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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والثالثون 
 2021الثاني/نوفمبر  تشرين 1-12

موجز ورقات المعلومات المقدَّمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااال ة بشااااااا ن    
 غينيا الجديدة بابوا

 تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1ر عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان  يأُعّد هذا التقر  -1
 هة صاااح ة محااللة الس االسااتعراض الدوري    20من و  (1)الدوري الشااام و وهو مو ل للمعلوماا المقدمة

م في شك  مو ل تقيدًا باللد األقحس لعدد الكلم  اواالشام ، وهو مقدَّ

 الجهات صاحلة المأل ةالمعلومات المقدمة من  -ثانياا  

 (3)والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية ل قوق اإلنسان (2)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

أوصااااااة ملعمة العوو الدولتة بالتحاااااادهد علس المعاهداا األساااااااسااااااتة المت  تة للقوق اإلنسااااااان،   -2
عاملة أو العقوبة القاساااااااااااتة  والتعجي  بالتحااااااااااادهد علس اتوااتة ملاهواااااااااااة التعذه  و ير  من  ااااااااااارو  الم

الالانسااااااااااااااانتاة أو المهيلاة، والبروتواوي االمتتااري الثااني المللد باالعهاد الادولي ال اا  بااللقوق المادنتة   أو
والسااااااااااااااتااسااااااااااااااتاة، الهاادو الس الالااي عقوباة اإلعادام، والبروتواوي االمتتااري التواااتاة ملااهوااااااااااااااة التعاذه ،  

 و(4) التوااتة حقوق الطو االمتتاريين والبروتواولين

االئتالو العالمي لملاهواااة عقوبة اإلعدام،    - 7)الورقة المشاااتراة   7وأوصاااة الورقة المشاااتراة   -3
وملعمة اهليوس للعدالة( بالتواتع والتحاااادهد علس اتوااتة ملاهوااااة التعذه ، والبروتواوي االمتتاري الثاني  

 و(5)لستاستةالمللد بالعهد الدولي ال ا  باللقوق المدنتة وا

المؤساااساااة القبلتة في بانوا  يلتا الجدهدة،    - 14)الورقة المشاااتراة   14وشاااددا الورقة المشاااتراة   -4
وحراة المدافعاا عن حقوق نسااي المرتوعاا، ومؤساساة موروبي للتلمتة، وملعمة شا ا  من أ   التاليير(  

في شااااك    المسااااؤولة، أج  أن أكون   علس أن تلويذ اتوااتة ملاهوااااة التعذه  وموادها المو هة الس الجهاا
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ساتاساة تعتمدها هذ  الجهاا اجلي من مدونة أمالاتاتها، وتلتلم نها اواي سااعاا عملها الرسامتة وبعدها،  
 .(6)وفرض عقوباا، وفقًا لذلك، علدما تُلتهك القوانين

شاااااا كة حقوق الال  ين في اسااااااتا والملت    -  6)الورقة المشااااااتراة    6وأوصااااااة الورقة المشااااااتراة   -5
الهادئ، والمشارو  العالمي المعلي باالحتجا(( بالتحادهد علس االتوااتة الدولتة للماأة حقوق  متع العماي  

أسااااااااااارهم، واتوااتة ملاهواااااااااااة التعذه  و ير  من  ااااااااااارو  المعاملة أو العقوبة القاساااااااااااتة  المها رين وأفراد  
 و(7)وتواولها االمتتاري وبر ، الالانسانتة أو المهيلة أو

وأوصاااة ملعمة هيومن راهتس ووتت نتلويذ اتوااتة حقوق األشااا ا  عوي اإلعاقة لوااامان تمتع   -6
 و(8)هؤالي األش ا  بلقوق وفر  متساوية في مجتمعاتهم

وشاااددا ملعمة أواتانوساااتا للقوق اإلنساااان علس  ااارورة أن تلترم بانوا  يلتا الجدهدة الحاااكو    -7
ق اإلنساان، وتت ذ ا راياا والتة للتحادهد علس المعاهداا الدولتة األسااساتة للقوق اإلنساان  الدولتة للقو 

بااالتحااااااااااااااادهد فورًا علس العهود واالتوااااتاااا المت  تااة نااديًا بااالعهااد الاادولي ال ااا  باااللقوق االقتحاااااااااااااااادأاة  
 يلتا الجدهدة    اإلنسااااااانو ويل الي أأوااااااًا ل انوا  األساااااااسااااااتة التسااااااعة للقوق واال تماعتة والثقافتة والحااااااكو   

التحااادهد علس البروتواوالا االمتتارية لك  صاااك دولي للقوق اإلنساااان هلي علس تقدأم التماسااااا فردأة  
 و(9)الس اللجان

وحثة ملعمة أواتانوسااتا أأوااًا حكومة بانوا  يلتا الجدهدة علس تو تو دعوة الس ال بيرة المسااتقلة   -8
المعلتاة باالمهد للياارة البلاد، وعلس تلوياذ التوصااااااااااااااتااا المتعلقاة بافعمااي حقوق اإلنساااااااااااااااان المكوولاة لجمتع  

 و(10)األش ا  عوي المهد

التلالف العالمي من أ   مشاااااااااراة    - 10)الورقة المشااااااااتراة    10ونحاااااااالة الورقة المشااااااااتراة   -9
بانوا  يلتا   -المواالين، ورابطة  لر الملت  الهادئ للملعماا  ير اللكومتة، وملعمة الشااااااوافتة الدولتة  

الجادهادة( نتو تاو دعوة الس المكلوين نوالأااا في اااار اإل راياا ال ااصااااااااااااااة لذمم المتلادة، بماا في علاك   
صاة المعلتة بلالة المدافعين عن حقوق اإلنساانو والمقرر ال ا  المعلي نتعليل وحماأة اللد  المقررة ال ا

المقرر ال ا  المعلي باللد في حرية التجمع الساااااااالمي واللد في حرية تكوين و  في حرية الرأي والتعبيرو
 و(11) معتااو والمقرر ال ا  المعلي باستقالي القواة والملامين

تس ووتت بالتحاااااادهد علس نعام روما األساااااااسااااااي، وتلويذ  في التشااااااريعاا  وأوصااااااة هيومن راه -10
 رائم  الوالتة، بما في علك ادراج أحكام للتعاون الووري والكام  مع الملكمة الجلائتة الدولتة، والتلقيد في 

 و ( 12) مرتكبيها   اإلبادة الجماعتة، والجرائم  د اإلنسانتة، و رائم اللر  أمام ملاكمها الوالتة ومالحقة 

ورحبة اللملة الدولتة للقوااااااي علس األساااااللة اللووية بمشااااااراة بانوا  يلتا الجدهدة في التواوض   -11
،  2017علس معاااهاادة حعر األسااااااااااااااللااة اللوويااة، وتاامهيااد اعتمااادهااا في األمم المتلاادة في نيويور  في عااام  

علس األساااللة اللووية بمن  أنها لم توقع أو تحااادق علس المعاهدة بعُدو وأوصاااة اللملة الدولتة للقوااااي   اال
توقع  يلتا الجدهدة وتحاااااااادق علس معاهدة األمم المتلدة للعر األسااااااااللة اللووية، باعت ارها مسااااااااملة مللة  

 و(13)علس الحعيد الدولي

 اإلطار الوطني ل قوق اإلنسان -باء 

 لر نرنامج التدري  الدنلوماسااااااي، ورابطة    - 8)الورقة المشااااااتراة    8أوصااااااة الورقة المشااااااتراة   -12
الملت  الهادئ للملعماا  ير اللكومتة، والملتدى الدساتوري للمواالين( نتلويذ اتوااتة القوااي علس  متع 
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أشااااكاي التمييل  ااااد المرأة، والتوصااااتاا السااااابقة لالسااااتعراض الدوري الشااااام  المتعلقة بالعلف الجلساااااني،  
 و(14)دهدةوالعلف المرت   نتهم الشعوعةو وهي توصتاا قبلتها بانوا  يلتا الج

التلالف العالمي من أ   مشااااااااااراة    - 10)الورقة المشاااااااااتراة    10وشاااااااااجعة الورقة المشاااااااااتراة   -13
بانوا  يلتا   -المواالين، ورابطة  لر الملت  الهادئ للملعماا  ير اللكومتة، وملعمة الشااااااوافتة الدولتة  

الجدهدة( علس ا راي مشااوراا ملتعمة مع المجتمع المدني بشامن تلويذ االساتعراض الدوري الشاام ، بما في 
مع المجتمع المدنيو والبة ادراج نتائج االسااااتعراض الدوري الشااااام   علك بف راي مشاااااوراا دورية شاااااملة 

في مط  العم  لتعليل وحماأة  متع حقوق اإلنساااااااان، مع مراعاة مقترحاا المجتمع المدني، وتقدأم تقرير 
 و(15)تقيتم ملتحف المدة الس مجلس حقوق اإلنسان بشمن تلويذ التوصتاا

( بفدراج م ادئ حقوق اإلنسااااااااان  اااااااامن الموا ااااااااتع  4ة  أوصااااااااس فريد نور يرا )الورقة المشااااااااترا -14
األسااااساااتة في المدارس االنتدائتة، والمدارس الثانوية، والكلتاا و يرها من المؤساااسااااا مث  التة الشاااراة،  

 و(16)والتاا قواا الدفا ، والمؤسساا اإلصالحتة

 يلتا الجدهدة  وأوصاااااس مشااااارو  االساااااتعراض الدوري الشاااااام  في  امعة نيرميلالهام سااااايتي بانوا   -15
بفنشااااي مؤساااساااة والتة للقوق اإلنساااان، و(يادة دعمها لملتدى اساااتا والملت  الهادئ للمؤساااسااااا الوالتة  

 و(17)للقوق اإلنسان  من اسهامها الهام في الالاي عقوبة اإلعدام علس الحعيد اإلقلتمي

لة الوالتة للقوق  ( علس  ااارورة أن تسااامو اللكومة للج4وشااادد فريد نور يرا )الورقة المشاااتراة  -16
اإلنسااااان بالعم  بشااااك  مسااااتق و ويج  أال ُأساااامو لللكومة نتعيين شااااا لي الملاصاااا  في اللجلة الوالتة  

 و(18)للقوق اإلنسان

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة ب قوق اإلنسااااان مع مراااة القانون الدولي اإلنساااااني  -جيم 
 الواجب التطبيق

 المسائل الشاملة لعدة مجاالت  -1 

 المساواة وعدم التمييل   

هلي دسااااااااااااااتور بااانوا  يلتااا الجاادهاادة علس أن لجمتع األفراد اللد في التمتع باااللقوق واللريااا   -17
األسااااساااتةو وتشااام  هذ  اللقوق اللد في االلتاة واللرية واألمن وحماأة القانونا واعدم التعرض للمعاملة  

، علس و و التلدهد، علس أنو هل الي ملو األفراد  55لدسااااااااااااااتور في ده ا تو ومادتو  الالانسااااااااااااااانتةاو ويلي ا
اللقوق واالمتتا(اا نوساااااااااااها، بالا اللعر عن العرق، أو الرأي الساااااااااااتاساااااااااااي، أو اللون، أو الجلس، لكلو  

 -  2)الورقة المشاااااااتراة   2هتوااااااامن المي  الجلساااااااي أو الهوية الجلساااااااانتةو وأوصاااااااة الورقة المشاااااااتراة   ال
من الدساااتور ليلحاااا علس أنو ال أجو(   55كو  وم ادرة اللقوق الجلساااتة( نتعده  الده ا ة والمادة  كاليدوسااا

اساااات دام المي  الجلسااااي والهوية الجلسااااانتة أساااااسااااًا لتقييد اللد في التمتع باللقوق واللرياا األساااااسااااتةو  
لسااااي والهوية  ونحاااالة الورقة أأوااااًا بساااان قوانين وو ااااع سااااتاساااااا للعر التمييل علس أساااااس المي  الج

 و(19)الجلسانتة، وو ع عواا/عوي صواا الجلسين

ونحالة ملعمة هيومن راهتس ووتت نتعده  التشاريعاا الوالتة، بما في علك الدساتور الوالي،   -18
بما في علك في مجاالا التوظتف،    -للعر التمييل علس أساااااااااس االمي  الجلساااااااايا واالهوية الجلسااااااااانتةا 

لتم، والرعاأة الحاااااااااالتة، وملع هذا التمييل والتحاااااااااادي لو، و لالاي تجريم  واإلسااااااااااكان، واللحااااااااااوي علس التع
 و(20)العالقاا الجلستة المثلتة بالترا ي نين ال الالين



A/HRC/WG.6/39/PNG/3 

GE.21-11179 4 

مجموعة مقااعة هيتورا بالعاصاااااااامة   -  13)الورقة المشاااااااااتراة   13وشاااااااااجعة الورقة المشاااااااااتراة   -19
والمثليين وملدو ي المي  الجلساااااي ومالاهري الهوية الجلساااااانتة، واتلاد ملاصاااااري    الوالتة للحااااارة المثلتاا

بانوا  يلتا الجدهدة( بانوا  يلتا الجدهدة علس سن تشريعاا وصوغ ستاساا،    -الجماعاا المعرَّ ة لل طر  
الذاتي    وتلويذ م ادئ تو يهتة شاااااااااااااملة تساااااااااااامو باالعتراو القانوني باللو  اال تماعي، والقدرة علس التلدهد

للهويااة في  متع الوئااائد الرساااااااااااااامتااة واإلداريااة، بمااا في علااك متااار تلاادهااد األفراد هويتهم علس أنهم عاور  
اناث أو مالو علكو وشاااااااااددا أأواااااااااًا علس أن عملتاا االعتراو القانوني باللو  اال تماعي المقترحة  أو

رم االمتتار اللر والمسااااااااتلير،  هل الي أن تكون سااااااااريعة، وشااااااااوافة، ومتسااااااااورة التكلوة، وسااااااااهلة الملاي، وتلت
والساالمة الشا حاتة، واللد في ال حاوصاتةو وأوصاة نتلويذ نرامج لتوعتة المساؤولين اللكوميين والممثلين  
الملليين و يرهم من الجهااا الوااعلاة في الدولة بشاااااااااااااامن الميا  الجلسااااااااااااااي، والهوية الجلسااااااااااااااانتاة، والتعبير 

لعار نين األشااا ا  المتلولين  لساااتًا، واألشااا ا   الجلسااااني، وقوااااأا حقوق اإلنساااان لمعالجة وصااامة ا
 و(21)المتلوعين  لسانتاً 

نرنامج التدري  الدنلوماساااااي، ورابطة  لر  - 8)الورقة المشاااااتراة    8وأوصاااااة الورقة المشاااااتراة   -20
الملت  الهادئ للملعماا  ير اللكومتة، والملتدى الدساااااااتوري للمواالين( بفنشااااااااي شااااااا كة/ملعمة لكبيراا  

ن، فوااااااًل عن ات اع مطواا ملموساااااة لوااااامان حد هؤالي في الوااااامان اال تماعي، وبدراسااااة  وا ار السااااا
 و(22)وتلويذ التوصتاا التي تتعلد باحتتا اتهم المرت طة بالحلة، والالذاي، والمموى

(23)التلمتة والبي ة واألعماي التجارية وحقوق اإلنسان  
 

المدافعين عن حقوق اإلنسااان، ومجتمعاا الشااعو   أوصااة ملعمة العوو الدولتة بواامان حماأة   -21
األصاالتة، واللد في حرية التعبير علد ائارة قواااأا تالير الملال والبي ة، بما في علك ما هتعلد بالحاالاعاا  

المساااااواة والتلو  )بما في علك اللو  اال تماعي(    االساااات را تة، و اااامان مشاااااراة المجتمع المدني، ومراعاة
 و(24)لامتة والبي تةفي و ع الستاساا الم

وشاااددا ملعمة أواتانوساااتا للقوق اإلنساااان علس  ااارورة أن تعتمد بانوا  يلتا الجدهدة نهجا أقوم   -22
علس حقوق اإلنساااااان ُأشااااار  عموم اللاس في عملتة صااااالع القرار فتما هتعلد بالحاااااكو  الدولتة المتحااااالة  

  لذاراو في اتوااتة األمم المتلدة اإلاارية  بالمساااهمة الملددة والتًا، في ااار االسااتعداد للمؤتمر المقب
، واالسااااتعراض الوالي الطوعي في الملتدأاا السااااتاسااااتة  2021بشاااامن تالير الملال في  السااااكو في عام  

 و(25)المستقب الرفتعة المستوى في 

وعار مرال ال لوث البي تة واإلنمائتة أنو في الحااااااااااالاعاا االسااااااااااات را تة، ال ساااااااااااتما في قطا    -23
والبي ة، ُأقسااام الساااكان الملليون اساااتراتتجتًا الس فحاااائ  صااااليرة بليال تحااا و  اااعتوة، وال صااوا    التعدهن

لها، فيلشاام في الوقة نوسااو الحاارا  فتما نيلها، نيلما تواصاا  الجهاا صاااح ة الساالطة أو القوة أعمالها دون  
ون والملعماا  ير اهالي اهتمام ابير للقوااااااااااااأا التي تهم الساااااااااااكان الملليينو فقد عوم  الساااااااااااكان المللي

اللكومتة، و ماعاا األقلتاا )السااااكان األصااااليون( نهذ  الطريقة لوترة اويلةو ويشاااام  هذا األمر مشاااااراة  
هذ  الو اا في مرحلة الت طت  إلنهاي المشااااريعو وأوصاااس المرال بوااامان أن ُهرب  ملو ترامتي التعدهن  

 و(26)المتوررةبشرط التشاور مع السكان الملليين في الملااد 

مرال القاانون البي ي وحقوق المجتمعاا   - 3)الورقاة المشااااااااااااااترااة   3والباة الورقاة المشااااااااااااااترااة   -24
بانوا  يلتا الجدهدة، وملعمة حوار األاتانوس( تعيين لجلة تلقيد  -المللتة، والكلتسااااااااااااااة اإلنجيلتة اللوئرية  

في انتهاكاا حقوق اإلنساااااااان في قطا  الحااااااالاعاا االسااااااات را تة، ووقف  متع عملتاا مشااااااااريع تطوير  
الس أن تحاااااااااااااا و  متع حلوي م لوااا الملاا م املاة تكلولو تا   ساااااااااااااايبتاك، ومشاااااااااااااارو  وافي  ولبو للتعادهن

بما في علك حتاة ال شاار الذهن أعتشااون بالقر  من المسااتودعاا المقترحة لتاة،  ومتكانتكتًا لجمتع أشااكاي ال
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البي ة إللالاي  لم لواا الملا مو وشااااااااجعة الورقة المشااااااااتراة علس اصاااااااادار تعلتماا الس هي ة حماأة وحو   
2021الذي ُملو لمشرو  وافي  ولبو للتعدهن في اانون الثاني/هلاهر التحريو البي ي 

 و(27)

وشااجع فريد نور يرا اللكومة علس التحاادهد علس اتوااتة اللد في االنتحاااو من انتها  أحكام   -25
 و(28)سلواا  وون أربع الس ممسفي  2020و 2015و 2000القانون البي ي لذعوام 

اللكومة الس وقف  متع ممارساااااا دفن الم لواا في أعماق ال لر،    3ودعة الورقة المشااااتراة   -26
 و(29)و أجاد أسالي  لمعالجة الم لواا أكثر أمانًا قب  أن هبدأ أي ملجم أنشطتو في المستقب 

( علس أنو أج  علس اللكومة دفع تعويوااا لعدم نذلها  4وشادد فريد نور يرا )الورقة المشاتراة   -27
، وعدم  2011هاكها قانون األعماي التجارية وحقوق اإلنساااااااااااان والم ادئ التو يهتة لعام  العلاأة الوا  ة، وانت
 و(30)الشرااا المعلتةتقدأم مشورتها الس 

بمعالجة مساملة    2016وأوصاة مؤساساة تلمتة السااح  الالربي باساتعراض التلام اللكومة في عام   -28
 يهتاة المتعلقاة بااألعمااي التجاارياة وحقوق  قطع األشااااااااااااااجاار، و ااااااااااااااماان االلتلام بم اادئ األمم المتلادة التو 

اإلنساانو وارتما أنو هل الي ل انوا  يلتا الجدهدة أن تعتمد مطة عم  والتة بشامن األعماي التجارية وحقوق  
اإلنسااان تشاام  قواااأا التعدهن في قا  ال لر، وأن توااع اسااتراتتجتة لتعليل اسااتتعا  المجتمعاا المللتة،  

قطا  ال ا  وفهمهم م ادَئ األمم المتلدة التو يهتة بشااااااامن األعماي التجارية  والمساااااااؤولين اللكوميين، وال
وحقوق اإلنساااااااااااانو ويج  علس السااااااااااالطة الدولتة لقا  ال لار، واللكوماا الوالتة المعلتة وقف اصااااااااااادار  
ترامتي التعدهن والتلقي  الس أن ُأعرو المليد عن ائار هذ  األنشطة علس اللعم اإلأكولو تة والمجتمعاا  
المللتة، و لس أن هت ذ المجتمع المدني قرارًا مساتليرًا بشامن ما اعا اان هل الي للشااط هذ  الحالاعة المواي  
قدمًاو وقب  و ااااااااع أار تشااااااااريعتة للتعدهن في قا  ال لر، أج  علس اللكوماا أن تجري عملتة تشاااااااااور  

 و(31)الحلاعةلومان ححولها علس موافقة مجتمعاتها المدنتة علس هذ  

 ال قوق المدنية والسياسية -2 

(32)حد الورد في اللتاة واللرّية واألمان علس ش حو  
 

حالة وفاة أو  اااااااالاأا محااااااااانين    940( الس أكثر من 4أشااااااااار فريد نور يرا )الورقة المشااااااااتراة   -29
نا ين  راي أنشااطة شااراة نور يرا لتعدهن الذه ، سااجلها مكت  المعالم الذي تدهر  الشااراة في نور يراو   أو

فقاد ُقتا  بعا اللااس نال رحماة في حااالا ترت   باالتعادهن في نور يرا، وااذلاك في أ لاي أمرى من اقلتم  
اهلالاا وفي أقاالتم أمرىو وتشااااااااااااااهاد المادن والبلاداا في البلاد عملتااا قتا و وحاال فريد نور يرا اللكوماة علس  

ا من العقا  علس  التحااااااادهد علس اتوااتة بشااااااامن عملتاا القت  مارج نطاق القوااااااااي، وو اااااااع حد ل فال
 و(33)عملتاا القت  مارج نطاق القواي

االئتالو العالمي لملاهواااااااة عقوبة اإلعدام،    - 7)الورقة المشاااااااتراة   7وحثة الورقة المشاااااااتراة   -30
للعاادالااة( اللكومااة علس الالاااي عقوبااة اإلعاادام قباا  الجولااة المقبلااة لالسااااااااااااااتعراض الاادوري    وملعمااة اهليوس

الشااااام ، وعلس ت جتف  متع أحكام اإلعدام فورًا، وات اع مطواا للق  األفراد الملكوم عليهم باإلعدام الس  
 و(34)اللنلاناا العامة لللالي السجون 

وأوصاااااس مشااااارو  االساااااتعراض الدوري الشاااااام  بمنو هل الي للكومة بانوا  يلتا الجدهدة أن تعتمد   -31
رساااااااااااااامتاًا وقواًا امتتاارياًا لعقوباة اإلعادام، وأن تعادي تشااااااااااااااريعااتهاا الوالتاة إللالااي العقوباة في  متع العرووو  

المدنتة والسااااااتاسااااااتة،  والتحاااااادهد علس البروتواوي االمتتاري الثاني المللد بالعهد الدولي ال ا  باللقوق  
 و(35)الهادو الس الالاي عقوبة اإلعدام
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وأوصااااااااااااس المرال الدولي لملاصااااااااااااري مكافلة التمييل نتعريف التعذه  نوصااااااااااااوو  ريمة مطيرة  -32
تلتل  تلة التعذه  دلياًل    عليها بعقوباا تتلاسااااا  ومطورة التعذه ، و ااااامان عدم اعت ار أي افادة أعاق 

 و(36)في أي ا راياا

  المرال األوروبي للقااانون والعاادالااة أن من األهمتااة بمكااان أن تت ااذ بااانوا  يلتااا الجاادهاادة  والح -33
ا راياا فورية لو ااااع حد للعلف المرت   نتهم الشااااعوعةو ورأى أن ااالق حمالا التوعتة والتث تف بشاااامن 

غ بلوادئوو  هذا البرنامج أمر  ااااااااااااروري، تث توًا لعامة اللاس نهذ  الممارسااااااااااااة، وتشااااااااااااجتعًا لهم علس اإلنال
وأ ااااو أن من األهمتة بمكان أن تقدم اللكومة العون والمسااااعدة لوااالاأا العلف المرت   نتهم الشاااعوعةو  
و تاحة المليد من التدري  والموارد إلنواع القانون أمٌر بالغ األهمتة أأوااااااًا لواااااامان اإلنالغ بجمتع اللاالا  

 و(37)والتلقيد فيها ندقة

األوروبي علس أنو أج  علس اللكومة أأواًا (يادة التموي  والموارد من أ   تعليل وشادد المرال   -34
فواًل عن تدري  الشراة علس تلدهد حاالا االتجار بال شر والتلقيد فيهاو ومن  ،  مكافلة االتجار بال شر 

 نالغ  المهم أأواااااااااًا أن تطلد اللكومة حمالا توعتة لتث تف الساااااااااكان باالتجار بال شااااااااار، واتجتة تلدهد  و 
 و(38)الشراة بو

 اقامة العدي، بما في علك مسملة اإلفالا من العقا ، وستادة القانون   

المؤسااااسااااة القبلتة في بانوا  يلتا الجدهدة،    - 14)الورقة المشااااتراة   14شااااجعة الورقة المشااااتراة   -35
   التاليير(  وحراة المدافعاا عن حقوق نسااي المرتوعاا، ومؤساساة موروبي للتلمتة، وملعمة شا ا  من أ

علس و ااااااااااااااع التاااا وملاااكم أقوى إلنواااع القااانون باتااة التحااااااااااااااادي للعلف الجلسااااااااااااااااني، والعلف المرت    
 و(39)الشعوعة نتهم

تت بمن لشاااااااااااااراة بانوا  يلتا الجدهدة ساااااااااااااج  اوي  من العلف  و وأفادا ملعمة هيومن راهتس و  -36
  ،2020  أهلوي/سبتمبر واإلفالا من العقا ، بما في علك العلف  اد األاوايو وقد اعترو و(ير الشاراة، في  

بمن ائقافة ساااااوي االنوااااا اط والوحشاااااتة متوشاااااتةا نين أفراد الشاااااراةو وعلس الر م من انشااااااي فرقة عم  من 
مورساااابي، ال هلاي للتلقيد في الساااالو   ير القانوني لواااا اط الشااااراة في نورا    2018الشااااراة في عام  

،  2019نوفمبر  تشاارين الثاني/علف الشااراة مسااتمرًا، ال سااتما اسااتهداو المشاات و في ارتكانهم  رائمو وفي  
ظهر مقطع فيدهو علس وساااااااااائ  التواصااااااااا  اال تماعي للشاااااااااراة وهي توااااااااار  نوحشاااااااااتة ئالئة ر اي في 

 و(40)مورسبي نورا

الحقة   اط الشراة الذهن هرتكبون  رائم  وأوصة ملعمة هيومن راهتس ووتت بالتلقيد فورًا وم -37
مث  التعذه  والعلف الجلسااااااااي، وأشااااااااكاي سااااااااوي المعاملة الملعورة، بما في علك اساااااااات دام القوة الموراةو  
والبة الملعمة التلقيد مع قادة الو اط الذهن أعلمون أو هل الي لهم أن أعلموا نهذ  األفعاي، وال أملعونها  

 و(41)عة وفعالتة اتام الشراة نتقدأم القواأا الجلائتة الس اللتابة العامةأو أعاقبون عليها، وتلسين سر 

والبة ملعمة العوو الدولتة انشاي التة مستقلة وفعالة للتل تقاا والشكاوى لللعر في االدعاياا   -38
 اااااد أفراد الشاااااراة وقواا األمن بممارساااااة التعذه  و ير  من  ااااارو  ساااااوي المعاملة و يرها من أشاااااكاي  

ايو و مان أن تكون لهذ  اآللتة والأة واسعة وقوية، وأن تمتث  تمامًا للقانون الدولي والمعاهير الدولتة،  اإلهذ
 و(42)وأن تتواع  بالوع  مع المجتمع المدني في هذ  العملتة

واللقوق الجلساااااتة( علس    م ادرة االيدوساااااكو  -  2)الورقة المشاااااتراة   2وحثة الورقة المشاااااتراة   -39
توعتة أفراد قوة الشاااااااراة بقوااااااااأا المثلتاا والمثليين وملدو ي المي  الجلساااااااي ومالاهري الهوية الجلساااااااانتة  
وأحرار الهوية الجلسااانتة وحاملي صااواا الجلسااين، وعلك نهدو القواااي علس ممارسااة التمييل والعلف من 
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افالتهم    لمسااايلة أفراد الشااراة علس التلرن وملع ااد هؤالي األشاا ا ، و نشاااي التاا    قب  أفراد الشااراة
 و(43)من العقا 

( بمن تعم  لجلة اصاااااالا القانون علس اشااااارا  دائرة  4وأوصاااااس فريد نور يرا )الورقة المشاااااتراة   -40
الملاكم الوالتة المعلتة نرصااااد قواااااأا للقوق اإلنسااااان علدما تساااان اللكومة تشااااريعًا لتعويا المواالين  

 و(44)وأهداو التلمتة المستدامة 2050ؤية األمم المتلدة لعام المهمشين وفاًي نر 

في   22وأوصس الوريد أأوًا بفنشاي مكت  المعونة القوائتة المجانتة في  متع أنلاي األقالتم الا   -41
باااانوا  يلتاااا الجااادهااادة، بماااا في علاااك اقلتم نو اااانويلي المتمتع بااااللكم الاااذاتي، وعلاااك في  وااااااااااااااون أربع  

 و(45)ممس الس

(46)اللرّياا األساستة واللد في المشاراة في اللتاة العامة واللتاة الستاستة  
 

نرنامج التدري  الدنلوماسااااااي، ورابطة  لر   - 8)الورقة المشااااااتراة    8أوصااااااة الورقة المشااااااتراة   -42
الملت  الهادئ للملعماا  ير اللكومتة، والملتدى الدساتوري للمواالين( بمرا عة قوانين الجرائم السايبرانتة 
لوااااامان اتسااااااقها مع العهد الدولي ال ا  باللقوق المدنتة والساااااتاساااااتة، وات اع مطواا لوااااامان ساااااالمة  

 و(47)المبلالين بالم الوااالمدافعين عن حقوق اإلنسان و 

التلالف العالمي من أ   مشاااااااااااااااراة   - 10)الورقة المشااااااااااااااتراة    10ودعة الورقة المشااااااااااااااتراة  -43
بانوا  يلتا   -المواالين، ورابطة  لر الملت  الهادئ للملعماا  ير اللكومتة، وملعمة الشااااااوافتة الدولتة  

لتاة للمجتمع المادني واللواال عليهاا، في القاانون  الجادهادة( حكوماة باانوا  يلتاا الجادهادة الس تهي اة ني اة تمكي
والممارسااااة، وفقًا لللقوق الملحااااو  عليها في العهد الدولي ال ا  باللقوق المدنتة والسااااتاسااااتة، و عالن األمم  

31/ 27، و 5/ 27، و 6/ 22المتلدة المتعلد بالمدافعين عن حقوق اإلنسان، وقراراا مجلس حقوق اإلنسان  
 و ( 48) 

أأوااااااااًا اللكومة علس توفير ني ة املة ومممونة تمّكن المدافعين عن   10وحثة الورقة المشااااااااتراة  -44
حقوق اإلنسااااااااان، وأفراد المجتمع المدني، والحاااااااالويين من أداي عملهمو وحثة علس مرا عة وتعده  أحكام  

د الدولي ال ا   من العه 19التشاااااااهير الجلائي في قانون الجرائم اإللكترونتة لوااااااامان موايمتها مع المادة  
 و(49)باللقوق المدنتة والستاستة، والقانون الدولي، والمعاهير الدولتة في مجاي حرية التعبير 

 ال قوق االقتأادية واالجتماعية والثقافية -3 

(50)اللد في الحلة  
 

( علس  ااارورة تحااادهد اللكومة علس اتوااتة بشااامن مطة  4شااادد فريد نور يرا )الورقة المشاااتراة   -45
عاااااأااااة الحاااااااااااااالتااااة المجتمعتااااة المجااااانتااااة لللوااااال علس األرواا و نقاااااع األشاااااااااااااا ااااا  الااااذهن ألتااااا ون  الر 

 و(51)الحلتة الرعاأة

مجددًا علس  اااااارورة توفير التموي  الكافي للمسااااااتشااااااجتاا    وشااااااددا ملعمة هيومن راهتس ووتت -46
وتدري  الممر اااااااااااااااا واألا اي الريويين تدري ًا اافتًا لملع اللساااااااااااااااي والوتتاا من ،  وال دماا الطبتة الريجتة

 و(52)الموا أئلاي الوالدة

واالتلاد  بانوا  يلتا الجدهدة،    -بعثة الجذام    -1)الورقة المشاااااتراة  1وأوصاااااة الورقة المشاااااتراة   -47
الاادولي لرابطاااا مكااافلااة الجااذام، بااالتعاااون مع ائتالو قطااا  اإلعاااقااة في بااانوا  يلتااا الجاادهاادة، و معتااة  
األشاااااااااااااا ااا  عوي اإلعاااقااة في بااانوا  يلتااا الجاادهاادة( بااالتواااعاا  م اااشاااااااااااااارة مع المجتمع الماادني، وملعمااا  

و فمن مالي التواع   19-يداألشااااا ا  عوي اإلعاقة أئلاي حاالا الطوارئ الوالتة، مث  اارئ  ائلة اوف
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ًا مع هذ  المجموعاا، تسااااتطتع الو(اراا  اااامان ححااااوي ا  فرد علس المعلوماا التي ألتا ها لل قاي امل
وبحااالة  يدةو ويل الي أأواااًا تدري   متع القانالا والممر ااااا و يرهن من العاملين في مدماا صااالة 

ة علس اتاحة أفواااااا  رعاأة ممكلة لذشاااااا ا   األم وتلويدهم بالمعلوماا التي من شاااااامنها أن تمللهم القدر 
 و(53)عوي اإلعاقة وعوي الجذام

، والبدي في عملتة توستع  2015ويل الي لو(ارة الحلة اللام الجمهور بقانون الحلة اللوستة لعام   -48
نطاق مدماا الحاااالة اللوسااااتة دام  البلدو وبالعم  في شااااراكة مع المجتمع المدني، أمكلها و ااااع مط   

أة الساااااااااكان الذهن أعانون نقحاااااااااًا حادًا في ال دماا دام  بانوا  يلتا الجدهدة، و(يادة الوعي  لتلساااااااااين رعا
 و(54)باألمراض العقلتة، األمر الذي هؤدي الس الت جتف من وصمة العار 

(55)اللد في التعلتم  
 

بعثة الجذام في بانوا  يلتا الجدهدة، واالتلاد    - 1)الورقة المشاااااتراة    1شاااااددا الورقة المشاااااتراة   -49
الادولي لرابطااا مكاافلاة الجاذام، باالتعااون مع ائتالو قطاا  اإلعااقاة في باانوا  يلتاا الجادهادة، و معتاة عوي  
اإلعااقاة في باانوا  يلتاا الجادهادة( علس  اااااااااااااارورة اتااحاة اللكوماة مليادًا من التادريا  والموارد )بماا في علاك  

اِعدة( للمدارس والمدرساااااااااا والمدرسااااااااين ليتمكلوا علس نلو أفواااااااا  من تلبتة احتتا اا  التكلولو تا المساااااااا
األاواااي عوي اإلعاااقااة واألاواااي عوي الجااذامو ويل الي لللكومااة أن تتواااعاا  مع المجتمع الماادني وملعمااا  
 األش ا  عوي اإلعاقة في سعيها الس اللحوي علس الدعم من أ   تطوير الموارد التي تمكن من تجهيل 

المدارس علس نلو أفواا  من أ   القواااي علس التمييل في الوحااوي الدراسااتة وتهي تها الساات  اي التالميذ  
 و(56)عوي اإلعاقة

لالسااااتعراض الدوري الشااااام  المقب ، أن تبدأ في  مع نتاناا    ويل الي لللكومة، مالي االسااااتعداد -50
ألاواي عوي الجذام بالمدرساااااااااااااةو  شاااااااااااااااملة تو ااااااااااااااو بالتوحااااااااااااااي  معدالا التلاق األاواي عوي اإلعاقة وا

لللكومة أن تليد فورًا من حجم تموي  المؤسااااااساااااااا التي تقدم دوراا دراسااااااتة وحلقاا عم  تدريبتة  ويل الي
 و(57)للمدرساا والمدرسين العادهين والمت ححين في تدريس األاواي عوي اإلعاقة

( نليادة عدد األاواي في صاااااووو التعلتم،  11)الورقة المشاااااتراة    11وأوصاااااة الورقة المشاااااتراة   -51
ساااااااااااتما تلويذ ساااااااااااتاساااااااااااة اللكومة لدعم الرساااااااااااوم الدراساااااااااااتة، وبتوفير الموارد الكافتة للمدارس في  متع  ال

 و(58)دالبل أنلاي

 حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة -4 

(59)اللساي  
 

أوصااااااس المرال الدولي لملاصااااااري مكافلة التمييل نتلويذ نرامج والتة لتاليير التقاليد اال تماعتة   -52
السااائدة، وتلاوي مو ااو  األدوار الجلسااانتة دام  المدارس والمجتمع المللي، وتلويذ نرامج لتعليل المساااواة  

تعليل التشااااريعاا التي تجرم  في الدم ، و(يادة المشاااااراة السااااتاسااااتة للمرأةو ونحااااو المرال الدولي أأوااااًا ن
 متع أشااااااكاي العلف الجلساااااااني، بما في علك التلرن الجلسااااااي، وات اع تدانير تلدم من اساااااات دام العوام   

  والمحاللة،،  في قواأا العلف الجلساني، بما في علك االستولا( الوعلي  المثيرة للجدي علد اصدار األحكام
 و(60)اللوم علس الولاأا القوال  اللمطتة الجلسانتة األمرى، و لقايو 

بانوا  يلتا الجدهدة، واالتلاد    -بعثة الجذام    -1)الورقة المشاااااتراة  1وأوصاااااة الورقة المشاااااتراة   -53
الاادولي لرابطاااا مكااافلااة الجااذام، بااالتعاااون مع ائتالو قطااا  اإلعاااقااة في بااانوا  يلتااا الجاادهاادة، و معتااة  
األشا ا  عوي اإلعاقة في بانوا  يلتا الجدهدة( بمن تتوامن أي تدمالا تت ذها اللكومة للتحادي للعلف  
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عواا اإلعااقاة وعواا الجااذام لكي تامماذ هاذ  التاادمالا في االعت ااار   الجلسااااااااااااااااني و هاااا نعر اللسااااااااااااااااي
العلف الجلسااااااااااااااني أفعع من تلك التي   احتتا اتهن ال اصاااااااااااااةو فوي اثير من األحتان، تكون تجاربهن مع

وأن ُهدَر ن في  متع التدمالا    ُأسااااامع نها من الساااااكان اإلناث بشاااااك  عامو ويج  أن ُتسااااامع أصاااااواتهن،
 و(61)الحلة عاا

وشااااااااااددا ملعمة هيومن راهتس ووتت علس التلقيد في أعماي العلف  ااااااااااد اللساااااااااااي والوتتاا،   -54
في علك العلف األسااااااااري، والعلف المرت   نتهم الشااااااااعوعة، ومالحقة الجلاة قوااااااااائتًا، بالا اللعر عن  بما

مكان ارتكا  الجريمة أو المشاااااااات و نهمو وساااااااالطة الملعمة الوااااااااوي علس  اااااااارورة  اااااااامان توفير المموى  
دمااا الطبتااة واللوسااااااااااااااتااة واال تماااعتااة والقااانونتااة و يرهاا من ال اادمااا لللااا تاااا من العلف العااائلي،  وال اا

 والعلف المرت   نتهم الشعوعة، بما في علك في الملااد الريجتةو

ونحاالة ملعمة هيومن راهتس ووتت بفنشاااي نعام لتوفير شاا كة أمان مالي لللا تاا من العلف   -55
  نتهم الشااااااعوعة الالئي ألتجن المساااااااعدة لتلبتة االحتتا اا األساااااااسااااااتة ألساااااارهن،  العائلي، والعلف المرت 

 و(62)فيهن اللواتي أح لن معو(اا بعد االنوحاي عن شريك متعسف بمن

وحال المرال الدولي لملاصااااااااااري مكافلة التمييل بانوا  يلتا الجدهدة علس ات اع تدانير ملموساااااااااة   -56
 و(63)ا، ويتعر ن للتمييل، وعر ة ل طر العلف بشك  ابير للماأة اللساي الالئي ما (لن مهمشا

( بملو اللساااااي والوتتاا فرصااااة متساااااوية للتلافس في 4وأوصااااس فريد نور يرا )الورقة المشااااتراة   -57
مقعدًا لللسااي   112 متع الدوائر االنت انتة، بما في علك التلافس علس ملحا  اللاكم، و نشااي ما مجموعو 

 و(64)والوتتاا للمشاراة في ادارة شؤون البلد

المرال الكائولتكي الدولي في  لتف،    - 11)الورقة المشااااااااتراة    11وأوصااااااااة الورقة المشااااااااتراة   -58
ووحادة اااالن الوالتاة ل ادمااا األشاااااااااااااا اا  عوي اإلعااقاة، واااريتااس باانوا  يلتاا الجادهادة، ورابطاة الر  اان  

ين للعادالاة والسااااااااااااااالم، وملعماة ادموناد راأس الادولتاة، وملعماة فتميلي باانوا  يلتاا الادوميلتكيين الملااصاااااااااااااار 
الجدهدة، والجمعتة الت شاااااااااايرية الكائولتكتة الدولتة، والمعهد الدولي مريم مساااااااااااعدة المسااااااااااتليين، والشاااااااااا ا   

وااااامن الدولي،  اللوئريون لطواو الهي، وما لا اارتا بانوا  يلتا الجدهدة الملدودة، ومؤسااااسااااة الَمرَيميين للت
و معتة بانوا لمال  األرا اااااااااااي األصاااااااااااليين الملدودة، وملعمة نتكيليلي للرصاااااااااااد في بانوا  يلتا الجدهدة،  
ومجلس الائس بانوا  يلتا الجدهدة، والم تبراا الطائرة في بانوا  يلتا الجدهدة، والمؤساسااا القبلتة في بانوا  

متة، وملعمة شااا ا  من أ   التاليير( بوااامان تمثي   يلتا الجدهدة، ومشااارو  سااايبتك، وملعمة الرؤية العال
المرأة في السااااتاسااااة ومؤسااااساااااا صاااالع القرار، وعلك بالعم  علس تعده  القانون األساااااسااااي المتعلد نللاهة 

 و(65)، وتقدأم الدعم للمرشلاااألحلا  الستاستة والمرشلين

(66)األاواي  
 

عامًا    14لجلائتة الس ساان ال تق  عن أوصااة ملعمة هيومن راهتس ووتت نرفع ساان المسااؤولتة ا -59
أو أكثر، وتموي  مدماا حماأة الطو  ودعمهاو وشاااااجعة أأواااااًا علس تلويذ اساااااتراتتجتاا والتة لتلساااااين 
التعلتم االنتااادائي اللامتاااًا ومجاااانتاااًا، وتلوياااذ اعالن   ححااااااااااااااوي األاوااااي علس الرعااااأاااة الحاااااااااااااالتاااة، و عااا  

 و(67)اآلملة المدارس

الوااوي علس  اارورة و ااع األاواي الذهن توفي اباؤهم  (  4)الورقة المشااتراة  نور يرا  وساال  فريد   -60
بساااب  فيروس نقي الملاعة ال شااارية واإلهد( في دور األهتام علدما أحااا لون نال مموى ودون من أعيلهم،  

 و(68)ومللهم فرصة اللحوي علس التعلتم
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تلسااااين الرعاأة الحاااالتة لذاواي،  ( علس  11)الورقة المشااااتراة   11وشااااجعة الورقة المشااااتراة   -61
سااااتما بواااامان ححااااولهم علس ال دماا، والمرافد الحاااالتة المجهلة تجهيلًا اافتًا في  متع أنلاي البلد،   ال

ومكااافلااة وفتاااا األاواااي، ال سااااااااااااااتمااا نليااادة اشااااااااااااااراو العااامالا والعاااملين الحااااااااااااااليين عوي المهاااراا  
 و(69)الوالداا علس

( بقلد شاارعتة 5والحعة الشااراكة العالمتة من أ   انهاي العلف  ااد األاواي )الورقة المشااتراة   -62
العقا  البدني لذاواي في بانوا  يلتا الجدهدة، وأعربة عن أملها في أن تساااااان بانوا  يلتا الجدهدة تشااااااريعًا 

ر من حتااتهم،  ألعر نو ااااااااااااااوا  متع أشااااااااااااااكااي العقاا  البادني لذاوااي، مهماا اااناة مجتواة، وفي اا  او 
 و(70)من الدستور  42، والمادة 1974من القانون الجلائي لعام   278وتلالي، علس سبي  االستعجاي، المادة  

 األش ا  عوو اإلعاقة  

نو ااااااااااااااع تادانير ملاددة األهاداو لمعاالجاة اللوا ل التي    أوصااااااااااااااة ملعماة هيومن راهتس ووتت -63
هوا هها األشاااااا ا  عوو اإلعاقة، ال سااااااتما في الملااد اللواااااارية، ورصااااااد واتاس أئر اللد من التمييل،  

 و(71)وتلسين فر  اللحوي علس ال دماا

االتلاد  بانوا  يلتا الجدهدة، و   -بعثة الجذام    -1)الورقة المشااااااتراة  1وشااااااددا الورقة المشااااااتراة   -64
الاادولي لرابطاااا مكااافلااة الجااذام، بااالتعاااون مع ائتالو قطااا  اإلعاااقااة في بااانوا  يلتااا الجاادهاادة، و معتااة  
األشاا ا  عوي اإلعاقة في بانوا  يلتا الجدهدة( علس أن بانوا  يلتا الجدهدة لم تعتمد بعُد تشااريعاا شاااملة  

مشاارو  قانون اإلعاقة الذي ال هلاي قيد التطوير    تتعلد باإلعاقةو ويل الي للكومة بانوا  يلتا الجدهدة اعتماد
و ويل الي لللكومة أأواااااااااًا العم  بجد أكبر لوااااااااامان تلويذ اتوااتة حقوق الطو  علس الللو  2018ملذ عام  

الوا  ، والتحااااااااااادي النتهاكاا االتوااتةو ويل الي أن أكون ادماج عوي اإلعاقة وحقوق اإلنساااااااااااان  ااااااااااامن 
 متع الدوراا التدريبتة المتعلقة بالقانون والعدالةو فمن شااااااااااامن هذا األمر  المقرراا الدراساااااااااااتة اإلللامتة في  

 و(72)ألد من عدد األش ا  عوي اإلعاقة الذهن ال هدعمهم اللعام القوائي دعمًا ملاس اً  أن

أكون مساااااااااؤواًل عن  2050علس تعيين ملاصااااااااار لرؤية اإلعاقة لعام   1وحثة الورقة المشاااااااااتراة   -65
تكواا  التمتع بلقوق اإلعاااقااة وتعمتم مراعاااة ملعورهاااو ويل الي أن    2050يااة  اااااااااااااامااان أن نرامج عماا  رؤ 

هتشااااااور بانتعام مع المجتمع المدني، وملعماا األشااااا ا  عوي اإلعاقة حتس هتسااااالس التحااااادي للقوااااااأا  
المسااااااااتجدةو ويل الي أن تتاا لو الموارد الال(مة ليتمكن من رصااااااااد هذ  القواااااااااأا بوعالتةو ويل الي لللكومة  

آلراي األشاااااااااااااا ا  عوي اإلعاقة علد و ااااااااااااااع ال طة اإلنمائتة المتوسااااااااااااااطة األ    أأوااااااااااااااًا أن تسااااااااااااااتمع 
 و(73)(2027-2023) الرابعة

 األقّلتاا والشعو  األصلتة  

ملعمة ال قاي الثقافي، والمرال القانوني للهلود    - 9)الورقة المشااتراة   9أوصااة الورقة المشااتراة   -66
حاااااوي علس الموافقة اللرة والمسااااا قة والمساااااتليرة للشاااااعو   األمريكيين التابع لجامعة اولورادو( بوااااامان الل

األصاالتة قب  الموافقة علس ملو أي تحاااريو للحاالاعاا االساات را تة في أرا اايها أو بالقر  ملهاو وشااجع  
أأوااااًا علس التشاااااور مع المجتمعاا المللتة المتوااااررة لتلسااااين لوائو اللكومة ورقانتها علس الحاااالاعاا  

المالئمة    البلد، والتواع  مع مجتمعاا السااااااكان األصااااااليين لدراسااااااة وتلويذ الللوياالساااااات را تة العاملة في  
ئقافتًا من أ   مكافلة العلف نين ال  ائ و وفي هذا السااااااااااتاق، هل الي لللكومة أن تتشاااااااااااور مع الشااااااااااعو   

لة  األصااااالتة لو اااااع اساااااتراتتجتاا للت جتف من ائار تالير الملال، واعتماد مطة والتة لتلويذ الم ادئ المبي
 و(74)في اعالن األمم المتلدة بشمن حقوق الشعو  األصلتة
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(75)المها رون والال  ون وملتمسو اللجوي والمشردون داملتاً   
 

علس انهاي ترتي اا االمعالجة في ال ارجا المبرمة مع اللكومة    حثة ملعمة هيومن راهتس ووتت -67
األسااترالتة، و اامان نق  الال  ين وملتمسااي اللجوي المت قين، الرا بين في ال قاي، الس أسااترالتا، أو توايلهم  
 في نلد امن، وحماأة حقوقهمو ويل الي أن تومن بانوا  يلتا الجدهدة حد  متع ملتمسي اللجوي الذهن اتِّمة

ال اا لجوئهم سل ًا في الطعن في علك، بف راي ملاكمة عادلة، وعدم اعادة أي ش ي الس نلد قد هتعرض  
 و(76)فتو لال طهاد، أو التعذه ، أو أي  رر  ستم امر 

شاااااا كة حقوق الال  ين في اسااااااتا والملت    -  6)الورقة المشااااااتراة    6وأوصااااااة الورقة المشااااااتراة   -68
لي باالحتجا(( بالتلقيد في التلدأاا التي هوا هها الال  ون الذهن امتاروا  الهادئ، والمشرو  العالمي المع

االساتقرار في بانوا  يلتا الجدهدة، بما في علك تساجي  عقود اللواج ووالدة األاواي، وححاولهم علس الدعم،  
بامهلتة  وات ااع مطواا ح ت تاة للتحاااااااااااااادي لهاذ  التلادأااا، وااذلاك تلاك المتعلقاة    -وحرياة التلقا  داما  البلاد  

الال  ين فتما هتعلد نلم شااام  األسااارة ومقتواااتاا علكو وحثة الورقة المشاااتراة علس مرا عة قانون الهجرة  
 و(77)لتشم  أحكامًا من شمنها أن تليد من حماأة الال  ين، وتلتلم بالتلويذ الكام  لستاسة اللجوي الوالتة

المادأة الراهلة الحتجا(   للهجرة بلالتوعلس أال أساات دم مرال نومانا    6وشااددا الورقة المشااتراة   -69
أي شا ي صادر أمٌر نترحيلو، و امان أن أكون احتجا( أي شا ي في هذا المرفد ألقحار فترة ممكلةو 
فمرفد االحتجا( هذا ألتاج ظروفًا مادأة مالئمة، ويل الي تمكين األش ا  الملتجلين داملو من است دام  

ملام، واساااات  الهم (ائريهم، وتعيين مراقبين مسااااتقلين لرصااااد  وسااااائ  االتحاااااي بشااااك  متواتر، واسااااتعانتهم ب
ظروو احتجا(همو والبة الورقة المشاااتراة أأواااًا بمن ُأوتو تلقيد مساااتق  في تشاااالي  مرال نومانا للهجرة  

 و(78)الملتجلين هلا  53، وظروو اعتقاي الر اي الا 2020-2019في 

لجمتع ملتمساااااااي اللجوي الذهن ُرفواااااااة ال اتهم الطعن  وأوصاااااااة ملعمة العوو الدولتة بمنو ألد  -70
علااك، بااف راي ملاااكمااة عااادلااة، وعاادم اعااادة أي شاااااااااااااا ي الس نلااد  األصاااااااااااااالي في انتهااا  لمباادأ عاادم   في

 و(79)القسرية اإلعادة

مؤتمر األساااااااقوة الكائولتك في بانوا  يلتا  -  12)الورقة المشااااااتراة    12ودعة الورقة المشااااااتراة   -71
مان، وملعمة ااريتاس بانوا  يلتا الجدهدة( اللكومة الس رفع التلوعاا السااااااااا عة علس  الجدهدة و لر سااااااااالت

اتوااتة الال  ين بشاااااااااااك  اام  دعمًا لمحاااااااااااالو  متع الال  اا والال  ين في بانوا  يلتا الجدهدة، و عطاي  
عترفااة نهم  األولويااة إلصااااااااااااااادار وئااائد هويااة قااانونتااة لجمتع الال  اااا والال  ين من بااانوا الالربتااة الااذهن ا 

 و(80)اللكومة، وتقدأم الدعم لهذ  المجموعة لومان ححولها علس فر  عم  فعلتة واستقاللها مالتاً 

ونحالة الورقة أأواًا بالتشااور علس نطاق واساع، وو اع ااار ساتاسااتي والي شاام  هتماشاس  -72
عن األنشاااااطة ال شااااارية،    مع الم ادئ التو يهتة بشااااامن التشاااااريد الداملي التي ترمي الس ملع التشاااااريد اللا م

 و(81)وتوفير اللماأة، والمساعدة اإلنسانتة، والللوي الدائمة

 مناطق أو أقاليم م ددة -5 

نرنامج التدري  الدنلوماسااااااااااي، ورابطة  لر   - 8)الورقة المشااااااااااتراة   8البة الورقة المشااااااااااتراة   -73
الملت  الهااادئ للملعماااا  ير اللكومتااة، والملتاادى الاادسااااااااااااااتوري للمواالين( احترام شااااااااااااااعاا  نو ااانويلي  

 و(82)ومساعدتو علس تلقيد تطلعو الس تقرير محير 
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