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 مقدمة  

عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب  ــرار  لــ   قــو   -1
. وُأجـــــــرن 2015أيار/مـــــــايو  15إىل  4الثانيـــــــة والعشـــــــرين   الفـــــــ ة مـــــــن ر دورتَـــــــ  5/1اإلنســـــــا  

. وتـــرأوف وفـــد بنمـــا 2015أيار/مـــايو  6الســـتعراض املتعلـــق ببنمـــا   اسلســـة اةامســـة املعقـــودة   
وزيــر العمــ  وتنميــة ســو  العمــ ر لــوي  إرنســتو كــارلق . واعتمــد الفريــق العامــ  التقريــر املتعلــق ببنمــا 

 .2015أيار/مايو  8رة املعقودة     جلست  العاش
ر اختــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فريــــق املقــــرورين التــــا  2015كــــانو  الثاا/ينــــاير   13و   -2

 )اجملموعة الثالثية( لتيسري استعراض احلالة   بنما: أملانيا وغانا والحتاد الروسي.
مـن مرفـق  5ر والفقـرة 5/1مـن مرفـق  ـرار  لـ   قـو  اإلنسـا   15وعمالا بح كام الفقرة  -3

 ر صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة   بنما:16/21 رار اجملل  
 (؛A/HRC/WG.6/22/PAN/1تقرير وطر )الوثيقة  )أ( 
جتميــــــــــــأ للمعلومــــــــــــات أعدتــــــــــــ  املفوضــــــــــــية الســــــــــــامية حلقــــــــــــو  اإلنســــــــــــا  )الوثيقــــــــــــة  )ب( 

A/HRC/WG.6/22/PAN/2؛) 
امية حلقـــــــــــــــــــو  اإلنســـــــــــــــــــا  )الوثيقـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــوجز أعدتـــــــــــــــــــ  املفوضـــــــــــــــــــية الســـــــــــــــــــ )ج( 

A/HRC/WG.6/22/PAN/3.) 
وُأ يلـــىل إىل بنمـــا عـــن طريـــق اجملموعـــة الثالثيـــة  ائمـــة أســـالة أعـــد ا ســـلفاا البلـــدا  التاليـــة:  -4

إسبانيار وأملانيار وبلجيكار وسلوفينيار والسويدر وليختنشـتاينر واملكسـي ر واململكـة املتحـدة لنياانيـا 
الية. وميكــن الطــالع علــو هــذ  األســالة علــو املو ــأ الشــبكي اةــارجي للفريــق العظمــو وأيرلنــدا الشــم

 العام .
  

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
 
اســتّ و الوفـــد عرضـــ  باإلشــارة إىل مـــا شـــكول  الســتعراض الـــدورن الشـــام  مــن فرصـــة لتقيـــيم  -5

الـــذن أ رزتـــ  بنمـــا    ـــال  قـــو  اإلنســـا  ولالســـتماع إىل التوصـــيات الصـــادرة عـــن اجملتمـــأ التقـــدم 
 الدو .

و ــد اتــذت احلكومــة خــالل أ ــ و مــن ســنة علــو تســلومّا مّامّــا خاــوات   ســبي  التنفيــذ  -6
ـــ  بنمـــا مـــن التزامـــات متعلقـــة ةقـــو  اإلنســـا     ـــال  ريـــة التعبـــرير والعال ـــة مـــأ  الكامـــ  ملـــا  اعت
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النقابــــات والشــــعوب األصــــليةر واإلجــــراء املتوبــــأ لتحديــــد صــــفة الالجــــ ر واملســــائ  املتعلقــــة بالشــــفافية 
 واحملاسبة.

ـــزت احلكومـــة جّودهـــا علـــو بنـــاء املسسســـات باعتمـــاد اســـ اتيجية  لـــىل التصـــديق علـــو  -7 وركو
يـــــةر وإنشـــــاء الصـــــكوع املتعلقـــــة ةقـــــو  اإلنســـــا ر ومواءمـــــة تشـــــريعا ا الوطنيـــــة مـــــأ اللتزامـــــات الدول

 املسسسات وحتديثّار وتنفيذ السياسات العامة الرامية إىل حتقيق هذا الغرض.
ومتثولــــىل إ ــــدم اللتزامــــات الــــل  اعتّــــا بنمــــا خــــالل الســــتعراض األول   حتويــــ  اللجنــــة  -8

 ر2012املش كة بني املسسساتر الل أنشاىل إلعداد تقريرها الوطرر إىل سنـة دائمـة. و  متوز/يوليـ  
أنشاىل ووجب مرسوم تنفيذن اللجنة الوطنية الدائمة لرصد وضما  تقيود بنما وا  اعت  من التزامـات 
   ال  قو  اإلنسا  علو الصعيدين الوطر والدو . وعقدت اللجنة مشاورات مأ أبرز منظمـات 

ــــوطر الواجــــب  تقدميــــ    اجملتمــــأ املــــدا الناشــــاة    ــــال  قــــو  اإلنســــا  بغيــــة صــــياغة التقريــــر ال
 الستعراض الثاا.

وأنشــاىل كــذل  سنــة فرعيــة مّمتّــا وضــأ ا ليــة الوطنيــة حلظــر التعــذيبر و ــد  و  لــ  أي ــاا  -9
وشــاركة اجملتمــأ املــدا. واتفقــىل اللجنــة الفرعيــة علــو أ  تكــو  ا ليــة الوطنيــة مسسســة جديــدة مســتقلة 

 منشحة ووجب القانو . 
امتثــالا لاللتزامــات املعقــودة خــالل الســتعراض الــدورن الشــام ر  وأضــاا الوفــد أ  بنمــا صــدو ىلر -10

ــــة املتعلقــــة بانعــــدام اسنســــيةر و ــــة نيــــأ األشــــخا  مــــن الختفــــاء علــــو التفا ي ــــة حلماي ــــة الدولي التفا ي
القســـرنر والنوتوكـــول الختيـــارن لتفا يـــة مناه ـــة التعـــذيب وغـــري  مـــن ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة 

( بشـــح  189)ر ـــم  2011ســـانية أو املّينـــةر واتفا يـــة منظمـــة العمـــ  الدوليـــة لعـــام القاســـية أو الالإن
العمال املنزليني. وعلو حنـو ااثـ ر  بلـىل بنمـا باختصـا  سنـة الق ـاء علـو التمييـز العنصـرن املخوولـة 

يـة اتفا ية منظمة العم  الدولية بشح  الشعوب األصلية والقبل تلقي بالغات األفراد. أما التصديق علو
(ر فّـو  يـد البحـ    إطـار فريــق عامـ  منشـح مـسخراا يشـم  اثولقـني عـن كــ و 169)ر ـم  1989لعـام 

 من احلكومة والشعوب األصلية.
وف ــالا عــن  لــ ر تلقوــىل بنمــار رداا علــو الــدعوة املفتو ــة املوجالّــة إىل املكلفــني بوليــات    -11

ر ةقــو  الشــعوب األصــلية وفريــق اةــناء العامــ  املعــإطــار اإلجــراءات اةاصــةر زيــارات  ــام  ــا املقــرر 
 .املعنـي بشسو  املنحـدريـن من أص  أفريقي

وأ رو الوفد بح  بعض التقارير املالوبة من هياات األمـم املتحـدة املنشـحة ووجـب معاهـدات    -12
ضــأ خاــة عمــ  يقــدالم بعــد. ومــن املقــرور أ  تقــوم اللجنــة الدائمــة حلقــو  اإلنســا ر املــذكورة أعــال ر بو 

 ملعاسة هذ  الق ية   املستقب  القريب.
ورأم الوفــد أ  مكافحــة التمييــز تبــدأ بــالع اا بوجــود . و ــد أ ــروت احلكومــة بتفشــي املوا ــف  -13

الثقافيــة والجتماعيــة الــل متيــ  إىل التمييــز ضــد فاــات معيونــة. و  هــذا الســيا  وملعاســة مشــكلة غيــاب 
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لقــة باملنحــدرين مــن أصــ  أفريقــي وبالشــعوب األصــليةر أتيحــىل للمجيبــني علــو البيانــات اإل صــائية املتع
إمكانية التعريف عن أنفسّم بتحديد ما إ ا كانوا من املنحـدرين مـن أصـ  أفريقـي أو  2010تعداد عام 

مـــن الســـكا  األصـــليني. وباإلضـــافة إىل  لـــ ر اعتمـــدت احلكومـــة تشـــريعات مســـّبة بشـــح  اإلجـــراءات 
اتا هــا حلمايــة أراضــي الشــعوب األصــلية وثقافتّــا ومسسســا ا. كمــا ُصــمومىل الــدوائر  اإلجيابيــة الواجــب

النتخابية وا ييسور انتخاب اثلني من السكا  األصـليني   اسمعيـة الوطنيـة. ومـأ  لـ ر أ ـرو الوفـد بحنـ  
  ي واإلثر.  جيرق بعُد إصدار  انو  شام  حيظر التمييز أياا كا  سبب  وا    ل  النتماء العر 

وخبصو   قو  الشعوب األصليةر  كور الوفـد بحنـ  جـرم اسـتعادة مـواد مـن  ـانو  البياـة العـام   -14
كانىل  د ألغيىل ومتنح الشعوب األصلية  قو اا علـو املـوارد الابيعيـة املوجـودة   األراضـي الـل تقانّـار 

  التشـاورر وبحنـ  أعيـد مـسخراا وةكـم وبحن  جرم اعتماد تشريعات حلماية العقا ري التقليدية وصو  احلق 
القانو  فرض ضرورة احلصول علو الرضا احلر واملستنري للشعوب األصلية فيما خيص التدابري املتعلقـة  ـا. 
ولكن أ رو الوفد بح  الشعوب األصلية ما زالىل تشكو من أعلـو معـدلت الفقـر والفقـر املـد أ. وبالتـا ر 

 ية شاملة وشاركة الشعوب األصلية.تقوم احلكومة بإعداد خاة إمنائ
و َكــر الوفــد أ  احلكومــة طلبــىل مــن املفوضــية الســامية حلقــو  اإلنســا  مــدوها باملســاعدة التقنيــة  -15

الراميـة إىل تـدريب أفــراد الشـرطة علـو الســتخدام السـليم للقـوة وإىل إدراج قــإل حيـ م  قـو  اإلنســا    
 املنّاج الدراسي ملعّد الشرطة.

       الوفــد بــح  انتّاكــات جســيمة حلقــو  اإلنســا   ــد ارُتكبــىل خــالل األ ــدا  الــل و عــىل وأ ــرو  -16
ر الــــذن اعُتمــــد ووافقــــة 144/2015  تشــــانغينول. ونــــص القــــانو   2010متوز/يوليــــ   10و 6بــــني 

 األشخا  املعنينير علو سلسلة مـن التـدابري سـن األضـرار امللحقـة بال ـحايا. وعـالوة علـو  لـ  وأثنـاء
صــــدور القـــــانو  علنـــــاار اعتـــــذر رئــــي  بنمـــــار خـــــوا  كـــــارلوف فــــاريالر نيابـــــةا عـــــن الدولـــــةر إىل ال ـــــحايا 

 واألشخا  الذين ت روروا من األ دا .
 انونـاا جيـروم  تـ  اإلنـا .  2013وبشح  العنف املمارف    ق النساءر اعتمدت بنما   عام  -17

وــا    لــ  تعيــني مــدعا خــا  وــذا الشــح  وإنشــاء  و امــىل الدولــة أي ــاا خباــوات لتنفيــذ هــذا القــانو ر
اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة وتنظيمّــا. ولكــن أفــاد الوفــد بحنــ  ينبغــي   املســتقب  القريــب 

 إعداد الالئحة التنفيذية للقانو   ي    جيرق وضعّا بعُد.
بال ـــحايا عنايـــة مناســـبة أثنـــاء وبالنســـبة لق ـــية الجتـــارر اُتـــذت تـــدابري للحـــر  علـــو العنايـــة  -18

الـــدعاوم الق ـــائية. وازداد أي ـــاا عـــدد الـــدورات التدريبيـــة املتخصصـــة املوجالّـــة إىل املـــو فني العـــاملني   
جّاز الشرطة ومكاتب املدوعني واسّاز الق ائي ومكتب اوجرة ووزاريت الصحة والتعلـيم. وأعـرب الوفـد 

ر وتصـيص مـوارد ماليـة للجنـة الوطنيـة 79/2011يذيـة للقـانو  عن التزام  بتعجيـ  اعتمـاد الالئحـة التنف
املعنيــة وكافحــة الجتــار باألشــخا ر وبنــاء مــحوم ل ــحايا الجتــار بالبشــرر و لــ  وــا يتوافــق مــأ املعــايري 

 الدولية.
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وباإلضــافة إىل  لــ  و  إطــار سياســة أمنيــة عامــة شــاملةر تنفــذ احلكومــة برنا ــاا ل ــما  أمــن  -19
رمــــي إىل التصــــدن لننشــــاة اسنائيــــة الــــل ترتكبّــــا العصــــابات مــــن خــــالل اعتمــــاد إجــــراءات األ يــــاء ي

 ندماج الجتماعي للشباب الذين ينتمو  إىل هذ  العصابات أو يعيشو  بقر ا.لالوتصيص أماكن 
الــذن جييــز لالجاــني  74/2013وفيمــا خيــص الالجاــنير أصــدرت اسمعيــة الوطنيــة القــانو   -20

للحصـول علـو إ امـة بعـد بقــائّم ثـال  سـنوات علـو أرض بنمـا. كمـا  امـىل احلكومــة تقـد  طلبـات 
بتحســني العمليــة املتوبعــة لتحديــد صــفة الالجــ  كــي تكــو  متوافقــة مــأ املعــايري الدوليــة. وباإلضــافة إىل 

  ل ر أعرب الوفد عن التزام  بتعجي  اعتماد مرسوم ينظم آلية حتديد  الت انعدام اسنسية.
          نســـبة للّجـــرةر واصـــلىل احلكومـــة سياســـة النفتـــاد الـــل تتبعّـــا إ  أ ـــدمىل علـــو تســـوية وبال -21

. وأ رو الوفد بح  الظروا السائدة اليـوم   مـيون 2014و 2010أجنبياا بني عامي  57 652وضأ 
تيــة املّــاجرين ليســىل مناســبة. وبالتــا ر تلتــزم احلكومــة ببنــاء مــحوم جديــد للنســاء يتحلــو بالبنيــة التح
 الالزمة ل ما  املعاملة املالئمة. وعلو حنو ااث ر جيرن حتسني الظروا السائدة   ميون الرجال.

وأ ـرو الوفــد ب ـرورة اتــا  تـدابري ل ــما  اسـتقالل الق ــاة ونـزاهتّم. واسمعيــة الوطنيـة بصــدد  -22
لــو  لــ  النــوابر منا شــة مشــروع  ــانو  يــنص علــو إجيــاد املّــن الق ــائيةر وَعــَرض الفــرع التنفيــذن ع

 بدعم من اجملتمأ املدار مشروع  انو  بشح  العدالة   اجملتمعات احمللية. 
وفيمــا يتعلــق ةقــو  الافــ ر أفــاد الوفــد بــح  احلكومــة اعتمــدت مــسخراا تشــريعات لرفــأ الســن  -23

محايـة سنة وأنشحت سنة مش كة بني املسسسات إلعـداد مشـروع  ـانو  بشـح   18القانونية للزواج إىل 
  قو  األطفال واملراهقني.

وأضــاا الوفــد أنــ  جــرم مــسخراا إنشــاء وزارة تعــ  بشــسو  البياــة ملواجّــة التحــدن املتمثــ     -24
 ضما  احلق   بياة صحية.

ـــز تقيوـــدها بالتزاما ـــا    ـــال  قـــو  اإلنســـا ر  -25 ـــزام بنمـــا وواصـــلة تعزي ـــد الوفـــد  ـــدداا الت وأكو
تدابري إجيابية بغية ضما  توافر الظروا الالزمة ليتمتأ ك  شـخص مقـيم   البلـد وبامل ي   اتا ها 

 متتعاا تاماا ةقو  اإلنسا .
  

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
 
وفداا ببيانات خالل جلسة التحاور. وترد التوصيات املقدمـة خـالل احلـوار   اسـزء  49أدىل  -26

 لتقرير.الثاا من هذا ا
ـــة منـــذ الســـتعراض الـــدورن األول ول ســـيما التصـــديق علـــو وأ ـــروت  -27 إكـــوادور بـــاسّود املبذول

ر والتفا يـة املتعلقـة وركـز األشـخا  عـدميي اسنسـيةر الختيارن لتفا ية مناه ة التعـذيب النوتوكول
اعتمـاد  ـوانني بشـح   والتفا ية الدولية حلماية نيأ األشخا  مـن الختفـاء القسـرن. وشـدودت علـو

ر اــــــا يســــــمح وــــــسلء  "Solca El"الســــــتحقا ات املمنو ــــــة إىل األشــــــخا   ون اإلعا ــــــة وبرنــــــامإل 
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األشــــخا  بــــح  يكونــــوا مســــتقلوني    ــــال التعلــــيم والعمــــ  واحليــــاة الجتماعيــــة. و ــــدومىل إكــــوادور 
 توصيات.

وبكثـرة مشـاركة اجملتمـأ املـدا   وأ روت السلفادور بالتزام بنما بالستعراض الدورن الشـام ر  -28
عملية التح ري. ور وبىل باألمهية الل توليّا بنما لتنفيذ السياسات العامة    ال إ امة العدلر وأمن 
املواطننير والجتار باألشخا ر وتوافر فر  متكافاة للنساءر وغري  ل . وشدودت علـو أبـرز مظـاهر 

شــخا  احملــرومني مــن  ــريتّمر واألطفــالر والشــعوب األصــليةر التقــدمو احملقالقــة     ــايا مــن  بيــ  األ
 والالجانير واملّاجرينر واألشخا   ون اإلعا ةر واملنحدرين من أص  أفريقي.

ومثونىل نّورية فنزويال البوليفارية اسّود الل بذلتّا بنما لتنفيذ التوصيات الل  بلتّا سـابقاا.  -29
الدولية حلماية نيأ األشخا  من الختفاء القسـرنر واتفا يـة وشدودت علو التصديق علو التفا ية 

مناه ة التعذيبر ف الا عن اخنفـاض معـدلت الباالـة والفقـر املـد أر والتـدابري املتخـذة لتـوفري سـكن 
 لئق لنسر الفقرية. و دومىل توصية.

ض األول. ور وبـــىل فرنســـا بتنفيـــذ العديـــد مـــن التوصـــيات الـــل تلقوتّـــا بنمـــا خـــالل الســـتعرا -30
وأشــارت إىل تشــكي  سنــة مســسولة عــن رصــد تنفيــذ التوصــيات املنبثقــة عــن الســتعراضر وإىل إنشــاء 

 . و دومىل فرنسا توصيات.أمانة املظا  واألمانة الوطنية لشسو  الاف  واملراهق واألسرة
تفا يـــة والور وبــىل جورجيـــا بالتصــديق علـــو النوتوكــول الختيـــارن لتفا يــة مناه ـــة التعــذيب  -31

املتعلقـــة وركـــز األشـــخا  العـــدميي اسنســـيةر وأثنـــىل علـــو بنمـــا لتوجيّّـــا دعـــوة مفتو ـــة إىل املكلوفـــني 
بوليــات   إطــار اإلجــراءات اةاصــةر ور وبــىل بإنشــاء اللجنــة الوطنيــة الدائمــة الــل مــن شــحقا ضــما  

ّود الل تبذوا بنما    ال المتثال لاللتزامات املتعلقة ةقو  اإلنسا  وتنفيذها. وأشادت أي اا باس
 . و دومىل جورجيا توصية.العنف املنز 

وأشـــارت أملانيـــا مـــأ التقـــدير إىل التاـــوورات اإلجيابيـــةر ول ســـيما    ـــال ســـيادة القـــانو ر ومكافحـــة  -32
كـات الفسادر و رية اإلعالمر واةصوصيةر ومنـأ التعـذيب. وأعربـىل أملانيـا عـن اسـتمرار  لقّـا إزاء تفشـي انتّا 

فيمـا يتعلـق خاصـة ةالـة مرافـق   قو  اإلنسا     الت أخرمر وشجوعىل بنمـا علـو بـذل مزيـد مـن اسّـود
 ملّموشة. و دومىل أملانيا توصيات.ال تجاز والعنف املنز  و قو  الفاات ا

وأثنىل غانا علو بنما إلنشائّا و ـدة مكافحـة التمييـز الـل تتنـاول  ـالت التمييـز العنصـرن  -33
السكا  األصليني واملنحدرين من أص  أفريقير واعَتنت أ  تقد  املساعدة القانونيـة إىل ضـحايا ضد 

اسرائمر ول سيما النساءر عن طريق مكتب املساعدة القانونية اجملانية هو خاـوة   الجتـا  الصـحيح. 
عالـــة الراميـــة إىل وأ اطـــىل علمـــاا وختلـــف اةاـــوات التجديديـــة املتخـــذة لتـــوفري اةـــدمات الق ـــائية الف

 معاسة الق ايا املتحخرة علو وج  السرعة. و دومىل غانا توصيات.
ور وبىل غواتيمال بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة ل ما  المتثال لاللتزامات الوطنيـة والدوليـة  -34

سنسـنير املتعلقة ةقو  اإلنسا  وتنفيذها. وشدودت علو األشواط الل ُ اعىل    ال املسـاواة بـني ا
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مث  اعتماد  وانني بشح  جتر   ت  اإلنا  و وانني بشح  مكافحة الجتار باألشخا  وتعقيم النساءر 
 واعتماد سياسة عامة بشح  توفري فر  متكافاة للنساء. و دومىل غواتيمال توصية.

ات التشـــريعية املدخلـــة والتـــدابري املتخـــذة للنّـــوض بنظـــام الع -35 دالـــةر ور وبـــىل هنـــدوراف بـــالتغريو
وبإشــراع األشــخا  املنتمــني إىل الفاــات ال ــعيفةر وباحلــدو مــن الفقــر والالمســاواة. ونووهــىل بالشــفافية 
الــــل أبــــد ا بنمــــا عنــــد اع افّــــا بــــالتمييز العنصــــرن املوجــــود   البلــــدر وبالوضــــأ اوــــ  الــــذن يعيشــــ  

 ندوراف توصيات.األشخا   وو اإلعا ةر وبالتدابري املتخذة ملعاسة هذ  األوضاع. و دومىل ه
ـــر املتعلـــق ببنمـــا نتـــاج  ـــوار شـــام  نـــأ  موعـــة كبـــرية مـــن  -36 ور وبـــىل إندونيســـيا بكـــو  التقري

الوزاراتر والوكـالتر والنملـانينير واألكـادميينير واةـناء    ـال  قـو  اإلنسـا ر ومنظمـات اجملتمـأ 
الدائمــة حلقــو  اإلنســا ر وأشــادت املـدا. وأعربــىل عــن ســرورها إلنشــاء أمانــة املظــا  واللجنــة الوطنيــة 

 باسّود املبذولة لتحسني سياسة اوجرة ومكافحة الجتار باألشخا . و دومىل إندونيسيا توصيات.
ور وبـــىل أيرلنـــدا بالتصـــديق علـــو عـــدة صـــكوع دوليـــة حلقـــو  اإلنســـا ر وبإصـــدار تشـــريعات  -37

ائي. وأعربىل أيرلندا عن  لقّا مرتباة بالشعوب األصليةر وباتا  خاوات لتحسني عم  اسّاز الق 
إزاء التقــارير الــل تتحــد  عــن تفشــي التمييــز ضــد األ ليــات مــن الشــعوب األصــلية واأل ليــات اإلثنيــة 
واسنســيةر وــا يــسدن إىل  رمــا  أفرادهــا مــن  قّــم   املشــاركة السياســية ومــن  صــووم علــو العمــ  

ر الــل تتحــد  عــن القيــود املفروضــة علــو وعلــو اةــدمات األساســية. وأشــارت بقلــق بــال  إىل التقــاري
  رية التجمأ وتكوين اسمعياتر ول سيما فيما خيص النقابات العمالية. و دومىل أيرلندا توصيات.

وأشـــارت إيااليـــا مـــأ التقـــدير إىل التـــدابري املـــذكورة   التقريـــر الـــوطر الـــل ترمـــي إىل التصـــدن  -38
ليني ومزدوجي املي  اسنسي ومغـايرن اوويـة اسنسـانية واملتحـولني للتمييز الذن تتعرض ل  فاة املثليات واملث

جنســياار وشــجوعىل ســلااتق بنمــا علــو امل ــي   معاســة هــذ  الق ــية. ور وبــىل باســتحدا  بــرامإل   
 املدارف تستّدا التثقيف    ال  قو  اإلنسا  بوصفّا   ية شاملة. و دومىل إيااليا توصيات.

لــدعوة املفتو ــة املوجالّـة إىل املكلفــني بوليـات   إطــار اإلجــراءات وشـدودت املكســي  علـو ا -39
اةاصـةر وأشـارت بعـني الرضــا إىل بـدء عمليـة تشــاورية بـني املسسسـات مـن أجــ  إعـداد التقريـر يشــارع 
فيّــا اجملتمــأ املــدا. وأ ــروت باألشــواط الــل ُ اعــىل منــذ الســتعراض الســابقر ول ســيما إنشــاء اللجنــة 

 ئمة ملتابعة تنفيذ اللتزامات الدولية    ال  قو  اإلنسا . و دومىل املكسي  توصيات.الوطنية الدا
ور وب اسب  األسود بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة حلقو  اإلنسا ر وطلب من بنما توضيح  -40

لمـــاا مــا  ققتـــ  مـــن تقــدوم منـــذ إنشـــاء اوياـــة اسديــدة علـــو صـــعيد الوفـــاء بالتزاما ــا الدوليـــة. وأ ـــاط ع
بالتقدم احملرز لتحقيق املسـاواة بـني اسنسـنير وطلـب مـن بنمـا تفصـي  النتـائإل احملققـة   تنفيـذ التـدابري 

 . و دوم اسب  األسود توصيات.الرامية إىل الق اء علو نيأ أشكال العنف ضد املرأة
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ة التحهيـ     ـال ور وبىل ناميبيا باسّود الل بـذلتّا بنمـا فيمـا خيـص أمانـة املظـا ر وأكادمييـ -41
الســـجو ر والئـــتالا الـــوطر للتنميـــةر واللجنـــة الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا ر والسياســـة احلكوميـــة لتـــوفري 

 . و دومىل توصيات.2019-2015فر  متكافاة للنساءر وتنفيذ خاة العم  للف ة 
اصــة مــن ور وبــىل هولنــدا وــا بذلتــ  احلكومــةر والقاــاع اةــا ر واجمللــ  الــوطر للشــركات اة -42

جّود للتقلي  من عمالة األطفال. وأشارت إىل التصديق علو النوتوكول الختيارن لتفا يـة مناه ـة 
التعــذيبر ور وبــىل وشــروع القــانو  الــذن يــنص علــو إدراج تعريــف أف ــ  ملبــدأ املســاواة   الدســتور. 

 ولندا توصيات.وتارو ىل بقلق إىل نظام السجو  وإىل التشريعات املناه ة للتمييز. و دومىل ه
وشدودت نيكاراغوا علو مظاهر التقـدم الـذن ُأ ـرز   النظـام الق ـائي بف ـ  اعتمـاد  ـانو   -43

يرعو املّـن الق ـائية وبـرامإل تدريبيـة    ـال  قـو  اإلنسـا  لصالصـة للشـرطة الوطنيـة. وروكـزت علـو 
  والجتـار باألشـخا  واعتمـاد مظاهر التقدم احملقوـق   الق ـايا اسنسـانيةر مـن  بيـ  جتـر   تـ  اإلنـا

 سياسة  كومية لتوفري فر  متكافاة للنساء. و دومىل نيكاراغوا توصيات.
وأعربــــىل بــــاراغوان عــــن ســــرورها باإليــــاز املتمثــــ    تعمــــيم اللتحــــا  بــــالتعليم البتــــدائير  -44

ة واملتعــدد الــذن يُرســي  ــق الشــعوب األصــلية   التعلــيم الثنــائي اللغــ 2010وبالقــانو  الصــادر عــام 
الثقافــات. ور وبـــىل بعمـــ  اللجنـــة الوطنيـــة الدائمـــة حلقـــو  اإلنســـا . ور وبـــىل كـــذل  بالتصـــديق علـــو 
النوتوكول الختيارن لتفا ية مناه ة التعذيبر وشجوعىل بنما علو مواصلة جّودها   سبي  تعزيـز 

 ا لية الوطنية املعنية ونأ التعذيب. و دومىل باراغوان توصيات.
ت بريو علو مظاهر التقدم الل حتقوقىل من  بي  إنشاء اللجنـة الوطنيـة الدائمـة حلقـو  وشدود -45

اإلنســا ر وإنشــاء وكالــة وزارة معنيــة بشــسو  الشــعوب األصــليةر والتصــديق علــو النوتوكــول الختيــارن 
لتفا يــة مناه ــة التعــذيب وعلــو التفا يــة الدوليــة حلمايــة نيــأ األشــخا  مــن الختفــاء القســـرنر 
وتوجيــ  دعــوة مفتو ــة إىل نيــأ املكلفــني بوليــات   إطــار اإلجــراءات اةاصــة التابعــة جمللــ   قــو  

 اإلنسا . و دومىل بريو توصيات.
ور وبــىل الفلبــني بإنشــاء املسسســة الوطنيــة حلقــو  اإلنســا ر وبــالع اا بوجــود متييــز عنصــرن  -46

 العمــــ ر وبالتحســــينات املدخلــــة علــــو ضــــدو املنحــــدرين مــــن أصــــ  أفريقــــير وبزيــــادة مشــــاركة املــــرأة  
. التشــريعات املتعلقــة باإلجتــار بالبشــرر وبالتصــديق علــو عــدة اتفا يــات دوليــة رئيســية حلقــو  اإلنســا 

 و دومىل الفلبني توصيات.
ور وبـــىل النتغـــال بـــاةاوات املتالخـــذة منـــذ الســـتعراض األول حلمايـــة  قـــو  اإلنســـا ر مثـــ   -47

ختيــارن لتفا يــة مناه ــة التعــذيب وعلــو التفا يــة الدوليــة حلمايــة نيــأ التصــديق علــو النوتوكــول ال
األشخا  من الختفاء القسرنر والن مام إىل التفا يتني املتعلقتني بانعدام اسنسية. ولكـن أعربـىل 
عــــن  لقّــــا إزاء املســــتويات املرتفعــــة للعنــــف املمــــارف    ــــق النســــاء واألطفــــال. و ــــدومىل النتغــــال 

 توصيات.
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  حتقيـــق األهـــداا اإلمنائيـــة لنلفيـــة وخاصـــة تلـــ  وهنوـــحت رومانيـــا بنمـــا علـــو التقـــدوم احملـــرز  -48
 . و دومىل توصيات.املتعلقة بالفقر املد أر وعلو إنشاء مسسسة وطنية حلقو  اإلنسا 

ور وبىل رواندا بإنشاء سنة وطنية دائمة ل ما  المتثـال لاللتزامـات املتعلقـة ةقـو  اإلنسـا   -49
ــــدا وت ــــة للنســــاءر وباحلــــد مــــن الفقــــر. و ــــدومىل روان نفيــــذهار وبسياســــتّا املتعلقــــة بتــــوفري فــــر  متكافا

 توصيات.
تحويالت النقديـــة املشـــروطة وبـــنامإل الرعايـــة. وأشـــارت مـــأ القلـــق إىل ور وبـــىل ســـرياليو  بـــال -50

شـــاركة مظـــاهر التفـــاوت املوجـــودة بـــني  تمعـــات الشـــعوب األصـــلية وســـائر اجملتمعـــات علـــو صـــعيد امل
السياسية. و ثوىل بنما علو إنفا   قو  الشعوب األصلية    ال املشاركة السياسيةر ووضأ سياسة 
وطنيــة تقــوم ةمايــة وتعزيــز  قــو  الافــ ر وحتســني الوصــول إىل الرعايــة الصــحية والتعلــيم   املنــاطق 

 . و دومىل سرياليو  توصيات.الريفية وداخ   تمعات الشعوب األصلية
د وفــد بنمــا بــح  احلكومــة ســتوافق  ريبــاا علــو التعــديالت الــل أدخلــىل علــو نظــام رومــا وأفــا  -51

. و ــال إ  احلكومــة تقــوم 8األساسـي للمحكمــة اسنائيــة الدوليــة بشــح  كــ و مـن جرميــة العــدوا  واملــادة 
ف ــالا عــن  لــ  بإعــداد التصــرحيات الالزمــة لقبــول اختصــا  سنــة مناه ــة التعــذيب واللجنــة املعنيــة 

 قو  اإلنسا    تلقي بالغات األفراد املتعلقة ببنما.ة
  وشــدود الوفــد علــو  موعــة مــن الــنامإل الجتماعيــة الــل وضــعتّا احلكومــة للوفــاء بالتزاما ــا  -52

فيما خيص إدماج نيأ املـواطنني   اجملتمـأ. واحلكومـة واثقـة بـح  إدراج قـإل حيـ م  قـو  اإلنسـا    
 إىل احلد من الفقر وحتقيق التنمية بشك  عام سيسمح بتعزيزها.الس اتيجيات الرامية 

وأضاا أ  بنما التزمىل بإنتاج إ صاءات تعنو عن وضأ األشخا   ون اإلعا ة مـن أجـ   -53
توجي  عملية إعداد السياسات العامة. كما تناول الوفد بالتفصـي  عـدداا مـن التـدابري اإلضـافية املتخـذة 

 ا   ون اإلعا ة.ل ما  ا  ام  قو  األشخ
ور وبــىل ســنغافورة بــالقوانني الــل تــنص علــو جتــر   تــ  اإلنــا ر وتنفيــذ السياســة احلكوميــة  -54

املتعلقة بتوفري فر  متكافاة للنساءر وخفض عدد السـكا  الـذين يعيشـو  بـدولر وا ـد   اليـوم إىل 
األجـــور بـــني الرجـــال والنســـاء. النصـــفر ورفـــأ املعـــايري الصـــحية. وأشـــارت مـــأ القلـــق إىل التفـــاوت   

 و دومىل سنغافورة توصيات.
ور وبـىل سـلوفينيا بتجـر   تـ  اإلنـا  وبــاللتزام ةظـر التعـذيب. وأشـارت مـأ القلـق إىل عــدم  -55

بــذل أنو جّــد إللغــاء اارســة إرغــام النســاء علــو اة ــوع لختبــارات محــ   بــ  احلصــول علــو عمــ . 
ـــة و  ـــة متتثـــ  أل كـــام النوتوكـــول الختيـــارن لتفا يـــة وشـــجوعىل بنمـــا علـــو إنشـــاء آليـــة وطني  ائيـــة فعوال

مناه ـــة التعــــذيبر وعلـــو اتــــا  التـــدابري الالزمــــة إللغـــاء اارســــة اختبـــارات احلمــــ  املرتباـــة بالعمــــ . 
 و دومىل سلوفينيا توصيات.
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وهنوــحت إســبانيا بنمــا علــو التصــديق علــو النوتوكــول الختيــارن لتفا يــة مناه ــة التعــذيبر  -56
والتفا يــة املتعلقــة وركــز األشــخا  العــدميي اسنســيةر والتفا يــة الدوليــة حلمايــة نيــأ األشــخا  مــن 
الختفـــاء القســـرنر وهنوح ـــا علـــو توجيّّـــا دعـــوة مفتو ـــة إىل املكلفـــني بوليـــات   إطـــار اإلجـــراءات 

عيشــية غــري املحمونــة وغــري اةاصــة للــنظم العامليــة واإل ليميــة. وأعربــىل إســبانيا عــن  لقّــا إزاء األ ــوال امل
 الصحية الل يشكو منّا األشخا  احملرومو  من  ريتّم. و دومىل إسبانيا توصيات.

وأشارت السويد إىل أ   انو  األسرة والقانو  املدا ينصا  علو "احلق   تحديـب" األطفـال  -57
اصـــة   القاـــاعني بـــاللجوء إىل العقـــاب البـــدا. وأفـــادت بـــح  عمالـــة األطفـــال أمـــر شـــائأ   بنمـــا خ

الزراعي وغري الرمسير وبح  أطفال السكا  األصليني ميثلو  نسبة أعلو من غـريهم    لـ . وأضـافىل 
 أ  العديــــد مــــن األطفــــال انقاعــــوا عــــن الدراســــة   ســــن مبكــــرة ل ســــّام   دخــــ  العائلــــة. و ــــدومىل 

 السويد توصيات.
ـــة مناه ـــة التعـــذيب وور وبـــىل تايلنـــد بالتصـــديق علـــو النوتوكـــول الختيـــارن  -58 التفا يـــة لتفا ي

الدولية حلماية نيأ األشخا  مـن الختفـاء القسـرنر وبإنشـاء كـ و مـن أمانـة املظـا  واللجنـة الوطنيـة 
حلقــو  اإلنســا . وهنوــحت احلكومــة علــو جتــر   تــ  اإلنــا ر وعلــو القــوانني املتعلقــة وكافحــة الجتــار 

ـــــة للنســـــاء.باألشـــــخا  وتعقـــــيم النســـــاءر وعلـــــو السياســـــة  ـــــة املتعلقـــــة بتـــــوفري فـــــر  متكافا              احلكومي
 .و دومىل توصيات

ـــة لتعزيـــز  قـــو  املـــرأة عـــن طريـــق تعـــدي  القـــانو   - وأشـــادت تيمـــور -59 ليشـــل بـــاسّود املبذول
ــ  إىل النســاء. ولكنّــا  كــرت أ   اسنــائير وــا أف ــو إىل جتــر   تــ  اإلنــا  واملعا بــة علــو العنــف املوجال

ليشــل بالو ــدة اةاصــة التابعــة  - رائم مــا فتاــىل تُرتكــب بحعــداد كبــرية. وأشــادت أي ــاا تيمــورهــذ  اســ
 للشرطة الوطنية واملعنية بالتحقيق   اسرائم اسنسية. و دومىل توصيات.

ونووهىل ترينيداد وتوباغو بعدة برامإل ترمي إىل تعزيز ومحاية  قو  اإلنسـا  مـن خـالل توعيـة  -60
املسحلة. ونووهىل كذل  باملساعي حلمايـة النسـاء واألطفـال واملـراهقني. وأشـارت ترينيـداد اسمّور  ذ  

وتوباغو إىل التمييز املوجود ضد السكا  األصليني واملنحدرين من أص  أفريقير وأ روت بإنشـاء و ـدة 
 مناه ة التمييز. و دومىل توصية.

جنة الدائمة ل ما  المتثـال للتزامـات إنشاء الل 2012وأشارت أوكرانيا إىل أن  جرم   عام  -61
وشــــجوعىل احلكومــــَة علــــو اتــــا  تــــدابري ر بنمــــا الوطنيــــة والدوليــــة املتعلقــــة ةقــــو  اإلنســــا  وتنفيــــذها
 لالستمرار   تقوية هذ  ا لية. و دومىل أوكرانيا توصيات.

م العدالـــة اسنائيــــة وأ ـــروت اململكـــة املتحـــدة بالتقــــدم احملـــرز فيمـــا يتعلــــق ةظـــر ســـوء املعاملــــة وبنظـــا -62
وال تجاز السابق للمحاكمة. أما بالنسبة للتصديق علو النوتوكول الختيارن لتفا ية مناه ـة التعـذيبر 
فقــد  ثوــىل بنمــا علــو إنشــاء آليــة وطنيــة و ائيــة. وأعربــىل عــن اســتمرار  لقّــا فيمــا خيــص التقيوــَد بالتشــريعات 

الســجو . وشــجوعىل اململكــة املتحــدة علــو اعتمــاد نظــام املتعلقــة ةقــو  الشــعوب األصــلية والكتظــاَ    
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العدالة اسنائية احل ورية وعلو إدراج صـي  لغويـة بشـح  التمييـز اسنسـي والتمييـز القـائم علـو نـوع اسـن    
 الدستور. و دومىل توصيات.

اإلنســا   ور وبــىل الوليــات املتحــدة األمريكيــة بــاللتزام بالتصــديق علــو التفا ــات املتعلقــة ةقــو  -63
دها نظـام العدالـةر أشـارت إىل  وبتعزيز توافر الفر  املتكافاة للنساء. وعلو الرغم مـن اإلصـال ات الـل شّـ
طــول مــدة ال تجــاز  بــ  احملاكمــات وإىل الكتظــا    الســجو . وأشــادت بــاةاوات املتخــذة ملكافحــة 

حايا ومحـــايتّم. ول ظـــىل العمـــ  القســـرن والجتـــار ألغـــراض جنســـيةر وشـــجوعىل علـــو حتديـــد هويوـــة ال ـــ
حمدودية احلقو  الل يتمتأ  ا طالبو اللجوءر مشجوعةا بنما علو إتا ة وصووم علو حنـو عاجـ  إىل التعلـيم 

 واةدمات األساسية. و دومىل توصيات.
النوتوكـــول الختيــارن لتفا يـــة مناه ـــة وألقــىل أوروغـــوان ال ـــوء علــو التصـــديق علـــو كــ و مـــن  -64

ية الدولية حلماية نيأ األشخا  من الختفاء القسرنر و ثوىل علو التصديق علـو التفا التعذيب و
النوتوكول الختيارن امللحق بالعّد الدو  اةـا  بـاحلقو  ال تصـادية والجتماعيـة والثقافيـةر وعلـو 

ة الــل التفا يــة الدوليــة حلمايــة  قــو  نيــأ العمــال املّــاجرين وأفــراد أســرهم. ور وبــىل بالــدعوة املفتو ــ
وجوّتّــا بنمــا إىل املكلفــني بوليــات   إطــار اإلجــراءات اةاصــة العامليــة واإل ليميــةر باعتبارهــا مسشــراا 
             علـــــــو التزامّـــــــا ةقـــــــو  اإلنســـــــا . ونووهـــــــىل بإنشـــــــاء اللجنـــــــة الوطنيـــــــة الدائمـــــــة حلقـــــــو  اإلنســـــــا .

 و دومىل توصيات.
. و ََكــرت وطر مــأ اللتزامــات    ــال  قــو  اإلنســا ور وبــىل اسزائــر وواءمــة اإلطــار القــانوا الــ -65

بشـــك  خـــا  اعتمـــاد  ـــانو  بشـــح  الجتـــار بالبشـــر وتشـــريأ حيمـــي ويعـــزوز وضـــأ املـــرأة. و ـــدومىل اسزائـــر 
 توصيات.

ور وبــىل أنغــول بتنفيــذ تــدابري حلمايــة الالجاــني وضــحايا الســتغالل اسنســي وخاصــة النســاء  -66
حملــرز   مكافحــة الفقــر والجتــار باألشــخا  والباالــةر و  محايــة  قــو  واألطفــال. وأ ــروت بالتقــدم ا

األ ـــدا . وأعربـــىل أنغـــول عـــن  لقّـــا إزاء  ـــروا ال تجـــاز الالإنســـانية ومســـحلة انـــدماج األ ليـــات 
 وخاصة املنحدرين من أص  أفريقي. و دومىل توصيات.

ا يـة مناه ـة التعـذيبر والتفا يـة علو النوتوكول الختيارن لتفور وبىل األرجنتني بالتصديق  -67
الدوليــة حلمايــة نيــأ األشــخا  مــن الختفــاء القســرنر والتفا يــة املتعلقــة وركــز األشــخا  عـــدميي 
اسنســية. و ثوـــىل بنمـــا علــو التصـــديق علـــو التفا يــة الدوليـــة حلمايـــة  قــو  نيـــأ العمـــال املّـــاجرين 

د الـدو  اةـا  بـاحلقو  ال تصـادية والجتماعيـة وأفراد أسرهمر والنوتوكـول الختيـارن امللحـق بالعّـ
. وهنوــحت األرجنتــني بنمــا علــو توفريهــا مســاعدة ا تصــادية  ات عال ــة باأل ــدا  الــل و عــىل   والثقافيــة

 . و دومىل توصيات.2010بوكاف دي  تورو عام 
 ـائير وـا   ور وبىل أس اليا باإلصال ات القانونية األخرية الل أجريىل لتحسني النظام الق -68
. وأعربىل عن اسـتمرار  لقّـا إزاء الظـروا النتقال من نظام  ائم علو التحقيق إىل نظام ا امي ل  

الســائدة   الســجو  وخاصــة مشــكلة الكتظــا ر وإزاء الــنقص   اةــدمات الابيــة املناســبةر وفــ ات 
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 ـاا إزاء اسـتمرار  رمـا  الشـعوب ال تجاز املاوولة  ب  احملاكمة. و الىل إقا ما زالىل تشعر بالقلق أي
األصـــــلية مـــــن احلصـــــول علـــــو اةـــــدمات األساســـــية والتعلـــــيم واةـــــدمات الصـــــحية. و ـــــدومىل أســـــ اليا 

 توصيات.
ور وبىل بربادوف بإنشاء أمانة املظا  واعتنت أ و عملّا يكمو  عمـ  اللجنـة الوطنيـة حلقـو   -69

ــق اإلنســا  الــل تتــابأ تنفيــذ التزامــات بنمــا    ــال   قــو  اإلنســا . وأضــافىل أ  اعتمــاد قــإل منسال
لتصميم السياسات املتعلقة ةقو  اإلنسا  من شحن  أ  يعزز بنيـة نظـام  قـو  اإلنسـا . و َكـرت أ  
التقرير الوطر أ رو باحلاجة إىل سنو تشريأ شام  مناهض للتمييزر ودعىل بنما إىل ال كيز علو اندماج 

 لبناء  تمأ أكثر  ولا. نيأ اجملموعات العر ية واإلثنية
وأ ــروت بلجيكــا بالتقــدم احملــرز منــذ الســتعراض األخــرير ول ســيما   مكافحــة اإلفــالت مــن  -70

العقابر ومكافحة نيأ أشكال التمييزر و رية التعبرير و قو  الاف ر و قـو  املـرأة. ولكـن أعربـىل 
جرميــة  200ملصــادر رمسيــةر ارُتكبــىل عــن  لقّــا إزاء وضــأ النســاء والفتيــات وشــدودت علــو أنــ ر وفقــاا 

 . و دومىل بلجيكا توصيات. 2013و 2009 ت     ق اإلنا  بني عامي 
وأ ـروت النازيـ  بالتقـدم احملـرز للحـدو مـن الفقـر والالمسـاواةر وحتقيـق التعلـيم للجميـأ واملســاواة  -71

يتعرض لـ  املنحـدرو  مـن بني اسنسنير ومنأ العنف املمارف    ق النساء. و الىل إ  التمييز الذن 
أصــ  أفريقـــي وفاــة الســـكا  األصــليني مـــا زال يشــكو  حتـــدياار وإنــ  ل يوجـــد أن نــصو  ـــانوا يت ـــمن 
تعريفــاا ألعمــال التمييــز العنصــرن. وشــدودت النازيــ  علــو توصــيتّا الســابقة الــل تــدعو فيّــا بنمــا إىل 

ت عــــن الســــ اتيجيات املتوبعــــة . واستفســــر 169التصــــديق علــــو اتفا يــــة منظمــــة العمــــ  الدوليــــة ر ــــم 
لتســـجي  أطفـــال الســـكا  األصـــليني واملّـــاجرين والالجاـــني عنـــد الـــولدة. و ثوـــىل النازيـــ  بنمـــا علـــو 
اعتمــاد تشــريأ بشــح   قــو  الافــ  واملراهــقر وعلــو محايــة املثليــات واملثليــني ومزدوجــي امليــ  اسنســي 

 توصيات.ومغايرن اووية اسنسانية واملتحولني جنسياا. و دومىل 
الذن ينصو علو اعتبار  ت  املرأة علو يد زوجّا  82/2013وأشادت كندا بصدور القانو   -72

جرمية ويعا ب مرتكيب أعمال العنف ضدو النساء. ور وبىل أي اا بتنفيذ نظـام العدالـة اسنائيـة احل ـورية 
 اسديدر وشجوعىل بنما علو تنفيذ    ك  أحناء البلد. و دومىل كندا توصيات.

وأ ــروت شــيلي بالتقــدم الــذن أ رزتــ  بنمــار ول ســيما   ســبي  إقــاء العنــف املمــارف    ــق  -73
املرأةر إ   امىل مثالا بتجر   ت  اإلنا . ول ظىل استحدا  نظام العدالة اسنائية احل ورية واعتمـاد 

أل ـدا  تشريعات بشح   قو  الشعوب األصـلية. وأضـافىل أنـ  ينبغـي أ  يكـو  انـدماج األطفـال وا
 اةارجني عن القانو  من األولويات. و دومىل شيلي توصيات.

وأثنىل الصني علو بنما لقيامّا بتعزيز آليات  قو  اإلنسا ر وتدريب العاملني   السجو   -74
علو   ية التعذيبر وحتسني إ امة العدل بف   برنـامإل امليسوـرين الق ـائينير وتـوفري الـدعم القـانوار 

سنير وزيادة تو يـف النسـاء ومحايـة  قّـن   نملخصصة للتعليمر وتعزيز املساواة بني اسوزيادة املوارد ا
 التعليمر ومحاية  قو  األطفال واألشخا   ون اإلعا ة. و دومىل الصني توصيات.
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شــدودت كولومبيــا علــو التــزام بنمــا ةقــو  اإلنســا  وعلــو مســاعيّا لتنفيــذ التوصــيات املنبثقــة عــن  -75
لر ول سيما فيما خيـص محايـة الفاـات ال ـعيفة واحلصـول علـو الرعايـة الصـحية. وأ اطـىل الستعراض األو 

 و دموىل كولومبيا توصيات.علماا خباة العم  املعنية باملنحدرين من أص  أفريقي. 
النوتوكـــول وشـــدودت كوســـتاريكا علـــو التقـــدم الـــذن  ققتـــ  بنمـــا ول ظـــىل التصـــديق علـــو  -76

التعــذيب وعلــو التفا يــة الدوليــة حلمايــة نيــأ األشــخا  مــن الختفــاء الختيــارن لتفا يــة مناه ــة 
ــذت ملواءمــة تشــريعا ا احملليــة مــأ اللتزامــات الدوليــةر وطلبــىل  القســرن. وأ ــروت بــح  بعــض التــدابري ات 
 معلومـــات إضـــافية عـــن اللجنـــة املكلفـــة برصـــد التقيـــد باللتزامـــات املعقـــودة    ـــال  قـــو  اإلنســـا .

 يات.و دومىل توص
وألقىل كوبا ال وء علو عملية إعـداد التقريـر الـوطر الـل شـاركىل فيّـا احلكومـة واملسسسـات  -77

األكادمييــــة واةــــناء واجملتمــــأ املــــدا. وأ ــــرت بالتقــــدم احملــــرز   تنفيــــذ اةاــــة الوطنيــــة ملنــــأ الســــتغالل 
املتمثــ    خفــض اسنســير وحتقيــق املســاواة بــني اسنســنير وإصــالد نظــام الســجو ر وبلــو  اوــدا 

 نسبة األشخا  الذين يعيشو  بح   من دولر   اليوم إىل النصف. و دومىل كوبا توصيات.
املغرب وا اتذت  احلكومة من تـدابري مسسسـية وتشـريعية لتنفيـذ اإلطـار الكفيـ  بتعزيـز  ور وب -78

ة وطنية حلظر التعذيبر  قو  اإلنسا  ومحايتّار وا    ل  تو يد السن القانونية للزواجر ووضأ آلي
 واعتماد  انو  ينص علو استحدا  نظام شام  حلماية الاف ر وإنشاء محوم ل حايا الجتار.

 2010ورداا علــــو األســــالة املرســــلة مقــــدماار  أفــــاد وفــــد بنمــــا بــــح  احلكومــــة تقــــوم منــــذ عــــام  -79
وزيــادة ا ــ ام  قــو  بإصــالد الســجو  مــن أجــ  تفيــف الكتظــا  فيّــار وتــدريب العــاملني فيّــار 

اإلنسا  املكفولة للمحتجزين. ووـذا الغـرضر أعيـد فـتح أبـواب أكادمييـة التحهيـ     ـال السـجو    
ر وحتسوــنىل  ــروا عمــ  مــو وفي الســجو . وأضــاا أ  احلكومــة ملتزمــة كــذل  باعتمــاد 2011عـام 

  انو  لتعزيز الكفاءة املّنية  ات الصلة وصلحة السجو .
  املائة من املدانني احملرومني من  ريتّمر وجيرن  اليـاا  45ااث ر جرم تصنيف وعلو حنو  -80

فصـــ  احملتجـــزين الـــذين ينتظـــرو  حمـــاكمتّم عـــن احملتجـــزين املـــدانني. ومـــأ أ  احلكومـــة تـــدرع أ  بنـــاء 
الســجو  لــن حيــ و و ــد  مشــاك  النظــامر فّــي تعتــن أ  حتســني البنيــة التحتيــة للســجو  أمــر ضــرورن 

 ــ ام  قــو  اإلنســا  املكفولــة للمحتجــزين. و  هــذا الصــددر ســيفتح ســجن "نويفــا جويــا" ل ــما  ا
 حمتجز. 5 000اسديد أبواب   ريباا وهو يتسأ ملا يزيد علو 

وبالنسبة للنساء احملرومـات مـن احلريـةر أجـرت احلكومـة تشخيصـاا اعتمـدت فيـ  منظـوراا يراعـي نـوع  -81
مإل خـا  ملسـاعدة النسـاء اللـوايت يعشـن خلـف الق ـبا . و   الـة اسن  واحلقو ر فقامـىل بتصـميم برنـا

 .احملتجزين األ دا ر أولىل احلكومة األولوية ملنحّم الرعاية الشاملة وحتسني البنية التحتية
وفيمــــا خيــــص  قــــو  الشــــعوب األصــــليةر تعمــــ  احلكومــــة علــــو وضــــأ خاــــة إمنائيــــة شــــاملة  -82

اـة وــا ثالثـة مكوونـات: وهـي املكـو  السياسـي واملكــو  بالتشـاور مـأ سـلاات الشـعوب األصـلية. واة
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ال تصـــــادن واملكـــــو  الجتمـــــاعي. ويرمـــــي املكـــــوو  السياســـــي إىل تعزيـــــز البـــــ  والســـــلاات التقليديـــــة 
للشــعوب األصــلية. ويســعو املكــوو  ال تصــادن إىل التخفيــف مــن مســتويات الفقــر وحتســني األوضــاع 

جّا وبناها ال تصادية التقليدية. أما احملور الجتماعي فيسعو نتاإ تصادية للشعوب األصلية بتعزيز ال
إىل تنفيذ برامإل حمدودة لتحسني مسـتوم التعلـيم والثقافـة والصـحة واإلسـكا  والبنيـة التحتيـة   أراضـي 

 الشعوب األصلية.
           أمــــا فيمــــا خيــــص تنفيــــذ نظــــام العدالــــة اسنائيــــة  احل ــــوريةر فسيتســــأ ناــــا  تابيقــــ    أيلــــول/ -83

ليشم  دائرة   ائية ثالثة من أص  أربأ دوائر. ومـن املفـ ض أ  يكـو  النظـام سـارياا     2015سبتمن 
. وةســب اإل صــاءات الرمسيــةر اخنف ــىل مــدة اإلجــراءات 2016كـ  أحنــاء البلــد ةلــول أيلول/ســبتمن 

 املائــة كمــا خــفو اللجــوء إىل   63الق ــائية الــل تعتمــد نظــام العدالــة اسنائيــة احل ــورية اسديــد بنســبة 
   املائة. 70-60احلب  ال تياطي بنسبة 

وفيمــا خيــص األســالة والتوصــيات املتعلقــة بالتــدابري املتوخــذة للتخفيــف مــن العنــف املمــارف    -84
 ق املرأةر  امىل بنما بوضأ  واعد وخاط وسياسات وبرامإل لتـوفري املسـاعدة للنسـاء اللـوايت يتعرضـن 

 ف أشكال .للعنف وختل
وتقوم املراكز الشاملة للتوجي  والرعايةر التابعة لوزارة التنمية الجتماعيةر بتقد  الرعاية اجملانية  -85

والشاملة واملتخصصةر واإلرشاد النفسي الجتماعير واملشـورة القانونيـة. كمـا أ  املعّـد الـوطر للمـرأة 
ساء من ضحايا العنف املنز  وسائر أشكال العنـف يوفور أي اا الدعم النفسي الجتماعي والقانوا للن

عـن طريــق فريـق متعــدد التخصصـات. كمــا أنشـاىل شــبكات حمليـة ملكافحــة العنـف ضــد املـرأةر بف ــ  
الـــدعم الـــذن تلقـــا  العديـــد منّـــا مـــن كيانـــات تابعـــة ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة. وخ ـــأ أي ـــا مو فـــو  

فني الــذين يتعــاملو  مــأ النســاء ال ــحايا واسنــاة يعملــو    اسّــاز الق ــائي للتــدريبر وخاصــة املــو 
 املزعومني.

وشــدود الوفــد علــو  يــام بنمــا بتنفيــذ سياســة عامــة بشــح  تــوفري فــر  متكافاــة للنســاء. وجيــرن  -86
     اليــاا إعــداد خاــة مشــ كة بــني عــدة مسسســاتر وشــاركة واســعة مــن اجملتمــأ املــدار مــن أجــ  تنفيــذ 

 هذ  السياسة.
وية النظام اإل صائي وحتديث  مأ مراعـاة املنظـور اسنسـاار ونـُفوـذت مشـاريأ معنيـة وجارم تق -87

 .بشسو  الريفيات تتيح الوصول إىل املشورة والتدريب والقروض بغية تعزيز التمكني ال تصادن
وأعربىل بنما عـن شـكرها للوفـود الـل  ـدومىل بـرود منفتحـة وبنـاءة مـداخالت بشـح  الق ـايا  -88

 اجملتمأ الدو  وتتعلق ةقو  اإلنسا  املكفولة لشعب   جلسة التحاور.الل  مو 
علـــو تنفيـــذ التوصـــيات الـــل  2010و  اةتـــامر أفـــاد الوفـــد بـــح  احلكومـــة تعكـــف منـــذ عـــام  -89

ــد الوفــد  ــدداا التــزام  تلقتّــا خــالل الســتعراض األول املتعلــق  ــا. وأ ــرو بــح  العمــ    ينتــ ق بعــد. وأكو
اية  قو  اإلنسا . وستوفور التوصيات املقدومـة خـالل السـتعراض الـدورن الشـام  الثـاا احلكومة ةم
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التوجي  والدعم لتعزيز ثقافة التعاي  والتفاهمر وهي تشكو   جر األسـاف للنّـوض ةقـو  اإلنسـا ر 
 وتساهم   تعزيز الدميقراطية   بنما.

  
 **االستنتاجات والتوصيات -ثانياا  

 
                   التوصتتتتتتيات التتتتتتواردة أدنتتتتتتاج التتتتتتتي وهتتتتتتد م   تتتتتتال  جلستتتتتتة التحتتتتتتاور و تتتتتتيدرستتتتتت  بنمتتتتتتا  -90

 تحظى بتأييد ا:
بشتتأن  169النظتتر  تتي الت تتديق علتتى اتفاويتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة روتت   90-1

الشعوب األصلية والقبلية  ي البلدان المستتقلة أو  تي االناتمال هلي تاي وبيترو مستتعدة 
 )بيرو(؛ذا ال دد مع بنما لمشاطرة تجربت ا  ي  

 )شيلي(؛ 169اتفاوية منظمة العمل الدولية رو   الت ديق على 90-2
الت تتتتديق علتتتتى البروتويتتتتو  اال تيتتتتاري الملحتتتتق بالع تتتتد التتتتدولي ال تتتتا   90-3

 بالحقوق االوت ادية واالجتماعية والثقا ية )البرتغا (؛
التتتتدولي ال تتتتا  البروتويتتتتو  اال تيتتتتاري الملحتتتتق بالع تتتتد الت تتتتديق علتتتتى  90-4

 )هسبانيا(؛ بالحقوق االوت ادية واالجتماعية والثقا ية
مواصتتتلة ج ود تتتا الراميتتتة هلتتتى تنفيتتتذ اتفاويتتتة منا اتتتة التعتتتذيب تنفيتتتذاا يتتتامالا  90-5

 )هندونيسيا(؛
مواءمتتتة تشتتتريعات ا الوطنيتتتة بالظامتتتل متتتع نظتتتال رومتتتا األساستتتي للمحظمتتتة  90-6

 الجنائية الدولية )الجبل األسود(؛
مواءمتتتة تشتتتريعات ا الوطنيتتتة بالظامتتتل متتتع نظتتتال رومتتتا األساستتتي للمحظمتتتة  90-7

 )سلو ينيا(؛ الجنائية الدولية
 تتي القتتوانين الوطنيتتة  نظتتال رومتتا األساستتي للمحظمتتة الجنائيتتة الدوليتتة هدمتتا  90-8

 )البرتغا (؛
مواءمتتتة تشتتتريعات ا الوطنيتتتة متتتع نظتتتال رومتتتا األساستتتي للمحظمتتتة الجنائيتتتتة  90-9

والحر  بشتظل  تا  علتى هدمتا  األحظتال الاللمتة للتعتاون تعاونتاا يتامالا متع الدولية، 
المحظمتتتة عنتتتدما يتعلتتتق األمتتتر بتتتالتحقيق  تتتي جتتترائ  اإلبتتتادة الجماعيتتتة والجتتترائ  ضتتتد 

 اإلنسانية وجرائ  الحرب وبمقاضاة مرتظبي ا  ي محايم ا الوطنية )هسبانيا(؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   حُترر الستنتاجات والتوصيات. **
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متة تشتريعات ا وسياستات ا الوطنيتة ات اذ جميتع التتدابير الاللمتة لاتمان مواء 90-10
اتفاويتتة القاتتاء علتتى جميتتع أشتتظا  التمييتتز ضتتد متتع االلتزامتتات المن تتو  علي تتا  تتي 

 ، وتو ير التمويل الظا ي للمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ  ذا اإلطار )ناميبيا(؛المرأة
تعزيز الج ود المبذولة لامان صون حقوق الطفل على النحو المحدد  ي  90-11
 ية حقوق الطفل وبروتويولي ا اال تياريين )هيطاليا(؛اتفاو
اعتمتتتتاد تشتتتتريع يتتتتو  ر حمايتتتتة شتتتتاملة لحقتتتتوق األطفتتتتا  والمتتتترا قين )الجبتتتتل  90-12

 األسود(؛
مواصلة الج ود المبذولة إلصدار وانون يو ر حمايتة شتاملة لحقتوق الطفتل  90-13

 )بيرو(؛
         ز حمايتتة حقتتوق الطفتتل، النظتتر  تتي تعتتديل أحظام تتا القانونيتتة لاتتمان تعزيتت 90-14

 وال سيما بر ع السن القانونية للعمل  ي القطاع الزراعي وال دمة المنزلية )تايلند(؛
هلغتتاء الحظتت  الدستتتوري التتذي يجيتتز ر تتى التجنتتيس علتتى أستتا  اإلعاوتتة  90-15

 البدنية و/أو العقلية )المظسيك(؛
 )باراغواي(؛ية لمنع التعذيب ليادة التدابير المت ذة لتقوية اآللية الوطن  90-16
االنت اء من هعداد واعتماد اآللية الوطنية الووائية لمنا اتة التعتذيب وغيترج  90-17

متتتن ضتتتروب المعاملتتتة الستتتيكة، عمتتتالا بأحظتتتال البروتويتتتو  اال تيتتتاري التفاويتتتة منا اتتتة 
 (؛المملظة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةالتعذيب )

آلية وطنية لمنع التعذيب، بما يتفق مع أحظال البروتويو  اال تيتاري وضع  90-18
 التفاوية منا اة التعذيب )البراليل(؛

تعزيتتتز نظتتتال رصتتتد التوصتتتيات الدوليتتتة بتتتتو ير متتتوارد يا يتتتة للجنتتتة الوطنيتتتة  90-19
 الدائمة لتاطلع بم مت ا )باراغواي(؛

 األطفا  )أنغوال(؛وضع آلية إلنشاء نظال  عا  يعنى بحماية  90-20
وضتتتع مؤشتتترات لحقتتتوق اإلنستتتان باعتبار تتتا أداة تستتتم  بتقيتتتي  النظتتتر  تتتي  90-21

 )البرتغا (؛السياسات الوطنية لحقوق اإلنسان بمزيد من الدوة واالتساق 
مواصتتتتلة الج تتتتود الراميتتتتة هلتتتتى تعزيتتتتز حقتتتتوق األطفتتتتا  و اصتتتتة األطفتتتتا   90-22

ا  ذوي اإلعاوتتتتة واألطفتتتتا  الم تتتتابين المنتمتتتتين هلتتتتى  كتتتتة الستتتتظان األصتتتتليين واألطفتتتت
 )أويرانيا(؛ فيرو  نقص المناعة البشرية/اإليدلب

 تقدي  تقارير ا المتأ رة هلى  يكات المعا دات )غانا(؛ 90-23
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 تقدي  تقارير ا المتأ رة هلى  يكات المعا دات ذات ال لة )سيراليون(؛ 90-24
 ليشتي(؛ - المرأة )تيمور تعزيز الج ود المبذولة حالياا للن وض بحقوق 90-25
تتتتدعي  المؤسستتتتات الناشتتتطة  تتتتي مجتتتا  حقتتتتوق المتتترأة، وتنظتتتتي  أنشتتتتطة  90-26

 التدريب والتوعية وهذياء الوعي  ي  ذا المجا  )أوروغواي(؛
مواصلة العمل على سياستت ا الوطنيتة المعنيتة بتتو ير  تر  متظا كتة للنستاء  90-27

 العامة )نيظاراغوا(؛بغية تعزيز مشاريت ن وحاور ن  ي األنشطة 
النظتتر  تتي مراجعتتة ووانين تتا المتعلقتتة بالعمتتل متتن أجتتل معالجتتة التفتتاوت  تتي  90-28

األجتتور بتتين النستتاء والرجتتا  وولتتة الفتتر  المتاحتتة التتتي تستتم  للمتترأة العاملتتة بشتتغل 
 المناصب القيادية ومناصب صنع القرار )الفلبين(؛

بتين الجنستتين باتمان تظتتا ؤ  ات تاذ مزيتتد متن ال طتتوات لتحقيتق المستتاواة 90-29
 الفر   ي أماين العمل )سنغا ورة(؛

مواصتتتلة المستتتاعي لتعزيتتتز شتتتغل المتتترأة لمناصتتتب صتتتنع القتتترار علتتتى وتتتدل  90-30
 المساواة مع الرجل )رواندا(؛

اعتماد سياسات عامة من شأن ا أن تحق ق المشارية السياستية واالوت تادية  90-31
 )شيلي(؛التامة للنساء  ي المجتمع البنمي 

 طتتوات لزيتتادة مشتتارية المتترأة  تتي الحيتتاة السياستتية، بمتتا  تتي ذلتتك  ات تتاذ 90-32
 عن طريق ات اذ تدابير العتماد هجراءات هيجابية أو نظال الح ص )يوستاريظا(؛

مواصلة المبادرات الرامية هلى تعزيز مشارية المرأة، ومواصتلة الج تود المبذولتة   90-33
 نساء الشعوب األصلية )هيوادور(؛سيما بين  لمحو األمية وال

ضتتمان المستتاواة بتتين جميتتع األطفتتا   تتي المعاملتتة وعتتدل التمييتتز ضتتد    90-34
ب رف النظر عن انتمائ   اإلثنتي، بمتا  تي ذلتك تظتا ؤ الفتر  لتلقتي التعلتي  للمرحلتة 

 نفس ا )ناميبيا(؛
هيتالء  مواصلة الج ود المبذولة لمظا حة التمييز  ي جميع المجاالت، متع 90-35

 عناية  اصة للفكات الاعيفة )نيظاراغوا(؛
اعتمتتاد هطتتار تشتتريعي لمظا حتتة العن تترية والتمييتتز، وتنفيتتذ سياستتات عامتتة  90-36

 تربوية واجتماعية واوت ادية للت دي للتمييز ) رنسا(؛
اعتمتتاد تشتتريع يحظتتر التمييتتز أيتتاا يانتت  أستتبابن ومتتن بين تتا االنتمتتاء العروتتي  90-37

 (؛واإلثني )غانا
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هصتتتدار تشتتتريع شتتتامل منتتتا ى للتمييتتتز يحظتتتر التمييتتتز أيتتتاا يانتتت  أستتتبابن  90-38
 )البراليل(؛

ضمان توا ق تشريعات ا مع التزام ا بتحقيق المساواة وحظر التمييز، وذلك  90-39
 بات اذ جملة تدابير من بين ا حظر التمييز القائ  على التوجن الجنسي )يندا(؛

شتتاملة منا اتتة للتمييتتز تحظتتر التمييتتز أيتتاا يانتت   اعتمتتاد وتنفيتتذ تشتتريعات 90-40
أستتبابن، بمتتا  تتي ذلتتك التمييتتز القتتائ  علتتى االنتمتتاء العروتتي واإلثنتتي والتوجتتن الجنستتي 

 وال وية الجنسانية )أيرلندا(؛
اعتمتتاد تشتتريعات شتتاملة لمنا اتتة التمييتتز، بمتتا  تتي ذلتتك التمييتتز القتتائ  علتتى  90-41

 ) ولندا(؛ التوجن الجنسي وال وية الجنسانية
اعتماد تشريعات لحظر أعما  التمييز القائمة على أستا  التوجتن الجنستي  90-42

المثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل وال ويتتة الجنستتانية، وات تتاذ تتتدابير لتعزيتتز حقتتوق 
 )شيلي(؛الجنسي ومغايري ال وية الجنسانية والمتحولين جنسياا ومنع التمييز ضد   

القاتتائية واإلداريتتة الاللمتتة لاتتمان التحقيتتق  تتي الحتتاالت  ات تتاذ التتتدابير 90-43
التتتي يتعتترض  ي تتا أحتتد األشتت ا  لمعاملتتة تمييزيتتة علتتى يتتد متتو فين مظلفتتين ب نفتتاذ 

المثليتتتتات والمثليتتتتين القتتتتانون والمعاوبتتتتة علي تتتتا ب تتتتورة  عالتتتتة، وال ستتتتيما  يمتتتتا ي تتتتص 
 )األرجنتين(؛جنسياا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري ال وية الجنسانية والمتحولين 

هدرا  التوجتتن الجنستتي وال ويتتة والتعبيتتر الجنستتانيين  تتي األستتباب التتتي يهحظتتر  90-44
 التمييز على أساس ا )أوروغواي(؛

تعزيتتتتتز الج تتتتتود المبذولتتتتتة لحمايتتتتتة حقتتتتتوق الشتتتتتعوب األصتتتتتلية واألشتتتتت ا   90-45
الم تتمةمة   ي تتاا المنحتتدرين متتن أصتتل أ ريقتتي بات تتاذ جملتتة تتتدابير من تتا اعتمتتاد البتترام  

 للحد  من الفقر والتمييز اللذين تعاني من ما  ذج الفكات وتعزيز ا )ألمانيا(؛
تظثيتتف مستتاعي ا للت تتدي للتمييتتز بغيتتتة ضتتمان تمتتتع الستتظان األصتتتليين  90-46

والمنحتدرين متتن أصتتل أ ريقتتي تمتعتتاا يتامالا بحقتتوو   االوت تتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة 
 العالمي لحقوق اإلنسان )ترينيداد وتوباغو(؛ المظر سة  ي اإلعالن

المستتتتاواة  تتتتي التمتتتتتع بتتتتالحقوق مثتتتتل الحتتتتق  تتتتي التعلتتتتي  وال تتتتحة  ضتتتتمان 90-47
والمشارية السياسية وهوامة العد  واندما  السظان األصليين والمنحدرين متن أصتل أ ريقتي 

  ي سوق العمل )أوروغواي(؛
ا تتتتدابير التوعيتتتة والتثقيتتتف  اتتتالا عتتتن ات تتتاذ جميتتتع التتتتدابير الاللمتتتة بمتتتا  ي تتت  90-48

 التدابير التشريعية بغية هن اء التمييز الذي يتعرض لن البنميون من أصل أ ريقي )ناميبيا(؛
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تظثيتتتتتف الج تتتتتود لاتتتتتمان هحقتتتتتاق حقتتتتتوق اإلنستتتتتان المظفولتتتتتة للستتتتتظان  90-49
 )رواندا(؛ المنحدرين من أصل أ ريقي

اندماَ  البنميين وسائر المنحتدرين متن هنفاذ القوانين التي تظفل بقدر أيبر  90-50
 أصل أ ريقي ومشاريَت   االجتماعية االوت ادية )سيراليون(؛

مواصلة اعتماد التتدابير التشتريعية والتتدابير المت تلة بالسياستات متن أجتل  90-51
 مظا حة التمييز العن ري الذي يتعرض لن المنحدرون من أصل أ ريقي )الجزائر(؛

ت عامة ترمي هلى هدما  المنحدرين من أصل أ ريقتي هدماجتاا  اعتماد سياسا 90-52
 يامالا، وتنطوي على تدابير لمنع الوص  والتمييز العن ري ويرج األجانب )شيلي(؛

ات تتتاذ تتتتدابير مناستتتبة علتتتى صتتتعيد التشتتتريعات والسياستتتات العامتتتة لغتتترض  90-53
مظا حتتتتة   االستتتتتمرار  تتتتي تعزيتتتتز حقتتتتوق البنميتتتتين المنحتتتتدرين متتتتن أصتتتتل أ ريقتتتتي و تتتتي

 العن رية ويرج األجانب )يولومبيا(؛
هصتتتدار وتتتوانين منا اتتتة للتمييتتتز تحمتتتي بشتتتظل أ اتتتل حقتتتوق مجتمعتتتات  90-54

 السظان األصليين )سيراليون(؛
ليتتتادة الج تتتود والمتتتوارد متتتن أجتتتل تقلتتتيص الفجتتتوة القائمتتتة بتتتين الستتتظان  90-55

 حية والتعلي  والتنمية األصليين وسائر البنميين على صعيد االستفادة من ال دمات ال
 ليشتي(؛ - االوت ادية )تيمور

اعتمتتتاد تتتتدابير لظتتتب  متتتا يتعتتتر ض لتتتن األشتتت ا  المحرومتتتون متتتن حريتتتات    90-56
 المدنية من سوء معاملة على يد ضباط الشرطة )غانا(؛

ات تتتاذ  طتتتوات إلن تتتاء االيتظتتتاال  تتتي مرا تتتق االحتجتتتال عتتتن طريتتتق جملتتتة  90-57
متتتن الع تتتد  10بالمتطلبتتتات المن تتتو  علي تتتا  تتتي المتتتادة  تتتتدابير من تتتا ضتتتمان التقي تتتد

القواعتد النموذجيتة التدنيا لمعاملتة  الدولي ال ا  بتالحقوق المدنيتة والسياستية وتطبيتق
 )ألمانيا(؛السجناء 

تعزيز الج ود الرامية هلى ت فيف االيتظاال  تي الستجون، والبحتا  اصتة  90-58
 المرا قين ) ولندا(؛عن تدابير غير احتجالية بديلة  ي حالة 

 طتتتتوات لتحستتتتين األحتتتتوا  المعيشتتتتية العامتتتتة للستتتتجناء مواصتتتتلة ات تتتتاذ  90-59
 )أستراليا(؛

مواصتتلة ات تتاذ تتتدابير الحتتترال وحمايتتة حقتتوق المحتجتتزين ويتترامت   اإلنستتانية  90-60
 )ال ين(؛
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مواصتتلة تنفيتتذ عمليتتة هصتتال  الستتجون باالستتتناد هلتتى الريتتائز التتثال  التتتي  90-61
  ا الحظومة )يوبا(؛حددت
 مواصلة هنفاذ القوانين لمظا حة العنف والتمييز ضد المرأة ) رنسا(؛ 90-62
ات تتاذ تتتدابير هضتتا ية لحمايتتة ضتتحايا العنتتف المنزلتتي وذلتتك بتنفيتتذ تشتتريعات ا   90-63

 ب ورة  عالة )جورجيا(؛
ائمتتتة، تعزيتتتز حمايتتتة ضتتتحايا العنتتتف المنزلتتتي متتتن النستتتاء ب نفتتتاذ التشتتتريعات الق  90-64

وهجتتراء التحقيقتتات الاللمتتة ومعاوبتتة الجنتتاة، وهنشتتاء عتتدد يتتاف متتن المتت وي، وتتتو ير حمايتتة 
 الشرطة )ألمانيا(؛

الذي ينص  على تجري  العنف ضد المترأة  82/2013تطبيق القانون رو   90-65
 ب رامة ودون تأ ير)غانا(؛

         عة ب تبتتتاع ات تتتاذ جميتتتع التتتتدابير الاللمتتتة لاتتتمان القيتتتال علتتتى وجتتتن الستتتر  90-66
، التتتذي يعاوتتتب علتتتى أعمتتتا  العنتتتف الممارستتتة  تتتي حتتتق المتتترأة، 82/2013القتتتانون 

 بالئحة تنفيذية، وضمان وضع البروتويوالت الظفيلة ب نفاذج بشظل سلي  )بلجيظا(؛
ضمان التنفيذ السريع والفعا  للتشتريعات متن أجتل هن تاء العنتف الممتار   90-67

 )سلو ينيا(؛ ي حق المرأة 
مواصلة الج ود المبذولتة لمظا حتة العنتف ضتد المترأة بتعزيتز التنستيق بتين  90-68

المؤسستتات، متتا يستتم  بفتترض عقوبتتات  عالتتة علتتى مرتظبتتي جتترائ  العنتتف ضتتد المتترأة 
 وتقدي  مساعدة شاملة هلى الاحايا من النساء )هسبانيا(؛

لتى العنتف ضتد ات اذ تدابير لامان هنفاذ التشريعات الرامية هلى القاتاء ع 90-69
 المرأة بشظل  عا ، بما  ي ذلك هجراء تحقيقات شاملة ومقاضاة الجناة )يندا(؛

ات تتاذ مزيتتتد متتتن التتتدابير لمنتتتع وتتتتل النستتتاء علتتى يتتتد شتتتريائ ن، ومقاضتتتاة  90-70
 الجناة، وهذياء الوعي ب ذج القاية )يندا(؛

يتتتتتة إلجتتتتتراء تنفيتتتتتذ التشتتتتتريعات القائمتتتتتة تنفيتتتتتذاا  عتتتتتاالا، وتتتتتتو ير متتتتتوارد يا  90-71
 التحقيقات ومعاوبة مرتظبي جرائ  العنف ضد المرأة )شيلي(؛

جميتع التتدابير المناستبة للقاتاء ستريعاا علتى جميتع أشتظا  العنتف ضتد  ات اذ 90-72
 المرأة والطفل بما  ي ا أعما  اإلساءة واإل ما  التي يتعرض ل ا األطفا  )البرتغا (؛

العنف القائ  على نوع الجنس، واالتجار ات اذ مزيد من التدابير لمظا حة  90-73
 بالنساء والفتيات، واالستغال  الجنسي )أويرانيا(؛
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القااء على جميع أشظا  العنتف ضتد األطفتا  باعتمتاد تشتريعات مناستبة  90-74
 وضمان تنفيذ ا )سلو ينيا(؛

حظر العقاب البدني المنز  باألطفا  حظراا صريحاا، أياا يان شتظلن وستياون  90-75
بمتتا  تتي ذلتتك دا تتل المنتتز ، وهلغتتاء صتتالحية صالتأديتتبص المن تتو  علي تتا  تتي وتتانون 

 األسرة والقانون المدني )السويد(؛
تعزيتتتتز تتتتتوا ر ال تتتتدمات المت   تتتتة المتاحتتتتة لاتتتتحايا العمتتتتل القستتتتتري  90-76

واالتجار ألغتراض جنستية، وذلتك بمشتارية المجتمتع المتدني وعتن طريتق جملتة تتدابير 
دوق الم  ةص لمساعدة الاحايا على النحو المطلوب بموجب من ا استحدا  ال ن

 القانون )الواليات المتحدة األمريظية(؛
ات تاذ التتدابير المناستتبة إلن تاء العمالتتة غيتر القانونيتة لسطفتتا  ولتيس أول تتا  90-77

 شأناا عمالة أطفا  السظان األصليين )السويد(؛
ستتتاء، بشتتتن  حمتتتالت للتثقيتتتف تعزيتتتز مظا حتتتة االتجتتتار بالبشتتتر و اصتتتة الن 90-78

 )هيطاليا(؛ والتوعية وتحسين تدابير الدع  المتاحة للاحايا
المتوارد متن أجتل االستتمرار  تي تتو ير المتوارد البشترية الظا يتة وغير تا متن  90-79

 لى مظا حة االتجار بالبشر )الفلبين(؛هبرامج ا الرامية 
 )رومانيا(؛ ات اذ التدابير الاللمة لامان استقال  القااء 90-80
مواصتتلة ج ود تتا  تتي ستتبيل تعزيتتز استتتقال  القاتتاء علتتى ال تتعيدين القتتانوني   90-81

 والتنفيذي )بلجيظا(؛
مواصتتلة اإلصتتالحات الراميتتة هلتتى تقييتتد اللجتتوء هلتتى الحتتبس االحتيتتتاطي،  90-82

 وتنفيذ نظال جنائي موح د ) رنسا(؛
ل وبتتل المحايمتتة وللت فيتتف ات تتاذ ال طتتوات الاللمتتة إلن تتاء االحتجتتال الطويتت  90-83

متتن االيتظتتاال  تتي الستتجون، ومتتن بين تتا ليتتادة عتتدد جلستتات المحتتاي  المعقتتودة أستتبوعياا 
وتنفيذ جميع اإلصالحات المعلقة الواجب هد ال تا علتى نظتال العدالتة  )الواليتات المتحتدة 

 األمريظية(؛
المملظتتتة )تطبيتتتق نظتتتال العدالتتتة  الجنائيتتتة الحاتتتورية  تتتي جميتتتع أنحتتتاء بنمتتتا   90-84

 (؛المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
مواصلة التوسع  ي تطبيق نظال العدالة الجنائية الحاتورية الجديتد ليشتمل  90-85

 المقاطعات والدوائر التي ل  يطبةق  ي ا النظال بعد )أستراليا(؛
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اء البلد االستمرار  ي تطبيق نظال العدالة الجنائية الحاورية  ي جميع أنح 90-86
 بما يامن وحدة اإلجراءات الجنائية لجميع السظان )شيلي(؛

مواصتتتلة اإلجتتتراءات التتتتي تستتتم  بالتعجيتتتل  تتتي محايمتتتة المحتجتتتزين متتتع  90-87
الحتتر  علتتى تتتو ير جميتتع الاتتمانات، وبتحستتين األحتتوا  المعيشتتية لنتتزالء الستتجون 

 )هسبانيا(؛
 بالمعايير الدولية )شيلي(؛الحر  على التزال القااء الجنائي لسحدا   90-88
تعزيتتتز التتتتدابير الاللمتتتة لمظا حتتتة ه تتتالت المستتتؤولين عتتتن األحتتتدا  التتتتي  90-89

 )األرجنتين(؛ من العقاب 2010ووع   ي بويا  ديل تورو عال 
ات اذ التدابير اإلدارية والمالية والتشريعية وتدابير التوعية التي تظفل الحق  90-90

السظان األصليين أو ذوي األصو  األ ريقيتة المقيمتين  تي  ي تسجيل والدات أطفا  
 المناطق الريفية )المظسيك(؛

 ات اذ تدابير لامان تسجيل مواطني ا عند الوالدة )رومانيا(؛ 90-91
تظثيف ج ود ا الراميتة هلتى ضتمان تستجيل الجميتع عنتد التوالدة، و اصتة  90-92

 يفية )تايلند(؛األطفا  والمرا قين الذين يعيشون  ي المناطق الر 
احتتتترال التزامات تتتا الدوليتتتة  تتتي مجتتتا  حريتتتة التجمتتتع وتظتتتوين الجمعيتتتات  90-93

ستتيما  يمتا يتعلتتق بأنشتتطة النقابتتات العماليتة، وضتتمان توا تتق تشتتريعات ا  احترامتاا تامتتاا، ال
 الوطنية مع  ذج االلتزامات )أيرلندا(؛

بحتتق  14/2010ات تتاذ  طتتوات لاتتمان عتتدل ه تتال  أحظتتال القتتانون روتت   90-94
 التجمع وحق التظا ر المظر سين  ي ال ظوك الدولية )يوستاريظا(؛

إللغتتتاء الممارستتتة غيتتتر القانونيتتتة التتتتي تقاتتتي ب رغتتتال   ات تتتاذ تتتتدابير مناستتتبة 90-95
النستتاء علتتتى ال اتتتوع ال تبتتتار حمتتتل وبتتتل الح تتو  علتتتى عمتتتل، وذلتتتك علتتتى النحتتتو 

 الموصى بن سابقاا )سلو ينيا(؛
ستات االجتماعيتة الراميتة هلتى هدمتا  األوليتات  تي ستوق العمتل تعزيز السيا 90-96

 )أنغوال(؛
االجتماعية لر تع مستتوم معيشتة ستظان ا   امواصلة تعزيز سياسات ا وبرامج 90-97

 ؛(البوليفارية( -جم ورية  نزويال )و اصة الفكات األيثر استبعاداا )
ليتتادة  تتر  العمتتل مواصتتلة تنفيتتذ السياستتات المستتتدامة للحتتد  متتن الفقتتر و  90-98

 )سنغا ورة(؛
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مواصتتتلة تنفيتتتذ التتتتدابير واالستتتتراتيجيات الراميتتتة هلتتتى الت فيتتتف مباشتتترة  90-99
ومؤوتاا وعلى نحو شامل من االحتياجات العاجلة لسستر المعيشتية التتي تعتي   تي  قتر 

 مدوع )يوبا(؛
هيتتالء األولويتتة للتتتدابير التتتي وتتد تاتتمن ح تتو  جميتتع المتتواطنين علتتى  90-100
 ياج الشرب المأمونة )أوروغواي(؛م

ج ود تتتا الراميتتتة هلتتتى ليتتتادة الوصتتتو  هلتتتى ال تتتدمات ال تتتحية  مواصتتتلة 90-101
 وتو ير الرعاية ال حية بجودة عالية )سنغا ورة(؛

مواصتتلة الج تتود الراميتتة هلتتى تعزيتتز الحتتق  تتي ال تتحة، ال ستتيما بتت يالء  90-102
اال تمتال بمشتايل ال تحة العقليتةي وعلتى نحتتو األولويتة للرعايتة ال تحية األوليتة وليتادة 

المثليتتتتات والمثليتتتتين ومزدوجتتتتي الميتتتتل مماثتتتتل، تعزيتتتتز تمتتتتتع األشتتتت ا  ذوي اإلعاوتتتتة و
 بالحق  ي ال حة )يولومبيا(؛ الجنسي ومغايري ال وية الجنسانية والمتحولين جنسياا 

توسيع نطاق  دمات التعلتي  لتشتمل المنتاطق الريفيتة، وضتمان ح تو   90-103
لجميع على تعلي  جيد دون أي تمييز، بمن  ي   األش ا  المنتمون هلتى مجتمعتات ا

السظان األصليين والمنحدرين من أصل أ ريقتي، وذلتك بغيتة الت فيتف متن الالمستاواة 
  ي البلد ) ندورا (؛

ات تتاذ التتتدابير الاللمتتة لاتتمان ح تتو  الجميتتع علتتى التعلتتي ، و اصتتة  90-104
 اطق النائية )الجزائر(؛السظان المقيمين  ي المن

االستمرار  ي ليادة االستتثمار  تي التعلتي  لحمايتة حتق الشتعب البنمتي،  90-105
 بمن  ين السظان األصليون،  ي التعلي  حمايةا  عالة )ال ين(؛

مواصتتتلة تعزيتتتز الحتتتق  تتتي التعلتتتي ، وال ستتتيما تمظتتتين الفتيتتتان والفتيتتتات  90-106
 ريقي والسظان األصليين والريفيين والم تاجرين المنتمين هلى  كات البنميين من أصل أ
 من الح و  على التعلي  )يولومبيا(؛

              النظتتتتر  تتتتي هدرا  بتتتترام  عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتان  تتتتي نظتتتتال التعلتتتتي   تتتتي 90-107
 بنما )بيرو(؛

االستمرار  تي ات تاذ جميتع التتدابير الاللمتة لتدم  حقتوق المعتو وين  تي  90-108
ميتتتع جوانب تتتا، بمتتتا  تتتي ذلتتتك عتتتن طريتتتق تتتتدعي  األمانتتتة الوطنيتتتة السياستتتات العامتتتة بج

لسشتت ا  ذوي اإلعاوتتة بغيتتة توحيتتد البروتويتتوالت والمبتتادا التوجي يتتة المَعتتدةة لتنفيتتذ 
  دمات هعادة التأ يل على المستوم الوطني ) ندورا (؛
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ات تتتتاذ التتتتتدابير المناستتتتبة لتلبيتتتتة احتياجتتتتات الستتتتظان األصتتتتليين وستتتتظان  90-109
األريتتتاف التتتذين متتتا لالتتتوا يواج تتتون صتتتعوبات واضتتتحة  تتتي الوصتتتو  هلتتتى ميتتتاج الشتتترب 

 المأمونة والمرا ق ال حية )هسبانيا(؛
مواصتتتتلة العمتتتتل علتتتتى  فتتتتى مستتتتتويات الفقتتتتر دا تتتتل مجتمعتتتتات الشتتتتعوب  90-110

 األصلية )أستراليا(؛
ات تتتاذ جميتتتع التتتتدابير التتتتي تاتتتمن ألطفتتتا  الستتتظان األصتتتليين ممارستتتة  90-111
 ) ندورا (ي وو   بالظامل، واستحدا  برام  لدع  األطفا  الم اجرينحق

 ب ا: ول  تحظ التوصيات المبينة أدناج بتأييد بنما ولظن ا تأ ذ علماا  -91
مواصتتلة الستتعي هلتتى اعتمتتاد ال تتظوك الدوليتتة التتتي لتت  ت تتب  دولتتةا طر تتاا   91-1

جميتتع العمتا  الم تتاجرين وأ تتراد  ي تا بعتتد، ومتن بين تتا االتفاويتة الدوليتتة لحمايتتة حقتوق 
 أسر   )نيظاراغوا(؛

مواصتتلة مستتاعي ا العتمتتاد ن تت  شتتامل لحقتتوق العمتتا  الم تتاجرين بتتالنظر   91-2
 تتي اناتتمام ا هلتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا  الم تتاجرين وأ تتراد 

 أسر   )هندونيسيا(؛
حمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا  النظتتر  تتي الت تتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة ل  91-3

 الم اجرين وأ راد أسر   أو  ي االنامال هلي ا )بيرو(؛
النظتتر  تتي الت تتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا    91-4

 الم اجرين وأ راد أسر   )هيوادور(؛
الت تتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا  الم تتاجرين   91-5

 سر   )غانا(؛وأ راد أ
الت تتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا  الم تتاجرين   91-6

 )غواتيماال(؛ 169وأ راد أسر   وعلى اتفاوية منظمة العمل الدولية رو  
الت تتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا  الم تتاجرين   91-7

 وأ راد أسر   ) ندورا (؛
ق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا  الم تتاجرين الت تتدي  91-8

 )باراغوي(؛ وأ راد أسر  
الت تتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا  الم تتاجرين   91-9

 )الفلبين(؛ 189وأ راد أسر   وعلى اتفاوية منظمة العمل الدولية رو  
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لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا  الم تتاجرين الت تتديق علتتى االتفاويتتة الدوليتتة  91-10
 )سيراليون(؛ 169وأ راد أسر   وعلى اتفاوية منظمة العمل الدولية رو  

اعتمتتاد هطتتار تشتتريعي لحمايتتة األطفتتا ، ال ستتيما بر تتع الحتتد األدنتتى لستتن  91-11
 ) رنسا(؛ الزوا  وسن المسؤولية الجنائية

ي ذلتك تعتديل التشتريعات تنفيذ سياسة وطنية تعنتى بحقتوق الطفتل، بمتا  ت 91-12
المتعلقتتتة بقاتتتاء األحتتتدا  واإلوتتتدال  تتتتوراا علتتتى  فتتتى حتتتاالت الحتتتبس االحتيتتتتاطي 
لسشتت ا  دون الثامنتتة عشتترة متتن العمتتر ومواءمتتة ستتن المستتؤولية الجنائيتتة متتع أحظتتال 

 اتفاوية حقوق الطفل )المظسيك(؛
ا تتق متتع ر تتع الحتتد األدنتتى لستتن التتزوا  وستتن المستتؤولية الجنائيتتة بمتتا يتو  91-13

 المعايير الدولية )هيطاليا(؛
اعتماد تشريعات تحظر جميع أشظا  التمييز، بما  ي ذلك التمييز القائ   91-14

على أسا  التوجن الجنسي وال وية الجنسانية، وهلغاء جميع أحظال المرستول التنفيتذي 
التتتتي تعتبتتتر أن ممارستتتة أ تتتراد الشتتترطة الوطنيتتتة للمثليتتتة الجنستتتية  204/1997روتتت  

  شظل سلوياا مشيناا )سلو ينيا(يت
جميع االستنتاجات والتوصتيات التواردة  تي  تذا التقريتر تعب تر عتن مووتف التدو  التتي و -92

              وتتتتدمت ا والدولتتتتة موضتتتتوع االستتتتتعراضي وال ينبغتتتتي أن تهف تتتت  علتتتتى أن تتتتا تحظتتتتى بتأييتتتتد الفريتتتتق
 العامل يظلي 
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   المر ق
 تشظيلة الو د  
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