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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامــل املع ـ بالســتعراض الــدورم الشــاملو املنشــجم سوجــب ق ـرار ل ـ قــو
اإلنسـ ـ ــا 1/5و دورتـ ـ ــث الثالثـ ـ ــة والعش ـ ـ ـرين الف ـ ـ ـ ة مـ ـ ــن  2إىل  13تش ـ ـ ـرين الثـ ـ ــا /نوفم .2015
واستُع ِرضــا ال ــة أس ـ اليا ا لس ــة 12و املعقــودة  9تش ـرين الثــا /نوفم  .2015وت ـرأف وف ــد
أس ـ اليا الوليــل األول ــعبة القــانو الــدوق و قــو اإلنســا بــديوا النائــب العــا و جــو ريــد .و
جلستث 17و املعقودة  12تشرين الثا /نوفم 2015و اعتمد الفريق العامل تقريره عن أس اليا.
 -2و  13ل ــانو الثا /ين ــاير 2015و اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــاق
(فريق ثالثي) لتيسري استعراض الة أس اليا :أملانياو وناميبياو واليابا .
 -3وص ـ ــدرت الوث ـ ــائق امل ـ ــذلورة أدن ـ ــاهو سوج ـ ــب الفق ـ ــرة  15م ـ ــن مرف ـ ــق قـ ـ ـرار لـ ـ ـ
اإلنسا 1/5و والفقرة  5من مرفق قرار اجملل 21/16و من أجل استعراض الة أس اليا:
(أ)

ق ـ ــو

تقرير وط /بيا لتايب مقد وفق ا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/23/AUS/1؛

(ب) ن ــم عميع ــي أعدت ــث مفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية حلق ــو اإلنس ــا (مفوض ــية
قو اإلنسا ) وفقا للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/23/AUS/2؛
(ج) مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجز أعدتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث مفوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا للفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/23/AUS/3
 -4وأ يل ـ ــا إىل أسـ ـ ـ اليا ع ـ ــن طري ـ ــق الفري ـ ــق الثالث ـ ــي قائم ـ ــة أسـ ـ ـ لة أع ـ ــد ا س ـ ــلفا إس ـ ــبانياو
وا مهوريــة التش ــيكيةو وس ــلوفينياو والســويدو وليملتنش ــتاينو واملكس ــيلو واململكــة املتح ــدة ل يطاني ــا
العظمــو وأيرلنــدا الشــماليةو والنــرويدو وهولنــداو والوليــات املتحــدة األمريكيــة .و كــن الطــالع علــو
تلل األس لة علو الشبكة اخلارجية لالستعراض الدورم الشامل.

أوالا -موجز وقائع عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أعــرب وفــد أس ـ اليا عــن تجمييــد بلــده لالســتعراض الــدورم الشــاملو مشــريا إىل مــا عهــد عــن البلــد
من ــذ وقـ ــا طوي ــل مـ ــن الت ـ ـزا قـ ــوم بـ ــدعم ق ــو اإلنسـ ــا وتعزيزه ــا علـ ــو الص ــعيد الـ ــدوقو وموضـ ــح ا
أ أس ـ ـ ـ اليا تر ـ ـ ــبو مـ ـ ــن لـ ـ ــل املنطلـ ـ ــقو احلصـ ـ ــول علـ ـ ــو مقعـ ـ ــد ل ـ ـ ـ قـ ـ ــو اإلنسـ ـ ــا
الف ة 2020-2018و من أجل تعزيز موقعها الريادم ال قو اإلنسا علو الصعيد العاملي.
 -6وأعــرب الوفــد عــن ــكر كومــة أسـ اليا للحلنــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا ومنظمــات اجملتمــع
املــد علــو مشــارلتها عمليــة الســتعراضو وألــد ــددا اعت ـزا البلــد الــدخول مناقشــة واســعة
النطا ومتوازنة ملوضوع قو اإلنسا .
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 -7و إطـار مشـارلة أسـ اليا اإلةابيـة عمليــة السـتعراض الــدورم الشـاملو أعلــن الوفـد عــن
تسعة اللتزامات طوعية (انظر الفرع ثالثا أدناه).
 -8وضم الوفـد عوـويتث اثنـن مـن أعوـاء ال ملـا و فيليـب رريدو و رئـي اللحلنـة الفرعيـة حلقـو
اإلنســا و التابعــة للحلنــة ال ملــا الدائمــة املش ـ لة للشــلو اخلارجيــة والــدفاع والتحلــارةو و مــل إويــنو
نائبــة رئــي اللحلنــة الفرعيــة .ويشــغل الســيد رريدو أيوـ ا منصــب رئــي اللحلنــة ال ملانيــة املشـ لة حلقــو
اإلنسا .
ــال تعزي ــز ق ــو اإلنس ــا عل ــو املس ــتو
 -9و ــرس الس ــيد رريدو دور اللحلن ــة املشـ ـ لة
احمللي من خالل ا اط أ تكو القوانن مصحوبة ببيا يللد اتساقها مع قو اإلنسا .
 -10ونــاقا الســيد رريدو والســيدة مـل إويــن أيوـ ا استفســارين ــالين للحلنــة الفرعيــة بشــجم دعــوة
أس ـ اليا إىل إلغ ــاء عقوب ــة اإلع ــدا و والتح ــديات ال ــب تواج ــث النس ــاء والبن ــات منطق ــة احمل ــيط ا ن ــدم
و ســيا واحملــيط ا ــادت .ويســتند الستفســار األول إىل موقــف أس ـ اليا باعتبارهــا مــن دعــاة إلغــاء عقوبــة
اإلعــدا علــو الصــعيد العــاملي منــذ أمــد طويــلو ويستكشــف خيــارات تعزيــز تلــل الــدعوة .ويستكشــف
الستفســار الثــا احل ـواجز والعوائــق الــب زــول دو تعزيــز قــو اإلنســا اخلاصــة بــاملرأة والبنــاو مــع
الهتما بشكل خاص بتجمثري العنف املنزق وا نسيو وبالدور القيادم للمرأة وفرصها القتصادية.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -11أدىل  104وف ــود ببيان ــات أثن ــاء احلـ ـوار التف ــاعلي .و ك ــن الطي ــالع عل ــو التوص ــيات ال ــب
قدما أثناء احلوار الفرع ثانيا من هذا التقرير.
 -12ور بــا جيب ــوا باملب ــادرات اململتلف ــة الرامي ــة إىل زس ــن ال ــة الش ــعوب األص ــلية وال ن ــامد
الشامل املتعلق بالتعليم والصحة والعمالة.
 -13وأ ارت مصر إىل ضـرورة الهتمـا باإلفـادات الـواردة عـن التمييـز العنصـرم والعنـف وارتفـاع
معدلت لره اإلسال وا تحلـاز املهـاجرين اإللزامـي وسياسـة صـ يد القـوارب إىل عـرض البحـرو وأبـدت
قلقها بشجم الة عوب أس اليا األصلية.
 -14ور ب ــا إس ــتونيا بتوص ــية ال مل ــا املتعلق ــة ب ــالع اش بالش ــعوب األص ــلية بش ــكل ص ـري
الدستور.
 -15ول ظــا فيحلــي مــع القلــق أ التزامــات أس ـ اليا املتعلقــة باحلــد مــن انبعاثــات ــاز الدفي ــة
ل ترتقــي إىل املســتو املناســب وأ النظــا الــذم تتبعــث معا ــة ــالت طــالي اللحلــوء با ــالتهم
إىل بلد ثالث يشكل انتهالا حلقو اإلنسا .
 -16واستفســرت فرنســا عــن سياســة صــد قـوارب املهــاجرين إىل عــرض البحــر ولفتــا النتبــاه إىل
األ وال ري املستقرة لالج ن الذين حيصلو علو تجم ريات ملقتة فقط.
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 -17ور بــا جورجيــا بتعيــن مفــوض متفــرأ حلقــو اإلنســا وأ ـارت إىل جهــود أس ـ اليا عــاه
لفالة املساواة بن ا نسن واحلكم الر يد.
 -18وأدلا أملانيا ببيا .
 -19وأعربــا انــا عــن القلــق لدعــاءات إســاءة معاملــة طــالي اللحلــوء
اخلارجية.

مرالــز ي ــة الالج ــن

 -20وسـلطا اليونــا الوـوء علــو التـزا أسـ اليا بــالع اش بالشــعوب األصـلية
أمهية عمل نة قو اإلنسا .

الدســتورو وعلــو

 -21ور ب ـ ــا واتيم ـ ــال ب ـ ــاجراء اس ـ ــتفتاء بش ـ ــجم العـ ـ ـ اش بالش ـ ــعوب األص ـ ــلية
و ارلا اإلعراب عن القلق بشجم صد زوار طالي اللحلوء إىل عرض البحر.

الدس ـ ــتورو

 -22وأ ــاد الكرســي الرســوق بــا هود الراميــة إىل كــن األ ــملاص وم اإلعاقــة وســد الفحلــوة
بــن ــعوب أس ـ اليا األصــلية و ــريهم مــن ف ــات ســكا البلــد امبخ ـرينو وبالتزامهــا سكافحــة العــار
باأل ملاص.
 -23ور با هندوراف بانشاء النظا الوط للتجممن ضد اإلعاقة.
 -24ول ظـ ــا هنغاريـ ــا اعت ـ ـزا أس ـ ـ اليا إج ـ ـراء اسـ ــتفتاء بشـ ــجم الع ـ ـ اش بشـ ــعو ا األصـ ــلية
الدســتور .وأعربــا عــن القلــق لعــد إ ـراز تقــد عــاه التصــديق علــو ال وتولــول الختيــارم لتفاقيــة
مناهوة التعذيب و ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 -25وأعربــا يســلندا عــن القلــق بشــجم اإلفــادات ال ـواردة عــن معاملــة طــالي اللحلــوء مرالــز
ا تحلــاز املهــاجرين وتــوفري احلمايــة القانونيــة لسطفــال األســر الــب يتــوىل رعايتهــا أف ـراد مــن املثليــن
واملثليات ومزدوجي امليل ا نسي ومغايرم ا وية ا نسانية و املي صفات ا نسن.
 -26و ثـا ا نـد أسـ اليا علـو تنقــي القـوانن والسياســات الراميـة إىل العـ اش الكامـل بالشــعوب
األصلية ومحاية قوقها علو نطا البلد.
 -27وأ ــادت إندونيســيا بشــرط أ تكــو ايــع القـوانن الزاديــة مصــحوبة ببيــا يللــد اتســاقها
مع قو اإلنسا و وباخلطط املتعلقة باإلعاقة واحلد من العنف.
 -28وأعربــا اهوريــة إي ـرا اإلســالمية عــن قلقهــا بشــجم نظــا ال تحلــاز اإللزامــي للمهــاجرين
وعد وجود تدابري ملنع استغالل األطفال ووقف العنف ضد النساء واألطفال.
 -29وأعــرب الع ـرا عــن ســروره للحلهــود الراميــة إىل الع ـ اش بالســكا األصــلين
ول امد اإلصالس املتصلة بجمطفال الشعوب األصلية وبعمالة تلل الشعوب.

الدســتورو

 -30و ــحلعا أيرلنــدا أس ـ اليا علــو لفالــة مســاواة زواج املثليــن الع ـ اش القــانو وأعربــا
عــن قلقهــا لتجمجيــل زيــارة املقــررة اخلاصــة واســتمرار ا تحلــاز األطفــال مرالــز خارجيــة وارتفــاع نســبة
مرالز ال تحلاز.
أفراد السكا األصلين وسكا جزر مويق توري
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 -31ور بــا إسـرائيل باســتمرار ا هــود عــاه الوصــول بــالتنوع ا نســا إىل نســبة  40املائــة
ـ ــالت الش ـ ــلو ا نس ـ ــانية واإلعاق ـ ــة
ـ ــال إدارة ا ي ـ ــات احلكومي ـ ــةو وبا ـ ــا ت ـ ــدابري نتلف ـ ــة
والعار بالبشر.
 -32وأ ـ ـ ــادت إيطالي ـ ـ ــا باعتم ـ ـ ــاد خط ـ ـ ــة العم ـ ـ ــل الوطني ـ ـ ــة ملكافح ـ ـ ــة الع ـ ـ ــار بالبش ـ ـ ــر وال ـ ـ ــر
للف ة  2019-2015واللتزا باجراء استفتاء علو الع اش بشعوب أس اليا األصلية الدستور.
 -33وأعرب ــا الياب ــا ع ــن القل ــق بشـ ـجم اإلف ــادات املتعلق ــة بتع ــرض الش ــعوب األص ــلية للتميي ــز ونق ــل
طالي اللحلوء إىل بلدا أخر و وأ ادت ات الوقا بقبول أس اليا أعداد لبرية من املهاجرين.
 -34ور با لينيا بتدابري تعزيز قو اإلنسا للف ات األ د ضعف ا

اجملتمع.

 -35وأ ــادت اهوري ــة لو الد قراطي ــة الشــعبية ب ــا هود الرامي ــة إىل تعزيــز ق ــو الش ــعوب األص ــلية
والتقد احملرز ال زسن املساواة بن ا نسن.
 -36ودعا ليبيـا إىل بـذل مزيـد مـن ا هـود ملكافحـة التمييـز وتعزيـز قـو الشـعوب األصـلية
الت الصحة والتعليم والطفولة.
 -37وأ ــادت ليتوانيــا بالتقــد احملــرز تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة للحــد مــن العنــف ضــد النســاء وأطفــا ن
للف ة .2022-2010
 -38ور ــب لكس ــم أ بت ــوفري احلماي ــة عل ــو املس ــتو الز ــادم ملكافح ــة التميي ــز عل ــو أس ــاف املي ــل
ا نس ــي أو ا وي ــة ا نس ــانيةو وأ ــار إىل التح ــديات املتبقي ــة فيم ــا يتعل ــق سعامل ــة امله ــاجرين والتميي ــز ض ــد
الشعوب األصلية.
ــاق لفال ــة املس ــاواة ب ــن ا نس ــن و ق ــو األ ــملاص
 -39وأ ــارت ماليزي ــا إىل اإليف ــازات
وم اإلعاقة؛ ول ظا مع لل اتساع اجملال لتحسن إعمال قو الشعوب األصلية.
 -40واستفســرت ملــديف عــن ا هــود املبذولــة للتصــدم لتغــري املنــاز وخفــة انبعاثــات ــاز الدفي ــة
إىل مستويات منة.
 -41وأ ــادت موريشــيوف أطــط أسـ اليا اإلصــال ية املتعلقــة بشــلو الشــعوب األصــلية ور بــا
بسياستها املتعلقة بتعدد الثقافات.
ـال اإلنفـا العـا وتعزيـز قـو اإلنسـا و ول ظـا
 -42وأ ادت املكسيل بالتقد احملـرز
ا هود الرامية إىل الع اش بالشعوب األصلية الدستور.
 -43وتســاءل ا بــل األســود عــن ا ــا تــدابري ملموســة للتصــدم ملمارســات العنــف والســتغالل
وإساءة املعاملة الب تتعرض ا النساء والبنات وات اإلعاقة األطر امللسسية.
 -44ور ــب املغ ــرب بتــدابري التوعي ــة الرامي ــة إىل مكافحــة التميي ــز ض ــد ــعوب أس ـ اليا األص ــلية
وباللتزامات املتعلقة سكافحة الر والعار بالبشر.
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 -45وأ ــارت موزامبيــق إىل اخلطــة السـ اتيحلية ومشــروع التــجممن املتعلقــن باإلعاقــة علــو الصــعيد
الوط و وإىل اتساقهما مع اتفاقيات قو اإلنسا .
 -46أ ــار وفــد أس ـ اليا معــرض رده علــو التوصــياتو إىل أ بلــده يفكــر ديــة
علو ال وتولول الختيارم لتفاقية مناهوة التعذيب وتطبيقث علو الصعيد الزادم.

التصــديق

 -47وتن ــاول املال ظ ــات والتوص ــيات ات الص ــلة ب ــا حلرةو فجموضـ ـ أ أس ـ اليا ملتزم ــة باثب ــات
صــحة واســتمرار مــا لرتــث عنهــا مفوضــية ــلو الالج ــن مــن ألــا إ ــد ألـ ثالثــة بلــدا إلعــادة
التــوطن .وأضــاش أ أجهــزة محايــة احلــدود أثبتــا فعاليتهــا ويفحــا إعاقــة أنشــطة ريــب البشــر
أل راض العار م و إنقا األرواس البحر.
 -48وفيمــا يتعلــق بال تيبــات اإلقليميــة ملعا ــة مســجملة الالج ــنو أوض ـ الوفــد أ احلكومــة ز ـ
وليــة لــل مــن نــاورو وبــابوا ينيــا ا ديــدة باعتبارمهــا بلــدين مــا ســياد ماو مشــريا إىل أ أسـ اليا قــد
اتفقــا معهمــا علــو لفالــة معاملــة األ ــملاص الــذين حيــالو إليهمــا بكرامــة وا ـ ا و ومللــدا ألمــا
تطبقا معايري قو اإلنسا ات الصلة ومبدأ عد اإلعادة القسرية عليهم.
 -49وأوض ـ الوفــد أ ال تحلــاز اإللزامــي ل ــارف بشــكل تعســفي وأ تقــدما لبــريا قــد أ ــرز
فيم ــا يتعل ــق أف ــة أع ــداد األطف ــال احملتحل ـ ـزينو ملل ــدا أ قناع ــة كوم ــة بل ــده ه ــي ع ــد إي ــداع
األطفــال مرال ــز ا تحلــاز امله ــاجرين م ــن خــالل اس ــتيعا م أم ــالن بديلــة لال تحل ــاز .وأوض ـ
الوف ــد أ ــبكة أم ــالن ا تحل ــاز امله ــاجرين البل ــد و ــع لرقاب ــة مس ــتقلة م ــن قب ــل موع ــة م ــن
ا ي اتو سا لل أمن مظامل الكومنولث واللحلنة األس الية حلقو اإلنسا .
 -50وأ ــار الوف ـد إىل خطــة العمــل الوطنيــة ملكافحــة العــار بالبشــر والــر للف ـ ة 2019-2015و
وإىل أ أسـ اليا تللــد مــن جديــد التزامهــا سواصــلة ا هــود الــب تعــزز األطــر اإلقليميــة ملكافحــة ا حلــرة
العشـوائية والعــار بالبشــرو ســا لــل عمليــة بــاق بشـجم ريــب النــاف والعــار باأل ــملاص ومــا يتصــل
بذلل من جرائم ع وطنية.
 -51ور بــا ميارــار بتعيــن مفــوض قــو اإلنســا مــن أجــل تعزيــز احلقــو املدنيــة والسياســيةو
وباللتزا بتقليم الفحلوة بن ا نسن و صيم مبلغ  4.4بالين دولر ملساعدة األسر.
 -52وأ ـارت ناميبيـا إىل املبـادرات الراميـة إىل زســن أسـباب معيشـة الشـعوب األصـلية وأ ــادت
بادخال نظا من إعانة مالية لرعاية الطفل ونظا بكة أما الطفل.
 -53و حلعا هولندا أس اليا علو تـوفري التمويـل املناسـب ملبـادرات احلـد مـن العنـف ضـد املـرأةو
مع مال ظة أ املثليـن واملثليـات ومزدوجـي امليـل ا نسـي ومغـايرم ا ويـة ا نسـانية و ـاملي صـفات
ا نسن يتعرضو لتمييز فعلي قانو الزواج.
 -54وأ ــادت نيوزيلن ــدا بتع ــديل ق ــانو التميي ــز ا نس ــا و وأ ــارت إىل ض ــرورة تنفي ــذ مزي ــد م ــن
ال قو الشعوب األصلية واألقليات.
العمل
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 -55ور با نيكارا وا باجراء استفتاء دش الع اش بالشعوب األصلية

الدستور.

 -56وأ ــادت نيحلريي ــا بالش ـرالة الوطني ــة ملكافح ــة العنص ـرية وال ـ امد املتعلق ــة باأل ــملاص وم
اإلعاقةو و ثا أس اليا علو إجراء الستفتاء علو الدستور.
 -57وأعربــا النــرويد عــن القلــق بشــجم أ ـوال طــالي اللحلــوءو وأ ــارت إىل أ ارتفــاع معــدلت
سحلن أفراد الشعوب األصلية بشكل ري متناسب ل يزال من املسائل ات األمهية البالغة.
 -58ول ظا بالستا مـع القلـق تزايـد عـدد ـوادن العنـف ضـد املـرأة وارتفـاع معـدلت الفقـر
والتشردو وأاصة أوساط النساء واملسنن واألطفال.
 -59ور بــا بنمــا بنشــر خطــة العمــل الوطنيــة حلقــو اإلنســا
الثقافية ملكافحة العنصرية.

عــا 2012و وبسياســة التعدديــة

 -60ور بــا بــارا وام باعتمــاد قــانو للمســاواة بــن ا نســن وبالسياســات املتعلقــة باأل ــملاص
وم اإلعاقةو وأعربا عن قلقها إزاء الة املهاجرين والالج ن وطالي اللحلوء.
 -61وأقــرت بــريو بــا راز تقــد بشــجم سياســة التعدديــة الثقافيــة والســتفتاء املرتقــب علــو مســجملة
الع اش بالشعوب األصلية الدستور.
 -62و ــحلعا الفلبــن أس ـ اليا علــو مواصــلة معا ــة ـوا ل الشــعوب األصــلية ومحايــة قــو
املهاجرين وطالي اللحلوء عن طريق ابتكار بدائل لال تحلاز.
 -63وأعربا بولندا عن القلق إزاء الة أطفـال الشـعوب األصـليةو لكنهـا ر بـا بـا هود الراميـة
إىل لفالة ضمانات جديدة ملكافحة التمييز الدستور.
 -64وأ ارت ال تغال إىل ترابط وتآزر وتعاضد ايع قو اإلنسا .
 -65ور بــا اهوري ــة لوريــا باط ــار قــو اإلنس ــا
زسن قو الشعوب األصلية وطالي اللحلوء.

أس ـ الياو وأ ــارت إىل إمكانيــة مواص ــلة

 -66ور بــا اهوريــة مولــدوفا بــاإلجراءات الراميــة إىل معا ــة الظلــم الفــادس الــذم تعرضــا لــث
الشعوب األصلية املاضي وإزالة جوانب إجحاش معينة ل تزال تعا منها ىت امب .
 -67وأ ــار الزــاد الروســي إىل بــطء التقــد احملــرز تنفيــذ التوصــيات واق ـ س أ تنفــذ احلكومــة
الستفتاء املوعود بشجم الع اش بالشعوب األصلية الدستور.
 -68وأعربــا روانــدا عــن قلقهــا لســتمرار ا تحلــاز املهــاجرين وطــالي اللحلــوء واســتمرار التفــاوت
فرص صول تمعات الشعوب األصلية علو اخلدمات.
 -69ور ب ــا الس ــنغال بانش ــاء اللحلن ــة ال ملاني ــة املشـ ـ لة حلق ــو اإلنس ــا و وبسياس ــة التعددي ــة
الثقافية والشرالة الوطنية ملكافحة العنصرية.
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 -70وأ ــادت ص ـربيا بــا هود الراميــة إىل القوــاء علــو التمييــز ضــد الف ــات املهمشــة و ــحلعا
علو مواصلة ا هود الرامية إىل تعزيز املساواة بن ا نسن مكا العمل.
 -71وأ ــادت س ـرياليو بعــدد مــن سياســات قــو اإلنس ـا وأعربــا عــن قلقهــا لــورود إفــادات
عــن سارس ــة اإلع ــادة القس ـرية و ــق امله ــاجرين وطــالي اللحل ــوء وع ــن األ ـوال مرال ــز العتق ــال
اخلارج.
 -72وأ ــادت ســنغافورة بــا هود الراميــة إىل تعزيــز املســاواة بــن ا نســن و كــن امل ـرأة وبــالنهد
الشامل لالس اتيحلية الوطنية املتعلقة باإلعاقة.
 -73ور ب ــا س ــلوفاليا ب ــا هود الرامي ــة إىل العـ ـ اش بش ــعوب أسـ ـ اليا األص ــلية الدس ــتورو
و ددت علو ضرورة لفالة املساواة محاية قو األطفال مرالز ا تحلاز املهاجرين.
 -74وأثنــا ســلوفينيا علــو تر ــي أول سثلــة للشــعوب األصــلية احلكومــة وأعربــا عــن قلقهــا
لإلفادات الب وردت بشجم األ ـوال مرالـز معا ـة ـالت اللحلـوء اخلـارج و تـل ال تحلـاز
اإللزامي.
 -75وأعربا جنوب أفريقيا عن قلقهـا لسـتمرار عـد وجـود ضـمانة راسـملة لكفالـة عـد التمييـز
القوانن احلاليةو سا يلدم إىل استمرار التمييز العنصرم ضد الشعوب األصلية.
 -76وأ ــادت إس ــبانيا ب ــا هود املبذول ــةو وأاص ــة إع ــداد خط ــة عم ــل وطني ــة حلق ــو اإلنس ــا
وإصالس التشريعات املتعلقة بالتمييز ا نسا .
 -77واع فا سرم لنكا بالتحديات املرتبطة بتقدمي الرعاية للمهاجرين ومحاية قوقهم.
 -78ول ظــا الس ــويد أ أس ـ اليا ه ــي الدول ــة الو ي ــدة الع ــامل ال ــب تس ــتملد نظام ـا ملعا ــة
الت اللحلوء اخلارج ونظاما لال تحلاز اإللزامي وق طالي اللحلوء.
 -79أعربــا سويسـرا عــن اســتمرار قلقهــا بشــجم التشـريعات املتعلقــة باملهــاجرين وعمليــة تطبيقهــا.
وأعربا عن أسفها لرفة التوصية الب قدمتها هذا الصدد خالل دورة الستعراض األوىل.
 -80ور بــا طاجيكســتا بــاخلطوات املتملــذة ملنــع التعــذيب والعنــف والتمييــز امل ـرتبط ب ــالعمرو
ول ظا ا هود املبذولة عاه مكافحة العار بالبشر.
عمليــة الســتعراض .وأعربــا عــن أملهــا
 -81وأ ــادت تايلنــد باســتمرار إ ـرا اجملتمــع املــد
أ تواصل احلكومة تعزيز التعاو اإلقليمي بغية معا ة أزمة ا حلرة املتفاقمة.
 -82واستفسـ ــرت اهوريـ ــة مق ـ ــدونيا اليو وسـ ــالفية س ـ ــابقا عـ ــن الت ـ ــدابري املتملـ ــذة للح ـ ــد مـ ــن العن ـ ــف
ضد املرأةو وأاصة نساء الشعوب األصليةو وعن تنفيذ اس اتيحلية النهوض بالشعوب األصلية.
 -83وأ ــادت تيم ــور  -ليشـ ــب بالتق ــد احملـ ــرز بش ــجم تشـ ــكيل اللحلن ــة ال ملانيـ ــة املش ـ ـ لة حلقـ ــو
اإلنسا وبشجم التوصيات املتعلقة بذلر الشعوب األصلية بالسم الدستور.
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 -84وأ ــارت تريني ــداد وتوب ــا و إىل تعي ــن مف ــوض متف ــرأ حلق ــو اإلنس ــا وإىل اللت ـ ـزا بس ــد
الفحلوات فرص صول الشعوب األصلية علو خدمات الصحة والتعليم والعمالة.
 -85و حلعا تـون أسـ اليا علـو التصـديق علـو التفاقيـة الدوليـة حلمايـة ايـع األ ـملاص مـن
الختفــاء القس ــرم وال وتول ــول الختي ــارم لتفاقي ــة مناهوــة التع ــذيبو وعل ــو إص ــالس نظ ــا قو ــاء
األ دان واستعراض سياسة ا حلرة وتعزيز جهود مكافحة العنف العنصرم ومنعث.
 -86أ ــار وفــد أس ـ اليا إىل اســتمرار تنفيــذ الس ـ اتيحلية الوطنيــة املتعلقــة باإلعاقــة وإنشــاء النظــا
ال ــوط للت ــجممن ض ــد اإلعاق ــةو ال ــذم ص ــمم وي ــث ي ــوفر ال ــدعم م ــد احلي ــاة مل ــن يص ــابو باعاق ــة
جسيمة ودائمةو انب دعم من يقدمو م الرعاية.
 -87وألــد الوفــد للمنــدوبن تجمييــد بلــده حلــق األ ــملاص وم اإلعاقــة سارســة أهليــتهم القانونيــةو
وأقــر ب ـجملم قــد حيتــاجو بعــة احلــالت إىل املس ــاعدة مــن أجــل سارســة تلــل األهليــة .وفيمــا يتعل ــق
بـ ــالتعقيم القسـ ــرمو أ ـ ــار الوفـ ــد إىل عـ ــد إمكانيـ ــة تنفيـ ــذه دو موافقـ ــة الشـ ــملم املع ـ ـ و أو بـ ــا مـ ــن
احملكمة أو ل الوصايةو إ ا لا الشملم املع ري قادر علو إبداء موافقتث علو النحو الواجب.
 -88ورد الوفد علو التوصيات والشوا ل املتعلقة بـالعنف ضـد املـرأةو فقـد ـر ا ملوـمو خطـة
العمل الوطنية للحد مـن العنـف ضـد النسـاء واألطفـال للفـ ة  .2022-2010وقـد حملـة عامـة عـن
موعــة التــدابري املتعلقــة بســالمة املـرأةو الــب أُعلِــن عنهــا ــديثاو وعــن احلملــة الوطنيــة لتسـريع ا هــود
الرامية إىل احلد من العنف ضد املرأة.
 -89و ـ ــرس الوفـ ــد جهـ ــود أس ـ ـ اليا عـ ــاه تعزيـ ــز مشـ ــارلة امل ـ ـرأة القـ ــو العاملـ ــة ولفالـ ــة أمنهـ ــا
القتصــادمو وق ــد حمل ــة عام ــة ع ــن الس ــتثمارات الراميــة إىل زس ــن إمكاني ــة الوص ــول والق ــدرة عل ــو
ــال األعم ــال التحلاري ــة الص ــغرية ومس ــاعدة النس ــاء
زم ــل تك ــاليف رعاي ــة األطف ــال ودع ــم امل ـرأة
العاطالت عن العمل بغرض إعدادهن للتوتيف.
 -90وأ ـار الوفــد إىل التـزا بلــده بسـد الفحلــوة بــن ــعوب أسـ اليا األصــلية وبقيــة الســكا وم
األص ــول األخ ــر  .وق ــال إ احلكوم ــة ملتزم ــة ببن ــاء ـ ـرالة م ــع الش ــعوب األص ــلية وباستش ــار ا
الق ـ ـرارات ال ــب ت ــلثر عل ــو يا ــا .وأبل ــغ ع ــن إنش ــاء ــبكة إقليمي ــة جدي ــدة م ــن ــجملا أ تت ــي
للمسـلولن مكتـب رئيسـة الـوزراء إمكانيـة العمــل املبا ـر مـع تمعـات الشـعوب األصـلية وســكا
جزر مويق توري .
 -91ونــاقا الوفــد اس ـ اتيحلية النهــوض بالشــعوب األصــلية واملبــادرات الراميــة إىل زســن نتــائد
ـ ــالت التعل ــيم والصـ ــحة والعمال ــة وتـ ــوفري ف ــرص التنميـ ــة القتص ــادية لتلـ ــل الشـ ــعوب.
ا ه ــود
وخلـَّـم النتــائد األوليــة ألنشــطة زســن معــدلت اللتحــا باملــدارف املنــاطق النائيــة .وأوض ـ أ
احلكومـة تــوفر التمويـل للمبـادرات الــب تعــاش مبا ـرة معــدلت ســحلن أفـراد الشــعوب األصــليةو وتــوفر
قــدرالبــريا مــن التمويــل مــن أجــل تــوفري خــدمات ال اــة الشــفوية لتلــل الشــعوبو بغــرض مكافحــة
احلواجز اللغوية الب تواجهها فيما يتصل باملسائل القانونية و لو العدالة.
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 -92وأ ــادت ترلي ــا ب ــاللتزا ب ــالع اش بالس ــكا األص ــلين وس ــكا ج ــزر مو ــيق ت ــوري
الدســتورو و ــحلعا ا هــود الراميــة إىل القوــاء علــو العنــف ضــد املـرأةو وأعربــا عــن اســتمرار قلقهــا
بشجم قو املهاجرين.
 -93و ــحلعا أولراني ــا أسـ ـ اليا عل ــو التم تس ــل بتعه ــدا ا فيم ــا يتص ــل بتنفي ــذ التزاما ــا املتعلق ــة
وقو النساء واملسنن والالج ن وطالي اللحلوء.
 -94وأ ــارت اإلمــارات العربيــة املتحــدة إىل ورود إفــادات عــن سارســات التمييــز والعنص ـريةو ل ســيما
املرتبطة منها بكره اإلسال والب تستهدش الشعوب األصلية.
 -95و ـحلعا اململكـة املتحــدة ل يطانيـا العظمـو وأيرلنــدا الشـمالية كومـة أسـ اليا علـو العمــل
مــع تمعــات الشــعوب األصــلية مــن خــالل اس ـ اتيحلية النهــوض بتلــل الشــعوبو ور بــا بــاللتزا
بتنفيذ توصيات استعراض معايري العمل األمنية الدنيا.
 -96و ــحلعا الولي ــات املتح ــدة األمريكي ــة أس ـ ـ اليا عل ــو لفال ــة املعامل ــة اإلنس ــانية وال ـ ـ ا
لطــالي اللحلــوءو وأ ــارت إىل ـوا ل بعــة الشــعوب األصــلية أجـزاء أسـ اليا الغربيــة النائيــة بشــجم
توفري الدعم احلكومي جملتمعا م .ور با سحلموعة التدابري املتعلقة بالتصدم للعنف املنزق.
ــال احل ــد م ــن العن ــف ض ــد
 -97و ــحلعا أورو ـ ـوام أسـ ـ اليا عل ــو مواص ــلة عمله ــا ا ي ــد
النس ــاء واألطف ــال و ك ــن املـ ـرأة اقتص ــادي ا وتجمهيله ــا لت ــوق أدوار قيادي ــةو وأعرب ــا ع ــن أمله ــا أ
تصد أس اليا قريب ا علو ال وتولول الختيارم لتفاقية مناهوة التعذيب.
 -98وأ ــارت أوزبكســتا مــع الرتيــاس إىل اعت ـزا أس ـ اليا إج ـراء اســتفتاءو وإىل إصــالس القــانو
ا نائي واعتماد خطط عمل وطنية.
ــال قــو اإلنســا و
 -99وأعربــا فييــا نــا عــن تقــديرها لإليفــازات الــب زققــا مــلخرا
وأ ادت باحلوارات الثنائية الب أجراها البلد فيما يتعلق بتوفري املساعدة التقنية.
 -100ور با أفغانستا با هود الـب تبـذ ا أسـ اليا لتمكـن األ ـملاص وم اإلعاقـة مـن خـالل
النظا الوط للتجممن ضد اإلعاقة.
ــال ريــة التعبــري و ريــة الــدينو وبتعيــن مفــوض متفــرأ
 -101وأ ــادت ألبانيــا بالتقــد احملــرز
حلقو اإلنسا وا ـا تـدابري لكفالـة التعدديـة الثقافيـة .و ـحلعا علـو مواصـلة زسـن الـة قـو
اإلنسا للشعوب األصلية.
 -102ول ظــا ا زائــر اســتمرار الفحلــوة األجــور بــن ا نســن علــو الــر م مــن التــدابري املتملــذة
ال محاية قو املهاجرين وطالي اللحلوء.
لل الصددو و حلعا علو تكثيف ا هود
 -103وأ ــارت أنغــول إىل وجــود نظــا قــوم حلمايــة قــو اإلنســا بلــد متعــدد الثقافــات مثــل
أس ـ الياو يــث توجــد هي ــات ليــة معنيــة سكافحــة التمييــز وتعزيــز تكــافل الفــرص ايــع وليا ــا
وأقاليمها.
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 -104وأ ــادت األرجنتــن ببــدء تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة الثانيــة للحــد مــن العنــف ضــد النســاء واألطفــالو
وأ ارت إىل بذل ا هود من أجل توفري الدعم لف ات السكا اململتلفة.
 -105وســلطا أرمينيــا الوــوء علــو مشــارلة أس ـ اليا جهــود الوقايــة مــن ارتكــاب ج ـرائم ضــد
اإلنسانية .ور با باعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة العار بالبشر والر .
 -106ور بــا أ ربيحلــا أطــة العمــل الوطنيــة حلقــو اإلنســا وإنشــاء قاعــدة بيانــات عامــة علــو
اإلن نا للتوصيات املقدمة من ليات األمم املتحدة حلقو اإلنسا .
 -107وأعربــا البح ـرين عــن القلــق بش ـجم اإلفــادات املتعلقــة والــة الالج ــن وطــالي اللحلــوء و رمــالم
من قوقهمو وعد بذل جهود ل ا قو الشعوب األصلية واأل ملاص وم اإلعاقة.
 -108وأ ــادت ب ــنغالديا بالس ــتحقاقات الوـ ـريبية لسس ــرة وسش ــارلة أسـ ـ اليا مب ــادرة نانس ــن
املتعلقــة بكفالــة قــو األ ــملاص املشــردين ع ـ احلــدود الدوليــة .وأعربــا عــن قلقهــا ملــا يــرد مــن
إفادات عن سارسات التمييز والعنصرية.
 -109وأعربــا بــيالروف عــن قلقهــا بشــجم الوضــع ــري املرضــي للم ـرأة
والعنف املنزق وعد امتثال سياسة ا حلرة إىل املعايري الدولية.

احليــاة السياســية واملهنيــة

 -110و ـ ـ ــحلعا ب ـ ـ ــنن عل ـ ـ ــو مواص ـ ـ ــلة تنفي ـ ـ ــذ اإلط ـ ـ ــار ال ـ ـ ــوط حلماي ـ ـ ــة األطف ـ ـ ــال
للف ة .2020-2009
 -111وأ ــادت بوت ــا سس ــامهة أسـ ـ اليا
وبوجود إطار وط قوم حلماية األطفال.

أسـ ـ ـ ـ اليا

جه ــود دع ــم ق ــو اإلنس ــا عل ــو الص ــعيد ال ــدوقو

 -112وأ ادت دولة بوليفيا املتعددة القوميات بالتقد احملرز منذ الستعراض األول.
 -113وأ ــادت بوتس ـوانا بتــدابري التصــدم لالعــار بالبشــر والعنــف املنــزقو وأ ــارت إىل اإلفــادات
املتعلقة باأل كا القوائية اإللزامية الب تلثر بشكل ري متناسب علو الشعوب األصلية.
 -114وأ ــارت ال ازي ــل إىل ت ــدهور معامل ــة الالج ــن وط ــالي اللحل ــوءو و ــحلعا عل ــو تكثي ــف
ا هود للقواء علو الفقر وفق ا خلطة التنمية املستدامة لعا .2030
 -115ور ب ــا لن ــدا بالس ـ ـ اتيحلية الوطني ــة املتعلق ــة باإلعاق ــة و ــحلعا احلكوم ــة عل ــو مواص ــلة
العمل للحد من صدور أ كا ري متناسبة بالسحلن علو أفراد الشعوب األصلية.
 -116وأ ــادت تشــاد بالتقــد الــذم أ رزتــث أس ـ اليا ــالت احلقــو املدنيــة والسياســيةو ولــذلل
احلقــو القتصــادية والجتماعيــة والثقافيــةو ول ســيما التقــد عــاه زقيــق املســاواة بــن ا نســن ولفالــة
قو األ ملاص وم اإلعاقة واألطفال.
 -117وأعربــا ــيلي عــن التقــدير للدراســات الــب أجريــا بشــجم التصــديق علــو الصــكو الدوليــة
ال تعزيز قو الشعوب األصلية ومحايتها.
حلقو اإلنسا و وبالتقد احملرز
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ــالت ــلو الشــعوب األصــلية واملســاواة بــن
 -118ور بــا الصــن بتعزيــز ا هــود املبذولــة
ا نسن ومحاية األ ملاص وم اإلعاقة واللتزا سواصلة تقدمي املساعدة لالج ن وطالي اللحلوء.
 -119وأ ــارت لولومبيــا إىل اعتمــاد سياســات وطنيــة ملكافحــة العنص ـرية والعــار بالبشــرو وباقامــة
نظا وط للتجممن ضد اإلعاقة.
ـ ــال قـ ــو امل ـ ـرأةو وأعربـ ــا عـ ــن القلـ ــق بشـ ــجم
 -120واع فـ ــا لوسـ ــتاريكا بالتقـ ــد احملـ ــرز
الدعاءات املتعلقة والة املسـنن دور اإليـواء وا تحلـازهم ألجـل ـري مسـموو وسمارسـات التمييـز
ضد الشعوب األصلية.
 -121وأ ــارت لرواتيــا إىل ا ــا لثــري مــن اإلجـراءات اإلةابيــة وتســاءلا عــن ا ــا خطـوات لرفــع
احلد األدىن لسن املسلولية ا نائية والكف عن ا تحلاز األطفال مرافق الكبار.
 -122ول ظا لوبـا ارتفـاع نسـبة أفـراد الشـعوب األصـلية السـحلو و والسـتملدا املفـرط للقـوة
مــن قبــل الشــرطةو مشــرية إىل أنــث ينبغــي أ تلخــذ العتبــار الش ـوا ل الــب أعربــا عنهــا مفوضــية
لو الالج ن بشجم تعامل أس اليا مع املهاجرين القادمن عن طريق البحر.
 -123وأعربا ا مهورية التشيكية عن تقديرها للرد علو بعة األس لة الب قدمتها مسبق ا.
 -124وأعربــا اهوريــة لوريــا الشــعبية الد قراطيــة عــن اســتمرار قلقهــا بشــجم سارســات إســاءة املعاملــة
املبلغ عنها من الالج ن وطالي اللحلوءو وانتهالات قو عوب أس اليا األصلية.
 -125ول ظــا الــدارر أ أسـ اليا مل تصــد بعــد علــو ال وتولــول الختيــارم لتفاقيــة مناهوــة
التعذيب.
 -126ور ب ــا إلـ ـوادور باإلص ــالس الدس ــتورم املقـ ـ س م ــن ال مل ــا بغ ــرض إدراج ِل ــر الش ــعوب
األصلية األس الية فيثو وبالتعديالت القانونية لعا  2010بشجم

ظر التعذيب وعقوبة اإلعدا .

 -127وتن ــاول وف ــد أسـ ـ اليا مس ــجملة ق ــو املس ــننو مش ــريا إىل ت ــوفري محاي ــة قانوني ــة قوي ــة لتل ــل
ـالت احليـاة العامـةو سـا لـل السـكن والتعلـيم
احلقو وإىل ظر التمييز علـو أسـاف العمـر
والعمالة وتوفري السلع واخلدمات.
 -128وناقا الوفد التـزا أسـ اليا سعا ـة العوائـق الـب زـول دو املشـارلة
املفــوض املع ـ بــالتمييز علــو أســاف الســن والســفري املع ـ بعمالــة الرا ــدين
علو أساف السن والفوائد التحلارية لتوتيف العمال األل سنا.

القـو العاملـةو ودور
رفــع التوعيــة بــالتمييز

 -129ورد الوفــد علــو التوصــيات املتعلقــة بامليــل ا نســي وا ويــة ا نســانية ومحــل صــفات ا نســنو
فجم ــار إىل الت ـ ـزا احلكومـ ــة بـ ــاجراء اسـ ــتفتاء بشـ ــجم املسـ ــاواة الـ ــزواج عقـ ــب النتملابـ ــات املقبلـ ــة.
وأوض ـ ـ أ أس ـ ـ اليا ق ــد ع ــدلاو ع ــا 2013و الق ــانو املتعل ــق ب ــالتمييز ا نس ــا بغي ــة ت ــوفري
احلماية من التمييز ري املشـروع علـو أسـاف امليـل ا نسـي وا ويـة ا نسـانية ومحـل صـفات ا نسـن.
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و لــر الوفــد أ اإلعفــاءات امللقتــة مــن هــذه الق ـوانن ا ديــدةو املمنو ــة بغــرض تســهيل إدخــال أيــة
تعديالت لزمة علو قوانن الوليات واألقاليمو لن دَّد بعد  31وز/يوليث .2016
 -130وأ ـار الوفــد إىل أ أسـ اليا تشــحلع األعمــال التحلاريــة علــو تطبيــق املبــادت التوجيهيــة بشــجم
األعم ــال التحلاري ــة و ق ــو اإلنس ــا أنش ــطتها .وتش ــحلع عل ــو إجـ ـراء مناقش ــات يقوده ــا قط ــاع
الصناعات بشـجم تنفيـذ تلـل املبـادت التوجيهيـة .وتنظـر احلكومـة مـا كـن أ تقـو بـث لـدعم هـذا
ال ــدور .وتوج ــد بالفع ــل قـ ـوانن لي ــة ــاملة تتعل ــق سكافح ــة التميي ــز واخلصوص ــية وت ــروش العم ــل
وا رائم ا نائية عن سوء السلو ا سيمو مثل العمل القسرم والر والتعذيب.
 -131وتطــر الوفــد إىل العنص ـرية والتعدديــة الثقافيــةو فجموض ـ دور املفــوض املتفــرأ املع ـ بــالتمييز
العنصــرم تعزيــز التنــا م الجتمــاعي وقــدرة اجملتمعــات احملليــة علــو التكيــفو ويشــمل لــل احلملــة
الناجحــة زــا ــعار "العنص ـرية تقــف عنــدم هنــا" .وأ ــار الوفــد إىل سياســة التعدديــة الثقافيــة
فــرص الوصــول والتكــافلو الــب تقــر بواجــب اإلدارات والولــالت احلكوميــة عــاه تــوفري فــرص متكاف ــة
للحصول علو اخلدمات بغة النظر عن اخللفية الثقافية أو اللغوية للعمالء.
 -132ورد الوف ــد عل ــو التعليق ــات بش ــجم األطف ــال إط ــار نظ ــا العدال ــة ا نائي ــة فجموضـ ـ أ احل ــد
األدىن لســن املســلولية ا نائيــة أسـ اليا هــو  10ســنوات .ــري أ تطبيــق مبــدأ الوــما املتعلــق بقــدرة
الشـملم علـو ا ـا قـرار ت تـب عليـث مسـلولية جنائيـة  doli incapaxعلـو الف ـة العمريـة  14-10ســنة
يكفـل النتقــال التـدرةي إىل زمــل املسـلولية ا نائيــة الكاملــة .ول تطبـق العقوبــات الـدنيا اإللزاميــة علــو
ا ـرائم الــب يرتكبهــا األطفــال وفق ـ ا للقــانو الزــادمو و ــىت الوليــات واألقــاليم الــب تصــدر فيهــا
دود ضيقة جدا.
أ كا إلزامية فهي ل تطبق علو األطفال إل
 -133وفيم ـ ــا يتعل ـ ــق ببواع ـ ــث القل ـ ــق بشـ ـ ـجم معامل ـ ــة الس ـ ــحلناءو تق ـ ــد الولي ـ ــات واألق ـ ــاليم األسـ ـ ـ الية
اخلــدمات اإلصــال ية علــو قــو يتســق مــع املبــادت التوجيهيــة املو ــدة للملــدمات اإلصــال ية أس ـ الياو
الب تتسق ملها مع املعايري املقبولة دولي او مثل القواعد النمو جية الدنيا ملعاملة السحلناء.
 -134و اخلتــا و ــكر الوفــد ايــع الوفــود علــو تعليقا ــا وأس ـ لتها وتوصــيا ا البنــاءة واملوزونــة.
وأعرب الوفد عن تقديره ملشارلة اجملتمع املد الفعالةو مشريا إىل استمرار عملية التشاور.
 -135وأع ــرب ع ــن أمل ــث أ تثب ــا اس ــتحلابات أسـ ـ اليا املس ــتقبلية للتوص ــيات م ــد رص ــها
علـو اللتـزا باســتمرار التفاعـل مــع السـتعراض الــدورم الشـاملو ومــع ليـات قــو اإلنسـا بصــفة
عامةو والتزامها وماية قو اإلنسا وتعزيزها أس الياو و املنطقة والعامل بجمسره.
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ثاني ا -االستنتاجات

والتوصيات**

 -136ستتتعيد أستتتراليا دراستتة التوصتتيات التاليتتة وتقتتده التتردود عليمتتا ،تتي الوق ت المناستتب
علت ت أال يتجت تتاوق موعت تتد تق تتديمما تت تتاريد انعقت تتاد الت تتدورة الحادي تتة والثالثت تتين لمجلت تتس حقت تتوق
اإلنسان المقرر عقدها ،ي آذار/مارس :2016
 1-136التصديق عل الصكوك الدولية لحقتوق اإلنستان التتي ليست ر،تا ،يمتا
وكفالة انسجاه إ ار عملما القانوني الدولي مع التزاماتما الدولية (ترينيداد وتوباغو)؛
 2-136النظر ،ي التصديق عل اتفاقيات حقوق اإلنستان التتي ليست
بعد (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
3-136
(غانا)؛

ر،تا ،يمتا

النظر ،ي التصديق عل البروتوكول االختيتاري التفاقيتة مناه تة التعت يب

 4-136النظتتر بايجابي تتة ،تتي التص تتديق عل ت البروتوك تتول االختيتتاري التفاقي تتة مناه تتة
التع يب (بيرو)؛
 5-136اتخ تتاذ مزي تتد م تتن الخا تتوات نح تتو التص تتديق علت ت البروتوك تتول االختي تتاري
التفاقية مناه ة التع يب (أوكرانيا)؛
 6-136الشت تتروع ،ت تتي إج ت تراءات االن ت تتماه إل ت ت البروتوكت تتول االختيت تتاري التفاقيت تتة
مناه ة التع يب (صربيا)؛
7-136

التصديق عل البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب (إستونيا)؛

8-136

التصديق عل البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب (جورجيا)؛

9-136

التصديق عل البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب (إيااليا)؛

 10-136التصديق عل البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب (ليتوانيا)؛
 11-136التصديق عل البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب (لكسمبرغ)؛
 12-136التصتتديق عل ت البروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة مناه تتة التع ت يب (الجبتتل
األسود)؛
 13-136التصديق عل البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب (باراغواي)؛
 14-136التصديق عل البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب (سويسرا)؛
 15-136التصت ت تتديق عل ت ت ت البروتوكت ت تتول االختيت ت تتاري التفاقيت ت تتة مناه ت ت تتة التع ت ت ت يب
(جممورية مقدونيا اليوغوسال،ية سابقا)؛
** مل ةر زرير الستنتاجات والتوصيات.
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 16-136التصديق عل البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب (تركيا)؛
 17-136التصديق عل البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب (ألبانيا)؛
 18-136التصديق عل البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب (أذربيجان)؛
 19-136التصديق عل البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب (بنين)؛
 20-136التصتتديق عل ت البروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة مناه تتة التع ت يب تما تتي ا
مع االلتزاه ال ي تعمدت بت أستتراليا ،تي التدورة الستابقة لالستتعراض التدوري الشتامل
(،رنسا)؛
 21-136اإلس ت تراع ،ت تتي التصت تتديق عل ت ت البروتوكت تتول االختيت تتاري التفاقيت تتة مناه ت تتة
التع يب وإنشاء آلية وقائية و نية ألماكن االحتجاق (جممورية مولدو،ا)؛
 22-136التص تتديق علت ت البروتوك تتول االختي تتاري التفاقي تتة مناه تتة التعت ت يب دون
مزيد من التأخير عل النحو الموص ب من قبل (الدانمرك)؛
 23-136التصتتديق عل ت البروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة مناه تتة التع ت يب وتنفي ت
بفعالية قبل دورة االستعراض الدوري الشامل المقبلة (الجممورية التشيكية)؛
 24-136التصتتديق عل ت البروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة مناه تتة التع ت يب وإنشتتاء
آلية وقائية و نية (نيوقيلندا)؛
 25-136التصديق عل البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب ( يلي)؛
 26-136اإلسراع ،ي عملية التصديق علت البروتوكتول االختيتاري التفاقيتة مناه تة
التع يب من أجل إتاحة إمكانية التعجيل بانشاء آلية وقائية و نية (هنغاريا)؛
 27-136اإلس ت تراع ،ت تتي التصت تتديق عل ت ت البروتوكت تتول االختيت تتاري التفاقيت تتة مناه ت تتة
التع يب وإنشاء آلية وقائية و نية (السويد)؛
 28-136تس ت تريع عمليت تتة المشت تتاورات الجاريت تتة بشت تتأن التصت تتديق عل ت ت البروتوكت تتول
االختيتتاري التفاقيتتة مناه تتة التع ت يب عل ت أمتتل أن يصتتدق البلتتد عل ت ذل ت الص ت
الماه بغية حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها (موقامبيق)؛
 29-136تكثيتتف الجمتتود متتن أجتتل التصتتديق عل ت البروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة
مناه ة التع يب (الفلبين)؛
 30-136التص تتديق علت ت البروتوك تتول االختي تتاري الملح تتق بالعم تتد ال تتدولي الخ تتا
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا،ية (إيااليا)؛
 31-136التص تتديق علت ت البروتوك تتول االختي تتاري الملح تتق بالعم تتد ال تتدولي الخ تتا
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا،ية (البرتغال)؛
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 32-136التص تتديق علت ت البروتوك تتول االختي تتاري الملح تتق بالعم تتد ال تتدولي الخ تتا
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا،ية (أوروغواي)؛
 33-136التص تتديق علت ت البروتوك تتول االختي تتاري الملح تتق بالعم تتد ال تتدولي الخ تتا
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا،ية (ألبانيا)؛
 34-136التص تتديق علت ت البروتوك تتول االختي تتاري التفاقي تتة حق تتوق الاف تتل المتعل تتق
باجراء تقديم البالغات (إيااليا)؛
 35-136التص تتديق علت ت البروتوك تتول االختي تتاري التفاقي تتة حق تتوق الاف تتل المتعل تتق
باجراء تقديم البالغات (الجبل األسود)؛
 36-136النظتتر ،تتي التصتتديق علت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتال
المماجرين وأ،راد أسرهم (المكسي )؛
 37-136النظتتر ،تتي التصتتديق علت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتال
المماجرين وأ،راد أسرهم (الجزائر)؛
 38-136النظتتر ،تتي التصتتديق علت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتال
المماجرين وأ،راد أسرهم (غانا)؛
 39-136النظتتر ،تتي التصتتديق علت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتال
المماجرين وأ،راد أسرهم (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 40-136توقيتتع االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتال الممتتاجرين وأ ،تراد
أسرهم والتصديق عليما (تركيا)؛
 41-136االن تتماه إلت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتال الممتتاجرين
وأ،راد أسرهم (سري النكا)؛
 42-136التصديق علت االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال الممتاجرين
وأ،راد أسرهم (مصر)؛
 43-136التصديق علت االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال الممتاجرين
وأ،راد أسرهم (هندوراس)؛
 44-136التصديق علت االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال الممتاجرين
وأ،راد أسرهم (إندونيسيا)؛
 45-136التصديق علت االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال الممتاجرين
وأ،راد أسرهم (السنغال)؛
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 46-136التصديق علت االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال الممتاجرين
وأ،راد أسرهم (سيراليون)؛
 47-136التصديق علت االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال الممتاجرين
وأ،راد أسرهم (البحرين)؛
 48-136التصديق علت االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال الممتاجرين
وأ،راد أسرهم (بنن)؛
 49-136التصديق علت االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال الممتاجرين
وأ،راد أسرهم وتابيقما دون تأخير ( يلي)؛
 50-136النظتتر ،تتي التصتتديق علت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األ تتخا
االختفاء القسري (غانا)؛

متتن

 51-136التصتتديق عل ت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األ تتخا
القسري (اليابان)؛

متتن االختفتتاء

 52-136التصتتديق عل ت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األ تتخا
القسري (سيراليون)؛

متتن االختفتتاء

 53-136االن تتماه إل ت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األ تتخا
القسري واالعتراف باختصا اللجنة (أوروغواي)؛

متتن االختفتتاء

 54-136التصتتديق عل ت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األ تتخا
القسري (كوبا)؛

متتن االختفتتاء

 55-136النظتتر ،تتي التصتتديق عل ت تعتتديالت نظتتاه رومتتا األساستتي للمحكمتتة الجنائيتتة
الدولية التي اعتمدت ،ي كمباال أوغندا ،ي عاه ( 2010غانا)؛
 56-136التصتتديق علت اتفاقيتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة رقتتم  138بشتتأن الحتتد األدنت
لسن العمل (أوقبكستان)؛
 57-136التصديق عل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ( 169يلي)؛
 58-136مواصتتلة جمودهتتا عل ت الصتتعيد التتدولي تجتتا منتتع ارتكتتا ج ترائم ضتتد
اإلنسانية (أرمينيا)؛
 59-136ستتحب تحفظم تتا علت ت الم تتادة (4أ) م تتن االتفاقي تتة الدولي تتة للق تتاء علت ت
جميع أ كال التمييز العنصري (جنو أ،ريقيا)؛
 60-136تقديم التقارير المتأخرة إل لجنتة الق تاء علت التمييتز العنصتري واللجنتة
المعنيتتة بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقا،يتتة واللجنتتة المعنيتتة بحقتتوق اإلنستتان
واللجنة المعنية بالق اء عل التمييز ضد المرأة (سيراليون)؛
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 61-136تنفي التوصيات الصادرة عن لجنة مناه ة التع يب (تيمور  -ليشتي)؛
 62-136اتختتاذ تتتدابير عاجلتتة لتنفي ت توصتتيات مفوضتتية حق توق اإلنستتان وهيتتتات
معاهتتدات األمتتم المتحتتدة لحقتتوق اإلنستتان واإلج تراءات الخاصتتة ،يمتتا يتعلتتق باتتالبي
اللجوء والمماجرين غير الشرعيين (بيالروس)؛
 63-136التعت تتاون التت تتاه مت تتع اإلج ت تراءات الخاصت تتة لمجلت تتس حقت تتوق اإلنست تتان وكفالت تتة
إمكانيتتة الوصتتول والتواصتتل دون عوائتتق للجميتتع متتع األمتتم المتحتتدة وممثليمتتا وآلياتمتتا
ويشمل ذل منع التعرض لالنتقاه وكفالة تو،ير الحماية الكا،ية من (أيرلندا)؛
 64-136تحليل إمكانية إنشاء نظاه لمتابعة التوصيات الدولية (باراغواي)؛
 65-136توستتيع ناتتاق واليتتة اللجنتتة البرلمانيتتة المشتتتركة لحقتتوق اإلنستتان لتشتتمل
النظتتر واإل تراف المحلتتي علت تنفيت التوصتتيات الصتتادرة عتتن آليتتات األمتتم المتحتتدة
لحقوق اإلنسان (المملكة المتحدة لبرياانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 66-136إ تراك المجتمتتع المتتدني بشتتكل لصتتيق ،تتي متابعتتة توصتتيات مجلتتس حقتتوق
اإلنسان (ترينيداد وتوباغو)؛
 67-136إعتتادة النظتتر ،تتي ق ترار خفتتل تمويتتل اللجنتتة األستتترالية لحقتتوق اإلنستتان
من أجل كفالة استقالل و،عالية عملما (هنغاريا)؛
 68-136إجراء تقيتيم لخاتا العمتل المتعلقتة بحقتوق اإلنستان وكفالتة ،عاليتمتا ،تي
الممارسة العملية (بيالروس)؛
 69-136إعداد خاة عمل و نيتة تاملة لتحديتد المستاوليات والمعتالم والما ترات
لقياس التقده المحرق (بنما)؛
 70-136توحيتتد الجمتتود الو نيتتة ،تتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان متتن ختتالل ستتن قتتانون
اتحادي لحقوق اإلنسان وتنشيا خاة العمل الو نية لحقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛
 71-136دمتتا التزاماتمتتا الدوليتتة ،تتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان بالكامتتل ،تتي القتتوانين
المحلية عتن ريتق ستن قتانون اتحتادي تامل لحقتوق اإلنستان وكفالتة إمكانيتة تابيقت
عبر الجماق الق ائي (آيسلندا)؛
 72-136دما االلتزامات الدولية لحقتوق اإلنستان ،تي القتانون المحلتي متن ختالل
سن قانون امل لحقوق اإلنسان عل المستوى االتحادي (تركيا)؛
 73-136النظتتر ،تتي وضتتع قتتانون تتامل لحقتتوق اإلنستتان عل ت النحتتو الموص ت ب ت
من قبل اللجنة االستشارية الو نية المعنية بحقوق اإلنسان (كندا)؛
 74-136الم تتي قتتدم ا بجموده تتا تجتتا االعتت تراف بشتتعو أس تتتراليا األصتتلية  ،تتي
الدستور باعتبارهم سكان البلد األوائل (جورجيا)؛
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 75-136مواصت تتلة جمودهت تتا الجاريت تتة مت تتن أجت تتل تعزيت تتز حقت تتوق الشت تتعو األصت تتلية
وحمايتمتتا متتن ختتالل القتتانون والممارستتة بوستتائل تشتتمل االعت تراف بمتتا ،تتي الدستتتور
(سري النكا)؛
 76-136تنفي ت إج تراء االعت تراف بستتكان أستتتراليا األصتتليين ،تتي الدستتتور ومواصتتلة
بت ل الجمتود متتن أجتل التنفيت الكامتل الستتراتيجية النمتتوض بمتم وكفالتتة حصتولمم علت
خدمات صحية وتعليمية و،ر عمالة مناسبة (جممورية كوريا)؛
 77-136تنفي ت التوصتتيات الصتتادرة عتتن المقتترر الختتا
األصلية (كوستاريكا)؛

المعنتتي بحقتتوق الشتتعو

 78-136االستمرار ،ي تشجيع احتراه حقوق الشعو األصلية وتعزيزها (جيبوتي)؛
 79-136مواصلة جمودها ل تمان إعمتال حقتوق اإلنستان الخاصتة بالشتعو األصتلية
(الكرسي الرسولي)؛
 80-136العمل من أجل ضتمان االحتتراه الكامتل لحقتوق اإلنستان الخاصتة بالشتعو
األصلية ومواصلة المشاورات الجاريتة متع تلت الشتعو بصتورة جديتة ،يمتا يتعلتق بتنفيت
القانون المعنون "نحو مستقبل أ ،ل" (البحرين)؛
 81-136تعزي تتز الت تتدابير الرامي تتة إلت ت الق تتاء علت ت التميي تتز ض تتد أ،ت تراد الش تتعو
األصلية (،رنسا)؛
 82-136كفالتتة اتستتاق التشتريعات المتعلقتتة بتتاالعتراف بحقتتوق الشتتعو األصتتلية متتع
االتفاقيتتة الدوليتتة للق تتاء عل ت جميتتع أ تتكال التمييتتز العنصتتري عل ت جميتتع المستتتويات
(هندوراس)؛
 83-136تنقتتيا القتوانين والسياستتات الو نيتتة واإلقليميتتة والمحليتتة المتعلقتتة بتتاالعتراف
الكامتتل بحقتتوق الشتتعو األصتتلية وحمايتمتتا ،تتي التش تريعات المحليتتة بشتتكل موحتتد ،تتي
جميع أنحاء البلد (كوبا)؛
 84-136االلتزاه باعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعو األصلية (السنغال)؛
 85-136وض تتع اس تتتراتيجية و ني تتة لتنفيت ت إع تتالن األم تتم المتح تتدة بش تتأن حق تتوق
الشتتعو األصتتلية ،تتي تراكة متتع الستتكان األصتتليين وستتكان جتتزر م تتيق تتتوريس
وكفالة االعتراف بسكان أستراليا األصليين ،ي الدستور (إستونيا)؛
 86-136وضع استراتيجية و نية لتنفي إعالن األمم المتحدة بشتأن حقتوق الشتعو
األصلية ،ي راكة مع مجتمعات تل الشعو (هنغاريا)؛
 87-136مواص تتلة دع تتم الماسس تتات المحلي تتة الت تتي تكف تتل تماست ت المجتمع تتات
المحلية مثل الماتمر الو ني لسكان أستراليا األوائل (بيرو)؛
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 88-136اتختتاذ التتتدابير الالقمتتة لكفالتتة التشتتاور متتع الشتتعو األصتتلية وإ تراكما
،ي عمليات وضع السياسات العامة التي تممما (باراغواي)؛
 89-136كفالتة التشتتارو بشتكل مناستتب متع الشتتعو األصتلية ،تتي صتياغة السياستتات
التي تاثر عليما (المند)؛
 90-136اتخ تتاذ جمي تتع الت تتدابير الالقم تتة لكفال تتة الحص تتول علت ت موا،ق تتة الس تتكان
األصليين وسكان جزر م تيق تتوريس علت وضتع السياستات والبتراما التتي تتاثر علت
مجتمعاتمم وعل مستقبلمم وتنفي ها (ناميبيا)؛
 91-136كفالتتة التشتتاور م تتع الشتتعو األص تتلية عنتتد النظتتر  ،تتي جتتدوى استتتمرار
المجتمع تتات المحلي تتة النائي تتة والتأك تتد م تتن أن المت تتأثرين ب تتاغالق تلت ت المجتمع تتات
يحصتتلون عل ت دعتتم انتقتتالي ويستتتايعون الوصتتول بتتدون عوائتتق إل ت أرض أستتال،مم
(الواليات المتحدة األمريكية)؛
 92-136تنفي ت ت السياست تتات الموجمت تتة لتنميت تتة المجتمعت تتات النائيت تتة وضت تتمان تمتت تتع
الشتتعو األصتتلية التتتي ترغتتب ،تتي البقتتاء ،تتي أراضتتيما األصتتلية بتتالحقوق االقتصتتادية
واالجتماعية والثقا،ية الكاملة (المكسي )؛
 93-136مواصتتلة العمتتل متتن أجتتل ستتد الفج توات القائمتتة ،تتي مجتتال حمايتتة حقتتوق
اإلنستتان وتعزيتتز ر،تتا الشتتعو األصتتلية متتن أجتتل تحقيتتق التنميتتة االقتصتتادية واالجتماعيتتة
المستدامة (تايلند)؛
 94-136مواصتتلة الجمتتود الجاريتتة متتن أجتتل ستتد الفجتتوات ،تتي الفتتر بتتين ستتكان
أستراليا األصليين وسكانما المنحدرين من أصول أخرى (إيااليا)؛
 95-136تنفي ت توص تتيات الم تتاتمر ال تتدولي للس تتكان والتنمي تتة وبرنتتاما عملت ت م تتن
أجل سد الفجوة بين عو أستتراليا األصتلية وستكانما المنحتدرين متن أصتول أخترى
،ي مجاالت الصحة والتعليم واإلسكان والعمالة (كندا)؛
 96-136مواصتتلة الجم تود الراميتتة إل ت ستتد الفجتتوة ،تتي الفتتر وإنجتتاقات الحيتتاة
بتتين تتعو أستتتراليا األصتتلية وستتكانما المنحتتدرين متتن أصتتول أختترى و،ق تا للحملتتة
المعنية بسد الفجوة وتقريرها المتعلق بالتقده واألولويات لعاه ( 2015كرواتيا)؛
 97-136مواصتلة التقتده علت ريتق تنفيت استتراتيجية النمتوض بالشتعو األصتلية
وتشجيع منحما ،رصا أ ،ل ،ي مجاالت التعليم والصحة والعمالة (كولومبيا)؛
 98-136مواصت تتلة جمودهت تتا تجت تتا ست تتد الفجت تتوة بت تتين ت تتعو أست تتتراليا األصت تتلية
وستتكانما المنحتتدرين متتن أصتتول أختترى ،تتي مجتتاالت الصتتحة والتعلتتيم و،تتر العمالتتة
والوصول إل العدالة (ماليزيا)؛
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 99-136بت ت ل مزي تتد م تتن الجم تتود لحماي تتة حق تتوق اإلنس تتان الخاص تتة بالش تتعو
األصلية وتعزيزها بمتا ،تي ذلت اتختاذ تتدابير لمعالجتة انتشتار الفقتر ،تي أوستا تلت
الشعو (اليابان)؛
 100-136اتخ تتاذ ت تتدابير تشت تريعية وعملي تتة ،عال تتة لت تتو،ير حماي تتة تتاملة للحق تتوق
المدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقا،ية للشعو األصلية وتعزيزها (أوقبكستان)؛
 101-136إقالتتة الف تتوارق ،تتي حص تتول أ فتتال الس تتكان األصتتليين وأ ف تتال س تتكان
ج تتزر م تتيق ت تتوريس وأس تترهم علت ت الخ تتدمات وبخاص تتة م تتن خ تتالل مراجع تتة عملي تتة
تستتجيل المواليتتد ،تتي أستتتراليا متتن أجتتل ضتتمان تستتجيل جميتتع األ فتتال عنتتد التتوالدة
(بولندا)؛
 102-136مواصتتلة تكثيتتف الجمتتود لتعزيتتز سياستتة عتتده التمييتتز العنصتتري وتتتو،ير
الحماية وعل وج التحديد التأكد متن أن أ فتال الستكان األصتليين يحصتلون علت
خدمات تسجيل المواليد (تيمور  -ليشتي)؛
 103-136تكثيتتف الجمتتود لمعالجتتة عتتده المستتاواة االقتصتتادية واالجتماعيتتة التتتي
تاثر عل الشعو األصلية (لكسمبرغ)؛
 104-136كفال ت تتة مس ت تتاواة مجتمع ت تتات الس ت تتكان األص ت تتليين والش ت تتعو األص ت تتلية
األختترى ،تتي الحصتتول عل ت الختتدمات بمتتا ،تتي ذل ت ستتبل االنتصتتاف الق تتائية ،تتي
حاالت التمييز والممارسات العنصرية (رواندا)؛
 105-136مواصتتلة تعزيتتز آليتتات حصتتول أ فتتال الستتكان األصتتليين وستتكان جتتزر
م يق توريس عل الخدمات االجتماعية (تيمور  -ليشتي)؛
 106-136اتخاذ تتدابير تشتريعية تكفتل استتمرار ضتمان مستاواة الشتعو األصتلية
،ي الحقوق والمعاملة من أجل كفالة التماس الو ني والوئاه االجتماعي (أنغوال)؛
 107-136اتختتاذ تتتدابير ،وريتتة تكفتتل حصتتول الشتتعو األصتتلية ،تتي أستتتراليا علت
الخدمات الصحية وخدمات التعليم و،ر العمالة الكاملة (ملديف)؛
 108-136مواصتتلة تعزيتتز التتتدابير الراميتتة إل ت معالجتتة أوج ت التفتتاوت ،تتي حصتتول
أ فال الستكان األصتليين وستكان الجتزر وأسترهم علت الختدمات التعليميتة والصتحية
(إكوادور)؛
 109-136االستتتمرار ،تتي تنفي ت التتتدابير الالقمتتة ل تتمان حصتتول أ فتتال الشتتعو
األصلية عل تعليم جيد (جممورية الو الديمقرا ية الشعبية)؛
 110-136االستمرار ،ي تنفي إصالحات التعليم للشعو األصلية (سلو،اكيا)؛
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 111-136كفالتتة حصتتول نستتاء الشتتعو األصتتلية عل ت تعلتتيم جيتتد النوعيتتة بمتتا
،ي ذل الدراسات العليا والتدريب الممني (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 112-136تكثيف الجمتود الراميتة إلت تعزيتز حقتوق تعو أستتراليا األصتلية متن
ختتالل معالجتتة األستتبا الكامنتتة وراء محنتتتمم عبتتر تتتو،ير ،تتر العمالتتة ،تتي مجتتاالت
الصت تتحة والتعلت تتيم واإلست تتكان؛ ومعالجت تتة مست تتألة ارتفت تتاع معت تتدالت دخت تتولمم الست تتجن
(كينيا)؛
 113-136خفتتل معتتدل االنفصتتال األستتري وستتا الشتتعو األصتتلية بستتبب إبعتتاد
الرض ت تتع واأل ف ت تتال ع ت تتن أس ت تترهم وس ت تتجن األح ت تتدا والب ت تتالغين ض ت تتمن أ ت تتياء أخ ت تترى
(باراغواي)؛
 114-136مواصتتلة ب ت ل جمتتود مت تتا،رة متتن أجتتل الحفتتا عل ت المويتتة الثقا،يتتة
واللغوية للشعو األصلية (اليونان)؛
 115-136ب ت ل مزيتتد متتن الجمتتود لحمايتتة الثقا،تتات الخاصتتة للشتتعو األصتتلية
وتعزيز حماية اآلثار الثقا،ية (العراق)؛
 116-136إلغاء أحكاه الدستور التي تسما بالتمييز العنصري (االتحاد الروسي)؛
 117-136سن قتانون تامل ي تمن تمامتا تابيتق مبتدأ عتده التمييتز ويكفتل التمتتع
الكامل بجميع حقوق اإلنسان لجميع أ،راد المجتمع (جنو أ،ريقيا)؛
 118-136مواصلة تعزيز تدابير وقوانين مكا،حة التمييز الحالية (المغر )؛
 119-136تكثيتتف جمودهتتا بغتترض كفالتتة المستتاواة ،تتي الحمايتتة متتن جميتتع أ تتكال
التمييز (ترينيداد وتوباغو)؛
 120-136ستتن قتتوانين تتاملة بشتتأن المستتاواة بحيتتف تتتو،ر ستتبل انتصتتاف ،عالتتة
وتكفل التصدي للتمييز عل جميع األسس (صربيا)؛
 121-136تعزيتتز قتتوانين مكا،حتتة التمييتتز متتن أجتتل منتتع التمييتتز العنصتتري والتتديني
واالجتماعي (أوقبكستان)؛
 122-136وض ت تتع ح ت تتد لممارس ت تتات العنصت ت ترية والتميي ت تتز العنص ت تتري وبخاص ت تتة ض ت تتد
الشتتعو األصتتلية بمتتا ،تتي ذل ت هتتده المبتتاني واالمتنتتاع عتتن تمويتتل الختتدمات األساستتية
والخ ت تتدمات البلدي ت تتة  ،ت تتي مجتمع ت تتاتمم المحلي ت تتة علت ت ت ص ت تتعيدي الحكوم ت تتة االتحادي ت تتة
والحكومتتات المحليتتة وك ت ل عمليتتات التعقتتيم القستتري وتبنتتي نستتاء وأ فتتال الشتتعو
األصلية (جممورية كوريا الشعبية الديمقرا ية)؛
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 123-136مواصتتلة إيتتالء اهتمتتاه ختتا لتنفيت السياستتات الو نيتتة المتعلقتتة بالفتتتات
االجتماعي ت تتة المممش ت تتة أو ال ت تتعيفة بم ت تتا  ،ت تتي ذلت ت ت األ ف ت تتال المم ت تتاجرين والس ت تتكان
األصليين واأل خا ذوي اإلعاقة (نيكاراغوا)؛
 124-136تعزيز تتدابير مكا،حتة التمييتز ضتد األقليتات وال ستيما األ تخا
اإلعاقة وكبار السن واألقليات الدينية (األرجنتين)؛

ذوو

 125-136مواصتتلة التصتتدي للمشتتكلة المرتباتتة بتتالتمييز العنصتتري وعتتده تكتتا،ا
السياسات التي تواجمما الشعو األصلية (نيجيريا)؛
 126-136تنقت تتيا القت تتوانين والسياست تتات مت تتن أجت تتل االعت ت تراف بحقت تتوق األقليت تتات
وحمايتما بما ،ي ذل حقوق الشعو األصلية (جممورية إيران اإلسالمية)؛
 127-136مواصت تتلة التصت تتدي لجوانت تتب عت تتده المست تتاواة التت تتي تت تتاثر عل ت ت حقت تتوق
اإلنس تتان  ،تتي مج تتاالت الص تتحة والتعل تتيم والعمال تتة وال تتدخل وتت تتأثر بم تتا بش تتكل غي تتر
متناسب الشعو األصلية واألقليات األخرى (نيوقيلندا)؛
 128-136تأكيتتد التزاممتتا بتعزيتتز قيتتاه مجتمتتع تتامل متتن ختتالل مواصتتلة دعتتم تنفي ت
استتتراتيجيات وبتراما و نيتتة لمكا،حتتة العنصترية بمتتدف بنتتاء التماست االجتمتتاعي والوئتتاه
المجتمعي (ناميبيا)؛
 129-136متابعتتة تعزيتتز مبادرتمتتا الراميتتة إل ت ترستتيد التماس ت المجتمعتتي والوئتتاه
االجتماعي (موريشيوس)؛
 130-136مواصتتلة تعزيتتز التعدديتتة الثقا،يتتة بمتتا ،تتي ذل ت اتختتاذ تتتدابير لمكا،حتتة
التحتريل علت التمييتتز أو العنتف علت أستتاس العتترق أو التدين وتعزيتتز الحتتوار التتديني
بين المجتمعات المحلية (إندونيسيا)؛
 131-136مواصتتلة دعتتم سياستتة التعتتدد الثقتتا،ي والش تراكة واالستتتراتيجية الو نيتتة
لمكا،حة العنصرية بارائق تشمل سن قانون امل بشأن المساواة (أوكرانيا)؛
 132-136اتخ تتاذ ت تتدابير أكث تتر حزمت ت ا لمكا،ح تتة التميي تتز العنص تتري وك تتر األجان تتب
والتحامت تتل ضت تتد أ ،ت تراد األقليت تتات الدينيت تتة والعرقيت تتة بارائت تتق تشت تتمل تعزيت تتز التفت تتاهم
والتساما بين الثقا،ات واألعراق واألديان بصورة ،عالة (ماليزيا)؛
 133-136مواصتتلة ر،تتع مستتتوى التتوعي العتتاه متتن أجتتل مكا،حتتة التمييتتز ال ستتيما
التمييز الناتا عن كر اإلساله والخوف من اإلرها (تايلند)؛
 134-136تنفيت ت حم تتالت توعي تتة عام تتة بغي تتة تعزي تتز التس تتاما واحتت تراه التن تتوع الثق تتا،ي
ومكا،ح تتة التحي تتز والص تتور النماي تتة والتميي تتز والعنصت ترية وك تتر اإلس تتاله (اإلم تتارات العربي تتة
المتحدة)؛
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 135-136مواصتتلة التتترويا لحملتتة تتاملة متتن أجتتل التستتاما وعتتده التمييتتز وستتا
سكان أستراليا (نيكاراغوا)؛
 136-136حماي تتة حق تتوق الش تتعو األص تتلية والفالح تتين وغي تترهم م تتن األ تتخا
ال ين يعملون ،ي المنا ق الريفية (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 137-136تعزيت تتز تت تتدابير مكا،حت تتة ممارست تتات العنص ت ترية والتمييت تتز وكت تتر األجانت تتب
والتعصب (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 138-136تعزيتتز الت تتدابير الرامي تتة إل ت مكا،ح تتة التميي تتز العنصتتري بم تتا  ،تتي ذلتت
مكا،حت تتة التح ت تريل عل ت ت التمييت تتز أو العنت تتف عل ت ت أست تتس عرقيت تتة أو إثنيت تتة أو دينيت تتة
(بوتسوانا)؛
 139-136منتتع الحتتواد ذات التتدوا،ع الدينيتتة ضتتد المستتلمين وتعزيتتز التعدديتتة
الثقا،ية والتساما (أذربيجان)؛
 140-136حمايت تتة الحت تتق ،ت تتي المعتقت تتد الت تتديني لجميت تتع األ ت تتخا
(نيجيريا)؛

،ت تتي أست تتتراليا

 141-136مواصت تتلة تعزيت تتز التقت تتده المحت تترق ،ت تتي مجت تتال المست تتاواة بت تتين الجنست تتين
( اجيكستان)؛
 142-136وضع سياسات لكفالة المستاواة بتين الجنستين ،تي المجتمتع وتنفيت ها
ودعتتم جمتتود تعزيتتز حقتتوق الم ترأة وحمايتمتتا وبخاصتتة حقتتوق الم ترأة ،تتي مجتمعتتات
الشعو األصلية (جنو أ،ريقيا)؛
 143-136مواصتتلة تعزيتتز المستتاواة بتتين الجنستتين وقيتتادة تمثيتتل الم ترأة ،تتي مجتتال
الخدمات العامة (جممورية الو الديمقرا ية الشعبية)؛
 144-136تنفيت ت ت تتدابير لتقل تتي الفج تتوة  ،تتي األج تتور ب تتين الجنس تتين وتعزي تتز دور
المرأة ،ي مواقع القيادة ومناصب اإلدارة (المند)؛
 145-136مواصت تتلة إدخت تتال التت تتدابير ال ت تترورية لست تتد الفجت تتوة ،ت تتي األجت تتور بت تتين
الجنسين (إسرائيل)؛
 146-136معالجتة الفجتتوات ،تتي األجتور بتتين الجنستتين وتحستين وضتتع المترأة ،تتي
سوق العمل (صربيا)؛
 147-136اتخ ت تتاذ ت ت تتدابير إض ت تتا،ية لس ت تتد الفج ت تتوة  ،ت تتي األج ت تتور ب ت تتين الجنس ت تتين
(سيراليون)؛
 148-136اتخاذ تدابير لسد الفجوة ،ي األجور بين الجنسين (الجزائر)؛
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 149-136إنشتتاء آليتتات تتتتيا إمكانيتتة تقلتتي
باألجور و،ر سوق العمل ( يلي)؛

الفجتتوة بتتين الجنستتين ،يمتتا يتعلتتق

 150-136متابعتتة تنفي ت أنشتتاة التوعيتتة بشتتأن حقتتوق اإلنستتان وستتا أ ،تراد إنفتتاذ
القانون وبخاصة حقوق المرأة والافل واألقليات والمماجرين (،يي ناه)؛
 151-136مواصلة الجمود الرامية إل تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة (ميانمار)؛
 152-136تابيتتق قتتانون المستتاواة بتتين الجنستتين ،تتي أمتتاكن العمتتل لعتتاه 2013
نص ا وروح ا بغية كفالة التكا،ا االجتماعي واالقتصادي بين الجنسين (باكستان)؛
 153-136تعزي ت تتز الجم ت تتود الرامي ت تتة إلت ت ت مكا،ح ت تتة العن ت تتف المنزل ت تتي ض ت تتد النس ت تتاء
واأل فتتال ال ستتيما ،تتي أوستتا المجتمعتتات المحليتتة للشتتعو األصتتلية (الواليتتات
المتحدة األمريكية)؛
 154-136إدراج أحكت تتاه تتعلت تتق بجريمت تتة العنت تتف المنزلت تتي ،ت تتي قوانينمت تتا الو نيت تتة
واتخاذ جميع التدابير المناسبة للق اء عل ذل العنف (البرتغال)؛
 ، 155-136تترض عق تتو علت ت إس تتاءة معامل تتة األ ف تتال واتخ تتاذ الت تتدابير الالقم تتة
للتحقيق ،ي استغالل ضعف النساء والبنات ذوات اإلعاقة والمعاقبة علي ( يلي)؛
 156-136م ت تتاعفة جمودهت تتا للحت تتد مت تتن العنت تتف ضت تتد الم ت ترأة والعنت تتف المنزلت تتي
(أذربيجان)؛
 157-136تكثيف الجمود لمكا،حة العنف المنزلي (بيالروس)؛
 158-136مواصلة تعزيز التدابير المتخ ة للحد متن العنتف ضتد النستاء وأ فتالمن
(ليبيا)؛
 159-136مواصتتلة التنفي ت الفعتتال للخاتتة الو نيتتة للحتتد متتن العنتتف ضتتد الم ترأة
والافت تتل للفتت تترة  2022-2010مت تتن خت تتالل تمويلمت تتا بشت تتكل مست تتتداه ورصت تتدها
وتقييمما من قبل جمة مستقلة (ليتوانيا)؛
 160-136كفال تتة التنفيت ت الفع تتال للخا تتة الو ني تتة للح تتد م تتن العن تتف ض تتد المت ترأة
والافتل وعلت وجت الخصتتو ،يمتتا يتعلتتق بحمايتتة نستتاء الستتكان األصتتليين وستتكان
جتتزر م تيق تتتوريس والنستتاء ذوات الخلفي تتات الثقا،يتتة واللغويتتة المتباينتتة والنستتاء
ذوات اإلعاقة (سنغا،ورة)؛
 161-136متابعتتة تنفيت الخاتتة الو نيتتة للحتتد متتن العنتتف ضتتد المترأة والافتتل متتع
التركيتتز بشتتكل ختتا عل ت ختتدمات ومتتوارد التتدعم المتاحتتة للم ترأة التتتي تعتتي ،تتي
المنا ق النائية والنساء ذوات الخلفيات الثقا،ية واللغوية المتنوعة (كرواتيا)؛
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 162-136التنفي الفعال للخاة الو نيتة للحتد متن العنتف ضتد النستاء وأ فتالمن
وتعزيتتز إجراءاتمتتا للحتتد متتن العنتتف واالعتتتداء الجنستتي عل ت النستتاء ذوات اإلعاقتتة
ونساء الشعو األصلية (الجممورية التشيكية)؛
 163-136ض ت تتمان إجت ت تراء تحقيق ت تتات وا،ي ت تتة  ،ت تتي ح ت تتواد العن ت تتف ض ت تتد النس ت تتاء
واأل فال وتقديم الجناة إل العدالة (باكستان)؛
 164-136بت ت ل جم تتود قص تتوى لحماي تتة النس تتاء ذوات اإلعاق تتة ونس تتاء الش تتعو
األصلية من جميع أ كال العنف والتمييز (جممورية كوريا)؛
 165-136س تتحب ال تتتحفا علت ت اتفاقي تتة حق تتوق الاف تتل وحظ تتر العق تتا الب تتدني
لأل فال ،ي المنزل و،ي جميع األماكن األخرى (إستونيا)؛
 166-136مواصتتلة تعزيتتز حمايتتة حقتتوق الافتتل متتع التركيتتز علت أ فتتال الشتتعو
األصلية (اليونان)؛
 167-136اتخ تتاذ ت تتدابير ،وري تتة ل تتمان حص تتول جمي تتع األ ف تتال علت ت خ تتدمات
صحية وتعليمية عالية الجودة عل جميع المستويات (ملديف)؛
 168-136مواصتتلة تعزيتتز إنجتتاقات اإل تتار التتو ني لحمايتتة األ فتتال ،تتي أستتتراليا
(( )2020-2009المغر )؛
 169-136تحس ت تتين ،عالي ت تتة ت ت تتدابير حماي ت تتة حق ت تتوق الاف ت تتل  ،ت تتي جمي ت تتع جوانبم ت تتا
( اجيكستان)؛
 170-136مواصتتلة جمودهتتا ،تتي مجتتال حمايتتة جميتتع األ فتتال وحمايتتة حقتتوقمم
ومص تتالحمم وتحس تتين إمكاني تتة حص تتول األ ف تتال ال تتعفاء علت ت خ تتدمات الافول تتة
(بوتان)؛
 171-136مواصت تتلة تعزيت تتز الجمت تتود الراميت تتة إل ت ت تنظت تتيم النست تتل للجميت تتع بمت تتدف
التشجيع عل استخداه اإلجراءات ذات الصلة (تركيا)؛
 172-136كفالة امتثال نظاه ق اء األحدا األستترالي إلت المعتايير الدوليتة بمتا
 ،تتي ذلت ت ،ص تتل القاصت ترين ع تتن نظ تتاه العدال تتة المخصت ت للرا تتدين وض تتمان إع تتادة
تأهيلمم (ليتوانيا)؛
 173-136إص تتالظ نظ تتاه ق تتاء األح تتدا و،قت ت ا للمع تتايير الدولي تتة وتعزي تتز حماي تتة
األ فال المشاركين ،ي إجراءات جزائية (بولندا)؛
 174-136إلغتتاء الحتتد األدن ت للعقوبتتة اإللزاميتتة لألحتتدا الجتتانحين (الجمموريتتة
التشيكية)؛
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 175-136تحستتين الظتتروف ،تتي مرا،تتق احتجتتاق الشتتبا بارائتتق تشتتمل ضتتمان
إج تراء تحقيتتق مستتتقل و،عتتال ،تتي جميتتع ادعتتاءات انتمتتاك حقتتوق اإلنستتان ،تتي تل ت
المرا،ق (الجممورية التشيكية)؛
 176-136تا تتوير ب تتدائل لق تتوانين األحك تتاه اإللزامي تتة الت تتي تف تترض إي تتداع األ ف تتال
ال ين ال يتعدى عمرهم  10سنوات ،ي مراكز احتجاق األحدا (الدانمرك)؛
 177-136إلغاء الحكم بعقوبة السجن مدى الحياة عل األ فال (ليتوانيا)؛
 178-136ر،تتع ستتن المستتاولية الجنائيتتة إل ت  18عام ت ا و،ق ت ا لتوصتتية لجنتتة حقتتوق
الافل (آيسلندا)؛
 179-136ر،ع سن المستاولية الجنائيتة و،قتا للتعليتق العتاه رقتم  10للجنتة حقتوق
الافل (أوروغواي)؛
 180-136س تتن قت تتوانين و ني تتة تحظت تتر تعق تتيم الرا ت تتدين دون م تتوا،قتمم وك ت ت ل
تعقيم األ فال (ألمانيا)؛
 181-136إنمتتاء ممارستتة التعقتتيم القستتري لأل تتخا
عالجية (،رنسا)؛
 182-136حظ تتر تعق تتيم األ تتخا
والمستنيرة (إسبانيا)؛

ذوي اإلعاقتتة ألستتبا غيتتر

ذوي اإلعاق تتة إال إذا أب تتدوا م تتوا،قتمم الح تترة

 183-136سن قانون و نتي موحتد يحظتر تعقتيم األ فتال والرا تدين ذوي اإلعاقتة
دون الحصتتول متتنمم عل ت موا،قتتة مستتبقة وحتترة ومستتتنيرة إال إذا كتتان هنتتاك تمديتتد
خاير للحياة أو الصحة (المملكة المتحدة لبرياانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 184-136حظتتر التعقتتيم غيتتر العالجتتي ألي تتخ
علي (كندا)؛

غيتتر ماهتتل عقلي ت ا للموا،قتتة

 185-136ت تتو،ير الحماي تتة الش تتاملة  ،تتي حال تتة اإلعاق تتة م تتع إي تتالء اهتم تتاه خ تتا
لحقوق األ فتال وتجنتب الممارستات الابيتة والسياستية التتي تتاثر علت حريتة وكرامتة
األ خا ذوي اإلعاقة (الكرسي الرسولي)؛
 186-136مواصلة جمودها من أجل تنفيت االستتراتيجية الو نيتة المتعلقتة باإلعاقتة
تنفي ا كامالا عل جميع المستويات (إسرائيل)؛
 187-136وض تتع إ تتار لنظ تتاه تق تتديم المس تتاعدة  ،تتي اتخ تتاذ القت ترار  ،تتي م تتا يتص تتل
باأل خا ذوي اإلعاقة (إسرائيل)؛
 188-136تعزيز التدابير المتعلقة باأل خا
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 189-136متابعتتة تنفي ت القتتوانين متتن أجتتل التصتتدي لأل تتكال المتعتتددة للتمييتتز
عل أساس اإلعاقة (بنما)؛
 190-136مواصت تتلة تعزيت تتز ودعت تتم الب ت تراما التت تتي تت تتزود األ ت تتخا ذوي اإلعاقت تتة
بالممتتارات المناستتبة لتتتأمين ،تتر عمالتتة مجزيتتة مثتتل برن تاما بوابتتة الحصتتول عل ت
وظائف (سنغا،ورة)؛
 191-136تعزيتتز التتتدابير الراميتتة إل ت منتتع جميتتع أ تتكال التمييتتز وإستتاءة المعاملتتة
أو العنف ضد األ خا ذوي اإلعاقة (كولومبيا)؛
 192-136م تتنا األولوي تتة لمعالج تتة مس تتألة احتج تتاق األ تتخا ذوي اإلعاق تتة غي تتر
المدانين ،ي جريمة عل المستويين اإلداري والتشريعي (كوستاريكا)؛
 193-136تعزي ت تتز الت ت تتدابير الرامي ت تتة إلت ت ت تحس ت تتين ظ ت تتروف االحتج ت تتاق وبخاص ت تتة
لأل ت تتخا ذوي اإلعاقت تتة والشت تتبا عت تتالوة عل ت ت إلغت تتاء العقوبت تتة البدنيت تتة (الكرست تتي
الرسولي)؛
 194-136منتتع احتجتتاق األ تتخا
(إسبانيا)؛

ذوي اإلعاقتتة العقلي تتة إل ت أجتتل غيتتر مس تتم

 195-136اتخت تتاذ تت تتدابير لمعالجت تتة المست تتائل المتعلقت تتة بمعاملت تتة األ ت تتخا ذوي
اإلعاقت تتة بمت تتا ،ت تتي ذل ت ت النظت تتر ،تتتي تنفي ت ت توصت تتيات تقريت تتر لجنت تتة إصتتتالظ القت تتوانين
األس تتترالية بش تتأن المس تتاواة والق تتدرة واإلعاق تتة  ،تتي ق تتوانين الكومنول تتف والتوص تتيات
الصادرة عن تحريتات مجلتس الشتيوش بشتأن ارتفتاع مستتويات العنتف ضتد األ تخا
ذوي اإلعاقة وإساءة معاملتمم ،ي األ ر الماسسية والسكنية (نيوقيلندا)؛
 196-136كفالتتة وضتتع حتتد الستتتخداه الستتجون دون مبتترر ألغ تراض التتتحكم ،تتي
األ خا ذوي اإلعاقة (جممورية إيران اإلسالمية)؛
 197-136تشتتكيل لجنتتة و نيتتة مستتتقلة للتحتتري ،تتي مستتألة العنتتف ضتتد األ تتخا
ذوي اإلعاقة وإساءة معاملتمم (جممورية إيران اإلسالمية)؛
 198-136إجت تراء تحقي تتق و ن تتي مس تتتقل  ،تتي ح تتاالت العن تتف والمعامل تتة الممين تتة
لأل تتخا ذوي اإلعاقتتة واأل تتخا المصتتابين بتتأمراض عقليتتة ،تتي ماسستتات ودور
إيواء هاالء األ خا (االتحاد الروسي)؛
 199-136منتتع االستتتخداه المفتتر للقتتوة م تن جانتتب الشتتر ة والتحقيتتق بشتتكل
واف ،ي جميع الشكاوى (أذربيجان)؛
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 200-136تكثيتتف الجمتتود متتن أجتتل تحستتين األوضتتاع ،تتي الستتجون وال ستتيما
معالجة مشاكل االكتظا وارتفاع معدل الو،يات وسا النزالء (أوقبكستان)؛
 201-136ض تتمان الوص تتول إلت ت العدال تتة للجمي تتع بوس تتائل تش تتمل إلغ تتاء ق تتوانين
األحكاه اإللزامية (بوتسوانا)؛
 202-136اعتمتتاد توصتتية لجنتتة مناه تتة التع ت يب بشتتأن تنقتتيا قتتوانين األحكتتاه
اإللزامية بمدف إلغائما (النرويا)؛
 203-136مواصلة الجمود ،ي مجال تدريب السلاات المعنيتة بتاإلدارة والمعتامالت
،ي الجماق الق ائي عل الحاالت ذات التأثير علت الشتعو األصتلية وحقتوق اإلنستان
الخاصة بم الفتتة متن المجتمتع واستتعراض حتاالت المحتجتزين متن أ،رادهتا ال ستيما
األ فال والنساء بمدف تقديم المساعدة المناسبة لمم (المكسي )؛
 204-136مواصتتلة العمتتل ،تتي تراكة متتع مجتمعتتات الستتكان األصتتليين وستتكان
جزر م يق توريس بغية خفل معدالت سجن أ،رادها (أيرلندا)؛
 205-136تعزيز الجمود للحد متن معتدالت ستجن أ،تراد تعو أستتراليا األصتلية
(أوروغواي)؛
 206-136تعتتديل قانونمتتا االنتختتابي بغتترض كفالتتة أن يكتتون حرمتتان أي نزيتتل متتن
الحتتق ،تتي التصتتوي مستتتندا إلت أستتبا معقولتتة ومتناستتبا متتع حالتتة النزيتتل وأن يابتتق
اإلجراء ،قا ،ي حالة ارتكا أ د الجرائم خاورة (الجممورية التشيكية)؛
 207-136التركي تتز بق تتدر متس تتا او علت ت إعم تتال الحق تتوق االقتص تتادية واالجتماعي تتة
والثقا،ية وااللتزاه ب ل (البرتغال)؛
 208-136النظ تتر  ،تتي مس تتألة معامل تتة الحق تتوق االقتص تتادية واالجتماعي تتة والثقا،ي تتة
علت ت ق تتده المس تتاواة م تتع الحق تتوق المدني تتة والسياس تتية وبت ت ات الق تتدر م تتن االهتم تتاه
(جنو أ،ريقيا)؛
 209-136حمايتتة حقتتوق المستتنين واأل تتخا
إل سوق العمل (أنغوال)؛

ذوي اإلعاقتتة بغيتتة كفالتتة وصتتولمم

 210-136اتختتاذ تتتدابير ل تتمان حصتتول الجميتتع عل ت ختتدمات الرعايتتة الصتتحية
متتع إيتتالء اهتمتتاه ختتا الحتياجتتات األ تتخا ال ت ين يعيشتتون ،تتي المنتتا ق الريفيتتة
والنائية (البرتغال)؛

30/41

GE.16-00387

A/HRC/31/14

 211-136تحس تتين نوعي تتة ونا تتاق الرعاي تتة  ،تتي مرحل تتة الافول تتة المبك تترة والتعل تتيم
أل فتتال الشتتعو األصتتلية واأل فتتال ال ت ين يعيشتتون ،تتي منتتا ق نائيتتة وتتتو،ير متتوارد
مناسبة لتابيق نماذج نظاه التعليم ثنائي اللغة (جممورية مولدو،ا)؛
 212-136اعتم تتاد خا تتة عم تتل و ني تتة لتنفيت ت المب تتادأل التوجيمي تتة بش تتأن األعم تتال
التجارية وحقوق اإلنسان (هولندا)؛
 213-136بتدء عمليتة تشتاورية متتن أجتل اعتمتاد خاتة عمتتل و نيتة بشتأن األعمتتال
التجارية وحقوق اإلنسان (النرويا)؛
 214-136تعزيتتز اإل تتار المعيتتاري لحمايتتة حقتتوق اإلنستتان بمتتا ،تتي ذل ت رصتتد
انتماكتتات حقتتوق اإلنستتان التتتي ترتكبمتتا الشتتركات األستتترالية ،تتي أقاليممتتا و،تتي دول
ثالثة والتحقيق ،يما والتعويل عنما (إكوادور)؛
 215-136مواصتتلة اإلستتماه ،تتي إعمتتال الحتتق ،تتي التنميتتة عل ت الصتتعيد العتتالمي
بوس تتائل تش تتمل كفال تتة تا تتابق حص تتتما الس تتنوية  ،تتي المس تتاعدة اإلنمائي تتة الرستتمية م تتع
المستتتوى المتفتتق علي ت دولي تا البتتال ، 0.7تتي المائتتة متتن النتتاتا المحلتتي اإلجمتتالي
(مصر)؛
 216-136ر،ع حصتما ،ي المساعدة اإلنمائية الرسمية من نسبة  0.33إل ، 0.7تي
المائة من الناتا المحلي اإلجمالي (سيراليون)؛
 217-136اعتم تتاد خار تتة ري تتق واض تتحة للوص تتول إلت ت ه تتدف ر ،تتع المس تتاعدة
اإلنمائية الرسمية إل ، 0.7ي المائة من الدخل القومي اإلجمالي (بنغالدي )؛
 218-136تعزيتتز التعتتاون الثنتتائي متتع البلتتدان األختترى ،تتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان
وبخاصة من خالل الحوار والمساعدة التقنية (،يي ناه)؛
 219-136إع تتادة النظ تتر  ،تتي مس تتاهمتما المعتزم تتة المح تتددة و نيت تا لتتما ت ت م تتع
تنما العادل تتة الت تتي تتخت ت ها البل تتدان الص تتناعية األخ تترى بحي تتف تك تتون متس تتقة م تتع
ال ت ا
مقت تتيات تمتتتع ستتكانما الكامتتل بحقتتوق اإلنستتان وك ت ل ستتكان البلتتدان المجتتاورة
(،يجي)؛
، 220-136ت تتتا مجت تتاالت الش ت تراكة القانونيت تتة للجميت تتع بغت تتل النظت تتر عت تتن مت تتيلمم
الجنسي أو هويتمم الجنسانية (آيسلندا)؛
 221-136كفالتتة اتستتاق تشتريعات الواليتتات متتع قتتانون التمييتتز الجنستتاني المعتتدل
لعاه ( 1984إسرائيل)؛
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 222-136تنقتتيا قتتانون التتزواج لعتتاه  1961باريقتتة ت تتمن المستتاواة التامتتة ،تتي
إ ار ماسسة الزواج المدنية (هولندا)؛
 223-136االعتراف بزواج المثليين بموجب القانون (إسبانيا)؛
 224-136تعديل قانون الزواج االتحادي بحيتف يتتيا إمكانيتة قواج المثليتين عتن
ري تتق تغييت تتر تعري تتف الت تتزواج واالعت ت تراف الكام تتل بعقت تتود قواج المثلي تتين المبرمت تتة ،ت تتي
الخارج (السويد)؛
 225-136ت ت تتو،ير الحماي ت تتة لجمي ت تتع أ،ت ت تراد األس ت تترة باعتباره ت تتا الوح ت تتدة الابيعي ت تتة
واألساسية لبناء المجتمع (مصر)؛
 226-136استتتعراض متتدى وناتتاق القتتوانين التتتي تحكتتم أنشتتاة المراقبتتة الس ترية
والحد بقدر معقتول متن الصتالحيات والستلاات التقديريتة الممنوحتة للميتتات المعنيتة
،ي ه ا الصدد (المند)؛
 227-136اتخ ت تتاذ ت ت تتدابير ملموس ت تتة ل ت تتمان اتس ت تتاق أي ت ت تتدخل  ،ت تتي الح ت تتق  ،ت تتي
الخصوصية مع مبادأل الشرعية والتناستب وال ترورة بغتل النظتر عتن جنستية األ،تراد
المتأثرين بالتدخل أو مكان وجودهم (البراقيل)؛
 228-136كفالتتة عتتده تجريتتد رعاياهتتا متتن الجنستتية إال ،تتي ظتتروف استتتثنائية و،تتي
إ ار إجراء قانوني محدد (،رنسا)؛
 229-136مواصلة تعزيز الجمود المب ولة لمكا،حة اإلرها ( اجيكستان)؛
 230-136تحستتين التنستتيق بشتتأن االتجتتار بالبشتتر ورصتتد تنفي ت قتتوانين مكا،حتتة
االتجتتار وضتتمان حمايتتة حقتتوق ال تتحايا بمتتا ،تتي ذل ت الحتتق ،تتي االنتصتتاف و،تتي
الحصول عل الدعم االقتصادي واالجتماعي (ليتوانيا)؛
 231-136وضتع خاتتة و نيتتة لمكا،حتتة االتجتتار بالبشتتر وحمايتتة ضتتحايا (االتحتتاد
الروسي)؛
 232-136النظ تتر ،ت تتي وضت تتع اس تتتراتيجية و نيت تتة وإقليميت تتة لمن تتع االتجت تتار بالبشت تتر
ومواصلة تعزيز النما القائم عل حقوق اإلنسان تجا ضحايا االتجار (سلو،اكيا)؛
 233-136مواصتتلة اتختتاذ تتتدابير تتاملة لمكا،حتتة االتجتتار بالبشتتر بصتتورة ،عالتتة
والق اء عل ظاهرة الرق المعاصرة المرتباة ب (الصين)؛
 234-136توس تتيع نا تتاق دع تتم مب تتادرات التثقي تتف والت تتدريب  ،تتي مج تتال حق تتوق
اإلنسان وبخاصة لمساولي إنفاذ القانون المعنيين بمسائل المجرة (الفلبين)؛
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 235-136كفالتتة حصتتول جميتتع األ فتتال الممتتاجرين بغتتل النظتتر عتتن وضتتعمم
كممتتاجرين عل ت ختتدمات التعلتتيم والرعايتتة الص تحية بشتترو مماثلتتة تمام تا لأل فتتال
األستراليين (البرتغال)؛
 236-136حمايتتة حقتتوق الممتتاجرين والق تتاء عل ت المعاملتتة غيتتر العادلتتة للعمتتال
المماجرين وكفالة اندماجمم ،ي المجتمع (باكستان)؛
 237-136النظتتر ،تتي مستتألة استتتعراض سياستتاتما الحاليتتة المتعلقتتة بتتالمجرة والتتتي
تحتتول دون االن تتماه إلت االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتال الممتتاجرين
وأ،راد أسرهم (الفلبين)؛
 238-136اتخاذ تدابير آمنة مناسبة و،قت ا لالتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع
العم تتال المم تتاجرين وأ،ت تراد أس تترهم تج تتا المم تتاجرين الت ت ين يح تتاولون الوص تتول إلت ت
الحدود األسترالية (ألبانيا)؛
 239-136اتخ ت تتاذ خا ت تتوات مناس ت تتبة لتعزي ت تتز حق ت تتوق ت تتالبي اللج ت تتوء والالجت ت تتين
والمماجرين وحمايتما (المند)؛
 240-136مواصتتلة تعزيتتز تترو الستتالمة وظتتروف المعيشتتة للممتتاجرين والالجتتتين
و البي اللجوء ال ين يصلون إل أستراليا (اليونان)؛
 241-136التع تتاون الوثي تتق م تتع مفوض تتية حق تتوق اإلنس تتان وغيره تتا م تتن المنظم تتات
ذات الصتلة بغترض تتتو،ير مزيتد متتن الحمايتة المناستتبة والعتالج الستتليم لاتالبي اللجتتوء
والالجتين (جممورية كوريا)؛
 242-136مراعت تتاة إضت تتفاء مزيت تتد مت تتن المرونت تتة عل ت ت سياست تتاتما المتعلقت تتة بت تتالمجرة
والشاون اإلنسانية بمدف قيادة إمكانية استقبال المماجرين والالجتين (بيرو)؛
 243-136تحستتين ظتتروف استتتقبال واحتجتتاق الالجتتتين والممتتاجرين و،ق تا للمعتتايير
الدولية (أوقبكستان)؛
 244-136معامل تتة جمي تتع الالجت تتين والمم تتاجرين و تتالبي اللج تتوء بشتتكل مناس تتب
عند وصولمم إلت الشتوا ا األستترالية بغيتة كفالتة حقتوق اإلنستان الخاصتة بمتم علت
نحو ،عال (الصين)؛
 245-136اس تتتعراض ق تتوانين وسياس تتات المج تترة وكفال تتة االمتث تتال إلت ت التزاماتم تتا
الدولية ال سيما ،يما يتعلق بحقوق األ فال (،يجي)؛
 246-136اس تتتعراض سياست تتات المجت تترة الحاليت تتة بغت تترض تعزيت تتز حقت تتوق الالجتت تتين
و البي اللجوء (إيااليا)؛
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 247-136كفالة حصول الالجتين /البي اللجوء عل حقوقمم (باكستان)؛
 248-136كفالة تو،ير الحماية لجميع أ فال البي اللجوء (ملديف)؛
 249-136مواصت تتلة احت ت تراه حقت تتوق ت تتالبي اللجت تتوء والالجتت تتين عل ت ت الت تترغم مت تتن
الصعوبات (جيبوتي)؛
 250-136استعراض القوانين المتعلقة بالمجرة ومركز الالجتين (المكسي )؛
 251-136ب ل كتل جمتد ممكتن لكفالتة تمتتع تالبي اللجتوء بحقتوق اإلنستان متع
مراعاة التزاماتما الدولية (الكرسي الرسولي)؛
 252-136كفالت تتة معالجت تتة المست تتائل المتعلقت تتة بات تتالبي اللجت تتوء والالجتت تتين و،ق ت ت ا
لمبتتادأل عمليتتة بتتالي وبمتتا يتستتق متتع التزامتتات أستتتراليا األختترى ،تتي مجتتالي حقتتوق
اإلنسان والشاون اإلنسانية (إندونيسيا)؛
 253-136كفالة ارتقاء أستراليا إل مستتوى التزاماتمتا الدوليتة ،يمتا يتعلتق بمستائل
البي اللجوء والالجتين (رواندا)؛
 254-136االست تتتمرار  ،ت تتي كفال ت تتة الش ت تتفا،ية والمس ت تتاءلة  ،ت تتي جمي ت تتع اإلجت ت تراءات
المتعلقة بمعاملتما لالجتين و البي اللجوء (اليابان)؛
 255-136ض ت ت تتمان ع ت ت تتده احتج ت ت تتاق أي ف ت ت تتل علت ت ت ت أس ت ت تتاس وض ت ت تتع كمم ت ت تتاجر
(لكسمبرغ)؛
 256-136إخ ت تراج األ فت تتال وأست تترهم وغيت تترهم مت تتن األ ،ت تراد المعرضت تتين للخات تتر
وبخاصت تتة ضت تتحايا التع ت ت يب والصت تتدمات النفست تتية مت تتن مراكت تتز احتجت تتاق الممت تتاجرين
(ألمانيا)؛
 257-136وقف احتجاق األ فال ،ي مراكز احتجاق المماجرين (ملديف)؛
 258-136وضتتع حتتد ،تتوري الحتجتتاق أ فتتال الممتتاجرين اإللزامتتي وضتتمان احت تراه
المصالا الف ل لأل فال (سلو،ينيا)؛
 259-136وض تتع حل تتول بديل تتة الحتج تتاق تتالبي اللج تتوء اإللزام تتي ال س تتيما ،يم تتا
يتعلق باأل فال (،رنسا)؛
 260-136إلغ تتاء األحك تتاه الت تتي تف تترض االحتج تتاق اإللزام تتي لم تتن ي تتدخلون البل تتد
باريقة غير قانونية (غواتيماال)؛
 261-136وق ت تتف االحتج ت تتاق اإللزام ت تتي أل ف ت تتال ت تتالبي اللج ت تتوء بش ت تتكل  ،ت تتوري
(ملديف)؛
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 262-136إلغت تتاء األحكت تتاه التت تتي تفت تترض االحتجت تتاق اإللزامت تتي لأل ت تتخا
يدخلون إقليمما بشكل غير قانوني (بنغالدي )؛

ال ت ت ين

 263-136وضتتع حتتد لسياستتة االحتجتتاق اإللزامتتي لجميتتع الوا،تتدين غيتتر المتتأذون
لم تتم وضت تتمان تابي تتق االحتجت تتاق ،قتتتا كم تتالذ أخيت تتر ووضت تتع ح تتدود قمنيت تتة قانونيت تتة
لالحتجتتاق وكفالتتة الحص تتول عل ت ستتبل إنص تتاف ق تتائية ،عالتتة م تتن أجتتل اس تتتعراض
ضرورة االحتجاق (سلو،ينيا)؛
 264-136است تتتعراض سياست تتاتما الو نيت تتة المتعلقت تتة بت تتالمجرة واللجت تتوء بغيت تتة كفالت تتة
اتستتاقما متتع اتفاقيتتة مناه تتة التع ت يب واتفاقيتتة حقتتوق الافتتل وبخاصتتة ،يمتتا يتعلتتق
بظروف االحتجاق (هندوراس)؛
 265-136ضت تتمان امتثت تتال ظ ت تتروف االحتجت تتاق إل ت ت القواع ت تتد والمعت تتايير الدولي ت تتة
وبخاصة ظروف احتجاق المماجرين و البي اللجوء (رواندا)؛
 266-136اتخاذ تتدابير عمليتة لوقتف إستاءة المعاملتة والعنتف ضتد الالجتتين بمتا
،تتي ذلت العنتتف الجنستتي عل ت يتتد المستتاولين ،تتي مراكتتز االحتجتتاق (جمموريتتة كوريتتا
الشعبية الديمقرا ية)؛
 267-136الستتماظ لمنظمتتات حقتتوق اإلنستتان بالوص تتول غيتتر المشتترو إل ت مراك تتز
االحتجاق (ملديف)؛
 268-136الستتماظ بوصتتول الم تراقبين المستتتقلين إل ت مراكتتز احتجتتاق الممتتاجرين
التي ،ي خارج إقليم أستراليا (إسبانيا)؛
 269-136كفالة االمتثال الكامل إل التزاماتمتا الدوليتة ،يمتا يتعلتق بحقتوق تالبي
اللج تتوء والالجت تتين م تتن خ تتالل اإلست تراع  ،تتي تجمي تتز لب تتاتمم المقدم تتة إلت ت المراك تتز
المختلفة (غانا)؛
 270-136كفالة معالجة لبتات اللجتوء و،قتا لالتفاقيتة المتعلقتة بوضتع الالجتتين
وأن يستتتخده االحتجتتاق عنتتد ال تترورة ،قتتا وألقتتل ،تتترة وضتتمان اإل تراف الق تتائي
عل حاالت االحتجاق (النرويا)؛
 271-136التأكتتد متتن امتثتتال التتتدابير المتعلقتتة باتتالبي اللجتتوء بشتتكل كامتتل إل ت
التزاماتمتا بموجتب القتتانون التدولي وحقتوق اإلنستتان بمتا ،تي ذلت مبتدأ عتده اإلعتتادة
القسرية وأال يستخده االحتجاق إال عند ال رورة القصوى وألقصر ،ترة (السويد)؛
 272-136عت ت تتده احتجت ت تتاق الممت ت تتاجرين واأل ت ت تتخا اآلخ ت ت ترين إال ،ت ت تتي حت ت تتاالت
استتتثنائية وكفالتتة أال يتجتتاوق االحتجتتاق متتدة ستتتة أ تتمر وأن تتستتق ظتتروف االحتجتتاق
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متتع المعتتايير الدوليتتة ،تتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان عل ت النحتتو الموص ت ب ت متتن قبتتل
(سويسرا)؛
 273-136استعراض قوانين المجترة االتحاديتة الجديتدة بحيتف تاخت ،تي االعتبتار
الجوانتتب اإلنستتانية الحتمتتاالت تترد المتتوا نين األجانتتب ال ت ين يحملتتون تأ تتيرات
إقامة دائمة وبخاصة من ال يتحدثون لغة بلتدهم األصتلي أو انقاعت صتالتمم بالبلتد
(إيااليا)؛
 274-136كفالتتة حصتتول تتالبي اللجتتوء عل ت المستتاعدة القانونيتتة أثنتتاء معالجتتة
لبت تتاتمم واعتمت تتاد تت تتدابير باال ت تتتراك مت تتع بلت تتدان أخت تترى مت تتن أجت تتل كفالت تتة امتثت تتال
األوضتتاع ،تتي مراكتتز المعالجتتة التتتي توجتتد ،تتي بلتتدان لتتديما اتفاقتتات متتع أستتتراليا متتع
القوانين والمعايير الدولية (أوروغواي)؛
 275-136رصتتد معالجتتة لبتتات الالجتتتين و تتالبي اللجتتوء ،تتي المراكتتز الخارجيتتة
عن كثب ل مان احتراه حقوق اإلنسان (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 276-136إغت تتالق مركت تتزي االحتجت تتاق ،ت تتي نت تتاورو وجزيت تترة مت تتانوس بشت تتكل ،ت تتوري
(ملديف)؛
 277-136إعتتادة النظتتر ،تتي الترتيبتتات الحاليتتة لمعالجتتة الالبتتات ،تتي الختتارج و،تتي
سياستتة االحتجتتاق اإللزامتتي لالجتتتين وعتتديمي الجنستتية والممتتاجرين واستتتيفاء جميتتع
التزام تتات حق تتوق اإلنس تتان تج تتا الالجت تتين وع تتديمي الجنس تتية والمم تتاجرين بم تتا  ،تتي
ذل مبدأ عده اإلعادة القسرية (كينيا)؛
 278-136إلغ تتاء سياست تتاتما المتعلق تتة باالحتجت تتاق اإللزام تتي ومعت تتالا الالب تتات ،ت تتي
الخارج عل نحو يتسق مع تاريخما كبلد إلعادة التو ين (البراقيل)؛
 279-136إيقاف معالجة لبات اللجوء ،ي الخارج (لكسمبرغ)؛
 280-136كفالتتة معالجتتة حتتاالت جميتتع تتالبي اللجتتوء والالجتتتين ال ت ين يصتتلون
إلت أستتتراليا ،تتي البلتتد بغتتل النظتتر عتتن ريقتة وصتتولمم إليت وكفالتتة امتثتتال األوضتتاع
،ي مراكز المعالجة الخارجية إل القوانين والمعايير الدولية (سلو،ينيا)؛
 281-136إع تتادة النظ تتر  ،تتي سياس تتة معالج تتة ح تتاالت تتالبي اللج تتوء  ،تتي ن تتاورو
وجزيتترة متتانوس و،تتي كيفيتتة تنفي ت مشتتروع تعتتديل قتتانون ستتلاات المجتترة والستتلاات
البحرية وكفالة التنفي الدقيق لاللتزاه الدولي بعده اإلعادة القسرية (ألمانيا)؛
 282-136ضتتمان االحت تراه الكامتتل اللتزامتتات عتتده اإلعتتادة القس ترية ،يمتتا يتعلتتق
بجميع البي اللجوء (سلو،ينيا)؛

36/41

GE.16-00387

A/HRC/31/14

 283-136االحتت تراه الكام تتل لمب تتدأ ع تتده اإلع تتادة القست ترية المنص تتو
االتفاقية المتعلقة بوضع الالجتين (سويسرا)؛

عليت ت  ،تتي

 284-136اعتم تتاد الت تتدابير الالقم تتة لوض تتع ح تتد لممارس تتة اعتت تراض ري تتق تتالبي
اللج تتوء وإع تتادتمم م تتن حي تتف أت تتوا و،قت ت ا للق تتانون ال تتدولي لالجت تتين والق تتانون ال تتدولي
لحقوق اإلنسان (األرجنتين)؛
 285-136وضتتع حتتد لممارستتة صتتد القتتوار التتتي تقتتل الممتتاجرين وإعادتمتتا إل ت
أعالي البحار (إسبانيا)؛
 286-136احت تراه التزاممتتا بعتتده إعتتادة الممتتاجرين ال ت ين يتتتم تتتوقيفمم ،تتي الميتتا
الدولية و،ق ا للقانون الدولي واألعراف الدولية (غواتيماال)؛
 287-136ت تتو،ير الحماي تتة الكامل تتة لا تتالبي اللج تتوء و،قت تا للق تتانون ال تتدولي وإلغ تتاء
ممارسة صد قوار البي اللجوء وإعادتما إل البحر (نيجيريا)؛
 288-136وق ت تتف ممارس ت تتت اعتت ت تراض الق ت تتوار الت ت تتي تص ت تتل ح ت تتدودها وصت ت تتدها
(بنغالدي )؛
 289-136الم تتي قتتدما ،تتي اعتمتتاد مدونتتة قواعتتد الستتلوك ،تتي معاملتتة حتتاالت تتالبي
اللج تتوء وتنفيت ت ها ووق تتف ممارس تتة اعتت تراض قت توار تتالبي اللج تتوء وص تتدها إلت ت المي تتا
الدولية وتنفي التدابير و،قا ألحكاه القانون الدولي والمعايير الدولية (البحرين)؛
 290-136غرس نما فاف قائم عل حقوق اإلنستان ،يمتا يتعلتق بمعاملتة تالبي
اللجوء بعد وصولمم بما ،ي ذل وقف إحالتمم إل بلدان أخرى (تركيا).
 -137تعكتتس جميتتع االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة ،تتي ه ت ا التقريتتر موقتتف الدولتتة
(التتدول) التتتي قتتدمتما و/أو الدولتتة قيتتد االستتتعراض؛ وال ينبغتتي أن تفستتر عل ت أنمتتا حظي ت
بتأييد الفريق العامل بأكمل .

ثالثا -التعمدات وااللتزامات الاوعية
 -138تعـ ــرب كومـ ــة أس ـ ـ اليا عـ ــن التزامهـ ــا بـ ــاجراء اسـ ــتفتاء علـ ــو مسـ ــجملة الع ـ ـ اش بالسـ ــكا
األصــلين وســكا جــزر موــيق تــوري األس ـ الين الدســتور األس ـ اق خــالل ف ـ ة انعقــاد ال ملــا
املقبلــة .وســتحلرم احلكومــة مشــاورات علــو الصــعيد الــوط بغيــة ضــما مشــارلة ايــع األس ـ الينو
وأاصة السكا األصلين وسكا جزر مويق توري و هذا احلوار الوط ا ا .
 -139وتلت ــز أس ـ اليا باع ــادة ت ــوطن  12أل ــف لج ــل م ــن الف ــارين وج ــث النزاع ــات القائم ــة
ا مهوريــة العربيــة الســورية والع ـرا  .وســتقد أس ـ اليا الــدعم اإلنســا أيو ـ ا أللثــر مــن  240ألــف
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ــملم مــن الســورين والعـراقين الــذين أجـ وا علــو الفـرار مــن منــاز م أو التمــاف اللحلــوء
اجملاورة.

البلــدا

 -140وتع ــرب كوم ــة أسـ ـ اليا ع ــن التزامه ــا بالتص ــدم مبف ــة العن ــف املن ــزق .وستس ــتملد زم ــة
الت ــدابري ال ــب تبل ــغ تكلفته ــا  100ملي ــو دولرو وال ــب أعل ــن عنه ــا  24أيلول/س ــبتم 2015و
لتوفري بكة أمـا للنسـاء واألطفـال املعرضـن ملعـدلت نـاطر عاليـة فيمـا يتعلـق بـالعنف .ومـن ـجم
هذه التدابري أ تعـزز تـوافر الـدعم واخلـدمات بصـورة مبا ـرةو وأ تسـملر التكنولوجيـات املبتكـرة مـن
أجــل لفالــة ســالمة النســاءو وتــوفر امل ـوارد للتثقيــف مــن أجــل املســاعدة تغيــري مواقــف اجملتمعــات
احملليـ ــة يـ ــال العنـ ــف وإسـ ــاءة املعاملـ ــة .وتتوـ ــمن احلزمـ ــة  21مليـ ــو دولر لتنفيـ ــذ تـ ــدابري ـ ـددة
تمعات الشعوب األصلية.
ملساعدة النساء
 -141وتعــرب أسـ اليا عــن التزامهــا بتحســن طريقــة معاملــة نظــا العدالــة ا نائيــة لس ــملاص وم
اإلعاقة اإلدراليـة الـب تفقـدهم أهليـة املشـارلة اإلجـراءات القوـائية أو تسـقط عـنهم ا ـر بسـبب
ضعف مدارلهم .و لل اإلطارو تلتـز احلكومـة ببـذل جهـد علـو الصـعيد الـوط مـن أجـل زليـل
البيانات املتا ة وتطوير موارد ألفول املمارسات النظا القوائي.
 -142وتلتــز أس ـ اليا با ــا خط ـوات إض ــافية لت ــدعيم ال ــدعوة إىل إلغــاء عقوب ــة اإلع ــدا
أقاء العامل .وستس د لل بنتائد التحريات الب أجراها ال ملا واعتمدت ملخرا.

اي ــع

 -143وتع ــرب أسـ ـ اليا ع ــن التزامه ــا بتعزي ــز ق ــو املس ــنن ومحايته ــا عل ــو الص ــعيد ال ــدوقو م ــن
خالل تقدمي النما ج والـدعوة إىل زسـن اسـتملدا ليـات األمـم املتحـدة القائمـة لإلبـالأ عـن الـة
قــو اإلنســا  .وتلتــز أس ـ اليا بتملصــيم فصــل مكــرف حلقــو "رعايــا أس ـ اليا املســنن" ايــع
تقــارير معاهــدات قــو اإلنســا وتقــارير الســتعراض الــدورم الشــامل .وستســعو أسـ اليا إىل لفالــة
الهتما وقو املسنن قرارات األمـم املتحـدة وتشـحليع املقـررين اخلاصـن احلـالين علـو النظـر
تنفيذ مها وليـا م املتعلقـة باملسـننو تعـاو وثيـق مـع اخلبـري املسـتقل املعـ بتمتـع املسـنن ميـع
قو اإلنسا .
 -144وستواصــل أس ـ اليا ا ــا خط ـوات إلل ــاء التميي ــز ــري الق ــانو عل ــو أســاف املي ــل ا نس ــي
وا وي ــة ا نس ــانية ومح ــل ص ــفات ا نس ــن .وتلت ــز احلكوم ــة بالغ ــاء الس ــتثناءات املمنو ــة لولي ــات
وأقاليم أس اليا من تنفيـذ القـوانن الوطنيـة املتعلقـة سكافحـة التمييـز .وسـيبدأ نفـا هـذا اللتـزا اعتبـارا
من  31وز/يوليث .2016
 -145وتع ــرب أسـ ـ اليا ع ــن التزامه ــا ب ــدعم ق ــو اإلنس ــا ومحايته ــا وتعزيزه ــا م ــن خ ــالل برنا ه ــا
للمعون ــة اخلارجي ــةو ع ــن طري ــق تعزي ــز الزده ــار واحل ــد م ــن الفق ــر وت ــدعيم الس ــتقرار .وتر ــب باعتم ــاد
خطــة التنميــة املســتدامة لعــا 2030و وتللــد التزامهــا بــدفعها إىل األمــا  .وتعــرب احلكومــة عــن التزامهــا
بتطبي ــق اسـ ـ اتيحليتها اإلرائي ــة م ــن أج ــل ا مي ــع للفـ ـ ة 2020-2015و بغي ــة تعزي ــز التنمي ــة الش ــاملة
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لس ــملاص وم اإلعاقــةو واس ـ اتيحليتها الدوليــة املتعلقــة بالشــعوب األصــلية للف ـ ة 2019-2015و
من أجل تعزيز مصاحل الشعوب األصلية أس اليا وعلو الصعيد العاملي.
 -146وأخــرياو تع ــرب احلكوم ــة ع ــن التزامه ــا بالعم ــل مــع اللحلن ــة األس ـ الية حلق ــو اإلنس ــا و م ــن
أجــل تطــوير عمليــة رقابيــة عامــة و كــن الوصــول إليهــا ــدش رصــد التقــد احملــرز قياسـ ا إىل توصــيات
الســتعراض الــدورم الشــامل .وسيشــمل لــل صــدور بيــا دورم باســم احلكومــة عــن التقــد احملــرز
بالقيــاف إىل تلــل التوصــيات .وســتقو أسـ اليا أيوـ ا بتعيــن ليــة وطنيــة دائمــة لتعزيــز مشــارلة ا ميــع
إعداد التقارير الب تقد إىل األمم املتحدة عن الة قو اإلنسا .
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