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االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

*

بنما
إضافة

آراء بشأأأان االسأأأتنتاأا وتوو التواأأأزا وااللتواما الرووزة والردود المقدمة
من الدولة موضوع االستعراض

__________
*

تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.
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أُجري االست تتت رام المت بن ابنما الل ال بلت تتة الراق ة الم قودة في  3تش ت ترين ال/اوي/ووفمبر .2020

وت أرستتو وفد انما م الي وريرة التنمية االجتماةية ماريا إينزس كاسأتوو .واعتمد الفرين ال امل الم ني قاالستتت رام
الدوري الشامل التقرير األولي قشأن انما في اجتماعه ال اشر الم قود في  6تشرين ال/اوي/ووفمبر .2020
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وتكرر جمهورية انما تأكيد التزامها قآلية االس تتت رام الدوري الش تتامل وترحو قالحوار الذي جر
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وقد است ت تتت رجت ت تتو الب نة الو نية الدافمة لضت ت تتمان تنفيذ ومتاق ة االلتزامان التي ت هدن اها انما عب

مع الدول األعضاء الل ال بلة.

الصت ت يدين الو ني والدولي في م ال حقون انولت تتان التوقت تتيان المقدمة بل انما والبال عددها  181توقت تتية
ويل دها بعلن أن انما تقبل  146توقية وتحيط عبما قالتوقيان المتبقية البال عددها  35توقية.

االستنتاأا والتوازا
-4

تحزط جمهورية انما علما قالتوقيان التالية:
 1-104بل ت ت ت 19-104؛ 29-104؛ 31-104؛ 32-104؛ 33-104؛ 34-104؛ 35-104؛

36-104؛ 37-104؛ 38-104؛ 39-104؛ 40-104؛ 43-104؛ 44-104؛ 46-104؛ 67-104؛
.112-104
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وتقبل جمهورية انما التوقيان التالية:
20-104؛ 21-104؛ 22-104؛ 23-104؛ 24-104؛ 25-104؛ 26-104؛ 27-104؛

28-104؛ 30-104؛ 41-104؛ 42-104؛ 45-104؛ 47-104؛ 48-104؛ 49-104؛ 50-104؛

51-104؛ 52-104؛ 53-104؛ 54-104؛ 55-104؛ 56-104؛ 57-104؛ 58-104؛ 59-104؛

60-104؛ 61-104؛ 62-104؛ 63-104؛ 64-104؛ 65-104؛ 66-104؛ 68-104؛ 69-104؛

70-104؛ 71-104؛ 72-104؛ 73-104؛ 74-104؛ 75-104؛ 76-104؛ 77-104؛ 78-104؛

79-104؛ 80-104؛ 81-104؛ 82-104؛ 83-104؛ 84-104؛ 85-104؛ 86-104؛ 87-104؛

88-104؛ 89-104؛ 90-104؛ 91-104؛ 92-104؛ 93-104؛ 94-104؛ 95-104؛ 96-104؛

97-104؛ 98-104؛ 99-104؛ 100-104؛ 101-104؛ 102-104؛ 103-104؛ 104-104؛

105-104؛ 106-104؛ 107-104؛ 108-104؛ 109-104؛ 110-104؛ 111-104؛ 113-104؛

114-104؛ 115-104؛ 116-104؛ 117-104؛ 118-104؛ 119-104؛ 120-104؛ 121-104؛

122-104؛ 123-104؛ 124-104؛ 125-104؛ 126-104؛ 127-104؛ 128-104؛ 129-104؛

130-104؛ 131-104؛ 132-104؛ 133-104؛ 134-104؛ 135-104؛ 136-104؛ 136-104؛

137-104؛ 138-104؛ 139-104؛ 140-104؛ 141-104؛ 142-104؛ 143-104؛ 144-104؛

145-104؛ 146-104؛ 147-104؛ 148-104؛ 149-104؛ 150-104؛ 151-104؛ 152-104؛
153-104؛ 154-104؛ 155-104؛ 156-104؛ 157-104؛ 158-104؛ 159-104؛ 160-104؛

161-104؛ 162-104؛ 163-104؛ 164-104؛ 165-104؛ 166-104؛ 167-104؛ 168-104؛

169-104؛ 170-104؛ 171-104؛ 172-104؛ 173-104؛ 174-104؛ 175-104؛ 176-104؛
177-104؛ 178-104؛ 179-104؛ 180-104؛ .181-104
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وتش ت ر انما جميع الوفود التي أرستتبو أس ت بتها ملتتبقا والتي شتتار و في ال بلتتة االفت ارجتتية وتقدر

اهتمام هذه الوفود ات زيز حقون انولان وحمايتها .وتلبم أيضا قأن ال مل في هذا الم ال لم ي تمل ال عب

ال س و ما هو الحال قالنل ت تتبة لبم تمع الدولي قأكمبه ال يزال التحدي الذي تواجهه حماية حقون انول ت تتان
وت زيزها قافما ولهذا فإن حماية حقون انولان وت زيزها يش لن بحد ر افز اللياسة الخارجية لبنما.
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