

تعزيز التدابري املتخذة ملكافحة االجتار باألشـخاص، وال سـيما            ١١٨-١٢٨
  ؛)إثيوبيا(األطفال والنساء 

تدابري لضمان التنفيذ الفعال لإلطار القانوين الشامل ملكافحة         اختاذ  ١١٩-١٢٨
املساعدة املقدمة إىل ضحايا االجتار، وال سيما النساء         االجتار باألشخاص وتعزيز  

  ؛)اهلند(واألطفال 
ضمان التقدم املستمر يف جهودها ملكافحـة االجتـار، بطرائـق             ١٢٠-١٢٨
ون املتعلق باالجتار باألشخاص وكذلك تنظيم محالت       التنفيذ الكامل للقان   تشمل

  ؛)إندونيسيا(للتوعية 
تعزيز التدابري الرامية إىل احترام حقوق الطفل ومحاية الطفل مـن             ١٢١-١٢٨

  ؛)ليبيا(االستغالل اجلنسي واالجتار غري القانوين 
جتار اختاذ التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الفعال للقانون املتعلق باال          ١٢٢-١٢٨

  ؛)اجلبل األسود(بالبشر 
تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص، وال سـيما            ١٢٣-١٢٨

  ؛)املغرب(للوقاية  اختاذ إجراءات النساء واألطفال، بوسائل منها
  ؛)االحتاد الروسي(وضع خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار بالبشر   ١٢٤-١٢٨
 مكافحة االجتار بالبشر وتعزيز التدابري      مواصلة اجلهود الرامية إىل     ١٢٥-١٢٨

  ؛)سلوفاكيا(الرامية إىل تقدمي املساعدة املناسبة إىل الضحايا 
اختاذ خطوات فورية لتعزيز التدابري الرامية إىل محاية األطفال مـن             ١٢٦-١٢٨

  ؛)سري النكا(مجيع أشكال العنف، مبا يف ذلك االجتار باألطفال 
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ال مكافحة االجتـار باألشـخاص ومجيـع        مواصلة جهودها يف جم     ١٢٧-١٢٨
  ؛)السودان(يرتبط بذلك من انتهاكات حلقوق الضحايا  ما

مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال وعمل األطفال بفعالية أكثر،          ١٢٨-١٢٨
 املتعلق مبكافحة   ٢٠١٣فرباير  /من خالل حتسني تنفيذ القانون الصادر يف شباط       

الل تعزيز التنسيق فيما بني الوكاالت اليت هتريب األشخاص واالجتار هبم، ومن خ   
  ؛)كندا(تشكل اإلتالف الوطين املعين مبكافحة االجتار باألشخاص 

ضمان املالحقة القضائية الكاملة فيما يتعلق جبميع أشكال االجتار           ١٢٩-١٢٨
باألطفال واستغالهلم يف الرق املعاصر لكي متتثل اللتزامها يف القضاء على أسوء            

 ومجيع أشكال عمل األطفال حبلـول       ٢٠١٥األطفال حبلول عام    أشكال عمل   
األقليات  ، مع إيالء اهتمام خاص إىل األشخاص املنتمني إىل طوائف         ٢٠٢٠ عام

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية( واملستضعفني
تكثيف اجلهود لتعزيز محاية حقوق النساء واألطفال، بوسائل من           ١٣٠-١٢٨

    ؛ )سويسرا(مهها احملاكمة اجلنائية للمسؤولني عن االنتهاكات أ
تعزيز اإلجراءات اهلادفة إىل مكافحة املنظمات اإلجرامية واالجتار          ١٣١-١٢٨

  ؛)كوت ديفوار(غري املشروع باملخدرات واالجتار بالبشر 
تكثيف جهود التحقيق مع مرتكيب االعتداءات اجلنـسية علـى            ١٣٢-١٢٨

  ؛)أستراليا(تهم وتقدمي املساعدة املتخصصة للضحايا األطفال وحماكم
تعزيز جهود مكافحة االجتار بالنساء والبنات وكـذلك اسـتغالهلم يف             ١٣٣-١٢٨

  ؛)بلجيكا(البغاء، وكفالة اتساق اإلجراءات القانونية املتعلقة مبحاكمة املتاجرين بالبشر 
 ص واحملاكمـة  تكثيف اجلهود للتحقيق يف حاالت االجتار باألشخا        ١٣٤-١٢٨

  ؛)أستراليا(العمل القسري  عليها، ويشمل ذلك
ضمان وصول املرأة ضحية العنف فوراً إىل القضاء ومنع أعمال العنف             ١٣٥-١٢٨

  ؛)البحرين(على النحو الواجب، والتحقيق فيها واملعاقبة عليها وتعويض ضحاياها 
يف مراكز  بابالنظر، يف جمال إقامة العدل، ويف محاية األطفال والش  ١٣٦-١٢٨

  ؛ )زامبيا(احتجاز األحداث 
اختاذ مزيد من التدابري لضمان متتع األطفال الكامل حبقوق اإلنسان،            ١٣٧-١٢٨

  ؛)الربتغال(وال سيما فيما يتعلق بنظام قضاء األحداث وحاالت عمل األطفال 
النظر يف موضوع األعداد الكبرية املبلغ عنها لألطفال واملـراهقني يف          ١٣٨-١٢٨
اكز احتجاز األحداث ومعاجلته من خالل تطبيق معايري العدالة املراعية لألطفـال            مر

  ؛)صربيا(والتشجيع على استخدام عقوبات بديلة وبرامج إلعادة اإلدماج 
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  ؛)بنغالديش(مواصلة النهوض بالقّيم التقليدية حلياة األسرة   ١٣٩-١٢٨
ذ خطوات لوضـع    والبنات واختا  محاية حقوق النساء   تدابري تعزيز  ١٤٠-١٢٨

  ؛)موريتانيا(األسرة  املتعلقة بشؤون نظام لألسرة وتعزيزه ودعم جمموعة قوانينها
التشريعات الوطنية لضمان حرية املعتقد والوجدان والدين        تعزيز  ١٤١-١٢٨

  ؛)االحتاد الروسي(بصورة كاملة 
وإشـراكهم يف مجيـع      األصـلية  مواصلة التشاور مع الشعوب     ١٤٢-١٢٨

  ؛)رومانيا ( عمليات اختاذ القرارات اليت تؤثر عليهم مباشرة املناقشات ويف
اعتماد تدابري خاصة للتعجيل مبشاركة املـرأة، مبـا يف ذلـك             ١٤٣- ١٢٨
، مشاركة كاملة يف احلياة العامة والسياسية  املنحدرة من أصول أفريقية،       املرأة

ضد املـرأة   تقوم على املساواة، وفقاً ملا أوصت به جلنة القضاء على التمييز            
  ؛)غانا(

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الكامل التفاقية منظمـة            ١٤٤-١٢٨
 ٢٠١٥يناير  /، اليت ستدخل حيز النفاذ يف كانون الثاين       ١٨٩العمل الدولية رقم    

  ؛ )أوروغواي(
 اليت تستهدف أشد   مواصلة تعزيز السياسات والربامج االجتماعية      ١٤٥-١٢٨

، وحتسني نوعية حياهتم وقدرهتم على الدخول إىل سوق         تياجاًشرائح السكان اح  
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(العمل 
شاملة يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية       جهود مواصلة بذل   ١٤٦-١٢٨

  ؛)الصني(
حتـسني   للقضاء على الفقـر ومواصـلة      مواصلة إيالء األولوية    ١٤٧-١٢٨

  ؛)نيالص(مستويات معيشة السكان 
تعزيز تنفيذ الربامج القائمة الرامية إىل القـضاء علـى الفقـر،              ١٤٨-١٢٨
  ؛)كولومبيا(اليت تستهدف أكثر السكان حرماناً  سيما الربامج وال

بـشكل   مواصلة اجلهود ملكافحة الفقر وتعزيز توزيع الثـروات         ١٤٩-١٢٨
  ؛)كوت ديفوار( متساو
بـشكل   دمات االجتماعية تعزيز العمل اجلاري لضمان تقدمي اخل       ١٥٠-١٢٨
  ؛)السلفادور(للجميع  متساو
  ؛)الفلبني(مواصلة براجمها الرامية إىل التخفيف من حدة الفقر   ١٥١-١٢٨
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التفـاوت يف   سبة للتصدي ألوجه عدم املساواة و     منا تدابري اختاذ  ١٥٢-١٢٨
اجملتمع من خالل إيالء اهتمام خاص إىل األشخاص الذين ينتمون للمجموعـات         

على خدمات التعلـيم والـصحة       ة واملهمشة وزيادة إمكانية احلصول    املستضعف
  ؛)سري النكا(وفرص العمل 

إلعمال حـق اإلنـسان يف املـاء         مواصلة تنفيذ التدابري املتخذة     ١٥٣-١٢٨
دولـة بوليفيـا     (٦٤/٢٩٢يف إطار قرار اجلمعية      الصحي، وخدمات الصرف 
  ؛)املتعددة القوميات

 نوعية صحية ذات  رعاية على خدمات  صولضمان املساواة يف احل     ١٥٤-١٢٨
العاملني والطـالب يف جمـال       قدرات تعزيز التدريب وبناء   جيدة، بوسائل منها  

  ؛)تايلند( الطب
 على الرعاية الـصحية األساسـية      حصول مجيع األطفال   ضمان  ١٥٥-١٢٨

  ؛)مصر( بتكلفة ميسورة
وس نقـص   براجمها املختلفة للحد من انتشار فـري       مواصلة تنفيذ   ١٥٦-١٢٨

 نوعيـة  صـحية ذات   رعاية على فرص حصول سكاهنا   املناعية البشري وحتسني  
  ؛)سنغافورة(جيدة 
على خدمات   احلصول وضع مبادئ توجيهية صحية واضحة بشأن       ١٥٧-١٢٨

  ؛)بلجيكا(قانوين  اإلجهاض بشكل
األخذ بسياسات فعالة مع زيادة املوارد للحـد مـن معـدالت              ١٥٨-١٢٨

  ؛)نام فييت(لى مجيع املستويات ع التسرب من الدراسة
 باحلـصول  األصلية تعزيز التدابري اليت تسمح جملتمعات الشعوب       ١٥٩-١٢٨

  ؛)بلغاريا(على التعليم 
  ؛)بلغاريا(إدماج التثقيف املتعلق حبقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية   ١٦٠-١٢٨
 لشعوبتعزيز مناذج التعليم ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات لطالب ا          ١٦١-١٢٨

هبدف تعزيز   العام مناهج التعليم  يف وتضمني تعليم ثقافات تلك الشعوب     األصلية
  ؛)أيرلندا(احترام التنوع 

 نوعيـة  تعلـيم ذي   النظر يف اعتماد سياسات عامة لضمان توفري        ١٦٢-١٢٨
هلـذا املـسعى،     مالية مناسبة  موارد ختصيص لألطفال واملراهقني ومواصلة   جيدة

  ؛)ماليزيا(عن الدراسة  لى احلد من أعداد املتوقفنيالتركيز ع ذلك ويشمل
مواصلة اختاذ تدابري فعالة للتصدي للمسألة اهلامة للغاية املتمثلة يف            ١٦٣-١٢٨

  ؛)الربتغال(إعمال احلق يف التعليم للجميع 
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علـى   األصلية حصول جمتمعات الشعوب   مواصلة اجلهود لتيسري    ١٦٤-١٢٨
  ؛)دولة فلسطني(التعليم 
يف خطة التعليم الوطنية     األصلية النظر يف إدراج ثقافات الشعوب      ١٦٥-١٢٨

  ؛)دولة فلسطني(هبدف تعزيز احترام التنوع 
 على التعليم وتوسيع نطاقها    احلصول تكثيف اجلهود لتعزيز فرص     ١٦٦-١٢٨

  ؛)إثيوبيا(لتشمل مجيع مستويات التعليم 
جيـايب لتحـسني    اعتماد سياسات وبرامج واختاذ تدابري للعمل اإل        ١٦٧-١٢٨

سيما املنـاطق الـيت تـسكنها الـشعوب          نوعية التعليم يف املناطق الريفية وال     
عمل مدفوع األجر يف القطاعني العام       على حصوهلا األصلية وضمان  والطوائف
  ؛)إكوادور(واخلاص 

النظر يف وضع برامج للحد من التسرب من الدراسـة، وزيـادة              ١٦٨-١٢٨
معاجلـة   ية التعليمية وتعزيز الربامج الفعالة بغـرض االستثمار يف اهلياكل األساس   
  ؛)مصر(باملدارس  اخنفاض معدالت االلتحاق

مواصلة ضمان توافر التعليم الـشامل لألطفـال واألشـخاص            ١٦٩- ١٢٨
اإلعاقة، ألن التعليم سيتيح هلم فرصة املشاركة بصورة أكمل يف تنميـة              ذوي

  ؛)تايلند(جمتمعاهتم 
  ؛)البحرين(اقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ضمان تنفيذ اتف  ١٧٠-١٢٨
األشخاص ذوي اإلعاقـة     لتحسني ممارسة  تكثيف اجلهود اجلارية    ١٧١-١٢٨

  ؛)شيلي(حلقوقهم 
وضع خطة عمل وطنية الختاذ مبادرات خاصـة فيمـا يتعلـق              ١٧٢-١٢٨

  ؛)إسبانيا(باألشخاص ذوي اإلعاقة 
لسكان املنحدرين مـن    ا دمج الربامج واملشاريع اليت حتقق مصاحل       ١٧٣-١٢٨

  ؛)توغو(خمتلف اخلطط اإلمنائية  أصول أفريقية يف
  االقتـصادي  -اعتماد تدابري فعالة لتحسني الوضع االجتمـاعي          ١٧٤-١٢٨
املنحدرين من أصـول    وكذلك أوضاع  األصلية وأطفال طوائف الشعوب   لنساء

  ؛)أوزباكستان(أفريقية 
من العـاملني يف املنـاطق      تعزيز ومحاية حقوق الفالحني وغريهم        ١٧٥-١٢٨

  ؛)دولة بوليفيا متعددة القوميات(الريفية 
تنفيذ سياسات واختاذ تدابري تكفل بالكامـل حقـوق اإلنـسان             ١٧٦-١٢٨

  ؛)السلفادور(للشعوب األصلية وحتسني ظروف ومستويات معيشتهم 
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 اعتماد تشريعات لالعتراف حبقوق الشعوب األصـلية وتقنينـها          ١٧٧-١٢٨
  ؛)ن اإلسالميةمجهورية إيرا(

 االقتصادية ألطفـال    -تعزيز جهودها لتحسني احلالة االجتماعية        ١٧٨-١٢٨
  ؛)تركمانستان(األقليات 

مجهوريـة  ( األصلة إنشاء آليات فعالة الستعادة أراضي الشعوب       ١٧٩-١٢٨
  ؛)إيران اإلسالمية

بذل مزيد من اجلهود إلشراك الشعوب األصلية بالكامل يف وضع            ١٨٠-١٢٨
 ما يتعلق منها باألقاليم ت والسياسات اليت تؤثر على حقوقهم، مبا يف ذلك القرارا

  ؛)إيطاليا( اليت يعيشون فيها
اختاذ تدابري ملموسة حلماية حقوق الشعوب األصـلية وتعزيـز            ١٨١-١٢٨

تنميتها، ويف الوقت نفسه ضمان مشاركتها الكاملة يف عمليات صنع القرارات           
  ؛)اهلند(يها وتنفيذ السياسات اليت تؤثر عل

واملهاجرين بفعالية يف    األصلية مواصلة جهودها إلدماج الشعوب     ١٨٢-١٢٨
  ؛)أنغوال(اجملتمع 
مواءمة متطلبات التشريعات املتعلقة باهلجرة لـضمان وصـول           ١٨٣-١٢٨

املهاجرين إىل القضاء وحصوهلم على خدمات التعليم والصحة واألمـن بغـض            
  ؛)زامبيا(النظر عن وضعهم 

ضمان وصول املهاجرين إىل القضاء وحصوهلم علـى خـدمات            ١٨٤-١٢٨
  ؛)الربازيل(التعليم والرعاية الصحية واألمن دون متييز 

يف  مواصلة إحراز التقدم يف جمال محاية وتعزيز حقوق املهاجرين، مبا           ١٨٥-١٢٨
  ؛)كولومبيا(ذلك أمن ومصاحل البنني والبنات واملراهقني واملراهقات والنساء 

اصلة جهودها لوضع سياسة شاملة للهجرة تقوم على منظـور          مو  ١٨٦-١٢٨
  ؛)ترينيداد وتوباغو(حقوق اإلنسان 

اعتماد سياسات وطنية حتمي وتكفل حقوق مجيع العمال املهاجرين   ١٨٧-١٢٨
  ؛)السلفادور(احتياجات النساء واألطفال  سيما استيفاء يف كوستاريكا، وال

التمييز ضد املرأة اليت تقضي مبعاجلة      مراعاة توصية جلنة القضاء على        ١٨٨-١٢٨
  ؛)غواانيكار(حالة النساء املهاجرات والالجئات يف سوق العمل على النحو املالئم 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٢٩
هم أهنـا حتظـى     ينبغي أن ُيف   وال. أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
[English only] 
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