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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامــل املعــر بالســتعراض الــدورن الشــاملر املنشـ وجــب قـرار لـ حقــو
اإلنس ـ ــا 1/5ر دورت ـ ــا ال ال ـ ــة والعشـ ـ ـرين الف ـ ـ ة م ـ ــن  2إىل  13تش ـ ـرين ال ـ ــا /نوفم .2015
واستُع ِرضــح حالــة النمســا اجللســة 11ر املعقــودة  9تشـرين ال ــا /نوفم  .2015وتـرأو وفــد
النمسـ ــا فولفغـ ــانن براندسـ ــتي ر وايـ ــر العـ ــدل ال ـ ــادن .و جلسـ ــتا 17ر املعقـ ــودة  12تش ـ ـرين
ال ا /نوفم 2015ر اعتمد الفريق العامل تقريره عن النمسا.
 -2و  13ك ــانو ال ا /ين ــاير 2015ر اخت ــار لـ ـ حق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــرِرين الت ــال
(فريق ثالثي) لتيسري استعراض حالة النمسا :ألبانيار ومجهورية كوريار وكوبا.
 -3وص ـ ــدرت الوث ـ ــائق املـ ـ ـ كورة أدن ـ ــاهر وج ـ ــب الفق ـ ــرة  15م ـ ــن مرف ـ ــق قـ ـ ـرار لـ ـ ـ حق ـ ــو
اإلنسا 1/5ر والفقرة  5من مرفق قرار اجملل 21/16ر من أجل استعراض حالة النمسا:
(أ)

تقرير وطر/بيا كتايب مقدم وفقا للفقرة (15أ) ))A/HRC/WG.6/ 23/AUT/1؛

(ب) ن ــم عميع ــي أعدت ــا مفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية حلق ــو اإلنس ــا (مفوضـ ـية
حقو اإلنسا ) وفق ا للفقرة (15ب) ))A/HRC/WG.6/23/AUT/2؛
(ج) م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجز أعدت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مفوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية حق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا للفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة (15ج)
).)A/HRC/WG.6/23/AUT/3
 -4وأحيل ـ ــح إىل النمس ـ ــا ع ـ ــن طري ـ ــق الفري ـ ــق ال الث ـ ــير قائم ـ ــة أسـ ـ ـ لة أع ـ ــد ا س ـ ــلف ا إس ـ ــبانيار
وبلجيكـ ــار واجلمهوريـ ــة التش ـ ــيكيةر وسـ ــلوفينيار والس ـ ــويدر واملكسـ ــي ر واململك ـ ــة املتحـ ــدة ل ي اني ـ ــا
العظمــو وأيرلنــدا الشــماليةر والنــرويدر ووولنــدا .وو ـ ه األسـ لة متاحــة علــو املوقــع الشــبكي ا ــارجي
للفريق العامل.

أوالا -موجز وقائع عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أك ــد الوف ــد أ قاي ــة حق ــو اإلنس ــا م ــن األولوي ــات األساس ــية حلكوم ــة بل ــده .وللنمس ــا
ســجل حافــل باملشــاركة الفعالــة قايــة حقــو اإلنســا علــو املســتو الــوطر ودفــع الــنظم الدوليــة
واإلقليمية حلقو اإلنسا إىل األمام.
 -6ومل ت ُكف النمسا عن العمـل الـدبوب علـو متابعـة أول اسـتعراض دورن حلـامل حلالتهـا .وقـد
قــدمح تقريـرا ملنتصــف املــدة عــن حالــة تنفيـ التوصــيات املنب قــة عــن الســتعراض األول الـ ن أجــرن
وحلـ ّكل فريــق تــوجيهي مــن أجــل إقامــة حـوار بـ اجملتمــع املــد واحلكومــة ال اديــة
عــام ُ .2013
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أثنــاء املتابعــة .وقــد تكَّفــح وتــرية ول ـ احل ـوار أثنــاء إعــداد خ ــة العمــل الوطنيــة حلقــو اإلنســا .
ــال إعمــال
وحلـكل صــوت ي لــي اجملتمـع املــد عــامالا حيويـا عمليــة التغلــب علـو التحــديات
حقو اإلنسا  .وقد استفادت احلكومة من التفاعل الوثيق مع مجيع أصحاب املصلحة.
 -7ولتزال التدفقات اهلائلة لالج ـ العـابرين مـن اجلمهوريـة العربيـة السـورية ونريوـا مـن البلـدا
األخر من أكـ التحـديات .ويتوقـع أ يرتفـع عـدد طلبـات اللجـوء إىل النمسـا قـدار ثـال مـرات
عام 2015ر مقارنة بعـام  .2014وقـد اذـ ت احلكومـةر سـاعدة مـن منظمـات اإلناثـة وي لـي
اجملتمع املد ر عددا من التدابري بغرض مواجهة ول التحدن.
 -8و خاذـ ِت أي ـا تــدابري لكفالــة اــاا انــدماج الك ـريين مــن طــالئ اللجــوء والالج ـ ر بوســائل
مشل ــح مكافح ــة التميي ــز العنص ــرن وك ــره األجان ــب وم ــا يتص ــل بـ ـ ل م ــن تعص ــب .وتق ــر احلكوم ــة
بوجــود ح ــالت مــن التحام ــل واملواقــف العنص ـرية لــد بع ـ ف ـات اجملتم ــعر ومــن ال ــرورن اذ ــاو
تــدابري إضــافية ملعاجلــة و ـ ه الظــاورة .وتشــكل خ ــة العمــل الوطنيــة للتكامــل لعــام  2010إحــد
األدوات اهلامــة ملكافحــة التمييــز والتحامــل .وقــد نف ـ ت بنجــاا عــدة مشــاريع إطــار خ ــة العمــل
امل كورة.

ــال مكافحــة التمييــز العنصــرن
 -9وتالحــحل احلكومــة أبيــة البيانــات اإلحصــائية الشــاملة
وكراويــة األجانــب والتعصــبر لكنهــا تقــر بوجــود أوجــا قصــور فيمــا يتعلــق بتـوافر البيانــات اإلحصــائية
املــوجزةر ل ســيما املصــنفة منهــا .وقــد حلـ ِ
ـكلح أفرقــة عاملــة لتحس ـ نظــام مجــع البيانــات .وســتعا
و ه املس لة أي ا بـالق ا مـع خ ـة العمـل الوطنيـة حلقـو اإلنسـا ر الـض وضـعح نتيجـة لتوصـيات
الستعراض الدورن الشامل األول والتوصيات الصادرة عن وي ات حقو اإلنسا األخر .
 -10وق ــد ع ــزات التع ــديالت ال ــض أدخل ــح ع ــام  2015عل ــو ق ــانو العقوب ــات احلماي ــة م ــن
خ ــاب الكراويــةر حيـ حظــرت التح ـري العلــر علــو العنــف القــائم علــو أســاو العــر أو اللــو
أو اللغ ــة أو الـ ــدين أو اجلنسـ ــية أو األصـ ــل أو نـ ــوع اجل ــن أو اإلعاقـ ــة أو السـ ــن أو امليـ ــل اجلنسـ ــير
ونصــح علــو عقوبــة الســجن مــدة تصــل إىل عــام علــو و ـ ه اجل ـرائم .ويــنم القــانو أي ـا علــو
عقوبــة الســجن مــدة تصــل إىل  3ســنوات علــو التح ـري العلــر علــو الكراويــة مــن خــالل وســائط
اإلع ــالم وحل ــبكة اإلن ن ــح .ي ــات إىل ول ـ أ تش ــكيل منظم ــات أو مجاع ــات بغ ــرض التح ـري
عل ــو العنصـ ـرية أو الك ــره العنص ــرن أو التميي ــز العنص ــرن أص ــبإ جرا ــة جنائي ــة .وج ــر ر إث ــر اعتب ــار
الـدوافع العنصـرية مـن الظــروت املشـددة للعقوبـة بالســجن لفـ ة طويلـةر تعزيــز أحكـام القـانو اجلنـائي
حبي تعا جرائم وخ اب الكراوية بصورة فعالة.
 -11وس ــيبدأ ع ــام  2016نف ــاو تع ــديالت عل ــو ق ــانو دكم ــة األح ــدا ــدت إىل كفال ــة
اســتادام الحتجــاا مــالوا أخ ـريا فقــط حــالت جنــوا األحــدا  .ومــن املقــرر اذــاو عــدة تــدابري
لتحقيق ول اهلدت.
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وحل ـ ِ
ـكل فري ــق عام ــل م ــن أج ــل تقي ــيم حال ــة احتج ــاا األحل ــاان ال ـ ين ل اك ــن اعتب ــاروم
ُ -12
مسؤول بالكامل عـن أفعـاهلم بسـبب حـالتهم الصـحيةر ولتحديـد اجملـالت اإلحلـكالية .وقـدم الفريـق
العام ــل مق ح ــات بشـ ـ املس ــائل التنظيمي ــة والتشـ ـريعية والتقني ــة وات الص ــلة .وتعتـ ـ عملي ــة إع ــادة
التنظ ــيم احلالي ــة لظ ــروت احتج ــاا و ــؤلء األحل ــاان أكـ ـ عملي ــة إص ــالا تنفـ ـ خ ــالل الس ــنوات
ال إنفاو التدابري الض تن ون علو سلب احلرية.
األربع األخرية
 -13وج ــرت عمليـ ــة إع ــادة تنظـ ــيم ج ريـ ــة لنظ ــام ا ـ ــاكم اإلداريـ ــة ع ــام 2014ر مـ ــن أجـ ــل
اســتيفاء مجيــع معــايري اتفاقيــة قايــة حقــو اإلنســا واحلريــات األساســية .وجــر توســيع وليــة دي ـوا
أم ـ ـ املظـ ــامل النمسـ ــاون حبي ـ ـ يـ ــتمكن مـ ــن أداء عمـ ــل قليـ ــة وقائيـ ــة وطنيـ ــة علـ ــو ـ ــو يتسـ ــق مـ ــع
ال وتوكول الختيارن لتفاقية مناو ة التع يب.
 -14ويكف ــل الق ــانو الدس ــتورن للنمس ــا اس ــتقالل دي ـوا أم ـ املظ ــامل .ول ــوا إبع ــاد أع ــاء
الــديوا أو إءــاء خــدمتهم خــالل فـ ة وليــتهم الــض تســتمر ملــدة ســح ســنوات .ووــم مســاءلو أمــام
ال ملا  .وللديوا ميزانية خاصة با.
 -15وأع ــرب الوف ــد ع ــن امتنان ــا لمسـ ـ لة ال ــض ق ــدمح إلي ــا مس ــبق ا وق ــدم ردوده عليه ــا .وأوض ــإ
الوفــدر ردا علــو تســابلت بش ـ إج ـراء قيقــات مســتقلة النتهاكــات امل ـ ّدعو ارتكا ــا مــن قبــل
بعـ ـ املس ــؤول ع ــن إنف ــاو الق ــانو ر أ إجـ ـراءات التحقي ــق تلـ ـ الدع ــاءات تنظمه ــا القـ ـوان
اجلنائية واملراسيم الصادرة عن وااريت العدل والداخلية.
 -16وأحلار الوفد إىل أ التشـريعات القائمـة وفـرت للسـل ات وا ـاكم األدوات الالامـة ملكافحـة
أعمــال التمييــز .و الوقــح نفســار بــدأ تنفي ـ عمليــة تقيــيم حلــاملة للتش ـريعات فيمــا يتعلــق باملســاواة
املعاملةر بغرض معاجلة املسائل املتبقية.
 -17وبينمــا يســت يع األحلــاان ووو العالقــات اجلنســية امل ليــة تســجيل عالقــا م بصــفة رميــةر
فقــد اذـ ت تــدابري لتحديــد أيــة اختالفــات متبقيــة طريقــة معاملــة امل ليـ مقارنــة بغــريوم مــن أجــل
معاجلتها.
 -18وق ــد نال ــح حق ــو املـ ـرأة واملس ــاواة بـ ـ اجلنسـ ـ األولوي ــة منـ ـ س ــنوات عدي ــدة .والتزم ــح
ــال كفالــة مســاواة املـرأة احلقــو مجيــع ــالت احليــاةر
احلكومــة بتحقيــق مزيــد مــن التقــدم
حيـ ـ اعتم ــدت عل ــو مس ــتو احلكوم ــة ال ادي ــةر ءجـ ـا لتعم ــيم مراع ــاة املنظ ــور اجلنس ــا وءجـ ـا
للميزن ــة ال ــض تراع ــي الش ــؤو اجلنس ــانية .وعل ــو ال ــرنم م ــن التش ـ ـريعات القائم ــة واجله ــود املس ــتمرةر
مل تــتمكن احلكومــة بعــد مــن ســد الفجــوة األجــور ب ـ اجلنس ـ ؛ إو يقت ــي حــل و ـ ه املشــكلة
اذاو تدابري أخر باإلضافة إىل التدابري التشريعية.
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 -19وأوضــإ الوفــد أ ا الفــات ق ــد ســويح فيمــا يتعلــق باس ــتادام عالمــات طبونرافيــة ثنائي ــة
اللغ ــة واذ ــاو اللغ ــة الس ــلوفينية لغ ــة رمي ــة بل ــديات كارين ي ــار إث ــر التوص ــل إىل تواف ــق ا راء بـ ـ
املسؤول السياسي واملنظمات الض يعمل فيها أفراد ال وائف اإلثنية السلوفينية.
 -20وأوضإ الوفد أنا رن تـدري حقـو اإلنسـا ضـمن منـاود علـم التـاريي وال بيـة الوطنيـةر
منــاود التعلــيم العــام ودورات التــدريب املهــر .و ِ
ــال حقــو اإلنســا
أدمــد الت قيــف
وك ـ ل
أي ا مناود تدريب املعلم ر ن فيهم األسات ة اجلامعيو .

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -21أدىل  98وفدا ببيانـات أثنـاء احلـوار التفـاعلي .واكـن الطّـالع علـو التوصـيات الـض قـدمح
أثناء احلوار الفرع ثانيا من و ا التقرير.
 -22وأحلــاد الســودا باعتمــاد ق ـوان وسياســات جديــدة
سو العمل.
اجلنس

ــا حقــو ال فــل واملســاواة ب ـ

 -23وأحلــادت الســويد بالتــدابري املتا ـ ة ملواجهــة الزيــادة نــري املســبوقة
إىل ضرورة إدخال سينات فيما يتعلق حبالة طالئ اللجوء.

اهلجــرةر لكنهــا أحلــارت

 -24وأحلــارت سويس ـرا مــع الرتيــاا إىل اذــاو تــدابري لتنفيـ التوصــيات الــض قبلتهــا النمســا خــالل
الدورة األوىل لالستعراض الدورن الشامل.
 -25وأحل ــارت طاجيكس ــتا إىل الت ــدابري ال ــض اذـ ـ ا النمس ــا لتعزي ــز ق ــدرات مؤسس ــا ا املعني ــة
حبق ــو اإلنس ــا ر وم ــن أج ــل التع ــاو م ــع مجي ــع اجله ــات املعني ــة ومواص ــلة احلـ ـوار معه ــا بغي ــة تعزي ــز
حقو اإلنسا وقايتها.
 -26وأحلــارت تايلنــد مــع التقــدير إىل التصــديق علــو التفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األحلــاان
مــن الختفــاء القســرن وال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناو ــة التع ـ يب .وأعربــح عــن قلقهــا إااء
التمييز ضد املرأة سو العمل وحيال حواد العنف املرتبط بكره األجانب والتمييز العنصرن.
 -27واستفســرت مجهوريــة مقــدونيا اليونوســالفية ســابقا عــن التــدابري املتاـ ة ملعاجلــة نســبة تســرب
أطفــال طائفــة الرومــا واجلماعــات العرقيــة األخــر مــن الدراســة وإدخــال ســينات علــو مؤسســات
مكافحة التمييز الك رية البلد.
 -28ورحب ــح تيم ــور  -ليش ــض بالت ــدابري القانوني ــة والسياس ــية املتا ـ ـ ة حلماي ــة حق ــو األطف ــال
واملسن ومكافحة العار بالبشرر وبتاصيم قلية وقائية وطنية.
 -29وأحلــارت ترينيــداد وتوبــانو مــع الرتيــاا إىل التعــديالت التش ـريعية الــض أدخلــح بغيــة س ـ
فرن املرأة أماكن العمل وضما املساواة احلماية ضد التمييز علو أن أساو من األس .
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 -30وحلــجعح تــون النمســا علــو التصــديق علــو ال وتوكــول الختيــارن امللحــق بالعهــد الــدو
ــال التعلــيمر وعلــو
ا ــان بــاحلقو القتصــادية والجتماعيــة وال قافيــة واتفاقيــة مناو ــة التمييــز
ال مكافحة العنف العنصرن والعنصرية وكره األجانب والتعصب.
تك يف اجلهود
 -31ولحظح تركيا مـع التقـدير تعـاو النمسـا الفعـال مـع قليـات األمـم املتحـدة حلقـو اإلنسـا
ومنظمات اجملتمع املد ر واجلهود املب ولة لتعزيز التسامإ والح ام وسط ف ات اجملتمع املاتلفة.
 -32وأحلــارت أوننــدا مــع القلــق إىل تعــرض م ــات الفتيــات لتشــويا أع ــائهن التناســلية .وأحلــارت
إىل اخنفاض املساعدة اإلمنائية الرمية.
 -33ولحظــح أوكرانيــا مــع التقــدير التصــديق علــو التفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األحلــاان مــن
الختف ــاء القس ــرنر وال وتوك ــول الختي ــارن لتفاقي ــة مناو ــة التعـ ـ يبر والعملي ــة اجلاري ــة لس ــحب
التحفظ ــات عل ــو اتفاقي ــة حق ــو ال ف ــل .ورحب ــح باإلص ــالحات الرامي ــة إىل الق ــاء عل ــو خ ــاب
الكراوية والتمييز.
 -34وقدمح دولة اإلمارات العربية املتحدة ثال توصيات.
 -35ورحب ــح اململك ــة املتح ــدة ل ي اني ــا العظم ــو وأيرلن ــدا الش ــمالية باذ ــاو ت ــدابري ملكافح ــة ك ــره
اإلســالم واذــاو ق ـرار بش ـ تبــر األطفــال مــن قبــل أاواج م لي ـ  .وحلــجعح النمســا علــو مكافحــة
مجيع أحلكال التمييز.
ــال تعزيــز حقــو
 -36وأحلــادت الوليــات املتحــدة األمريكيــة بعمــل وكالــة التنميــة النمســاوية
اإلنسا  .وحلجعح النمسا علو مواصـلة معاملـة املهـاجرين ب ريقـة إنسـانية وتـوفري احلمايـة هلـم احلـيا
مع التزاما ا الدولية.
 -37وأحلــارت أوابكســتا إىل التــدابري املتا ـ ة لتنفي ـ التوصــيات الصــادرة عــن دورة الســتعراض
األوىلر ــا ول ـ اإلصــالحات اإلداري ــة وإدخــال تع ــديالت علــو الق ــانو اجلنــائي وتوس ــيع ولي ــة
ديوا أم املظامل النمساون.
ــال قايــة حقــو الف ــات ال ــعيفةر ــن
 -38وأحلــارت فييــح نــام مــع التقــدير إىل اإلاــااات
ول النساء واألطفال واألحلاان ووو اإلعاقةر ومكافحة التمييز ضدوم.
 -39وأحلــادت أفغانســتا بتعزيــز النمســا حلقــو ال فــل وحبمايــة األطفــال مــن العنــفر وحلــجعتها
عل ــو كفال ــة ع ــدم إي ــداع األطف ــال دو س ــن الرابع ــة عش ــرة مراك ــز الحتج ــاار وخباص ــة الالج ـ ـ
منهم وطالئ اللجوء.
 -40وأحل ــارت ألباني ــا إىل التص ــديق عل ــو ع ــدة اتفاقي ــات دولي ــة حلق ــو اإلنس ــا ر وأثن ــح عل ــو
توســيع ن ــا وليــة دي ـوا أم ـ املظــامل النمســاون بغــرض تنفي ـ عمليــات الرصــد الوقــائي ألم ــاكن
الحتجاا.
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 -41وون ـ ت اجلزائــر النمســا علــو إصــالا ق ـوان العمــل ورحبــح باعتمــاد خ ــة العمــل الوطنيــة
حلماية املرأة من العنف (للف ة .)2016-2014
 -42وحلــجعح أنغــول النمســا علــو مواصــلة تنفي ـ تــدابري مكافحــة التمييــز وإاالــة مجيــع العقبــات
الض تعرقل مساواة املرأة احلقو ر ل سيما ما يتعلق بنساء األقليات.
 -43وون ت األرجنت النمسا علو التصديق علـو التفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األحلـاان مـن
الختفــاء القســرن؛ وأحلــارت إىل الشـوانل الــض أعربــح عنهــا وي ــات معاوــدات األمــم املتحــدة بشـ
حالت التمييز وكره األجانب ضد طالئ اللجوء والالج وأفراد األقليات العرقية والدينية.
 -44ورحب ــح أرميني ــا بان ــمام النمس ــا إىل أربع ــة ص ــكو دولي ــة حلق ــو اإلنس ــا  .وأحل ــارت إىل
تعــديل القــانو اجلنــائي وتشــديد املســؤولية اجلنائيــة عــن خ ــاب الكراويــةر وإىل دور النمســا الرائــد
ال مكافحة اإلفالت من العقاب.
 -45وأحل ــادت أسـ ـ اليا بالتحس ــينات ال ــض أدخل ــح عل ــو ولي ــة ديـ ـوا أم ـ املظ ــامل النمس ــاون؛
وأعربـح عـن ت لعهـا إىل اعتمـاد خ ــة عمـل وطنيـة للتكامـل بغيـة تعزيــز التعـاو علـو ن ـا البلــد
الت م ل احلوار ب ال قافات والتعليم والعمالة.
 -46ورحبـ ــح أوربيجـ ــا بالتصـ ــديق علـ ــو ال وتوكـ ــول الختيـ ــارن لتفاقيـ ــة مناو ـ ــة التع ـ ـ يبر
وأحل ــارت إىل الش ـ ـوانل ال ــض أعرب ــح عنه ــا وي ــات األم ــم املتح ــدة حلق ــو اإلنس ــا بش ـ ـ التميي ــز
والعنصرية ضد املهاجرين والالج وطالئ اللجوء.
 -47وأحلــادت البح ـرين بتنفي ـ النمســا التوصــيات املنب قــة عــن الــدورة األوىل لالســتعراض الــدورن
الشــاملر وأعربــح عــن قلقهــا إااء حالــة العمــال املهــاجرين وعــدم قــدرة طــالئ اللجــوء علــو احلصــول
علو استحقاقات السكن.
 -48وأعرب ــح ب ــنغالديف ع ــن األس ــف لخنف ــاض املس ــاعدة اإلمنائي ــة الرمي ــةر عل ــو ال ــرنم م ــن
التوص ــية ال ــض ق ــدمتها دورة الس ــتعراض األوىل ب ـ ـ تزي ــد النمس ــا تل ـ ـ املس ــاعدةر وأحل ــارت إىل
مسابة النمسا احلوار ب ال قافات واألديا .
 -49وأحلــارت بــيالروو إىل القلــق ال ـ ن أعربــح عنــا جلنــة الق ــاء علــو التمييــز العنصــرن حيــال
املد اجلديد لت رت اليمـ واجلماعـات األخـر الـض تقتـدن باأليـديولوجيات القوميـة املت رفـة والناايـة
اجلديدةر ولحظح وجود تعصب عاه املهاجرين والالج وأفراد بع الف ات العرقية.
 -50ورحبـ ــح بلجيكـ ــا بسـ ــحب التحفظـ ــات علـ ــو اتفاقيـ ــة حقـ ــو ال فـ ــلر وذصـ ــيم ميزانيـ ــة
ملكافحة خ اب الكراوية والعنف املنز ر و س ظروت احتجاا األحدا .
 -51وأحلـ ــارت بـ ــنن إىل توجيـ ــا دعـ ــوة دائمـ ــة إىل مجيـ ــع املكلف ـ ـ بوليـ ــات إطـ ــار اإلج ـ ـراءات
ا اصــة جملل ـ حقــو اإلنســا ر وح ــح النمســا علــو س ـ نظ ـام احلصــم امل بــق علــو العمــال
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املهاجرين ما يتعلق بلم مشل العائلـةر وعلـو ايـادة مسـتو املسـاعدة اإلمنائيـة الرميـةر وفقـا لتوصـية
الستعراض األول حلالتها.
 -52أحلــارت بوتــا إىل أ برنــامد املعونــة النمســاون قــد أحــرا تقــدم ا ــالت احلــد مــن الفقــر
وا افظــة علــو امل ـوارد ال بيعيــة وتعزيــز الســالم واألمــن البشــرن .وأحلــارت أي ـ ا إىل التــدابري املتا ـ ة
ملكافحة العار بالبشر.
 -53وأحل ــادت دول ــة بوليفي ــا املتع ــددة القومي ــات بالتق ــدم الـ ـ ن أحرات ــا النمس ــا
اإلنسا من الستعراض األول حلالتها.

ــال حق ــو

 -54وأحل ــادت البوس ــنة واهلرسـ ـ ب ــاجلهود الرامي ــة إىل اس ــتيعاب أع ــداد كب ــرية م ــن الب ــاح ع ــن
ملج ـ ـ وملتمس ــي اللج ــوءر وتس ــاءلح ع ــن اجله ــود ال ــض تب ـ ـ هلا النمس ــا ع ــاه كفال ــة اح ـ ـ ام حق ــو
الالج وطالئ اللجوء.
 -55وأحلــارت بوتسـوانا إىل إدخــال تعــديالت علــو القــانو ال ــادن املتعلــق بــديوا أمـ املظــامل
النمســاونر وعلــو أحكــام القــانو اجلنــائي املتعلقــة خب ــاب الكراويــة .وأحلــادت جتهــود النمســا عــاه
تعزيــز مشــاركة املـرأة القــو العاملــة .وأحلــارت إىل اإلبــالل عــن حــالت معاملــة عنصـريةر وعــن كــره
األجانب وما يتصل با من تعصب واكتظاظ السجو .
 -56وأثن ـ ــح ال ااي ـ ــل عل ـ ــو مب ـ ــادرات النمس ـ ــا املتعلق ـ ــة ب ـ ــالالج وط ـ ــالئ اللج ـ ــوءر ـ ــن ف ـ ــيهم
القاص ـرين نــري املصــحوب ب ـ ويهمر مشــرية إىل ضــرورة مجــع بيانــات مفصــلة عــن حــالت العنص ـرية
والتمييز وحفظها.
 -57وأحل ــادت بلغاري ــا بتنفيـ ـ النمس ــا توص ــيات ص ــادرة ع ــن الس ــتعراض األولر مش ــرية إىل أن ــا
برنم ول ل تزال ونا فظـات علـو بعـ الصـكو اهلامـة .وأعربـح عـن ت ييـدوا لتوصـية اللجنـة
خ ــة عملهــا
املعنيـة بالق ــاء علـو التمييــز ضـد املـرأة بـ تركــز النمسـا علــو املسـاواة بـ اجلنسـ
ال حقو اإلنسا .
 -58وأحلـ ــادت بوركين ـ ــا فاس ـ ــو بل ـ ــاد تعري ـ ــف د ـ ــدد للتع ـ ـ يب وبتعزي ـ ــز العقوب ـ ــات عل ـ ــو أفع ـ ــال
التح ـري علــو الكراويــة .ولحظــح إنشــاء قليــة لتنفي ـ التوصــيات املنب قــة عــن الســتعراض الــدورن
الشامل.
 -59وحلجعح كندا النمسا علـو مواصـلة تعزيـز املسـاواة ومكافحـة التمييـز و سـ مركـز امل ليـات
وامل لي ـ ـ ومزدوج ـ ــي املي ـ ــل اجلنس ـ ــي ومغ ـ ــايرن اهلوي ـ ــة اجلنس ـ ــانية وح ـ ــاملي ص ـ ــفات اجلنس ـ ـ وتعزي ـ ــز
سياسات وبرامد مكافحة التمييز وكره األجانب والعنصرية.
 -60وســل ح حلــيلي ال ــوء علــو التصــديق علــو بع ـ الصــكو الدوليــة اهلامــةر وعلــو احل ـوار
خ ة العمل الوطنية حلقو اإلنسا .
املستمر مع اجملتمع املد ر ال ن ينعك
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 -61وأحلــارت الص ـ إىل التصــديق علــو عــدة صــكو حلقــو اإلنســا وإىل ا ــط الراميــة إىل
تعزيــز املس ــاواة وقاي ــة امل ـرأة مــن العن ــف وتعزي ــز حق ــو األحلــاان وون اإلعاق ــة ومكافح ــة الع ــار
بالبشر.
 -62وأحلـ ــارت كوسـ ــتاريكا إىل تعزيـ ــز املعـ ــايري املتصـ ــلة بالتع ـ ـ يب ودور أم ـ ـ املظـ ــامل .وسـ ــل ح
مواجهة أامة الالج احلالية.
ال وء علو التزامات النمسا عاه حقو اإلنسا
ــال
 -63وأحلــارت كرواتيــا إىل ســن ق ـوان جديــدة وإىل التصــديق علــو صــكو دوليــة وامــة
ــال إدارة الش ــركاتر
حق ــو اإلنس ــا  .وتس ــاءلح ع ــن الت ــدابري املتا ـ ة لتعزي ــز مش ــاركة امل ـرأة
إعداد خ ة العمل الوطنية حلقو اإلنسا .
وعن مشاركة اجملتمع املد
ــال حقــو اإلنســا ر مشــرية إىل اســتمرار وجــود ــديات
 -64وأحلــادت كوبــا بالتقــدم ا ــرا
أمــام قيــق املســاواة ب ـ اجلنس ـ ومكافحــة التمييــز العنصــرنر وإىل ظهــور اجلماعــات الــض تقتــدن
باأليديولوجيات القومية املت رفة من جديد.
 -65وأدلح اجلمهورية التشيكية ببيا وقدمح توصيات.
 -66وطلب ــح مجهوري ــة الكونغ ــو الداقراطي ــة مزي ــدا م ــن املعلوم ــات ع ــن برن ــامد "ج ـواا س ــفر األم
وال فل"ر ما يتعلق بالس اتيجية الوطنية لصحة األطفال والشباب.
 -67ورحبح الدامنر بالتقدم ا ـرا عـاه سـد الفجـوة بـ اجلنسـ
فيما يتعلق بالق اء علو التمييز علو أساو امليل اجلنسي.
 -68وأعربح جيبويت عن تقديروا ملسابة النمسا املالية

األجـورر وبـاجلهود املب ولـة

ميزانية مفوضية حقو اإلنسا .

 -69وأحلــار وفــد النمســا إىل أ القــانو الدســتورن ال ــادن بشـ حقــو ال فــل قــد اعتمــد
عــام 2011ر وب ـ ل تكفــل األحكــام الدســتورية ونريوــا مــن الق ـوان حقــو األطفــال النمســار
وستواصـل احلكومــة تعزيـز قايــة تلـ احلقــو  .وحلـكل التصــديق علـو ال وتوكــول الختيـارن لتفاقيــة
حق ــو ال ف ــل بشـ ـ إجـ ـراء تق ــد البالن ــات موض ــوع نق ــا وتقي ــيم دقي ــق الس ــنوات املاض ــية.
وســتتا النمســا ق ـرارا بش ـ تل ـ املس ـ لة فــور اكتمــال عمليــة النقــا و ديــد مجيــع العقبــات الــض
ول دو التصـديق علـو ال وتوكـول .وسـيُعقد فيينـار عـام 2016ر مـؤ ر رفيـع املسـتو بشـ
إلغاء العقوبة البدنية علو األطفال.
 -70ووكــر الوفــد أي ـ ا أنــا يــدور علــو الصــعيد الــوطر حـو يار وعمليــة تقيــيم بشـ التصــديق علــو
ال وتوك ــول الختي ــارن امللح ــق بالعه ــد ال ــدو ا ــان ب ــاحلقو القتص ــادية والجتماعي ــة وال قافي ــةر
موضح ا أ العملية مل تنتا بعدر لكنها ستكتمل بصورة جيدة.
 -71وفيمــا يتعلــق حبمايــة العمــال املهــاجرينر وكــر الوفــد أ النمســا حلــاركحر بوصــفها ع ـوا
ال ــاد األورويبر املناقشــات اجلاريــة املن قــة بش ـ تنظــيم اهلجــرة .وأحلــار إىل وجــود خالفــات
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حــول التفاســري وتــداخل األنظمــة املعمــول ــا ال ــاد األورويب .وأعــرب عــن ضــرورة أ تنف ـ
النمس ــا وال ــدول األع ــاء األخ ــر األنظم ــة املتعلق ــة ب ــاهلجرةر ال ــض ل ت ـزال بع ـ املس ــائل القانوني ــة
املتعلقة ا عالقةر ووي مس لة وامة ب أ تؤخ العتبار.
 -72ووكــر الوفــد أي ـ ا أ إصــالا القــانو اجلنــائي عــام  2015أســفر عــن تــدابري أقــو ملنــع
العنف ضد املرأةر ـا ولـ العنـف اجلنسـير وتـوفري احلمايـة للنسـاء .ووكـر الوفـدر ردا علـو أسـ لة
بشـ املســاواة بـ اجلنسـ ر أ التــدابري القانونيــة ضـرورية لكنهــا ل تكفــير وأنـا مــن ال ــرورن اذــاو
ت ــدابري إض ــافية وم ــنإ مزي ــد م ــن الوق ــح لي ــزداد مس ــتو ال ــوعي الع ــام وتتغ ــري املواق ــف .وق ــد اذـ ـ ت
ســو العمــل .واملســاواة بـ اجلنس ـ مكفولــة
احلكومــة خ ـوات لتعزيــز املســاواة بـ اجلنس ـ
القــانو وقــد أحــرا تقــدم بش ـ ءا الق ــاع العــام .لكــن ونــا حاجــة ملزيــد مــن التقــدم كــي تتحقــق
املعاملة مجيع الق اعات.
أودات تكافؤ اجلنس
 -73وأفــاد الوفــد ب ـ احلكومــة تعقــد مناقشــات منتظمــة مــع األقليــاتر وأءــا توصــلح إىل توافــق
وطيــد ا راء مــع األقليــة الســلوفينية بش ـ مجيــع املســائلر ــا ول ـ اســتادام لغــات األقليــات
وعالمــات ال بونرافيــا ثنائيــة اللغــة .وأعــرب الوفــد عــن الت ـزام احلكومــة واصــلة تعزيــز اهلويــة ال قافيــة
لمقليات .ويوفر النظـام القـانو النمسـاون ال ـمانات ال ـرورية لتمتـع أفـراد األقليـات الكامـل بتلـ
احلقو .
 -74ووكر الوفد أ احلكومـة اذـ ت تـدابري دـددة لكفالـة الت كـد مـن احـ ام حقـو األحلـاان
وون اإلعاقــة املمارســة .وونــا خ ــط ل ــما كــن األحلــاان وون اإلعاقــة مــن الوصــول إىل
مجيع املبا العامة حبلول عام .2019
 -75وفيمــا يتعلــق حبالــة الالج ـ ر وكــر الوفــد أ النمســا مل تغلــق حــدودوار وأءــا تــو اوتمام ـا
خاص ـا للقاص ـرين نــري املصــحوب ب ـ ويهمر وتــوفر لــبع طــالئ اللجــوء فــرن عمالــة علــو مســتو
البلــديات .وأحلــار الوفــد أي ـا إىل تــدابري اذ ـ ت لتحس ـ ق ــاء األحــدا ونظــام الســجو وقايــة
مناود التعليم.
البيانات وا صوصيةر عالوة علو كفالة إدراج حقو اإلنسا
عملي ــة إع ــداد التقري ــر ال ــوطر .ووك ــر
 -76وس ــلط الوف ــد ال ــوء عل ــو إحلـ ـرا اجملتم ــع امل ــد
باإلضـافة إىل ولـ ر أ ي لـي اجملتمــع املـد أســهموا أي ـ ا إعـداد تقريــر قخـر لالســتعراض الــدورن
الشامل حلاركح وضعا مفوضية حقو اإلنسا .
 -77وقــد بــدأت املناقشــات وا ـوات لتقيــيم إمكانيــة التصــديق علــو اتفاقيــة مناو ــة التمييــز
ـال التعلـيم .وتعمــل احلكومـة علـو معاجلــة املسـائل املتبقيـة الــض تواجـا الشـركاء امل ليـ ر ـا ولـ
تبــر األطف ــال .وتعم ــل واارت ــا العــدل والداخلي ــة تع ــاو وثي ــق علــو ض ــما التحقي ــق عل ــو النح ــو
الواجــب أيــة ادعــاءات عنــف أو إســاءة معاملــة مــن جانــب وي ــات إنفــاو القــانو ر وكفالــة معاقب ـة
اجلناة.
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 -78وون ـ ـ ت إك ـ ـوادور النمسـ ــا علـ ــو التصـ ــديق علـ ــو ال وتوكـ ــول الختيـ ــارن لتفاقيـ ــة مناو ـ ــة
التع يبر وحلجعتها علو مواصلة جهودوـا مـا يتعلـق بالسـتادام املفـرو للقـوة وحبالـة األحلـاان
مسلويب احلرية والتمييز والعار بالبشر.
 -79وأعربـ ــح مصـ ــر عـ ــن قلقهـ ــا بش ـ ـ العنص ـ ـرية وكـ ــره األجانـ ــبر ول سـ ــيما ضـ ــد املهـ ــاجرين
واملس ــلم وطائف ــة الروم ــا واألحل ــاان املنح ــدرين م ــن أص ــول أفريقي ــةر وإااء تزاي ــد وت ــرية اس ــتادام
خ اب الكراوية سيا السياسة والنتاابات.
 -80وأحلــادت إســتونيا بتصــديق النمســا علــو ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناو ــة التع ـ يبر
وبســحب فظا ــا علــو اتفاقيــة الق ــاء علــو مجيــع أحلــكال التميي ــز ضــد امل ـرأة وااحهــا تنفي ـ
سياس ــة للمس ــاواة ب ـ اجلنس ـ واي ــادة مش ــاركة امل ـرأة ا دم ــة املدني ــة ال ادي ــة وتعزي ــز يله ــا
سل الق اء ومكاتب الدعاء.
 -81وحل ــجعح فنلن ــدا النمس ــا عل ــو مواص ــلة مناقش ــتها لكيفي ــة إدم ــاج احلق ــو الجتماعي ــة
الدســتورر وكيفيــة الســتمرار تعزيــز قــدرات مؤسســات مكافحــة التمييــزر ــا ول ـ رفــع كفاء ــا
وتيسري الوصول إليها.
 -82ورحبــح جورجيــا بلنشــاء قليــة وقائيــة وطنيــة وجــب ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناو ــة
ــال حق ــو
التعـ ـ يبر وبوض ــع خ ــة عم ــل وطني ــة حلق ــو اإلنس ــا وتنفيـ ـ أنشـ ـ ة للت قي ــف
اإلنسا .
 -83ورحبــح أملانيــا بالتصــديق علــو ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناو ــة التع ـ يب .وأحلــارت
ــال ع ــدم التميي ــز ض ــد املـ ـرأة واألقلي ــاتر ــا ولـ ـ األقلي ــات الس ــلوفينية
إىل أوج ــا القص ــور
وطائف ــة الروم ــا .وأعرب ــح ع ــن قلقه ــا إااء التميي ــز ض ــد امل لي ــات وامل لي ـ ـ ومزدوج ــي املي ــل اجلنس ــي
ومغايرن اهلوية اجلنسانية.
 -84وأحلـ ــارت نانـ ــا مـ ــع التقـ ــدير إىل التصـ ــديق علـ ــو ال وتوكـ ــول الختيـ ــارن لتفاقيـ ــة مناو ـ ــة
التع ـ يب والتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األحلــاان مــن الختفــاء القســرن .وأعربــح عــن تقــديروا
جلهــود النمســا ع ــاه اســتيعاب ع ــدد كبــري م ــن املهــاجرين .وأعربــح ع ــن قلقهــا بش ـ العنــف املن ــز
وح ح النمسا علو التصدن لا.
 -85وأحل ــارت اليون ــا إىل تع ــديل ق ــانو العقوب ــات ليتماحل ــو م ــع توص ــيات السـ ــتعراض األول
املتعلقة نع التع يب .وأقرت بوجود ديات نامجة عن أامة الالج الض مل يسبق هلا م يل.
 -86وأحل ــارت نواتيم ــال إىل التص ــديق عل ــو ال وتوك ــول الختي ــارن لتفاقي ــة مناو ــة التعـ ـ يب
والش ـوانل الــض أعربــح عنهــا وي ــات األمــم املتحــدة حلقــو اإلنســا بش ـ ظهــور مجاعــات اليم ـ
املت ــرت ــددار وإىل ورود بالنــات عــن يارســة التمييــز ضــد املســلم واألحلــاان املنحــدرين مــن
أصول أفريقية.
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 -87وأحل ــاد الكرس ــي الرس ــو ب ــاجلهود الرامي ــة إىل قاي ــة حق ــو اإلنس ــا ر ــا ولـ ـ توس ــيع
ن ـ ــا اختصاصـ ــات مؤسسـ ــات حقـ ــو اإلنسـ ــا وإنشـ ــاء نظـ ــام لـ ــدعم األطفـ ــال نـ ــري املصـ ــحوب
ب ويهم.
 -88ورحب ــح ون ــدوراو بتنفيـ ـ خ ــة العم ــل الوطني ــة للمس ــاواة بـ ـ اجلنسـ ـ
وخ ة العمل الوطنية املتعلقة باألحلاان وون اإلعاقة.

س ــو العم ــل

 -89ولحظ ــح ونغاري ــا أ النمس ــا ص ــدقح عل ــو بعـ ـ التفاقي ــات اهلام ــة وس ــحبح فظا ــا
علــو عــدة معاوــدات حلقــو اإلنســا  .ولحظــح أي ـا أ دي ـوا أم ـ املظــامل النمســاون ل يتمتــع
بالستقالل الكامل.
 -90ودعح قيسـلندا إىل إجـراء قيقـات مسـتقلة السـتادام املفـرو للقـوة مـن قبـل املسـؤول
عام .2015
عن إنفاو القانو  .وأعربح عن أسفها لتصويح اجلمعية الوطنية ضد اواج امل لي
 -91وأحلــارت اهلنــد إىل اإلصــالحات اإلداريــة الشــاملة .ودعــح إىل س ـ أســاليب التحقيــق
ادع ــاءات انته ــا حق ــو اإلنس ــا م ــن قب ــل املس ــؤول ع ــن إنف ــاو الق ــانو وإ ــاد ب ــدائل لحتج ــاا
األحدا قبل ا اكمة.
 -92وحلــجعح إندونيســيا النمســا علــو مواصــلة جهودوــا حلمايــة حقــو املهــاجرين .وأحلــارت إىل
توســيع ن ــا وليــة دي ـوا أم ـ املظــامل النمســاون والتقــدم صــيانة خ ــة العمــل الوطنيــة حلقــو
اإلنسا .
 -93ورحب ــح مجهوري ــة إي ـرا اإلس ــالمية جته ــود النمس ــا ع ــاه توس ــيع اإلط ــار املعي ــارن واملؤسس ــي
حلماية حقو اإلنسا .
 -94وأعربــح أيرلنــدا عــن قلقهــا أل امل ـرأة ل ت ـزال ي لــة بشــكل نــري متناســب وتشــغل وظــائف
مناف ـة األجــور و صـل علــو أجـر أقــل مـن الرجــل .وأحلـارت إىل أ النمســا ل تعـ ت بــالزواج بـ
الشركاء امل لي علو الرنم من اعتماد القانو املتعلق بتسجيل حلراكتهم.
 -95وأحلـ ــادت إس ـ ـرائيل بتوضـ ــيإ النمسـ ــا لوليـ ــة دي ـ ـوا أم ـ ـ املظ ـ ـامل وبوضـ ــع تعريـ ــف ـ ــاب
الكراويــة وتعــديل قــانو الشــرطة واألمــن .ورحبــح خب ــط العمــل الوطنيــة املتعلقــة باألحلــاان وون
اإلعاقة والعار بالبشر والعنف ضد املرأة.
 -96وأحلــارت إي اليــا إىل تعزيــز أحكــام القــانو املتعلقــة كافحــة التمييــز وإعــداد مشــروع لتنســيق
إحصاءات ارتكاب األفعال اإلجرامية بدوافع العنصرية والتمييز وكره األجانب.
العمــلر وأعربــح عــن
 -97ولحظــح اليابــا اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز املســاواة ب ـ اجلنس ـ
ت لعه ــا إىل ب ـ ل مزي ــد م ــن اجله ــود لتقلي ــل الفج ــوة األج ــور ب ـ اجلنس ـ  .ولحظ ــح أ ال ــدعم
املقدم لمقليات نري مناسب.
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 -98وأدلح ليبيا ببيا وقدمح توصيات.
 -99وأحلــارت ماليزيــا إىل التــدابري املتا ـ ة بش ـ حقــو ال فــل واملســاواة ب ـ اجلنس ـ وحقــو
ــال حق ــو
املس ــن واألحل ــاان وون اإلعاق ــة .وأحل ــارت إىل التح ــديات ال ــض ل ت ـ ـزال ماثل ــة
اإلنسا ر ا ول املواقف السلبية والتحامل عاه األقليات.
 -100واع فــح املكســي جتهــود النمســا عــاه معاجلــة ايــادة معــدلت وصــول الالج ـ واملهــاجرين
وم ــروروم ع ـ ـ إقليمه ــا .وأعرب ــح ع ــن تق ــديروا للحكوم ــة لح امه ــا للتن ــوع وتش ــجيعها للتماس ـ ـ
الجتماعي.
 -101وأحلــار اجلبــل األســود إىل القل ــق ال ـ ن أبدتــا جلنــة حق ــو األحلــاان وون اإلعاقــة حي ــال
عـدم تشــجيع احـ ام حقــو النســاء ووات اإلعاقــة وتقــد الــدعم هلــنر وطلبــح وضــع تــدابري لتعمــيم
التشريعات والسياسات املتعلقة باإلعاقة.
املنظور اجلنسا
 -102ورحب ــح املغ ــرب جته ــود النمس ــا الرامي ــة إىل تعزي ــز دع ــم الص ــحافة وتش ــجيع سـ ـ نوعي ــة
العمل الصحفي .وون ا علو منإ ديوا أم املظامل دور قلية وقائية وطنية.
 -103وأحلــادت مواامبيــق بلســهام النمســا معاجلــة تــدفقات اهلجــرة املاتل ــة إىل أوروبــا .وأثنــح
علــو ســحب التحفظــات علــو املــادة  11مــن اتفاقيــة الق ــاء علــو مجيــع أحلــكال التمييــز ضــد املـرأةر
وبدء عملية سحب التحفظات علو اتفاقية حقو ال فل والتفاقية ا اصة بوضع الالج .
 -104ورحبــح ناميبيــا بلدخــال أحكــام جنائيــة إداريــة بش ـ إعالنــات اإلســكا التمييزيــةر وســن
أحكام لتوسيع ن ا املسؤولية اجلنائية عن التمييز.
 -105ورحب ــح وولن ــدا بق ـ ـرار ا كم ــة الدس ــتورية الس ــماا بتب ــر الش ــركاء امل لي ـ ـ لمطف ــالر م ــع
مالحظــة أ اواج امل ليـ ل يـزال دظــورا .ورحبــح بــا وات املتاـ ة إلنشــاء قليــة مســتقلة للتحقيــق
ادعاءات الستادام املفرو للقوة وإساءة املعاملة.
 -106وأحلــادت نيكــارانوا بالتقــدم ا ــرار ــا ول ـ التعــديالت املدخلــة علــو الق ـوان الوطنيــة
املتعلقـة باألطفــالر وأعربـح عــن ثقتهــا أ النمسـا ستواصــل العمــل علـو إاالــة مــا تبقـو مــن ثغـرات
قانونية أو مؤسسية.
 -107ولحظــح النــرويد اجلهــود اهلامــة عــاه التعامــل مــع التحــديات املتصــلة بتــدفق أعــداد ضــامة
من الالج واملهـاجرينر ـا ولـ اذـاو تـدابري م ـل تـوفري مرافـق احتجـاا منفصـلة ل ـالئ اللجـوء
ال ين ينتظرو اإلبعاد ومنحهم احلق احلصول علو استشارة قانونية باجملا .
 -108وأحلــادت باكســتا بالنمســا علــو اعتمــاد تشـريعات ــدت إىل تعزيــز قايــة حقــو اإلنســا
والتصديق علو صكو دولية حلقو اإلنسا .
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ــال كفالــة إمكانيــة الوصــول لمحلــاان وون اإلعاقــةر
 -109ورحبــح بنمــا بلاــااات النمســا
وون ا علو جهودوا عاه ضما تع املسن الكامل حبقوقهم.
 -110وأحلــارت الفلب ـ إىل اعتم ــاد خ ــة عمــل ملكافح ــة العــار بالبشــر واذ ــاو تــدابري ترم ــي إىل
تعزي ــز حق ــو أفـ ـراد الف ــات ا روم ــة واألقلي ــات .وأحل ــارت إىل بواعـ ـ قل ــق بش ـ معامل ــة األطف ــال
ضحايا البغاء كمجرم .
 -111ورحب ــح بولن ــدا ب ــا وات املتا ـ ـ ة لس ــحب التحفظ ــات عل ــو اإلعالن ــات وعل ــو اتفاقي ــة
حقو ال فلر عالوة علو إدخال تعديالت علو القانو املتعلق بتنش ة األطفال وتسميتهم.
 -112ورحبــح ال تغــال بالتصــديق علــو ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناو ــة التع ـ يب وعلــو
التفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األحلــاان مــن الختفــاء القســرن .وأعربــح عــن قلقهــا مــن أ يواجــا
األطفال ال ين يولدو خارج إطار الزواج قيودا احلصول علو اجلنسية النمساوية.
 -113ورحبــح مجهوريــة مولــدوفا بالتصــديق علــو ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناو ــة التعـ يب
ا حقو ال فل والعار بالبشر.
وبالتدابري القانونية والسياسية الض اذ ت
 -114وأحلــار ال ــاد الروســي إىل اإلصــالحات اإلداريــةر والتعــاو مــع ا ليــات الدوليــة واإلقليميــة
العمــل وبــالعنف ضــد
حلقـو اإلنســا ر وإىل خ ــط العمــل الوطنيــة املتعلقــة باملسـاواة بـ اجلنسـ
املرأة.
ـال مواءمـة التشـريعات الوطنيـة مـع اللتزامـات الدوليـةر
 -115وأحلارت روانـدا إىل إحـراا تقـدم
ودعح إىل ترمجة تل ا وات اإل ابية إىل تدابري عملية ملكافحة التمييزر ضمن مسائل أخر .
 -116ورحبح السنغال بلصـالا القـانو اجلنـائي بغيـة مكافحـة التحـري علـو الكراويـة .وأعربـح
عن أسفها للصعوبات املتعلقة بلم مشل عائالت املهاجرين وبطء عملية اللجوء.
 -117وأحلــادت صـربيا جتهــود النمســا الراميــة إىل كفالــة املســاواة املعاملــة للجميــع والق ــاء علــو
التمييز ضد الف ات املهمشة .ودعتها إىل كفالة تنانم قوانينها املتعلقة كافحة التمييز.
 -118وح ـ ــح س ـ ـرياليو النمس ـ ــا عل ـ ــو التعجي ـ ــل بوض ـ ــع خ ـ ــة عم ـ ــل وطني ـ ــة حلق ـ ــو اإلنس ـ ــا .
وحل ــجعتها عل ــو اذـ ـاو ت ــدابري لزي ــادة ي ــل املـ ـرأة مواق ــع ص ــنع القـ ـرار و سـ ـ أوض ــاع امله ــاجرين
وطالئ اللجوء.
 -119ورحبــح ســنغافورة بــالتزام النمســا عــاه مكافحــة العنصـرية والتمييــز العنصــرن وكــره األجانــبر
وبــاجلهود املب ولــة لتحس ـ حيــاة األحلــاان وون اإلعاقــة مــن خــالل خ ــة العمــل الوطنيــة املتعلقــة
باإلعاقة.
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 -120ورحب ـ ــح س ـ ــلوفاكيا باإلص ـ ــالا اإلدارن الش ـ ــامل .وأحل ـ ــارت إىل إدخ ـ ــال تع ـ ــديالت عل ـ ــو
القــانو اجلنــائي بغيــة تعزيــز تعريــف خ ــاب الكراويــةر وحلــجعح ســل ات إنفــاو القــانو علــو ت بيــق
ملا.
القانو
ــال العمــل علــو إ ــاد حلــول للمســائل املتعلقــة باألقليــة
 -121وأحلــادت ســلوفينيا بالتحســن
السـ ــلوفينية ظ ـ ــل حكوم ـ ــة كارين يـ ــا اجلدي ـ ــدة .لكنه ـ ــا لحظ ـ ــح أ الـ ــدعم امل ـ ــا املق ـ ــدم لمقلي ـ ــة
السلوفينية قد اخنف بنسبة ال ل جراء الت ام خالل السنوات العشرين املاضية.
 -122ولحظـ ــح جنـ ــوب أفريقيـ ــا اجلهـ ــود املب ولـ ــة لتنفي ـ ـ التوصـ ــيات املنب قـ ــة عـ ــن الـ ــدورة األوىل
لالستعراضر وخباصة سحب النمسا فظهـا علـو املـادة  11مـن اتفاقيـة الق ـاء علـو مجيـع أحلـكال
التمييز ضد املرأةر وأحلارت إىل بدء عملية لسحب التحفظات علو اتفاقية حقو ال فل.
 -123وسل ح إسبانيا ال ـوء علـو تعزيـز حقـو األحلـاان وون اإلعاقـةر وخباصـة اعتمـاد خ ـة
العمل الوطنية املتعلقة باإلعاقةر وإدراج جراة التع يب التشريعات.
 -124ورحبــح ســرن لنكــا خب ــة العمــل الوطنيــة حلمايــة امل ـرأة مــن العنــف وبتوســيع ن ــا وليــة
ديوا أم املظامل النمساون.
 -125ورحبـ ــح دولـ ــة فلس ـ ـ خب ـ ــة العمـ ــل الوطنيـ ــة حلقـ ــو اإلنسـ ــا والتـ ــدابري املتا ـ ـ ة بش ـ ـ
التكامل واألعمال التجارية وحقو اإلنسا .
 -126ورحب ــح فرنس ــا بالتص ــديق عل ــو التفاقي ــة الدولي ــة حلماي ــة مجي ــع األحل ــاان م ــن الختف ــاء
القسرن وال وتوكول الختيارن لتفاقية مناو ة التع يب.
 -127ورحبـ ــح مجهوريـ ــة كوريـ ــا بـ ــلدراج مزيـ ــد مـ ــن األحكـ ــام املتعلقـ ــة حبقـ ــو اإلنسـ ــا
اإلجراءات اجلنائية.

قـ ــانو

 -128ورحبــح أورونـوان بســحب النمســا فظهــا علــو املــادة  11مــن اتفاقيــة الق ــاء علــو مجيــع
أحلكال التمييز ضـد املـرأة وبـاجلهود املتعلقـة باملسـاواة بـ اجلنسـ والعنـف املنـز ر وحلـجعح النمسـا
علو مواصلة تل اجلهود.
 -129وأكد وفد النمسا ـددا أ األحكـام اجلنائيـة املتعلقـة خب ـاب الكراويـة وجـرائم الكراويـة قـد
عــدلح بغــرض تشــديد العقوبــاتر وأ األحكــام اجلنائيــة املتعلقــة عــاداة الســامية تنف ـ بص ـرامةر يــا
يعر إحراا تقدم مكافحة جرائم الكراويةر ومن املقرر اذاو مزيد من التدابري ول الصدد.
 -130وتــوفر النمســا احلماي ــة جلميــع ال ــديانات املع ـ ت ــار ــا فيهــا اإلس ــالمر وتــدعم ال وائ ــف
ــال ت ــدري األدي ــا  .وم ــن ال ــرورن ول ـ ـ الص ــددر اذ ــاو ت ــدابري قانوني ــة وتنظ ــيم
املعني ــة
قالت توعية عامة بغرض مكافحة التمييز.
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 -131و ضوء تزايـد عـدد طـالئ اللجـوءر أكـدت احلكومـة عزمهـا القـون علـو كفالـة ت بيـق وات
معــايري حقــو اإلنســا الــض دأبــح علــو ت بيقهــا املاضــي .بيــد أ مــوظفي الــدعم املعنيـ عاجلــة
طلبات اللجـوء يعملـو فـو طـاقتهمر وأصـبحح القـدرة علـو تـوفري املـ و والرعايـة الصـحية دـدودة
بســبب ال لــب املتزايــد .وعــالوة علــو ول ـ ر أفــاد الوفــد باذــاو تــدابري لكفالــة املســاواة احلصــول
علــو الرعايــة الصــحية اجليــدة للجميــعر ــا ولـ األطفــال واألحلــاان ووو اإلعاقــةر بغـ النظــر
عن وضعهم القانو .
 -132وأكــد الوفــد أ احلمايــة مــن العنــف مــن األولويــات األساســية حلكومــة بلــدهر ل ســيما قايــة
األطفــال .و ظــر التش ـريعات الدســتورية ا ليــة العقوبــة البدنيــة .وتتحمــل مجيــع املؤسســاتر وك ـ ل
املعلمـ ـ ومس ــؤو الش ــؤو الص ــحية املعنيـ ـ ر التزامـ ـ ا قانونيـ ـ ا ب ــاإلبالل ع ــن أي ــة حال ــة عن ــف ض ــد
األطفالر بنوعيا النفسي والبد .
وحل ـ ّكلح إطــار دي ـوا أم ـ املظــامل ــال معنيــة باألطفــال والشــباب مجيــع الوليــات
ُ -133
التســعر ووــي تعمــل علــو تقيــيم احلالــة النفســية دور األطفــال ومســاكن األســر احلاضــنةر بغــرض
كفال ــة ت ــوفري احلماي ــة لمطف ــال م ــن العن ــف وإس ــاءة املعامل ــة واإلب ــال .وتنظ ــر احلكوم ــة كيفي ــة
إحــدا تغي ـريات مــدار ومواقــف اجلمهــور بش ـ العنــف املنــز  .وســتُعرض نتــائد الدراســة مــن
خــالل مــؤ ر عــاملي رفيــع املســتو معــر وضــوع " ــو طفولــة خاليــة مــن العقوبــة البدنيــة"ر مــن املقــرر
عقده عام .2016
 -134وأبلـن الوفـد عــن اذـاو تــدابري ل ـما إجـراء قيقـات وافيــة ادعـاءات إســاءة املعاملـةر ــا
ول ـ ـ ت ــدابري ملعاجل ــة مس ـ ـ لة ت ــارب املص ــا أثن ــاء التحقيق ــاتر ش ــاركة دي ـ ـوا أم ـ ـ املظ ــامل
النمساون.
 -135وأكــد الوفــد الت ـزام النمســا بتحقيــق اهلــدت الــدو املتم ــل ذصــيم نســبة  0.7املائــة
م ــن ناعه ــا ا ل ــي اإلمج ــا للمس ــاعدة اإلمنائي ــة الرمي ــةر لكن ــا أك ــد اس ــتحالة أ ــد ول ـ ب ـ
عشــية وضــحاوار ضــوء حلــإ م ـوارد امليزانيــة احلاليــة واحلاجــة إىل توجيــا األم ـوال إىل معاجلــة حالــة
ــال التع ــاو اإلمن ــائي إىل ء ــد ق ــائم عل ــو حق ــو اإلنس ــا
الالج ـ ـ  .وتس ــتند أنشـ ـ ة النمس ــا
وسيادة القانو .
 -136وأحلــار الوف ــد إىل قي ــام فرق ــة عمــل معني ــة بالع ــار بالبش ــرر وت ــم ي ل ـ للمجتم ــع امل ــد ر
بعم ــل نش ــط ج ــدار حيـ ـ حل ـ َّـكلح ع ــدة أفرق ــة عامل ــة معني ــة س ــائل الع ــار بالبش ــرر ــا ولـ ـ
اسـ ــتغالل األطفـ ــالر وأعـ ــدت دلـ ــيالا إرحلـ ــادي ا بش ـ ـ ديـ ــد ال ـ ــحايا ا تمل ـ ـ لالعـ ــار باألطفـ ــال
والتعامل معهم.
 -137و د الوفـد عـن وضـع خ ـط جديـدة لتحسـ نظـام السـجو  .وطمـ الوفـد احلاضـرينر
معــرض رده علــو حل ـوانل بش ـ عــدم امت ــال دي ـوا أم ـ املظــامل النمســاون إىل املبــاد املتعلقــة
ركــز املؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وقايــة حقــو اإلنســا (مبــاد بــاري )ر علــو أ النمســا تنــتهد
GE.15-22650

17/38

A/HRC/31/12

سياسة مفتوحة عـاه معاجلـة املسـائل والشـوانل املتصـلة بـديوا أمـ املظـاملر وأءـا سـتنظر
امل روحة زيد من التفصيل.

األسـ لة

 -138وأع ــرب الوف ــد ع ــن امتنان ــا جلمي ــع الوف ــود ال ــض أدل ــح ببيان ــات وطرح ــح استفس ــارات أثن ــاء
احلوار التفاعلير وأكد التزام احلكومة واصلة س حالة حقو اإلنسا .

ثاني ا -االستنتاجات والتوصيات

**

 -139فحصتتل النمستتا التوصتتيات المدرجتتة أدن تتال التتتي صتتي ل تتال الحتتوار التف تتاعلي
وتعرب عن تأييدها لآلتي:
 1-139النظتتر فتتي التصتتديق علتتا اتفاقيتتات حقتتوق اإلنستتان التتتي ليستتل رفتا فيهتتا
بعد (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 2-139االس تتتمرار فت تتي تحست تتين اعليت تتات التشت تريعية فت تتي مجت تتا حقت تتوق اإلنست تتان
( اجيكستان)؛
 3-139كفالتتة استتتمرار ت يتتق اإل تتار القتتانوني المتعلتتق بتتال وائف الدينيتتة ب ريقتتة
متساوية وشفافة (المكسيك)()1؛
 4-139مواصتتلة مواءمتتة تش تريعاتها الو نيتتة المتعلقتتة بال فتتا متتع المعتتايير الدوليتتة
التتواردة فتتي اتفاقيتتة حقتتوق ال فتتل وال روتوكتتوالت الملحقتتة بهتتا وأي صتتك تتر ي
صلة هي رف فيه (نيكاراغوا)؛
 5-139معالجتتة القيتتود المتعلقتتة بال فتتا ال ت ين يولتتدون تتار
الحصو علا الجنسية النمساوية وضمان عدم التمييز (ال رت ا )؛
 6-139ض تتمان حماي تتة حق تتوق ال ف تتا
سجون مكتظة (بوتسوانا)؛

تتار التتزوا فتتي

بم تتن ف تتيه الح تتدا المحتج تتزون ف تتي

 7-139مواصت تتلة تعزيت تتز واليت تتة ديت تتوان أمت تتين المظت تتال النمست تتاوي مت تتن أجت تتل كفالت تتة
االمتثا التام لا م ادئ باريس (كرواتيا)؛
 8-139كفالتتة استتتقال ديتتوان أمتتين المظتتال الكامتتل فتتي أداء و ائفتته علتتا نحتتو
يتفق مع م ادئ باريس (مصر)؛
__________
** مل ر رير الستنتاجات والتوصيات.

( )1استعاضـ ــح املكسـ ــي عـ ــن عبـ ــارة "توصـ ــي" بعبـ ــارة "تق ـ ـ ا"
و.23-140
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 9-139مواصت تتلة اتتت تتا تت تتدابير تكفت تتل االتست تتاق التت تتام بت تتين و ت تتائف ديت تتوان أمت تتين
المظ ت تتال والماسس ت تتة الو ني ت تتة لحق ت تتوق اإلنس ت تتان التابع ت تتة ل ت تته وب ت تتين م ت تتادئ ب ت تتاريس
( ندونيسيا)؛
 10-139كفالتتة امتثتتا الماسستتة الو نيتتة لحقتتوق اإلنستتان واعليتتة الوقائيتتة الو نيتتة
المستتتأنس فتتي نشتتائها بتتال روتوكو اال تيتتاري التفاقيتتة مناهمتتة التعت يب امتثتتاالا تام ت ا
لا م ادئ باريس (ألمانيا)؛
 11-139كفالت تتة امتثت تتا الماسست تتات الو نيت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان واعليت تتة الوقائيت تتة
الو نية لا م ادئ باريس (هن اريا)؛
 12-139اعتماد

ة عمل شاملة لحقوق اإلنسان (تيمور  -ليشتي)؛

 13-139اعتماد

ة عمل و نية ك رى لحقوق اإلنسان (جورجيا)؛

 14-139اعتمتتاد تتة عمتتل و نيتتة شتتاملة لحقتتوق اإلنستتان وتنفي ت
الو نية لحماية المرأة من العنف للفترة ( 2016-2014السودان)؛

تة العمتتل

 15-139كما الصتي ة النهائيتة لت تة العمتل الو نيتة لحقتوق اإلنستان واعتمادهتا
ق تتل نهايت تتة عتتتام  2015كحت تتافز علت تتا اس تتتمرار تعزيت تتز حقت تتوق اإلنست تتان فت تتي ال لت تتد
وحمايتها (جمهورية الكون و الديمقرا ية)؛
 16-139اعتم ت تتاد ت تتة عم ت تتل و ني ت تتة لحق ت تتوق اإلنس ت تتان تتماش ت تتا م ت تتع الم ت تتادئ
التوجيهية لمفوضية حقوق اإلنسان (الهند)؛
 17-139اعتمتتاد تتة عمتتل و نيتتة لحقتتوق اإلنستتان بالتشتتاور الوثيتتق متتع ديتتوان
أمتتين المظتتال والمجتمتتع المتتدني وتمتتمينها أهتتدافا محتتددة للتنفي ت وماش ترات قابلتتة
للقياس (جمهورية مولدوفا)؛
 18-139مواصلة جهودهتا علتا المستتوى التدولي تجتال منتع االنتهاكتات الجستيمة
والت يتترة والمنهجيتتة لحقتتوق اإلنستتان وتعزيتتز وضتتع ب ترامة ومشتتاريع تربويتتة لتدمتتة
لك ال رض (أرمينيا)؛
 19-139تعزيت تتز سياست تتاتها المتعلقت تتة بحمايت تتة الم ت ترأة مت تتع مراعت تتاة هشاشت تتة وضت تتع
الالجئات (الكرسي الرسولي)؛
 20-139يت تتالء االعت ت تتار الواجت تتب لحقت تتوق اإلنست تتان ال ست تتيما حقت تتوق ال فت تتا
والشت تتتاي وي اإلعاقت تتة ومواصت تتلة ب ت ت الجهت تتود لمت تتمان الشت تتفافية فت تتي جميت تتع
اإلجراءات المتعلقة بمعاملة المهاجرين والالجئين (اليابان)؛
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 21-139حماية حقوق الشعوب الصلية والفالحين وغيتره متن الشتتاي الت ين
يعملون في المنا ق الريفية (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 22-139توس تتيع حملته تتا التثقيفي تتة ف تتي مج تتا حق تتوق اإلنس تتان ال س تتيما تثقي تتف
أفراد نفا القانون بشأن حقوق النساء وال فا والمسنين والقليات (فييل نام)؛
 23-139تق تتدي التقري تتر الت ت ي ت تتأ ر ع تتن موع تتدل ل تتا اللجن تتة المعني تتة بح تتاالت
اال تفاء القسري (سيراليون)؛
 24-139اتتا تدابير فعالة لتعزيز المساواة بتين الجنستين وبتاصتة نهتاء الفصتل
في المجا المهني (أوزبكستان)؛
 25-139اتتت تتا مزيت تتد مت تتن اإلج ت تراءات مت تتن أجت تتل تشت تتجيع تكت تتافا الفت تتري بت تتين
الجنسين بوسائل تشمل علا س يل المثتا تعزيتز تكتافا الجتور وتحستين تدمات
رعايتتة ال فتتا متتن أجتتل زيتتادة التوافتتق بتتين العمتتل والحيتتاة السترية وين تتي أن تنفت
بشتتكل كامتتل ودون ت تتأ ير تتة العمتتل الو ني تتة للمس تتاواة بتتين الجنس تتين ف تتي س تتوق
العمل (السويد)؛
 26-139اتتتتا تتتدابير لمتتمان تكتتافا الفتتري للم ترأة فتتي ستتوق العمتتل (اإلمتتارات
العربية المتحدة)؛
 27-139تعزي تتز الجه تتود الرامي تتة ل تتا ض تتمان المس تتاواة ب تتين الجنس تتين ف تتي أم تتاكن
العمتتل وتنفي ت تتتدابير لتعزيتتز تمثيتتل الم ترأة فتتي الرتتتب العليتتا والمناصتتب اإلداريتتة فتتي
الحكومة والق اعات ال رى (سري النكا)؛
 28-139اتتتتا جميتتع التتتدابير الالزمتتة إلنهتتاء جميتتع أشتتكا التمييتتز ضتتد الم ترأة
في سوق العمل (لي يا)؛
 29-139كفالتتة تكتتافا الفتتري للم ترأة فتتي ستتوق العمتتل متتن تتال القمتتاء علتتا
التمييتز التو يفي وتمتييق الفجتوة فتي الجتتور بتين الجنستين وزيتادة مشتاركة المترأة فتتي
المجا السياسي وبتاصة علا المستويات العليا (جمهورية كوريا)؛
 30-139كفالة المساواة في الفري للمرأة في ستوق العمتل بوستائل تشتمل تعزيتز
تكتتافا فتتري حصتتو النستتاء المهتتاجرات علتتا تتدمات التتتدريب والتنستتيب المهنتتي
الفعالتتة متتن أجتتل فتتت معتتدالت تركيتتز المتتاهالت متتنهن فتتي مجتتاالت العمتتل ات
الجر المنتفت (أيرلندا)؛
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 31-139مواص تتلة الجه تتود لم تتمان المس تتاواة ب تتين الجنس تتين ف تتي جمي تتع مج تتاالت
المجتمتتع بم تتا ف تتي ل تتك بت ت الجه تتود لتم تتييق الفج تتوة ف تتي الج تتور ب تتين الجنس تتين
( ستونيا)؛
 32-139تعزيت تتز التت تتدابير الراميت تتة لت تتا كفالت تتة المست تتاواة بت تتين الجنست تتين وبتاصت تتة
فيمتتا يتعلتتق بتتالفجوة فتتي الجتتور وتمثيتتل الم ترأة فتتي المناصتتب القياديتتة وفتتي مجتتا
السياسة اإلقليمية (النروية)؛
 33-139اتتتا جتراءات لتمتييق الفجتوة فتي الجتور بتين الجنستين وكفالتة تكتافا
الفري للمرأة في سوق العمل ( سرائيل)؛
 34-139تكثيف الجهود لسد الفجوة في الجور بين الجنسين (تايلند)؛
 35-139اتت تتا ت تتدابير ض تتافية لتقل تتيا الفج تتوة ف تتي الج تتور ب تتين الجنس تتين ف تتي
جميع ق اعات االقتصاد (فييل نام)؛
 36-139اتتا تدابير ملموسة لتمييق الفجوة في الجور بين الجنسين (كندا)؛
 37-139كفالة المساواة في الجور بين الجنسين (جنوب أفريقيا)؛
 38-139اتتتتا تتتدابير لمكافحتتة عتتدم المستتاواة بتتين الجنستتين وتحستتين تمثيتتل
المرأة في الحياة االقتصادية والسياسية (فرنسا)؛
 39-139تصتتحيح حالتتة انتفتتاض تمثيتتل الم ترأة فتتي دوائتتر التدمتتة العامتتة عتتالوة
علا مراكز صنع القرار في الق اع التاي (الهند)؛
 40-139تعزي ت تز مكافحت تتة العنص ت ترية واتتت تتا ت ت تتدابير مناس ت ت ة للحت تتد مت تتن التميي ت تتز
واالست عاد االجتماعي (أن وال)؛
 41-139تعزيتتز تتتدابير مكافحتتة أفعتتا العنصترية والتمييتتز وكتترل الجانتتب والتعصتتب
(دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 42-139اتتا تدابير لمكافحة جميع أشكا التمييز العنصري (فرنسا)؛
 43-139تعزي ت تتز التشت ت تريعات المتعلق ت تتة بمكافح ت تتة التميي ت تتز واتت ت تتا ت ت تتدابير فعال ت تتة
لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكرل الجانب (الصين)؛
 44-139تعزي تتز أنشت ت تها الحالي تتة لمكافح تتة العنصت ترية وك تترل الجان تتب ع تتن ري تتق
دانة مظاهر التعصب والشعوبية في الساحة السياسية وفي وسائط اإلعالم (كوبا)؛
 45-139تكثي تتف الجه تتود لمكافح تتة العنصت ترية والتميي تتز العنص تتري وك تترل الجان تتب
والتعصب المرت ط ب لك (السن ا )؛
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 46-139مواصتتلة اتتتتا تتتدابير ات أهتتداف عمليتتة لمكافحتتة التمييتتز العنصتتري
والتعصتتب بوستتائل تشتتمل ب ت الجهتتود فتتي مجتتالي التثقيتتف والتوعيتتة علتتا جميتتع
المستويات (سن افورة)؛
 47-139اتتا الت وات الالزمة لمكافحتة الكترل العنصتري وتعزيتز التستامح تجتال
الشتاي وي الصو العرقية المتتلفة (تايلند)؛
 48-139مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة لتتا رفتتع مستتتوى ال تتوعي العتتام و يتتالء اهتمتتام
اي لمكافحة العنصرية والتمييز وكرل الجانب والتعصب (السودان)؛
 49-139استعراض فعالية التشتريعات القائمتة لمكافحتة العنصترية وجترائ الكراهيتة
و اب الكراهية (جمهورية يران اإلسالمية)؛
 50-139تعزيتز سياستتات وبترامة مكافحتتة الكتترل العنصتتري والتمييتتز ضتتد القليتتات
والالجئين عالوة علا فرض عقوبات علا تلك الفعا (كوستاريكا)؛
 51-139تعزي ت تتز الجه ت تتود الرامي ت تتة ل ت تتا تتفي ت تتف ح ت تتدة التميي ت تتز االجتم ت تتاعي ض ت تتد
المست تتلمين و ائفت تتة الرومت تتا واليهت تتود والجانت تتب وي الصت تتو الفريقيت تتة (الواليت تتات
المتحدة المريكية)؛
 52-139تقي ت تتي فعالي ت تتة التشت ت تريعات المعم ت تتو به ت تتا لمكافح ت تتة العنصت ت ترية وجت ت ترائ
الكراهية و اب الكراهية (جنوب أفريقيا)؛
 53-139تكثي تتف ت تتدابير مكافح تتة التميي تتز وك تترل الجان تتب وم تتا يتص تتل بت ت لك م تتن
تعصب ضد أفراد القليات الدينية والعرقية ال سيما المسلمين (ماليزيا)؛
تتة العمتتل الو نيتتة للتكامتتل ب يتتة تعزيتتز تتتدابير التصتتدي
 54-139مواصتتلة تنفي ت
لممارسات كرل الجانتب والعنصترية والتعصتب وتعزيتز التفتاه بتين الثقافتات ب رائتق
تشمل تنفي برامة مجتمعية (كندا)؛
 55-139نشتتاء نظتتام شتتامل لتستتجيل ورصتتد الت تتورات فتتي مجتتا منتتع أفعتتا كتترل
الجانب والتمييز بما في لك جرائ الكراهية (النروية)؛
 56-139المكافح ت تتة الفعال ت تتة لجمي ت تتع مظ ت تتاهر ك ت تترل اإلس ت تتالم والنازي ت تتة الجدي ت تتدة
والتحقيت تتق فت تتي جميت تتع ج ت ترائ الكراهيت تتة ضت تتد القليت تتات وتقت تتديمها لت تتا المحاكمت تتة
(أ ربيجان)؛
 57-139نه ت تتاء التميي ت تتز ض ت تتد ائف ت تتة الروم ت تتا والقلي ت تتات ال ت تترى ف ت تتي الق ت تتانون
والممارسة بما في لك التمييز ضد المسلمين وحماية حقوقه (باكستان)؛
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 58-139مواص ت تتلة جهوده ت تتا ف ت تتي التص ت تتدي لزي ت تتادة الح ت تتواد المعادي ت تتة للس ت تتامية
( سرائيل)؛
 59-139تعزيتتز وتشتتجيع التفتتاه والحتتوار فتتي متتا بتتين الثقافتتات والديتتان كوستتيلة
إلعما حقوق اإلنسان ( اجيكستان)؛
 60-139العم تتل عل تتا تعزي تتز التس تتامح العنص تتري والق تتومي وال تتديني وبتاص تتة ف تتي
أوساط الش اب ( اجيكستان)؛
 61-139ممتتاعفة جهودهتتا تجتتال تعزيتتز التفتتاه والتستتامح بتتين النتتاس متتن متتلتتف
المعتقدات والتلفيات العرقية (ماليزيا)؛
 62-139مواصتلة تعزيتتز التستامح تجتتال الشتتتاي وي الصتو العرقيتتة المتتلفتتة
(جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا)؛
 63-139اتتا مزيد من التتدابير الفعالتة ب ترض تيستير التنتاغ العرقتي والتديني فتي
ال لد ( ندونيسيا)؛
 64-139تنفي ت ت حمت تتالت توعيت تتة عامت تتة لتعزيت تتز التست تتامح واحت ت ترام التنت تتوع الثقت تتافي
ومكافحة التحيز والصتور النم يتة والتمييتز والعنصترية وكترل اإلستالم (اإلمتارات العربيتة
المتحدة)؛
 65-139اتتتتا جميتتع التتتدابير المناست ة لتشتتجيع التستتامح والحتتوار بتتين الثقافتتات
واحترام التنوع في المجتمع (أ ربيجان)؛
 66-139تكثيف حمالت التوعية التي تهدف لتا ت ييتر المفتاهي والصتور النم يتة
القائمة تجال القليات العرقية (غواتيماال)؛
 67-139ست تتن أحكت تتام قانونيت تتة مناس ت ت ة لمنت تتع التح ت تريت علت تتا الكراهيت تتة العرقيت تتة
ومكافحة العنصرية وكرل الجانب وكرل اإلسالم (تركيا)؛
 68-139حظتتر التحتريت علتتا الكراهيتتة والعنتتف والقمتتاء علتتا
والتمييز في وسائط اإلعالم (اإلمارات العربية المتحدة)؛

تتاب الكراهيتتة

 69-139اتتتا التتدابير الالزمتة للتصتدي لت تاب الكراهيتة الت ي ي ثته السياستيون
ويس تتتهدف أفت تراد القلي تتات والمه تتاجرين و تتال ي اللج تتوء والالجئ تتين وم تتن ش تتاكله
(جمهورية كوريا)؛
ت تتاب الكراهيت تتة والتح ت تريت عل تتا الكراهيت تتة ب ريقت تتة يت تترجح أن
 70-139تجت تري
تادي لا أعما عنف (باكستان)؛
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 71-139اتتا جميع التدابير الالزمتة لحظتر
والالجئين والجانب (نامي يا)؛

تاب الكراهيتة ضتد تال ي اللجتوء

 72-139مواصتلة الجهتتود الراميتتة لتا التصتتدي لت تتاب الكراهيتة والتحتريت علتتا
كرل الجانب والتمييز لس اب تتعلق بالجنسية أو الدين (المكسيك)؛
 73-139اتتتتا جتراءات أكثتتر حزمتا لمكافحتتة تتاب الكراهيتتة والتحتريت علتتا
الكراهيتتة ضتتد أفتراد القليتتات الدينيتتة والعرقيتتة بمتتا فتتي لتتك بثهتتا متتن تتال وستتائط
اإلعالم (ماليزيا)؛
 74-139تعزيت تتز التش ت تريعات الحاليت تتة المتعلقت تتة بتج ت تري التح ت تريت علت تتا الكراهيت تتة
(الم رب)؛
 75-139ج تراء تحريتتات متعمقتتة عتتن تصتترفات بعتتت السياستتيين أثنتتاء حمالته ت
االنتتابية وعن تصريحاته التي تحرض علا الكراهية (غواتيماال)؛
 76-139حظتتر التح تريت علتتا الكراهيتتة و ج تراء تحقيقتتات شتتاملة فتتي ادعتتاءات
التح تريت علتتا الكراهيتتة والعنص ترية ع تتر وستتائط اإلعتتالم وتقتتدي الجنتتاة لتتا العدالتتة
(ال حرين)؛
 77-139حظتتر التحتريت علتتا الكتترل العنصتتري بمتتا فتتي لتتك اتتتتا تتتدابير فعالتتة
لمنع تاب الكراهيتة ضتد القليتات العرقيتة والدينيتة أثنتاء الحمتالت االنتتابيتة وفتي
وسائط اإلعالم (أوزبكستان)؛
 78-139تعزي تتز الت تتدابير الرامي تتة ل تتا كفال تتة التحقي تتق ف تتي تتاب الكراهي تتة ض تتد
القلي تتات والمعاق تتة علي تته بم تتا ف تتي ل تتك بث تته ع تتر وس تتائط اإلع تتالم وف تتي الت تتاب
السياسي (الرجنتين)؛
 79-139تنفيت ت مزي تتد م تتن العم تتل ف تتي أق تترب وق تتل ممك تتن لمكافح تتة تتر ك تترل
اإلسالم في المجتمع وفي الت اب السياستي بمتا فتي لتك نشتاء نظتام رصتد و نتي
مستتتقل وت يقتته بفعاليتتة لتستتجيل ورصتتد ج ترائ الكراهيتتة التتتي ترتكتتب دا تتل النمستتا
والمعاق ة عليها (المملكة المتحدة ل ري انيا العظما وأيرلندا الشمالية)؛
 80-139تس تريع د تتا التعتتديالت الالزمتتة علتتا التش تريعات والممارستتة القمتتائية
من أجل زيادة فعالية مكافحة الت رف وكرل الجانب والعنصرية (بيالروس)؛
 81-139التكيتف متع تتدابير التكامتل متع أ ت الحالتة الراهنتة للهجترة فتي االعت تتار
من أجل منع حاالت التعصب علا أساس الدين واالنتماء العرقي (بيالروس)؛
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 82-139مواصلة تعزيز توافر فري التدريب بشتأن حقتوق اإلنستان والتمييتز لفتراد
نفتتا القتتانون و د تتا تتتدابير للتصتتدي للعنص ترية فتتي تتة العمتتل الو نيتتة للتكامتتل
(أستراليا)؛
ت توات لمواجهت تتة المواقت تتف الست تتل ية والقوالت تتب النم يت تتة تجت تتال
 83-139اتتت تتا
الشتاي وي اإلعاقة (الهند)؛
 84-139اتتا مزيتد متن اإلجتراءات لمكافحتة االستتتدام المفترط للقتوة متن ق تل
الشر ة (السويد)؛
 85-139اتتتتا جتراءات فعالتتة لمواصتتلة مكافحتتة العنتتف المتعلتتق بتتالمرأة وال فتتل
في اإل ار العائلي (أن وال)؛
 86-139مواصتتلة تعزيتتز التتتدابير الراميتتة لتتا القمتتاء علتتا العنتتف ضتتد المترأة بمتتا
فت تتي لت تتك العنت تتف المنزلت تتي وتوست تتيع ن ت تتاق ت تتدمات المست تتاعدة والت تتدع النفست تتي
للمحايا علا أن تراعا بصفة اصة حالة ضعف النساء المهاجرات (شيلي)؛
 87-139مواص تتلة مكافح تتة العن تتف ض تتد المت ترأة والعن تتف المنزل تتي م تتع أ ت ت حال تتة
ضتتعف المهتتاجرات فتتي االعت تتار واعتمتتاد تتتدابير تش تريعية جديتتدة لتتدع ه ت ل الفئتتة
(كوبا)؛
 88-139وضع استتراتيجية و نيتة شتاملة لمنتع جميتع أشتكا العنتف ضتد ال فتا
والتص تتدي له تتا به تتدف تعزي تتز الت تتدابير الرامي تتة ل تتا تش تتجيع ال ف تتا الم تتحايا عل تتا
اإلبالغ عن حاالت العنف و ساءة المعاملة واإلهما (بولندا)؛
 89-139اتتا تدابير فعالة لمنع العنف ضد المرأة بمتا فتي لتك العنتف المنزلتي
(االتحاد الروسي)؛
 90-139ت يتتق القتتانون الت ي يحظتتر تشتتويه العمتتاء التناستتلية ل نتتا علتتا وجتته
السرعة وتقدي الجناة لا العدالة (أوغندا)؛
 91-139مكافحة العنف ضد المرأة واالتجار بال فا ضحايا ال اء (جي وتي)؛
 92-139مواصلة تعزيز اعليات الماسسية للتصتدي للعنتف ضتد النستاء وال فتا
ومواصلة الجهود الم ولة في مجا مكافحة االتجار بال شر (سري النكا)؛
 93-139اتت تتا مزيت تتد مت تتن الت تتدابير الراميت تتة لت تتا حماي تتة حقت تتوق الم ت ترأة وال فت تتل
وبتاص تتة م تتن أج تتل رف تتع مس تتتوى ال تتوعي وحم تتايته ومن تتع تعرض تته لي ش تتكل م تتن
أشكا العنف واالتجار بال شر بما فتي لتك متا يحتد منهتا فتي أوستاط المهتاجرين
والالجئين و ال ي اللجوء (أوكرانيا)؛
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 94-139اس ت تتتمرار كفال ت تتة أن تظ ت تتل برامجه ت تتا لمكافح ت تتة االتج ت تتار بال ش ت تتر معني ت تتة
بالمتتحايا وأن تتتوفر فتتري الحصتتو علتتا التتدع القتتانوني والنفستتي الفعتتا ل فتتا
ضحايا االتجار (الفل ين)؛
 95-139مواصلة جهودها تجال التوعية وتوستيع المتدارب بمستائل االتجتار بال شتر
بوست تتائل تشت تتمل دورات تدري يت تتة وتت تتدابير لرفت تتع مست تتتوى وعت تتي أجهت تتزة نفت تتا القت تتانون
والقماة والمدعين العامين (بوتان)؛
 96-139االستتمرار فتي تعزيتتز ال نيتة التحتيتتة الو نيتة ب يتة مستتاعدة ضتحايا االتجتتار
بال شر وت وير نظام و نتي للتعترف علتا ال فتا ضتحايا االتجتار وتتوفير التدع لهت
(شيلي)؛
 97-139التحقيق في حتواد االتجتار بال شتر وتقتدي المستاعدة الكاملتة لمتحايا
االتجار بال فا (سيراليون)؛
 98-139مواصلة تعزيز حماية ضتحايا االتجتار بال شتر بمتا فتي لتك اتتتا تتدابير
لزيادة فعالية التحقيقات وتقدي الجناة لا المحاكمة (اليونان)؛
 99-139د ت تتا ت ت تتدابير ملموس ت تتة جدي ت تتدة لحماي ت تتة ال ف ت تتا ض ت تتحايا االتج ت تتار
والقاصرين المودعين رهن االحتجاز واالعتقا (النروية)؛
 100-139كفالت تتة أن يت تتادي المست تتاولون عت تتن نفت تتا القت تتانون واج ت تتاته علت تتا نحت تتو
يتماش تتا م تتع التزام تتات النمس تتا الدولي تتة وال س تتيما فيم تتا يتعل تتق بالمه تتاجرين و تتال ي
اللجوء والقليات (رواندا)؛
 101-139ضتتمان ج تراء تحقيتتق شتتفاف وفعتتا فتتي جميتتع ادعتتاءات انتهتتاب حقتتوق
اإلنستتان متتن ق تتل أف تراد نفتتا القتتانون وتقتتديمه لتتا المحاكمتتة حستتب االقتمتتاء
ال سيما فيما يتعلق بمعاملة فئات القليات (الواليات المتحدة المريكية)؛
 102-139نشاء نظام شامل لتسجيل ورصد الجترائ العنصترية المرتك تة فتي النمستا
(أيسلندا)؛
 103-139التحقيتتق فتتي جميتتع حتتاالت ستتاءة المعاملتتة وانتهاكتتات حقتتوق اإلنستتان
التي ترتك ها وكاالت نفا القانون ومحاكمة المساولين عنها (أ ربيجان)؛
 104-139كفالة الحيدة وعدم التمييتز فتي تحقيقتات الشتر ة وأال تقتوم علتا أستاس
عرقي (أيسلندا)؛
 105-139جت ت ت تراء تحقي ت ت تتق ش ت ت تتامل ف ت ت تتي ح ت ت تتواد وادع ت ت تتاءات جت ت ت ترائ الكراهي ت ت تتة
واالعتداءات ات الصلة بكرل الجانب وتقدي مرتك يها لا العدالة (سيراليون)؛
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 106-139التحقيتتق فتتي جميتتع ادعتتاءات التنمتتيط العنصتتري وممارستتات االحتجتتاز
غيتر القتتانوني وتفتتتيا أفتراد القليتتات العرقيتة والدينيتتة و نتزا عقوبتتات صتتارمة بتتأفراد
نفا القانون ال ين يشاركون في مثل ه ل العما (أوزبكستان)؛
 107-139كفالة امتثا نظام ستجون الحتدا بشتكل كامتل لتا النظمتة والمعتايير
الدولية (أوزبكستان)؛
 108-139النظتتر فتتي توصتتية لجنتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن تتروف احتجتتاز القاص ترين
الت ت ين تق تتل أعم تتاره ع تتن  14عامت تا وال س تتيما ف تتي م تتا يتعل تتق بال ف تتا الالجئ تتين
وال فا غير المصحوبين ب ويه و ال ي اللجوء (نيكاراغوا)؛
 109-139التأكتتد متتن الصتتفة الدستتتورية للقتتانون الجديتتد المتعلتتق باإلستتالم وضتتمان
تنفي ل علا نحو يممن التمتع الكامل بحرية الدين والمعتقد (تركيا)؛
 110-139اتتتتا تتتدابير لتأستتيس نظتتام منصتتف ومناستتب للمعاشتتات التقاعديتتة متتن
أجل النساء الالتي يتولين رعاية ال فا في المقام الو (أل انيا)؛
 111-139مواصتتلة تعزيتتز مشتتاركة المستتنين فتتي القتتوى العاملتتة علتتا غترار متتا تتتدعو
ليه الت ة االتحادية المتعلقة بالمسنين التي اعتمدت في عام ( 2012أستراليا)؛
 112-139مم تتاعفة الجه تتود الرامي تتة ل تتا القم تتاء عل تتا التميي تتز ض تتد المس تتنين ف تتي
الحصتتو علتتا التتتدمات الماليتتة التتتي قتتد ال تتتتاأل له ت فتتي بعتتت الحيتتان أو تكتتون
ات تكلفة باهظة بس ب االستتدام غير الم رر لعامل العمر كمعيار (بنما)()2؛
 113-139زيادة فعالية تعزيتز الحكتام المتعلقتة بتجدرا حقتوق اإلنستان فتي المنتاهة
الدراسية (جورجيا)؛
 114-139ح تراز تقتتدم فتتي متتا يتعلتتق بتعتتديل القتتوانين ات الصتتلة لتشتتمل مفهتتوم
اإلعاقة وفقا التفاقية حقوق الشتاي وي اإلعاقة (الرجنتين)؛
 115-139متابعتتة التأكتتد متتن التنفي ت الكامتتل لت تتة العمتتل الو نيتتة بشتتأن اإلعاقتتة
وتعزيتتز االتستتاق علتتا ن تتاق القتتوانين والسياستتات ب يتتة كفالتتة قتتدرة الشتتتاي وي
اإلعاقة علا التمتع بحياة مرضية ومنتجة (سن افورة)؛
 116-139مواص تتلة جهوده تتا الرامي تتة ل تتا ت تتوفير الفرص تتة الكامل تتة ل ش تتتاي وي
اإلعاق تتة للحص تتو عل تتا التعل تتي والوص تتو ل تتا س تتوق العم تتل والمش تتاركة ف تتي الحي تتاة
العامة (الكرسي الرسولي)؛
__________
( )2استعاضح بنما
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 117-139مواصتتلة تحستتين تاحتتة مكانيتتة الوصتتو ل شتتتاي وي اإلعاقتتة بصتتورة
كاملة وشاملة وفق أحكام اتفاقية حقوق الشتاي وي اإلعاقة (بنما)؛
 118-139النظتتر فتتي مستتألة تقتتدي دع ت ضتتافي للفئتتات الل ويتتة والعرقيتتة ال تترى
الف المعترف به رسمي ا باس القليات العرقيتة بهتدف زيتادة تعزيتز تنتوع الهويتات
الثقافية ودع ممارسات التعددية الثقافية (صربيا)؛
 119-139مواصلة رفع مستتوى التوعي متن أجتل القمتاء علتا التحتامالت والقوالتب
النم ية القائمة ضد الشتاي وي الصو المهاجرة والجن ية (تركيا)؛
 120-139ي تتالء اهتم تتام تتاي اللتزاماته تتا ف تتي مج تتا حق تتوق اإلنس تتان ف تتي س تتياق
ت تتدفق أع تتداد ك ي تترة م تتن المه تتاجرين م تتن الش تترق الوس تتط وش تتما أفريقي تتا ل تتا ال ل تتد
(االتحاد الروسي)؛
 121-139اتتتتا جميتتع الت تتوات الالزمتتة لكفالتتة حصتتو ال فتتا وي الصتتو
المهاجرة علا دمات التعلي دون عائق وعلا قدم المساواة مع اع رين (تركيا)؛
 122-139مواص تتلة تهيئ تتة بيئ تتة مواتي تتة لالحتت ترام الكام تتل لحق تتوق الالجئت تين و تتال ي
اللجوء وحمايتها في ار المجتمع النمساوي الك ير (السويد)؛
 123-139مواصتتلة العمتتل علتتا متتنح حتتق اللجتتوء ومركتتز الالجت لجميتتع الشتتتاي
ال ين يحتاجون ل لك (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 124-139كفالة وجود القتدر المناستب متن تدمات المتأوى والمرافتق الصتحية فتي
متيمت تتات ومراكت تتز المهت تتاجرين والالجئت تتين لمواك ت تتة الزيت تتادة المستتتتمرة فت تتي أعت تتداده
(الواليات المتحدة المريكية)؛
 125-139تحس تتين أح تتوا تتال ي اللج تتوء وض تتمان حق تتوقه ف تتي التمت تتع بمس تتتوى
معيشي الئق و صالأل أحواله السكنية (أل انيا)؛
 126-139بت كتتل جهتتد ممكتتن لمتتمان الحتتق فتتي التمتتاس اللجتوء وتتتوفير الستتكن
الالئق لالجئين (الكرسي الرسولي)؛
 127-139كفالت تتة تت تتوافر ت تتروف معيشت تتية مالئمت تتة للمهت تتاجرين والالجئت تتين و ت تتال ي
اللجوء من أجل تعزيز حقوقه وحمايتها بصور فعالة ( كوادور)؛
 128-139تق تتدي المس تتاعدة المناست ت ة ل ع تتداد المتزاي تتدة م تتن الالجئ تتين القاصت ترين
غير المصحوبين ب ويه ال فترة استق اله الولية في النمسا (ال رازيل)؛
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 129-139ب ت ت مزيت تتد مت تتن الجهت تتود لكفالت تتة حقت تتوق ت تتال ي اللجت تتوء والمهت تتاجرين
والالجئ تتين به تتدف ت تتوفير مس تتتوى معيش تتي الئ تتق لهت ت وتمكي تتنه م تتن الحص تتو عل تتا
التدمات العامة بأسعار معقولة (جمهورية كوريا)؛
 130-139اتتتتا تتتدابير فعالتتة لزيتتادة مستتاعدتها اإلنمائيتتة الرستتمية متتن أجتتل تحقيتتق
الهتتدف التتدولي المتفتتق عليتته برفعهتتا لتتا نس ت ة  0.7فتتي المائتتة متتن النتتاتة المحلتتي
اإلجمالي لل لد بأسرع ما يمكن (أوغندا)؛
 131-139رفتتع المستتاعدة اإلنمائيتتة الرستتمية لتتا نست ة  0.7فتتي المائتتة متتن التتد ل
القومي اإلجمالي وفق التزامها الدولي (بن الديا)؛
 132-139رفت تتع مست تتتوى المست تتاعدة اإلنمائيت تتة الرست تتمية للوصت تتو بهت تتا لت تتا النس ت ت ة
المتفق عليها دولي ا وال ال ة  0.7في المائة من الناتة المحلي اإلجمالي (السن ا )؛
 133-139زيادة المستاعدة اإلنمائيتة الرستمية لتا نست ة  0.7فتي المائتة متن التد ل
القتومي اإلجمتتالي علتتا النحتو المتفتتق عليتته دوليتا ب يتتة تعزيتتز قتدرات ال لتتدان الناميتتة
علا مكافحة الفقر وتحقيق التنمية (الصين)؛
 134-139مواصت تتلة تنفي ت ت ب ت ترامة ومشت تتاريع النمست تتا الراميت تتة لت تتا المست تتاعدة علت تتا
تحسين أحوا الشعوب في ال لدان النامية (بوتان)؛
 135-139اعتم تتاد نه تتة حق تتوق اإلنس تتان عن تتد تص تتمي المش تتاريع ف تتي تتار تع تتاون
النمسا اإلنمائي (ترينيداد وتوباغو)
 -140ل تحظ التوصيات الواردة أدنال بتأييد النمسا وسيشار ليها به ل الصفة:
 1-140التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا المهتتاجرين
وأفراد أسره (السودان)؛
 2-140التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا المهتتاجرين
وأفراد أسره (أ ربيجان)؛
 3-140التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا المهتتاجرين
وأفراد أسره (مصر)؛
 4-140التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا المهتتاجرين
وأفراد أسره (هندوراس)؛
 5-140التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا المهتتاجرين
وأفراد أسره (السن ا )؛
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 6-140التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا المهتتاجرين
وأفراد أسره ( ندونيسيا)؛
 7-140التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حق توق جميتتع العمتتا المهتتاجرين
وأفراد أسره (ال وسنة والهرسك)؛
 8-140توقيتتع االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا المهتتاجرين وأف تراد
أسره والتصديق عليها (تركيا) (المكسيك)؛
 9-140النظتتر فتتي التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا
المهاجرين وأفراد أسره (تيمور  -ليشتي)؛
 10-140النظتتر فتتي التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا
المهاجرين وأفراد أسره (بن الديا)؛
 11-140النظتتر فتتي االنمتتمام لتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا
المهاجرين وأفراد أسره (سري النكا)؛
 12-140النظتتر فتتي التصتتديق علتتا االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتا
المهاجرين وأفراد أسره (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 13-140التصديق علتا االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتا المهتاجرين
وأفراد أستره واتتتا الت توات الالزمتة نحتو تحقيتق الحمايتة الفعالتة للعمتا وأفتراد
أسره (ال حرين)؛
وات عملية تجال االنممام لا االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق
 14-140اتتا
جميتتع العمتتا المهتتاجرين وأف تراد أستتره واتفاقيتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة رق ت 189
(الفل ين)؛
 15-140درا جميتع الحقتوق المكفولتتة بموجتب اتفاقيتة حقتتوق ال فتل وبتاصتتة
الحقتتوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة فتتي القتتانون الدستتتوري االتحتتادي بشتتأن
حقوق ال فل (بولندا)؛
 16-140تاحة مكانية حمل الجنسية المزدوجة مجددا (تركيا)؛
 17-140تعزيتتز اإل تتار التش تريعي ب يتتة تحستتين التتدع المقتتدم للمهتتاجرين والعمتتا
المهاجرين ال سيما متن تال التصتديق علتا االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع
العما المهاجرين وأفراد أسره (الجزائر)؛
 18-140كفال ت تتة امتث ت تتا دي ت تتوان أم ت تتين المظ ت تتال النمس ت تتاوي ل ت تتا م ت تتادئ ب ت تتاريس
(ماليزيا)؛
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 19-140رفتتع التتدع المتتالي المتصتتا ل قليتتة الستتلوفينية فتتي محتتافظتي كارينثيتتا
وستتتيريا لتتا المستتتوى الت ي كتتان عليتته فتتي عتتام  1995متتن حيتتق القيمتتة الحقيقيتتة
وفقا لما جاء في التوصيات السابقة (سلوفينيا)()3؛
 20-140ل اء شرط الحصة في ما يتعلق بل شمل العائلة (تركيا)؛
 21-140ل اء شرط نظام الحصا فيما يتعلق بل شمل العائلة (مصر)؛
 22-140النظتتر فتتي صتتدار تصتتاريح عمتتل ماقتتتة لصتتالح تتال ي اللجتتوء بنتتاء علتتا
ل ه (ال رازيل)؛
 23-140ع ت تتادة النظ ت تتر ف ت تتي امتي ت تتاز العم ت تتل التج ت تتاري الت ت تتاي الممن ت تتوأل لمراك ت تتز
الالجئتتين متتع ال ت بعتتين االعت تتار تتتأثير مثتتل هت ل السياستتة علتتا الحتتق فتتي الوصتتو
لتتا العدالتتة عتتالوة علتتا النتتتائة العمليتتة للحتتوافز الماليتتة المتأتيتتة متتن ه ت ا التتتدبير
(المكسيك)
 -141ستتتعيد النمستتا دراستتة التوصتتيات التاليتتة وتقتتدم التتردود عليهتتا فتتي الوقتتل المناستتب
عل تتا أال يتجت تتاوز موعت تتد تق تتديمها تت تتاريد انعقت تتاد الت تتدورة الحادي تتة والثالثت تتين لمجلت تتس حقت تتوق
اإلنسان المقرر عقدها في ار/مارس :2016
 1-141النظ تتر ف تتي التص تتديق عل تتا ال روتوك تتو اال تي تتاري الملح تتق بالعهت تد ال تتدولي
التتتاي بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة وال روتوكتتو اال تيتتاري الثالتتق
التفاقية حقوق ال فل (غانا)؛
 2-141توقي تتع ال روتوك تتو اال تي تتاري الملح تتق بالعه تتد ال تتدولي الت تتاي ب تتالحقوق
االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة والتصتتديق عليتته علتتا النحتتو الموصتتا بتته متتن ق تتل
(ال رت ا )؛
 3-141التصت تتديق علت تتا ال روتوكت تتو اال تيت تتاري الملحت تتق بالعهت تتد الت تتدولي التت تتاي
ب تتالحقوق االقتص تتادية واالجتماعي تتة والثقافي تتة وق تتو ا تص تتاي اللجن تتة فيم تتا يتعل تتق
باإلجراءات المتعلقة بالتحريات واالتصاالت المت ادلة بين الدو (فنلندا)؛
 4-141التصت تتديق علت تتا ال روتوكت تتو اال تيت تتاري الملحت تتق بالعهت تتد الت تتدولي التت تتاي
بت ت ت تتالحقوق االقتصت ت ت تتادية واالجتماعيت ت ت تتة والثقافيت ت ت تتة (أوروغت ت ت تتواي) (الج ت ت ت تتل الست ت ت تتود)
(سلوفاكيا)؛
 5-141توقيتتع العهتتد التتدولي التتتاي بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة
والتصديق عليه ( ي اليا)؛

__________
( )3صيغح التوصية علو النحو التا " :نؤكد ددا توصيتنا السابقة رقم ."53-93
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 6-141التصت تتديق علت تتا ال روتوكت تتو اال تيت تتاري الملحت تتق بالعهت تتد الت تتدولي التت تتاي
ب تتالحقوق االقتص تتادية واالجتماعي تتة والثقافي تتة واالنم تتمام ل تتا اإلجت تراءات المتعلق تتة
بالتحريتتات واالتصتتاالت المت ادلتتة بتتين التتدو والتصتتديق علتتا ال روتوكتتو اال تيتتاري
التفاقية حقوق ال فل بشأن اشتراب ال فا في النزاعات المسلحة (فرنسا)؛
ت تتوات للتصت تتديق علت تتا ال روتوك ت تتو اال تيت تتاري التفاقيت تتة حقت تتوق
 7-141اتتت تتا
ال فل بشأن اشتراب ال فا في النزاعات المسلحة (سلوفاكيا)؛
 8-141التصتديق علتتا ال روتوكتتو اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن اشتتتراب
ال فا في النزاعات المسلحة (أوروغواي)؛
 9-141التصت تتديق علت تتا ال روتوكت تتو اال تيت تتاري الملحت تتق بالعهت تتد الت تتدولي التت تتاي
بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافي تتة وال روتوكتتو اال تيتتاري التفاقيتتة حق تتوق
ال فل بشأن اشتراب ال فا في النزاعات المسلحة ( س انيا)؛
 10-141التصتتديق علتتا ال روتوكتتو اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن ج تراء
تقدي ال الغات (الج ل السود)؛
 11-141التصتتديق س تريع ا علتتا ال روتوكتتو اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن
اشتراب ال فا في النزاعات المسلحة (ال رت ا )؛
 12-141التصت تتديق علت تتا اتفاقيت تتة مكافحت تتة التمييت تتز فت تتي مجت تتا التعلت تتي (ترينيت تتداد
وتوباغو)؛
 13-141ستت تتحب التحفظت ت تتات علت ت تتا العهت ت تتد الت ت تتدولي التت ت تتاي بت ت تتالحقوق المدنيت ت تتة
والسياستتية واالتفاقيتتة الدوليتتة للقمتتاء علتتا جميتتع أشتتكا التمييتتز العنصتتري واتفاقيتتة
مناهمة التع يب (باكستان)؛
 14-141ستت تتحب التحفظت ت تتات علت ت تتا العهت ت تتد الت ت تتدولي التت ت تتاي بت ت تتالحقوق المدنيت ت تتة
والسياستتية واالتفاقيتتة الدوليتتة للقمتتاء علتتا جميتتع أشتتكا التمييتتز العنصتتري واتفاقيتتة
مناهمة التع يب (هن اريا)؛
 15-141سحب تحفظاتهتا علتا العهتد التدولي التتاي بتالحقوق المدنيتة والسياستية
واالتفاقي تتة الدولي تتة للقم تتاء عل تتا جمي تتع أش تتكا التميي تتز العنص تتري واتفاقي تتة مناهم تتة
التع يب لن ه ل التحفظات تقوض أهدافها الرئيسية (جنوب أفريقيا)؛
 16-141سحب التحفظات علتا اتفاقيتة مناهمتة التعت يب و العهتد التدولي التتاي
بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية واالتفاقيتتة الدوليتتة للقمتتاء علتتا جميتتع أشتتكا التمييتتز
العنصري ( س انيا)؛
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 17-141سحب تحفظاتها علا اتفاقية مناهمة التع يب (هولندا)؛
 18-141مواءمتتة قتتوانين مكافحتتة التمييتتز متتن تتال توستتيع ن تتاق ت يقهتتا بحيتتق
تشمل التمييز علا أساس الدين والمعتقد والعمر والميل الجنسي (بلجيكا)؛
 19-141مواءم تتة ق تتوانين مكافح تتة التميي تتز وتوس تتيع ن اقه تتا لتش تتمل ال تتدين والعم تتر
والميل الجنسي ضمن أسس التمييز (أوروغواي)؛
 20-141اس تتتعراض الق تتوانين الحالي تتة لمكافح تتة التميي تتز ومواءمته تتا م تتن أج تتل كفال تتة
تت تتوفير حمايت تتة فعالت تتة وشت تتاملة ضت تتد جميت تتع أشت تتكا التمييت تتز فت تتي القت تتانون والممارست تتة
(الجمهورية التشيكية)؛
 21-141اتتتتا مزيتتد متتن اإلج تراءات لمواءمتتة قتتوانين مكافحتتة التمييتتز ب تترض كفالتتة
تتتوفير حمايتتة متستتاوية ضتتد التمييتتز علتتا أي أستتاس متتن الستتس فتتي جميتتع مجتتاالت
الحياة (نامي يا)؛
 22-141كفالتتة اتستتاق تش تريعات النمستتا المتعلقتتة بمكافحتتة جميتتع أشتتكا التمييتتز
مع الصكوب الدولية ات الصلة به ا المجا ( كوادور)؛
 23-141تنقتتيح وتنستتيق قتتوانين مكافح تتة التمييتتز لمتتمان ت تتوفير حمايتتة فعالتتة ض تتد
جميع أشكا التمييز (فنلندا)؛
 24-141التعجيتتل بتنستتيق قتتوانين مكافحتتة التمييتتز بجانتتب اتتتتا ج تراءات مناس ت ة
للتصتتدي لفعتتا العنصترية وكتترل الجانتتب ومتتا يتصتتل بت لك متتن تعصتتب التتتي ترتكتتب
ضد وائف المهاجرين والقليات العرقية بما في لك ائفة الروما (الهند)؛
 25-141ح تراز تقتتدم فتتي مواءمتتة تش تريعاتها المتعلقتتة بحقتتوق الم ترأة وعتتدم التمييتتز
والمساواة بين الجنسين (هندوراس)؛
 26-141تعزيز دمة جميع الحقوق المكفولتة بموجتب االتفاقيتات والمواثيتق الدوليتة
ف ت تتي التش ت ت تريعات الو ني ت تتة ال ستت تتيما الحق ت تتوق االقتصت ت تتادية واالجتماعي ت تتة والثقافيت ت تتة
(أوكرانيا)؛
 27-141كفالتتة االمتثتتا لتتا م تتادئ بتتاريس فتتي تعيتتين أعمتتاء ديتتوان أمتتين المظتتال
(الهند)؛
 28-141اتتا تدابير محددة علا الصعيد التشتريعي ومستتوى السياستات متن أجتل
كفال تتة أن يش تتمل نظامه تتا التعليم تتي جمي تتع ال ف تتا المنتم تتين ل تتا القلي تتات و تتال ي
اللجوء والمهاجرين والوالد وال نات وي اإلعاقة (هندوراس)؛
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 29-141تنفي ت ب ترامة محتتددة للتتتدريب والتثقيتتف فتتي مجتتا حقتتوق اإلنستتان فتتي
متتلف مستويات مناهة التعلي (الم رب)؛
 30-141كفالة تمتع الجميع بحماية متساوية ضتد جميتع أشتكا التمييتز فتي جميتع
الظروف (سويسرا)؛
 31-141مواص تتلة الجه تتود لتعزي تتز المس تتاواة ب تتين الجنس تتين بم تتا ف تتي ل تتك كفال تتة
المساواة للمرأة في االستحقاقات التقاعدية (ماليزيا)؛
 32-141كفالتتة المستتاواة فتتي الحمايتتة متتن جميتتع أشتتكا التمييتتز ب رائتتق تشتتمل
توست تتيع أست تتس لت تتوائح مكافحت تتة التميي ت تتز لتشت تتمل الت تتدين والمعتقت تتد والعمت تتر والهوي ت تتة
الجنسانية (بل اريا)؛
 33-141اتتا تدابير ضافية لمكافحة التمييز في جميع مظاهرل (رواندا)؛
 34-141تكثيف الجهود الراميتة لتا مكافحتة التمييتز أيت ا كتان أساسته بمتا فتي لتك
العمر والدين والميل الجنسي (كندا)؛
 35-141تكثيتتف جهودهتتا ب تترض كفالتتة المستتاواة فتتي الحمايتتة متتن جميتتع أشتتكا
التمييز (ترينيداد وتوباغو)؛
 36-141كفالتتة المستتاواة فتتي الحمايتتة متتن جميتتع أشتتكا التمييتتز بوستتائل تشتتمل
مواءمة قتوانين مكافحتة التمييتز وتوستيع ن اقهتا لتشتمل أستس التدين والمعتقتد والعمتر
والميل الجنسي (ألمانيا)؛
 37-141مواص تتلة جهوده تتا لتهيئ تتة تتروف متس تتاوية لمش تتاركة الجنس تتين ف تتي س تتوق
العمتتل ب رائتتق تشتتمل زيتتادة تتتوافر مراكتتز رعايتتة ال فتتا بأستتعار معقولتتة علتتا متتدار
اليوم ومنح استحقاقات قانونية له ل التدمات (الدانمرب)؛
 38-141اعتماد

ة و نية لمكافحة العنصرية (الجزائر)؛

 39-141اعتماد

ة عمل و نية لمكافحة العنصرية (بوتسوانا)؛

 40-141وضع

ة عمل و نية شاملة لمكافحة العنصرية والتمييز (أوزبكستان)؛

 41-141اعتمتتاد تتة عمتتل و نيتتة لمكافحتتة العنص ترية وفق تا إلعتتالن وبرنتتامة عمتتل
ديربتتان وكفالتتة تج تري أفعتتا العنص ترية و تتاب الكراهيتتة بمتتا فتتي لتتك متتا يتترد فتتي
ستتياق االنتتابتتات والسياستتة علتتا النحتتو الواجتتب وبشتتكل ص تريح والمعاق تتة عليهتتا
(مصر)؛
 42-141النظر في اعتمتاد تة عمتل و نيتة لمكافحتة العنصترية وكترل الجانتب ومتا
يتصل ب لك من تعصب ( ي اليا)؛
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 43-141مكافح تتة جمي تتع أش تتكا العنصت ترية م تتن تتال اعتم تتاد
ل لك ال رض (جي وتي)؛

تتة عم تتل و ني تتة

 44-141العمل من أجتل وضتع استتراتيجية و نيتة واعتمادهتا بهتدف مكافحتة جميتع
أشكا العنصرية وكرل الجانب (ال حرين)؛
 45-141مواءمة قوانين مكافحة التمييز (ال حرين)؛
 46-141وضتتع حتتد للتمييتتز ضتتد القليتتات الدينيتتة والعرقيتتة فتتي القتتانون والممارستتة
وال سيما التمييز ضد المسلمين وضتمان الحمايتة الكاملتة لحقتوقه (جمهوريتة يتران
اإلسالمية)؛
 47-141حظر تروية المرشحين للتمييز العنصري (غواتيماال)؛
 48-141تحسين التحقيق في ادعتاءات انتهتاب حقتوق اإلنستان متن ق تل أفتراد نفتا
القتتانون بمتتا فتتي لتتك نشتتاء ليتتة مستتتقلة للتحقيتتق فتتي االدعتتاءات ومنحهتتا ستتل ة
المت تتر باتتت تتا ج ت تراءات تأدي يت تتة و حالت تتة القمت تتايا لت تتا الست تتل ات القمت تتائية م اشت تترة
(جمهورية يران اإلسالمية)؛
 49-141محاكمت تتة مرتك ت تتي ج ت ترائ الكراهيت تتة وأفعت تتا كت تترل الجانت تتب ومنت تتع ست تتاءة
استعما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت له ا ال رض (باكستان)؛
 50-141كفالتتة ج تراء تحقيتتق مستتتقل وفعتتا فتتي ادعتتاءات انتهتتاب حقتتوق اإلنستتان
م ت تتن ق ت تتل أفت ت تراد نف ت تتا الق ت تتوانين ومحاكم ت تتة جمي ت تتع ح ت تتاالت االنته ت تتاب (الجمهوري ت تتة
التشيكية)؛
 51-141تنقيح مشروع قانون حماية الدولة بحيق يحتتوي علتا ضتمانات قويتة فيمتا
يتعلق بالتمتع الكامتل بتالحق فتي التصوصتية وغيترل متن حقتوق اإلنستان وفقتا للقتانون
الدولي لحقوق اإلنسان (الجمهورية التشيكية)؛
 52-141تتتوفير الحمايتتة لجميتتع أف تراد الستترة باعت ارهتتا الوحتتدة ال يعيتتة والساستتية
ل ناء المجتمع (مصر)؛
 53-141تعديل النظمة بحيق يتمتع الشركاء المثليتون بتالحقوق نفستها التتي يتمتتع
بهتتا الزوا اع تترون علتتا النحتتو الموصتتا بتته فتتي تقريتتر اللجنتتة الوروبيتتة لمناهمتتة
العنصرية والتعصب المارخ  13تشرين الو /أكتوبر ( 2015الدانمرب)؛
 54-141كفالتتة المستتاواة فتتي الحقتتوق للمتتوا نين عتتن ريتتق االعت تراف قانونت ا بتتزوا
المثليين ( يسلندا)؛
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 55-141ل تتاء جمي تتع الفت تتوارق القانوني تتة بت تتين الشت تراكة المثليت تتة المس تتجلة والت تتزوا
التقليدي (أيرلندا)؛
 56-141كفالتتة تعزيتتز المستتاواة متتن تتال متتنح الشتتركاء المثليتتين الحتتق فتتي التتزوا
وفق ا للمعايير الدولية (هولندا)؛
 57-141تعتتديل الوضتتع القتتانوني لشتراكات المثليتتين ب تترض كفالتتة المستتاواة الكاملتتة
لها في نظر القانون (المملكة المتحدة ل ري انيا العظما وأيرلندا الشمالية)؛
 58-141كفالت تتة حريت تتة ممارست تتة الشت تتعائر الدينيت تتة ل قليت تتات ال ست تتيما المست تتلمين
واحتترام حقهت فتتي ا تيتتار ل تتته التاصتتة المستتتتدمة فتتي نصوصتته الدينيتتة وأيم ت ا
احتترام حقهت فتتي الحصتتو علتتا التتدع والتتتدمات الماليتتة التتتي يوفرهتتا تتوانه فتتي
العقيدة من ال لدان ال رى (لي يا)؛
 59-141كفالة تأسيس نظام تعلي شامل للجميع ( سرائيل)؛
 60-141بشأن الشتاي وي اإلعاقتة االستعاضتة عتن نظتام اتتتا القترار بالوكالتة
بنظام تقدي المساعدة في اتتا القرار ( سرائيل)؛
 61-141كفال تتة ع تتدم س تتجن الش تتتاي المص تتابين باضت ت رابات نفس تتية ح تتادة و/أو
أحتتوا صتتحية ستتيئة وبتاصتتة الحتتاالت الصتتحية المعرضتتة لمتتتا ر زيتتادة التتتدهور
جراء اإليداع في السجون (فرنسا)؛
 62-141توفير المزيد من الدع ل قليات (اليابان)؛
 63-141ض تتفاء الصت ت ة القانوني تتة عل تتا حماي تتة القلي تتة الس تتلوفينية ف تتي س تتتيريا بم تتا
يتماشتتا متتع االلتزامتتات القانونيتتة الدوليتتة التتتي تعهتتدت بهتتا النمستتا واعتمتتاد حلتتو
عمليتتة وت يقهتتا لصتتالح القليتتة الستتلوفينية فتتي ستتتيريا مثتتل التوستتع فتتي تتتدريس الل تتة
السلوفينية في مرحلة الساس والمرحلة الثانوية بمدارس ستيريا (سلوفينيا)؛
 64-141استتثمار مزيتد متن الجهتد فتي مجتا التمكتين السياستي لممثلتي القليتتات
بهت تتدف تشت تتجيع مشت تتاركته الفعالت تتة فت تتي النش ت ت ة السياست تتية علت تتا الصت تتعد المحليت تتة
واإلقليميتتة والو نيتتة ومتتن ثت تاحتتة مكانيتتة دمتتا تلتتك القليتتات بشتتكل أفمتتل فتتي
المجتمع (صربيا)؛
 65-141منتتع غتتالق المزيتتد متتن المتتدارس العامتتة ثنائيتتة الل تتة فتتي كارينثيتتا واتتتتا
تدابير ضافية لتحسين نوعية التعلي ثنائي الل ة (سلوفينيا)؛
 66-141نش تتاء ماسس تتات اص تتة للحماي تتة لتع تترب ع تتن ش تتواغل الالجئ تتين و تتال ي
اللجوء وتوفر له الحماية وتعزز اندماجه ونماءه (كوستاريكا)؛
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 67-141تعزيت تتز ب ت ترامة تت تتوفير المست تتاواة فت تتي الحصت تتو علت تتا التت تتدمات الصت تتحية
و ت تتدمات التعلت تتي والتت تتدمات االجتماعيت تتة للمهت تتاجرين و ت تتال ي اللجت تتوء وأ فت تتاله
(الفل ين)؛
 68-141حمايتة حقتتوق المهتتاجرين و تتال ي اللجتتوء والالجئتتين وفقت ا للمعتتايير الدوليتتة
لحقوق اإلنسان بهدف مكافحة التمييز ضده (باكستان)؛
 69-141اتتت تتا مزيت تتد مت تتن الت ت تتوات لتعزيت تتز انت تتدما ت تتال ي اللجت تتوء والمهت تتاجرين
والالجئ تتين ومش تتاركته ف تتي الحي تتاة السياس تتية والثقافي تتة واالقتص تتادية ب رائ تتق تش تتمل
زيتتادة فتتري حصتتوله علتتا تتدمات الرعايتتة الصتتحية بأستتعار معقولتتة ووصتتوله لتتا
سوق العمل (دولة فلس ين)؛
 70-141تعزيز الرقابة علا الشتركات النمستاوية العاملتة فتي التتار فيمتا يتعلتق بتأي
تأثير سل ي لنش تها علا التمتع بحقتوق اإلنستان ال ستيما فتي منتا ق النتزاع حيتق
تزداد متا ر انتهاكات حقوق اإلنسان (دولة فلس ين)؛
 71-141عداد نظام فعتا لجمتع ال يانتات اإلحصتائية بمتا فتي لتك متا يتعلتق منهتا
بالشتكاوى والتحقيقتات واإلجتراءات والحكتتام والتعويمتات المتعلقتة بحتاالت ستتاءة
المعامل تتة م تتن ق تتل أفت تراد نف تتا الق تتانون م تتن أج تتل تنفيت ت اتفاقي تتة مناهم تتة التعت ت يب
وال روتوكو اال تياري الملحق بها بشكل كامل (بلجيكا)
 -142تعكتتس جميتتع االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة فتتي ه ت ا التقريتتر موقتتف الدولتتة
(التتدو ) التتتي قتتدمتها و/أو الدولتتة قيتتد االستتتعراض؛ وال ين تتي أن تفستتر علتتا أنهتتا حظيتتل
بتأييد الفريق العامل بأكمله
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