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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشاامل  املنشاو وفقااا لقارار حلاق  قاو   -1

. 2016كاااانو  ال/ان/ينااااير   29إىل  18  دورتااال الرابعاااة والعشااارين ن الفااا ة مااان 5/1اإلنساااا  
. 2016كاانو  ال/ان/ينااير   21الساتعراض املتعلاق بباالو ن اةلساة ال/امناة املعقاودة ن وُأجري 

وتاارأو وفااد بااالو وشياار الشااةو  اثتمعيااة وال/قافيااة ي. باااكمي تيمنيياال. واعتمااد الفريااق العاماال 
 .2016كانو  ال/ان/يناير   26التقرير املتعلق ببالو ن جلستل الرابعة عشرة املعقودة ن 

  اختااار حلااق  قااو  اإلنسااا  حموعااة املقااررين التاليااة 2016كااانو  ال/ان/يناااير   12ون  -2
 )اثموعة ال/مثية( لتيسري الستعراض املتعلق ببالو: اإلمارات العربية املتحدة  وفرنسا  والكونغو.

ر ماان مرفاق راارا 5والفقارة  5/1مان مرفااق رارار حلااق  قاو  اإلنسااا   15ووفقااا للفقاارة  -3
   صدرت الوثائق التالية لمستعراض املتعلق ببالو:16/21اثلق 
 ؛(A/HRC/WG.6/24/PLW/1))أ( 15تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاا للفقرة  )أ( 
جتميع للمعلومات أعدتل مفوضية األمم املتحدة الساامية حلقاو  اإلنساا  وفقااا  )ب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/24/PLW/2))ب( 15للفقرة 

 .(A/HRC/WG.6/24/PLW/3))ي( 15 فوضية وفقاا للفقرةاملأعدتل  موجز )ي( 
وُأ يلاااىل إىل باااالو  عااان طرياااق اثموعاااة ال/مثياااة  رائماااة أسااا لة أعاااد ا سااالفاا إسااابانيا   -4

وأملانياااااا  وبلييكاااااا  وليوتنشاااااتاين  واملكسااااايي  واململكاااااة املتحااااادة ل ي انياااااا الع مااااا  و يرلنااااادا 
  ة عل  املورع الشبكي اخلارجي لمستعراض الدوري الشامل.الشمالية. وهذه األس لة متا

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

ر َّب وفد باالو بالفرصاة املتا اة لال للارد علا  التوصايات املقدَّماة ن أثنااء اةولاة األوىل  -5
صايات ن إطاار اةولاة ال/انياة. وأعارب الوفاد عان تقاديره لعملياة من عملية الساتعراض ولتلقاي تو 

السااتعراض الاادوري الشااامل الاايت عاازَّشت أنشاا ة التوعيااة مقااو  اإلنسااا  ودماا  هااذه احلقااو  ن 
 سياسات الدولة وبراحها عل  مدى السنوات األربع املاضية.

 20 000هنا عاان   ويقاال عاادد سااكا1994وبااالو دولااة فتيااة نالااىل اسااتقم ا ن عااام  -6
نساااامة. ورااااد صااااالىل دسااااتورها الااااذي يعكااااق راااايم نااااعبها ورناعاتاااال ويكفاااال  قااااو  اإلنسااااا  
لليميع. وتُعدُّ العمرة بني األخ واألخىل أروى العمرات وأمتنهاا ن ثقافاة باالو. ويتيلا   لاي 

ااعة ون املمارسااات العرفيااة؛ ول املااا نااكَّلىل هااذه العمرااة  علاا  ماار ن تواصاال أفااراد األساارة املوسَّ
 التاريخ أساو ن ام بالو الجتماعي ون ام  كمها ون امها القضائي.
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وخبصاااوا ماااا  قاااق مااان إسااااشات مناااذ الساااتعراض الساااابق  أناااار الوفاااد إىل أ  باااالو  -7
توصاية  وُ اد د  اا  83(  ماا حموعاة 2011رَِبَلىل  ربل أربع سنوات ونصاف السانة )أيار/ماايو 

يات. ويتناااول التقرياار الااوطين  ااذا السااتعراض مسااار التنفيااذ علاا  إطااار شمااين لتنفيااذ تلااي التوصاا
ماادى تلااي الفاا ة. وساالَّمىل بااالو منااذ البدايااة بالتحااديات والصااعوبات الك/اارية الاايت تعااو  تنفيااذ 
العديااد ماان التوصاايات الرئيسااية  لكنهااا تواجاال أيضاااا  قيقااة أناال لاان يتساا   ااا أ  تنفااذ بالكاماال 

 لزمين احملدَّد.بعض التوصيات ن اإلطار ا
وعزَّشت احلكومة جهودهاا ن سابيل تنفياذ التوصايات والتعامال ماع القضاايا النانا ة م/ال  -8

اآلثار امل تبة عل  تغري املنااخ والكاوارا ال بيعياة ن  قاو  اإلنساا . وأكاد الوفاد مان جدياد أ  
ة التصااديق بعااض املسااائل معقاادة وتقتضااي مااوارد كباارية ومشاااورات علاا  الصااعيد الااوطين  كمسااول

علااا  املعاهااادات األساساااية والجتاااار بالبشااار واملهااااجرين والتشااارد وفقااادا  األراضاااي واملمتلكاااات 
واملساااكن بساابب تغاااري املناااخ. وباااالو  بصاافتها دولاااة ناميااة جزرياااة صااغرية   لاااي مااوارد  ااادودة 

هاذه للتصدي  ذه املسائل املتعددة األبعاد. ورد  /ىل أعضاء حلق  قو  اإلنسا  عل  أخذ 
 ال روف بعني العتبار عند ار اح املزيد من التوصيات.

ورلااام التحاااديات  فقاااد َعِملَاااىل احلكوماااة ااااد  وهاااي فواااورة بااااإلبم  عااان عااادد مااان  -9
اإلساااشات املهمااة  يااا فيهااا إنشاااء ةنااة إعااداد التقااارير املتعلقااة يعاهاادات األماام املتحاادة حلقااو  

ي للعنااااف اةنسااااان  وتنقاااايو رااااانو  العقوبااااات اإلنسااااا   واعتماااااد تشااااريعات ماااان أجاااال التصااااد
واعتماااااده  والتصااااديق علاااا  اتفاريااااة  قااااو  األنااااواا  وي اإلعارااااة  وإنشاااااء مكتااااب معااااين 
بالقضايا اةنسانية واإلعارة داخال وشارة الشاةو  اثتمعياة وال/قافياة  وتعياني مويناف معاين مقاو  

 وي اإلعارااة  وإكمااال وتقااد   اإلنسااا  ن تلااي الااوشارة  وصاايالة سياسااات لفائاادة األنااواا
التقريار الاادوري الااذي تااوخر تقدااال ن إطااار اتفارياة  قااو  ال فاال  ور ااع أنااوا  كباارية ن توريااع 

 فيها بعد. تبق  من معاهدات أساسية مل تصبو بالو طرفاا  ما
وبإيعاش من أعضاء كونغرو بالو الوطين التاسع  ستعمل باالو علا  إنشااء  لياة وطنياة  -10
   اإلنسا  تتوىل معاةة املسائل  ات الصلة مقو  اإلنسا .حلقو 
وخبصوا املساواة بني اةنسني و قو  املرأة  أكد الوفد أ  بالو مل تصاد   بعاد علا   -11

اتفارية القضاء علا  يياع أناكال التميياز ضاد املارأة  لكنهاا اااذت خ اوات إةابياة ك/ارية. فقاد 
يااة وال/قافياة مكتاب معاين باملساانني والقضاايا اةنساانية  وساانَّىل أُنشا  داخال وشارة الشاةو  اثتمع

  بنااااءا علااا  توصااايات مقدَّماااة ن الساااتعراض األول  راااانو   اياااة األسااارة 2012باااالو ن عاااام 
ا ااادف إىل التصاادي للعنااف املنااز . وتتوااذ بااالو أيضاااا خ ااوات ن ساابيل تنفيااذ هااذا القااانو  

 يني ن هذا املضمار.اةديد وتر ب بدعم الشركاء الدول
  2012و شااااياا مااااع إعاااام  رااااادة احملاااايط ا ااااادل بشااااو  املساااااواة بااااني اةنسااااني لعااااام  -12

باااالو سااابل  ساااني اخلااادمات املقدَّماااة لضاااحايا العناااف اةنساااان  م/ااال إنشااااء مااام ات  تبحااا 
وإسااااداء املشااااورة والتكفاااال الصااااحي الفااااوري وإصاااادار أواماااار حلمايااااة الضااااحايا واألطفااااال.   منااااة
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لقااااانو   ايااااة األسااااارة  أُنشاااا ىل ةنااااة  اياااااة األساااارة  وهااااي تعمااااال علاااا  إ كاااااء الاااااوعي  وفقاااااا و 
اةدياد  وتاوفري ال مونيناة والساممة لدفاراد عناد اإلبام  عان  اوادا العتاداء اةنساي  بالقانو 
 املنز . والعنف
وإنشاااء واشداد دعاام النساااء ن مناصااب القيااادة بفضاال اعتماااد عاادد ماان باارام  الاادعوة  -13

 مركز  كني املرأة.
ورداا علاا  التوصاايات املقدَّمااة ن السااتعراض األول  أفاااد الوفااد بااو  اللتصاااب الزوجااي  -14

بااات ُحراماااا وفقاااا لقااانو   ايااة األساارة. ورااد عاا َّ رئاايق بااالو تااومي رانغيساااو الباان  وكااونغرو 
ممة و اية سكا  بالو  ل سيما بالو الوطين التاسع املستمرة وليتل عن دعم هائل لضما  س
. ويتضمن راانو  العقوباات 2014األطفال  من خمل تنقيو رانو  العقوبات واعتماده ن عام 

اةديااد ضااوابط بشااو  اسااتعمال القااوة ن التعاماال مااع األطفااال واألنااواا اآلخاارين املشاامولني 
ياااد أيضااااا الجتاااار بالعماااال برعاياااة الغاااري أو اخلاضاااعني لسااال تهم. ويتنااااول راااانو  العقوباااات اةد

 واةرائم واملوالفات املتصلة بالتهريب والجتار وكذلي استغمل األطفال. 
ونرعىل بالو ن عملية دم  اتفارية  قو  ال فال ن القاانو  احمللاي بواسا ة مباادرات  -15

  تشااريعية متنوعااة  منهااا اعتماااد رااانو  العقوبااات اةديااد  الااذي يتصاادى لمعتااداء اةنسااي علاا
األطفااال وياانى علاا  تسااييل ماارتكجل اةاارائم اةنسااية. وأُراارت عقوبااات أنااد للااردع عاان الجتااار 

  احلماياة 2012بالبشر واستغمل األطفاال جنساياا. وياوفر راانو   اياة األسارة  املعتماد ن عاام 
د أ  لدطفااال املعرَّضااني للعنااف املنااز . وعمااما بتوصااية مقدَّمااة ن السااتعراض األول  أعلاان الوفاا

الكااااونغرو الااااوطين ين اااار ن مشااااروع رااااانو  يرمااااي إىل املساااااواة ن ساااان الاااازواي القانونيااااة الاااادنيا  
 سنة. 18 وهي

وياانى دسااتور بااالو علاا  تااوفري التعلاايم اثااان واإلجباااري ةميااع األطفااال املقيمااني ن  -16
جتمااعي بواسا ة البلد )املادة السادسة(. كما يشداد علا  النهاوض بصاحة املاواطنني ورفااههم ال

سنة الشباب  الايت سا كز  2016الرعاية الصحية اثانية أو املدعومة. ورد أعلنىل احلكومة سنة 
 فيها العناية بالكامل عل  تنمية الشباب وتنفيذ برام  لفائد م.

وعندما ُأجري الستعراض األول املتعلق ببالو  كا  البلد طرفاا ن اتفارية  قو  ال فل  -17
املقدَّمااة ن الساااتعراض  5-62إىل  1-62و اادها. ورااد نفااذ منااذ  لااي احلااني التوصاايات ماان 

( بتوريااااع املعاهاااادات األساسااااية حلقااااو  اإلنسااااا   أل وهااااي A/HRC/18/5األول  )ان اااار الوثيقااااة 
اخلااااا بااااحلقو  املدنياااة والسياساااية  والعهاااد الااادو  اخلااااا بااااحلقو  الرتصاااادية العهاااد الااادو  

والجتماعيااة وال/قافيااة  واتفاريااة القضاااء علاا  ييااع أنااكال التمييااز ضااد املاارأة  والتفاريااة الدوليااة 
للقضااااء علااا  يياااع أناااكال التميياااز العنصاااري  واتفارياااة مناهضاااة التعاااذيب ولاااريه مااان ضاااروب 

قوبااة القاسااية أو المإنسااانية أو املهينااة  واتفاريااة  قااو  األنااواا  وي اإلعارااة  املعاملااة أو الع
والتفارية الدولية حلماية  قو  يياع العماال املهااجرين وأفاراد أسارهم  والتفارياة الدولياة حلماياة 
 ييع األنواا من الختفاء القسري  و لي علا  هااما الادورة السادساة والساتني لليمعياة العاماة
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علاا   2013. وماان دواعااي ساارور بااالو أ  تعلاان أهنااا صاادَّرىل ن عااام 2011عقااودة ن عااام امل
  وهاااي  اليااااا ن طاااور صااايالة سياساااة بشاااو  اإلعاراااة. اتفارياااة  قاااو  األناااواا  وي اإلعاراااة

اليوم  2015كانو  األول/ديسم    3وإضافة إىل  لي  أصدر الرئيق بياناا رئاسياا أعلن فيل يوم 
 وي اإلعارااة  ونانااد نااعب بااالو ال تفااال هبااذا اليااوم ماان خاامل الاا ام   الاادو  لدنااواا

 واملراسم واألنش ة املناسبة.
وأفاد الوفد بو  بالو تدعم املبادل األساسية لن اام روماا األساساي للمحكماة اةنائياة الدولياة.  -18

المإنسااانية  قاسااية أووياانى دسااتور بااالو علاا    اار التعااذيب ولااريه ماان ضااروب املعاملااة أو العقوبااة ال
املهينة  كماا ظ ار فارض لراماات ححفاة. وإ  تادر  باالو أضياة النضامام إىل ن اام روماا األساساي   أو

ت ل ن  اجاة إىل ما  تبعاات هاذا النضامام مان  يا  التفاصايل التقنياة واملاوارد. بياد أ  باالو لاديها 
 .حلقو  اإلنسا سيمة ما يكفي من الضمانات التشريعية للتصدي لمنتهاكات اة

. إل أهنااا حلقااو  اإلنسااا وتساالم احلكومااة بقيمااة كاال معاهاادة ماان املعاهاادات األساسااية  -19
 تاي إىل مزيد من الورىل لتدرو بدراة أكا  واراع التصاديق علا  املعاهادات األساساية وتنفياذها 

تن ار ن   ن ينل التحديات الراهنة. ومع  لي  تتواذ باالو خ اوات مهماة َصاوب التصاديق  إ 
 كل معاهدة بروح النفتاح.

وتدر  بالو أضية التصديق عل  التفارية الدولية حلماية  قو  ييع العمال املهاجرين  -20
وأفااراد أساارهم. ورلاام التحااديات القائمااة  ُأ اارش تقاادم كبااري فيمااا يتعلااق بالعمااال املهاااجرين  م/اال 

 شيادة احلد األدىن لدجور وتعميمل.
  ةناة 368  أُنش ىل  يوجب األمار التنفياذي الرئاساي ررام 2014/مايو أيار 29ون  -21

. وناكَّل إنشااء هاذه الليناة أول حلقاو  اإلنساا إعداد التقارير املتعلقة يعاهدات األمم املتحدة 
 اولااة ماان بااالو لتنساايق التزاما ااا املتعلقااة بإعااداد تقااارير  قااو  اإلنسااا  علاا  الصااعيد الااوطين. 

ماان أعضاااء ن حلااق الااوشراء ياادعمهم فريااق عاماال ينتمااي أعضااا ه إىل وكااالت وتتااولف اللينااة 
  كومية وجهات معنية خمتصة.

وأعلنااىل بااالو أ  ةنااة إعااداد التقااارير راادمىل لتوهااا  باادعم ماان الفريااق العاماال  تقريرهااا  -22
 اةامع لتقريريها ال/ان وال/ال  بشو  تنفيذ اتفارية  قو  ال فل.

  بالو  وهي دولة جزرية تنعم بالسلم والستقرار  تواجال  اديات ك/ارية  وأفاد الوفد بو -23
أبرشها تغريُّ املناخ  الذي يةثر ن موارد رش  أفراد الشعب وممتلكا م ومدى  صو م عل  الغاذاء 
واملاااااء. ويااااةدي التعاااااو  والاااادعم الاااادوليا  دوراا  اناااااا ن التصاااادي حلقااااو  اإلنسااااا  األساسااااية 

. وتلتمق باالو أيضااا دعام اثتماع الادو  مان أجال التصادي ألولوياات أخارى للشعب وضماهنا
ن حااالت  قااو  اإلنسااا   منهااا مسااائل الجتااار بالبشاار والعمااال املهاااجرين والعنااف اةنسااان 

لكااان  لاااي  حلقاااو  اإلنساااا وأوضااااع الف اااات الضاااعيفة. وتناااوي احلكوماااة إنشااااء مةسساااة وطنياااة 
 ذا ستلتمق بالو مساعدة نركائها ن هذا الصدد.يت لب توافر أهل الختصاا. ل



A/HRC/32/11 

7 GE.16-06059 

وبالو ثرية خب  ا وأفكارها  ل سيما ن حال  فظ احملي ات والبي ة البحرية. ورد ساو  -24
رئيق بالو ن ضما   اية احملي ات بواس ة رانو  املوئل البحاري  الاذي يتاوخ  ضاما  األمان 

بااالو اثتمااع الاادو  التعهااد بااالنهوض بتلااي البي ااات ن الغااذائي ألبناااء األجيااال املقبلااة. وتنانااد 
سيا  أهداف التنمية املساتدامة. وعلا  لارار دول نامياة جزرياة صاغرية أخارى  تعتماد باالو علا  
تلااي املااوارد الاايت تاارتبط  ايتهااا ارتباطاااا وثيقاااا بقاادرة البلااد علاا   ايااة  قااو  اإلنسااا  وتعزيزهااا. 

املتعلاق  5التنمية وفقاا ألهداف التنمياة املساتدامة  ياا فيهاا ا ادف وتشدد بالو عل  أضية  ويل 
باملسااااواة باااني اةنساااني  واألهاااداف املتصااالة بالف اااات املهمشاااة و قاااو  اإلنساااا . وتتااااح ثلاااق 

الواردة ن أهداف التنمية املساتدامة  حلقو  اإلنسا  قو  اإلنسا  فرصة  قيقية لتدعيم رصده 
ض الادوري الشااامل. وتعارض بااالو هاذا املقاا ح علا  اثلااق  يناساابة مان خاامل عملياة السااتعرا

 الستعراض املتعلق هبا  عل  أمل أ  يُنعم اثلق الن ر فيل.
وأفاد الوفد بو  بالو ما شالىل تواجل  ديات وريوداا ك/رية ن سيا  جهودها الرامياة إىل  -25

عيد الااااوطين واإلرليمااااي والاااادو . وبساااابب الوفاااااء بالتزاما ااااا املتعلقااااة مقااااو  اإلنسااااا  علاااا  الصاااا
 دودية القدرات واملوارد البشرية واخل ة  تواصل بالو التماو املسااعدة التقنياة واملالياة اخلارجياة. 
وإ  تتعهااد بااالو بالوفاااء بالتزاما ااا ن حااال  قااو  اإلنسااا   فقااد التمسااىل املساااعدة أيضاااا ماان 

 أعضاء حلق  قو  اإلنسا .
 بالو اثلق أداء دوره القيادي احلاسم خبصوا مسولة تغري املناخ و قو  اإلنسا .وتناند  -26
وتاادعم بااالو عمليااة السااتعراض الاادوري الشااامل  إ  تتاايو فرصااة سااا ة خلااوض  ااوار  -27

بناااء بشااو  القضااايا الاايت تااةثر ن نااعبها. وتقاادار بااالو هااذه العمليااة إىل  ااد كبااري كمااا يتبااني ن 
وأكاااد الوفاااد أ  باااالو ر عاااىل أناااواطاا كبااارية علااا  درب  ساااني  اياااة  قاااو   تقريرهاااا الاااوطين.

اإلنساااا  وتعزيزهاااا والوفااااء بالتزاما اااا ن هاااذا اثاااال. وأكاااد الوفاااد للميلاااق أ  باااالو ستواصااال 
 سعيها إىل إعمال  قو  اإلنسا  لشعبها.

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
ببيانااات ن أثناااء احلااوار التفاااعلي. وتارد التوصاايات املقدمااة خاامل احلااوار  وفاداا  46أدىل  -28

 ن الفرع ال/ان من هذا التقرير.
حلقاااو  وأرااار اةبااال األساااود اهاااود باااالو ن سااابيل تعزياااز إطارهاااا املةسساااي والتشاااريعي  -29

 ايتهااا. . بيااد أناال أعاارب عاان رلقاال إشاء نقااى القاادرات المشمااة لتعزيااز  قااو  اإلنسااا  و اإلنسااا 
ااااب اةباااال األسااااود بتوريااااع بااااالو يياااااع الصااااكو  األساسااااية  منااااذ جولاااااة  حلقااااو  اإلنسااااا ور َّ

ساوى ن معاهادتني فقاط. ونايع اةبال األساود اا الستعراض األوىل. وأنار إىل أهنا ليساىل طرفا
باااالو علااا  التمااااو املسااااعدة التقنياااة مااان املفوضاااية مااان أجااال تااادعيم رااادرا ا وتنفياااذ الصاااكو  

 والتصديق عل  التفاريات اليت ورعتها. حلقو  اإلنسا األساسية 
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ي وأنااار املغاارب بارتياااح إىل مااا أجرتاال بااالو ماان إصاام ات تشااريعية ومةسسااية  وكااذل -30
تصاااديقها علااا  اتفارياااة  قاااو  األناااواا  وي اإلعاراااة واتفارياااة  قاااو  ال فااال. وأعااارب عااان 
تقديره للعناية الايت يوليهاا البلاد حلماياة  قاو  ال فال واملارأة واألسارة  وللتادابري املتواذة مان أجال 
التصاادي للعنااف املنااز  والعنااف باألطفااال. ور ااب املغاارب أيضاااا بالتقاادم احملاارش ن تنفيااذ ا اادف 

لدلفية املتعلق بتعزيز املساواة باني اةنساني و كاني املارأة  إىل جاناب السياساة الوطنياة  3اإلمنائي 
 للقضايا اةنسانية. 

ول  اىل ناميبياا أ  باالو ورعاىل الصاكو  األساساية حلقاو  اإلنساا   كالعهاد الادو   -31
رتصااااادية والجتماعيااااة اخلاااااا باااااحلقو  املدنيااااة والسياسااااية والعهااااد الاااادو  اخلاااااا باااااحلقو  ال

وال/قافياااة  واستفسااارت عااان اةهاااود املبذولاااة ن سااابيل التصاااديق علااا  تلاااي الصاااكو . وأناااادت 
ناميبيا ببالو لسن رانو   اية األسرة وتنقيو رانو  العقوبات هبادف  اياة األطفاال. ونايعىل 

دو  املتعلاق مماياة ناميبيا بالو عل  العمل بتنسيق مع اثتماع الادو  مان أجال إنفاا  القاانو  الا
 املياه وأمنها  يا ن  لي ارتفاع مستويات البحر العاملية. 

وأنادت هولندا ببالو ل اجعها عن جتر  امل/لياني مان خامل تنقايو راانو  العقوباات ن  -32
. ول  ىل أنال ماا شال يتعاني باذل املزياد مان اةهاود ملواءماة تشاريعات باالو الوطنياة 2014عام 

 ا ا الدولية ن حال  قو  اإلنسا . مع التزام
 2013وسلا ىل نيوشيلنادا الضاوء علا  الت اورات املشايعة  م/ال انضامام باالو ن عاام  -33

إىل اتفارية  قو  األنواا  وي اإلعارة  بياد أهناا اعتا ت أنال ماا شال يتعاني إدخاال املزياد مان 
لادو  اخلااا بااحلقو  املدنياة التحسينات ن بعض اثالت. ول  ىل أ  باالو ورعاىل العهاد ا

والسياسااية والعهاااد الاادو  اخلااااا بااااحلقو  الرتصااادية والجتماعياااة وال/قافيااة لكنهاااا مل تصاااد  
عليهما بعد. وأناارت نيوشيلنادا إىل أ  باالو اعتمادت تشاريعات   ار السالو  العنياف وتعاراب 

 نز . عليل  لكنها مل تسن أي تشريعات تتصدى  ديداا ملشكلة العنف امل
ول  ىل باكستا  بتقادير جهاود باالو ن سابيل تنفياذ توصايات جولاة الساتعراض األوىل.  -34

وأناااادت بإنشااااء أماناااة امل اااامل وبالتااادابري املتواااذة مااان أجااال تااادعيم الن اااام القاااانون والن اااام القضاااائي 
والصااحة واإلعارااة.  وباعتماااد باارام  للتوعيااة مقااو  اإلنسااا  املتصاالة باملساااواة بااني اةنسااني وبااالتعليم

وأعربىل باكستا  عن تقاديرها ملضاي باالو ن ت اوير تشاريعا ا الوطنياة وانضامامها إىل اتفارياة  قاو  
األنااواا  وي اإلعارااة. وأعربااىل أيضاااا عاان تقااديرها أل  احلكومااة تشاايع مشاااركة البنااات والنساااء 

 صب القيادية  سنىل. ن ييع امليادين الجتماعية والرتصادية  وأل  مشاركتهن ن املنا
ور بىل بنما بتيديد بالو دعو ا املوجهة إىل املم/لاني واملقاررين اخلاصاني  وهاي خ اوة  -35

مااااان ناااااوهنا أ  تعااااازش وفااااااء البلاااااد بالتزاماتااااال ن حاااااال  قاااااو  اإلنساااااا  فيماااااا يتصااااال باألطفاااااال 
املهاااااجرين. واألنااااواا  وي اإلعارااااة والعنااااف باااااملرأة وتغااااري املناااااخ والجتااااار بالبشاااار والعمااااال 

وخبصوا رانو   اية األسرة  أعربىل بنما عن رلقها أل  التدابري اليت ااذ ا بالو للحماية من 
 العنف املنز  وإيذاء األطفال مل  دد بوضوح بعد. 
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ور بىل الفلبني بتوريع مثان معاهدات دولية أساسية حلقو  اإلنسا  ن أثناء الفا ة رياد  -36
و علااا  أ  ت ااال  ريصاااة علااا  مواصااالة العمااال مااان أجااال التصاااديق الساااتعراض  ونااايعىل باااال

عليهاا. ون  اني أعرباىل الفلباني عان تقااديرها لساتعداد باالو لساتقبال العماال املهااجرين  فقااد 
ع ت عن رلقها إشاء ماا يقاال عان شياادة تعرضاهم للساورة لاري ال وعياة واساتعباد املادينني نتيياة 

باااني إىل الوفاااد إعممهاااا بالتااادابري املتواااذة مااان أجااال  اياااة للاااوائو العمااال الصاااارمة. وطلباااىل الفل
  قو  العمال املهاجرين وتعزيزها. 

ور بااىل ال تغااال بتوريااع ساابع صااكو  أساسااية حلقااو  اإلنسااا  منااذ جولااة السااتعراض  -37
األوىل وهنااااوت بااااالو علاااا  التصااااديق علاااا  اتفاريااااة  قااااو  األنااااواا  وي اإلعارااااة. وأعربااااىل 

  1995  أ كام اتفارية  قو  ال فل  اليت صدرىل عليها بالو ن عام ال تغال عن أسفها أل
 مل تدم  بعد ن القانو  الوطين. 

وأناااار ال ااااد الروساااي إىل ماااا أ رشتااال باااالو مااان تقااادم مناااذ استعراضاااها األول. إل أنااال  -38
 ل ظ بوسف عدم اعتماد تدابري تشريعية  انة لضما   اية  قو  ال فل. 

سلوفينيا بالتصديق عل  اتفارية  قو  األنواا  وي اإلعاراة ول  اىل أ  وأنادت  -39
بااالو ورعااىل العهااد الاادو  اخلاااا باااحلقو  املدنيااة والسياسااية والعهااد الاادو  اخلاااا بااااحلقو  
الرتصادية والجتماعية وال/قافية واتفارية القضاء عل  ييع أنكال التمييز ضد املرأة. ونيعىل 

 طرفاا ن هذه الصكو . بالو عل  أ  تصبو 
وأعربىل إسبانيا عن تقديرها اخلاا للتزام باالو باا  ام  قاو  اإلنساا  ن سايا  تنفياذ  -40

سياسا ا املتعلقة بتغري املناخ  يا يشمل جوانب أساسية للحيااة الكرااة  م/ال  اق اإلنساا  ن مااء 
جرين. الشرب املومو . وأعربىل إسبانيا عن تقديرها لليهود املبذولة من أجل مسااعدة العماال املهاا

وأرااارت إسااابانيا بالتقااادم احملااارش ن حاااال املسااااواة باااني اةنساااني ن إطاااار األهاااداف اإلمنائياااة لدلفياااة. 
 ونيعىل بالو عل  إشالة صفة اةراة عن العمرات اةنسية امل/لية القائمة عل  ال اضي. 

ق بتوريااع وأنااادت ترينيااداد وتوبااالو ببااالو ملااا أ رشتاال ماان تقاادم منااذ السااتعراض الساااب -41
اتفارياااات دولياااة نااااو ن حاااال  قاااو  اإلنسااااا  واااااا  تااادابري للتصاااادي للعناااف املناااز  و ايااااة 
األطفااال. وساال ىل الضااوء علاا  إصاارار بااالو علاا  ا ااي التحااديات الاايت تع ضااها رلاام أوجاال 
  الضعف اليت تعانيهاا الادول النامياة اةزرياة الصاغرية. ورالاىل إ  مثاار هاذا اللتازام ن حاال  قاو 

اإلنسااااااا  سااااااتزداد ن الساااااانوات املقبلااااااة  وأنااااااارت إىل الاااااادعوة املوجهااااااة ن التقرياااااار الااااااوطين إىل 
 اإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق بقضايا منها  قو  ال فل والعنف باملرأة وتغري املناخ. 

ور باااىل اململكاااة املتحااادة ل ي انياااا الع مااا  و يرلنااادا الشااامالية بااااع اف باااالو يشاااكلة  -42
بالبشر املتنامية  يا فيها البغاء القسري والعمل اة ي  كما ر بىل اهود البلاد ن سابيل الجتار 

التصدي للمشاكلة. ونانادت باالو ال كياز  دياداا علا   اياة أطفاال البلاد مان البغااء القساري. 
العااملني وأعربىل اململكة املتحدة عن رلقها إشاء استمرار التقارير املتعلقاة بإياذاء الرعاياا األجاناب 

 واملقيمني ن البلد وناندت بالو مراجعة سياسا ا املتعلقة باألجانب. 
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وأنااادت الوليااات املتحاادة األمريكيااة ببااالو ملااا ااذتاال ماان خ ااوات ن ساابيل الااردع عاان  -43
. 2012أعماااال العناااف املناااز  و اياااة النااااجني  بسااابل منهاااا اعتمااااد راااانو   اياااة األسااارة ن عاااام 

عل  إنشاء ممج  ملسااعدة النااجني مان العناف املناز  علا  املضاي رادماا. و /اىل ونيعىل بالو 
ملنع الجتار  و لي بتوجيل  ماة الجتاار  2005الوليات املتحدة بالو أيضاا عل  إنفا  رانو  عام 

 لليناة بدلا من ا امهم بانتهاكات أو جرائم أرل خ ورة تتصل بالبغاء أو بلوائو العمل. 
الوفااد اميااع التوصاايات وأ ااا  علماااا باادواعي القلااق الاايت عاا  عنهااا املتحاادثو .  ور ااب -44

وخبصاوا التصاديق علا  املعاهادات األساسااية حلقاو  اإلنساا   أفااد الوفااد باو  البلاد ورااع تلااي 
املعاهدات وأ  احلكومة تعمل عل  ضاما  الوفااء بالتزاما اا وتن ار ن كال معاهادة أساساية علا  

 التشريعات ومواءمتها.  دة بغية مراجعة 
وبالتصااديق علاا  اتفاريااة  قاااو  األنااواا  وي اإلعارااة أُتيحاااىل للبلااد فرصااة التصاااال  -45

ساايما علاا  املسااتوى اإلرليمااي  ماان خاامل باارام  أمانااة منتاادى جاازر احملاايط  بشااركائل الاادوليني  ل
السياسااة الوطنيااة  ا ااادل وأمانااة ياعااة دول احملاايط ا ااادل. وأعاارب الوفااد عاان سااروره أيضاااا يشااروع

 . 2016لإلعارة الذي بات ن صيغتل النهائية وسوف يُعرض عل  حلق الوشراء وال ملا  ن عام 
وخبصااوا توصااية نيوشيلناادا يكافحااة العنااف املنااز   أنااارت بااالو إىل أهنااا تنفااذ رااانو   -46

م  بادعم مان   وأوضاحىل أ  برناام  أماناة جازر احملايط ا اادل راد2012 اية األسرة مناذ عاام 
نيوشيلندا  تدريباا بشو  منع العنف املنز   وأضافىل أ  روة الشرطة تنفذ  لاة مان أجال التصادي 

 للعنف باملرأة. 
وأفااد الوفااد باو  رااانو   اياة األساارة ناى تشااريعي راوي جااداا سااعد العديااد مان النساااء  -47

 ناع املم قاة  لاذا يعتا  العناف واألسر  و اآل . وراال إ  املصااحلة ن إطاار العملياة العرفياة ل 
 املنز  جراة وتستمر املم قة عليها  و ن  ال  دوا مصاحلة بني أفراد األسرة.

وراااال الوفاااد إ  أهااام ناااكل مااان أناااكال احلماياااة الااايت يوفرهاااا راااانو   اياااة األسااارة هاااو  -48
أياام األسابوع إمكانية استصادار كال مان يتعارض للتهدياد أو للضارر أمار  اياة مان احملكماة طيلاة 

 وعل  مدار الساعة.
وأكاااد الوفاااد أ  البلاااد ن  اجاااة إىل ممجااا  ومااام ات  مناااة. وأوضاااو أ  هاااذا الااانقى  -49

يشااكل أكاا   ااد يواجهاال البلااد  وطلااب الاادعم واملساااعدة التقنيااة واملاليااة ماان أجاال بناااء ممجاا  
يعيشاااو  ن ينااال ومااام ات  مناااة ل لضاااحايا العناااف املناااز  و ااادهم بااال أيضااااا لدطفاااال الاااذين 

 ينروف صعبة ن بيوت يسودها العنف.
وأناارت باالو إىل أ  راانو  العقوبااات ظماي األطفاال ماان الساتغمل  وةارم املتااورطني  -50

فيال. وأنااارت إىل وجااود تشااريعات جتاارم ماان يعاارض  ياااة راصاار أو صااحتل للو اار  ااو إ  كااا  
 أ د والديل رد نو بذلي لشوى  خر.
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الفلبني والوليات املتحدة األمريكية بشو   الة العمال املهاجرين  رال  ورداا عل  أس لة -51
الوفد إ   كومة بالو تعمال علا  هاذه املساولة وإهناا عرضاىل علا  الكاونغرو الاوطين تشاريعات 
هبذا الشو  بغية ضما  ينروف عمل سليمة وأجور منصفة. ويتضمن راانو  احلاد األدىن لدجاور 

 يتقاضاااو  األجااار األدىن أو يعملاااو  ن يناااروف لاااري ساااليمة رفاااع  كمااااا ةياااز للعماااال الاااذين ل
 دعوى عل  صا ب عملهم أمام النيابة العامة. 

ور بااىل أورولااواي بانضاامام بااالو إىل من مااة العماال الدوليااة وبتصااديقها علاا  اتفاريااة  -52
قو   قو  األنواا  وي اإلعارة. وإ  ر بىل بتوريع بالو عدداا كبرياا من الصكو  الدولية حل

اإلنسا   فقد ل  ىل بقلق عدم التصديق علا  أي منهاا بعاد. ور باىل أيضااا بالتقادم احملارش ن 
ضما  املساواة بني اةنساني  لكنهاا أناارت إىل أ  باالو تفتقار إىل راانو  ظ ار صارا ة التميياز 

 عل  أساو امليل اةنسي أو ا وية اةنسانية.
أ  باااالو ورعاااىل صاااكوكاا دولياااة متنوعاااة حلقاااو   ول  اااىل يهورياااة فنااازويم البوليفارياااة -53

اإلنسا  وصدرىل عل  اتفارية  قو  األنواا  وي اإلعارة  يا عازش تشاريعا ا احمللياة ن هاذا 
امليااادا . ور باااىل بااااخل وات املتواااذة صاااوب إنشااااء مةسساااة وطنياااة حلقاااو  اإلنساااا  وباعتمااااد 

ة. وأناارت أيضااا إىل التادابري املتواذة سياسة للقضايا اةنسانية هبدف دحهاا ن الا ام  احلكوميا
هبدف مكافحة التمييز ضاد املارأة. وسال ىل يهورياة فنازويم البوليفارياة الضاوء علا  إنشااء ن اام 

  وهااااو ن ااااام يشاااامل اةميااااع ياااان فاااايهم األفااااراد الااااذين 2011وطااااين للتااااومني الصااااحي ن عااااام 
 لعمل. يدفعوا ان اكات ن هذه املو ط وأول ي الذين تورفوا عن ا مل

ور بااىل اةزائاار باااةهود املبذولااة ن ساابيل تعزيااز  قااو  اإلنسااا  لدطفااال واألنااواا  -54
 وي اإلعارااة  وملكافحااة العنااف بالنساااء والجتااار بالبشاار وتغااري املناااخ. ول  ااىل بتقاادير توريااع 
 الصكو  األساسية حلقو  اإلنسا . ور بىل بالنتائ  احملرشة ن حاال التعلايم عقاب اعتمااد خ اة

 .2016-2006التعليم الرئيسية للف ة 
ور بااىل األرجنتااني باااةهود املبذولااة منااذ  خاار اسااتعراض وهنااوت بااالو علاا  إشالااة صاافة  -55

اةراااة عاان العمرااات اةنسااية امل/ليااة القائمااة علاا  ال اضااي ن رااانو  العقوبااات. ورأت أ  بااالو 
إىل ضاارورة إياامء عنايااة خاصااة تاازال ن  اجااة إىل التغلااب علاا  بعااض التحااديات  وأنااارت  ل

 للف ات الضعيفة  ل سيما األنواا  وي اإلعارة.
وساالمىل أرمينيااا بالتحااديات الاايت تواجههااا بااالو بصاافتها دولااة جزريااة صااغرية  وأعربااىل  -56

عاان تقااديرها للو ااوات املتوااذة ن ساابيل تعزيااز  قااو  اإلنسااا  ن البلااد منااذ جولااة السااتعراض 
األوىل. ور بىل أرمينيا ب ام  التوعية املنفذة ن ميادين معيناة مان  قاو  اإلنساا   وأعرباىل عان 

ساااايع تلااااي الاااا ام  بقاااادر أكاااا . ور بااااىل أرمينيااااا بالتصااااديق علاااا  اتفاريااااة  قااااو  أملهااااا ن تو 
األنواا  وي اإلعارة ونيعىل بالو عل  اإلساراع ن التصاديق علا  ماا ورعتال مان الصاكو  

 الدولية حلقو  اإلنسا . 
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وهناااوت أسااا اليا باااالو علااا  تعزياااز روانينهاااا الرامياااة إىل  اياااة أفاااراد األسااارة مااان العناااف  -57
  وهااااو رااااانو  ةاااارم املتااااورطني ن العنااااف املنااااز . 2012تماااااد رااااانو   ايااااة األساااارة ن عااااام باع

وأنااااادت أيضاااااا باااااخل وات املتوااااذة ن ساااابيل إشالااااة صاااافة اةراااااة عاااان امل/ليااااة اةنسااااية باعتماااااد 
هباادف إلغاااء اةاارائم املتصاالة بالعمرااات امل/ليااة القائمااة علاا  ال اضااي.  2014تشااريعات ن عااام 

ساا اليا بتوريااع بااالو عاادة معاهاادات دوليااة حلقااو  اإلنسااا  وأنااادت بتصااديقها علاا  ور بااىل أ
اتفاريااة  قااو  األنااواا  وي اإلعارااة. وأعربااىل أيضاااا عاان ساارورها للعماال مااع بااالو ن إطااار 

 برنام  "نساء احمليط ا ادل يصممن تنمية احمليط ا ادل". 
 2015يط ا ااادل املعتمااد ن عااام وناايعىل بلييكااا التاازام بااالو إشاء إعاام  دول احملاا -58

بشو   قو  اإلنسا  وسيادة القاانو . ون  اني ر باىل بلييكاا بالتصاديق علا  اتفارياة  قاو  
ال فااال  فقاااد نااايعىل باااالو علااا  التصاااديق علااا  يياااع الصاااكو  األساساااية حلقاااو  اإلنساااا  

لييكاا باو  باالو وأكدت ضرورة تقد  تقارير إىل هي ات املعاهدات ن املوعاد احملادد. وأفاادت ب
تفتقاار إىل هي ااة وطنيااة تعاا  بتنساايق سياسااات  ايااة ال فاال. ور بااىل بالتاادابري املتوااذة ملكافحااة 

 العنف املنز  والعنف باألطفال  مشرية إىل ضرورة ااا  املزيد من التدابري.
وأنااادت ال اشياال باااةهود املبذولااة منااذ جولااة السااتعراض األوىل ماان أجاال  سااني  الااة  -59
قااااو  اإلنسااااا  ن بااااالو. ول  ااااىل بتقاااادير التعااااديمت املدخلااااة علاااا  رااااانو  العقوبااااات ن  
  وهي تعديمت تزيل صفة اةراة عان العمراات اةنساية القائماة علا  ال اضاي باني 2014 عام

الكبااار امل/ليااني  واعت  ااا خ ااوة إةابيااة صااوب إعمااال  قااو  امل/ليااات وامل/ليااني ومزدوجااي املياال 
غايري ا وية اةنسانية و املي صفات اةنسني ن البلاد. وهناوت ال اشيال باالو أيضااا اةنسي وم

  وعلا  ماا أعقاب  لاي مان 2012عل  التصديق عل  اتفارية األنواا  وي اإلعارة ن عاام 
مشاورات  ن نراكة مع منتدى احمليط ا ادل املعين باإلعارة وأمانة منتادى جازر احملايط ا اادل  

 صيالة سياسة وطنية بشو  اإلعارة.و لي هبدف 
وأرارت كنادا بااخل وات املتوااذة ن سابيل بلاورة سياساة جنسااانية وطنياة ونايعىل بااالو  -60

عل  استودام تلي العملية لتعزيز احلوار والتوعية عل  الصعيد الوطين فيما يتعلق يساولة املسااواة 
ال ملااا . وناايعىل كناادا بااالو بااني اةنسااني ن صاانع القاارارات علاا  أعلاا  مسااتويات احلكومااة و 

عل  بلورة سياسات لتعزيز مشاركة النساء ن ا ياكال والعملياات الوطنياة لصانع القارار. وأناادت  
كناادا ببااالو لساان رااانو   ايااة األساارة وناايعتها علاا  إ كاااء الااوعي عاان طريااق الت/قيااف العااام 

 لضما  فهم أ كام  لي القانو  فهماا أك .
ع الدو  عل  اتباع املبادل األساسية املكرسة ن ررار حلق  قاو  و /ىل الصني اثتم -61

وخااوض  ااوار بناااء والعماال علاا  أساااو التعاااو . وأعربااىل عاان أساافها أل  بااالو  5/1اإلنسااا  
" ورفضااىل تصااويب نااريكاا  أنااارت إىل مقاطعااة تااايوا  الصااينية ن تقريرهااا الااوطين بصاافتها "بلااداا 

إىل هاااذا األمااار ماااراراا وتكاااراراا. ورالاااىل إ  سااالو  باااالو  رلااام أ  الصاااني وجهاااىل انتباههاااا واخل ااا
عاان مقاصااد مي/ااا  األماام املتحاادة ومبادئاال.  و يااداا  2758يشااكل انتهاكاااا لقاارار اةمعيااة العامااة 
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واعتااا ت  لاااي انتهاكااااا خ ااارياا لسااايادة الصاااني وساااممتها اإلرليمياااة وإخاااملا يبااادأ عااادم تسااايق 
ت الصااااني اع اضااااها الصااااارم علاااا  هااااذه املمارسااااة عمليااااة السااااتعراض الاااادوري الشااااامل. وأكااااد

 وا تفاينها باحلق ن ااا  املزيد من التدابري ن هذا الصدد.
وخبصااااوا بيااااا  الصااااني  أكااااد نائااااب رئاااايق حلااااق  قااااو  اإلنسااااا  ماااان جديااااد أ   -62

مصاا لحات األمااام املتحااادة تن باااق ن إطاااار الفريااق العامااال املعاااين بالساااتعراض الااادوري الشاااامل 
 هي ة فرعية من هي ات حلق  قو  اإلنسا  واةمعية العامة. باعتباره 

وأنااارت الكونغااو بارتياااح إىل تعاااو  بااالو مااع  ليااات  قااو  اإلنسااا  واعتماااد رااوانني  -63
لتنفيذ اتفارية  قو  ال فل واتفارية  قو  األنواا  وي اإلعاراة واتفارياة القضااء علا  يياع 

تقديرها لليهود املبذولة ن سبيل التصاديق علا  صاكو  أنكال التمييز ضد املرأة. وأعربىل عن 
 قاااو  اإلنساااا  وللمسااااواة ن املااانو الدراساااية املقدماااة إىل اإلنااااا والاااذكور ن التعلااايم العاااا   

يسهم ن شيادة عدد النساء ن املناصب العليا ن الق اعني العام واخلاا. لكنهاا أعرباىل عان  ما
ة وطنيااااة حلقااااو  اإلنسااااا  وأل  تاااادريب أفااااراد الشاااارطة أساااافها أل  بااااالو مل تُنشاااا  بعااااد مةسساااا

 والسل ة القضائية ن حال  قو  اإلنسا  ما شال لري كاف.
ول  ااىل كوسااتاريكا أ  بااالو وراعااىل الصااكو  األساسااية حلقااو  اإلنسااا  و /تهااا علاا   -64

هاود باالو التصديق عليها. ور بىل باعتمااد راانو   اياة األسارة الاذي اناع العناف املناز  وأرارت ا
يتعلاق  ن سبيل إنشاء مةسسة وطنية مستقلة حلقو  اإلنسا  وتن يم أنش ة التدريب والتوعية فيماا

بااالعنف املنااز  و قااو  العمااال املهاااجرين وتغااري املناااخ. واعتاا ت أ  بااالو ينبغااي أ  تعاازش وتشاايع 
 نفا  القانو .التعليم والتدريب ن حال  قو  اإلنسا   خاصةا ن  الة موينفي الشرطة وإ

وساال ىل كوبااا الضااوء علاا  توريااع مثانيااة صااكو  حلقااو  اإلنسااا   مااا ياا هن عاان التاازام  -65
بااالو بتعزيااز  قاااو  اإلنسااا  و ايتهاااا. وأنااارت إىل القاااوانني املعتماادة هبااادف مكافحااة العناااف 

ر احلااد املنااز  والسااتغمل اةنسااي والجتااار بالبشاار وإنشاااء ساايل ملاارتكجل اةاارائم اةنسااية وإراارا
األدىن لدجاااااور وجتااااار  املتاااااورطني ن اللتصااااااب الزوجاااااي. وأناااااارت كوباااااا إىل التحاااااديات الااااايت 
تواجهها بالو ن إعمال  قاو  اإلنساا  باالن ر إىل مواردهاا احملادودة ودعاىل اثتماع الادو  إىل 

 دعم جهود البلد من أجل النهوض ب روف معيشة سكانل.
اذ ا احلكومة من أجل الوفاء بالتزاما ا الدولية ن حاال وأنادت ر ا بالتدابري اليت ا -66

 عل  اتفارية  قو  األنواا  وي اإلعارة. 2013 قو  اإلنسا  ور بىل بالتصديق ن عام 
  عقاااب استعراضاااها 2011وأعرباااىل الااادامنر  عااان سااارورها أل  باااالو وراعاااىل  ن عاااام  -67

عاملاااة أو العقوباااة القاساااية أو المإنساااانية األول  اتفارياااة مناهضاااة التعاااذيب ولاااريه مااان ضاااروب امل
املهينااة. وإ  أنااارت إىل أ  تنفيااذ املبااادرة املتعلقااة باتفاريااة مناهضااة التعااذيب يسااتدعي  ااواراا  أو

وتعاوناا بني احلكومات  فقد أعربىل عن استعدادها لبح  سبٍل جديادة ملسااعدة  كوماة باالو 
   لي.عل  إ راش تقدم ن هذا الصدد إ ا رأت  اجة إىل
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وأعاارب الوفااد عاان امتناناال للاادعم املقاادم ماان أعضاااء حلااق  قااو  اإلنسااا  والتعليقااات  -68
املتصلة بقانو   اية األسرة. وراال إ  وشارة الشاةو  اثتمعياة وال/قافياة وراعاىل ماع مكتاب ناةو  

عاماة ماذكرة املسنني والقضايا اةنسانية والسال ة القضاائية ووشارة الصاحة وإدارة الشارطة والنياباة ال
تفاااهم بشااو  التوعيااة يشااكلة العنااف املنااز  والعماال مااع املاادارو وناابكات الوالاادين واملن مااات 

 التقليدية ولري التقليدية ن هذا الصدد.
ورال إ  بالو بصفتها دولة جزرية صغرية تواجل  ديات ك/رية م/ل العنف املنز  لكنهاا  -69

ل سااايما األسااارة. ويتااااوخ  راااانو   اياااة األسااارة تااااوفري أ ااارشت تقااادماا ن  اياااة املاااارأة وال فااال و 
املساااعدة لدساارة برمتهااا. وأراار الوفااد بوضيااة الاادعم املقاادم ماان أساا اليا بصاافتها بلااداا ماان من قااة 
احملايط ا اادل  ل ساايما فيماا يتصاال بوضاع سياساة جنسااانية. وراال الوفااد إ  السياساة اةنسااانية 

اإلرليمياة املوتلفاة وأماناة ياعاة دول احملايط ا اادل علا   بلغىل أطوارهاا النهائياة وناكر املكاتاب
 الدعم املقدم.

ور ااااب الوفااااد بالاااادعم املقاااادم ماااان الاااادامنر  وباااااع اف كوبااااا با تياجااااات البلااااد ورااااال إ   -70
احلكومة ستواصال التمااو املسااعدة ن إطاار عملياة التصاديق علا  املعاهادات األساساية. وراال إ  

املةسسة الوطنية حلقو  اإلنسا  وتقدر كال التعليقاات وأناكال الادعم. احلكومة تعمل عل  إنشاء 
وأفاااد الوفااد بااو  اللينااة الاايت تعااد هااذا السااتعراض تضاام الاارئيق وأعضاااء ن حلااق الااوشراء وال ملااا  

 وأ  من مات من اثتمع املدن ويعيات معنية باإلعارة ساضىل أيضاا ن إعداد التقرير الوطين.
ر بااالو  اياةا متساااوية للنساااء والرجاال وعاادم التمييااز علا  أساااو اةاانق ويكفال دسااتو  -71

 أو العر  أو املنشو أو اللغة أو الدين أو املعتقد  باعتبار  لي  قاا أساسياا يوجب الدستور.
وأفااااد الوفاااد باااو  العقااااب البااادن   اااورا بصااارامٍة وأ  القاااوانني جتااارم املتاااورطني فيااال. وراااد  -72

 مدرسني بتهمة توريع العقاب البدن عل  أطفال. رُفعىل دعاوى عل 
وأنار الوفد إىل أ  بالو تواصل العمل مع الوكالت احلكومية املوتصة ومن مات خمتلفة  -73

بشااااااو  مسااااااولة العمااااااال املهاااااااجرين. وأكااااااد أ  املسااااااولة تشااااااكل  اااااادياا  إ  يناااااااهز عاااااادد العمااااااال 
ويشرف عل  هةلء العمال سبعة  نسمٍة ن بالو  20 000نوٍى من أصل  6 000 األجانب

موينفني. ورلم التحاديات  تواصال باالو  ساني يناروف العمال فيهاا بواسا ة اللاوائو والتشاريعات  
 واعتمدت مةخراا عل  سبيل امل/ال رانو  احلد األدىن لدجور الذي يُ بق ت بيقاا نامما.

كااونغرو الااوطين يضاام وخبصااوا مشاااركة النساااء ن احلياااة السياسااية  أكااد الوفااد أ  ال -74
نائباااا. ومل يتغااري عااددهن مقارنااة ياادة الوليااة املاضااية. وتوماال بااالو ن  29ثمثااة نساااء ماان أصاال 

شيااادة عاادد النساااء ن الكااونغرو الااوطين ن أعقاااب النتوابااات العامااة املقبلااة املقاارر تن يمهااا ن 
ة وشارة الشااةو  اثتمعيااة . ورااال الوفااد إ  احلكومااة نفااذت  يساااعد2016تشاارين ال/ااان/نوفم  

 وال/قافية  برام  لتشييع املزيد من النساء عل  ال نو ن النتوابات.
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ور بااىل جيبااوف بوفااد بااالو وهنوتاال علاا  تقااد  التقرياار الااوطين. ور بااىل أيضاااا باااةهود  -75
 املبذولة ن سبيل تعزيز  قو  اإلنسا  و ايتها.

ول  اااىل مصاااار بارتياااااح التاااادابري املتوااااذة مااان أجاااال تعزيااااز  قااااو  اإلنسااااا  ن بااااالو  -76
املسااواة باني اةنساني وتعزياز  قاو   املوتصة ن حاالت التعلايم وتادعيموكذلي تدابري الوشارات 

األناااواا  وي اإلعاراااة والتصااادي لمجتاااار بالبشااار. ول  اااىل اعتمااااد راااوانني حلماياااة  قاااو  
و   اية األسرة  ونيعىل بالو عل  مواصلة جهودها ن سبيل التصادي اإلنسا   ل سيما ران

لمجتاااار بالبشااار. ودعاااىل مصااار باااالو إىل التصاااديق علااا  بروتوكاااول مناااع الجتاااار باألناااواا  
وخباصة النسااء واألطفاال  ورمعال واملعارباة عليال  املكمال لتفارياة األمام املتحادة ملكافحاة اةرااة 

 املن مة ع  الوطنية.
ول  ااااىل إسااااتونيا أ  بااااالو صاااادرىل علاااا  اتفاريااااة  قااااو  األنااااواا  وي اإلعارااااة  -77

واتفاريااة  قااو  ال فاال وناايعتها علاا  دمااا  أ كااام املعاهاادتني ن تشااريعا ا احملليااة. وأناااادت 
أيضااااا بباااالو للشاااروع ن بلاااورة سياساااة جنساااانية وطنياااة  لكنهاااا أعرباااىل عااان رلقهاااا إشاء تعرياااف 

املعانارة اةنساية  وأل  اللتصااب الزوجاي ماا شال لاري مشامول اللتصاب  الذي يقتصار علا  
باملم قاة. وناايعىل إسااتونيا بااالو علاا  إراارار خادمات  ايااة لفائاادة الناااجني ماان العنااف املنااز  

 وإيذاء األطفال.
وأنااارت فييااي إىل جهااود بااالو ن ساابيل الوفاااء بالتزاما ااا ن حااال  قااو  اإلنسااا .  -78

راااانو   اياااة األسااارة الاااذي يتاااوخ   اياااة  2012و اعتمااادت ن عاااام ول  اااىل أيضااااا أ  باااال
ضحايا العناف املناز  ودعمهام. وهناوت فيياي باالو علا  تصاديقها علا  اتفارياة األمام املتحادة 
ملكافحااااة الفساااااد وعلاااا  مشاااااركتها البناااااءة  ن عمليااااة اسااااتعراض الن ااااراء ن إطااااار التفاريااااة ن 

 .2015نيسا /أبريل 
نسااااا إىل التزامااااات بااااالو ن حااااال  قااااو  اإلنسااااا  منااااذ استعراضااااها األول ن وأنااااارت فر  -79
   ل سيما توريع صكو  دولية عديدة. ودعىل فرنسا بالو إىل مواصلة الوفاء بالتزاما ا.2011 عام
وأبرشت جورجيا التزام بالو بالوفاء الكامل بالتزاما ا ن حال  قاو  اإلنساا  واع فاىل  -80

ة ن ساابيل توريااع صااكو   قااو  اإلنسااا  والتصااديق عليهااا وتنفيااذ اإلصاام ات اهااود احلكوماا
التشاااريعية. ول  اااىل بتقااادير أ  باااالو صااادرىل علااا  اتفارياااة  قاااو  األناااواا  وي اإلعاراااة 
ووراعىل عدة اتفاريات دولية حلقو  اإلنسا . ور بىل خب وات احلكومة عل  درب  ساني ن اام 

 لتومني الصحي.الرعاية الصحية وإنشاء خم ط وطين ل
 ونكرت أملانيا الوفد عل  التقرير الوطين املقدم إىل الفريق العامل. -81
وأنادت لانا بالتزام بالو املستمر بآلية الستعراض الدوري الشامل مناذ اةولاة األوىل.  -82

علااا  بعاااض املعاهااادات الدولياااة األساساااية حلقاااو   2011ول  اااىل بتقااادير التصاااديق ن عاااام 
 يعكق التزام بالو بتعزيز و اية  قو  اإلنسا  لشعبها. اإلنسا   ما
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وأنادت إندونيسيا باةهود املبذولة ن سبيل تدعيم  قو  اإلنسا  و ايتها عن طريق  -83
والتصاديق علا   2011إنشاء أمانة امل امل وتوريع املعاهدات األساساية حلقاو  اإلنساا  ن عاام 

أراارت إندونيساايا اهااود وشارة الداخليااة ووشارة الشااةو  اتفاريااة  قااو  األنااواا  وي اإلعارااة. و 
 اثتمعية وال/قافية من أجل إنشاء مةسسة وطنية حلقو  اإلنسا .

ور ااب العاارا  بوفااد بااالو وباادوره ن إعااداد التقرياار الااوطين. وأعاارب العاارا  عاان تقااديره  -74
 لبالو وهنوها عل  امت/ال الصكو  الدولية حلقو  اإلنسا .

إسرائيل بو  تقرير بالو  صيلة مشاورات مستفيضة مشلىل جهاات منهاا الليناة  وسلمىل -85
املنشاااوة  ااادي/اا إلعاااداد التقاااارير املتعلقاااة باتفارياااات األمااام املتحااادة حلقاااو  اإلنساااا  والفرياااق العامااال 
املعااين باادعم ةنااة إعااداد التقااارير. وهنااوت إساارائيل بااالو علاا  التقاادم احملاارش منااذ استعراضااها األول 

هااود الكباارية الاايت بااذلتها احلكومااة ن ساابيل تنفيااذ الك/ااري ماان التوصاايات املقبولااة ن أثناااء اةولااة واة
األوىل. وسل ىل الضوء عل  عدد من التدابري املتوذة  يا فيها إنشااء أماناة امل اامل والتصاديق علا  

 بات.اتفارية  قو  األنواا  وي اإلعارة وسن رانو   اية األسرة وتعديل رانو  العقو 
وأناااارت إي الياااا إىل اخل اااوات الرامياااة إىل تعزياااز املسااااواة باااني اةنساااني وتااادعيم  اياااة  -86

 قااو  املاارأة  ول ساايما التاادابري الراميااة إىل مكافحااة العنااف املنااز  و ايااة النساااء واألطفااال ماان 
 انااا ن  العتداء اةنساي. وأناادت باحلكوماة لادعمها بارام  التوعياة اثتمعياة الايت تاةدي دوراا 

 جتنب التمييز وتعزيز الندماي.
وأنادت الياباا  بباالو لتنفياذ بارام  للتوعياة مقاو  اإلنساا  ن مياادين م/ال املسااواة باني  -87

وبالتصااديق علاا   2011اةنسااني. ور بااىل بتوريااع املعاهاادات األساسااية حلقااو  اإلنسااا  ن عااام 
وأعربااىل اليابااا  أيضاااا عاان انشااغا ا إشاء  .2013اتفاريااة  قااو  األنااواا  وي اإلعارااة ن عااام 

 التقارير املتعلقة با تياش السيناء ن ينروٍف مشينٍة بسبب تردي  الة السيو  وضيق مسا تها.
وأناااارت ماليزياااا إىل جهاااود احلكوماااة ن سااابيل تنفياااذ بااارام  توعياااة بشاااو  الوراياااة مااان  -88

األنااااواا  وي اإلعارااااة  ومكافحااااة فااااريوو نقااااى املناعااااة البشاااارية/اإليدش  والنهااااوض مقااااو  
العنااف باااملرأة  و ايااة البي ااة. وأنااارت أيضاااا إىل مااا ااذتاال احلكومااة ماان تاادابري ن ساابيل  ايااة 

 األطفال  ول سيما سن رانو   اية األسرة وتنقيو رانو  العقوبات.
  وأنااادت ملااديف يااا أ رشتاال بااالو ماان تقاادم  يااا ن  لااي ساان رااانو   ايااة األساارة -89

ووضااع اخل ااة الساا اتييية لدمااراض لااري املعديااة  وتنقاايو رااانو  العقوبااات  واةهااود الراميااة إىل 
مكافحة الجتار بالبشر وتعزياز املسااواة باني اةنساني. ور َّباىل ملاديف باعتمااد سياساات بشاو  

احلكوماة  تغري املناخ والتنمياة الرتصاادية املساتدامة بواسا ة ت بيقاات ال اراة املتياددة  ونايَّعىل
علااا  التصاااال بشااااركائها والتمااااو الااادعم لتنفيااااذ التوصااايات املقدماااة خاااامل هاااذا السااااتعراض. 
 ونكرت ملديف بالو عل  جهودها ن سبيل التعبري عن نوالل الدول النامية اةزرية الصغرية.
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ور َّبىل املكسيي بالتصديق عل  اتفارية  قو  األنواا  وي اإلعاراة وبلاورة السياساة  -90
وطنية لإلعارة واعتماد رانو   اية األسرة. و /َّاىل باالو علا  اعتمااد راانو   ادد حلماياة  قاو  ال

األطفااال. وأراارت املكساايي بزيااادة مشاااركة النساااء ن املناصااب احلكوميااة الرفيعااة املسااتوى و /َّاااىل 
يمت بالو عل  املضاي ن تشاييع مشااركة النسااء ن احليااة العاماة. ول  اىل بتقادير إدخاال تعاد

علاا  رااانو  العقوبااات هباادف إشالااة صاافة اةراااة عاان العمرااات اةنسااية القائمااة علاا  ال اضااي بااني 
 الكبار امل/ليني. ور َّبىل املكسيي أيضاا باإلطار الوطين إلدارة خماطر الكوارا. 

ونااكر الوفااد إسااتونيا وفييااي علاا  التعليقااات املقدمااة بشااو  اللتصاااب الزوجااي  ورااال  -91
ب الزوجااي بااات يُعتاا  جراااة ن بااالو  بينمااا ُيشااك ل العتااداء اةنسااي ماان الدرجااة إ  اللتصااا

األوىل جنحة. وأنار إىل توسيع تعرياف اإليامي اةنساي وتنفياذ "سياساة عادم اإلساقا " ميا  
 تستمر اإلجراءات وُيم ق اةناة  و ن  ال  دوا مصاحلة وفقاا ملا جرى عليل العرف.

 وجود روانني جزائياة ملناع التهرياب ومناع الجتاار ن باالو وراال إ  هاذه وأنار الوفد إىل -92
 القوانني نافذة. 

هبادف إضافاء الشافافية  2014وأفاد الوفد بو  رانو  احلكومة املفتو اة اعُتماد ن عاام  -93
علاا  اإلجااراءات احلكوميااة وجعلهااا خاضااعة للمساااءلة  و كااني أفااراد الشااعب ماان الطاامع علاا  

حلكومية و ضور مداولت احلكومة  و كينهم من املشاركة فيما تعقده احلكومة مان السيمت ا
 اجتماعات وجلسات استماع.

 ونكرت بالو اليابا  عل  اهتمامها ورالىل إ  ينروف السيو   سنىل بقدر كبري.  -94
ورال الوفد إ  بالو تبح  مسولة التصديق عل  املعاهدات األساساية حلقاو  اإلنساا   -95
 د أهنا  تاي إىل مزيد من الورىل وتواصل التماو املساعدة الدولية ن هذا الصدد.بي

وخبصااااوا توصاااايات لانااااا  رااااال الوفااااد إ  التعلاااايم ن بااااالو يشاااامل ييااااع األطفااااال.  -96
خبصااوا التااومني الصااحي  فقااد أنااار الوفااد إىل وجااود تشااريعات تتصاادى حلالااة األفااراد لااري  أمااا

باااتوا مشاامولني بن ااام الرعايااة الصااحية. ونااكر الوفااد ملااديف علاا  املشاا كني ن املو ااط الااذين 
إىل  2015دعمهااا لبااالو إ  أوصااتها بوضااع سياسااة بشااو  اإلعارااة علاا  ماادى الفاا ة ماان عااام 

 ور ب هبذه التوصية.  2020 عام
ورال الوفد إ  البلد يواصل التعلم مان املمارساات الفضال  ويعمال جاهاداا علا  تصاميم  -97

يرهاااا سااااعياا ن اآل   اتااال إىل ا ااا ام املعاااايري الدولياااة. ولااايق لريبااااا أ  يواجااال بلاااد سياسااااتل وت و 
صااغري  و مااوارد  اادودة  ااديات ن ضااما   قااو  اإلنسااا  لكاال فاارد  ومااع  لااي فهااو يق ااع 

 أيضاا بعض األنوا  ا ائلة ويشعر بالفور لتقاسم تقرير صريو ونزيل مع اثتمع الدو .
  والتقين املقدم من ناركائنا الادوليني  ستواصال باالو دراساة روانينهاا وبفضل الدعم املا -98

بواسااا ة مراجعاااات تشاااريعية ملااادى امت/ا اااا املعاااايري الدولياااة وإدخاااال املزياااد مااان التعاااديمت علااا  
 التشريعات بغية ضما   تع كل فرد ن البلد مقو  اإلنسا .
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وأفاد الوفد بو  احلكوماة ستواصال ت/قياف عاماة النااو ن حاال  قاو  اإلنساا  وإ كااء الاوعي  -99
 داخل اثتمع مي  يفهم األفراد ما  م من  قو  وما عليهم من واجبات جتاه أصحاب احلقو . 

وختاماا هناو الوفاد املفوضاية علا  جهودهاا ن اإلناراف علا  عملياة الساتعراض. واعتا   -100
الساااتعراض  اااافزاا لباااالو علااا  مااا  أوضااااعها وتقييمهاااا وإدرا  ماااا يعااا ي ن امهاااا مااان عملياااة 

ثغااارات  اااول دو  ضاااما   قاااو  ناااعبها. وناااكرت احلكوماااة أماناااة ياعاااة دول احملااايط ا اااادل 
 وأمانة منتدى جزر احمليط ا ادل عل  اإلرناد والدعم.

  ت عهماا لادعم مشااركتل ن ونكر الوفد  كومة إسرائيل و كوماة الساويد  دياداا علا -101
هذه الدورة. وأعرب عن تقديره  ولندا ملا ردمتل من  ويل لدعم أماناة ياعاة دول احملايط ا اادل 
لتمكينهاااا مااان أ  تقااادم بااادورها الااادعم المشماااة ةمياااع بلااادا  من قاااة احملااايط ا اااادل  ياااا يشااامل 

 ضارياا  اذا الساتعراض وملشااركة  ن إطاار دورة احملاكااة املعقاودة 2015التدريب املقادم ن عاام 
 مم/لي أمانة ياعة دول احمليط ا ادل ن هذه الدورة.

ور َّبااىل بااالو بااوي نااكل ماان أنااكال املساااعدة والاادعم املتا ااة ماان الشااركاء اإلمنااائيني  -102
واةهات املا ة هبدف مواصلة مساعيها ن حال  قو  اإلنسا   ل فقط فيما يتصل بالتزاما اا 

 ولية ن هذا اثال  بل أيضاا من أجل التقيد بتلي املبادل.الد
وأثاا  الوفااد علاا  بع/ااة فييااي الدائمااة ن جنيااف ملااا ردمتاال ماان مساااعدة ن  ضااري هااذه  -103

الادورة ولفااتو مكاتبهااا أمااام الوفااد ولكاال مااا أساادتل ماان توجيهااات فيمااا يتصاال باا أو هااذه اةلسااة. 
ء احلاضاارة علاا  إسااهاما ا وتوصاايا ا الاايت سااوف تساااعد ونااكر الوفااد أيضاااا ييااع الاادول األعضااا

بالو بالفعل ن كل ما تض لع بل من عمل ن إطار اتفاريات  قو  اإلنسا . وأخرياا ناكر الوفاد 
الفريااق العاماال ومااوينفي املفوضااية  وخااى بالااذكر مكتااب املفوضااية آلساايا واحملاايط ا ااادل  و لااي 

 إرناد ن  ضري الستعراض ال/ان املتعلق ببالو.ردمتل هذه اةهات من دعم ومساعدة و  ملا

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
ستتتن ر بتتاالو لتتي التوصتتيات التاليتتة وستتترد علياتتا لتتي الوفتت  المناستتب  ل تتن لتتي  -104

أجل أفصاه موعتد انعقتاد التدورة الثانيتة والثالثتين لمجلتس حقتوق اإلنستان  المقترر عقتد ا 
 :2016لي حزيران/يونيه 
حتتتل الجاتتتود الراميتتتة يلتتتى التصتتتديق علتتتى العاتتتد التتتدولي ال تتتا   104-1

بتتتتتالحقوق المدنيتتتتتة والسياستتتتتية والعاتتتتتد التتتتتدولي ال تتتتتا  بتتتتتالحقوق االفتصتتتتتادية 
 واالجتماعية والثقالية )ناميبيا(؛

التصتتديق علتتى العاتتد التتدولي ال تتا  بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية  104-2
 فتصادية واالجتماعية والثقالية )نيوزيلندا(؛والعاد الدولي ال ا  بالحقوق اال

__________ 

 مل  رر الستنتاجات والتوصيات.  **
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التصتتديق علتتى المعا تتدات الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان وبروتو والتاتتا  104-3
ستيما  االختيارية باتد  تعزيتز تنفيتا وامتثتاق القتانون التدولي لحقتوق اإلنستان  وال

العاتتتتد التتتتدولي ال تتتتا  بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتية والعاتتتتد التتتتدولي ال تتتتا  
 االفتصادية واالجتماعية والثقالية )بنما(؛بالحقوق 

التصديق  على سبيل األولوية  على العاد الدولي ال ا  بالحقوق  104-4
المدنيتتتة والسياستتتتية والعاتتتد التتتتدولي ال تتتا  بتتتتالحقوق االفتصتتتادية واالجتماعيتتتتة 

 والثقالية )البرتغاق(؛
الن تتتتر لتتتتي مواصتتتتلة التصتتتتديق علتتتتى الصتتتت و  األساستتتتية لحقتتتتوق  104-5
 نسان )ترينيداد وتوباغو(؛اإل

الشتتتتتروع لتتتتتي عمليتتتتتة التصتتتتتديق علتتتتتى الصتتتتت و  الدوليتتتتتة الموفعتتتتتة  104-6
 )أوروغواي(؛ بالفعل
التصتتتديق علتتتى اتفافيتتتة القمتتتاء علتتتى جميتتت  أ تتت اق التمييتتتز ضتتتد  104-7

المتتترأة  والعاتتتد التتتدولي ال تتتا  بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية  والعاتتتد التتتدولي 
 الجتماعية والثقالية ) ندا(؛ال ا  بالحقوق االفتصادية وا

الولاء بالتزاماتاتا الدوليتة بالتصتديق علتى ستبيل األولويتة علتى العاتد  104-8
التتتدولي ال تتتا  بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية والعاتتتد التتتدولي ال تتتا  بتتتالحقوق 

 االفتصادية واالجتماعية والثقالية )لرنسا(؛
ستتيما االتفافيتتة  الالتصتتديق علتتى جميتت  الصتت و  الموفعتتة بالفعتتل   104-9

الدولية للقماء على جمي  أ  اق التمييز العنصري  واتفافية القمتاء علتى جميت  
أ  اق التمييز ضد المرأة  واتفافية منا مة التعتايب وغيتره متن ضتروم المعاملتة 
القاسية أو الالينسانية أو الماينة  واالتفافية الدولية لحمايتة جميت  األ ت ا  متن 

 لرنسا(؛االختفاء القسري )
مواصلة ات اذ خطوات لي سبيل التصديق علتى االتفافيتات الدوليتة  104-10

ستتتيما العاتتتد التتتدولي ال تتتا  بتتتالحقوق  لحقتتتوق اإلنستتتان التتتتي وفعتاتتتا بتتتاالو  ال
المدنيتتتتة والسياستتتتية  واالتفافيتتتتة الدوليتتتتة للقمتتتتاء علتتتتى جميتتتت  أ تتتت اق التمييتتتتز 

واالجتماعيتتتة والثقاليتتتة   العنصتتري  والعاتتتد التتدولي ال تتتا  بتتتالحقوق االفتصتتادية
واتفافية القماء على جمي  أ  اق التمييز ضد المرأة  واتفافيتة منا متة التعتايب 
 وغيره من ضروم المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالينسانية أو الماينة )جورجيا(؛

التصديق على االتفافيتات التتي لتص تصتدق علياتا بتالو  علتى النحتو  104-11
 )العراق(؛ الموصى به سابقاا 
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مواصتتلة جاود تتا الراميتتة يلتتى االنمتتماي يلتتى المزيتتد متتن معا تتدات  104-12
 حقوق اإلنسان وبروتو والتاا االختيارية أو التصديق علياا )يسرائيل(؛

مواصلة جاود ا الرامية يلى التصديق لوراا على المعا دات األساستية  104-13
الحقوق المدنية والسياسية والعاتد لحقوق اإلنسان  بما لياا العاد الدولي ال ا  ب

 الدولي ال ا  بالحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقالية )اليابان(؛
التصديق على االتفافية الدولية للقمتاء علتى جميت  أ ت اق التمييتز  104-14

 العنصري )الجزائر(؛
الن تتتر لتتتي التصتتتديق علتتتى االتفافيتتتة الدوليتتتة للقمتتتاء علتتتى جميتتت   104-15

 يز العنصري )غانا(؛أ  اق التمي
التصتتديق علتتى العاتتد التتدولي ال تتا  بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية  104-16

 وبروتو وله االختياري الثاني الااد  يلى يلغاء عقوبة اإلعداي )الجبل األسود(؛
الن تتر لتتي التصتتديق علتتى العاتتد التتدولي ال تتا  بتتالحقوق المدنيتتة  104-17

 والسياسية )غانا(؛
ى البروتو توق االختيتاري الثتاني الملحتق بالعاتد التدولي التصديق علت 104-18

 ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية والااد  يلى يلغاء عقوبة اإلعداي )بلجي ا(؛
الن ر لي التصديق على العاد الدولي ال ا  بالحقوق االفتصتادية  104-19

 واالجتماعية والثقالية )غانا(؛
لتتتى جميتتت  أ تتت اق التمييتتتز ضتتتد التصتتتديق علتتتى اتفافيتتتة القمتتتاء ع 104-20
 )نيوزيلندا(؛ المرأة
التصديق على اتفافية القماء على جمي  أ  اق التمييز ضد المرأة  104-21

ومعا تتتدات دوليتتتة أختتترإل لحقتتتوق اإلنستتتان وبروتو والتاتتتا االختياريتتتة وتنفيتتتا  تتتاه 
 الص و   على النحو الموصى به سابقاا )سلولينيا(؛

القماء على جمي  أ  اق التمييز ضد المرأة التصديق على اتفافية  104-22
 )يسبانيا(؛

التصديق لي أفترم لرصتة علتى اتفافيتة القمتاء علتى جميت  أ ت اق  104-23
 التمييز ضد المرأة )أستراليا(؛

التصتتتديق علتتتى اتفافيتتتة القمتتتاء علتتتى جميتتت  أ تتت اق التمييتتتز ضتتتد  104-24
 ) وستاري ا(؛ المرأة
اتفافية القمتاء علتى جميت  أ ت اق التمييتز الن ر لي التصديق على  104-25

 ضد المرأة )غانا(؛
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الن ر لي التصديق على اتفافية القمتاء علتى جميت  أ ت اق التمييتز  104-26
 المساواة بين النساء والرجاق لي حقوق الميراث )ييطاليا(؛ضد المرأة وضمان 

ايب ت ثيتف جاود تا الراميتة يلتى التصتتديق علتى اتفافيتة منا متة التعتت 104-27
 وغيره من ضروم المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالينسانية أو الماينة )الدانمر (؛

الن ر لي التصديق على اتفافية منا مة التعايب وغيره من ضتروم  104-28
 المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالينسانية أو الماينة )غانا(؛

القتتتانوني المحلتتتي  دمتتتح أح تتتاي اتفافيتتتة حقتتتوق الطفتتتل لتتتي ن اماتتتا 104-29
 )الجبل األسود(؛

دمتتتتتتتح أح تتتتتتتاي اتفافيتتتتتتتة حقتتتتتتتوق الطفتتتتتتتل لتتتتتتتي ن اماتتتتتتتا القتتتتتتتانوني  104-30
 )بنما(؛ الوطني
حتتتتل الجاتتتتود الراميتتتتة يلتتتتى ستتتتن تشتتتتريعات لتنفيتتتتا اتفافيتتتتة حقتتتتوق  104-31
 )الفلبين(؛ الطفل
اإلسراع لي اعتماد تدابير باد  دمح أح اي اتفافية حقتوق الطفتل  104-32

 الوطني لي باالو )البرتغاق(؛ لي القانون
دمتتح أح تتاي اتفافيتتة حقتتوق الطفتتل  التتتي صتتد ف  علياتتا بتتاالو لتتي  104-33

 تشريعاتاا المحلية )االتحاد الروسي(؛
الن تتتر لتتتي االنمتتتماي يلتتتى البروتو تتتوالت االختياريتتتة الثالثتتتة التفافيتتتة  104-34

 حقوق الطفل )أوروغواي(؛
وتنستتتيق ال تتتدمات المتصتتتلة بمستتتائل  ينشتتتاء  يوتتتة وطنيتتتة تعنتتتى بتطتتتوير 104-35

 حقوق الطفل وحماية الطفل  وضمان تنفيا اتفافية حقوق الطفل تنفيااا  امالا ) ندا(؛
 دمح أح اي اتفافية حقوق الطفل لي تشريعاتاا الوطنية )جيبوتي(؛ 104-36
 ات اذ التدابير الدستورية الالزمة إلنفاذ اتفافية حقوق الطفل )مصر(؛ 104-37
التصتتتتديق علتتتتى البروتو تتتتولين االختيتتتتاريين التفافيتتتتة حقتتتتوق الطفتتتتل  104-38

المتعلقين بإ ترا  األطفتاق لتي النزاعتات المستلحة وببيت  األطفتاق وبغتاء األطفتاق 
 واستغالق األطفاق لي المواد اإلباحية )ألمانيا(؛

التصتتتتديق علتتتتى االتفافيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتت  العمتتتتاق  104-39
 أسر ص )الجزائر(؛المااجرين وألراد 

الن تتتر لتتتي التصتتتديق علتتتى االتفافيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتت   104-40
 العماق المااجرين وألراد أسر ص )غانا(؛
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الن تتتر لتتتي التصتتتديق علتتتى االتفافيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتت   104-41
العمتتاق الماتتاجرين وألتتراد أستتر ص واتفافيتتة منا متتة التعتتايب وغيتتره متتن ضتتروم 

 ة أو العقوبة القاسية أو الالينسانية أو الماينة )يندونيسيا(؛المعامل
التصتتتتديق علتتتتى االتفافيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتت  األ تتتت ا  متتتتن  104-42

 االختفاء القسري )األرجنتين(؛
الن ر لي التصديق على االتفافيتة الدوليتة لحمايتة جميت  األ ت ا   104-43

 من االختفاء القسري )غانا(؛
 تنفيا اتفافية حقوق األ  ا  ذوي اإلعافة )با ستان(؛مواصلة  104-44
دمتتتح أح تتتاي اتفافيتتتة حقتتتوق األ تتت ا  ذوي اإلعافتتتة لتتتي ن اماتتتا  104-45

 القانوني المحلي )البرتغاق(؛
التصتتتتتتتديق علتتتتتتتى اتفافيتتتتتتتة ال تتتتتتتاي المتعلقتتتتتتتة بالجوانتتتتتتتب المدنيتتتتتتتة  104-46

 باالختطا  الدولي لألطفاق )بلجي ا(؛
على االتفافيات األساسية لمن مة العمل الدولية الن ر لي التصديق  104-47

 )ترينيداد وتوباغو(؛
لمن متتتتة العمتتتتل  الن تتتتر لتتتتي التصتتتتديق علتتتتى االتفافيتتتتات األساستتتتية 104-48

 ؛الدولية  واعتماد سياسات لتجنب التمييز ضد العماق األجانب )البرازيل(
بتة علياتا االنمماي يلى اتفافيتة منت  جريمتة اإلبتادة الجماعيتة والمعاف 104-49

 )أرمينيا(؛
الن تتتر لتتتتي التصتتتتديق علتتتتى اتفافيتتتة منتتتت  جريمتتتتة اإلبتتتتادة الجماعيتتتتة  104-50

 والمعافبة علياا )غانا(؛
االنمتتتماي يلتتتى ن تتتاي رومتتتا األساستتتي للمح متتتة الجنائيتتتة الدوليتتتة   104-51

واالتفتتتتاق المتعلتتتتق بامتيتتتتازات المح متتتتة الجنائيتتتتة الدوليتتتتة وحصتتتتاناتاا  واتفافيتتتتة 
عتتدي تقتتادي جتترائص الحتترم والجتترائص المرت بتتة ضتتد اإلنستتانية   بشتت ن 1968 عتتاي

 وتنفيا  اه الص و  لي ن اماا القانوني الوطني ) ولندا(؛
ات تتتاذ جميتتت  التتتتدابير الالزمتتتة متتتن أجتتتل االنمتتتماي يلتتتى ن تتتاي رومتتتا  104-52

 األساسي للمح مة الجنائية الدولية )فبر (؛
ح متتتتة الجنائيتتتتة الدوليتتتتة االنمتتتتماي يلتتتتى ن تتتتاي رومتتتتا األساستتتتي للم 104-53

ومواءمتتة تشتتريعاتاا الوطنيتتة بال امتتل متت  الن تتاي األساستتي واالنمتتماي يلتتى االتفتتاق 
 المتعلق بامتيازات المح مة الجنائية الدولية وحصاناتاا )يستونيا(؛
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الن تتر لتتي التصتتديق علتتى ن تتاي رومتتا األساستتي للمح متتة الجنائيتتة  104-54
 الدولية )غانا(؛

بشتتتتتت ن وضتتتتتت  الالجوتتتتتتين  1951علتتتتتتى اتفافيتتتتتتة عتتتتتتاي التصتتتتتتديق  104-55
 ) وستاري ا(؛ 1967وبروتو ولاا لعاي 

الن ر لي التصديق على اتفافية من مة األمص المتحدة للتربية والعلص  -104-56
 والثقالة بش ن التمييز لي مجاق التعليص )غانا(؛

ن مواصتتتلة تنفيتتتا القتتتوانين الراميتتتة يلتتتى تعزيتتتز حمايتتتة حقتتتوق اإلنشتتتا 104-57
 )با ستان(؛  لشعباا

ممتتاعفة الجاتتود المباولتتة بواستتطة تتتدابير تشتتريعية وسياستتات عامتتة  104-58
تاتتتد  يلتتتى ضتتتمان مواءمتتتة تشتتتريعاتاا متتت  التزاماتاتتتا الدوليتتتة لتتتي مجتتتاق حقتتتوق 

 اإلنسان )بنما(؛

تنفيا التوصيات المقدمة لي يطار عملية استعراض الن راء المتصلة  104-59
  2015دة لمنتتت  الفستتتاد  التتتتي أنجريتتت  لتتتي نيستتتان/أبريل باتفافيتتتة األمتتتص المتحتتت

والقياي تحديداا باستعراض يطار تا القتانوني باتد  تجتريص دلت  الر توة للمست ولين 
األجانتتتتب ومتتتتوظفي المن متتتتات الدوليتتتتة واعتمتتتتاد تشتتتتريعات تجيتتتتز انتتتتتزاع الثتتتتروة 

 المجاولة المصدر من الموظفين العموميين )ليجي(؛

نية لحقوق اإلنسان تتوالتق توالقتاا تامتاا مت  مبتاد  ينشاء م سسة وط 104-60
 باريس )البرتغاق(؛

مواصتتتلة ات تتتاذ ال طتتتوات الالزمتتتة إلنشتتتاء م سستتتة وطنيتتتة لحقتتتوق  104-61
 اإلنسان ولقاا لمباد  باريس )جماورية لنزويال البوليفارية(؛

ينشتتاء م سستتة وطنيتتة مستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان تتتتولى فيتتادة يعمتتاق  104-62
نستتان وتنستتيقه وبنتتاء القتتدرات ذات الصتتلة ودعتتص الجاتتود المباولتتة لتتي حقتتوق اإل

  اا المجاق ) ندا(؛

 ينشاء م سسة وطنية لحقوق اإلنسان ولقاا لمباد  باريس )ال ونغو(؛ 104-63

العمتتتل بتوصتتتيات االستتتتعراض التتتدوري الشتتتامل األوق التتتتي فبلتاتتتا  104-64
ان تتتولى فيتادة وتنستيق يعمتاق باالو وينشاء م سسة وطنية مستتقلة لحقتوق اإلنست

حقوق اإلنسان لي  امل أنحتاء البلتد وتنميتة القتدرات ذات الصتلة ودعتص الجاتود 
المباولتتة لتتي  تتاا المجتتاق  وتزويتتد أمانتتة الم تتالص بمتتا ي فتتي متتن المتتوارد الماليتتة 

 والبشرية لتدعيص استقاللاا وفدراتاا ) وستاري ا(؛
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ان تنعنى بتنستيق يعمتاق حقتوق ينشاء م سسة مستقلة لحقوق اإلنس 104-65
 اإلنسان لي  امل أنحاء البلد )جيبوتي(؛

 ينشاء م سسة وطنية لحقوق اإلنسان )مصر(؛ 104-66

ينشتتاء م سستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ولقتتاا لمبتتاد  بتتاريس  علتتى  104-67
 نحو ما التزم  به السلطات خالق جولة االستعراض األولى )لرنسا(؛

الرامية يلى حماية حقوق اإلنسان بسبل مناا ينشاء مواصلة الجاود  104-68
 م سسة وطنية لحقوق اإلنسان )جورجيا(؛

مواصلة جاود ا الرامية يلى ينشاء م سسة وطنية لحقوق اإلنستان ولقتاا  104-69
 لمباد  باريس وي را  المجتم  المدني بصورة  املة لي  اه العملية )يندونيسيا(؛

ة يلى ينشاء م سسة وطنيتة لحقتوق اإلنستان  مواصلة جاود ا الرامي 104-70
 عمالا بالتوصية المقبولة أثناء جولة االستعراض األولى )العراق(؛

 ينشاء م سسة وطنية لحقوق اإلنسان ولقاا لمباد  باريس )ماليزيا(؛ 104-71

ينشاء م سسة وطنية مستتقلة لحقتوق اإلنستان تنعنتى بتنستيق حقتوق  104-72
وتنمية القتدرات ذات الصتلة وتعزيتز احتتراي  تاه الحقتوق  ولقتاا اإلنسان لي البلد 

 لمباد  باريس )الم سيك(؛

 سن  تشريعات وطنية لحماية حقوق الطفل )ملديف(؛ 104-73

مواصلة التماس المساعدة التقنية وغير ا من أ  اق المساعدة متن  104-74
اتتا بموجتتب معا تتدات  تتر ائاا التتدوليين واإلفليميتتين بغيتتة الولتتاء ال امتتل بالتزامات

 حقوق اإلنسان )الفلبين(؛

ات تاذ تتدابير نشتتطة لمتمان حمايتتة الفوتات المتتعيفة لتي المجتمتت    104-75
  األطفاق والنساء والمسنين  وسن تشريعات بش ن من  التمييز )ناميبيا(؛

مواصلة باق جاود لي سبيل وض  استراتيجية تحقق المستاواة بتين  104-76
يطتتتتار سياستتتتات وبتتتترامح الح ومتتتتة الوطنيتتتتة والستتتتلطات الجنستتتتين  ال ستتتتيما لتتتتي 

 المحلية )المغرم(؛

الممتتتتتي لتتتتتي تعزيتتتتتز المستتتتتاواة بتتتتتين الجنستتتتتين بواستتتتتطة سياستتتتتاتاا  104-77
 وبرامجاا )أستراليا(؛

يلغتتاء جميتت  القتتتوانين والممارستتات التتتي تميتتتز ضتتد النستتاء وتعزيتتتز  104-78
 المساواة لي معاملة البنات واألوالد )فبر (؛
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ات اذ تتدابير لتيستير زيتادة مشتار ة النستاء وتمثتيلان لتي المناصتب  104-79
 العامة )يسرائيل(؛

اعتماد تشتريعات  تاملة لمنت  التمييتز بمتا لياتا التمييتز علتى أستاس  104-80
 الميل الجنسي أو الاوية الجنسانية ) ولندا(؛

 سن تشريعات تجيز زواج المثليين )يسبانيا(؛ 104-81

لتشريعات السارية لحماية حقتوق المثليتات والمثليتين توسي  نطاق ا 104-82
ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الاويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين  
بمتتا يشتتمل االعتتترا  بتتزواج المثليتتين  واعتمتتاد فتتوانين لمنتت  التمييتتز لتتي العمالتتة 

 )الممل ة المتحدة لبريطانيا الع مى وآيرلندا الشمالية(؛

تتتتتتتدابير تمتتتتتت  حتتتتتتداا لتتتتتتت ثر المثليتتتتتتات والمثليتتتتتتين ومزدوجتتتتتتي اعتمتتتتتتاد  104-83
الجنستتتتتي ومغتتتتتايري الاويتتتتتة الجنستتتتتانية وحتتتتتاملي صتتتتتفات الجنستتتتتين باألح تتتتتاي  الميتتتتتل
 )لرنسا(؛ التمييزية

الن تتر لتتي ستتن تشتتريعات أو سياستتات صتتريحة تح تتر التمييتتز علتتى  104-84
 أساس الميل الجنسي أو الاوية الجنسانية )يسرائيل(؛

جمي  التدابير الالزمة للقماء على التمييز على أساس الميل  ات اذ 104-85
 الجنسي أو الاوية الجنسانية )الم سيك(؛

ينشتتاء مالجتتق ويفتترار ختتدمات دعتتص أختترإل لفائتتدة المتتحايا وتنفيتتا  104-86
برامح لتثقيف ألراد الشترطة والمحتامين والقمتاة علتى وجته ال صتو  لتي مجتاق 

 حقوق اإلنسان )بنما(؛

 اء مالجق للناجين من العنف المنزلي )الواليات المتحدة األمري ية(؛ينش 104-87

تدعيص التشريعات المتعلقة بمن  التحرش الجنسي واالتجتار بالبشتر  104-88
 والسياحة الجنسية وم الحة  اه ال وا ر )الم سيك(؛

سن تشريعات تتصدإل بصورة مبا رة لمن  العنف المنزلي والحماية  104-89
 )نيوزيلندا(؛منه 

ات تتتاذ تتتتدابير ملموستتتة إلذ تتتاء التتتوعي العتتتاي والممتتتي لتتتي تطتتتوير  104-90
تشريعات م الحة العنتف المنزلتي  ال ستيما العنتف بتالمرأة والطفتل  وذلتك بستبل 
مناا اعتماد تشريعات تح ر جمي  ضروم العقام البدني لألطفاق لتي أي ستياق  

  ان )البرازيل(؛
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القتتانوني لالغتصتتام ومتتا يتصتتل بتته متتن يجتتراءات مواءمتتة التعريتتف  104-91
فمتتتائية متتت  المعتتتايير الدوليتتتة  خاصتتتة ليمتتتا يتعلتتتق باالغتصتتتام الزوجتتتي وعتتتبء 

 اإلثبات )بلجي ا(؛

الن تتتر لتتتي تنقتتتيل فتتتانون العقوبتتتات وفتتتانون حمايتتتة األستتترة لمتتتمان  104-92
تجتتتريص المتتتتورطين لتتتي االغتصتتتام الزوجتتتي  ول تتتي يتمتتتمن تعريتتتف االغتصتتتام 

متتن أ تت اق اإليتتالج الجنستتي غيتتر القتتائص علتتى التراضتتي ولي تتون  تتاا   تت ل أي
التعريف محايداا جنسانياا بحيل تنسحب فوانين االغتصام علتى الرجتاق واألوالد 

 أيماا )ليجي(؛

ات اذ جمي  التدابير الالزمة لتعزيتز حقتوق المترأة والتصتدي للعنتف  104-93
 معافبة عليه بفعالية أ بر )لرنسا(؛المنزلي  ال سيما بمن  العنف داخل األسرة وال

تنفيتتتتتا المزيتتتتتد متتتتتن حمتتتتتالت التوعيتتتتتة باتتتتتد  م الحتتتتتة االتجتتتتتار  104-94
وتمتتمين  تتاه المستت لة لتتي البتترامح المدرستتية بغيتتة تعزيتتز الوفايتتة متتن  تتاه  بالبشتتر

 ال ا رة )المغرم(؛

ات تتتتاذ المزيتتتتد متتتتن التتتتتدابير باتتتتد  التصتتتتدي للعنتتتتف لتتتتي الن تتتتاي  104-95
ما بتنفيتتا بتترامح لح تتر جميتت  أ تت اق العقتتام البتتدني والقمتتاء التعليمتتي  ال ستتي

 )سلولينيا(؛ عليه

تقديص المزيتد متن التتدريب والمستاعدة القانونيتة ليمتا يتعلتق بتطبيتق  104-96
 فانون حماية األسرة ) وبا(؛

ح تتر جميتت  أ تت اق العقتتام البتتدني لتتي  تتل الستتيافات  بمتتا لياتتا  104-97
 المنزق )يستونيا(؛

 اذ جمي  التدابير الالزمة لحماية حقوق الطفل )لرنسا(؛ات  104-98

تعزيتتز القتتوانين واللتتوائل الراميتتة يلتتى منتت  االتجتتار بالبشتتر والتصتتدي لتته   104-99
 بما يشمل تقديص المساعدة الفعلية يلى ضحايا االتجار ومالحقة المتجرين )الفلبين(؛

والتصتديق علتى  2005ينفاذ فانون منت  االتجتار المعتمتد لتي عتاي  104-100
بروتو تتوق منتت  االتجتتار باأل تت ا   وب اصتتة النستتاء واألطفتتاق  وفمعتته والمعافبتتة 
عليتته  الم متتل التفافيتتة األمتتص المتحتتدة لم الحتتة الجريمتتة المن متتة عبتتر الوطنيتتة 

 )الواليات المتحدة األمري ية(؛

وض  استراتيجية وطنية لم الحة االتجار بالبشر على النحو المبين  104-101
 ي فانون العقوبات الساري )مصر(؛ل
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تعزيتتز الجاتتود الراميتتة يلتتى منتت  وم الحتتة االتجتتار بالبشتتر لألغتتراض  104-102
 الجنسية  وييالء عناية خاصة لألطفاق لي  اا السياق )لرنسا(؛

مواصلة الجاتود الراميتة يلتى التصتدي لالتجتار بالبشتر  بمتا يشتمل ستن  104-103
 حايا على التعالي ويعادة االندماج )ماليزيا(؛تشريعات أ ثر صرامة ومساعدة الم

تحسين بيوة الستجون لتي يطتار جاتود أوست  لحمايتة وتعزيتز حقتوق  104-104
 اإلنسان للسجناء )اليابان(؛

 اعتماد فانون بش ن حرية المعلومات ولقاا للمعايير الدولية )يستونيا(؛ 104-105

 اق التمييتتز التتتي تعتتوق ت ثيتتف جاود تتا الراميتتة يلتتى محاربتتة جميتت  أ تت 104-106
 الحرية النقابية لجمي  العماق  المحليين مناص واألجانب على السواء )يسبانيا(؛

ينفتتتاذ لتتتوائل لحمايتتتة العمتتتاق األجانتتتب  ال ستتتيما ليمتتتا يتعلتتتق ب تتترو   104-107
 العمل ومعايير السالمة المانية  ومالحقة منتا ياا )الواليات المتحدة األمري ية(؛

حالتتتتة العمتتتتتاق  ال ستتتتيما العمتتتتتاق الماتتتتاجرين  بتزويتتتتتد ص تحستتتتين  04-108
 بالحماية الالزمة )ال ونغو(؛

ستن فتتانون عمتل ينطبتتق علتتى المتواطنين وتعزيتتز الجاتود الراميتتة يلتتى  104-109
 يذ اء وعي العماق )مصر(؛

 الممي لي باق جاود لي سبيل م الحة ظا رة البطالة )مصر(؛ 104-110
ة لتحستتين يدمتتاج العمتتاق الماتتاجرين  وييتتالء اعتمتتاد تتتدابير ملموستت 104-111

 ا تماي خا  لم الحة االتجار بالبشر والتمييز )ألمانيا(؛
الممتتتي لتتتي تنفيتتتا تتتتدابير يضتتتالية لم الحتتتة التمييتتتز ضتتتد العمتتتاق  104-112

األجانتتب  والتصتتدي علتتى وجتته ال صتتو  ل تترو  العمتتل ومتتدإل احتتتراي معتتايير 
 السالمة المانية )ييطاليا(؛

واصتتلة الجاتتود الراميتتة يلتتى تعزيتتز حقتتوق العمتتاق وظتترو  العمتتل م 104-113
 بسبل مناا سن تشريعات وتدابير يدارية مناسبة )ماليزيا(؛

الممي لي تعزيز بترامح الحمايتة االجتماعيتة الجتاري تنفيتا ا حاليتاا  104-114
الرتقتتتتاء بمستتتتتوإل ابغيتتتتة تتتتتولير أفصتتتتى فتتتتدر مم تتتتن متتتتن الرلتتتتاه أللتتتتراد الشتتتتعب و 

 ورية لنزويال البوليفارية(؛معيشتاص )جما
توسي  برامح التدريب والتوعية المتعلقتة بحقتوق اإلنستان لتمتميناا  104-115

 جمي  جوانب حقوق اإلنسان )أرمينيا(؛
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الممتتي لتتي تشتتجي  التعلتتيص الشتتامل للجميتت   ال ستتيما األ تت ا   104-116
 ذوي االحتياجات ال اصة )جيبوتي(؛

لتعزيز تطوير التعليص الشامل لأل  ا  ذوي اعتماد تدابير محددة  104-117
 اإلعافة )األرجنتين(؛

الن تتر لتتي اعتمتتاد وتنفيتتا السياستتة الوطنيتتة لرعافتتة باعتبار تتا وستتيلة  104-118
 لممان الناوض بحقوق األ  ا  ذوي اإلعافة )ماليزيا(؛

 سياسة وطنية  املة بش ن اإلعافة )مالديف(؛ تنفيا 104-119
د الراميتتة يلتتى ضتتمان وصتتوق األطفتتاق ذوي اإلعافتتة ت ثيتتف الجاتتو  104-120

 يلى التعليص )الم سيك(؛
حل الجاود الرامية يلى تحسين حالة الفوات االجتماعية المعيفة   104-121

 ال سيما العماق المااجرين  بما يشمل حمايتاا من التمييز )االتحاد الروسي(؛
لقتتتين بانعتتداي المتع 1961و 1954التصتتديق علتتى اتفتتافيتي عتتاي  104-122

الجنستتية وات تتاذ جميتت  ال طتتوات الالزمتتة لتنفيتتا محتوا متتا )الممل تتة المتحتتدة 
 لبريطانيا الع مى وآيرلندا الشمالية(؛

 تعزيز الجاود الرامية يلى من  ال وارث الطبيعية )المغرم(؛ 104-123
الممتتتتي لتتتتي تنفيتتتتا سياستتتتات لتنميتتتتة  تتتتعباا لتتتتي يطتتتتار األ تتتتدا   104-124

 لفية )با ستان(؛اإلنمائية لأل
مواصتتتتلة ييتتتتالء ا تمتتتتاي ختتتتا  لتبعتتتتات تغيتتتتر المنتتتتا  علتتتتى حقتتتتوق  104-125

 س ان ) وبا(.اإلنسان لل
وجمي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة لي  اا التقرير تع س موفف الدولة  -105

)الدوق( التي فدمتاا و/أو الدولة موضتوع االستتعراض. وينبغتي أال تفاتص علتى أناتا ح يت  
 بموالقة الفريق العامل   ل.
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 المرلق

 تش يلة الولد  
The delegation of Palau was headed by Honorable J. Baklai Temengil, Minister, 

Ministry of Community and Cultural Affairs and composed of the following members: 

• Honorable J. Uduch Sengebau Senior, Senator, Palau National Congress (9th Olbiil 

Era Kelulau); 

• Ms. Hila Asanuna, Senior Foreign Service Officer, Bureau of Foreign Affairs and 

Trade, Ministry of State; 

• Ms. Holly Yamada, Small Island States Officer, Ministry of State/Pacific Islands 

Forum Secretariat; 

• Mr. Kyonori Tellames, Senior Planning Analyst, Bureau of Budget and Planning, 

Ministry of Finance; 

• Mr. Romulo Nayacalevu, Human Rights Adviser, Regional Rights Resource Team, 

Secretariat of the Pacific Community. 

    


