األمم املتحدة

A/HRC/32/11

الجمعية العامة

Distr.: General
13 April 2016
Arabic
Original: English

مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية والثالثون
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري
باالو

__________

*

يُعمم املرفق باللغة اليت ورد هبا فقط.

)GE.16-06059(A



الشامل*

A/HRC/32/11

احملتويات

الصفحة
مقدمة ........................ ................................ ................................

3

أولا -

موجز مداولت عملية الستعراض ............................... ................................
ألف  -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع الستعراض .........................................
باء  -احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الستعراض ..........................................

3
3
7

ثاني ا -

الستنتاجات و/أو التوصيات ................................... ................................

18

املرفق
تشكيلة الوفد ................. ................................ ................................

2

29

GE.16-06059

A/HRC/32/11

مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشاامل املنشاو وفقاا لقارار حلاق قاو
اإلنسااا  1/5دورتاال الرابعااة والعش ارين ن الف ا ة ماان  18إىل  29كااانو ال/ان/ين اااير .2016
وأُجري الساتعراض املتعلاق بباالو ن اةلساة ال/امناة املعقاودة ن  21كاانو ال/ان/ينااير .2016
وتارأو وفااد بااالو وشياار الشااةو اثتمعيااة وال/قافيااة ي .باااكمي تيمنيياال .واعتمااد الفريااق العاماال
التقرير املتعلق ببالو ن جلستل الرابعة عشرة املعقودة ن  26كانو ال/ان/يناير .2016
 -2ون  12كااانو ال/ان/يناااير  2016اختااار حلااق قااو اإلنسااا حموعااة املقااررين التاليااة
(اثموعة ال/مثية) لتيسري الستعراض املتعلق ببالو :اإلمارات العربية املتحدة وفرنسا والكونغو.
 -3ووفقاا للفقاارة  15مان مرفااق رارار حلااق قاو اإلنسااا  1/5والفقارة  5ماان مرفاق رارار
اثلق  21/16صدرت الوثائق التالية لمستعراض املتعلق ببالو:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقا للفقرة (15أ) )(A/HRC/WG.6/24/PLW/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدتل مفوضية األمم املتحدة الساامية حلقاو اإلنساا وفقا ا
للفقرة (15ب) )(A/HRC/WG.6/24/PLW/2؛
(ي)

موجز أعدتل املفوضية وفق ا للفقرة (15ي) ).(A/HRC/WG.6/24/PLW/3

 -4وأُ يلااىل إىل بااالو عاان طريااق اثموعااة ال/مثيااة رائمااة أس ا لة أعااد ا ساالف ا إساابانيا
وأملانيا ااا وبلييكا ااا وليوتنشا ااتاين واملكسا اايي واململكا ااة املتحا اادة ل ي انيا ااا الع م ا ا و يرلنا اادا
الشمالية .وهذه األس لة متا ة عل املورع الشبكي اخلارجي لمستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ر َّ ب وفد باالو بالفرصاة املتا اة لال للارد علا التوصايات َّ
املقدماة ن أثنااء اةولاة األوىل
من عملية الساتعراض ولتلقاي توصايات ن إطاار اةولاة ال/انياة .وأعارب الوفاد عان تقاديره لعملياة
السااتعراض الاادوري الشااامل الاايت عا َّازشت أنشا ة التوعيااة مقااو اإلنسااا ودما هااذه احلقااو ن
سياسات الدولة وبراحها عل مدى السنوات األربع املاضية.
 -6وبااالو دولااة فتيااة نالااىل اسااتقم ا ن عااام  1994ويقاال عاادد سااكاهنا عاان 20 000
نس اامة .ور ااد ص ااالىل دس ااتورها ال ااذي يعك ااق ر اايم ن ااعبها ورناعات اال ويكف اال ق ااو اإلنس ااا
لليميع .وتُ ُّ
عد العمرة بني األخ واألخىل أروى العمرات وأمتنهاا ن ثقافاة باالو .ويتيلا لاي
املوسااعة ون املمارسااات العرفيااة؛ ول املااا نا َّاكلىل هااذه العمرااة عل ا ماار
ن تواصاال أف اراد األساارة َّ
التاريخ أساو ن ام بالو الجتماعي ون ام كمها ون امها القضائي.
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 -7وخبصااوا مااا قااق ماان إساااشات منااذ السااتعراض السااابق أنااار الوفااد إىل أ بااالو
رَبِلَىل ربل أربع سنوات ونصاف السانة (أيار/ماايو  )2011ماا حموعاة  83توصاية و ُ ادد اا
إطااار شمااين لتنفيااذ تلااي التوص ايات .ويتناااول التقرياار الااوطين ااذا السااتعراض مسااار التنفيااذ عل ا
ماادى تلااي الفا ة .وسالَّمىل بااالو منااذ البدايااة بالتحااديات والصااعوبات الك/اارية الاايت تعااو تنفيااذ
العديااد ماان التوصاايات الرئيسااية لكنهااا تواجاال أيضا ا قيقااة أناال لاان يتسا ااا أ تنفااذ بالكاماال
بعض التوصيات ن اإلطار الزمين احملدَّد.
وعزشت 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
بعااض املسااائل معقاادة وتقتضااي ماوارد كباارية ومشاااورات علا الصااعيد الااوطين كمسااولة التصااديق
عل ا املعاه اادات األساس ااية والجت ااار بالبش اار وامله اااجرين والتش اارد وفق اادا األراض ااي واملمتلك ااات
واملساااكن بساابب تغااري املناااخ .وبااالو بصاافتها دولااة ناميااة جزريااة صااغرية لااي م اوارد اادودة
للتصدي ذه املسائل املتعددة األبعاد .ورد /ىل أعضاء حلق قو اإلنسا عل أخذ هاذه
ال روف بعني العتبار عند ار اح املزيد من التوصيات.
 -9ورل اام التح ااديات فق ااد َع ِملَ ااىل احلكوم ااة ا ااد وه ااي فو ااورة ب اااإلبم ع اان ع اادد م اان
اإلساااشات املهمااة يااا فيهااا إنشاااء ةنااة إعااداد التقااارير املتعلقااة يعاهاادات األماام املتحاادة حلقااو
اإلنس ااا واعتم اااد تشا اريعات م اان أج اال التص اادي للعن ااف اةنس ااان وتنق اايو ر ااانو العقوب ااات
واعتما اااده والتصا ااديق عل ا ا اتفاريا ااة قا ااو األنا ااواا وي اإلعارا ااة وإنشا اااء مكتا ااب معا ااين
بالقضايا اةنسانية واإلعارة داخال وشارة الشاةو اثتمعياة وال/قافياة وتعياني مويناف معاين مقاو
اإلنسااا ن تلااي الااوشارة وصاايالة سياسااات لفائاادة األنااواا وي اإلعارااة وإكمااال وتقااد
التقريار الاادوري الااذي تااوخر تقدااال ن إطااار اتفارياة قااو ال فاال ور ااع أناوا كباارية ن توريااع
ما تبق من معاهدات أساسية مل تصبو بالو طرف ا فيها بعد.
 -10وبإيعاش من أعضاء كونغرو بالو الوطين التاسع ستعمل باالو علا إنشااء لياة وطنياة
حلقو اإلنسا تتوىل معاةة املسائل ات الصلة مقو اإلنسا .
 -11وخبصوا املساواة بني اةنسني و قو املرأة أكد الوفد أ بالو مل تصاد بعاد علا
اتفارية القضاء علا يياع أناكال التميياز ضاد املارأة لكنهاا اااذت خ اوات إةابياة ك/ارية .فقاد
أُنشا داخال وشارة الشاةو اثتمعيااة وال/قافياة مكتاب معاين باملساانني والقضاايا اةنساانية وسانَّىل
بااالو ن عااام  2012بناااءا عل ا توصاايات َّ
مقدمااة ن السااتعراض األول رااانو ايااة األساارة
ا ااادف إىل التصاادي للعنااف املنااز  .وتتوااذ بااالو أيض ا ا خ اوات ن ساابيل تنفيااذ هااذا القااانو
اةديد وتر ب بدعم الشركاء الدوليني ن هذا املضمار.
 -12و ش ااي ا م ااع إع اام ر ااادة احمل اايط ا ااادل بش ااو املس اااواة ب ااني اةنس ااني لع ااام 2012
تبح ا ب ااالو ساابل س ااني اخلاادمات َّ
املقدم ااة لضااحايا العن ااف اةنسااان م /اال إنشاااء م اام ات
من ااة وإس ااداء املش ااورة والتكف اال الص ااحي الف ااوري وإص اادار أوام اار حلماي ااة الض ااحايا واألطف ااال.
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ووفق ا ا ا لقا ااانو ايا ااة األسا اارة أُنش ا ا ىل ةنا ااة ايا ااة األسا اارة وها ااي تعما اال عل ا ا إ كا اااء الا ااوعي
بالقانو اةدياد وتاوفري ال مونيناة والساممة لدفاراد عناد اإلبام عان اوادا العتاداء اةنساي
والعنف املنز .
 -13واشداد دعاام النساااء ن مناصااب القيااادة بفضاال اعتماااد عاادد ماان ب ارام الاادعوة وإنشاااء
مركز كني املرأة.
 -14وردا علا التوصاايات َّ
املقدمااة ن السااتعراض األول أفاااد الوفااد بااو اللتصاااب الزوجااي
بااات ُحارم اا وفق اا لقااانو ايااة األساارة .ورااد ع ا َّ رئاايق بااالو تااومي رانغيساااو الباان وكااونغرو
بالو الوطين التاسع املستمرة وليتل عن دعم هائل لضما سممة و اية سكا بالو ل سيما
األطفال من خمل تنقيو رانو العقوبات واعتماده ن عام  .2014ويتضمن راانو العقوباات
اةديااد ض اوابط بشااو اسااتعمال القااوة ن التعاماال مااع األطفااال واألنااواا اآلخ ارين املشاامولني
برعاي ااة الغ ااري أو اخلاض ااعني لس اال تهم .ويتن اااول ر ااانو العقوب ااات اةدي ااد أيض اا الجت ااار بالعم ااال
واةرائم واملوالفات املتصلة بالتهريب والجتار وكذلي استغمل األطفال.
 -15ونرعىل بالو ن عملية دم اتفارية قو ال فال ن القاانو احمللاي بواسا ة مباادرات
تش اريعية متنوعااة منهااا اعتماااد رااانو العقوبااات اةديااد الااذي يتصاادى لمعتااداء اةنسااي عل ا
األطفااال وياانى علا تسااييل مارتكجل اةارائم اةنسااية .وأُراارت عقوبااات أنااد للااردع عاان الجتااار
بالبشر واستغمل األطفاال جنسايا .وياوفر راانو اياة األسارة املعتماد ن عاام  2012احلماياة
املعرضااني للعنااف املنااز  .وعم اما بتوصااية َّ
مقدمااة ن السااتعراض األول أعلاان الوف اد أ
لدطفااال َّ
الك ااونغرو ال ااوطين ين اار ن مش ااروع ر ااانو يرم ااي إىل املس اااواة ن س اان ال اازواي القانوني ااة ال اادنيا
وهي  18سنة.
 -16وياانى دسااتور بااالو عل ا تااوفري التعلاايم اثااان واإلجباااري ةميااع األطفااال املقيمااني ن
البلد (املادة السادسة) .كما يش ادد علا النهاوض بصاحة املاواطنني ورفااههم الجتمااعي بواسا ة
الرعاية الصحية اثانية أو املدعومة .ورد أعلنىل احلكومة سنة  2016سنة الشباب الايت سا كز
فيها العناية بالكامل عل تنمية الشباب وتنفيذ برام لفائد م.
 -17وعندما أُجري الستعراض األول املتعلق ببالو كا البلد طرفا ن اتفارية قو ال فل
و اادها .ورااد نفااذ منااذ لااي احلااني التوصاايات ماان  1-62إىل َّ 5-62
املقدمااة ن السااتعراض
األول (ان اار الوثيق ااة  )A/HRC/18/5بتوري ااع املعاه اادات األساس ااية حلق ااو اإلنس ااا أل وه ااي
العهااد الاادو اخلاااا باااحلقو املدنيااة والسياسااية والعهااد الاادو اخلاااا باااحلقو الرتصااادية
والجتماعيااة وال/قافيااة واتفاريااة القضاااء علا ييااع أنااكال التمييااز ضااد املارأة والتفاريااة الدوليااة
للقض اااء عل ا يي ااع أن ااكال التميي ااز العنص ااري واتفاري ااة مناهض ااة التع ااذيب ول ااريه م اان ض ااروب
املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو المإنسااانية أو املهينااة واتفاريااة قااو األنااواا وي اإلعارااة
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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املعقااودة ن عااام  .2011وماان دواعااي ساارور بااالو أ تعلاان أهنااا صاادَّرىل ن عااام  2013عل ا
اتفاريااة قااو األنااواا وي اإلعارااة وهااي الي اا ن طااور صاايالة سياسااة بشااو اإلعار ااة.
وإضافة إىل لي أصدر الرئيق بيانا رئاسيا أعلن فيل يوم  3كانو األول/ديسم  2015اليوم
الاادو لدنااواا وي اإلعارااة ونانااد نااعب بااالو ال تفااال هبااذا اليااوم ماان خاامل ال ا ام
واملراسم واألنش ة املناسبة.
 -18وأفاد الوفد بو بالو تدعم املبادل األساسية لن اام روماا األساساي للمحكماة اةنائياة الدولياة.
اار التعااذيب ولااريه ماان ضااروب املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو المإنسااانية
وياانى دسااتور بااالو عل ا
أو املهينة كماا ظ ار فارض لراماات ححفاة .وإ تادر باالو أضياة النضامام إىل ن اام روماا األساساي
ت ل ن اجاة إىل ما تبعاات هاذا النضامام مان يا التفاصايل التقنياة واملاوارد .بياد أ باالو لاديها
ما يكفي من الضمانات التشريعية للتصدي لمنتهاكات اةسيمة حلقو اإلنسا .
 -19وتساالم احلكومااة بقيمااة كاال معاهاادة ماان املعاهاادات األساسااية حلقااو اإلنسااا  .إل أهنااا
تاي إىل مزيد من الورىل لتدرو بدراة أكا واراع التصاديق علا املعاهادات األساساية وتنفياذها
صاوب التصاديق إ تن ار ن
ن ينل التحديات الراهنة .ومع لي تتواذ باالو خ اوات مهماة َ
كل معاهدة بروح النفتاح.
 -20وتدر بالو أضية التصديق عل التفارية الدولية حلماية قو ييع العمال املهاجرين
وأفاراد أساارهم .ورلاام التحااديات القائمااة أُ اارش تقاادم كبااري فيمااا يتعلااق بالعمااال املهاااجرين م/اال
شيادة احلد األدىن لدجور وتعميمل.
 -21ون  29أيار/مايو  2014أُنش ىل يوجب األمار التنفياذي الرئاساي ررام  368ةناة
إعداد التقارير املتعلقة يعاهدات األمم املتحدة حلقاو اإلنساا  .ون َّاكل إنشااء هاذه الليناة أول
اولااة ماان بااالو لتنساايق التزاما ااا املتعلقااة بإعااداد تقااارير قااو اإلنسااا علا الصااعيد الااوطين.
وتتااولف اللينااة ماان أعضاااء ن حلااق الااوشراء ياادعمهم فريااق عاماال ينتمااي أعضااا ه إىل وكااالت
كومية وجهات معنية خمتصة.
 -22وأعلنااىل بااالو أ ةنااة إعااداد التقااارير راادمىل لتوهااا باادعم ماان الفريااق العاماال تقريرهااا
اةامع لتقريريها ال/ان وال/ال بشو تنفيذ اتفارية قو ال فل.
 -23وأفاد الوفد بو بالو وهي دولة جزرية تنعم بالسلم والستقرار تواجال اديات ك/ارية
تغري املناخ الذي يةثر ن موارد رش أفراد الشعب وممتلكا م ومدى صو م عل الغاذاء
أبرشها ُّ
وامل اااء .وي ااةدي التع اااو وال اادعم ال اادوليا دورا انا اا ن التص اادي حلق ااو اإلنس ااا األساس ااية
للشعب وضماهنا .وتلتمق باالو أيضا ا دعام اثتماع الادو مان أجال التصادي ألولوياات أخارى
ن حااالت قااو اإلنسااا منهااا مسااائل الجتااار بالبشاار والعمااال املهاااجرين والعنااف اةنسااان
وأوضاااع الف ااات الضااعيفة .وتنااوي احلكومااة إنشاااء مةسسااة وطنيااة حلقااو اإلنسااا لكاان لااي
يت لب توافر أهل الختصاا .لذا ستلتمق بالو مساعدة نركائها ن هذا الصدد.
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 -24وبالو ثرية خب ا وأفكارها ل سيما ن حال فظ احملي ات والبي ة البحرية .ورد ساو
رئيق بالو ن ضما اية احملي ات بواس ة رانو املوئل البحاري الاذي يتاوخ ضاما األمان
الغااذائي ألبناااء األجيااال املقبلااة .وتنانااد بااالو اثتمااع الاادو التعهااد بااالنهوض بتلااي البي ااات ن
سيا أهداف التنمية املساتدامة .وعلا لارار دول نامياة جزرياة صاغرية أخارى تعتماد باالو علا
تلااي امل اوارد الاايت ت ارتبط ايتهااا ارتباطا ا وثيق ا ا بقاادرة البلااد عل ا ايااة قااو اإلنسااا وتعزيزهااا.
وتشدد بالو عل أضية ويل التنمية وفقا ألهداف التنمياة املساتدامة ياا فيهاا ا ادف  5املتعلاق
باملساااواة بااني اةنسااني واألهااداف املتصاالة بالف ااات املهمشااة و قااو اإلنسااا  .وتتاااح ثلااق
قو اإلنسا فرصة قيقية لتدعيم رصده حلقو اإلنسا الواردة ن أهداف التنمية املساتدامة
مان خاامل عملياة السااتعراض الادوري الشااامل .وتعارض بااالو هاذا املقا ح علا اثلااق يناساابة
الستعراض املتعلق هبا عل أمل أ يُنعم اثلق الن ر فيل.
 -25وأفاد الوفد بو بالو ما شالىل تواجل ديات وريودا ك/رية ن سيا جهودها الرامياة إىل
الوف اااء بالتزاما ااا املتعلق ااة مق ااو اإلنس ااا علا ا الصا اعيد ال ااوطين واإلرليم ااي وال اادو  .وبس اابب
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 أيضا ا ماان
أعضاء حلق قو اإلنسا .

 -26وتناند بالو اثلق أداء دوره القيادي احلاسم خبصوا مسولة تغري املناخ و قو اإلنسا .
 -27وتاادعم بااالو عمليااة السااتعراض الاادوري الشااامل إ تتاايو فرصااة سااا ة خلااوض اوار
بناااء بشااو القضااايا الاايت تااةثر ن نااعبها .وتق ا ادر بااالو هااذه العمليااة إىل ااد كبااري كمااا يتبااني ن
تقريرهااا ال ااوطين .وأك ااد الوف ااد أ ب ااالو ر ع ااىل أن اواط ا كب اارية عل ا درب س ااني اي ااة ق ااو
اإلنس ااا وتعزيزه ااا والوف اااء بالتزاما ااا ن ه ااذا اث ااال .وأك ااد الوف ااد للميل ااق أ ب ااالو ستواص اال
سعيها إىل إعمال قو اإلنسا لشعبها.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -28أدىل  46وفادا ببيانااات ن أثناااء احلاوار التفاااعلي .وتارد التوصاايات املقدمااة خاامل احلاوار
ن الفرع ال/ان من هذا التقرير.
 -29وأراار اةب اال األس ااود اه ااود ب ااالو ن ساابيل تعزي ااز إطاره ااا املةسس ااي والتش اريعي حلق ااو
اإلنسااا  .بيااد أناال أعاارب عاان رلقاال إشاء نقااى القاادرات المشمااة لتعزيااز قااو اإلنسااا و ايتهااا.
ور َّ ا ااب اةبا اال األسا ااود بتوريا ااع با ااالو ييا ااع الصا ااكو األساسا ااية حلقا ااو اإلنسا ااا منا ااذ جولا ااة
الستعراض األوىل .وأنار إىل أهنا ليساىل طرفاا ساوى ن معاهادتني فقاط .ونايع اةبال األساود
ب ااالو عل ا التم اااو املس اااعدة التقني ااة م اان املفوض ااية م اان أج اال ت اادعيم ر اادرا ا وتنفي ااذ الص ااكو
األساسية حلقو اإلنسا والتصديق عل التفاريات اليت ورعتها.
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 -30وأنااار املغاارب بارتياااح إىل مااا أجرتاال بااالو ماان إصاام ات تشاريعية ومةسسااية وكااذلي
تص ااديقها عل ا اتفاري ااة ق ااو األن ااواا وي اإلعار ااة واتفاري ااة ق ااو ال ف اال .وأع اارب ع اان
تقديره للعناية الايت يوليهاا البلاد حلماياة قاو ال فال واملارأة واألسارة وللتادابري املتواذة مان أجال
التصاادي للعنااف املنااز والعنااف باألطفااال .ور ااب املغاارب أيضا ا بالتقاادم احملاارش ن تنفيااذ ا اادف
اإلمنائي  3لدلفية املتعلق بتعزيز املساواة باني اةنساني و كاني املارأة إىل جاناب السياساة الوطنياة
للقضايا اةنسانية.
 -31ول اىل ناميبياا أ باالو ورعاىل الصاكو األساساية حلقاو اإلنساا كالعهاد الادو
اخل اااا ب اااحلقو املدني ااة والسياس ااية والعه ااد ال اادو اخل اااا ب اااحلقو الرتص ااادية والجتماعي ااة
وال/قافيااة واستفساارت عاان اةهااود املبذولااة ن ساابيل التصااديق عل ا تلااي الصااكو  .وأنااادت
ناميبيا ببالو لسن رانو اية األسرة وتنقيو رانو العقوبات هبادف اياة األطفاال .ونايعىل
ناميبيا بالو عل العمل بتنسيق مع اثتماع الادو مان أجال إنفاا القاانو الادو املتعلاق مماياة
املياه وأمنها يا ن لي ارتفاع مستويات البحر العاملية.
 -32وأنادت هولندا ببالو ل اجعها عن جتر امل/لياني مان خامل تنقايو راانو العقوباات ن
عام  .2014ول ىل أنال ماا شال يتعاني باذل املزياد مان اةهاود ملواءماة تشاريعات باالو الوطنياة
مع التزاما ا الدولية ن حال قو اإلنسا .
 -33وسلا ىل نيوشيلنادا الضاوء علا الت اورات املشايعة م/ال انضامام باالو ن عاام 2013
إىل اتفارية قو األنواا وي اإلعارة بياد أهناا اعتا ت أنال ماا شال يتعاني إدخاال املزياد مان
التحسينات ن بعض اثالت .ول ىل أ باالو ورعاىل العهاد الادو اخلااا بااحلقو املدنياة
والسياسااية والعهااد الاادو اخلاااا باااحلقو الرتصااادية والجتماعيااة وال/قافيااة لكنهااا مل تصااد
عليهما بعد .وأناارت نيوشيلنادا إىل أ باالو اعتمادت تشاريعات ار السالو العنياف وتعاراب
عليل لكنها مل تسن أي تشريعات تتصدى ديدا ملشكلة العنف املنز .
 -34ول ىل باكستا بتقادير جهاود باالو ن سابيل تنفياذ توصايات جولاة الساتعراض األوىل.
وأنااادت بإنشاااء أمانااة امل ااامل وبالتاادابري املتوااذة ماان أجاال تاادعيم الن ااام القااانون والن ااام القضااائي
وباعتماااد ب ارام للتوعيااة مقااو اإلنسااا املتصاالة باملساااواة بااني اةنسااني وبااالتعليم والصااحة واإلعارااة.
وأعربىل باكستا عن تقاديرها ملضاي باالو ن ت اوير تشاريعا ا الوطنياة وانضامامها إىل اتفارياة قاو
األنااواا وي اإلعارااة .وأعربااىل أيض اا عاان تقااديرها أل احلكومااة تشاايع مشاااركة البنااات والنساااء
ن ييع امليادين الجتماعية والرتصادية وأل مشاركتهن ن املناصب القيادية سنىل.
 -35ور بىل بنما بتيديد بالو دعو ا املوجهة إىل املم/لاني واملقاررين اخلاصاني وهاي خ اوة
ما اان نا ااوهنا أ تعا اازش وفا اااء البلا ااد بالتزاماتا اال ن حا ااال قا ااو اإلنسا ااا فيما ااا يتصا اال باألطفا ااال
واألنا ااواا وي اإلعارا ااة والعنا ااف با اااملرأة وتغا ااري املنا اااخ والجتا ااار بالبشا اار والعما ااال املها اااجرين.
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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 -36ور بىل الفلبني بتوريع مثان معاهدات دولية أساسية حلقو اإلنسا ن أثناء الفا ة رياد
السااتعراض ون اايعىل ب ااالو عل ا أ ت اال ريص ااة عل ا مواص االة العم اال م اان أج اال التص ااديق
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
لل اوائو العم اال الص ااارمة .وطلب ااىل الفلب ااني إىل الوف ااد إعممه ااا بالت اادابري املتو ااذة م اان أج اال اي ااة
قو العمال املهاجرين وتعزيزها.
 -37ور بااىل ال تغااال بتوريااع ساابع صااكو أساسااية حلقااو اإلنسااا منااذ جولااة السااتعراض
األوىل وهن ااوت ب ااالو علا ا التص ااديق علا ا اتفاري ااة ق ااو األن ااواا وي اإلعار ااة .وأعرب ااىل
ال تغال عن أسفها أل أ كام اتفارية قو ال فل اليت صدرىل عليها بالو ن عام 1995
مل تدم بعد ن القانو الوطين.
 -38وأنااار ال اااد الروسااي إىل مااا أ رشتاال بااالو ماان تقاادم منااذ استعراضااها األول .إل أناال
ل ظ بوسف عدم اعتماد تدابري تشريعية انة لضما اية قو ال فل.
 -39وأنادت سلوفينيا بالتصديق عل اتفارية قو األنواا وي اإلعاراة ول اىل أ
بااالو ورعااىل العهااد الاادو اخلاااا باااحلقو املدنيااة والسياسااية والعهااد الاادو اخلاااا باااحلقو
الرتصادية والجتماعية وال/قافية واتفارية القضاء عل ييع أنكال التمييز ضد املرأة .ونيعىل
بالو عل أ تصبو طرف ا ن هذه الصكو .

 -40وأعربىل إسبانيا عن تقديرها اخلاا للتزام باالو باا ام قاو اإلنساا ن سايا تنفياذ
سياسا ا املتعلقة بتغري املناخ يا يشمل جوانب أساسية للحيااة الكرااة م/ال اق اإلنساا ن مااء
الشرب املومو  .وأعربىل إسبانيا عن تقديرها لليهود املبذولة من أجل مسااعدة العماال املهااجرين.
وأراارت إساابانيا بالتقاادم احملاارش ن حااال املساااواة بااني اةنسااني ن إطااار األهااداف اإلمنائيااة لدلفيااة.
ونيعىل بالو عل إشالة صفة اةراة عن العمرات اةنسية امل/لية القائمة عل ال اضي.

 -41وأنااادت ترينيااداد وتوبااالو ببااالو ملااا أ رشتاال ماان تقاادم منااذ السااتعراض السااابق بتوريااع
اتفاري ااات دولي ااة ن ااو ن ح ااال ق ااو اإلنس ااا واا ااا ت اادابري للتص اادي للعن ااف املن ااز و اي ااة
األطفااال .وساال ىل الضااوء عل ا إص ارار بااالو عل ا ا ااي التحااديات الاايت تع ضااها رلاام أوجاال
الضعف اليت تعانيهاا الادول النامياة اةزرياة الصاغرية .ورالاىل إ مثاار هاذا اللتازام ن حاال قاو
اإلنس ا ااا س ا ااتزداد ن الس ا اانوات املقبل ا ااة وأن ا ااارت إىل ال ا اادعوة املوجه ا ااة ن التقري ا اار ال ا ااوطين إىل
اإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق بقضايا منها قو ال فل والعنف باملرأة وتغري املناخ.
 -42ور بااىل اململكااة املتحاادة ل ي انيااا الع م ا و يرلناادا الشاامالية باااع اف بااالو يشااكلة
الجتار بالبشر املتنامية يا فيها البغاء القسري والعمل اة ي كما ر بىل اهود البلاد ن سابيل
التصدي للمشاكلة .ونانادت باالو ال كياز ديادا علا اياة أطفاال البلاد مان البغااء القساري.
وأعربىل اململكة املتحدة عن رلقها إشاء استمرار التقارير املتعلقاة بإياذاء الرعاياا األجاناب العااملني
واملقيمني ن البلد وناندت بالو مراجعة سياسا ا املتعلقة باألجانب.
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 -43وأنااادت الوليااات املتحاادة األمريكيااة ببااالو ملااا ااذتاال ماان خ اوات ن ساابيل الااردع عاان
أعمااال العنااف املنااز و ايااة الناااجني بساابل منهااا اعتماااد رااانو ايااة األساارة ن عااام .2012
ونيعىل بالو عل إنشاء ممج ملسااعدة النااجني مان العناف املناز علا املضاي رادما .و /اىل
الوليات املتحدة بالو أيض ا عل إنفا رانو عام  2005ملنع الجتار و لي بتوجيل ماة الجتاار
لليناة بدلا من ا امهم بانتهاكات أو جرائم أرل خ ورة تتصل بالبغاء أو بلوائو العمل.
 -44ور ااب الوفااد اميااع التوصاايات وأ ااا علما ا باادواعي القلااق الاايت عا عنهااا املتحاادثو .
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
دة بغية مراجعة التشريعات ومواءمتها.
 -45وبالتصااديق عل ا اتفاريااة قااو األنااواا وي اإلعارااة أُتيحااىل للبلااد فرصااة التصااال
بشااركائل الاادوليني ل ساايما عل ا املسااتوى اإلرليمااي ماان خاامل ب ارام أمانااة منتاادى جاازر احملاايط
ا ااادل وأمانااة ياعااة دول احملاايط ا ااادل .وأعاارب الوفااد عاان سااروره أيضا ا يشااروع السياسااة الوطنيااة
لإلعارة الذي بات ن صيغتل النهائية وسوف يُعرض عل حلق الوشراء وال ملا ن عام .2016

 -46وخبصااوا توصااية نيوشيلناادا يكافحااة العنااف املنااز أنااارت بااالو إىل أهنااا تنفااذ رااانو
اية األسرة مناذ عاام  2012وأوضاحىل أ برناام أماناة جازر احملايط ا اادل رادم بادعم مان
نيوشيلندا تدريبا بشو منع العنف املنز وأضافىل أ روة الشرطة تنفذ لاة مان أجال التصادي
للعنف باملرأة.
 -47وأفااد الوفااد باو رااانو اياة األساارة ناى تشاريعي راوي جاادا سااعد العديااد مان النساااء
واألسر و اآل  .وراال إ املصااحلة ن إطاار العملياة العرفياة ل ناع املم قاة لاذا يعتا العناف
املنز جراة وتستمر املم قة عليها و ن ال دوا مصاحلة بني أفراد األسرة.
 -48ورااال الوفااد إ أهاام نااكل ماان أنااكال احلمايااة الاايت يوفرهااا رااانو ايااة األساارة هااو
إمكانية استصادار كال مان يتعارض للتهدياد أو للضارر أمار اياة مان احملكماة طيلاة أياام األسابوع
وعل مدار الساعة.
 -49وأكااد الوفااد أ البلااد ن اجااة إىل ممج ا وماام ات منااة .وأوضااو أ هااذا الاانقى
يشااكل أكا ااد يواجهاال البلااد وطلااب الاادعم واملساااعدة التقنيااة واملاليااة ماان أجاال بناااء ممجا
وم اام ات من ااة ل لض ااحايا العن ااف املن ااز و اادهم ب اال أيض اا لدطف ااال ال ااذين يعيش ااو ن ين اال
ينروف صعبة ن بيوت يسودها العنف.
 -50وأناارت باالو إىل أ راانو العقوبااات ظماي األطفاال ماان الساتغمل وةارم املتااورطني
فيال .وأنااارت إىل وجااود تشاريعات جتاارم ماان يعاارض ياااة راصاار أو صااحتل للو اار ااو إ كااا
أ د والديل رد نو بذلي لشوى خر.
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 -51وردا عل أس لة الفلبني والوليات املتحدة األمريكية بشو الة العمال املهاجرين رال
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
كم ا ا ةي ااز للعم ااال ال ااذين ل يتقاض ااو األج اار األدىن أو يعمل ااو ن ين ااروف ل ااري س االيمة رف ااع
دعوى عل صا ب عملهم أمام النيابة العامة.
 -52ور بااىل أورول اواي بانضاامام بااالو إىل من مااة العماال الدوليااة وبتصااديقها عل ا اتفاريااة
قو األنواا وي اإلعارة .وإ ر بىل بتوريع بالو عددا كبريا من الصكو الدولية حلقو
اإلنسا فقد ل ىل بقلق عدم التصديق علا أي منهاا بعاد .ور باىل أيضاا 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.
 -53ول ااىل يهوري ااة فن اازويم البوليفاري ااة أ ب ااالو ورع ااىل ص ااكوكا دولي ااة متنوع ااة حلق ااو
اإلنسا وصدرىل عل اتفارية قو األنواا وي اإلعارة يا عازش تشاريعا ا احمللياة ن هاذا
املي اادا  .ور ب ااىل ب اااخل وات املتو ااذة ص ااوب إنش اااء مةسس ااة وطني ااة حلق ااو اإلنس ااا وباعتم اااد
سياسة للقضايا اةنسانية هبدف دحهاا ن الا ام احلكومياة .وأناارت أيضاا إىل التادابري املتواذة
هبدف مكافحة التمييز ضاد املارأة .وسال ىل يهورياة فنازويم البوليفارياة الضاوء علا إنشااء ن اام
وط ااين للت ااومني الص ااحي ن ع ااام  2011وه ااو ن ااام يش اامل اةمي ااع ي اان ف اايهم األفا اراد ال ااذين
مل يدفعوا ان اكات ن هذه املو ط وأول ي الذين تورفوا عن العمل.
 -54ور بااىل اةزائاار باااةهود املبذولااة ن ساابيل تعزيااز قااو اإلنسااا لدطفااال واألنااواا
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
التعليم الرئيسية للف ة .2016-2006
 -55ور بااىل األرجنتااني باااةهود املبذولااة منااذ خاار اسااتعراض وهنااوت بااالو علا إشالااة صاافة
اةراااة عاان العمرااات اةنسااية امل/ليااة القائمااة عل ا ال اضااي ن رااانو العقوبااات .ورأت أ بااالو
ل ت ازال ن اجااة إىل التغلااب عل ا بعااض التحااديات وأنااارت إىل ضاارورة إياامء عنايااة خاصااة
للف ات الضعيفة ل سيما األنواا وي اإلعارة.
 -56وساالمىل أرمينيااا بالتحااديات الاايت تواجههااا بااالو بصاافتها دولااة جزريااة صااغرية وأعربااىل
عاان تقااديرها للو اوات 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
أمله ااا ن توس اايع تلا ااي ال ا ا ام بق اادر أك ا ا  .ور ب ااىل أرميني ااا بالتصا ااديق عل ا ا اتفاري ااة قا ااو
األنواا وي اإلعارة ونيعىل بالو عل اإلساراع ن التصاديق علا ماا ورعتال مان الصاكو
الدولية حلقو اإلنسا .
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 -57وهن ااوت أس ا اليا ب ااالو عل ا تعزي ااز روانينه ااا الرامي ااة إىل اي ااة أف اراد األس اارة م اان العن ااف
باعتم اااد ر ااانو اي ااة األس اارة ن ع ااام  2012وه ااو ر ااانو ة اارم املت ااورطني ن العن ااف املن ااز .
وأن ااادت أيضا اا ب اااخل وات املتو ااذة ن س اابيل إشال ااة ص اافة اةرا ااة ع اان امل/لي ااة اةنس ااية باعتم اااد
تشاريعات ن عااام  2014هباادف إلغاااء اةارائم املتصاالة بالعمرااات امل/ليااة القائمااة علا ال اضااي.
ور بااىل أس ا اليا بتوريااع بااالو عاادة معاهاادات دوليااة حلقااو اإلنسااا وأنااادت بتصااديقها عل ا
اتفاريااة قااو األنااواا وي اإلعارااة .وأعربااىل أيض اا عاان ساارورها للعماال مااع بااالو ن إطااار
برنام "نساء احمليط ا ادل يصممن تنمية احمليط ا ادل".
 -58وناايعىل بلييكااا الت ازام بااالو إشاء إعاام دول احمل ايط ا ااادل املعتمااد ن عااام 2015
بشو قو اإلنسا وسيادة القاانو  .ون اني ر باىل بلييكاا بالتصاديق علا اتفارياة قاو
ال ف اال فق ااد ن اايعىل ب ااالو علا ا التص ااديق علا ا يي ااع الص ااكو األساس ااية حلق ااو اإلنس ااا
وأكدت ضرورة تقد تقارير إىل هي ات املعاهدات ن املوعاد احملادد .وأفاادت بلييكاا باو باالو
تفتقاار إىل هي ااة وطنيااة تع ا بتنساايق سياسااات ايااة ال فاال .ور بااىل بالتاادابري املتوااذة ملكافحااة
العنف املنز والعنف باألطفال مشرية إىل ضرورة ااا املزيد من التدابري.
 -59وأنااادت ال اشياال باااةهود املبذولااة منااذ جولااة السااتعراض األوىل ماان أجاال سااني الااة
قا ااو اإلنسا ااا ن با ااالو .ول ا ااىل بتقا اادير التعا ااديمت املدخلا ااة عل ا ا را ااانو العقوبا ااات ن
عام  2014وهي تعديمت تزيل صفة اةراة عان العمراات اةنساية القائماة علا ال اضاي باني
الكبااار امل/ليااني واعت ااا خ ااوة إةابيااة صااوب إعمااال قااو امل/ليااات وامل/ليااني ومزدوجااي املياال
اةنسي ومغايري ا وية اةنسانية و املي صفات اةنسني ن البلاد .وهناوت ال اشيال باالو أيضاا
عل التصديق عل اتفارية األنواا وي اإلعارة ن عاام  2012وعلا ماا أعقاب لاي مان
مشاورات ن نراكة مع منتدى احمليط ا ادل املعين باإلعارة وأمانة منتادى جازر احملايط ا اادل
و لي هبدف صيالة سياسة وطنية بشو اإلعارة.
 -60وأرارت كنادا بااخل وات املتوااذة ن سابيل بلاورة سياساة جنسااانية وطنياة ونايعىل بااالو
عل استودام تلي العملية لتعزيز احلوار والتوعية عل الصعيد الوطين فيما يتعلق يساولة املسااواة
بااني اةنسااني ن صاانع الق ارارات عل ا أعل ا مسااتويات احلكومااة وال ملااا  .وناايعىل كناادا بااالو
عل بلورة سياسات لتعزيز مشاركة النساء ن ا ياكال والعملياات الوطنياة لصانع القارار .وأناادت
كناادا ببااالو لساان رااانو ايااة األساارة وناايعتها عل ا إ كاااء الااوعي عاان طريااق الت/قيااف العااام
لضما فهم أ كام لي القانو فهم ا أك .
 -61و /ىل الصني اثتمع الدو عل اتباع املبادل األساسية املكرسة ن ررار حلق قاو
اإلنسااا  1/5وخااوض اوار بناااء والعماال عل ا أساااو التعاااو  .وأعربااىل عاان أساافها أل بااالو
أنااارت إىل مقاطعااة تااايوا الصااينية ن تقريرهااا الااوطين بصاافتها "بلاادا ن اريكا" ورفضااىل تصااويب
اخل او رل اام أ الص ااني وجه ااىل انتباهه ااا إىل ه ااذا األم اار م ارارا وتك ارارا .ورال ااىل إ س االو ب ااالو
يشااكل انتهاكا ا لقارار اةمعيااة العامااة  2758و ياادا عاان مقاصااد مي/ااا األماام املتحاادة ومبادئاال.
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واعت ا ت لااي انتهاك ا ا خ اريا لساايادة الصااني وسااممتها اإلرليميااة وإخااملا يباادأ عاادم تساايق
عملي ااة الس ااتعراض ال اادوري الش ااامل .وأك اادت الص ااني اع اض ااها الص ااارم علا ا ه ااذه املمارس ااة
وا تفاينها باحلق ن ااا املزيد من التدابري ن هذا الصدد.
 -62وخبص ااوا بي ااا الص ااني أك ااد نائ ااب رئ اايق حل ااق ق ااو اإلنس ااا م اان جدي ااد أ
مص ا لحات األماام املتحاادة تن بااق ن إطااار الفريااق العاماال املعااين بالسااتعراض الاادوري الشااامل
باعتباره هي ة فرعية من هي ات حلق قو اإلنسا واةمعية العامة.
 -63وأنااارت الكونغااو بارتياااح إىل تعاااو بااالو مااع ليااات قااو اإلنسااا واعتماااد ر اوانني
لتنفيذ اتفارية قو ال فل واتفارية قو األنواا وي اإلعاراة واتفارياة القضااء علا يياع
أنكال التمييز ضد املرأة .وأعربىل عن تقديرها لليهود املبذولة ن سبيل التصاديق علا صاكو
ق ااو اإلنس ااا وللمس اااواة ن امل اانو الدراس ااية املقدم ااة إىل اإلن اااا وال ااذكور ن التعل اايم الع ااا
ما يسهم ن شيادة عدد النساء ن املناصب العليا ن الق اعني العام واخلاا .لكنهاا أعرباىل عان
أس اافها أل ب ااالو مل تُنشا ا بع ااد مةسسا اة وطني ااة حلق ااو اإلنس ااا وأل ت اادريب أفا اراد الش اارطة
والسل ة القضائية ن حال قو اإلنسا ما شال لري كاف.
 -64ول ااىل كوسااتاريكا أ بااالو وراعااىل الصااكو األساسااية حلقااو اإلنسااا و /تهااا علا
التصديق عليها .ور بىل باعتمااد راانو اياة األسارة الاذي اناع العناف املناز وأرارت اهاود باالو
ن سبيل إنشاء مةسسة وطنية مستقلة حلقو اإلنسا وتن يم أنش ة التدريب والتوعية فيماا يتعلاق
بااالعنف املنااز و قااو العمااال املهاااجرين وتغااري املناااخ .واعتا ت أ بااالو ينبغااي أ تعاازش وتشاايع
التعليم والتدريب ن حال قو اإلنسا خاصةا ن الة موينفي الشرطة وإنفا القانو .
 -65وساال ىل كوبااا الضااوء عل ا توريااع مثانيااة صااكو حلقااو اإلنسااا مااا ي ا هن عاان التازام
بااالو بتعزيااز قااو اإلنسااا و ايتهااا .وأنااارت إىل الق اوانني املعتماادة هباادف مكافحااة العنااف
املنااز والسااتغمل اةنسااي والجتااار بالبشاار وإنشاااء ساايل مل ارتكجل اة ارائم اةنسااية وإر ارار احلااد
األدىن لدجا ااور وجتا اار املتا ااورطني ن اللتصا اااب الزوجا ااي .وأنا ااارت كوبا ااا إىل التحا ااديات الا اايت
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.
 -66وأنادت ر ا بالتدابري اليت ااذ ا احلكومة من أجل الوفاء بالتزاما ا الدولية ن حاال
قو اإلنسا ور بىل بالتصديق ن عام  2013عل اتفارية قو األنواا وي اإلعارة.
 -67وأعربااىل الاادامنر عاان ساارورها أل بااالو وراعااىل ن عااام  2011عقااب استعراضااها
األول اتفاريااة مناهضااة التعااذيب ولااريه ماان ضااروب املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو المإنسااانية
أو املهينااة .وإ أنااارت إىل أ تنفيااذ املبااادرة املتعلقااة باتفاريااة مناهضااة التعااذيب يسااتدعي اوارا
ٍ
سبل جديادة ملسااعدة كوماة باالو
وتعاونا بني احلكومات فقد أعربىل عن استعدادها لبح
عل إ راش تقدم ن هذا الصدد إ ا رأت اجة إىل لي.
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 -68وأعاارب الوفااد عاان امتناناال للاادعم املقاادم ماان أعضاااء حلااق قااو اإلنسااا والتعليقااات
املتصلة بقانو اية األسرة .وراال إ وشارة الشاةو اثتمعياة وال/قافياة وراعاىل ماع مكتاب ناةو
املسنني والقضايا اةنسانية والسال ة القضاائية ووشارة الصاحة وإدارة الشارطة والنياباة العاماة ماذكرة
تفاااهم بشااو التوعيااة يشااكلة العنااف املنااز والعماال مااع املاادارو وناابكات الوالاادين واملن مااات
التقليدية ولري التقليدية ن هذا الصدد.
 -69ورال إ بالو بصفتها دولة جزرية صغرية تواجل ديات ك/رية م/ل العنف املنز لكنهاا
أ اارشت تق اادم ا ن اي ااة املا ارأة وال ف اال ول س اايما األس اارة .ويت ااوخ ر ااانو اي ااة األس اارة ت ااوفري
املساااعدة لدساارة برمتهااا .وأراار الوفااد بوضيااة الاادعم املقاادم ماان أس ا اليا بصاافتها بلاادا ماان من قااة
احملايط ا اادل ل ساايما فيماا يتصاال بوضاع سياساة جنسااانية .وراال الوفااد إ السياساة اةنسااانية
بلغىل أطوارهاا النهائياة وناكر املكاتاب اإلرليمياة املوتلفاة وأماناة ياعاة دول احملايط ا اادل علا
الدعم املقدم.
 -70ور ااب الوف ااد بال اادعم املق اادم م اان ال اادامنر وب اااع اف كوب ااا با تياج ااات البل ااد ور ااال إ
احلكومة ستواصال التمااو املسااعدة ن إطاار عملياة التصاديق علا املعاهادات األساساية .وراال إ
احلكومة تعمل عل إنشاء املةسسة الوطنية حلقو اإلنسا وتقدر كال التعليقاات وأناكال الادعم.
وأفاااد الوفااد بااو اللينااة الاايت تعااد هااذا السااتعراض تضاام الارئيق وأعضاااء ن حلااق الااوشراء وال ملااا
وأ من مات من اثتمع املدن ويعيات معنية باإلعارة ساضىل أيض ا ن إعداد التقرير الوطين.
 -71ويكفال دسااتور بااالو اياةا متساااوية للنساااء والرجاال وعاادم التمييااز علا أساااو اةاانق
أو العر أو املنشو أو اللغة أو الدين أو املعتقد باعتبار لي ق ا أساسي ا يوجب الدستور.
 -72وأفاااد الوفااد بااو العقاااب الباادن ااور بص ار ٍ
امة وأ الق اوانني جتاارم املتااورطني فياال .ورااد
ا
ُرفعىل دعاوى عل مدرسني بتهمة توريع العقاب البدن عل أطفال.

 -73وأنار الوفد إىل أ بالو تواصل العمل مع الوكالت احلكومية املوتصة ومن مات خمتلفة
بش ا ااو مس ا ااولة العم ا ااال امله ا اااجرين .وأك ا ااد أ املس ا ااولة تش ا ااكل ا اادي ا إ ين ا اااهز ع ا اادد العم ا ااال
نوى من أصل ٍ 20 000
ٍ
نسمة ن بالو ويشرف عل هةلء العمال سبعة
األجانب 6 000
موينفني .ورلم التحاديات تواصال باالو ساني يناروف العمال فيهاا بواسا ة اللاوائو والتشاريعات
واعتمدت مةخرا عل سبيل امل/ال رانو احلد األدىن لدجور الذي يُ بق ت بيقا نامما.
 -74وخبصااوا مشاااركة النساااء ن احلياااة السياسااية أكااد الوفااد أ الكااونغرو الااوطين يضاام
ثمثااة نساااء ماان أصاال  29نائباا .ومل يتغااري عااددهن مقارنااة ياادة الوليااة املاضااية .وتوماال بااالو ن
شيااادة عاادد النساااء ن الكااونغرو الااوطين ن أعقاااب النتوابااات العامااة املقبلااة املقاارر تن يمهااا ن
تشارين ال/ااان/نوفم  .2016ورااال الوفااد إ احلكومااة نفااذت يساااعدة وشارة الشااةو اثتمعيااة
وال/قافية برام لتشييع املزيد من النساء عل ال نو ن النتوابات.
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 -75ور بااىل جيبااوف بوفااد بااالو وهنوتاال عل ا تقااد التقرياار الااوطين .ور بااىل أيض ا ا باااةهود
املبذولة ن سبيل تعزيز قو اإلنسا و ايتها.
 -76ول ااىل مص اار بارتي اااح الت اادابري املتو ااذة م اان أج اال تعزي ااز ق ااو اإلنس ااا ن ب ااالو
وكذلي تدابري الوشارات املوتصة ن حاالت التعلايم وتادعيم املسااواة باني اةنساني وتعزياز قاو
األن ااواا وي اإلعار ااة والتص اادي لمجت ااار بالبش اار .ول ااىل اعتم اااد ر اوانني حلماي ااة ق ااو
اإلنسا ل سيما رانو اية األسرة ونيعىل بالو عل مواصلة جهودها ن سبيل التصادي
لمجت ااار بالبش اار .ودع ااىل مص اار ب ااالو إىل التص ااديق علا ا بروتوك ااول من ااع الجت ااار باألن ااواا
وخباصة النسااء واألطفاال ورمعال واملعارباة عليال املكمال لتفارياة األمام املتحادة ملكافحاة اةرااة
املن مة ع الوطنية.
 -77ول ااىل إس ااتونيا أ ب ااالو ص اادرىل عل ا ا اتفاري ااة ق ااو األن ااواا وي اإلعار ااة
واتفاريااة قااو ال فاال وناايعتها عل ا دم ا أ كااام املعاهاادتني ن تش اريعا ا احملليااة .وأنااادت
أيض ا ا بب ااالو للش ااروع ن بل ااورة سياس ااة جنس ااانية وطني ااة لكنه ااا أعرب ااىل ع اان رلقه ااا إشاء تعري ااف
اللتصاب الذي يقتصار علا املعانارة اةنساية وأل اللتصااب الزوجاي ماا شال لاري مشامول
باملم قاة .وناايعىل إسااتونيا بااالو علا إرارار خادمات ايااة لفائاادة الناااجني ماان العنااف املنااز
وإيذاء األطفال.
 -78وأنااارت فييااي إىل جهااود بااالو ن ساابيل الوفاااء بالتزاما ااا ن حااال قااو اإلنسااا .
ول ااىل أيض اا أ ب ااالو اعتم اادت ن ع ااام  2012ر ااانو اي ااة األس اارة ال ااذي يت ااوخ اي ااة
ضحايا العناف املناز ودعمهام .وهناوت فيياي باالو علا تصاديقها علا اتفارياة األمام املتحادة
ملكافح ااة الفس اااد وعل ا ا مش اااركتها البن اااءة ن عملي ااة اس ااتعراض الن ا اراء ن إط ااار التفاري ااة ن
نيسا /أبريل .2015
 -79وأن ااارت فرنسا ااا إىل التزام ااات با ااالو ن ح ااال قا ااو اإلنس ااا منا ااذ استعراضا ااها األول ن
عام  2011ل سيما توريع صكو دولية عديدة .ودعىل فرنسا بالو إىل مواصلة الوفاء بالتزاما ا.
 -80وأبرشت جورجيا التزام بالو بالوفاء الكامل بالتزاما ا ن حال قاو اإلنساا واع فاىل
اهااود احلكوم اة ن ساابيل توريااع صااكو قااو اإلنسااا والتصااديق عليهااا وتنفيااذ اإلصاام ات
التش اريعية .ول ااىل بتق اادير أ ب ااالو ص اادرىل عل ا اتفاري ااة ق ااو األن ااواا وي اإلعار ااة
ووراعىل عدة اتفاريات دولية حلقو اإلنسا  .ور بىل خب وات احلكومة عل درب ساني ن اام
الرعاية الصحية وإنشاء خم ط وطين للتومني الصحي.
 -81ونكرت أملانيا الوفد عل التقرير الوطين املقدم إىل الفريق العامل.
 -82وأنادت لانا بالتزام بالو املستمر بآلية الستعراض الدوري الشامل مناذ اةولاة األوىل.
ول ااىل بتق اادير التص ااديق ن ع ااام  2011علا ا بع ااض املعاه اادات الدولي ااة األساس ااية حلق ااو
اإلنسا ما يعكق التزام بالو بتعزيز و اية قو اإلنسا لشعبها.
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 -83وأنادت إندونيسيا باةهود املبذولة ن سبيل تدعيم قو اإلنسا و ايتها عن طريق
إنشاء أمانة امل امل وتوريع املعاهدات األساساية حلقاو اإلنساا ن عاام  2011والتصاديق علا
اتفاريااة قااو األنااواا وي اإلعارااة .وأراارت إندونيساايا اهااود وشارة الداخليااة ووشارة الشااةو
اثتمعية وال/قافية من أجل إنشاء مةسسة وطنية حلقو اإلنسا .
 -74ور ااب العارا بوفااد بااالو وباادوره ن إعااداد التقرياار الااوطين .وأعاارب العارا عاان تقااديره
لبالو وهنوها عل امت/ال الصكو الدولية حلقو اإلنسا .
 -85وسلمىل إسرائيل بو تقرير بالو صيلة مشاورات مستفيضة مشلىل جهاات منهاا الليناة
املنشااوة اادي /ا إلعااداد التقااارير املتعلقااة باتفاريااات األماام املتحاادة حلقااو اإلنسااا والفريااق العاماال
املعااين باادعم ةنااة إعااداد التقااارير .وهنااوت إس ارائيل بااالو عل ا التقاادم احملاارش منااذ استعراضااها األول
واةهااود الكباارية الاايت بااذلتها احلكومااة ن ساابيل تنفيااذ الك/ااري ماان التوصاايات املقبولااة ن أثناااء اةولااة
األوىل .وسل ىل الضوء عل عدد من التدابري املتوذة يا فيها إنشااء أماناة امل اامل والتصاديق علا
اتفارية قو األنواا وي اإلعارة وسن رانو اية األسرة وتعديل رانو العقوبات.
 -86وأن ااارت إي الي ااا إىل اخل اوات الرامي ااة إىل تعزي ااز املس اااواة ب ااني اةنس ااني وت اادعيم اي ااة
قااو امل ارأة ول ساايما التاادابري الراميااة إىل مكافحااة العنااف املنااز و ايااة النساااء واألطفااال ماان
العتداء اةنساي .وأناادت باحلكوماة لادعمها بارام التوعياة اثتمعياة الايت تاةدي دورا انا ا ن
جتنب التمييز وتعزيز الندماي.
 -87وأنادت الياباا بباالو لتنفياذ بارام للتوعياة مقاو اإلنساا ن مياادين م/ال املسااواة باني
اةنسااني .ور بااىل بتوريااع املعاهاادات األساسااية حلقااو اإلنسااا ن عااام  2011وبالتصااديق عل ا
اتفاريااة قااو األنااواا وي اإلعارااة ن عااام  .2013وأعربااىل اليابااا أيض اا عاان انشااغا ا إشاء
التقارير املتعلقة با تياش السيناء ن ٍ
ينروف ٍ
مشينة بسبب تردي الة السيو وضيق مسا تها.
 -88وأن ااارت ماليزي ااا إىل جه ااود احلكوم ااة ن س اابيل تنفي ااذ با ارام توعي ااة بش ااو الوراي ااة م اان
ف ااريوو نق ااى املناع ااة البشا ارية/اإليدش والنه ااوض مق ااو األن ااواا وي اإلعار ااة ومكافح ااة
العنااف باااملرأة و ايااة البي ااة .وأنااارت أيض ا ا إىل مااا ااذتاال احلكومااة ماان تاادابري ن ساابيل ايااة
األطفال ول سيما سن رانو اية األسرة وتنقيو رانو العقوبات.
 -89وأنااادت ملااديف يااا أ رشتاال بااالو ماان تقاادم يااا ن لااي ساان رااانو ايااة األساارة
ووضااع اخل ااة الس ا اتييية لدم اراض لااري املعديااة وتنقاايو رااانو العقوبااات واةهااود الراميااة إىل
مكافحة الجتار بالبشر وتعزياز املسااواة باني اةنساني .ور َّ باىل ملاديف باعتمااد سياساات بشاو
ايعىل احلكوماة
تغري املناخ والتنمياة الرتصاادية املساتدامة بواسا ة ت بيقاات ال اراة املتياددة ون َّ
علا ا التص ااال بش ااركائها والتم اااو ال اادعم لتنفي ااذ التوص اايات املقدم ااة خ اامل ه ااذا الس ااتعراض.
ونكرت ملديف بالو عل جهودها ن سبيل التعبري عن نوالل الدول النامية اةزرية الصغرية.
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 -90ور َّ بىل املكسيي بالتصديق عل اتفارية قو األنواا وي اإلعاراة وبلاورة السياساة
الوطنية لإلعارة واعتماد رانو اية األسرة .و َّ/اىل باالو علا اعتمااد راانو ادد حلماياة قاو
األطفااال .وأراارت املكساايي بزيااادة مشاااركة النساااء ن املناصااب احلكوميااة الرفيعااة املسااتوى و َّ/ااىل
بالو عل املضاي ن تشاييع مشااركة النسااء ن احليااة العاماة .ول اىل بتقادير إدخاال تعاديمت
عل ا رااانو العقوبااات هباادف إشالااة صاافة اةراااة عاان العمرااات اةنسااية القائمااة عل ا ال اضااي بااني
الكبار امل/ليني .ور َّ بىل املكسيي أيضا باإلطار الوطين إلدارة خماطر الكوارا.
 -91ونااكر الوفااد إسااتونيا وفييااي علا التعليقااات املقدمااة بشااو اللتصاااب الزوجااي ورااال
إ اللتصاااب الزوجااي بااات يُعت ا جراااة ن بااالو بينمااا يُشااكل العتااداء اةنسااي ماان الدرجااة
األوىل جنحة .وأنار إىل توسيع تعرياف اإليامي اةنساي وتنفياذ "سياساة عادم اإلساقا " ميا
تستمر اإلجراءات ويُم ق اةناة و ن ال دوا مصاحلة وفق ا ملا جرى عليل العرف.
 -92وأنار الوفد إىل وجود روانني جزائياة ملناع التهرياب ومناع الجتاار ن باالو وراال إ هاذه
القوانني نافذة.
 -93وأفاد الوفد بو رانو احلكومة املفتو اة اعتُماد ن عاام  2014هبادف إضافاء الشافافية
علا اإلجاراءات احلكوميااة وجعلهااا خاضااعة للمساااءلة و كااني أفاراد الشااعب ماان الطاامع علا
السيمت احلكومية و ضور مداولت احلكومة و كينهم من املشاركة فيما تعقده احلكومة مان
اجتماعات وجلسات استماع.
 -94ونكرت بالو اليابا عل اهتمامها ورالىل إ ينروف السيو

سنىل بقدر كبري.

 -95ورال الوفد إ بالو تبح مسولة التصديق عل املعاهدات األساساية حلقاو اإلنساا
بيد أهنا تاي إىل مزيد من الورىل وتواصل التماو املساعدة الدولية ن هذا الصدد.
 -96وخبص ااوا توصا اايات لان ااا را ااال الوفا ااد إ التعل اايم ن با ااالو يش اامل ييا ااع األطفا ااال.
أمااا خبصااوا التااومني الصااحي فقااد أنااار الوفااد إىل وجااود تشاريعات تتصاادى حلالااة األفاراد لااري
املشا كني ن املو ااط الااذين باااتوا مشاامولني بن ااام الرعايااة الصااحية .ونااكر الوفااد ملااديف علا
دعمهااا لبااالو إ أوصااتها بوضااع سياسااة بشااو اإلعارااة عل ا ماادى الف ا ة ماان عااام  2015إىل
عام  2020ور ب هبذه التوصية.
 -97ورال الوفد إ البلد يواصل التعلم مان املمارساات الفضال ويعمال جاهادا علا تصاميم
سياساااتل وت ويرهااا ساااعي ا ن اآل اتاال إىل ا ا ام املعااايري الدوليااة .ولاايق لريب ا ا أ يواجاال بلااد
صااغري و م اوارد اادودة ااديات ن ضااما قااو اإلنسااا لكاال فاارد ومااع لااي فهااو يق ااع
أيضا بعض األنوا ا ائلة ويشعر بالفور لتقاسم تقرير صريو ونزيل مع اثتمع الدو .
 -98وبفضل الدعم املا والتقين املقدم من ناركائنا الادوليني ستواصال باالو دراساة روانينهاا
بواس ا ة مراجع ااات تش اريعية مل اادى امت/ا ااا املع ااايري الدولي ااة وإدخ ااال املزي ااد م اان التع ااديمت عل ا
التشريعات بغية ضما تع كل فرد ن البلد مقو اإلنسا .
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 -99وأفاد الوفد بو احلكوماة ستواصال ت/قياف عاماة النااو ن حاال قاو اإلنساا وإ كااء الاوعي
داخل اثتمع مي يفهم األفراد ما م من قو وما عليهم من واجبات جتاه أصحاب احلقو .
 -100وختاما هناو الوفاد املفوضاية علا جهودهاا ن اإلناراف علا عملياة الساتعراض .واعتا
عمليااة السااتعراض ااافزا لبااالو عل ا م ا أوضاااعها وتقييمه ااا وإدرا مااا يع ا ي ن امهااا م اان
ثغ ارات ااول دو ضااما ق ااو نااعبها .ونااكرت احلكومااة أمان ااة ياعااة دول احملاايط ا ااادل
وأمانة منتدى جزر احمليط ا ادل عل اإلرناد والدعم.
 -101ونكر الوفد كومة إسرائيل و كوماة الساويد ديادا علا ت عهماا لادعم مشااركتل ن
هذه الدورة .وأعرب عن تقديره ولندا ملا ردمتل من ويل لدعم أماناة ياعاة دول احملايط ا اادل
لتمكينهااا ماان أ تقاادم باادورها الاادعم المشمااة ةميااع بلاادا من قااة احملاايط ا ااادل يااا يشاامل
التدريب املقادم ن عاام  2015ن إطاار دورة احملاكااة املعقاودة ضاريا اذا الساتعراض وملشااركة
مم/لي أمانة ياعة دول احمليط ا ادل ن هذه الدورة.
 -102ور َّ بااىل بااالو بااوي نااكل ماان أنااكال املساااعدة والاادعم املتا ااة ماان الشااركاء اإلمنااائيني
واةهات املا ة هبدف مواصلة مساعيها ن حال قو اإلنسا ل فقط فيما يتصل بالتزاما اا
الدولية ن هذا اثال بل أيضا من أجل التقيد بتلي املبادل.
 -103وأث ا الوفااد عل ا بع/ااة فييااي الدائمااة ن جنيااف ملااا ردمتاال ماان مساااعدة ن ضااري هااذه
الادورة ولفااتو مكاتبهااا أمااام الوفااد ولكاال مااا أساادتل ماان توجيهااات فيمااا يتصاال با أو هااذه اةلسااة.
ونااكر الوفااد أيض ا ا ييااع الاادول األعضاااء احلاضاارة عل ا إسااهاما ا وتوصاايا ا الاايت سااوف تساااعد
بالو بالفعل ن كل ما تض لع بل من عمل ن إطار اتفاريات قو اإلنسا  .وأخريا ناكر الوفاد
الفريااق العاماال ومااوينفي املفوضااية وخااى بالااذكر مكتااب املفوضااية آلساايا واحملاايط ا ااادل و لااي
ملا ردمتل هذه اةهات من دعم ومساعدة وإرناد ن ضري الستعراض ال/ان املتعلق ببالو.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -104ستتتن ر بتتاالو لتتي التوصتتيات التاليتتة وستتترد علياتتا لتتي الوفت المناستتب ل تتن لتتي
أجل أفصاه موعتد انعقتاد التدورة الثانيتة والثالثتين لمجلتس حقتوق اإلنستان المقترر عقتد ا
لي حزيران/يونيه :2016
ح تتل الجا تتود الرامي تتة يل تتى التص تتديق عل تتى العا تتد ال تتدولي ال تتا
1-104
ب ت تتالحقوق المدني ت تتة والسياس ت تتية والعا ت تتد ال ت تتدولي ال ت تتا ب ت تتالحقوق االفتص ت تتادية
واالجتماعية والثقالية (ناميبيا)؛

__________

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

مل رر الستنتاجات والتوصيات.
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التصتتديق علتتى المعا تتدات الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان وبروتو والتاتتا
3-104
االختيارية باتد تعزيتز تنفيتا وامتثتاق القتانون التدولي لحقتوق اإلنستان وال ستيما
العات تتد الت تتدولي ال ت تتا بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية والعات تتد الت تتدولي ال ت تتا
بالحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقالية (بنما)؛
التصديق على سبيل األولوية على العاد الدولي ال ا بالحقوق
4-104
المدني تتة والسياس تتية والعا تتد ال تتدولي ال تتا ب تتالحقوق االفتص تتادية واالجتماعي تتة
والثقالية (البرتغاق)؛
الن ت تتر لت تتي مواصت تتلة التصت تتديق علت تتى الص ت ت و األساست تتية لحقت تتوق
5-104
اإلنسان (ترينيداد وتوباغو)؛
الشت تتروع لت تتي عمليت تتة التصت تتديق علت تتى الص ت ت و الدوليت تتة الموفعت تتة
6-104
بالفعل (أوروغواي)؛
التص تتديق عل تتى اتفافي تتة القم تتاء عل تتى جميت ت أ ت ت اق التميي تتز ض تتد
7-104
المت ترأة والعا تتد ال تتدولي ال تتا ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتية والعا تتد ال تتدولي
ال ا بالحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقالية ( ندا)؛
الولاء بالتزاماتاتا الدوليتة بالتصتديق علتى ستبيل األولويتة علتى العاتد
8-104
التتدولي ال تتا بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والعاتتد التتدولي ال تتا ب تتالحقوق
االفتصادية واالجتماعية والثقالية (لرنسا)؛
التصتتديق علتتى جمي ت الص ت و الموفعتتة بالفعتتل ال ستتيما االتفافيتتة
9-104
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
االختفاء القسري (لرنسا)؛
 10-104مواصلة ات اذ خطوات لي سبيل التصديق علتى االتفافيتات الدوليتة
لحق تتوق اإلنس تتان الت تتي وفعتا تتا ب تتاالو ال س تتيما العا تتد ال تتدولي ال تتا ب تتالحقوق
المدنيت تتة والسياست تتية واالتفافيت تتة الدوليت تتة للقمت تتاء علت تتى جمي ت ت أ ت ت اق التمييت تتز
العنصتتري والعاتتد التتدولي ال تتا بتتالحقوق االفتصتتادية واالجتماعيتتة والثقاليتتة
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)؛
 11-104التصديق على االتفافيتات التتي لتص تصتدق علياتا بتالو علتى النحتو
الموصى به سابقا (العراق)؛

GE.16-06059

19

A/HRC/32/11

 12-104مواصتتلة جاود تتا الراميتتة يلتتى االنمتتماي يلتتى المزيتتد متتن معا تتدات
حقوق اإلنسان وبروتو والتاا االختيارية أو التصديق علياا (يسرائيل)؛
 13-104مواصلة جاود ا الرامية يلى التصديق لورا على المعا دات األساستية
لحقوق اإلنسان بما لياا العاد الدولي ال ا بالحقوق المدنية والسياسية والعاتد
الدولي ال ا بالحقوق االفتصادية واالجتماعية والثقالية (اليابان)؛
 14-104التصديق على االتفافية الدولية للقمتاء علتى جميت أ ت اق التمييتز
العنصري (الجزائر)؛
 15-104الن تتر ل تتي التص تتديق عل تتى االتفافي تتة الدولي تتة للقم تتاء عل تتى جميت ت
أ اق التمييز العنصري (غانا)؛
 16-104التصتتديق علتتى العاتتد التتدولي ال تتا بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية
وبروتو وله االختياري الثاني الااد يلى يلغاء عقوبة اإلعداي (الجبل األسود)؛
 17-104الن تتر لتتي التصتتديق علتتى العاتتد التتدولي ال تتا
والسياسية (غانا)؛

بتتالحقوق المدنيتتة

 18-104التصديق علتى البروتو توق االختيتاري الثتاني الملحتق بالعاتد التدولي
ال ا بالحقوق المدنية والسياسية والااد يلى يلغاء عقوبة اإلعداي (بلجي ا)؛
 19-104الن ر لي التصديق على العاد الدولي ال ا
واالجتماعية والثقالية (غانا)؛

بالحقوق االفتصتادية

 20-104التص تتديق عل تتى اتفافي تتة القم تتاء عل تتى جميت ت أ ت ت اق التميي تتز ض تتد
المرأة (نيوزيلندا)؛
 21-104التصديق على اتفافية القماء على جمي أ اق التمييز ضد المرأة
ومعا تتدات دوليتتة أخ تترإل لحقتتوق اإلنس تتان وبروتو والتاتتا االختياري تتة وتنفيتتا تتاه
الص و على النحو الموصى به سابق ا (سلولينيا)؛
22-104
(يسبانيا)؛

التصديق على اتفافية القماء على جمي أ اق التمييز ضد المرأة

 23-104التصديق لي أفترم لرصتة علتى اتفافيتة القمتاء علتى جميت أ ت اق
التمييز ضد المرأة (أستراليا)؛
 24-104التص تتديق عل تتى اتفافي تتة القم تتاء عل تتى جميت ت أ ت ت اق التميي تتز ض تتد
المرأة ( وستاري ا)؛
 25-104الن ر لي التصديق على اتفافية القمتاء علتى جميت أ ت اق التمييتز
ضد المرأة (غانا)؛
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 26-104الن ر لي التصديق على اتفافية القمتاء علتى جميت أ ت اق التمييتز
ضد المرأة وضمان المساواة بين النساء والرجاق لي حقوق الميراث (ييطاليا)؛
 27-104ت ثيتف جاود تا الراميتة يلتى التصتتديق علتى اتفافيتة منا متة التعتايب
وغيره من ضروم المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالينسانية أو الماينة (الدانمر )؛
 28-104الن ر لي التصديق على اتفافية منا مة التعايب وغيره من ضتروم
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالينسانية أو الماينة (غانا)؛
 29-104دمتتح أح تتاي اتفافي تتة حقتتوق الطف تتل ل تتي ن اماتتا الق تتانوني المحل تتي
(الجبل األسود)؛
 30-104دم ت ت تتح أح ت ت تتاي اتفافي ت ت تتة حق ت ت تتوق الطف ت ت تتل ل ت ت تتي ن اما ت ت تتا الق ت ت تتانوني
الوطني (بنما)؛
 31-104ح تتل الجا تتود الرامي تتة يل تتى س تتن تشت تريعات لتنفي تتا اتفافي تتة حق تتوق
الطفل (الفلبين)؛
 32-104اإلسراع لي اعتماد تدابير باد دمح أح اي اتفافية حقتوق الطفتل
لي القانون الوطني لي باالو (البرتغاق)؛
 33-104دمتتح أح تتاي اتفافيتتة حقتتوق الطفتتل التتتي صتتدف علياتتا بتتاالو لتتي
تشريعاتاا المحلية (االتحاد الروسي)؛
 34-104الن تتر لتتي االنمتتماي يلتتى البروتو تتوالت االختياريتتة الثالثتتة التفافيتتة
حقوق الطفل (أوروغواي)؛
 35-104ينش تتاء يو تتة وطني تتة تعن تتى بتطت توير وتنس تتيق ال تتدمات المتص تتلة بمس تتائل
حقوق الطفل وحماية الطفل وضمان تنفيا اتفافية حقوق الطفل تنفياا امالا ( ندا)؛
36-104

دمح أح اي اتفافية حقوق الطفل لي تشريعاتاا الوطنية (جيبوتي)؛

37-104

ات اذ التدابير الدستورية الالزمة إلنفاذ اتفافية حقوق الطفل (مصر)؛

 38-104التصت تتديق علت تتى البروتو ت تتولين االختيت تتاريين التفافيت تتة حقت تتوق الطفت تتل
المتعلقين بإ ترا األطفتاق لتي النزاعتات المستلحة وببيت األطفتاق وبغتاء األطفتاق
واستغالق األطفاق لي المواد اإلباحية (ألمانيا)؛
 39-104التصت تتديق علت تتى االتفافيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة حقت تتوق جمي ت ت العمت تتاق
المااجرين وألراد أسر ص (الجزائر)؛
 40-104الن تتر لتتي التصتتديق علتتى االتفافيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جمي ت
العماق المااجرين وألراد أسر ص (غانا)؛
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 41-104الن تتر لتتي التصتتديق علتتى االتفافيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جمي ت
العمتتاق الماتتاجرين وأل تراد أستتر ص واتفافيتتة منا متتة التعتتايب وغيتتره متتن ضتتروم
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالينسانية أو الماينة (يندونيسيا)؛
 42-104التص تتديق علت تتى االتفافيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جمي ت ت األ ت ت ا
االختفاء القسري (األرجنتين)؛

مت تتن

 43-104الن ر لي التصديق على االتفافيتة الدوليتة لحمايتة جميت األ ت ا
من االختفاء القسري (غانا)؛
44-104

مواصلة تنفيا اتفافية حقوق األ

ا

 45-104دم تتح أح تتاي اتفافي تتة حق تتوق األ ت ت ا
القانوني المحلي (البرتغاق)؛

ذوي اإلعافة (با ستان)؛
ذوي اإلعاف تتة ل تتي ن اما تتا

 46-104التصت ت تتديق علت ت تتى اتفافيت ت تتة ال ت ت تتاي المتعلقت ت تتة بالجوانت ت تتب المدنيت ت تتة
باالختطا الدولي لألطفاق (بلجي ا)؛
 47-104الن ر لي التصديق على االتفافيات األساسية لمن مة العمل الدولية
(ترينيداد وتوباغو)؛
 48-104الن ت تتر لت تتي التصت تتديق علت تتى االتفافيت تتات األساست تتية لمن مت تتة العمت تتل
الدولية واعتماد سياسات لتجنب التمييز ضد العماق األجانب (البرازيل)؛
49-104
(أرمينيا)؛

االنمماي يلى اتفافيتة منت جريمتة اإلبتادة الجماعيتة والمعافبتة علياتا

 50-104الن تتر ل تتي التص تتديق عل تتى اتفافي تتة منت ت جريم تتة اإلب تتادة الجماعي تتة
والمعافبة علياا (غانا)؛
 51-104االنم تتماي يل تتى ن تتاي روم تتا األساس تتي للمح م تتة الجنائي تتة الدولي تتة
واالتفت تتاق المتعلت تتق بامتيت تتازات المح مت تتة الجنائيت تتة الدوليت تتة وحصت تتاناتاا واتفافيت تتة
عتتاي  1968بشت ن عتتدي تقتتادي جترائص الحتترم والجترائص المرت بتتة ضتتد اإلنستتانية
وتنفيا اه الص و لي ن اماا القانوني الوطني ( ولندا)؛
 52-104ات تتاذ جمي ت التتتدابير الالزمتتة متتن أجتتل االنمتتماي يلتتى ن تتاي رومتتا
األساسي للمح مة الجنائية الدولية (فبر )؛
 53-104االنم تتماي يلت تتى ن تتاي رومت تتا األساست تتي للمح م تتة الجنائيت تتة الدوليت تتة
ومواءمتتة تش تريعاتاا الوطنيتتة بال امتتل م ت الن تتاي األساستتي واالنمتتماي يلتتى االتفتتاق
المتعلق بامتيازات المح مة الجنائية الدولية وحصاناتاا (يستونيا)؛
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 54-104الن تتر لتتي التصتتديق علتتى ن تتاي رومتتا األساستتي للمح متتة الجنائيتتة
الدولية (غانا)؛
 55-104التصت ت تتديق علت ت تتى اتفافيت ت تتة عت ت تتاي  1951بش ت ت ت ن وض ت ت ت الالجوت ت تتين
وبروتو ولاا لعاي  ( 1967وستاري ا)؛
 -56-104الن ر لي التصديق على اتفافية من مة األمص المتحدة للتربية والعلص
والثقالة بش ن التمييز لي مجاق التعليص (غانا)؛
 57-104مواصتتلة تنفيتتا القتتوانين الراميتتة يلتتى تعزيتتز حمايتتة حقتتوق اإلنش تتان
لشعباا (با ستان)؛
 58-104ممتتاعفة الجاتتود المباولتتة بواستتطة تتتدابير تشتريعية وسياستتات عامتتة
تا تتد يل تتى ض تتمان مواءم تتة تشت تريعاتاا مت ت التزاماتا تتا الدولي تتة ل تتي مج تتاق حق تتوق
اإلنسان (بنما)؛
 59-104تنفيا التوصيات المقدمة لي يطار عملية استعراض الن راء المتصلة
باتفافيتتة األمتتص المتح تدة لمن ت الفستتاد التتتي أنجري ت لتتي نيستتان/أبريل 2015
والقياي تحديدا باستعراض يطار تا القتانوني باتد تجتريص دلت الر توة للمست ولين
األجان تتب وم تتوظفي المن م تتات الدولي تتة واعتم تتاد تشت تريعات تجي تتز انتت تزاع الثت تتروة
المجاولة المصدر من الموظفين العموميين (ليجي)؛
 60-104ينشاء م سسة وطنية لحقوق اإلنسان تتوالتق توالقت ا تامت ا مت مبتاد
باريس (البرتغاق)؛
 61-104مواصتتلة ات تتاذ ال طتتوات الالزمتتة إلنشتتاء م سستتة وطنيتتة لحقتتوق
اإلنسان ولقا لمباد باريس (جماورية لنزويال البوليفارية)؛
 62-104ينشتتاء م سستتة وطنيتتة مستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان تتتتولى فيتتادة يعمتتاق
حقتتوق اإلنستتان وتنستتيقه وبنتتاء القتتدرات ذات الصتتلة ودعتتص الجاتتود المباولتتة لتتي
اا المجاق ( ندا)؛

63-104

ينشاء م سسة وطنية لحقوق اإلنسان ولق ا لمباد باريس (ال ونغو)؛

 64-104العم تتل بتوص تتيات االس تتتعراض ال تتدوري الش تتامل األوق الت تتي فبلتا تتا
باالو وينشاء م سسة وطنية مستتقلة لحقتوق اإلنستان تتتولى فيتادة وتنستيق يعمتاق
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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 65-104ينشاء م سسة مستقلة لحقوق اإلنسان تنعنى بتنستيق يعمتاق حقتوق
اإلنسان لي امل أنحاء البلد (جيبوتي)؛
66-104

ينشاء م سسة وطنية لحقوق اإلنسان (مصر)؛

 67-104ينشتتاء م سستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ولق تا لمبتتاد بتتاريس علتتى
نحو ما التزم به السلطات خالق جولة االستعراض األولى (لرنسا)؛
 68-104مواصلة الجاود الرامية يلى حماية حقوق اإلنسان بسبل مناا ينشاء
م سسة وطنية لحقوق اإلنسان (جورجيا)؛
 69-104مواصلة جاود ا الرامية يلى ينشاء م سسة وطنية لحقوق اإلنستان ولقت ا
لمباد باريس وي را المجتم المدني بصورة املة لي اه العملية (يندونيسيا)؛
 70-104مواصلة جاود ا الرامية يلى ينشاء م سسة وطنيتة لحقتوق اإلنستان
عمالا بالتوصية المقبولة أثناء جولة االستعراض األولى (العراق)؛

 71-104ينشاء م سسة وطنية لحقوق اإلنسان ولقا لمباد باريس (ماليزيا)؛
 72-104ينشاء م سسة وطنية مستتقلة لحقتوق اإلنستان تنعنتى بتنستيق حقتوق
اإلنسان لي البلد وتنمية القتدرات ذات الصتلة وتعزيتز احتتراي تاه الحقتوق ولقتا
لمباد باريس (الم سيك)؛
73-104

سن تشريعات وطنية لحماية حقوق الطفل (ملديف)؛

 74-104مواصلة التماس المساعدة التقنية وغير ا من أ اق المساعدة متن
تتر ائاا التتدوليين واإلفليميتتين بغيتتة الولتتاء ال امتتل بالتزاماتاتتا بموجتتب معا تتدات
حقوق اإلنسان (الفلبين)؛
 75-104ات تاذ تتدابير نشتتطة لمتمان حمايتتة الفوتات المتتعيفة لتي المجتمت
األطفاق والنساء والمسنين وسن تشريعات بش ن من التمييز (ناميبيا)؛
 76-104مواصلة باق جاود لي سبيل وض استراتيجية تحقق المستاواة بتين
الجنس تتين ال س تتيما ل تتي يط تتار سياس تتات وبت ترامح الح وم تتة الوطني تتة والس تتلطات
المحلية (المغرم)؛
 77-104الممت تتي لت تتي تعزيت تتز المست تتاواة بت تتين الجنست تتين بواست تتطة سياست تتاتاا
وبرامجاا (أستراليا)؛
 78-104يلغتتاء جمي ت القتتوانين والممارستتات التتتي تميتتز ضتتد النستتاء وتعزيتتز
المساواة لي معاملة البنات واألوالد (فبر )؛
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 79-104ات اذ تتدابير لتيستير زيتادة مشتار ة النستاء وتمثتيلان لتي المناصتب
العامة (يسرائيل)؛
 80-104اعتماد تشتريعات تاملة لمنت التمييتز بمتا لياتا التمييتز علتى أستاس
الميل الجنسي أو الاوية الجنسانية ( ولندا)؛
81-104

سن تشريعات تجيز زواج المثليين (يسبانيا)؛

 82-104توسي نطاق التشريعات السارية لحماية حقتوق المثليتات والمثليتين
ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الاويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات الجنستتين
بمتتا يشتتمل االعت ترا بتتزواج المثليتتين واعتمتتاد فتتوانين لمن ت التمييتتز لتتي العمالتتة
(الممل ة المتحدة لبريطانيا الع مى وآيرلندا الشمالية)؛
 83-104اعتمت ت تتاد تت ت تتدابير تم ت ت ت حت ت تتدا لت ت ت ت ثر المثليت ت تتات والمثليت ت تتين ومزدوجت ت تتي
الميت تتل الجنست تتي ومغ ت تتايري الاويت تتة الجنس ت تتانية وحت تتاملي ص ت تتفات الجنست تتين باألح ت تتاي
التمييزية (لرنسا)؛
 84-104الن تتر لتتي ستتن تش تريعات أو سياستتات ص تريحة تح تتر التمييتتز علتتى
أساس الميل الجنسي أو الاوية الجنسانية (يسرائيل)؛
 85-104ات اذ جمي التدابير الالزمة للقماء على التمييز على أساس الميل
الجنسي أو الاوية الجنسانية (الم سيك)؛
 86-104ينشتتاء مالجتتق ويف ترار ختتدمات دعتتص أختترإل لفائتتدة المتتحايا وتنفيتتا
برامح لتثقيف ألراد الشترطة والمحتامين والقمتاة علتى وجته ال صتو لتي مجتاق
حقوق اإلنسان (بنما)؛
87-104

ينشاء مالجق للناجين من العنف المنزلي (الواليات المتحدة األمري ية)؛

 88-104تدعيص التشريعات المتعلقة بمن التحرش الجنسي واالتجتار بالبشتر
والسياحة الجنسية وم الحة اه ال وا ر (الم سيك)؛
 89-104سن تشريعات تتصدإل بصورة مبا رة لمن العنف المنزلي والحماية
منه (نيوزيلندا)؛
 90-104ات تتاذ ت تتدابير ملموس تتة إلذ تتاء ال تتوعي الع تتاي والمم تتي ل تتي تط تتوير
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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 91-104مواءمتتة التعريتتف القتتانوني لالغتصتتام ومتتا يتصتتل بتته متتن يج تراءات
فم تتائية مت ت المع تتايير الدولي تتة خاص تتة ليم تتا يتعل تتق باالغتص تتام الزوج تتي وع تتبء
اإلثبات (بلجي ا)؛
 92-104الن تتر ل تتي تنق تتيل ف تتانون العقوب تتات وف تتانون حماي تتة األس تترة لم تتمان
تجت تريص المت تتورطين ل تتي االغتص تتام الزوج تتي ول تتي يتم تتمن تعري تتف االغتص تتام
أي ت ل متتن أ ت اق اإليتتالج الجنستتي غيتتر القتتائص علتتى التراضتتي ولي تتون تتاا
التعريف محايدا جنساني ا بحيل تنسحب فوانين االغتصام علتى الرجتاق واألوالد
أيما (ليجي)؛
 93-104ات اذ جمي التدابير الالزمة لتعزيتز حقتوق المترأة والتصتدي للعنتف
المنزلي ال سيما بمن العنف داخل األسرة والمعافبة عليه بفعالية أ بر (لرنسا)؛

 94-104تنفي ت تتا المزي ت تتد م ت تتن حم ت تتالت التوعي ت تتة با ت تتد م الح ت تتة االتج ت تتار
بالبشتتر وتمتتمين تتاه المست لة لتتي الب ترامح المدرستتية بغيتتة تعزيتتز الوفايتتة متتن تتاه
ال ا رة (المغرم)؛
 95-104ات تتاذ المزي تتد مت تتن الت تتدابير بات تتد التص تتدي للعنت تتف ل تتي الن ت تتاي
التعليمتتي ال ستتيما بتنفيتتا ب ترامح لح تتر جمي ت أ ت اق العقتتام البتتدني والقمتتاء
عليه (سلولينيا)؛
 96-104تقديص المزيتد متن التتدريب والمستاعدة القانونيتة ليمتا يتعلتق بتطبيتق
فانون حماية األسرة ( وبا)؛
 97-104ح تتر جمي ت أ ت اق العقتتام البتتدني لتتي تتل الستتيافات بمتتا لياتتا
المنزق (يستونيا)؛
98-104

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

 99-104تعزيتتز القتوانين واللتوائل الراميتتة يلتتى منت االتجتتار بالبشتتر والتصتتدي لتته
بما يشمل تقديص المساعدة الفعلية يلى ضحايا االتجار ومالحقة المتجرين (الفلبين)؛
 100-104ينفاذ فانون منت االتجتار المعتمتد لتي عتاي  2005والتصتديق علتى
بروتو تتوق منت االتجتتار باأل ت ا وب اصتتة النستتاء واألطفتتاق وفمعتته والمعافبتتة
عليتته الم متتل التفافيتتة األمتتص المتحتتدة لم الحتتة الجريمتتة المن متتة عبتتر الوطنيتتة
(الواليات المتحدة األمري ية)؛
 101-104وض استراتيجية وطنية لم الحة االتجار بالبشر على النحو المبين
لي فانون العقوبات الساري (مصر)؛
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 102-104تعزيتتز الجاتتود الراميتتة يلتتى منت وم الحتتة االتجتتار بالبشتتر لألغتراض
الجنسية وييالء عناية خاصة لألطفاق لي اا السياق (لرنسا)؛
 103-104مواصلة الجاتود الراميتة يلتى التصتدي لالتجتار بالبشتر بمتا يشتمل ستن
تشريعات أ ثر صرامة ومساعدة المحايا على التعالي ويعادة االندماج (ماليزيا)؛
 104-104تحسين بيوة الستجون لتي يطتار جاتود أوست لحمايتة وتعزيتز حقتوق
اإلنسان للسجناء (اليابان)؛
 105-104اعتماد فانون بش ن حرية المعلومات ولق ا للمعايير الدولية (يستونيا)؛

 106-104ت ثيتتف جاود تتا الراميتتة يلتتى محاربتتة جميت أ ت اق التمييتتز التتتي تعتتوق
الحرية النقابية لجمي العماق المحليين مناص واألجانب على السواء (يسبانيا)؛
 107-104ينفتتاذ لت توائل لحماي تتة العم تتاق األجان تتب ال س تتيما ليم تتا يتعل تتق ب تترو
العمل ومعايير السالمة المانية ومالحقة منتا ياا (الواليات المتحدة األمري ية)؛
 108-04تحست تتين حالت تتة العمت تتاق ال ست تتيما العمت تتاق المات تتاجرين بتزويت تتد ص
بالحماية الالزمة (ال ونغو)؛
 109-104ستن فتتانون عمتل ينطبتتق علتتى المتواطنين وتعزيتتز الجاتود الراميتتة يلتتى
يذ اء وعي العماق (مصر)؛
 110-104الممي لي باق جاود لي سبيل م الحة ظا رة البطالة (مصر)؛
 111-104اعتمتتاد تتتدابير ملموس تة لتحستتين يدمتتاج العمتتاق الماتتاجرين وييتتالء
ا تماي خا لم الحة االتجار بالبشر والتمييز (ألمانيا)؛
 112-104المم تتي ل تتي تنفي تتا ت تتدابير يض تتالية لم الح تتة التميي تتز ض تتد العم تتاق
األجانتتب والتصتتدي علتتى وجتته ال صتتو ل تترو العمتتل ومتتدإل احت تراي معتتايير
السالمة المانية (ييطاليا)؛
 113-104مواصتتلة الجاتتود الراميتتة يلتتى تعزيتتز حقتتوق العمتتاق وظتترو العمتتل
بسبل مناا سن تشريعات وتدابير يدارية مناسبة (ماليزيا)؛
 114-104الممي لي تعزيز بترامح الحمايتة االجتماعيتة الجتاري تنفيتا ا حاليت ا
بغي تتة ت تتولير أفص تتى ف تتدر مم تتن م تتن الرل تتاه أللت تراد الش تتعب واالرتق تتاء بمس تتتوإل
معيشتاص (جماورية لنزويال البوليفارية)؛
 115-104توسي برامح التدريب والتوعية المتعلقتة بحقتوق اإلنستان لتمتميناا
جمي جوانب حقوق اإلنسان (أرمينيا)؛
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 116-104الممتتي لتتي تشتتجي التعلتتيص الشتتامل للجمي ت ال ستتيما األ ت ا
ذوي االحتياجات ال اصة (جيبوتي)؛
 117-104اعتماد تدابير محددة لتعزيز تطوير التعليص الشامل لأل
اإلعافة (األرجنتين)؛

ا

ذوي

 118-104الن تتر لتتي اعتمتتاد وتنفيتتا السياستتة الوطنيتتة لرعافتتة باعتبار تتا وستتيلة
لممان الناوض بحقوق األ ا ذوي اإلعافة (ماليزيا)؛
 119-104تنفيا سياسة وطنية املة بش ن اإلعافة (مالديف)؛
 120-104ت ثيتتف الجاتتود الراميتتة يلتتى ضتتمان وصتتوق األطفتتاق ذوي اإلعافتتة
يلى التعليص (الم سيك)؛
 121-104حل الجاود الرامية يلى تحسين حالة الفوات االجتماعية المعيفة
ال سيما العماق المااجرين بما يشمل حمايتاا من التمييز (االتحاد الروسي)؛
 122-104التصتتديق علتتى اتفتتافيتي عتتاي  1954و 1961المتعلقتتتين بانعتتداي
الجنستتية وات تتاذ جمي ت ال طتتوات الالزمتتة لتنفيتتا محتوا متتا (الممل تتة المتحتتدة
لبريطانيا الع مى وآيرلندا الشمالية)؛
 123-104تعزيز الجاود الرامية يلى من ال وارث الطبيعية (المغرم)؛
 124-104الممت تتي لت تتي تنفيت تتا سياست تتات لتنميت تتة ت تتعباا لت تتي يطت تتار األ ت تتدا
اإلنمائية لأللفية (با ستان)؛
 125-104مواص تتلة يي تتالء ا تمت تتاي خ تتا
اإلنسان للس ان ( وبا).

لتبعت تتات تغي تتر المنت تتا عل تتى حقت تتوق

 -105وجمي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة لي اا التقرير تع س موفف الدولة
(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.
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