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موجز المعلومات األساسية
 -١ق دددمه مجيوري ددة ب ددا و تقريره ددا ال ددال املتالس ددا با س ددتالراا ال دددورن ال ددامل ددا و
ال ال/ين دداير  20١6خ ددال ال دددورة الرابال ددة والال درين لساري ددا الالام ددل املال د با س ددتالراا ال دددورن
ال ددامل ،جني ددس ،سوي.د درا .و  29ددا و ال ال/ين دداير ،اعترم ددد تقري ددر ا س ددتالراا ال دددورن
ال ددامل لب ددا و وقردددمه هل ددا  ١25توص ددية بال ددد ا س ددتالراا ا د دا هب ددا .وتخ ددذ ب ددا و مجيد د
التوصدديا البددالا عددددها  ١25توصددية ب ددرا دراسددتيا وتقددد ال دردود عسييددا حق داىل إىل س د
حقددوإل اا .ددا  .وسددتدرج الددردود التقريددر ا تددامت الددذن يالتمددده س د حقددوإل اا .ددا
دورت د د ال ا ي د ددة وال اث د د خ د ددال ال د دددورة ا تامي د ددة لاس د دتالراا ال د دددورن ال د ددامل امل م د د عق د دددها
يومت  24-23ح يرا /يو ي .20١6

الاار المتعل ااق باالنضمام/التصااديق يل ااا المعاص اادات بص اافة يام ااة التوص اايات:
،12-104 ،11-104 ،10-104 ،9-104 ،6-104 ،5-104
)13-104
 -2موقس با و هو قبول التوصيا املقدمدة مدن تجدل التقدديا عسدا املالاهددا األساسدية
حلق ددوإل اا  .ددا  .وس دديتال عس ددا ب ددا و تنت دديم ق ددا توعي ددة لسق د دادة وعام ددة ارمي ددور ب د د
املالاهدا األساسية ب ية دعم تقديا الكو رس عسييا .ويس م القيام بامل يد من الالمدل مدن تجدل
حتديد قدرة ارميورية وما لدييا من موارد من تجل الوفاء بالت اماهتا بوجب هذه املالاهدا .

الر فيما يتعلق بالتصديق يلا معاصدات محد ة
التصديق يلا العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصا ية واالجتمايياة والثقافياة التوصايات:
،16-104 ،13-104 ،8-104 ،4-104 ،3-104 ،2-104 ،1-104
و)19-104 ،18-104 ،17-104
 -3موقددس بددا و هددو قبددول التوصدديا املقدمددة ب د التقددديا عسددا املالاهدددا األساسددية
حلقددوإل اا .ددا  .وسددتالمل بددا و عسددا إج دراء م دداورا عسددا م.ددتو القيددادة وا تم د ت ددمل
تنتيم قا توعية عامة ب هذه القكوك وحتديد قددرة ارميوريدة ومدا لددييا مدن مدوارد مدن
تجل الوفاء بالت اماهتا مبوجب هذه املالاهدا .
التصديق يلا االتفاقية الدولية للقضااء يلاا جمياش ألااات التميياز العنصاري التوصايات:
 14-104و)15-104
 -4موقس با و هو ااحاطة عسماىل بالتوصديا املقدمدة ب د هدذه ا تااقيدة .بيدد ت بدا و
ست.الا إىل إجراء م اورا وت قيس/توعية ا تم من تجل املضت قدماىل حنو ا ضمام إىل هذه
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املالاهدة .مدا سديتال عسدا بدا و إىل النتدر ااثدار التقنيدة واملتقدسة بداملوارد الد ينهدون عسييدا
التقديا عسا هذه املالاهدة وقدرهتا عسا الوفاء با لت اما ال تارضيا.
التص ااديق يل ااا اتفاقي ااة القضا اااء يل ااا جمي ااش أل اااات التمييا ااز ض ااد الما ارأة التوصا اايات:
،25-104 ،24-104 ،23-104 ،22-104 ،21-104 ،20-104 ،7-104
و)26-104
 -5موقددس بددا و هددو ااحاط دة عسم داىل هبددذه التوصدديا  ،ولكنن دا سنواصددل الالمددل م د ددالب
بدا و ،وخاصدة ا موعدا الن.ددائية ،دال التوعيدة هبدذه املالاهدددة .و الوقده الدراهن ،كندده
با و من دمج بالض تحكام هذه ا تااقية قوا ينيا احملسية.
التصااديق يلااا اتفاقيااة مناصضااة التعااويي و ياارر ماان ضاارو المعاملااة أو العقوبااة القاسااية
أو الالإنسانية أو المهينة التوصيتان)28-104 ،27-104 :
 -6موقس با و هو ااحاطة عسماىل هبات التوصديت ب د هدذه املالاهددة ،وحندن اجدة إىل
النتد ددر ااثد ددار التقنيد ددة واملتقد ددسة بد دداملوارد ال د د ينهد ددون عسييد ددا التقد ددديا والقد دددرة عسد ددا الوفد دداء
با لت اما مبوجب هذه املالاهدة .وينص دستور با و البند  ١0من املدادة الرابالدة عسدا حتدر
"التالذيب واملالامسة تو الالقوبة القاسية تو الاإ .ا ية تو امليينة ،وفرا ال راما املالية الباهتة".
يا ا ا ااة اتفاقيا ا ا ااة حقا ا ا ااوق الوفا ا ا اال التوصا ا ا اايات،31-104 ،30-104 ،29-104 :
،37-104 ،36-104 ،35-104 ،34-104 ،33-104،34-32-104
)98-104 ،73-104 ،38-104
 -٧تقب ددل ب ددا و ه ددذه التوص ددية ألا ددا ص دددقه عس ددا اتااقي ددة حق ددوإل الها ددل ع ددام .١994
وموقس بدا و هدو دعدم هدذه التوصديا  ،وسدوي مدرن م داورا ب د ال وتو دول ا ختيدارن مد
القددادة وا تم د احملسددت سددياإل اريددود املبذولددة مددن تجددل التقددديا عسددا ال وتو ددو ا ختياريددة
ال اثة .ما تد ه با و بالض مواد اتااقية حقوإل الهال قوا ينيا احملسيدة مدن خدال سدن قدا و
قاية األسرة ،وستواصل الالمل عسا سن امل يد من القوا ال تن.جم م هذه املالاهدة.
التصااديق يلااا االتفاقيااة الدوليااة لحمايااة حقااوق جميااش العمااات المهاااجرين وأف ارا أساارصة
التوصيات)41-104 ،40-104 ،39-104 :
 -٨موقددس بددا و هددو ااحاطددة عسم داىل بالتوصدديا املقدمددة ب د هددذه املالاهدددة .ومددا لالدده
با و اجة إىل النتر ااثار التقنية واملتقسة باملوارد ال ينهون عسييا التقديا عسا املالاهددة
والوفاء بالت اماهتا ال تارضيا.
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التصديق يلا االتفاقية الدولية لحماية جميش األلخاص من االختفاء القسري التوصيتان:
)43-104 ،42-104
 -9موقس با و هدو ااحاطدة عسمداىل هبدذه التوصديا  .وسديتال عسدا بدا و الالمدل مدن تجدل
التوعيددة وإجدراء م دداورا ب د املالاهدددة وحتديددد القدددرا واملدوارد املتاحددة لسجميوريددة لكددت تاددت
بالت اماهتا مبوجب هذا القك.
ية اتفاقية حقوق األلخاص ذوي اإلياقة التوصيتان)45-104 ،44-104 :
 -١0موقددس بددا و هددو قبددول هددات التوصدديت مبددا تاددا قددد ص د ادقه عسددا هددذه املالاهدددة
عام  .20١4وتبذل جيود م.تمرة من تجل تنايذ تحكاميا.
التصا ااديق يلا ااا اتفاقيا ااة الصا اااي بشا ااأن الجوانا ااي المدنيا ااة لالختوا ااا الا اادولي ل فا ااات
التوصية)46-104 :
 -١١موقس با و هو ااحاطة عسماىل هبذه التوصية .ويتال عسدا بدا و توعيدة القيدادة وا تمد
ب د هددذه املالاهدددة قبددل م.ددا دة التقددديا عسييددا مددن قلبددل الكددو رس .ويس د م القيددام بامل يددد مددن
الالمل ب ية حتديد اروا ب التقنية واملوارد الالمة لتنايذ تحكاميا.
التصديق يلا اتفاقيات منظمة العمل الدولية التوصيتان)48-104 ،47-104 :
 -١2موقدس بدا و هددو ااحاطدة عسمداىل بالتوصديا املقدمدة ب د هدذه املالاهدددة .ويتالد عسددا
بددا و مواصددسة عمسيددا ب د الت قيددس هبددذه ا تااقيددة قبددل التقددديا عسددا ا تااقيددا األساسددية
ملنتمة الالمل الدولية.
التصديق يلا اتفاقية منش جريمة اإلبا ة الجمايية والمعاقبة يليها التوصايتان،49-104 :
)50-104
 -١3موقددس بددا و هددو ااحاطددة عسمداىل هبدات التوصدديت ب د هددذه املالاهدددة .وسدديتال عسددا
با و الالمل من تجل توعية القيادة وعامة ارميور ب د هدذا القدك وحتديدد قددرا ارميوريدة
واملوارد املتاحة هلا من تجل الوفاء بالت اماهتا مبوجب هذا القك.
التصاديق يلااا نظااام رومااا األساسااي للمحاماة الجناةيااة الدوليااة ويلااا اتفاقيااة يااام 1951
الخاصة بوضش الالجئين وبروتوكولها لعام  1967التوصايات،52-104 ،51-104 :
)55-104 ،54-104 ،53-104
 -١4موقس با و هو ااحاطة عسماىل بالتوصيا املقدمة ب هذه املالاهدا  .وتدرك با و
تمهي ددة التق ددديا عس ددا النت ددام األساس ددت لسمحكم ددة ارنائي ددة الدولي ددة وعس ددا اتااقي ددة ع ددام ١95١
ا اصددة بوض د الاجب د وبروتو وهلددا لالددام  ،١96٧لكددن سدديتال عسييددا النتددر ااثددار التقنيددة

4

GE.16-10334

A/HRC/32/11/Add.1

واملتقسة باملوارد ال سينهون عسييا ا ضمام هلذين القك  .بيد ت با و لدييا ما يكادت مدن
الضما ا الت ريالية لستقدن لا تيا ا ار.يمة حلقوإل اا .ا .
التصديق يلا اتفاقية اليونساو لمناصضة التمييز في التعلية التوصية)56-104 :
 -١5موقس با و هو قبول التوصية املقدمة ب هذه املالاهدة .وسديتال عسدا بدا و الالمدل
مددن تجددل توعيددة القيددادة وعامددة ارميددور ب د هددذا القددك وحتديددد قدددرا ارميوريددة وامل دوارد
املتاحة هلا من تجل الوفاء بالت اماهتا مبوجب هذا القك.

البنية التحتية والتدابير السياساتية المؤسسية في مجات حقوق اإلنسان

تنفياو القاوانين الراميااة إلاا حماياة حقااوق اإلنساان التوصاايات،58-104 ،57-104 :
)59-104
 -١6موقس بدا و هدو قبدول هدذه التوصديا ألادا قدد درادذ بالاالدل القدوا املتالسقدة مايدة
حقددوإل اا .ددا  .وبااضددافة إىل يلددك ،سدديس م إعددادة النتددر القدوا مددن تجددل ضددما ا ددييا
مد املالدايا الدوليدة حلقدوإل اا .دا  .وستواصدل بدا و تيضداىل النتدر التوصديا املقدمدة إطددار
استالراا اتااقية األمم املتحدة ملكافحة الا.اد واختاي ا هوا الالمة لتنايذ التوصيا .
إنشاء مؤسسة و نية لحقوق اإلنسان التوصيات 60-104 :إلا )72-104
 -١٧موقس با و هو قبول هذه التوصيا من تجل إحرال تقدم ب إ اء مؤس.ة وطنية
حلقددوإل اا .ددا ت ددل امت ددا ىل دداماىل ملبددادب بدداري  .وسدديتهسب إ دداء مؤس.ددة وطنيددة مددن هددذا
القبيددل تددوفا م دوارد متمققددة ومددا للنددا تهسد إىل احلقددول عسددا امل.دداعدة مددن ددر ائنا .وحيتددا
مايوم إ اء مؤس.ة وطنية حلقوإل اا .ا بددعم امدل مدن تعضداء الكدو رس وا تمد احملسدت،
وم يلك ،فإ ا فتقار إىل األموال وا ا هو الذن حيول دو الوفاء هبذه التوصية.

التعاون مش صيئات المعاصدات
العمل مش الشركاء يلا الصعيدين الدولي واإلقليمي التوصية)74-104 :
 -١٨موق ددس ب ددا و ه ددو ااحاط ددة عسم داىل هب ددذه التوص ددية .وت .ددسم ب ددا و ب مهي ددة ه ددذه التوص ددية،
وتواصل التماس امل.اعدة التقنية والتمويل من جيا خارجية تراىل إىل حمدودية القدرا واملدوارد
الب درية وا د ة الانيددة .وستواصددل بددا و الالمددل مد ال ددر اء عسددا القدداليدين الدددو وااقسيمددت
سبيل مواصسة التماس م.اعدة ارميورية الوفاء بالت اماهتا ال حقوإل اا .ا .
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المساواة ويدم التمييز
حماية الفئات الضعيفة التوصيات 75-104 :إلا )78-104
 -١9موقس بدا و هدو قبدول هدذ التوصدية .ت.دسم بدا و ب مهيدة هدذه التوصديا مبدا ت ندا واصدل
ب درامج وسياسددا احلكومددة .وت دددد
اريددود الراميددة إىل تالمدديم منتددور امل.دداواة ب د ارن .د
با و عسا تمهية ويل التنمية وفقاىل ألهداي التنمية امل.تدامة ،مبا فييا اهلدي  5املتالسا بامل.اواة
بد د ارن.د د  ،واأله ددداي املتق ددسة بالاب ددا امليم ددة وحق ددوإل اا  .ددا  .ول ددد سد د حق ددوإل
اا .ا فرصة حقيقية لتال ي قدرت عسا رصد إعمال حقوإل اا .ا املدرجة تهداي التنميدة
امل.ددتدامة ،ويلددك مددن خددال عمسيددة ا سددتالراا الدددورن ال ددامل ،وهددذا هددو ا قدرتا الددذن ددود
جولة ا ستالراا احلالية من تجل مواصسة النتر في .
تقدمي إىل ا س
تدابير مشاركة المرأة في المناصي العامة التوصية)79-104 :
 -20موقس با و هو قبول هذ التوصية .ولقدد لاد الددعم املقددم مل دار ة الن.داء املناصدب
القيادية با و وجيرن الالمل عسا دعم تر حين ا تمابا الوطنية املقبسة لالام .20١6
التشاريعات المتعلقااة بماافحااة التمييااز يلااا أسااال المياال الجنسااي و/أو الهويااة الجنسااانية
التوصيات 80-104 :إلا )85-104
 -2١موقددس بددا و هددو ااحاطددة عسم داىل هبددذه التوصدديا املقدمددة ب د امليددل ارن.ددت واهلويددة
ارن.ا ية ولواج امل سي  .وسيتال مواصسة الالمل وامل اورا من تجدل إحدرال م يدد مدن التقددم
هذا ا ال ارميورية.

حق الفر في الحياة والحرية واألمن
إنشاء مراكز إليواء ضحايا العنف المنزلي التوصيتان)87-104 ،86-104 :
 -22موقس بدا و هدو قبدول هدات التوصديت  .وتواصدل بدا و جيودهدا الراميدة إىل الالمدل مدن
تجددل تددوفا امل يددد مددن املرا د الدائمددة ايدواء ضددحايا الالنددس املند  ،ويلددك مددن خددال احلدوار مد
ال ر اء الدولي وااقسيمي  .وتدرس حكومة با و سبل حت .ا دما املقدمة لسضحايا م دل
البيددو اامن ددة ،وتقددد امل ددورة ،وتددوفا الرعاي ددة القددحية الاوري ددة ،وإصدددار توام ددر تددوفا احلماي ددة
لسض ددحايا واألطا ددال .وت .ددالا ب ددا و إىل احلق ددول عس ددا التموي ددل وامل .دداعدة التقني ددة م ددن ال ددر اء
واملنتما ب ية إ اء مر لضحايا الالنس املن .
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التدابير المتعلقة بالعنف المنزلي التوصيات)93-104 ،90-104 ،89-104 :
 -23موق ددس ب ددا و في ددو قب ددول ه ددذه التوص دديا املقدم ددة م ددن تج ددل توعي ددة ارمي ددور ووض د د
ت ريالا ملكافحة الالنس املن الذن تتالرا ل الن.اء واألطاال وال يوخ والاتيا واأل دما
يوو ااعاقة .وستتمذ با و التدابا املناسبة عتماد وتالديل قوا ينيا ملكافحة الالنس املن .
التدريي المتعلق بقانون حماية األسرة التوصية)96-104 :
 -24موقددس بددا و هددو قبددول التوصددية املقدمددة ب د هددذا القددا و  .وستواصددل بددا و جيودهددا
الرامية إىل الالمل من تجل توفا امل يد من التدريب لسو ا واملوظا املالني بتنايذ هذا القا و .
تعديل قوانين باالو من أجل تجرية اال تصا الزوجي التوصيتان)92-104 ،91-104 :
 -25موقددس بددا و هددو قبددول هدات التوصدديت ب د ميددر ا بتقدداج ال وجددت ،ألاددا قامدده
جيرم ا بتقاج ال وجت.
فالاىل بت يا/تالديل قوا ينيا عن طريا القا و ارنائت ارديد الذن ا
التدابير المتعلقة بالعقوبة البدنية التوصيتان)97-104 ،95-104 :
 -26موقددس ب ددا و هددو قب ددول هددات التوص دديت ب د التق دددن لسالنددس النت دام التالسيم ددت
وحتر مجي ت كال الالقوبة البد ية .وسدتتمذ بدا و التددابا املناسدبة لت يدا تو تالدديل الت دريالا
مبا يتما ا م املالايا الدولية.

االتج ا ا ااار بالبش ا ا اار التوص ا ا اايات،100-104 ،99-104 ،94-104 ،88-104 :
)103-104 ،102-104 ،101-104
 -2٧موقس با و هو قبول هذه التوصيا املتالسقة مب.د لة ا ميدار بالب در .وسدتنتر بدا و
قوا ينيددا وتتمددذ ا هدوا الالمددة لضددما ت تكددو قوا ينيددا املتالسقددة با ميددار بالب ددر متوافقددة مد
املالايا الدولية.
إقامة العدت ،بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقا  ،وسيا ة القانون


تحسين بيئة السجون التوصية)104-104 :
 -2٨موقس با و هو قبول التوصية املقدمة ب حت .بيبة ال.جو لدييا .وستنتر با و
قوا ينيددا وميددرن التالددديا الالمددة لتح .د بيبددة ال.ددجو ارميوريددة مددن تجددل امل.دداعدة
عسا قاية حقوإل اا .ا املكاولة لس.جناء.
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حريااة الاادين أو المعتقااد ،وحريااة التعبياار وتاااوين الجمعيااات والتجمااش الساالمي،
والحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية

حرية اإليالم التوصية)105-104 :
 -29موقددس بددا و هددو قبددول هددذه التوصددية أل حريددة املالسومددا مكاولددة دسددتور بددا و.
وستتمذ با و التدابا املناسبة رالل قوا ينيا املتالسقة رية ااعام متما ية م املالايا الدولية.


الحق في العمل وفي ظرو يمل يا لة ومؤاتية
التدابير الخاصة بالعمات المهاجرين التوصيات 106-104 :إلا )113-104
 -30موقس با و هو ااحاطة عسماىل هبذه التوصديا  ،فيدت اجدة إىل التمداس امل.داعدة مدن
تجل مراجالة قوا ينيا وإدخال تالديا عسييا وفقاىل لسمالايا الدولية.
الحق في الضمان االجتمايي وفي التمتش بمستوى معيشي الةق


برامج الحماية االجتمايية التوصية)114-104 :
 -3١موقددس بددا و هددو قبددول هددذه التوصددية ،فيددت تواصددل تال ي د ب درامج احلمايددة ا جتماعيددة
وتسددتم امل.دداعدة مددن ال ددر اء هددذا ا ددال عسددا وجد التحديددد مددن تجددل حت.د حيدداة الندداس
با و.

الحق في التعلة
التعلية وحقوق اإلنسان التوصيتان 115-104 :و)116-104
 -32موقددس بددا و هددو قبددول ه دات التوصدديت  ،أل نددا سنواصددل إي دداء الددوعت ب د حقددوإل
اا .ددا والتم دداس امل.دداعدة التقني ددة مددن املاوض ددية ال.ددامية حلق ددوإل اا .ددا م ددن تجددل الت دددريب
والتوعية ال حقوإل اا .ا .

األلخاص ذوو اإلياقة
التدابير المتعلقة باإلياقة التوصيات 117-104 :إلا )120-104
 -33موقس با و هو قبول هذه التوصيا  ،مبا تاا قد ص ادقه عام  20١3عسدا اتااقيدة
حقددوإل األ ددما يون ااعاقددة .وستواصددل بددا و الالمددل عسددا وض د القددي ة النيائيددة لس.ياسددة
الوطنيدة املتالسقدة بااعاقدة لكدت تالتمددها القيدادة ،و االدة تنايدذها لتح.د حيداة األ دما يون
ااعاقة ارميورية.
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المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء التوصيتان)122-104 ،121-104 :
 -34موقس با و هو ااحاطة عسماىل هبذه التوصديا  ،فيدت اجدة إىل التمداس امل.داعدة مدن
تجل مراجالة قوا ينيا وإدخال تالديا عسييا وفقاىل لسمالايا الدولية.

الحق في التنمية ،بما في ذلك القضايا البيئية
البيئة التوصيات)125-104 ،124-104 ،123-104 :
 -35موقددس بددا و هددو قبددول هددذ التوصدديا  .وستواصددل بددا و الالمددل مددن تجددل قايددة سددبل
عدديس سددكا بددا و وتتهس د إىل ضددما م.ددتقبل األطاددال عددن طريددا الق دوا وااج دراءا ال د
تكال احلااظ عسا البيبة ومكافحة ت ا املناخ.

استنتاج
 -36تراعت حكومة با و الت اماهتا وم.ؤولياهتا ال حقوإل اا .ا  .وي.دسم تعضداء سد
بددا و الددوط التاس د " "Olbiil Era Kelulauوالكددو رس الددوط لبددا و ت.ددسيماىل تام داىل ب مهيددة مراعدداة
الت اما وم.دؤوليا بدا و دال حقدوإل اا .دا  ،وقدد ت يدا اسدم إحدد السجدا مدن "رندة
ال.ددسهة القضددائية وال ددؤو احلكوميددة" لتقددب "رنددة ال.ددسهة القضددائية وال ددؤو احلكوميددة وحقددوإل
اا .ددا " وهددت حاليداىل السجنددة املمققددة سد الندواج الد تتالامددل مبا ددرة مد امل.ددائل املتقددسة
ق ددوإل اا  .ددا  .وب ددا و ت دددعم ام د داىل التوص دديا املقدم ددة ب د د إ دداء مؤس .ددة وطني ددة حلق ددوإل
اا .ا  ،ولكنيا با قادرة عسا يلك الوقه الراهن ب.بب حمدودية املوارد املالية .وبالتدا  ،فدإ
ت يا اسم إحد را س النواج يرالد خهوة توىل صوج تنايذ هذه التوصية.

 -3٧وتخ د دااىل ،تك ددرر ب ددا و دع ددوة ا تم د د ال دددو إىل م .دداعدة البس ددد جي ددوده الرامي ددة إىل
ددال حقددوإل اا .ددا املتم سددة تنايددذ املالاهدددا األساسددية حلقددوإل
ا ضددهامب مب.ددؤوليات
اا .ا والوفاء بالت امات هذا ا ال.
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