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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

، دورته الرابعـة عـشرة يف الفتـرة    ٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٨ املؤرخ  ٥/١حقوق اإلنسان   
جري االستعراض املتعلق   وأ. ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ٥إىل  أكتوبر  /تشرين األول  ٢٢ من

وترأس وفد بريو   . ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ١ببريو يف اجللسة اخلامسة عشرة املعقودة يف        
هنري خوسيه أفيال هرييرا، نائب وزير حقوق اإلنسان والوصول إىل العدالة بوزارة العـدل              

ة عشرة املعقـودة  وحقوق اإلنسان، واعتمد الفريق العامل التقرير بشأن بريو يف جلسته الثامن        
  .٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٥يف 
 ٣ولتيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف بريو، اختار جملس حقوق اإلنسان يف               -٢
مجهورية مولدوفا، وملـديف،    : التالية) اجملموعة الثالثية ( جمموعة املقررين    ٢٠١٢مايو  /أيار

  . واملكسيك
 من مرفق   ٥، والفقرة   ٥/١حقوق اإلنسان    من مرفق قرار جملس      ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  : ، صدرت الوثائق التالية الستعراض حالة حقوق اإلنسان يف بريو١٦/٢١قرار اجمللس 
) أ(١٥تقرير وطين مقـدم، وعـرض كتـايب أجـري وفقـاً للفقـرة                 )أ(  

)A/HRC/WG.6/14/PER/1(؛  
إلنـسان  جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق ا          )ب(  

)OHCHR ( ١٥وفقاً للفقرة)ب ()A/HRC/WG.6/14/PER/2(؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/14/PER/3.(  
وأحيلت إىل بريو، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعـدهتا سـلفاً أملانيـا                 -٤

. فينيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      واملكسيك وهولندا والنرويج وسلو   
  .وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
 تقرير بريو   ،ق اإلنسان والوصول إىل العدالة    قدَّم السيد أفيال هرييرا، نائب وزير حقو        -٥

 تقريرها أن السياسات اليت تنفـذها احلكومـة         وأبرزت بريو يف  . جملس حقوق اإلنسان  إىل  
القائمة ترمي إىل دعم الدميقراطية وسيادة القانون لكفالة نشوء منـاخ يتـسم باالسـتقرار               
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م الدولية حلماية حقوق اإلنسان،     لتزام الدولة بالنظ  اوالتعاون السياسي، وأعادت بريو تأكيد      
  .وانفتاح البلد إزاء الرقابة سواء على املستوى الدويل أو من اجملتمع املدين

وأبلغت بريو جملس حقوق اإلنسان أن تقريرها الوطين جاء نتاجاً لعمليـة تـشاور                -٦
 واسعة النطاق مشلت اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان املؤلف من مؤسسات حكومية وممـثلني            

  .للمجتمع املدين
وقدمت بريو معلومات تتعلق بالتطورات القانونية واملؤسسية فيما يتعلـق حبقـوق              -٧

اإلنسان، وسلطت األضواء على أن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان تتمتع يف بريو بـنفس              
يتمتع به الدستور، وأن البلد صدق مؤخراً على صكوك دولية هامة،           املستوى التراتـيب الذي    

واالتفاقية ) CPED(وال سيما االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري           
  . اخلاصة بالذخائر العنقودية

كما أبلغت بريو جملس حقوق اإلنسان بإنشاء عدة مؤسسات تـساعد يف ضـمان          -٨
وتشمل هذه املؤسسات وزارة التنمية واإلدمـاج االجتمـاعي؛ ووزارة      . حقوق إنسان شىت  

الثقافة، ونائبة وزارة الثقافة املعنية بالتعدد الثقايف؛ وزارة البيئـة، ومكتـب إدارة الـصراع               
مكتب املفـوض الـسامي للحـوار       "االجتماعي الذي يعمل اآلن حتت مسمى جديد هو         

  ".واالستدامة
وأعربت بريو عن ثقتها يف أن إنشاء هذه املؤسسات سينجم عنه تقدمي خدمات أكثر   -٩

  . الً، كما سيسهم يف إقامة جمتمع أكثر عدالة واتساقاًكفاءة ومشو
مث قدمت بريو معلومات تتعلق بتنفيذ التوصيات اليت قدمت خـالل االسـتعراض               -١٠

  .الدوري الشامل األول
وفيما يتعلق حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص الـضعفاء، سـلطت بـريو               -١١

لشعوب األصلية، واألشخاص ذوي اإلعاقـة      األضواء على التطورات يف جمال محاية حقوق ا       
  .واملسنني

، القـانون   ٢٠١٢وفيما يتعلق بالشعوب األصلية، أكدت على اعتمادها يف عـام             -١٢
) املشار إليه هنا بقانون املشاورة املـسبقة      (اخلاص حبق الشعوب األصلية يف املشاورة املسبقة        
  . كة ممثلي الشعوب األصليةواللوائح الناظمة للقانون، اللذين أُعدا كالمها مبشار

كما أبلغت بريو اجمللس باملوافقة على اخلطة اخلاصـة بتحقيـق تكـافؤ الفـرص                 -١٣
، وبأن الربملان يناقش أيضاً قانونـاً جديـداً         ٢٠١٨-٢٠٠٩لألشخاص ذوي اإلعاقة للفترة     

  .بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة يسترشد باتفاقية األمم املتحدة يف هذا الصدد
 بريو إىل اعتماد سياسة وطنية بشأن املسنني لتعزيز السياسات الراميـة إىل             وأشارت  -١٤

، وهـو  "Pension 65"توفري احلماية االجتماعية هلذه الفئة من السكان وإىل إنشاء برنـامج  
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تقدمي إعانات اقتصادية وطبية للسكان الذين      إىل  برنامج وطين للمساعدة والتضامن، يهدف      
  . من العمر ويعيشون يف ظروف فقر مدقع اخلامسة والستنيواجتاوز
 وذكرت أن جرمية    ،وقدمت بريو معلومات عن التدابري اليت اعتمدت ملكافحة التمييز          -١٥

  . يف قانون العقوبات يف بريو٢٠٠٠التمييز أدرجت منذ عام 
وفيما يتعلق بالوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة اإلعدام، أبرزت بريو أن الدسـتور أنـشأ                -١٦

، )بوخيانة الوطن يف زمن احلـر  اإلرهاب  (عدام على اجلرائم البالغة اخلطورة فقط       عقوبة اإل 
ن البلد  وإ.  شهد آخر مرة صدرت فيها عقوبة اإلعدام ونفذِّت        ١٩٧٩وأشارت إىل أن عام     

  . يف الواقع دولة ألغت عقوبة اإلعدام ،هبذا املعىن
أن النيابة  ن، ذكرت بريو    وفيما يتعلق بالتحقيق يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسا         -١٧

آلية متخصصة حلقوق اإلنسان خمتـصة   ٢٠٠٤العامة والسلطة القضائية تستخدمان منذ عام       
بالتحقيق يف جرائم اإلبادة اجلماعية واالختفاء القسري والتعـذيب ومقاضـاة مرتكبيهـا             

حكماً  ٨١ أصدرت ٢٠١١ إىل ٢٠٠٥ يف الفترة من اجلنائية الوطنيةأن احملكمة و. ومعاقبتهم
  . يف هذا الصدد

تقدم كبري يف استرداد جثث ضـحايا       أشارت بريو إىل إحراز     وباإلضافة إىل ذلك،      -١٨
وإعادهتـا إىل   التعرف علـى هويـة أصـحاهبا        االختفاء القسري واإلعدام خارج القضاء و     

 أفراد، مت التعـرف علـى       ٢ ١٠٩، استرد رفات    ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٢ويف الفترة من     .ذويها
  .  وأعيد رفاهتم إىل ذويهم،من بينهم ١ ٠٧٤ هوية
ن رئيس اجلمهورية الـسابق ألبريتـو       وقررت أ وأكدت بريو أيضاً أن احملكمة العليا         -١٩

، الكانتوتـا فوجيموري يتحمل مسؤولية جنائية عن عمليات القتل يف باريوس ألتـوس ويف             
لقواعد واألصول   عاماً يف حماكمة روعيت فيها مجيع ا       ٢٥عليه باحلرمان من احلرية     ت  وحكم
وإن هذا احلكم يشكل عالمة فارقة يف جمال محاية حقـوق اإلنـسان ومكافحـة               . الواجبة

اإلفالت من العقاب، ألهنا املرة األوىل يف بريو ويف أمريكا الالتينية اليت يدان فيهـا رئـيس                 
 بتهم انتهاكات حقـوق اإلنـسان مبوجـب النظـام           ،مجهورية سابق، منتخب دميقراطياً   

  . احمللي القضائي
لقـضاء اجلنـائي    أوضحت بريو أن نظـام ا     القضاء العسكري،   وفيما يتعلق مبسألة      -٢٠

ذو والية قضائية على أفراد القوات املسلحة وقـوات الـشرطة الوطنيـة فقـط               العسكري  
 يف ذلـك اجلـرائم      ايتعلق بامللكية القانونية للعسكريني، وأنه يستثين اجلرائم العادية، مب         فيما

  . ةيد حقوق اإلنسان اليت ختضع حصراً للوالية القضائية للمحاكم العاداملرتكبة ض
وفيما خيص التوصيات املتعلقة حبقوق املرأة، أشارت بريو إىل أنه مبوجـب اخلطـة                -٢١

خطط إقليمية ع ، توض٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة     
، أشـارت إىل أنـه      الشؤون السياسية شاركة املرأة يف    وفيما يتعلق مب  . لتحقيق تكافؤ الفرص  
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 باإلضافة إىل قانون احلـصص، قـدم جملـس          ،لغرض ضمان متثيل كاٍف للمرأة يف الربملان      
  . االنتخابات الوطنية مشروع قانون يرمي إىل حتديد حصة انتخابية للمرأة

 ١٤٨ الياً ما جمموعه  ويف صدد محاية املرأة من العنف، أشارت بريو إىل أن البلد يضم ح              -٢٢
ماية احلرعاية و المركزاً للطوارئ خاصاً باملرأة يوفر خدمات عامة متخصصة تتمثل يف توفري            

هاتفي  ، وهو خط"Linea 100"وأشارت بريو أيضاً إىل إنشاء . انية من العنف املرتيل واجلنسياجمل
وأبـرزت   نطاق البلد  وحدة على    ٢٨وطين ساخن، ووحدات للشرطة النسائية بلغ عددها حالياً         

. ٢٠١٥-٢٠٠٩  للفقـرة   اخلطة الوطنية الثانية ملكافحة العنف ضد املـرأة        هابريو أيضاً اعتماد  
 األمر الـذي    ،إىل إدراج جرمية قتل اإلناث يف القانون اجلنائي       وباإلضافة إىل ذلك، أشارت     

يـات قتـل   يف عملبالزيادة يشكل استجابة حازمة وواضحة من قبل الدولة للشواغل املتعلق        
  . النساء على أيدي أزواجهن

وفيما يتعلق باالجتار باألشخاص، أشارت بريو إىل اعتماد قانون مكافحة االجتـار              -٢٣
. يف بروتوكول بالريمو  ارد  باألشخاص والتهريب غري القانوين للمهاجرين، وفقاً للتعريف الو       

  . ٢٠١٦-٢٠١١للفترة خاص إىل اعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشأشارت كما 
 ،٢٠١٢ سبتمرب/يف أيلول ُنشر  عمل األطفال،   ملشكلة  وأبلغت بريو اجمللس أنه للتصدي        -٢٤

يف االستراتيجية الوطنية ملنع عمـل األطفـال والقـضاء عليـه            اعتمدت من خالله،    قانون  
 على أسوأ أشـكال   مثل القضاء   وتتضمن هذه االستراتيجية أهدافاً     . ٢٠٢١-٢٠١٢ فترةال

  . عاما١٤ًعمل األطفال الذين تقل أعمارهم عن احلد األدىن لسن العمل القانوين وهو 
 أن تقارير تلـك     ،وذكرت بريو فيما يتعلق بتعاون الكيانات العامة مع أمني املظامل           -٢٥

، ٢٠١٠ و٢٠٠٩ ياملؤسسة أوضحت أنه وإن كان مل حيدث تغري كبري فيما يبدو بني عـام        
  .٢٠١٠عما كان عليه يف عام  ٢٠١١ يف املائة يف عام ٩سبة بنفإن هذا التعاون زاد 

 ١٩٨٠وفيما يتعلق مبسألة تقدمي تعويضات إىل ضحايا العنـف يف الفتـرة مـن                 -٢٦
إذ تقدم  . االتاملتعددة اجمل ، أبلغت بريو اجمللس أهنا متتثل خلطة التعويضات الشاملة          ٢٠٠٠ إىل

 ويف هناية .من ضحايا العنفشخص  ١٠ ٠٠٠إىل جمموعة تبلغ أكثر من تعويضات اقتصادية 
وباإلضافة إىل تلك التعويضات،    . العام، سُتجمع قائمتان جديدتان لفائدة مزيد من الضحايا       

ويتوخى أيـضاً تقـدمي     . تقدم تعويضات مجاعية أيضاً إىل أشد اجملتمعات احمللية تأثراً بالعنف         
  .كتعويضات يف جماالت الصحة والتعليم وتعويضات رمزية كذل

: وفيما يتعلق بنظام السجون، أقرت احلكومة خطة ذات ثالثة مكونات رئيسية هي             -٢٧
 األساسية للسجون، وحتسني األمن فيها والقضاء على الفساد ووضـع سياسـة            نيةحتسني الب 

وحتقيقاً هلذه الغاية، ختصص احلكومة أمواالًَ      . مالئمة وتتسم باالحترام  السجناء بصورة   عاملة  مل
وأُشري أيضاً إىل التدابري الرامية إىل حتسني       .  جديدة وحتسني ظروف املعيشة فيها     لبناء سجون 

وأضيف أنه وإن كانت ال تزال هناك شواغل فيما يتعلـق           . أعداد ونوعية موظفي السجون   
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واختـذت تـدابري    مة تبذل جهوداً جدية ملواجهة ذلك،       ، فإن احلكو   يف السجون  باالكتظاظ
  .نظام السجونلتحسني 

شارت بريو، فيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل محاية ضـحايا انتـهاكات حقـوق              وأ  -٢٨
برناجمـاً وطنيـاً    إىل أن هناك    املدافعني عن حقوق اإلنسان،     ليها ومحاية   اإلنسان والشهود ع  

 حالياً لدعم عمل النيابة     اًلتقدمي املساعدة إىل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان والشهود قائم        
  .ظام يشمل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان والشهود عليها وأن الن،العامة
وحقوق اإلنسان، أشارت بريو إىل أنه بإنشاء وزارة البيئـة،          عدين  وبشأن البيئة والت    -٢٩

، وبعد إجـراء مـشاورات عامـة،        ٢٠٠٩ويف عام   . سياستها البيئية أعادت الدولة تنظيم    
 ويف  .٢٠٢١-٢٠١١للعمل البيئي للفترة    اعتمدت اخلطة الوطنية بشأن البيئة واخلطة الوطنية        

 يف املائـة مـن      ١٥ مليون هكتار من الغابات، متثل       ١٩ متت محاية    ،السنوات املاضية بضع  
  .مساحة البلد

، أكـدت بـريو أنـه حبلـول         وثيقة إثبات اهلويـة   وبشأن احلق يف احلصول على        -٣٠
.  إثبـات اهلويـة    ر حيـوزون وثـائق     يف املائة من القصّ    ٩١,٦، كان   ٢٠١٢يونيه  /حزيران
عامـاً   ١٨ يف املائة من مجيع الذين تزيد أعمارهم علـى           ٩٩,٢ فإنه   ،يتعلق بالبالغني  وفيما

 فإن تسجيل البالغني يف املنـاطق احلرجيـة الريفيـة           ،ومع ذلك . إثبات هوية وثائق  حيملون  
 وذلك هو السبب يف نشوء حتالف استراتيجي بني منظمـة األمـم املتحـدة     ،يتحقق بعد  مل
 جمتمعـاً   ٦٩، والسجل الوطين لتحديد اهلوية واحلالة املدنية، للتدخل يف          )UNICEF(طفولة  لل

  .حملياً من أجل حتديد هوية مجيع األشخاص يف تلك املناطق وتسجيلهم
 أشار الوفد إىل أن احلكومة تواصل تنفيـذ تـدابري           ،وفيما يتعلق باملنظور اجلنساين     -٣١

 ٢٠١٧-٢٠١٢ة الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني للفترة        إجيابية لفائدة املرأة، وأن اخلط    
لرامية إىل حتقيق املساواة واإلنصاف اليت تنفذها الـسلطة         تشكل احملور االستراتيجي للربامج ا    

  .التنفيذية
وبشأن اشتراك اجملتمع املدين يف سياسات حقوق اإلنسان احمللية، أشري إىل أن اجملتمع               -٣٢

 نشطة يف السياسة احمللية للبلد يف جمال حقوق اإلنسان، وال سـيما يف      املدين يشارك مشاركة  
  .اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ويف وضع اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان

مث قدمت بريو معلومات عن متابعة االلتزامات اليت قطعت أثناء الدورة األوىل مـن                -٣٣
  .االستعراض الدوري الشامل

ية الوقائية الوطنية ملكافحة التعذيب، أوضحت بريو أن هناك حالياً          فيما يتعلق باآلل  ف  -٣٤
وتسعى الدولة إىل حتقيق توافق يف اآلراء بغية اقتـراح          . قانونني إلنشاء هذه اآللية   مشروعي  

المتثال هلـذا االلتـزام   من اقانون على الربملان، وضمان ختصيص املوارد الالزمة كي تتمكن    
  .بلةالدويل يف غضون السنة املق
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. مث أبرزت بريو التدابري اليت اختذهتا للقضاء على الفقر وانعدام املساواة االجتماعيـة              -٣٥
 ال تزال هناك حاجة إىل مكافحة    ،وأشارت إىل أنه على الرغم من النمو املتواصل يف االقتصاد         

 ، اخنفض معدل٢٠١١ و٢٠٠٤ومع ذلك، أشارت إىل أنه يف الفترة بني . الفقر والفقر املدقع  
 يف املائـة    ١٦,٤ وهبط معدل الفقر املدقع من       ، يف املائة  ٢٧,٨يف املائة إىل     ٥٨,٧الفقر من   

وقدمت بريو تفاصيل عن التحسينات املتحققـة يف        . ٢٠١١ يف املائة يف     ٦,٣ إىل   ٢٠٠٤ يف
ـ . رافق الصحية املاحلصول على اخلدمات األساسية ومياه الشرب و       يـضاً إىل أن    ارت أ وأش

واإلدماج االجتماعي كجزء من التزامها مبكافحة      االجتماعية  زارة التنمية   أنشأت و تها  حكوم
  .الفقر واحلد من الفجوات االجتماعية القائمة

 عقب  هخصصت للصحة، وإىل أن   مث أشارت بريو إىل الزيادة الكبرية يف امليزانية اليت            -٣٦
ين يتمتعون بتغطية   نسبة السكان الذ  ، زادت   ٢٠٠٩تنفيذ قانون التأمني الصحي الشامل لعام       

  .٢٠١١ يف املائة يف ٦٤,٥ إىل ٢٠٠٨ يف املائة يف ٥٣,٧التأمني الصحي من 
 الوطين اليت تـدل علـى       اأيضاً إىل اإلحصاءات املقدمة يف تقريره     بريو  مث أشارت     -٣٧

ـ األمومـة   حدوث حتسينات يف جماالت وفيات األطفال حديثي الوالدة، ووفيات           ع، والرّض
  . سنوات٥تقل أعمارهم عن الذين ألطفال املزمن لومستوى سوء تغذية 

 إىل أن ميزانية التعليم تتزايد زيادة كبرية، ، فيما يتعلق باحلق يف التعليم،وأشارت بريو   -٣٨
وباإلضافة .  يف املائة٩٢,٩نسبة  ٢٠١١وأن معدل معرفة القراءة والكتابة حتسن وبلغ يف عام 

ق باملـدارس حتـسناً ملحوظـاً يف الفتـرة بـني             حتسن املعدل اإلمجايل لاللتحا    ،إىل ذلك 
وبالنسبة للمسألة اخلاصة املتعلقة باحلق يف التعليم للفئات الضعيفة،         . ٢٠١١ و ٢٠٠٤ عامي

 مركزاً للتعليم األساسي اخلاص ترمـي إىل تلبيـة احتياجـات          ٤٦١أشارت بريو إىل تنفيذ     
  .الطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة

طنية ملكافحة السخرة تبذل    أن اللجنة الو  باجمللس  بريو   بالسخرة، أبلغت    وفيما يتعلق   -٣٩
لوضع وتنفيذ اخلطـة الثانيـة ملكافحـة         - )ILO(مبساعدة منظمة العمل الدولية      -جهوداً  

  .٢٠١٦-٢٠١٢السخرة للفترة 
 ٢٠٠٦ أغـسطس /وفيما يتعلق باحلق يف السكن املالئم، أشري إىل أنه يف الفترة بني آب              -٤٠
  . وحدة سكنية٣٠٨ ٠٠٠ أنشئ أو ُحسن زهاء ٢٠١٢مايو /روأيا
أشارت بـريو إىل أن     واتباع األصول القانونية الواجبة،     وبشأن الوصول إىل العدالة       -٤١

نظـام  لالحتكـام إىل    نظام العدالة شهد عملية إصالح هامة، وأن بريو تشهد طريقاً جديداً            
 دائـرة   ٢٤راءات اجلنائية ينفذ فعليـاً يف       باإلجخاص  ولديها قانون جديد    . العدالة اجلنائية 
  .  القائمة قضائية دائرة٣١  لقضائية من ا
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واختتمت بريو باإلشارة إىل أن هذه اإلجنازات اهلامة تشكل جزءاً من اجلهود الـيت                -٤٢
وأضافت أهنا تعتقد أن االستقرار والتقـدم ال ميكـن          . تطلبها األمم املتحدة من مجيع الدول     

  . إطار احترام حقوق اإلنسانحتقيقهما إال يف

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وميكن االطالع على التوصيات الـيت      .  وفداً ببيانات  ٥٢ أدىل   ،أثناء احلوار التفاعلي    -٤٣

  .قدمت أثناء احلوار يف القسم الثاين من هذا التقرير
عية واملؤسسية الرامية إىل احلد مـن       رحبت سري النكا بالتطورات والتدابري التشري       -٤٤

املساواة بني اجلنسني ومحاية املرأة     امليزانيات اخلاصة بالصحة والتعليم، وحتقيق      الفقر، وزيادة   
 يف املائة من ضحايا االجتـار هـم مـن النـساء       ٨٠من  أن أكثر   الحظت  وإذ  . من العنف 

جتار بالبشر ومساعدة   كافحة اال ر، رحبت باإلجراءات املتخذة مل     يف املائة من القصَّ    ٦٠ وقرابة
ساعدة مواطين البلد على استعادة األحـوال الطبيعيـة         ملجلهود املبذولة   وأشادت با . الضحايا

  .وقدمت سري النكا توصية.  عاماً من الصراع الداخلي٢٠ بعد
أعربت تايلند عن تقديرها للجهود البريوية لوضع أطر قانونية لتحـسني حقـوق             و  -٤٥

شادت وهي تؤيد هدف توفري التأمني الصحي الشامل للجميع، وأ        . الت كثرية اإلنسان يف جما  
املساعي املبذولة لتحسني الظروف يف السجون وإنشاء اجمللس الوطين لسياسة السجون وفقاً            ب

التحالفات االستراتيجية يف جمـال منـع       : إلعالن بانكوك بشأن أوجه التآزر واالستجابات     
  .قدمت تايلند توصياتو. اجلرمية والعدالة اجلنائية

األطر القانونية واملؤسسية اليت أعادت الدولة      ، بارتياح،   والحظت ترينيداد وتوباغو    -٤٦
ونوهت باستحداث جمموعة   . تنظيمها لكفالة تعزيز حقوق اإلنسان األساسية واحملافظة عليها       

واجهة العنصرية  من الربامج االجتماعية ملنع عمل األطفال والقضاء عليه، وباجلهود املبذولة مل          
وقـدمت   .املنحدرين من أصل أفريقـي    بريويني  شعوب األصلية وال  والتمييز العنصري ضد ال   

  .وتوباغو توصية ترينيداد
الحظت تونس التصديق على صكوك دولية رئيسية حلقوق اإلنـسان، وإجـراء            و  -٤٧

ول، مبا يف   إصالحات مؤسسية وتنفيذ التوصيات املقدمة أثناء االستعراض الدوري الشامل األ         
ورحبت بالتقدم احملـرز    . ذلك التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة ومحاية األطفال         

وشجعت بريو على اإلسراع بالعملية الرامية      . اجلماعي واملصاحلة الوطنية  جلرب   وا  السلم صوب
  .وقدمت تونس توصيات. إىل إنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب

وأعربت عن قلقها   . ملتحدة بريو على التعجيل بتعيني أمني للمظامل      شجعت اململكة ا  و  -٤٨
قوات األمن اليت تواجه احملتجني االجتماعيني      تصرف  ملصرع حمتجني وحثت بريو على كفالة       

ظروف الكما حثت بريو على منح األولوية لتحسن        . وفقاً للمعايري الدولية  التصرف املالئم،   
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وقدمت اململكـة املتحـدة     . عدام على اجلرائم العادية   السجون ورحبت بإلغاء عقوبة اإل    يف  
  .توصيات

إزاء العنف ضد   وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل أن القلق ال يزال يساورها             -٤٩
املرأة والفتيات وانعدام حساسية السلطات املكلفة بإنفاذ القوانني والسلطات القـضائية إزاء            

ملتحدة األمريكية بإدراج قتل اإلناث يف القانون اجلنائي        الضحايا اإلناث، ورحبت الواليات ا    
أعربـت عـن أسـفها      وأشادت بالتدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر، لكنها        . البريوي

عمل األطفال، ال سيما أطفال     عن قلقها بشأن ارتفاع معدالت       و ،الخنفاض معدالت اإلدانة  
  .ت الواليات املتحدة األمريكية توصياتوقدم. السكان األصليني، والتمييز ضد النقابات

رحبت أورغواي بأوجه التقدم التشريعية واملؤسسية، ال سيما يف جماالت حقـوق            و  -٥٠
الشعوب األصلية واألشخاص ذوي اإلعاقة، واإلدماج االجتماعي واحلقـوق االقتـصادية           

قهـا بـشأن    وأعربت عن قل  . واالجتماعية والثقافية واحلماية من حاالت االختفاء القسري      
إثبات هويـة،   النساء الاليت ال حيملهن وثائق      التزايد املستمر يف عدد املواليد غري املسجلني، و       

وقـدمت  . باالسـتحقاقات االجتماعيـة  ينتج عنه عدم قدرهتن على املطالبة باجلنسية أو    مما
  . أوروغواي توصيات

اليت بذلتـها لتنفيـذ     أثنت مجهورية فرتويال البوليفارية على حكومة بريو للجهود         و  -٥١
.  على التحديات  هاالتوصيات املقدمة أثناء الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل ولتغلب        

وأبرزت اإلجنازات اليت حققتها بريو يف جمال حقـوق اإلنـسان، ال سـيما              . اليت تواجهها 
. ة والثقافية مساعيها لكفالة متكني األشد احتياجاً من التمتع حبقوقهم االقتصادية واالجتماعي         

  . وقدمت مجهورية فرتويال البوليفارية توصيات
اإلصالحات املؤسسية والتشريعية اليت أجرهتـا      ف  لوالحظت اجلزائر، بارتياح، خمت     -٥٢

حسبما جتلى يف إنشاء    بريو، والتزامها بتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         
االلتزامـات  ي والثقافة والبيئة، ويف انـضمامها إىل        وزارات مسؤولة عن اإلدماج االجتماع    

الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التعاون مع هيئات األمـم املتحـدة املنـشأة                 
  .وقدمت اجلزائر توصيات. مبعاهدات

وهنأت األرجنتني بريو على تصديقها على االتفاقيـات الدوليـة حلمايـة مجيـع                -٥٣
واعتمادها خطة حتقيق تكافؤ الفرص لألشخاص      ) CPED(ري  األشخاص من االختفاء القس   

نظـرياً  باعتبـاره بلـداً     سعي البلد،    إىل أن    توأشار. ٢٠١٨-٢٠٠٩ذوي اإلعاقة للفترة    
 إىل ضمان املساواة بني اجلميع مـن        ،مماثلة بشأن حقوق اإلنسان   لألرجنتني ذا وجهات نظر     

حقوق الرؤية يف جمال    تشاطر البلدين    ل شكل رمزاً إضافياً  ي،  خالل سياسة لإلدماج االجتماعي   
  .وقدمت األرجنتني توصيات. اإلنسان
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ورحبت أستراليا بإنشاء وزارة التنمية االجتماعية واإلدماج االجتماعي، وأشـارت            -٥٤
معـدالت  بشأن ارتفاع   ها  أن القلق يساور  وذكرت  . من العنف إىل جهود بريو حلماية املرأة      

. من بني األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخـس سـنوات          عمل األطفال وسوء التغذية املز    
وحثت أستراليا بريو على التحقيق يف االعتداءات على الصحفيني واملدافعني عـن حقـوق              

حالة املشاكل القائمة يف نظام السجون من خالل إعالن         وأثنت على بريو ملعاجلتها     . اإلنسان
  . وقدمت أستراليا توصيات. نظام السجونطوارئ يف 

تعزيـز ومحايـة    جمال  احلقيقية اليت حققتها بريو يف       الوثبات   أشارت بنغالديش إىل  و  -٥٥
على الرغم من   وإىل أنه    ،االجتار بالبشر والعنف ضد املرأة    شعبها، ال سيما يف جمال مكافحة       

 وقد الحظتها أيضاً اهليئات التابعة لألمم       ،قائمةحتديات كثرية    بعض التقدم ما فتئت      هاإحراز
وأعربت بنغالديش عن قلقها للتقارير اليت تـشري إىل أن قـسماً            .  واملنشأة مبعاهدات  املتحدة

كبرياً من سكان الريف ال زالوا يعيشون يف حالة فقر، وإزاء الفجوة الكبرية يف األجور بـني                 
  .وقدمت بنغالديش توصيات. ة والرجلاملرأ
إال أهنا أشارت إىل    . رحبت بيالروس باعتماد خطط عمل ملكافحة االجتار بالبشر       و  -٥٦

التقارير عن االنتهاكات املنتظمة حلقوق اإلنسان يف بريو، مبا يف ذلـك الـسخرة الواسـعة                
االنتشار؛ والعنف املرتيل؛ والتمييز ضد الشعوب األصلية، واملهاجرين، والالجئني؛ واالجتـار           

 ٣ ٠٠٠ أكثر من    ، ووجود استغالهلم جنسياً باألطفال، واملعاقبة البدنية لألطفال، وعملهم و     
  .وقدمت بيالروس توصيات. يحالة من حاالت االختفاء القسر

. ٢٠١٧-٢٠١٢رحبت بلجيكا باخلطة الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني للفتـرة           و  -٥٧
 مبـا يف    ،إال أهنا أشارت إىل أن عدداً من جماالت القلق ما فتئ قائماً فيما يتعلق حبقوق املرأة               

 وسألت عن اخلطوات احملددة اليت تعتزم بريو اختاذها إلذكاء وعـي            .ذلك العنف ضد املرأة   
مجيع أصحاب املصلحة، مبن يف ذلك املوظفون العموميون واملوظفـون املكلفـون بإنفـاذ              

  .وقدمت بلجيكا توصيات. القوانني، بشأن مسألة العنف ضد املرأة
دابري والتشريعات الـيت    هنأت دولة بوليفيا املتعددة القوميات بريو على جمموعة الت        و  -٥٨

اعتمدهتا للقضاء على عمل األطفال وكفالة حقوق الشعوب األصلية، ليس أقلها حقهـا يف              
املشاورة املسبقة بشأن التدابري اليت تؤثر، ضمن مجلة أمور، على هويتها وثقافتها وحقوقهـا              

  .وقدمت بوليفيا توصيات. اجلماعية
لذي أحرزته بريو يف احلد من الفقـر والفقـر          أشارت الربازيل إىل التقدم الكبري ا     و  -٥٩

ورحبت باخلطوات اليت اختذهتا لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل ومحاية املرأة، من مثل   . املدقع
ورحبت أيضاً بالتطورات املؤسسية الرامية إىل      . خطوة إدراج قتل اإلناث يف القانون اجلنائي      

 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن        التصديق على بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان و    
  . وقدمت الربازيل توصيات. االختفاء القسري
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تبت  وطلبت كندا معلومات عن مدى تقدُّم النظر يف قضايا حقوق اإلنسان اليت مل              -٦٠
ورحبت بالتدابري اليت اعتمدت يف إطار اخلطة الوطنية الثانية         . فيها احملكمة اجلنائية الوطنية بعد    

، واالعتراف باألزمة احلـادة لنظـام الـسجون    ٢٠١٥-٢٠٠٩افحة العنف ضد املرأة،  ملك
. واخلطوات املتخذة ملواجهة اكتظاظ السجون، ووضع سياسة وطنيـة ملكافحـة اجلرميـة            

  . وقدمت كندا توصيات. وشدَّدت على تنفيذ إصالحات للتمكني من حتديث نظام السجون
يف ذلك إجـراء     إلنسان واحلريات األساسية، مبا   ورحبت شيلي بالتزام بريو حبقوق ا       -٦١

سيما منح مزيد من السلطات لوزارة العدل، وإنشاء وزارة التنمية           اإلصالحات املؤسسية، ال  
االجتماعية واإلدماج االجتماعي، والتدابري املتخذة ملكافحة التمييز االجتمـاعي، واعتمـاد           

فاء القسري، واجلهـود املبذولـة لتنفيـذ        االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االخت      
  . وقدمت شيلي توصيات. يف ذلك املنظور الذي يراعي اجلنسني السياسات العامة، مبا

سيما يف جماالت    ورحبت الصني بالتدابري املتخذة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ال          -٦٢
املـرأة، وحقـوق    احلد من الفقر، والصحة، والتعليم، وحقوق املرأة، ومكافحة العنف ضد           

تزال تواجـه    وأشارت الصني إىل أن بريو، كبلد نامٍ، ال       . املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة   
. ٢٠١٦-٢٠١٢حتديات كثرية، لكن الصني تتطلع إىل نشر اخلطة الوطنية للبلـد للفتـرة              

  .وقدمت الصني توصيات
اللوائح الناظمة  قانون املشاورة املسبقة و   إصدارها  وهنأت إسبانيا حكومة بريو على        -٦٣

، وعلى انضمام بريو إىل االتفاقية الدوليـة        ١٦٩له، وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
  .وقدمت إسبانيا توصيات. حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

أثنت كوبا على بريو بشأن اخلطط والسياسات اليت وضعتها لضمان حقوق اإلنسان              -٦٤
ئات الضعيفة، مبن يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة، واملسنون، ولتعزيـز           وتكافؤ الفرص للف  

ورحبت باخلطوات املتخذة ملكافحة العنـف املـرتيل، والعنـف    . املساواة بني املرأة والرجل   
والتمييز ضد املرأة، وزيادة معدالت معرفة القراءة والكتابة بني السكان الذين يبلغون اخلامسة             

  . دمت كوبا توصياتوق. عشرة من العمر وأكثر
ورحَّبت قربص بانضمام دولة بريو إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من              -٦٥

االختفاء القسري، وأشارت إىل أن جلنة احلقيقة واملصاحلة التابعة للدولة قدرت عـدد مـن               
 ٧٠ ٠٠٠قضوا حنبهم أو تعرضوا لالحتفاء القسري أثناء الرتاع املـسلح الـداخلي بنحـو         

وأشادت قربص باجلهود املبذولة ملعاجلة شواغل الضحايا وأسرهم، وسـألت عـن            . شخص
يبت  اخلطوات اليت ستتخذ لضمان البت يف الوقت املناسب يف قضايا حقوق اإلنسان اليت مل             

  . فيها بعد، واليت حددهتا جلنة احلقيقة واملصاحلة
 اعتمدت لضمان حتقيق املساواة     ورحَّبت إكوادور بالتدابري التشريعية واملؤسسية اليت       -٦٦

يف احلقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومحاية املسنني ومكافحة التمييز وضمان حقوق املـرأة             
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ورحبت أيضاً بأوجه التقدم احملـرزة يف املقاضـاة         . يف ذلك محايتها من العنف     وتعزيزها، مبا 
وقـدمت إكـوادور    . بواملعاقبة على جرائم اإلبادة اجلماعية، واالختفاء القسري، والتعذي       

  .توصيات
  . وردت بريو على األسئلة اليت وردت إليها مقدماً واليت أثريت أثناء احلوار  -٦٧
أشارت بشأن االجتار باألشخاص إىل أهنا أوفت بالتزاماهتا الدولية، وأن البلد اعتمد              -٦٨

. ددوقدمت بـريو تفاصـيل يف هـذا الـص         . قانوناً وخطة وتدابري عديدة ملكافحة االجتار     
يتعلق بالفساد، أبلغت اجمللس أهنا أنشأت جلنة مشتركة بني القطاعات تـضع تـدابري               وفيما

. وأشارت إىل أن هذا الربنامج يـشمل القـضاء        . ملكافحة الفساد يف مجيع جماالت احلكومة     
يتعلق  يتعلق باألسئلة املتعلقة بنظام السجون، أعادت بريو تأكيد املعلومات املقدمة فيما           وفيما

لتدابري العديدة املتخذة ملراجعة نظام السجون ومواجهة املسائل املطروحة، والتدابري احلاليـة       با
  . إلصالح النظام

وبشأن األسئلة املتعلقة بوثائق إثبات هوية املرأة يف املناطق الريفية، أوضحت بريو أن               -٦٩
 ٧ ٠٠٠ مـن    الربنامج االستراتيجي للحصول على وثائق إثبات اهلوية قدم وثـائق ألكثـر           

 ورداً على األسئلة املتعلقة بالعنف املرتيل، . يف املائة منهم نساء من املناطق الريفية٥١شخص، 
أشارت بريو إىل أن قانون العقوبات يتضمن أحكاماً بشأن اعتبار أنواع معينة مـن العنـف                

اإلضـافة  وب. املرتيل، مثل االعتداء والضرب يف إطار األسرة، جرمية تستوجب تشديد العقوبة    
  .إىل ذلك، قدمت السلطة التنفيذية مشروع قانون لتوسيع تعريف قتل اإلناث

وبشأن التدابري اليت اختذت المتثال توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة، قـدمت بـريو       -٧٠
معلومات عن اخلطة اخلاصة بأنثروبولوجيا الطب الشرعي اليت تشكل عنصراً هاماً يف حتديـد     

ختفاء، وأعادت تأكيد املعلومات املقدمة يف بياهنا االفتتاحي يف هذا          رفات ضحايا حاالت اال   
يتعلق مبكافحة اإلفالت من العقاب، أشارت إىل وجود نظام متخصص ضمن            وفيما. الصدد

القضاء، ومكاتب للنيابة العامة يف خمتلف األماكن للتحقيق يف هذه احلاالت، فـضالً عـن               
يتعلق بانتهاكات حقوق  ها القضائية البلد بأكمله فيماوجود حمكمة جنائية وطنية تشمل واليت

  . اإلنسان
فيما يتعلق باألسئلة اخلاصة بارتفاع معدل تشغيل األطفـال، ذكـرت بـريو أن              و  -٧١

-٢٠١٢احلكومة اعتمدت استراتيجية وطنية ملنع عمل األطفال والقضاء عليـه يف الفتـرة              
 أشكال عمـل األطفـال، والقـضاء        القضاء العاجل على أسوء   :  تتمثل أهدافها يف   ٢٠٢١

وتتبع االسـتراتيجية   . التدرجيي على عمل األطفال الذين تقل أعمارهم عن سن العمل األدىن          
 طفـل،   ٣٠ ٠٠٠وسيستفيد منها زهـاء     . هنجاً متكامالً وتنفذ يف املناطق الريفية واحلضرية      

القطاعات ملكافحـة   يتعلق مبسألة السخرة، أشارت بريو إىل وجود جلنة وطنية متعددة            وفيما
  . السخرة وإىل أهنا تعد حالياً خطة وطنية ثانية ملكافحتها
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وبشأن اإلجراءات املتخذة لضمان احلق يف احلصول على مياه الشرب، ذكرت بريو              -٧٢
 ٢٠٠٦وأنـه بـني عـامي       .  تنفيذ برنامج مبيزانية خاصة هلذا الصدد      ٢٠١٢أنه مت يف عام     

يتعلق باألسـئلة اخلاصـة      وفيما.  يف املائة  ٨٠ إىل   ٧٢ ، زادت نسبة توفري املاء من     ٢٠١٢و
 اعتمد وحـدد،    ٢٧٧٤١بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، أوضحت بريو أن القانون رقم           

كسياسة للدولة، تدريس حقوق اإلنسان والدستور يف مجيع املقررات الدراسية، بـدًء مـن              
  . جال الشرطة واجليشمقررات التعليم االبتدائي إىل املقررات اخلاصة بتدريب ر

وفيما يتعلق باألسئلة اخلاصة بالتدابري التشريعية املتخذة ملكافحـة التمييـز ضـد               -٧٣
، أشري  )LGBT(السحاقيات واملثلني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية          

. مييـز يف ذلك الدستور، حتظر بصورة عامـة أي نـوع مـن الت         إىل أن القوانني احمللية، مبا    
وباإلضافة إىل ذلك، نص قانون اإلجراءات الدستورية بشكل واضح علـى أن األشـخاص              
الذين مييَّز ضدهم بسبب خيارهم اجلنسي ميكنهم تقدمي أمر بإنفـاذ حقـوقهم الدسـتورية               

amparoحلمايتهم ، .  
وبشأن السؤال املتعلق بتدابري محاية األشخاص يف حالة الرتاع االجتماعي، أوضحت             -٧٤
ريو أن القانون يلزم قوات اجليش والشرطة باستخدام القوة بـشكل متناسـب ومعقـول،          ب

وأشارت إىل أن   . وذكرت أن ذلك يشكل جزءاً من الثقافة املؤسسية لقوات الشرطة واألمن          
مجيع القوات املسلحة تضع استراتيجية لكفالة التدريب املستمر للعاملني فيها علـى قـضايا              

  . حقوق اإلنسان
يزال هنـاك    يعني بعد، إذ ال    يما يتعلق بوضع أمني املظامل، أوضحت بريو أنه مل        وف  -٧٥

وأشارت أيضاً إىل أن الكونغرس وافق على       . عدم توافق يف اآلراء بشأن املسألة يف الكونغرس       
  .يزال ينتظر اعتماد مرسوم يف هذا الصدد زيادة أجر أمني املظامل، وهو إجراء ال

ت اخلاصة بعقوبة اإلعدام، أعلنت بريو أن نيابة الوزارة املعنيـة       وفيما يتعلق بالتوصيا    -٧٦
يتعلـق   حبقوق اإلنسان ستطرح املسألة على اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان لتقييمها فيمـا           

  .بإمكانية إلغاء تلك العقوبة
وسألت فنلندا عن التدابري اليت اعتمدت للتصدي ألوجه التفاوت يف وفيات األمومة              -٧٧

 استطاعة املرأة يف اجملتمعات احمللية الفقرية واملهمَّشة الوصول إىل خدمات الصحة            بسبب عدم 
اجلنسية واإلجنابية، وعما إذا متّ اختاذ خطوات ملنع جترمي اإلجهاض يف حاالت احلمل النـاجم    

كما سألت عن التدابري املتخذة ملواجهة الشواغل املتعلقة        . عن االغتصاب أو االعتداء اجلنسي    
، وضمان محاية حقوق احملتجني يف حريـة        ١٠٩٥ ورقم   ١٠٩٤سومني التشريعيني رقم    باملر

  .وقدمت فنلندا توصيات. التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع
. وطلبت فرنسا مزيداً من املعلومات عن تنفيذ توصيات جلنة احلقيقـة واملـصاحلة              -٧٨

املفـرط للقـوة خـالل      وأشارت إىل أن القلق يساورها بشأن التقارير عـن االسـتخدام            
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االحتجاجات، وعن العقبات املوضوعة أمام التمتع باحلقوق اجلنسية واإلجنابية، وقلقهـا إزاء            
يتعلـق   وطلبت تفاصيل عن اإلصالحات املزمع حتقيقها فيما      . اكتظاظ السجون باملسجونني  

  .وقدمت فرنسا توصيات. باحلد من أعداد السجناء وحتسني أوضاع السجون
يزال يساورها بشأن االكتظاظ يف الـسجون، ولكـون          ملانيا أن القلق ال   وذكرت أ   -٧٩

وأشـارت  . األشخاص احملتجزين رهن احملاكمة ُيحبسون جنباً إىل جنب مع السجناء املدانني          
إىل أهنا وإن كانت ترحب خبطط احلكومة ملعاجلة املسألة، فإهنا تسأل عن استراتيجية الدولـة       

ن رهن احملاكمة، والكيفية اليت تضمن هبا تنفيـذ إجـراءات           لتقليل عدد األشخاص احملتجزي   
  .وقدمت أملانيا توصيات. احملاكمات يف الوقت املناسب

يف ذلك التشريع الذي يدرج      ورحَّبت اليونان بالتشريعات اليت اعتمدت مؤخراً، مبا        -٨٠
 بـريو   وأعربت عن إدراكها للجهـود الـيت تبـذهلا        . جرمية قتل اإلناث يف القانون اجلنائي     

. يف ذلك قانون املشاورة املسبقة الذي صدر مؤخراً        يتعلق حبقوق الشعوب األصلية، مبا     فيما
وهنأت اليونان بريو على التدابري اليت اختذهتا       . وأبرزت وجود وقف يف الواقع لعقوبة اإلعدام      

  .وقدمت اليونان توصيات. ملكافحة الفقر وانعدام املساواة االجتماعية
ي الرسويل بريو على محاية حياة اإلنسان بدءاً مـن احلمـل، ومحايـة              وهنأ الكرس   -٨١

وأشاد باحلقوق املمنوحة للنقابات    . ورحب باعتماد قانون املشاورة املسبقة    . مؤسسة األسرة 
وشجع الكرسي الرسويل بريو على اختاذ تدابري لتعزيـز         . ومشاركتها يف جملس العمل الوطين    
  .وقدم الكرسي الرسويل توصيات. العامةالشفافية والوصول إىل املعلومات 

سيما  يتعلق حبماية األطفال وال    واعترفت هندوراس بالتقدم الذي أحرزته بريو فيما        -٨٢
وأشادت باخلدمة املعتمدة على مريب أطفال الشوارع الذين يقـدمون          . بشأن عمل األطفال  

ون عمل املفـتش    والحظت هندوراس التعديل على قان    . الدعم لألطفال املعرضني للمخاطر   
يلتزمون بالتشريع املتعلق بعمل األطفـال،       العام الذي يفرض غرامات على املوظفني الذين ال       

  .وقدمت هندوراس توصيات. واعتماد استراتيجية اجتماعية للقضاء على عمل األطفال
وأثنت هنغاريا على بريو لزيادة تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق               -٨٣
بتوجيـه  سـيما    سان، ومع القائمني على اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، وال         اإلن

، ٢٠١١وأشادت بسّن بريو قانون املشاورة املسبقة يف عام         . للمكلفني بواليات دعوة دائمة   
وشجعتها على تعزيز جهودها املبذولة ملعاجلة معدالت التسرب املرتفعة من املدارس ونـسبة             

وطلبت إىل بريو أن تعرض بالتفصيل الكيفية اليت تعتزم         . ني الشعوب األصلية  األمية املرتفعة ب  
هبا كفالة تلقي أعضاء هيئة التدريس تدريباً كافياً لكفالة التعليم الثنائي اللغة يف مجيع أحنـاء                

  .وقدمت هنغاريا توصيات. البلد
 اقـة  ورحبت إندونيسيا بإصدار خطة حتقيق تكافؤ الفرص لألشـخاص ذوي اإلع            -٨٤

، وباالستراتيجية اخلاصة بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة، وخطـة          ٢٠١٨-٢٠٠٩للفترة  
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وأثنت على حكومة بريو    . ٢٠١٦-٢٠١١العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص للفترة       
يف ذلك التدابري املتخذة لزيادة معدل معرفـة         تبذله من جهود لكفالة احلق يف التعليم، مبا        ملا

وقـدمت  . تابة من خالل التعبئة الوطنية من أجل برنامج تعليم القراءة والكتابـة القراءة والك 
  .إندونيسيا توصيات

وأعرب العراق عن تقديره الكبري العتماد القانون اخلاص بتحقيق تكافؤ الفرص بني              -٨٥
وقال إنه يثمن اإلصالحات    . الرجل واملرأة، وخطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص       

يف ذلك التدابري اخلاصة مبكافحة عمل األطفال، واجلهود اليت تبذهلا           تشريعية واملؤسسية، مبا  ال
. ورحب العراق بإنشاء جلنة مكافحة الفساد     . احلكومة لتعويض ضحايا العنف وأفراد أسرهم     

  .وقدم العراق توصيات
فراد قوات األمـن،    وأعربت إيطاليا عن القلق إزاء التقارير عن التجاوزات اليت يرتكبها أ            -٨٦

والحظـت  . وعن ثقتها يف سعي بريو إىل حتسني الوضع الصعب الذي تعانيه مراكز االحتجـاز             
إيطاليا اعتماد قانون املشاورة املسبقة، وسألت عن الكيفية اليت تعتزم هبا بريو تنفيذ هذا القـانون                

رحبت باالستراتيجية   و .لضمان مشاركة جمتمعات الشعوب األصلية يف القرارات اليت تؤثر عليها         
  .وقدمت إيطاليا توصيات. الوطنية اجلديدة ملنع عمل األطفال والقضاء عليه

يف ذلـك    وأثىن األردن على بريو للتدابري اليت اختذهتا للقضاء على عمل األطفال، مبا             -٨٧
. إنشاء جلنة التوجيه الوطنية ملنع عمل األطفال والقضاء عليه، وتعزيـز إطارهـا املؤسـسي              

، بارتياح، اعتماد خطة السياسة الوطنية بشأن املسنني، والربنامج الوطين          الحظ األردن  كما
  .وقدم األردن توصيات. ملكافحة العنف املرتيل واجلنسي

والحظت قريغيزستان مع التقدير التقدم الذي أحرزته بريو يف حتسني محاية حقوق              -٨٨
نون املشاورة املسبقة، شّجعت بريو على أخذت علماً بسّن قا   وفيما. اإلنسان للفئات الضعيفة  

حتقيق التنفيذ الكامل للمعايري القانونية اليت وضعها نظام حقوق اإلنسان للبلدان األمريكيـة             
وأشارت قريغيزستان إىل التدابري اإلجيابيـة      . بشأن احلق يف املشاورة واملوافقة احلرة املستنرية      

ة عمل األطفال املرتيل، ومكافحة العنـف  املتخذة لتخفيض معدالت وفيات األطفال، ومعاجل  
  .وقدمت قريغيزستان توصيات. ضد املرأة

ورحبت ليختنشتاين بإدراج جرمية قتل اإلناث يف القانون اجلنائي، لكنها أشارت إىل      -٨٩
. ما يساورها من قلق بشأن العقبات املوضوعة أمام وصول ضحايا العنف املرتيل إىل العدالـة              

شائها مراكز طوارئ لتوفري الرعاية واحلماية لـضحايا العنـف املـرتيل            وأثنت على بريو إلن   
وأشارت إىل أنه، على الرغم من التوصيات املتكررة للجنة املعنية حبقوق الطفـل             . واجلنسي

  .وقدمت ليختنشتاين توصيات. تزال العقوبة البدنية لألطفال قانونية ال
يف اعتماد اخلطة اخلاصة بتحقيق تكـافؤ   بذلته من جهود     وأثنت ماليزيا على بريو ملا      -٩٠

وأشادت أيضاً  . الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة، واالعتراف الرمسي بلغة اإلشارات يف بريو         
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باعتماد البلد سياسة وطنية توفر إعانات اقتصادية وطبية للسكان الـذين تزيـد أعمـارهم               
والحظت ماليزيا التدابري املالئمة املتخذة حلمايـة       . ممن يعيشون يف فقر مدقع     عاماً   ٦٥ على

  .وقدمت ماليزيا توصيات. املرأة من العنف، والقضاء على عمل األطفال
واعترفت املكسيك بالتقدم احملرز يف معاجلة صنوف املعاناة واالنتهاكات اخلطـرية             -٩١

واعترفت باجلهود املبذولة للقضاء على     . احلديثحلقوق اإلنسان اليت شهدها البلد يف تارخيه        
حاالت االختفاء القسري من خالل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص             

وقـدمت  . من االختفاء القسري، وأعربت عن أملها يف إمكان تنفيذها قريباً، تنفيذاً كامالً           
  .املكسيك توصيات

ارات للتنمية االجتماعية واإلدماج االجتماعي وبشأن وهنأ املغرب بريو على إنشاء إد      -٩٢
أشاد حبكومـة    كما. املسائل املشتركة بني الثقافات وحقوق اإلنسان، والوصول إىل العدالة        

بريو لعزمها على إنشاء آلية ملكافحة التعذيب، وبتصديقها على االتفاقية الدولية حلماية مجيع             
وقـدم  . يف القانون اجلنائي  " قتل اإلناث "نصر  األشخاص من االختفاء القسري، وبإدراج ع     

  .املغرب توصيات
وأثنت هولندا على بريو إلنشائها برنامج تعويضات ضـحايا انتـهاكات حقـوق               -٩٣

، وأشارت إىل أنه يلزم بذل مزيد من اجلهود يف هـذا            ٢٠٠٠-١٩٨٠اإلنسان خالل الفترة    
ة التمييز ضد السحاقيات واملثليني     وأعربت عن أملها يف أن تتخذ بريو تدابري ملكافح        . الصدد

  .وقدمت هولندا توصيات). LGBT(ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية 
. وأبرزت نيكاراغوا إنشاء وزارة التنمية االجتماعية واإلدماج االجتماعي يف بـريو            -٩٤

ة  يشكل أداة أساسي   ٢٠١٦-٢٠١٢والحظت أن وضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان للفترة         
واعترفت جبهود احلكومة العتماد تدابري تنحو حنـو        . للوفاء باحتياجات بريو يف هذا الصدد     

  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. القضاء على عمل األطفال
يتعلق حبماية احلقوق االجتماعية واالقتصادية      والحظت النرويج التقدم املتحقق فيما      -٩٥

 بريو للخطوات املتخذة لكفالـة املـشاورات        وأثنت على . للفئات املهّمشة، واحلد من الفقر    
وأعربت النرويج عن قلقها إزاء التقارير عن حاالت        . املسبقة مع جمتمعات الشعوب األصلية    

التعذيب أثناء االحتجاز رهن احملاكمة ويف السجون، واكتظاظ السجون ونقـص العـاملني             
  .وقدمت النرويج توصيات. الطبيني يف نظام السجون

سطني على بريو لتصديقها االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن     وأثنت فل   -٩٦
والحظت أيضاً  . االختفاء القسري، واعتمادها قانون حتقيق تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة         

  .وقدمت فلسطني توصية. اعتماد التدابري الرامية إىل القضاء على عمل األطفال
 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن  وأشارت الفلبني إىل تصديق بريو على       -٩٧

والحظت أن بريو أعـادت حتديـد       . االختفاء القسري، واالتفاقية بشأن مكافحة العنصرية     
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وأثنت على بريو   . اختصاصات وزارة العدل، اليت حتولت إىل وزارة العدل وحقوق اإلنسان         
  .ت توصياتوقدَّم. العتمادها خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر

يف  وأعربت بولندا عن تقديرها للتغريات املؤسسية والتشريعية اإلجيابية يف بريو، مبـا             -٩٨
والحظت عدم وجود آليات تشاورية قبـل       . ذلك اإلجنازات الكبرية يف جمال مكافحة الفقر      

 وشدَّدت بولندا على  . يتعلق مبشاريع التعدين   سيما فيما  اعتماد تشريعات جديدة يف بريو، ال     
. لزوم له أثناء املظاهرات العامة ضرورة أن متتنع قوات الشرطة عن استخدام القوة على حنو ال 

  .وقدمت بولندا توصيات
وأشادت الربتغال بتصديق بريو مؤخراً على صكوك حقوق اإلنسان وإنشاء نيابـة              -٩٩

حظت ورحبت بكون العقاب البدين غري مشروع يف املدارس لكنها ال  . وزارة حقوق اإلنسان  
ولذلك سألت عـن  . يزال غري حمظور يف املنازل، ويف املؤسسات العقابية ودور الرعاية  أنه ال 

  .وقدمت الربتغال توصيات. حالة مشروع القانون اخلاص بالعقوبة البدنية قيد النظر حالياً
وهّنأت مجهورية مولدوفا احلكومة على جهودها ملكافحة التمييز ضد املرأة والتزامها             -١٠٠

وأثنت على احلكومة إلدراجهـا هـذا       . تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف سياساهتا العامة      ب
واعترفت مولدوفا جبهود بريو ملكافحة العنف ضد األطفال        . املنظور يف تنفيذ تلك السياسات    

  .وقدمت مولدوفا توصيات. وكافة أشكال املعاملة املهينة للمراهقني
جراءات اليت اختذهتا ملعاجلة عدد من املـسائل املتـصلة          وأثنت رومانيا على بريو لإل      -١٠١

، وحقـوق   ٢٠٠٠ إىل   ١٩٨٠يف ذلك اجلرائم املرتكبة أثناء الفترة من         حبقوق اإلنسان، مبا  
والحظت رومانيا بارتيـاح    . الشعوب األصلية، واملرأة، واألطفال، واألشخاص ذوو اإلعاقة      

بإجراءات خاصة واعتماد االتفاقيـة الدوليـة       قرار احلكومة بتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفني        
وشجعت رومانيا بريو على حتقيق مزيد مـن        . حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     

  .وقدمت رومانيا توصية. وق اإلنسانالتقدُّم حنو التصديق على معاهدات حق
ية الثانيـة  والحظت سنغافورة تشديد احلكومة على محاية املرأة واعتماد اخلطة الوطن      -١٠٢

وأثنت سنغافورة  . ملكافحة العنف ضد املرأة وإدراجها مفهوم قتل اإلناث يف القانون اجلنائي          
على بريو لتحقيقها اخنفاضاً مطرداً يف عمل األطفال يف بريو وإنشائها جلنة التوجيه الوطنيـة،          

  .وقدمت سنغافورة توصيات. ملنع عمل األطفال والقضاء عليه
كيا باعتماد القانون اخلاص بتحقيق تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة،          ورحَّبت سلوفا   -١٠٣

وبالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وبروتوكوهلا           
رحَّبت خبطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وبإعداد خطة جديـدة            كما. االختياري

ىل توقيع بريو على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق        وأشارت إ . بشأن حقوق اإلنسان  
  .وقدَّمت سلوفاكيا توصيات. الطفل من أجل إجراء تقدمي البالغات
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ورحَّبت سلوفينيا بالتزام حكومة بريو مبكافحة التمييز ضد املرأة وتنفيذ تدابري إجيابية              -١٠٤
. تعلق بتزويد املواطنني بوثائق إثبات هويـة  ي وبّينت التقدُّم الكبري الذي حتقَّق فيما     . تفيد املرأة 

ورحَّبت بالتحسينات اليت أُدِخلت بشأن تقدمي التقارير إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات            
 ردود  ٨ سـوى    ٢٠٠٨تقدِّم منذ عام     يف مواعيدها، لكنها أعربت عن األسف ألن بريو مل        

  .سلوفينيا توصياتوقدَّمت .  رسالة موّجهة مبوجب اإلجراءات اخلاصة٢٠على 
وأبرزت كوستاريكا اخلطوات اهلامة املتعلِّقة حبماية البيئة، ومكافحة الفقر واالّتجار            -١٠٥

. ٢٠١١/٢٠١٦بالبشر، من مثل اعتماد القانون ذي الصلة، وخطة العمل الوطنية للفتـرة             
ـ   شاء اآلليـة  وأشادت بتعاون بريو مع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات وبالتقدُّم احملرز يف إن

وطلبـت كوسـتاريكا    . وحثَّت بريو على تعيني تلك اآللية يف وقت قريب        . الوقائية الوطنية 
وقـدَّمت  . مزيداً من املعلومات عن وظيفة التنسيق اليت يؤدِّيها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان        

  .توصيات
ـ     -١٠٦ ة عـن الدولـة،   وذكرت بريو أهنا توّد، وفقاً لدعوهتا الدائمة، تقدمي دعوة، بالنياب
مجيع املكلَّفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة املواضيعية التابعني جمللـس حقـوق              إىل

وأبلغت بريو اجمللس أيضاً بوجود قانون يكفل بالفعل مواءمة القوانني          . اإلنسان، لزيارة بريو  
متها مع اتفاقات   احمللية مع نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ويتوّخى أيضاً مواء          

  .كمباال
وفيما يتعلَّق بعمليات االنتقام من الصحفيني، أُشري إىل أن احلكومة حتترم بدقّة حرية               -١٠٧

وأن لدى بريو بالفعل عديداً من الضمانات القانونية وغريها مـن أجـل             . التعبري والصحافة 
  . ممارسة حرية الصحافة دون قيود

رأة إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، قدَّمت بريو        وفيما يتعلَّق مبسألة وصول امل      -١٠٨
وأشارت إىل وضع استراتيجية للحدِّ من      . معلومات تفصيلية عن التقدُّم احملرز يف هذا الصدد       

وقدمت تفاصيل تتعلَّق بالربنامج املموَّل من امليزانية بشأن صحة املولـودين           . وفيات األمومة 
  .شئت إلسداء املشورة إىل املراهقني بشأن الصحة اجلنسيةحديثاً واألم، والربامج اليت أُن

وأضافت بريو أن التدابري اليت اّتخذت ملكافحة وفيات األمومة والـيت اسـتهدفت               -١٠٩
يف ذلك االستراتيجيات الرامية إىل احلدِّ من حاالت احلمـل    النساء الفقريات والضعيفات، مبا   

يادة الوالدات يف املؤسسات، قد أّدت إىل اخنفاض        غري املنظّمة، واملضاعفات أثناء احلمل، وز     
إال أن حاالت وفيات األمومـة      . ٢٠١١ و ١٩٩٣ يف املائة يف عدد الوفيات بني        ٤٩بنسبة  

سيما يف اجلبال والغابات املطرية      تزال تشكِّل أحد التحدِّيات الكربى اليت تواجه الدولة، ال         ال
  .واملناطق الريفية

لِّقة بتجرمي ممارسة املراهقني اجلنس بالتراضي، ذُِكَر أن القضاء قرر          وبشأن املسألة املتع    -١١٠
وُيعرض مشروع قانون حالياً على الكونغرس      . جترَّم أن ممارسة املراهقني اجلنس بالتراضي ال     
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 سنة للجنس   ١٧ و ١٤إلزالة الصفة اجلرمية عن ممارسة املراهقني الذين تتراوح أعمارهم بني           
  .بالتراضي
يتعلَّق باإلجهاض العالجي، أوضحت بريو إمكانية ممارسته على أيدي طبيب          وفيما    -١١١

مبوافقة املرأة احلامل عندما يكون ذلك هو السبيل الوحيد إلنقاذ حياهتا أو تفادي إحلاق ضرر               
ووفقاً لتوصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، أُعدَّ مشروع دليل تقين          . خطري ودائم بصحتها  

وأكَّدت أن اإلجهاض العالجـي     . اإلجهاض العالجي وهو قيد التشاور حالياً     يتعلَّق بتطبيق   
ولدى معهد خماض األم، وهو اهليئة الرئيسية املعنية بتلك املـسألة،           . يشكِّل جرمية يف بريو    ال

بروتوكولٌ إكلينيكٌي يتناول مسألة التوقيت الذي ميكن عنده تنفيذ اإلجهاض، وُيـستخدم            
  . ذا القبيلكمرجع يف احلاالت من ه

وفيما يتعلَّق بالعقوبة البدنية، ذكرت بريو أن السالمة البدنية للطفل حيميها قـانون               -١١٢
ومـع  . العقوبات من خالل أحكام شّتى من مثل حظر إساءة املعاملة واالعتداء والـضرب            

 ذلك، قدَّمت بريو استجابةً لتوصيات اللجنة املعنية حبقوق الطفل، مشروع قانون حيظر مجيع            
  . أشكال التدابري التأديبية اليت تشكِّل اعتداًء على السالمة البدنية والنفسية للصبيان والفتيات

يتعلَّق حبقوق املرأة،    وفيما يتعلَّق بإذكاء وعي املوظفني املكلَّفني بإنفاذ القوانني فيما          -١١٣
. اً هلؤالء العـاملني   قدَّمت بريو معلومات عن برامج التدريب وبناء القدرات اليت تنفَّذ مؤخَّر          
يتعلَّـق   سيما فيما وأشارت إىل أهنا تنفِّذ أيضاً تدريباً لرجال القضاء ووكالء النيابة العامة، ال  

  .بالعنف يف األسرة، ودعم الضحايا والشهود
وفيما يتعلَّق باألجر املتساوي عن العمل املتساوي، أشارت بريو إىل أهنا أصـدرت               -١١٤
وتـشمل  . مجيع أنواع التمييز بني املرأة والرجل يف العمل واألجـر          قانوناً حيظر    ٢٠٠٧منذ  

، ٢٠١٧-٢٠١٢التدابري املّتخذة ملواجهة هذه املسألة، اخلطة الوطنية للمساواة بني اجلنسني           
يقوم على أساس نوع اجلنس لتعزيز دفع        وإعداد دليل منهجي بشأن تقييم لعروض العمل ال       

  .أجر متساوٍ عن العمل املتساوي
ويف اخلتام، ذكرت بريو أهنا ترى أهنا قدَّمت ردوداً على كل األسئلة الـيت أُثـريت                  -١١٥
ونقلت حتيات رئيس اجلمهورية إىل املشاركني، وأضافت أهنا ستتابع بدقَّة التوصيات           . تقريباً
  .املقدَّمة

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  :الواردة أدناه بتأييد بريو/ار التفاعليتتمتَّع التوصيات اليت صيغت أثناء احلو  -١١٦

__________ 

 .تنتاجات والتوصياتمل ُتدخل تنقيحات حتريرية على االس  **  
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 املتعلِّقة  ١٨٩رقم  النظر يف تصديق اتفاقية منظمة العمل الدولية          -١-١١٦
  ؛)الفلبني(بالعمل الالئق لعمَّال املنازل 

التصديق على تعديالت كمباال على نظـام رومـا األساسـي             -٢-١١٦
  ؛)ينليختنشتا(للمحكمة اجلنائية الدولية يف أقرب وقت ممكن 

النظر يف االعتراف باختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفـاء           -٣-١١٦
القسري يف تلقّي وفحص البالغات املقدَّمة من الضحايا أو مـن دول أطـراف              

 االتفاقية الدولية حلمايـة     يتعلَّق بانتهاكات أحكام    فيما أخرى، أو بالنيابة عنهما،   
  ؛)وايأوروغ( )١(مجيع األشخاص من االختفاء القسري

الوقـف االختيـاري لعقوبـة اإلعـدام يف الواقـع           مواصلة    -٤-١١٦
  ؛)٢()األرجنتني(

  ؛)اليونان(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام   -٥-١١٦
  ؛)٣()هندوراس(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام   -٦-١١٦
قانون العقوبات مـع نظـام رومـا        ملواءمة  مضاعفة جهودها     -٧-١١٦

  ؛)تونس(الدولية األساسي للمحكمة اجلنائية 
استكمال عملية مواءمة قوانينها الوطنية مواءمة كاملة مع مجيـع            -٨-١١٦

االلتزامات مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلـك            
  ؛)سلوفاكيا(التصديق على اتفاقها بشأن االمتيازات واحلصانات 

  ؛)بيالروس(بدنية لألطفال فرض حظر قانوين على استخدام العقوبة ال  -٩-١١٦
استكمال تنقيحها للقانون اخلاص باألطفال واملـراهقني إلعـداد      -١٠-١١٦

  ؛)األردن(تشريع حيظر العقوبة البدنية واملعاملة املهينة لألطفال واملراهقني 
ضمان أن حتظر التعديالت على مشروع القانون اخلاص باألطفال           -١١-١١٦

بة البدنية لألطفال يف مجيع احلاالت، مبا يف ذلك         واملراهقني، بشكل صريح، العقو   
  ؛)ليختنشتاين(يف املرتل، وأن ُتسّن على سبيل األولوية 

__________ 

االعتراف باختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفـاء       : "قُرِئت التوصية أثناء احلوار التفاعلي بالصيغة التالية       )١(
 القسري يف تلقّي وفحص البالغات املقدَّمة من الضحايا أو من دول أطراف أخـرى أو بالنيابـة عنـهما                  

 ).أوروغواي" (ية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريأحكام االتفاقية الدوليتعلَّق بانتهاكات  فيما
" مواصلة الوقف االختياري بشأن تطبيق عقوبة اإلعدام      ": قُرِئت التوصية أثناء احلوار التفاعلي بالصيغة التالية       )٢(

 ).األرجنتني(
 )".هندوراس(إلعدام النظر رمسياً يف إلغاء عقوبة ا: "قُرِئت التوصية أثناء احلوار التفاعلي بالصيغة التالية )٣(
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أن حيظر القانون اخلاص بالعقوبة البدنية لألطفال، قيـد النظـر             -١٢-١١٦
حالياً، صراحةً، مجيع أشكال العقوبة البدنية ويف كافة األحـوال، وسـّن هـذا              

  ؛)الربتغال(ولوية القانون على سبيل األ
استكمال تنقيح القانون اخلاص باألطفال واملراهقني، ووضع قـانون           -١٣-١١٦

  ؛)مجهورية مولدوفا(حيظر العقوبة البدنية واملعاملة املهينة للفتيان والفتيات واملراهقني 
إلغاء قوات الشرطة للجزاءات املفروضة على ممارسـة اجلنـسية         -١٤-١١٦
  ؛)سلوفينيا(املثلية 
النظر يف سّن قانون يتناول اجلرائم القائمة على امليل اجلنـسي             - ١٥- ١١٦

  ؛)٤()كندا(
مواصلة جهودها إلنشاء اآللية الوقائية الوطنية ملناهضة التعـذيب        -١٦-١١٦

  ؛)املغرب(
 Defensoría) (حمامي الشعب(ضمان أن يكون مكتب أمني املظامل   -١٧-١١٦

del Pueblo (لبشرية واملادية واملالية الالزمة للوفاء بواليته مستقالً ولديه املوارد ا
  ؛)املكسيك(باعتباره اآللية الوطنية ملنع التعذيب 

لكي يتمكن من أداء وظيفته باعتبـاره       إصالح مكتب أمني املظامل       -١٨-١١٦
  ؛)إسبانيا(اآللية الوطنية ملنع التعذيب 

عي بـاملوارد   تزويد وزارة التنمية االجتماعية واإلدماج االجتمـا        -١٩-١١٦
  ؛)نيكاراغوا(الالزمة هلا ألداء وظائفها بنجاح 

مواصلة تطوير اإلطار املؤسسي لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان            -٢٠-١١٦
  ؛)األردن(

مواصلة ختصيص ميزانية وموارد مالئمني ملعاجلة مشكالت من قبيل           -٢١-١١٦
 املنـاطق الريفيـة،     االجتار بالبشر، واالستغالل اجلنسي لألطفال، والفقر املدقع يف       

  ؛)تايلند(ووضع إطار زمين مستهدف لتنفيذ اخلطط والربامج ذات الصلة 
علـى  ) ٢٠١٦-٢٠١٢(تركيز اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان        -٢٢-١١٦

أضعف فئات اجملتمع، مبا يف ذلك املرأة، واألطفال، واألشخاص ذوو اإلعاقـة،            
  ؛)نيكاراغوا(واملسنون 

__________ 

سّن تشريع يعاجل اجلرائم القائمة على امليـل اجلنـسي          : "ئت التوصية أثناء احلوار التفاعلي بالصيغة التالية      قُر )٤(
 )".كندا(لكفالة محاية احلقوق وإعماهلا 
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جمال احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية    تكثيف جهودها يف      -٢٣-١١٦
ومنح دور أهم لنوع اجلنس والتعددية الثقافية يف السياسات العامة، وال سيما يف             

  ؛)تونس(التعليم والصحة والعدل 
مواصلة العمل يف جمال الدفاع عن الفتيان والفتيـات ومحايتـهم             -٢٤-١١٦

  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(
إنشاء اهلياكل التعليمية الالزمة ليتسىن تيـسري وصـول مجيـع             -٢٥-١١٦

  ؛)الكرسي الرسويل(املواطنني إىل التعليم، وحتسني أوضاع السجون 
الرد على مجيع الرسائل اليت وّجهتها مفوضـية األمـم املتحـدة       -٢٦-١١٦

  ؛)هنغاريا(السامية حلقوق اإلنسان إىل بريو، ومل ترد عليها بعد 
 العمل للقضاء على نشر األفكار النمطية املقولبـة الـيت           مواصلة  -٢٧-١١٦

  ؛)األرجنتني(ميكن أن تشجع التمييز العنصري 
مواصلة النهوض باخلطط اإلقليمية لتحقيق تكافؤ الفرص، كتدابري    -٢٨-١١٦

حمددة ترمي إىل التلبية الشاملة الحتياجات املرأة، ومضاعفة جهودهـا لزيـادة            
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(احلياة الوطنية مشاركتها يف مجيع جماالت 

تنفيذ تدابري حمددة وملموسة لزيادة مـشاركة املـرأة يف احليـاة           -٢٩-١١٦
  ؛)الربازيل(السياسية واملؤسسية للبلد 

مضاعفة جهودها الرامية إىل مكافحة العنف ضد املـرأة وحمـو             -٣٠-١١٦
صنع القرار، سواء يف احلكومـة أو       األمية، وضمان زيادة متثيل املرأة فيما يتعلق ب       

  ؛)رومانيا(يف القطاع اخلاص 
القضاء بصورة فعالة على التمييز على أسـاس نـوع اجلـنس              -٣١-١١٦
يتعلق بالوصول إىل التعليم والرعاية الصحية، وال سيما يف املناطق الريفيـة             فيما

  ؛)سلوفاكيا(وبني جمتمعات الشعوب األصلية 
بادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القـانون الـدويل       النظر يف تطبيق م     -٣٢-١١٦

حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية كدليل للمساعدة على 
  ؛)سلوفينيا(تطوير السياسة العامة 

اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة وضمان حقوق اإلنسان للـسكان           -٣٣-١١٦
ذ فيها القوات املسلحة والعـاملون يف       املدنيني الذين يعيشون يف املناطق اليت تنفِّ      

  ؛)كندا(الشرطة الوطنية عمليات ضد أنشطة االجتار غري القانونية 
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إنشاء آليات، من مثل التدريب اإلضـايف، ومبـادئ توجيهيـة             -٣٤-١١٦
الشرطة، ترمي إىل منع قوات األمن من االستخدام املفرط أو غري املـربر              لقوات
  ؛)بولندا(للقوة 
اذ خطوات فعالة لضمان امتناع الشرطة الوطنية البريوويـة،         اخت  -٣٥-١١٦

والقوات املسلحة، وموظفي أمن البلديات، وحراس السجون عن كافة أشـكال           
  ؛)النرويج(املعاملة القاسية أو الالإنسانية للمواطنني والسجناء 

مواصلة التصدي للعنف ضد املرأة، ال سيما يف املناطق اإلقليمية            -٣٦-١١٦
  ؛)أستراليا(ة واحمللي
تعزيز اجلهود املبذولة ملعاجلة مسألة العنف املـرتيل علـى حنـو              -٣٧-١١٦
  ؛)اليونان( أفضل
مواصلة اجلهود املبذولة إلهناء العنف ضد املرأة من خالل عـدة             -٣٨-١١٦

وسائل من بينها، تنفيذ اخلطة الوطنية الثانية بشأن العنف ضد املـرأة، ودعـم              
  ؛)نياإسبا(املبادرات الدولية 

مواصلة تنفيذ تدابري قانونية وإدارية حلماية املرأة من العنف املرتيل            -٣٩-١١٦
  ؛)سنغافورة(واجلنسي 

زيادة اجلهود املبذولة ملنع ومكافحة العنف املرتيل، وضمان تقدمي           -٤٠-١١٦
  ؛ )ليختنشتاين(مرتكبيه سريعاً إىل العدالة 

ة واألطفال، ال سيما من العنف      اختاذ مزيد من التدابري حلماية املرأ       -٤١-١١٦
  ؛ )أستراليا(واالستغالل 

حتسني تنسيق التحقيقات بشأن االجتار بالبشر، وزيادة األمـوال           -٤٢-١١٦
املخصصة خلدمات ضحايا االجتار بالبشر، وتنفيذ برامج ملكافحة أسوأ أشـكال           

 ذلك  ل والسخرة، وإنفاذ قوانني العمل الوطنية بصورة فعالة، مبا يف         اطفعمل األ 
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(القوانني املتعلقة حبرية تكوين النقابات 

إعداد ونشر خطة للقضاء على عمل األطفـال والـسخرة ذات             -٤٣-١١٦
اململكة املتحدة لربيطانيا   (أهداف واضحة وحمددة ومراحل بارزة وجداول زمنية        

  ؛ )العظمى وآيرلندا الشمالية
طبيق القوانني اليت حتمي األطفال من االسـتغالل        مواصلة جهودها لت    -٤٤-١١٦

  ؛ )فلسطني(االقتصادي ومن التعرض لألخطار أو ممارسات العمل التعسفية 
تنفيذ تدابري مالئمة تتسم بالكفاءة حلماية األطفال من االستغالل           -٤٥-١١٦

 وفقاً التفـاقييت منظمـة      ،االقتصادي، وال سيما من أسوأ أشكال عمل األطفال       
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، والتركيز بصفة خاصة على قطاع التعدين ١٣٨ ورقم ١٨٢الدولية رقم العمل 
  ؛)سلوفاكيا(فضالً عن عمال املنازل األطفال 

مواصلة جهودها، بالتعاون مع منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة              -٤٦-١١٦
  ؛ )سنغافورة(واملنظمات الدولية ذات الصلة، للقضاء على عمل األطفال ) اليونيسيف(

ر الصحيح لالستراتيجية الوطنية ملنع عمل األطفال والقضاء        النش  -٤٧-١١٦
  ؛ )إيطاليا(مجيع املؤسسات املركزية واحمللية، واجملتمع املدين يف عليه 
القضاء على ممارسة السخرة، وجترمي املسؤولني عـن اسـتغالل            -٤٨-١١٦
  ؛ )بيالروس(ل االعم
ة عن ضمان الدفاع    م النظام القضائي بتعزيز اهليئات املسؤول     يدعت  -٤٩-١١٦

  ؛ )إسبانيا(عن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 
حاالت العقوبة البدنية لألطفال بغية إنفـاذ       لتناول  إنشاء آليات     -٥٠-١١٦

  ؛ )ليختنشتاين(القانون بصورة فعالة 
توعية السلطات املكلفة بإنفاذ القوانني والسلطات القضائية بـالعنف           -٥١-١١٦

وزيادة محاية ضحايا العنف اإلناث، وزيادة خدمات الدعم        القائم على نوع اجلنس،     
  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(إليهن، مبا يف ذلك فرض تدابري حلمايتهن 

 بغية حتسني وصول ، مبا يف ذلك تدابري تشريعية،اختاذ تدابري حمددة    -٥٢-١١٦
  ؛ )بلجيكا(النساء ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس إىل العدالة 

اختاذ تدابري لتفادي وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان من جانـب            -٥٣-١١٦
أفراد القوات املسلحة والشرطة الوطنية أثناء الرتاعات، مبا يف ذلك من خـالل             

 وضمان تلقـي املـوظفني   ،االمتثال للمعايري الدولية بشأن استخدام القوة املميتة  
قيق يف أعمال العنـف بطريقـة       والتحبإنفاذ القوانني التدريب املالئم،     املكلفني  

  ؛ )كندا(مناسبة التوقيت 
فيمـا يتعلـق    تعزيز تدريب قوات وهيئات األمن التابعة للدولة          -٥٤-١١٦
  ؛ )إسبانيا(قوق اإلنسان حب

 يف ذلك شرطة السجون، تدريباً      ي مجيع أفراد قوات األمن، مبا     تلق  -٥٥-١١٦
  ؛ )إيطاليا(نسان مالئماً وإلزامياً على املعايري الدولية حلقوق اإل

إجراء حتقيق شامل ومستقل بشأن سياسة التعقيم القسري الـيت            -٥٦-١١٦
عـن  ن  واألشخاص املـسؤول  أال حيظى   ضمان  لاتبعتها السلطات يف التسعينات،     

  ؛ )بلجيكا (اتباإلفالت من العقاب، وأن حيصل الضحايا على تعويضارتكاهبا، 
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ناسب يف قضايا حقوق اإلنسان     املقاضاة يف الوقت امل   كفالة إجراء     -٥٧-١١٦
اليت تنظرها احملكمة اجلنائية الوطنية، وضمان حتقيق نظام العدالة املدين يف مجيـع             
االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقـوق اخلاصـة بالعمـل،             

  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(حماكمة مرتكبيها و
الت من العقـاب فيمـا يتعلـق        مواصلة جهودها ملكافحة اإلف     -٥٨-١١٦

  ؛ )األرجنتني(بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت يف املاضي 
مواصلة التحقيق يف حاالت االختفاء القسري وغـري الطـوعي،            -٥٩-١١٦

  ؛ )بيالروس(بالتعاون مع الفريق العامل 
مواصلة تطوير اجلهود الالزمة للضمان التام حلقوق ضحايا العنف           -٦٠-١١٦
علـى تعويـضات    فيما يتعلق باحلصول     ٢٠٠٠ و ١٩٨٠ب يف بريو بني     املرتك

  ؛ )إكوادور(قانونية واجتماعية واقتصادية 
تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة، ال سـيما فيمـا يتعلـق              -٦١-١١٦

  ؛ )أملانيا(اإلصالحات املؤسسية إجراء  و،بتعويض الضحايا
ونية وغريها، من أجـل التنفيـذ       اختاذ مجيع التدابري الالزمة، القان      -٦٢-١١٦

 أثنـاء   ،الفعال لربامج تعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنـسان يف املاضـي          
نتـائج ذلـك إىل جملـس حقـوق     عن ، وتقدمي تقرير   ٢٠٠٠-١٩٨٠ الفترة

  ؛)هولندا( اإلنسان
شاملة بغيـة   التعويضات  المواصلة جهودها املبذولة لتنفيذ خطة        -٦٣-١١٦

  ؛ )تونس(ايا أعمال العنف الضمان الكامل حلقوق ضح
لتحقيـق  يف مجيع السجون ومراكز االحتجـاز       األوضاع  حتسني    -٦٤-١١٦

  ؛)أستراليا(الدولية امتثال بريو ملعايريها 
  ؛)العراق(إصالح نظام السجون وحل مشكلة اكتظاظ السجون   -٦٥-١١٦
، تاليف اكتظاظها مواصلة إصالح نظام السجون، مع التركيز على          -٦٦-١١٦
  ؛)إسبانيا(دة إدماج السجناء وإعا
، وفقاً لقواعـد     يف السجون  مواصلة إنشاء مرافق مالئمة للنساء      -٦٧-١١٦

 سجينات، والتدابري غـري االحتجـازي     األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال     
  ؛ )تايلند(للمجرمات 

 من اتفاقيـة    ٧، وفقاً للمادة    العملتيسري تسجيل مجيع املواليد و      -٦٨-١١٦
عنـد الـوالدة،    يـسجلوا   تسجيل مولد األطفال الذين مل      على  وق الطفل،   حق
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ويف نفس الوقت، توفري التـدريب      . سيما يف املناطق الريفية والنائية من البلد       وال
  ؛)أوروغواي(للموظفني املكلفني بتسجيل املواليد 

اإلسراع بعملية تسجيل املواليد للنساء الاليت ال حيملـن شـهادات             -٦٩-١١٦
  ؛ )أوروغواي(د ووثائق إثبات هوية، ال سيما يف املناطق الريفية والنائية يف البلد ميال
يف   مشول خدمات تسجيل اهلوية واملولد، مبا      توسيع نطاق مواصلة    -٧٠-١١٦

  ؛ )شيلي( الريفية يةناطق احلرجاملذلك يف 
اصلة تطوير برنامج حصول السكان على وثائق إثبات اهلوية،         مو  -٧١-١١٦

، من خالل تدابري    كيز على املرأة واألطفال، وال سيما يف املناطق احلرجية        مع التر 
للسكان الضعفاء، ومواصـلة     جماناً   اهلويةإلثبات  وثائق الوطنية   المن مثل إصدار    

  ؛ )مجهورية فرتويال البوليفارية(وثائق هذه المتكينهم من السفر للحصول على 
دافعني عن حقوق اإلنـسان مـن       مواصلة اجلهود املبذولة حلماية امل      -٧٢-١١٦

  ؛)أستراليا(التهديدات والتخويف لكفالة متكنهم من أداء مهامهم على النحو السليم 
النظر يف اختاذ اخلطوات الالزمة إلزالة أي أحكام قانونية ميكـن             -٧٣-١١٦

  ؛)بولندا(اعتبارها مقيدة حلرية التعبري 
اإلنسان إلجياد حلول    مع املدافعني عن حقوق      ،بناءبشكل  العمل    -٧٤-١١٦

  ؛)٥()هولندا(ملعاجلة املشاكل املتعلقة حبقوق اإلنسان 
األجور بني الرجـل واملـرأة يف       يف  فجوة  التعزيز جهودها إلزالة      -٧٥-١١٦

  ؛)بنغالديش(سوق العمل 
قيمـة  الضمان األجر املتساوي للرجل واملرأة عن العمـل ذي            -٧٦-١١٦
  ؛ )مجهورية مولدوفا(ساوية امل

املتعلقة بعمال   السياسات الوطنية ضمان التنفيذ الفعال للقوانني و      -٧٧-١١٦
  ؛ )قريغيزستان (املنازل مبا يف ذلك القانون اخلاص بعمال املنازل

لقضاء على الفقر لتضييق الفجوة بني      الرامي إىل ا  مواصلة العمل     -٧٨-١١٦
  ؛ )الصني(املناطق احلضرية والريفية، ورفع مستويات معيشة الشعب 

سيما  مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج ترمي إىل احلد من الفقر، ال           -٧٩-١١٦
  ؛)كوبا(الفقر املدقع 

__________ 

كافحة االنتقام  إلغاء القوانني املتعلقة بالتشهري اجلنائي مل     : "قُرئت التوصية أثناء احلوار التفاعلي بالصيغة التالية       )٥(
من الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛ والعمل على حنو بناء مع املدافعني عن حقوق اإلنسان إلجياد                

 ؛ )"هولندا(حلول ملعاجلة املشاكل املتعلقة حبقوق اإلنسان 
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  ؛)اجلزائر(مواصلة بذل جهودها للقضاء على الفقر والفقر املدقع   -٨٠-١١٦
تعميق وتوسيع نطاق سياساهتا االجتماعية بغية القضاء على الفقر           -٨١-١١٦

  ؛)الربازيل(ة املدقع، وال سيما يف املناطق الريفي
مواصلة بذل جهودها الرامية إىل القضاء علـى الفقـر والفقـر              -٨٢-١١٦

  ؛)شيلي(املدقع، ال سيما يف املناطق الريفية 
مواصلة بذل جهودها للقضاء على الفقر والفقر املدقع، ال سيما            -٨٣-١١٦

  ؛)اليونان(يف املناطق الريفية 
ضاء علـى الفقـر والفقـر       مواصلة بذل جهودها الرامية إىل الق       -٨٤-١١٦

  ؛)املغرب(املدقع، مع إيالء اهتمام خاص للمناطق الريفية 
 ، اإلجراءات الرامية إىل القضاء على الفقر      تعزيزمواصلة وضع و    -٨٥-١١٦

والسياسات العامة الالزمة لضمان وصول مجيع السكان إىل الرفاهية االقتصادية          
  ؛)٦()إكوادور(واالجتماعية 

املتعلقة باملساعدة االجتماعية   الربامج والسياسات   زيز  مواصلة تع   -٨٦-١١٦
سيما  وخلق الوظائف، األساسية ملكافحة الفقر وانعدام املساواة االجتماعية، وال        

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(يف املناطق الريفية من البلد 
ما سي زيادة اجلهود املبذولة ملكافحة الفقر يف املناطق الريفية، وال          -٨٧-١١٦

  ؛)بنغالديش(لشعوب األصلية اجمتمعات يف 
مواصلة اعتماد التدابري الالزمة إلتاحة حـصول سـكاهنا علـى       -٨٨-١١٦

 بغية السري قدماً حنو     ،اخلدمات األساسية، مع التركيز اخلاص على أضعف الفئات       
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(توفري حياة كرمية لشعبها 

ة ملكافحة الفقر يف املناطق الريفيـة، وتنفيـذ      اعتماد سياسة مركب    -٨٩-١١٦
تدابري تكفل زيادة وصول السكان يف تلك املناطق إىل مياه الـشرب ومرافـق              

  ؛)بيالروس(النظافة الصحية 
منح األولوية يف االستفادة من استراتيجية احلـد مـن الفقـر،              -٩٠-١١٦

  ؛)قريغيزستان(ألطفال الذين يعيشون بال مأوى، ال سيما من الفئات الضعيفة ل
تنفيذاً مواصلة بذل جهودها لتنفيذ برنامج دعم اإلسكان الريفي           -٩١-١١٦

  ؛)اجلزائر(كامالً 
__________ 

 القضاء علـى  مواصلة وضع وتعزيز إجراءات ترمي إىل  : "قُرئت التوصية أثناء احلوار التفاعلي بالصيغة التالية       )٦(
 ". الفقر، وسياسات عامة لضمان املساواة يف توزيع الثروة على اجلميع
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مواصلة زيادة املدخالت يف القطاع الصحي، وتوفري اخلـدمات           -٩٢-١١٦
  ؛)الصني(الصحية للفقراء من سكاهنا 

والرّضع ات األمومة   مواصلة اإلجراءات الرامية إىل احلدِّ من وفي        -٩٣-١١٦
  ؛)ري النكاس(

ضمان الرعاية الصحية للمرأة، وحتسني خدمات الرعاية الصحية          -٩٤-١١٦
  ؛)العراق(اإلجنابية 
ضمان وصول املراهقني إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابيـة           -٩٥-١١٦

  ؛)سلوفينيا(
تعزيز فيما يتعلق باعتماد النهج االستراتيجي ملنظمة الصحة العاملية   -٩٦-١١٦
  ؛)الربتغال(ياسات والربامج اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية الس

اعتماد وتنفيذ بروتوكول وطين لضمان املـساواة يف اإلجهـاض           -٩٧-١١٦
  ؛)فنلندا(العالجي للمرأة والفتيات كجزء من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية 

ـ          -٩٨-١١٦ وقهن اعتماد التدابري الالزمة إلطالع النساء والفتيات على حق
فيما يتعلق بالوصول إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك إمكانية            

  ؛)املكسيك(اإلجهاض، حسبما حتدد القوانني احمللية ذلك 
مواصلة وضع تدابري وبرامج تتيح الوصول الشامل للجميـع إىل            -٩٩-١١٦

  ؛)كوبا(التعليم 
احلالة يف املناطق الريفية    حتديد األولويات بالنسبة جلهودها بشأن        -١٠٠-١١٦

حيث ال يزال معدل معرفة القراءة والكتابة منخفضاً نسبياً مقارنـة باملعـدل يف              
  ؛)إندونيسيا(املناطق احلضرية 

زيادة ميزانية التعليم إلتاحة إنشاء مدارس ثنائية اللغـة متعـددة             -١٠١-١١٦
صالحية األكادميية اإلالثقافات يف مجيع الدورات التعليمية الثالث، ونشر الربامج        

   ؛)هنغاريا(
مواصلة منح األولوية للتمويل اخلاص بالتعليم لتحقيـق التعلـيم           -١٠٢-١١٦

  ؛)ماليزيا(الشامل جلميع أطفال بريو 
مواصلة اجلهود املبذولة لتوفري تعليم عايل اجلودة جلميع األطفال           -١٠٣-١١٦

ئات اليت تعيش يف حالـة      واملراهقني يف أراضي بريو، ال سيما ملن ينتمون إىل الف         
ضعف، من مثل الشعوب األصلية والبريويني املنحدرين مـن أصـل أفريقـي،             

  ؛)كوستاريكا(بريوية واألشخاص ذوي اإلعاقة  - واجملتمعات احمللية األفرو
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النظام التعليمي لألطفال العمال، مبـن يف ذلـك         إتاحة  ضمان    -١٠٤-١١٦
  ؛)هندوراس( اخلاصة مهتاألطفال عمال املنازل واستجابته الحتياجا

ضمان التنفيذ الواجب ألحكام االتفاقية بشأن حقوق األشخاص          -١٠٥-١١٦
  ؛)إيطاليا(ذوي اإلعاقة 

التعجيل بالتنفيذ الكامل للخطة اخلاصة بتحقيق تكافؤ الفـرص           -١٠٦-١١٦
السـتراتيجية اخلاصـة    ا، و ٢٠١٨-٢٠٠٩لألشخاص ذوي اإلعاقة للفتـرة      

  ؛)دونيسياإن(يف اجملتمع  همبإدماج
الدوليـة يف جمـال    التزاماهتا  زيادة تعزيز جهودها املبذولة لتنفيذ        -١٠٧-١١٦

حقوق اإلنسان، ال سيما فيما يتعلق حبماية وتعزيـز حقـوق األشـخاص ذوي          
  ؛)ماليزيا(اإلعاقة 
مواصلة بذل جهودها بصفة منتظمة يف جمال حقوق الـشعوب            -١٠٨-١١٦

  ؛)اليونان(األصلية 
 جهودها لضمان متّتع الـشعوب األصـلية والـبريويني          تكثيف  -١٠٩-١١٦

املنحدرين من أصل أفريقي متتعاً كامالً حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          
  ؛)ترينيداد وتوباغو(على النحو املكرس يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

ة فيمـا   مواصلة العمل للحدِّ من فجوات انعدام املساواة القائم         -١١٠-١١٦
  ؛) القومياتةمجهورية بوليفيا املتعدد(يتعلق بالشعوب األصلية 

اجلديد تنفيذاً فعاالً بغية    ‘ Consulta Previa‘ضمان تنفيذ قانون      -١١١-١١٦
  ؛)أملانيا(محاية حقوق السكان األصليني 

 ، بالتعاون مع منظمة العمـل الدوليـة       ،اختاذ اخلطوات الالزمة    -١١٢-١١٦
ة تشاور شاملة مع الشعوب األصلية ترمي إىل تنفيذ أكثـر           لضمان إجراء عملي  

  ؛)هنغاريا(فعالية للقوانني ذات الصلة 
إشراك الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية الفالحية يف تنفيـذ           -١١٣-١١٦

  ؛)املكسيك(وختطيط املشاريع املتعلقة بقطاع استخراج املعادن 
  .يت ترى أهنا تنفذ بالفعلحتظى التوصيات التالية بتأييد بريو الو  -١١٧

االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن             -١-١١٧
  ؛)العراق(االختفاء القسري والتصديق عليها 

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية بشأن محاية حقوق مجيع            -٢-١١٧
  ؛)الفلبني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
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ة اجلنائية فيما يتعلق باالستغالل اجلنـسي لألطفـال         زيادة املسؤولي   -٣-١١٧
  ؛)بيالروس(

تنفيذ آليات تتيح منع املنازعات االجتماعية، ال سيما من خـالل             -٤-١١٧
  ؛)فرنسا(إدماج حقوق اإلنسان يف التدريب املخصص لقوات الشرطة 

غري  تنظيم زيارات للفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو          -٥-١١٧
 واملقررين اخلاصني املعنـيني     ،لطوعي، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي     ا

بالتعذيب؛ وحرية التجمع السلمي وتكوين النقابات؛ وبيع األطفال واسـتغالل          
  ؛)بيالروس(األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية 

  .ذوحتظى التوصيات التالية بتأييد بريو وترى أهنا يف طور التنفي  -١١٨
 ووضـع   ،إنقاذ ومحاية األطفال الذين حتتجزهم مجاعات إرهابيـة         -١-١٨١

برنامج لرتع سالح هؤالء األطفال وتسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم يف اجملتمـع،            
  ؛)هنغاريا(لألطفال ليصبحوا جنوداً البريوية  على جتنيد القوات املسلحة املعاقبةو

 لـضمان   ١٠٩٥ و ١٠٩٤مراجعة املرسومني التـشريعيني رقـم         -٢-١١٨
  ؛)فنلندا(حلقوق اإلنسان الدولية توافقهما مع املعايري 

 على أال يتجاوز ذلك  بشأهنا،ستنظر بريو يف التوصيات التالية، وستقدم ردودها  و  -١١٩
  :موعد الدورة الثانية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان

ص التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـا          -١-١١٩
 الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل       )إسبانيا(باحلقوق املدنية والسياسية    

؛ إضفاء الصفة الرمسية على االلتزام الـسياسي        اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
والتصديق على الربوتوكـول االختيـاري      التوقيع  ب و ،فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام   

الرامي إىل إلغـاء عقوبـة      ق املدنية والسياسية    الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقو    
الربوتوكـول  ؛ إلغاء عقوبة اإلعدام كليةً والتـصديق علـى          )بلجيكا(اإلعدام  

اململكة املتحدة  (االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         
لظـروف  ؛ إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيـع ا       )لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والتصديق على 
؛ إلغاء عقوبة اإلعدام على كافة اجلرائم، والتـصديق علـى           )فرنسا (والسياسية

 الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية      
الربوتوكول االختيـاري    قانونياً والتصديق على     ؛ إلغاء عقوبة اإلعدام   )الربتغال(

؛ إلغاء عقوبة   )كوستاريكا (الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
  ؛)سلوفينيا(اإلعدام 
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التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص          -٢-١١٩
  ؛)اإسباني(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 من الدستور ومواصلة محاية مؤسـسة األسـرة     ١٤٠تعديل املادة     -٣-١١٩
  ؛)الكرسي الرسويل(الطبيعية 
 عاماً وكذلك الذين ١٥األطفال الذين يقل سنهم عن   تشغيل  حظر    -٤-١١٩

  ؛)هندوراس(مل يستكملوا بعد تعليمهم اإللزامي 
تقام من الصحفيني إلغاء قوانني التشهري اجلنائي ملكافحة عمليات االن  -٥-١١٩

  ؛)٧()هولندا(واملدافعني عن حقوق اإلنسان 
  ؛)فرنسا(ضمان االعتراف الكامل باحلقوق اجلنسية واإلجنابية   -٦-١١٩
ضمان تعزيز ومحاية احلقوق اإلجنابية للمرأة وفقاً للمعايري الدوليـة            -٧-١١٩

  ؛ )الربتغال(
تمييـز إزاء   مراجعة تفسريها التقييدي لإلجهـاض العالجـي وال         -٨-١١٩

اإلجهاض يف حاالت االغتصاب؛ حسبما توصي بذلك اللجنة املعنية بالقـضاء           
  ؛)سلوفينيا(على التمييز ضد املرأة 

وضع بروتوكوالت وطنية لإلجهاض وفقاً لالستنتاج الذي خلصت          -٩-١١٩
، كتـدبري   ٢٠٠٥ عامحبقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف       املعنية  إليه اللجنة   

  ؛)النرويج(حقوق املرأة اجلنسية واإلجنابية لتحسني 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /مجيع االستنتاجات و  و  -١٢٠

وال ينبغـي تأويـل هـذه       . أو الدولة موضـوع االسـتعراض     /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .كلأو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ك/االستنتاجات أو و

__________ 

إلغاء قوانني التشهري اجلنائي ملكافحة االنتقام مـن        : "قرئت هذه التوصية أثناء احلوار التفاعلي بالصيغة التالية        )٧(
قوق اإلنسان من أجـل     الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والعمل على حنو بناء مع املدافعني عن ح            

 )".هولندا(إجياد حلول ملعاجلة املشاكل املتعلقة حبقوق اإلنسان 
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English/Spanish only] 

 The delegation of Peru was headed by Dr. Henry José Ávila Herrera, Deputy Minister of 
Human Rights and Access to Justice of the Ministry of Justice and Human Rights and 
composed of the following members: 

• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: 

• Dr. José Antonio Burneo Labrín, Director (e) de la Dirección General de 
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

• Ministerio Público: 

• Dr. Víctor Manuel Cubas Villanueva, Fiscal Superior; 

• Ministerio de Relaciones Exteriores: 

• Embajador Luis E. Chávez Basagoitia, Director General de Asuntos 
Multilaterales y Globales. 

• Ministerio de Defensa: 

• Dr. Manuel Gustavo Mesones Castelo, Secretario General; y; 

• Crl. EP Eduardo Hurtado Riquelme, Director del Centro de Derecho 
Internacional Humanitario y Derechos Humanos; 

• Ministerio del Interior: 

• Sr. Alejandro Delgado Gutiérrez, Director de la Dirección de Protección de 
los Derechos Fundamentales para la Gobernabilidad; y; 

• Dr. Walter Chiara Bellido, Asesor; 

• Ministerio de Salud: 

• Dra. Dalia Suarez Salazar, Directora General de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 

• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 

• Dr. Edgardo Balbín Torres, Director General de Derechos Fundamentales, 
Seguridad y Salud en el Trabajo; y, 

• Dr. José Antonio Aróstegui Girano, Jefe de la Oficina General de 
Cooperación y Asuntos Internacionales; 

• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: 

• Dra. Marcela Huaita Alegre, Viceministra de la Mujer; 

• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: 

• Sr. Eynard Inti Zevallos Aguilar, Jefe de la Oficina de Defensa Nacional del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 
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• Representación Permanente del Perú ante la ONUG: 

• Ministra Consejera Luz Betty Caballero de Clulow, Representante 
Permanente Alterna y Encargada de Negocios a.i.; 

• Ministro Consejero Hubert Wieland Conroy, Representante Permanente 
Alterno; 

• Consejero Carlos Jesús Rossi Covarrubias; 

• Consejero Luis Enrique Mayaute Vargas; 

• Consejera Katia Mercedes Ángeles Vargas; 

• Segundo Secretario Carlos Augusto Sibille Rivera; 

• Segunda Secretaria Magaly Yolanda Traverso Zegarra; 

• Segunda Secretaria Sara Isela Alvarado Salamanca; 

• Sr. Gustavo Adolfo Luyo Javier; y; 

• Sr. Hernán Pompeyo Mejía Delgado. 

        
  


