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استعرضت  كوومتتة وتيتاك ميوروايايتتا املوكتدة استتتنتاجاك وت و فويتياك اللريتت  العامتتل  -١
 اتستعراض الدوري الشامل التابع جمللس كقوق اإلاسان، وفقدم الردود التالية.املعين ب

 المجال الموضويي: المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان  
؛ 8-62؛ 7-62؛ 6-62؛ 5-62؛ 4-62؛ 3-62؛ 2-62؛ 62-1  

؛ 15-62؛ 14-62؛ 13-62؛ 12-62؛ 11-62؛ 10-62؛ 62-9
؛ 26-62؛ 25-62؛ 24-62؛ 23-62؛ 22-62؛ 21-62؛ 62-20
؛ 33-62؛ 32-62؛ 31-62؛ 30-62؛ 29-62؛ 28-62؛ 62-27
  42-62؛ 35-62؛ 62-34
استتعراض معاهتداك كقتوق  وايتلويتياك وستاملوكدة هذه الت فؤيد وتياك ميوروايايا -٢

اإلاستتتتان والن تتتتر يف التهتتتتدي  علياتتتتا يف كتتتتدود مواردهتتتتا و ولويا تتتتا. و تتتتدر بتتتتالقول إن وتيتتتتاك 
الربوفوكتتتول اتاتيتتتاري تفلاقيتتتة كقتتتوق الالتتتل بشتتت ن ا تتترتا   ميوروايايتتتا املوكتتتدة يتتتدق  علتتت 
 .٢0١5فشرين األولت كتوبر  ٢6األطلال يف املنازعاك املسلحة يف 

وهتتتس مستتتتمرة يف بتتتذل وستتتتعاا تستتتتعراض متتتا فبقاتتت  متتتتن معاهتتتداك كقتتتوق اإلاستتتتان  -٣
األساستتتية كتتتس فهتتتدق علياتتتا. لوتتتن عمليتتتة التهتتتدي  علتتت  املعاهتتتداك وفنليتتتذها ت فتتتاال فاتتتر  
 حتتدياك علتت  وتيتتاك ميوروايايتا املوكتتدة، لتتيس متن جاتتة معاهتتداك كقتوق اإلاستتان  قتت ، بتتل

وبإاشتتتار  رقتتتة العمتتتل املعنيتتتة اقتتتوق اإلاسانتاتستتتتعراض اً. ضتتتاملعاهتتتداك األاتتتر   ي متتتن ااكيتتتة
 اإلبالغ.واملتعلقة بالدوري الشامل، فلتام وتياك ميوروايايا املوكدة ب دار واجبا ا املالية 

المجااااال المواضاااايعي: اإلصااااالحات التشااااريعية واإلصااااالحات ا  اااار    
 المتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان المواضيعية

 77-62؛ 37-62؛ 62-36  
وستوايل احلوومة الوطنية فعاوهنتا متع  .التويياك هذه وتياك ميوروايايا املوكدة فؤيد -4

كوومتتتاك الوتيتتتاك األربتتتع يف اتحتتتتاد علتتت  ستتتنا قتتتوااة فنلتتتذ التاامتتتاك الدولتتتة يف  تتتال كقتتتوق 
اإلاستتتان، ألهنتتتا يف املقتتتام األول قضتتتايا فعتتتاوال علتتت  مستتتتو  الوتيتتتة. وفضتتتع وتيتتتاك ميوروايايتتتا 

ستنا فشتريعاك فنليذيتة، ن القيود  يمتا يتهتل بوغريها مقدرا ا احملدودة اً املوكدة يف اعتبارها  يض
إىل مجتع البيااتاك عتن اً لوناا ستوايل طلب املساعدة التقنية واملالية من  ركائاا يف التنمية سعي

  سياستتاك مناستتبة يتتكقتتوق اإلاستتان، وفابوالتتدعوة إىل فعايتتا يا كقتتوق اإلاستتان وحتليلاتتا، قضتتا
 إيالكاك فشريعية. إجرارو 
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 ضيعي: مؤسسات حقوق اإلنسانالمجال الموا  
  40-62؛ 39-62؛ 62-38  

 فشتتتتري وتيتتتتاك ميوروايايتتتتا املوكتتتتدة إىل  ويتتتتة إاشتتتتار مؤسستتتتة وطنيتتتتة حلقتتتتوق اإلاستتتتان. -5
وستوايتل العمتل علت  فوطيتد اتليتاك القائمتة دااتل احلوومتة الوطنيتة، كتا  ياتا موتتب املو تت  

 شؤون اتجتماعية لوتياك ميوروايايا املوكدة.بالتنمية اجلنسااية ضمن وزارة الهحة وال املعين

المجاااااااااال المواضااااااااايعي: التثقيااااااااا  والتويياااااااااة فاااااااااي مجاااااااااال حقاااااااااوق   
 اإلنسان/الصحة

 ؛88-62؛ 87-62؛ 86-62؛ 85-62؛ 84-62؛ 83-62؛ 62-41  
  90-62؛ 62-89
 اقتتوق العامتتة التوعيتتة إىل املستتتمرة احلاجتتة فامتتاً  ف ييتتداً  املوكتتدة ميوروايايتتا وتيتتاك فؤيتتد -6

متتع وزارا تتا املعنيتتة، و تتركائاا يف اً وستوايتتل احلوومتتة الوطنيتتة فعاوهنتتا دااليتت .التتبالد يف اإلاستتان
 التنمية، واملن ماك غري احلوومية، عل  فنليذ هذه التويياك.

 المجال المواضيعي: االتجار با شخاص  
 76-62؛ 62-75  

وهتتتتس مستتتتتمرة يف فتتتتدعيم فنليتتتتذ  ؛افة التويتتتتيتةروايايتتتتا املوكتتتتدة هتتتتفؤيتتتتد وتيتتتتاك ميو -٧
 ملحتو وفوايل إكراز فقتدم  القوااة املتعلقة باتجتار بالبشر يف الوتياك وعل  الهعيد الوطين.

 هتتتذه وفعتتترتي مجيتتتع يف اتضتتاالب ب اشتتتاة التوعيتتتة باتجتتتتار بالبشتتتر يف مجيتتتع الوتيتتتاك األربتتتع.
 و اليوم الوطين ملوا حة اتجتار بالبشر.كااون الثاينتيناير ه  ٢٢الوتياك ب ن يوم 

حتتدد اجلترائم املتهتلة باتجتتار  ٢0١٢ومنذ سنا قوااة ملوا حة اتجتتار بالبشتر يف عتام  -٨
. وفتشتتاور احلوومتتة يف مالكقتتة اجلنتتاة قضتتائياً يف قضتتية واكتتدةالوطنيتتة  جنحتت  احلوومتتة، بالبشتتر
ثتتال  اً ا اتجتتتار بالبشتتر. وفوجتتد كاليتتمتتع الوتيتتاك يف  ي فقتتارير ومستتتقداك عتتن قضتتاياً كاليتت

 حتق   ياما. وزارة العدل وقضيتان ت فاال، قضايا مل يُب   ياا بعد  مام احملومة العليا
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 المجال المواضيعي: التنمية االجتمايية واالقتصادية  
 85-62؛ 84-62؛ 62-83  

وهتس ملتامتة برستم استرتافيقياك واات   ؛فؤيد وتياك ميوروايايا املوكدة هذه التويياك -٩
اقتهتادية ف اتذ بعتتة اتعتبتار املاتاوي املتعلقتة اقتتوق اإلاستان. وستوايتل جاودهتتا  - اجتماعيتة

 لتاوير وفنليذ األاشاة والربامج اجلارية و قاً لألوضاب الوطنية، واحلد من اللقر، ومتوة املر ة.
 ٢0١5ميوروايايتتا املوكتتدة يف  يلولتستتبتمرب وُ ستتوًة بتتاجملتمع التتدوم، اعتمتتدك وتيتتاك  -١0

التتتر يتتراد هلتتا  ن حُتتتتتد  حتتتوتك جذريتتتة وفشتتمل اجلميتتتع.  ٢0٣0ااتتة التنميتتة املستتتتدامة لعتتام 
يف ميتتتتتدان التنميتتتتتة اتجتماعيتتتتتة هتتتتتا فتتتتتاال ااتتتتتة التنميتتتتتة اتستتتتترتافيقية الوطنيتتتتتة فوجتتتتت  جاود وت

يتتتتة لأللليتتتتة وحتتتتتدية ااتتتتة التنميتتتتة واتقتهتتتتادية. وفوايتتتتل العمتتتتل علتتتت  حتقيتتتت  األهتتتتداي اإل ائ
 عل  حتدية سياسة الشباب وسياسة اإلعاقة.وفعمل  اتسرتافيقية الوطنية وفعميماا وفنسيقاا.

 المجال المواضيعي: اإلجراءات الخاصة لحقوق اإلنسان  
 44-62؛ 62-43  

مستتمراً ت ياال احلتوار التوطين و  .التوييتة هبافةاً علم املوكدة ميوروايايا وتياك حتي  -١١
بش ن فوجي  وتياك ميوروايايا املوكدة دعوة دائمة إىل اإلجراراك اخلايتة التابعتة جمللتس كقتوق 

يف األمتن الذتذائس كقتوق احلت  يف ستالمة البيةتة و احل   ن احل  يف الهحة و فدر  هس و  اإلاسان.
 .شعبالمهريية ملستقبل معيشة 

 القضايا الجنسانية ويدم المساواةالمجال المواضيعي:   
؛ 79-62؛ 78-62؛ 49-47؛ 48-62؛ 47-62؛ 46-62؛ 62-45  

62-80 
 ؛دفؤيتتد وتيتتاك ميوروايايتتا املوكتتدة احلاجتتة إىل فوتتريس املستتاواة بتتة اجلنستتة يف التتبال -١٢

نيتتتة وفلتتتمس املستتتاعدة التقنيتتتة قهتتتد فتتتو ري املايتتتد متتتن التتتدعم للتتتربامج التتتر وضتتتعتاا احلوومتتتة الوط
 يف البلد. والالمساواة بيناماواترفقار كستو  فنليذها ملعاجلة قضايا اجلنسة 

وفشتتتتري وتيتتتتاك ميوروايايتتتتا املوكتتتتدة إىل  ويتتتتة هتتتتذه القضتتتتايا، وفعمتتتتل علتتتت  استتتتتومال  -١٣
مثتتل  -إىل  ويتتة معاجلتتة بعتتئ املستتائل املثتترية للقتتدل اً سياستتتاا اجلنستتااية الوطنيتتة. وفشتتري  يضتت

يف قتوااة  - واهلوية اجلنسااية، وامليتل اجلنستس، واحلقتوق اجلنستية، واحلقتوق اإلجنابيتة، اوب اجلنس
 مع معايري كقوق اإلاسان.اً البالد اية فتوا   متام
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   المجال المواضيعي: حماية الوفل  
  82-62؛ 81-62؛ 74-62؛ 62-73  

كقتوق الالتل واكرتاماتا  فؤيد وتياك ميوروايايا املوكدة التويتياك الداعيتة إىل إعمتال -١4
 وحتسة  وضاب كقوق الالل اإلاسااية يف البلد.

 ن التقرير القاري الثاين لوتياك ميوروايايا املوكدة املتعلت  بافلاقيتة  إىل و در باإل ارة -١5
وسوي يقتدم إىل جلنتة األمتم املتحتدة حلقتوق الالتل  ؛ةيف مركلة الهياغهو كالياً  كقوق الالل

 بعد إمتام املشاوراك الداالية؛ وقد  يدف  احلوومة الوطنية.

 المجال المواضيعي: البيئة وتغير المناخ  
 93-62؛ 92-62؛ 62-91  

قتتدر ا علتت  آاتتذة يف اتعتبتتار متتد  فؤيتتد وتيتتاك ميوروايايتتا املوكتتدة هتتذه التويتتياك  -١6
فُتمام السياسة الوطنيتة املتواملتة إلدارة طتاطر الوتوار  وفذتري املنتا  عالتر اعتمتدك يف فنليذها. و 

( التتتتتر وضتتتتتعتاا بعتتتتتد  ن ٢0٢٣-٢004( ااتتتتتة التنميتتتتتة اتستتتتترتافيقية ع٢0١٣كايرانتيوايتتتتت  
  دركتتت  ضتتترورة عايتتتة  تتتعباا ومواردهتتتا واقتهتتتادها، كاضتتتراً ومستتتتقباًل، متتتن طتتتاطر فذتتتري املنتتتا .

 فتتتتتتدار  التتتتتر اتجتماعتتتتتاك هبتتتتتا فسرت تتتتتد  داة فوتتتتتون  ن يف  متتتتتالً  املتتتتتذكورة ستتتتتةالسيا وُرمستتتتت 
ايايتتتتتا املوكتتتتدة، متتتتتن قبيتتتتتل و اامتتتتاك التعاهديتتتتتة اإلقليميتتتتة والدوليتتتتتة التتتتتر قبلتاتتتتا وتيتتتتتاك ميور اتلت

 اتلتااماك الواردة يف افلاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ن فذري املنا .

 ضد المرأة المجال المواضيعي: العن   
؛ 52-62؛ 51-62؛ 50-62؛ 19-62؛ 18-62؛ 17-62؛ 62-16  

؛ 59-62؛ 58-62؛ 57-62؛ 56-62؛ 55-62؛ 54-62؛ 62-53
؛ 66-62؛ 65-62؛ 64-62؛ 63-62؛ 62-62؛ 61-62؛ 62-60
 72-62؛ 71-62؛ 70-62؛ 69-62؛ 68-62؛ 62-67
وفوايتل فنليتذ التتدابري املتاتذة يف  حتي  وتياك ميوروايايا املوكدة علماً هبذه التويتياك، -١٧

إطتتار جاودهتتا اجلاريتتة الراميتتة إىل القضتتار علتت  التمييتتا ومجيتتع   تتوال العنتت  املمتتار  علتت  املتتر ة، 
عل  النحو احملدد يف "الدراسة املتعلقة بالهحة والسالمة األسترية" لوتيتاك ميوروايايتا املوكتدة التر 

يتتل احلوومتتة الوطنيتتة التمتتا  املستتاعدة متتن  تتركائاا . وفوا٢0١4 ُعتتدك يف فشتترين األولت كتتتوبر 
يف التنميتتة إلعتتداد دراستتة  تتاملة عتتن فنليتتذ السياستتاك وااتت  العمتتل والتتتداالك ملعاجلتتة قضتتايا 

 العن  املسل  عل  املر ة يف البالد اية فتوا   مع التااما ا يف ميدان كقوق اإلاسان.
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التحل تتاك علتت  افلاقيتتة القضتتار علتت  مجيتتع  ووتيتتاك ميوروايايتتا املوكتتدة ملتامتتة بإلذتتار -١٨
 ذلت  وغتري احملتدودة   وال التمييا ضد املر ة عل  النحو املوي  ب ، واضعة يف كستباهنا قتدرا ا

فشتتريعاك فنليذيتتة علتت  يتتعيد احلوومتتة الوطنيتتة وكوومتتاك الوتيتتاك.  ستتنا املتهتتلة ب القيتتودمتتن 
 قواايناا املتعلقة اماية األسرة.يياغة  عل كل وتياك البلد، ما عدا كوسراي، فعو   و 

 المجال المواضيعي: التعاون الدولي  
 2-61؛ 61-1  

فؤيد وتياك ميوروايايا املوكتدة هتافة التويتيتة، وستوايتل احلوومتة الوطنيتة ا راطاتا  -١٩
 مع األمم املتحدة و ركائاا يف التنمية لرتويج التااما ا يف  ال كقوق اإلاسان وفوطيدها.

    


