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 مقدمة  
بالســـتعراض الـــدورم الشـــاملو املنشـــجم سوجـــب قـــرار  لـــ   قـــو  عقـــد الفريـــق العامـــل املعـــ   -1

. 2015تشـــــــرين الثـــــــا /نوفم   13إىل  2و دورتـــــــث الثالثـــــــة والعشـــــــرين   الفـــــــ ة مـــــــن 5/1اإلنســـــــا  
وتـــرأف وفـــد  .2015تشـــرين الثـــا /نوفم   9و املعقـــودة   12واستُعرِضـــا  الـــة أســـ اليا   ا لســـة 

القــانو  الــدوق و قــو  اإلنســا  بــديوا  النائــب العــا و جــو  ريــد. و   أســ اليا الوليــل األول    ــعبة
 و اعتمد الفريق العامل تقريره عن أس اليا.2015تشرين الثا /نوفم   12و املعقودة   17جلستث 

و اختــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فريــــق املقــــررين التــــاق 2015لــــانو  الثا /ينــــاير   13و   -2
 أملانياو وناميبياو واليابا . ستعراض  الة أس اليا:)فريق ثالثي( لتيسري ا

مــــــن مرفــــــق قــــــرار  لــــــ   قــــــو   15وصـــــدرت الوثــــــائق املــــــذلورة أدنــــــاهو سوجــــــب الفقـــــرة  -3
 و من أجل استعراض  الة أس اليا:16/21من مرفق قرار اجملل   5و والفقرة 5/1 اإلنسا 
 (؛A/HRC/WG.6/23/AUS/1أ( ))15للفقرة اا تقرير وط /بيا  لتايب مقد  وفق )أ( 
نـــم عميعـــي أعدتـــث مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــو  اإلنســـا  )مفوضـــية  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/23/AUS/2) )ب(15 للفقرةاا  قو  اإلنسا ( وفق
ج( )15للفقــــــــــــــــرة  مــــــــــــــــوجز أعدتــــــــــــــــث مفوضــــــــــــــــية  قــــــــــــــــو  اإلنســــــــــــــــا  وفقــــــــــــــــاا  )ج( 

(A/HRC/WG.6/23/AUS/3). 
إســــــبانياو اا طريــــــق الفريــــــق الثالثـــــي قائمــــــة أســــــ لة أعـــــد ا ســــــلفوأ يلـــــا إىل أســــــ اليا عـــــن  -4

وا مهوريـــة التشـــيكيةو وســـلوفينياو والســـويدو وليملتنشـــتاينو واملكســـيلو واململكـــة املتحـــدة ل يطانيـــا 
العظمــو وأيرلنــدا الشــماليةو والنــرويدو وهولنــداو والوليــات املتحــدة األمريكيــة. و كــن الطــالع علــو 

 بكة اخلارجية لالستعراض الدورم الشامل.تلل األس لة علو الش
  

 موجز وقائع عملية االستعراض -أوالا  
 

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
 
إىل مــا عهــد عــن البلــد اا أعــرب وفــد أســ اليا عــن تجمييــد بلــده لالســتعراض الــدورم الشــاملو مشــري  -5

ــــزا  قــــوم بــــدعم  قــــو  اإلنســــا  ــــل مــــن الت ــــذ وقــــا طوي اا وتعزيزهــــا علــــو الصــــعيد الــــدوقو وموضــــح من
أســــــ اليا تر ــــــبو مـــــــن  لــــــل املنطلــــــقو   احلصـــــــول علــــــو مقعــــــد    لـــــــ   قــــــو  اإلنســـــــا     أ 

 و من أجل تعزيز موقعها الريادم    ال  قو  اإلنسا  علو الصعيد العاملي.2020-2018 الف ة
  اإلنســا  ومنظمــات اجملتمــع وأعــرب الوفــد عــن  ــكر  كومــة أســ اليا للحلنــة الوطنيــة حلقــو  -6

اعتـــزا  البلــد الـــدخول   مناقشــة واســـعة اا املــد  علـــو مشــارلتها   عمليـــة الســتعراضو وألـــد  ــدد
 النطا  ومتوازنة ملوضوع  قو  اإلنسا .
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و  إطـار مشـارلة أســ اليا اإلةابيـة   عمليــة السـتعراض الــدورم الشـاملو أعلــن الوفـد عــن  -7
 أدناه(.اا ية )انظر الفرع ثالثتسعة اللتزامات طوع

وضم الوفـد   عوـويتث اثنـن مـن أعوـاء ال ملـا و فيليـب ررديو و رئـي  اللحلنـة الفرعيـة حلقـو   -8
اإلنســا و التابعــة للحلنــة ال ملــا  الدائمــة املشــ لة للشــلو  اخلارجيــة والــدفاع والتحلــارةو و   مــل إويــنو 

منصــب رئــي  اللحلنــة ال ملانيــة املشــ لة حلقــو  اا و  أيوــنائبــة رئــي  اللحلنــة الفرعيــة. ويشــغل الســيد رردي 
 اإلنسا .

و ــــرس الســــيد ررديو  دور اللحلنــــة املشــــ لة    ــــال تعزيــــز  قــــو  اإلنســــا  علــــو املســــتو   -9
 احمللي من خالل ا  اط أ  تكو  القوانن مصحوبة ببيا  يللد اتساقها مع  قو  اإلنسا .

استفســارين  ــالين للحلنــة الفرعيــة بشــجم  دعــوة اا ل إويــن أيوــونــاقا الســيد ررديو  والســيدة مــ -10
أســـ اليا إىل إلغـــاء عقوبـــة اإلعـــدا و والتحـــديات الـــب تواجـــث النســـاء والبنـــات   منطقـــة احملـــيط ا نـــدم 
و ســيا واحملــيط ا ــادت. ويســتند الستفســار األول إىل موقــف أســ اليا باعتبارهــا مــن دعــاة إلغــاء عقوبــة 

الصــعيد العــاملي منــذ أمــد طويــلو ويستكشــف خيــارات تعزيــز تلــل الــدعوة. ويستكشــف اإلعــدا  علــو 
الستفســار الثــا  احلــواجز والعوائــق الــب زــول دو  تعزيــز  قــو  اإلنســا  اخلاصــة بــاملرأة والبنــاو مــع 

 الهتما  بشكل خاص بتجمثري العنف املنزق وا نسيو وبالدور القيادم للمرأة وفرصها القتصادية.
  

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
 

وفــــود ببيانــــات أثنــــاء احلــــوار التفــــاعلي. و كــــن الطيــــالع علــــو التوصــــيات الــــب  104أدىل  -11
 من هذا التقرير.اا قدما أثناء احلوار   الفرع ثاني

ة وال نـــامد ور بـــا جيبـــوا باملبـــادرات اململتلفـــة الراميـــة إىل زســـن  الـــة الشـــعوب األصـــلي -12
 الشامل املتعلق بالتعليم والصحة والعمالة.

وأ ارت مصر إىل ضـرورة الهتمـا  باإلفـادات الـواردة عـن التمييـز العنصـرم والعنـف وارتفـاع  -13
معدلت لره اإلسال  وا تحلـاز املهـاجرين اإللزامـي وسياسـة صـدي القـوارب إىل عـرض البحـرو وأبـدت 

 ألصلية.قلقها بشجم   الة  عوب أس اليا ا
ور بـــا إســـتونيا بتوصـــية ال ملـــا  املتعلقـــة بـــالع اش بالشـــعوب األصـــلية بشـــكل صـــري     -14

 الدستور.
ول ظــا فيحلـــي مــع القلـــق أ  التزامــات أســـ اليا املتعلقــة باحلـــد مــن انبعاثـــات  ــاز الدفي ـــة  -15
اللحلــوء با ــالتهم  ترتقــي إىل املســتو  املناســب وأ  النظــا  الــذم تتبعــث   معا ــة  ــالت طــالي ل

 حلقو  اإلنسا .اا إىل بلد ثالث يشكل انتهال
واستفســرت فرنســا عــن سياســة صــد قــوارب املهــاجرين إىل عــرض البحــر ولفتــا النتبــاه إىل  -16

 األ وال  ري املستقرة لالج ن الذين حيصلو  علو تجم ريات ملقتة فقط.
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ارت إىل جهـــود أســـ اليا عـــاه  ور بـــا جورجيـــا بتعيـــن مفـــوض متفـــرأ حلقـــو  اإلنســـا  وأ ـــ -17
 لفالة املساواة بن ا نسن واحلكم الر يد.

 وأدلا أملانيا ببيا . -18
وأعربــا  انــا عــن القلــق لدعــاءات إســاءة معاملــة طــالي اللحلــوء   مرالــز  ي ــة الالج ــن  -19

 اخلارجية.
ة   الدســتورو وعلــو وسـلطا اليونــا  الوـوء علــو التــزا  أسـ اليا بــالع اش بالشــعوب األصـلي -20

 أمهية عمل  نة  قو  اإلنسا .
ور بـــــا  واتيمـــــال بـــــاجراء اســـــتفتاء بشــــــجم  العـــــ اش بالشـــــعوب األصـــــلية   الدســــــتورو  -21

 و ارلا   اإلعراب عن القلق بشجم  صد زوار  طالي اللحلوء إىل عرض البحر.
اإلعاقــة وســد الفحلــوة  وأ ــاد الكرســي الرســوق بــا هود الراميــة إىل  كــن األ ــملاص  وم -22

بــن  ــعوب أســ اليا األصــلية و ــريهم مــن ف ــات ســكا  البلــد امبخــرينو وبالتزامهــا سكافحــة العــار 
 باأل ملاص.

 لنظا  الوط  للتجممن ضد اإلعاقة.اور با هندوراف بانشاء  -23
  ول ظــــا هنغاريــــا اعتــــزا  أســــ اليا إجــــراء اســــتفتاء بشــــجم  العــــ اش بشــــعو ا األصــــلية  -24

الدســتور. وأعربــا عــن القلــق لعــد  إ ــراز تقــد  عــاه التصــديق علــو ال وتولــول الختيــارم لتفاقيــة 
 مناهوة التعذيب و ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

 وأعربـــا  يســـلندا عـــن القلـــق بشـــجم  اإلفـــادات الـــواردة عـــن معاملـــة طـــالي اللحلـــوء   مرالـــز -25
ا تحلــاز املهــاجرين وتــوفري احلمايــة القانونيــة لسطفــال   األســر الــب يتــوىل رعايتهــا أفــراد مــن املثليــن 

 واملثليات ومزدوجي امليل ا نسي ومغايرم ا وية ا نسانية و املي صفات ا نسن.
الشــعوب علـو تنقــي  القـوانن والسياســات الراميـة إىل العــ اش الكامـل ب و ثـا ا نـد أســ اليا -26

 األصلية ومحاية  قوقها علو نطا  البلد.
وأ ــادت إندونيســيا بشــرط أ  تكــو  ايــع القــوانن الزاديــة مصــحوبة ببيــا  يللــد اتســاقها  -27

 مع  قو  اإلنسا و وباخلطط املتعلقة باإلعاقة واحلد من العنف.
اإللزامـــي للمهـــاجرين وأعربـــا اهوريـــة إيـــرا  اإلســـالمية عـــن قلقهـــا بشـــجم  نظـــا  ال تحلـــاز  -28

 وعد  وجود تدابري ملنع استغالل األطفال ووقف العنف ضد النساء واألطفال.
وأعــرب العـــرا  عـــن ســروره للحلهـــود الراميـــة إىل العــ اش بالســـكا  األصـــلين   الدســـتورو  -29

 ول امد اإلصالس املتصلة بجمطفال الشعوب األصلية وبعمالة تلل الشعوب.
ســـ اليا علـــو لفالـــة مســـاواة زواج املثليـــن   العـــ اش القـــانو  وأعربـــا أ أيرلنـــداو ـــحلعا  -30

عــن قلقهــا لتجمجيــل زيــارة املقــررة اخلاصــة واســتمرار ا تحلــاز األطفــال   مرالــز خارجيــة وارتفــاع نســبة 
 أفراد السكا  األصلين وسكا  جزر مويق توري    مرالز ال تحلاز.
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  املائــة    40ور بــا إســرائيل باســتمرار ا هــود عــاه الوصــول بــالتنوع ا نســا  إىل نســبة  -31
ـــــدابري نتلفـــــة    ـــــالت الشـــــلو  ا نســـــانية واإلعاقـــــة   ـــــال  إدارة ا ي ـــــات احلكوميـــــةو وبا ـــــا  ت

 والعار بالبشر.
والــــــــر   وأ ــــــــادت إيطاليــــــــا باعتمــــــــاد خطــــــــة العمــــــــل الوطنيــــــــة ملكافحــــــــة العــــــــار بالبشــــــــر -32
 واللتزا  باجراء استفتاء علو الع اش بشعوب أس اليا األصلية   الدستور. 2019-2015 للف ة
وأعربـــا اليابـــا  عـــن القلـــق بشـــجم  اإلفـــادات املتعلقـــة بتعـــرض الشـــعوب األصـــلية للتمييـــز ونقـــل  -33

 ة من املهاجرين.طالي اللحلوء إىل بلدا  أخر و وأ ادت    ات الوقا بقبول أس اليا أعداد لبري 
   اجملتمع.اا ور با لينيا بتدابري تعزيز  قو  اإلنسا  للف ات األ د ضعف -34
وأ ـــادت اهوريـــة لو الد قراطيـــة الشـــعبية بـــا هود الراميـــة إىل تعزيـــز  قـــو  الشـــعوب األصـــلية  -35

 والتقد  احملرز    ال زسن املساواة بن ا نسن.
د مـن ا هـود ملكافحـة التمييـز وتعزيـز  قـو  الشـعوب األصـلية   ودعا ليبيـا إىل بـذل مزيـ -36

  الت الصحة والتعليم والطفولة.
وأ ــادت ليتوانيــا بالتقــد  احملــرز   تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة للحــد مــن العنــف ضــد النســاء وأطفــا ن  -37

 .  2022-2010للف ة 
افحـــة التمييـــز علـــو أســـاف امليـــل ور ـــب لكســـم أ بتـــوفري احلمايـــة علـــو املســـتو  الزـــادم ملك -38

ا نســـي أو ا ويـــة ا نســـانيةو وأ ـــار إىل التحـــديات املتبقيـــة فيمـــا يتعلـــق سعاملـــة املهـــاجرين والتمييـــز ضـــد 
 الشعوب األصلية.

وأ ـــارت ماليزيـــا إىل اإليفـــازات    ـــاق لفالـــة املســـاواة بـــن ا نســـن و قـــو  األ ـــملاص  -39
 اجملال لتحسن إعمال  قو  الشعوب األصلية.  وم اإلعاقة؛ ول ظا مع  لل اتساع

عـــن ا هـــود املبذولـــة للتصـــدم لتغـــري املنـــاز وخفـــة انبعاثـــات  ـــاز الدفي ـــة  ملـــديفواستفســـرت  -40
 إىل مستويات  منة.

وأ ــادت موريشــيوف أطــط أســ اليا اإلصــال ية املتعلقــة بشــلو  الشــعوب األصــلية ور بــا  -41
 .بسياستها املتعلقة بتعدد الثقافات

وأ ادت املكسيل بالتقد  احملـرز    ـال اإلنفـا  العـا  وتعزيـز  قـو  اإلنسـا و ول ظـا  -42
 ا هود الرامية إىل الع اش بالشعوب األصلية   الدستور.

وتســاءل ا بــل األســود عــن ا ــا  تــدابري ملموســة للتصــدم ملمارســات العنــف والســتغالل  -43
 ساء والبنات  وات اإلعاقة   األطر امللسسية.وإساءة املعاملة الب تتعرض  ا الن

ور ـــب املغـــرب بتـــدابري التوعيـــة الراميـــة إىل مكافحـــة التمييـــز ضـــد  ـــعوب أســـ اليا األصـــلية  -44
 وباللتزامات املتعلقة سكافحة الر  والعار بالبشر.
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علــو الصــعيد  وأ ــارت موزامبيــق إىل اخلطــة الســ اتيحلية ومشــروع التــجممن املتعلقــن باإلعاقــة -45
 الوط و وإىل اتساقهما مع اتفاقيات  قو  اإلنسا .

أ ــار وفــد أســ اليا   معــرض رده علــو التوصــياتو إىل أ  بلــده يفكــر  ديــة   التصــديق  -46
 علو ال وتولول الختيارم لتفاقية مناهوة التعذيب وتطبيقث علو الصعيد الزادم.

لصـــلة بـــا حلرةو فجموضـــ  أ  أســـ اليا ملتزمـــة باثبـــات وتنـــاول املال ظـــات والتوصـــيات  ات ا -47
صــحة واســتمرار مــا  لرتــث عنهــا مفوضــية  ــلو  الالج ــن مــن ألــا إ ــد  ألــ  ثالثــة بلــدا  إلعــادة 
التــوطن. وأضــاش أ  أجهــزة محايــة احلــدود أثبتــا فعاليتهــا ويفحــا   إعاقــة أنشــطة  ريــب البشــر 

 البحر.أل راض العار  م و  إنقا  األرواس   
وفيمــا يتعلــق بال تيبــات اإلقليميــة ملعا ــة مســجملة الالج ــنو أوضــ  الوفــد أ  احلكومــة زــ    -48

إىل أ  أســ اليا قــد اا وليــة لــل مــن نــاورو وبــابوا  ينيــا ا ديــدة باعتبارمهــا بلــدين  مــا ســياد ماو مشــري 
ألمـــا اا وا ــ ا و ومللــد اتفقــا معهمــا علــو لفالـــة معاملــة األ ــملاص الـــذين حيــالو  إليهمــا بكرامـــة

 تطبقا  معايري  قو  اإلنسا   ات الصلة ومبدأ عد  اإلعادة القسرية عليهم.
قــد أ ـــرز اا لبــري اا  وأوضــ  الوفــد أ  ال تحلــاز اإللزامــي ل  ــارف بشـــكل تعســفي وأ  تقــدم -49

ــــدا اا أفــــة أعــــداد األطفــــال احملتحلــــزينو مللــــد فيمــــا يتعلــــق ع أ  قناعــــة  كومــــة بلــــده هــــي عــــد  إي
األطفـــال   مرالـــز ا تحلـــاز املهـــاجرين مـــن خـــالل اســـتيعا م   أمـــالن بديلـــة لال تحلـــاز. وأوضـــ  
الوفـــد أ   ــــبكة أمــــالن ا تحلــــاز املهـــاجرين   البلــــد  وــــع لرقابــــة مســـتقلة مــــن قبــــل  موعــــة مــــن 

 ا ي اتو سا    لل أمن مظامل الكومنولث واللحلنة األس الية حلقو  اإلنسا .
 و2019-2015د إىل خطـــة العمـــل الوطنيـــة ملكافحـــة العـــار بالبشـــر والـــر  للفـــ ة وأ ـــار الوفـــ -50

وإىل أ  أســ اليا تللــد مــن جديــد التزامهــا سواصــلة ا هــود الــب تعــزز األطــر اإلقليميــة ملكافحــة ا حلــرة 
 صــلالعشــوائية والعــار بالبشــرو ســا    لــل عمليــة بــاق بشــجم   ريــب النــاف والعــار باأل ــملاص ومــا يت

 بذلل من جرائم ع  وطنية.
ور بــا ميارــار بتعيــن مفــوض  قــو  اإلنســا  مــن أجــل تعزيــز احلقــو  املدنيــة والسياســيةو  -51

 ن دولر ملساعدة األسر.يبال 4.4وباللتزا  بتقليم الفحلوة بن ا نسن و صيم مبلغ 
الشـعوب األصـلية وأ ــادت وأ ـارت ناميبيـا إىل املبـادرات الراميـة إىل زســن أسـباب معيشـة  -52

 بادخال نظا  من  إعانة مالية لرعاية الطفل ونظا   بكة أما  الطفل.
و حلعا هولندا أس اليا علو تـوفري التمويـل املناسـب ملبـادرات احلـد مـن العنـف ضـد املـرأةو  -53

صـفات  مع مال ظة أ  املثليـن واملثليـات ومزدوجـي امليـل ا نسـي ومغـايرم ا ويـة ا نسـانية و ـاملي
 ا نسن يتعرضو  لتمييز فعلي   قانو  الزواج.

وأ ـــادت نيوزيلنـــدا بتعـــديل قـــانو  التمييـــز ا نســـا و وأ ـــارت إىل ضـــرورة تنفيـــذ مزيـــد مـــن  -54
 العمل    ال  قو  الشعوب األصلية واألقليات.
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 ور با نيكارا وا باجراء استفتاء  دش الع اش بالشعوب األصلية   الدستور. -55
وأ ـــادت نيحلرييـــا بالشـــرالة الوطنيـــة ملكافحـــة العنصـــرية والـــ امد املتعلقـــة باأل ـــملاص  وم  -56

 علو إجراء الستفتاء علو الدستور. أس اليااإلعاقةو و ثا 
وأعربــا النــرويد عــن القلــق بشــجم  أ ــوال طــالي اللحلــوءو وأ ــارت إىل أ  ارتفــاع معــدلت  -57

 تناسب ل يزال من املسائل  ات األمهية البالغة. سحلن أفراد الشعوب األصلية بشكل  ري م
ول ظا بالستا  مـع القلـق تزايـد عـدد  ـوادن العنـف ضـد املـرأة وارتفـاع معـدلت الفقـر  -58

 والتشردو وأاصة   أوساط النساء واملسنن واألطفال.
دديــة و وبسياســة التع2012ور بــا بنمــا بنشــر خطــة العمــل الوطنيــة حلقــو  اإلنســا    عــا   -59

 الثقافية ملكافحة العنصرية.
ور بــا بــارا وام باعتمــاد قــانو  للمســاواة بــن ا نســن وبالسياســات املتعلقــة باأل ــملاص  -60

  وم اإلعاقةو وأعربا عن قلقها إزاء  الة املهاجرين والالج ن وطالي اللحلوء.
املرتقــب علــو مســجملة وأقــرت بــريو بــا راز تقــد  بشــجم  سياســة التعدديــة الثقافيــة والســتفتاء  -61

 الع اش بالشعوب األصلية   الدستور.
و ـــحلعا الفلبـــن أســـ اليا علـــو مواصـــلة معا ـــة  ـــوا ل الشـــعوب األصـــلية ومحايـــة  قـــو   -62

 املهاجرين وطالي اللحلوء عن طريق ابتكار بدائل لال تحلاز.
ا بـا هود الراميـة وأعربا بولندا عن القلق إزاء  الة أطفـال الشـعوب األصـليةو لكنهـا ر بـ -63

 إىل لفالة ضمانات جديدة ملكافحة التمييز   الدستور.
 وأ ارت ال تغال إىل ترابط وتآزر وتعاضد ايع  قو  اإلنسا . -64
ور بـــا اهوريـــة لوريـــا باطـــار  قـــو  اإلنســـا    أســـ الياو وأ ـــارت إىل إمكانيـــة مواصـــلة  -65

 زسن  قو  الشعوب األصلية وطالي اللحلوء.
ور بــا اهوريــة مولـــدوفا بــاإلجراءات الراميــة إىل معا ـــة الظلــم الفــادس الـــذم تعرضــا لـــث  -66

 الشعوب األصلية   املاضي وإزالة جوانب إجحاش معينة ل تزال تعا  منها  ىت امب .
وأ ــار الزــاد الروســي إىل بــطء التقــد  احملــرز   تنفيــذ التوصــيات واقــ س أ  تنفــذ احلكومــة  -67

   ء املوعود بشجم  الع اش بالشعوب األصلية   الدستور.الستفتا
وأعربــا روانــدا عــن قلقهــا لســتمرار ا تحلــاز املهــاجرين وطــالي اللحلــوء واســتمرار التفــاوت  -68

     فرص  صول  تمعات الشعوب األصلية علو اخلدمات.
ياســــة التعدديــــة ور بــــا الســــنغال بانشــــاء اللحلنــــة ال ملانيــــة املشــــ لة حلقــــو  اإلنســــا و وبس -69

   الثقافية والشرالة الوطنية ملكافحة العنصرية.
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وأ ــادت صـــربيا بــا هود الراميـــة إىل القوـــاء علــو التمييـــز ضـــد الف ــات املهمشـــة و ـــحلعا  -70
 علو مواصلة ا هود الرامية إىل تعزيز املساواة بن ا نسن   مكا  العمل.

ا  وأعربــا عــن قلقهــا لــورود إفــادات وأ ــادت ســرياليو  بعــدد مــن سياســات  قــو  اإلنســ -71
عـــن سارســـة اإلعـــادة القســـرية وـــق املهـــاجرين وطـــالي اللحلـــوء وعـــن األ ـــوال   مرالـــز العتقـــال   

 اخلارج.
وأ ـــادت ســـنغافورة بـــا هود الراميـــة إىل تعزيـــز املســـاواة بـــن ا نســـن و كـــن املـــرأة وبـــالنهد  -72

 عاقة.الشامل لالس اتيحلية الوطنية املتعلقة باإل
ور بــــا ســــلوفاليا بــــا هود الراميــــة إىل العــــ اش بشــــعوب أســــ اليا األصــــلية   الدســــتورو  -73

   محاية  قو  األطفال   مرالز ا تحلاز املهاجرين. املساواةو ددت علو ضرورة لفالة 
وأثنــا ســلوفينيا علــو تر ـــي  أول سثلــة للشــعوب األصــلية   احلكومـــة وأعربــا عــن قلقهـــا  -74
دات الب وردت بشجم  األ ـوال   مرالـز معا ـة  ـالت اللحلـوء   اخلـارج و  تـل ال تحلـاز لإلفا

 اإللزامي.
وأعربا جنوب أفريقيا عن قلقهـا لسـتمرار عـد  وجـود ضـمانة راسـملة لكفالـة عـد  التمييـز  -75

   القوانن احلاليةو سا يلدم إىل استمرار التمييز العنصرم ضد الشعوب األصلية.
أ ــــادت إســــبانيا بــــا هود املبذولــــةو وأاصــــة إعــــداد خطــــة عمــــل وطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا  و  -76

 وإصالس التشريعات املتعلقة بالتمييز ا نسا .
 واع فا سرم لنكا بالتحديات املرتبطة بتقدمي الرعاية للمهاجرين ومحاية  قوقهم. -77
ملعا ـــة اا الـــب تســـتملد  نظامـــ ول ظـــا الســـويد أ  أســـ اليا هـــي الدولـــة الو يـــدة   العـــامل -78

 لال تحلاز اإللزامي وق طالي اللحلوء.اا  الت اللحلوء   اخلارج ونظام
أعربــا سويســرا عــن اســتمرار قلقهــا بشــجم  التشــريعات املتعلقــة باملهــاجرين وعمليــة تطبيقهــا.  -79

 وىل.وأعربا عن أسفها لرفة التوصية الب قدمتها   هذا الصدد خالل دورة الستعراض األ
ور بـــا طاجيكســـتا  بـــاخلطوات املتملـــذة ملنـــع التعـــذيب والعنـــف والتمييـــز املـــرتبط بـــالعمرو  -80

 ول ظا ا هود املبذولة عاه مكافحة العار بالبشر.
باســتمرار إ ــرا  اجملتمــع املــد    عمليــة الســتعراض. وأعربــا عــن أملهــا  نــدوأ ــادت تايل -81

 اإلقليمي بغية معا ة أزمة ا حلرة املتفاقمة.   أ  تواصل احلكومة تعزيز التعاو 
 عـــــن التـــــدابري املتملـــــذة للحـــــد مـــــن العنـــــفاا واستفســـــرت اهوريـــــة مقـــــدونيا اليو وســـــالفية ســـــابق -82
 املرأةو وأاصة نساء الشعوب األصليةو وعن تنفيذ اس اتيحلية النهوض بالشعوب األصلية. ضد
ــــة ال ملانيــــة املشــــ لة حلقــــو   ليشــــب بالتقــــد  احملــــرز بشــــجم  -وأ ــــادت تيمــــور  -83 تشــــكيل اللحلن

 اإلنسا  وبشجم  التوصيات املتعلقة بذلر الشعوب األصلية بالسم   الدستور.
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ــــزا  بســــد  -84 ــــن مفــــوض متفــــرأ حلقــــو  اإلنســــا  وإىل اللت ــــداد وتوبــــا و إىل تعي وأ ــــارت تريني
 مالة.الفحلوات   فرص  صول الشعوب األصلية علو خدمات الصحة والتعليم والع

و حلعا تـون  أسـ اليا علـو التصـديق علـو التفاقيـة الدوليـة حلمايـة ايـع األ ـملاص مـن  -85
الختفـــاء القســـرم وال وتولـــول الختيـــارم لتفاقيـــة مناهوـــة التعـــذيبو وعلـــو إصـــالس نظـــا  قوـــاء 

 األ دان واستعراض سياسة ا حلرة وتعزيز جهود مكافحة العنف العنصرم ومنعث.
 اليا إىل اســتمرار تنفيــذ الســ اتيحلية الوطنيــة املتعلقــة باإلعاقــة وإنشــاء النظــا  أ ــار وفــد أســ -86

الـــوط  للتــــجممن ضـــد اإلعاقــــةو الـــذم صــــمم ويــــث يـــوفر الــــدعم مـــد  احليــــاة ملـــن يصــــابو  باعاقــــة 
 جسيمة ودائمةو  انب دعم من يقدمو   م الرعاية.

م اإلعاقـــة   سارســـة أهليـــتهم القانونيـــةو وألـــد الوفـــد للمنـــدوبن تجمييـــد بلـــده حلـــق األ ـــملاص  و  -87
وأقـــر بـــجملم قـــد حيتـــاجو    بعـــة احلـــالت إىل املســـاعدة مـــن أجـــل سارســـة تلـــل األهليـــة. وفيمـــا يتعلـــق 

بــــا   مــــن  بــــالتعقيم القســــرمو أ ــــار الوفــــد إىل عــــد  إمكانيــــة تنفيــــذه دو  موافقــــة الشــــملم املعــــ و أو
 ع   ري قادر علو إبداء موافقتث علو النحو الواجب.احملكمة أو  ل  الوصايةو إ ا لا  الشملم امل

ملوـمو  خطـة اا ورد الوفد علو التوصيات والشوا ل املتعلقة بـالعنف ضـد املـرأةو فقـد   ـر  -88
. وقـد  حملـة عامـة عـن 2022-2010العمل الوطنية للحد مـن العنـف ضـد النسـاء واألطفـال للفـ ة 

وعــن احلملــة الوطنيــة لتســريع ا هــود  ااوو الــب أُعِلــن عنهــا  ــديث موعــة التــدابري املتعلقــة بســالمة املــرأة
 الرامية إىل احلد من العنف ضد املرأة.

و ــــرس الوفـــــد جهـــــود أســـــ اليا عـــــاه تعزيـــــز مشـــــارلة املـــــرأة   القـــــو  العاملـــــة ولفالـــــة أمنهـــــا  -89
القـــدرة علـــو القتصـــادمو وقـــد  حملـــة عامـــة عـــن الســـتثمارات الراميـــة إىل زســـن إمكانيـــة الوصـــول و 

زمـــل تكـــاليف رعايـــة األطفـــال ودعـــم املـــرأة    ـــال األعمـــال التحلاريـــة الصـــغرية ومســـاعدة النســـاء 
 العاطالت عن العمل بغرض إعدادهن للتوتيف.

وأ ـار الوفــد إىل التــزا  بلــده بسـد الفحلــوة بــن  ــعوب أسـ اليا األصــلية وبقيــة الســكا   وم  -90
تزمــــة ببنــــاء  ــــرالة مــــع الشــــعوب األصــــلية وباستشــــار ا   األصــــول األخــــر . وقــــال إ  احلكومــــة مل

ــــي   ــــدة مــــن  ــــجملا أ  تت ــــة جدي ــــلثر علــــو  يا ــــا. وأبلــــغ عــــن إنشــــاء  ــــبكة إقليمي ــــب ت القــــرارات ال
للمسـلولن   مكتـب رئيسـة الـوزراء إمكانيـة العمــل املبا ـر مـع  تمعـات الشـعوب األصـلية وســكا  

 جزر مويق توري .
يحلية النهـــوض بالشـــعوب األصـــلية واملبـــادرات الراميـــة إىل زســـن نتـــائد ونـــاقا الوفـــد اســـ ات -91

ــــة وتــــوفري فــــرص التنميــــة القتصــــادية لتلــــل الشــــعوب.  ــــيم والصــــحة والعمال ا هــــود    ــــالت التعل
وخلَّــم النتــائد األوليــة ألنشــطة زســن معــدلت اللتحــا  باملــدارف   املنــاطق النائيــة. وأوضــ  أ  

ل للمبـادرات الــب تعــاش مبا ـرة معــدلت ســحلن أفـراد الشــعوب األصــليةو وتــوفر احلكومـة تــوفر التمويــ
مــن التمويــل مــن أجــل تــوفري خــدمات ال اــة الشــفوية لتلــل الشــعوبو بغــرض مكافحــة اا لبــري اا  قــدر 

 احلواجز اللغوية الب تواجهها فيما يتصل باملسائل القانونية و لو  العدالة.
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بــــالع اش بالســــكا  األصــــلين وســــكا  جــــزر موــــيق تــــوري    وأ ــــادت ترليــــا بــــاللتزا   -92
الدســتورو و ــحلعا ا هــود الراميــة إىل القوــاء علــو العنــف ضــد املــرأةو وأعربــا عــن اســتمرار قلقهــا 

 بشجم   قو  املهاجرين.
ـــل بتعهـــدا ا فيو ـــحلعا أولرانيـــا أســـ   -93 مـــا يتصـــل بتنفيـــذ التزاما ـــا املتعلقـــة اليا علـــو التمست

 اء واملسنن والالج ن وطالي اللحلوء.وقو  النس
وأ ـــارت اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة إىل ورود إفـــادات عـــن سارســـات التمييـــز والعنصـــريةو ل ســـيما  -94

 املرتبطة منها بكره اإلسال  والب تستهدش الشعوب األصلية.
يا علـو العمــل الشـمالية  كومـة أســ ال أيرلنــداو ـحلعا اململكـة املتحــدة ل يطانيـا العظمـو و  -95

مــع  تمعــات الشــعوب األصــلية مــن خــالل اســ اتيحلية النهــوض بتلــل الشــعوبو ور بــا بــاللتزا  
 بتنفيذ توصيات استعراض معايري العمل األمنية الدنيا.

و ــــحلعا الوليــــات املتحــــدة األمريكيــــة أســــ اليا علــــو لفالــــة املعاملــــة اإلنســــانية وال ــــ ا   -96
 ــوا ل بعــة الشــعوب األصــلية   أجــزاء أســ اليا الغربيــة النائيــة بشــجم  لطــالي اللحلــوءو وأ ــارت إىل 

 توفري الدعم احلكومي جملتمعا م. ور با سحلموعة التدابري املتعلقة بالتصدم للعنف املنزق.
و ـــحلعا أورو ـــوام أســـ اليا علـــو مواصـــلة عملهـــا ا يـــد    ـــال احلـــد مـــن العنـــف ضـــد  -97

وتجمهيلهــــا لتــــوق أدوار قياديــــةو وأعربــــا عــــن أملهــــا   أ  اا اقتصــــادي النســــاء واألطفــــال و كــــن املــــرأة
 علو ال وتولول الختيارم لتفاقية مناهوة التعذيب.اا تصد  أس اليا قريب

وأ ــارت أوزبكســتا  مــع الرتيــاس إىل اعتــزا  أســ اليا إجــراء اســتفتاءو وإىل إصــالس القــانو   -98
 ا نائي واعتماد خطط عمل وطنية.

   ــال  قــو  اإلنســـا و اا أعربــا فييــا نــا  عـــن تقــديرها لإليفــازات الــب زققـــا مــلخر و  -99
 بتوفري املساعدة التقنية. فيما يتعلقوأ ادت باحلوارات الثنائية الب أجراها البلد 

ور با أفغانستا  با هود الـب تبـذ ا أسـ اليا لتمكـن األ ـملاص  وم اإلعاقـة مـن خـالل  -100
 لتجممن ضد اإلعاقة.النظا  الوط  ل

وأ ــادت ألبانيــا بالتقــد  احملــرز    ــال  ريــة التعبــري و ريــة الــدينو وبتعيــن مفــوض متفـــرأ  -101
حلقو  اإلنسا  وا ـا  تـدابري لكفالـة التعدديـة الثقافيـة. و ـحلعا علـو مواصـلة زسـن  الـة  قـو  

 اإلنسا  للشعوب األصلية.
الفحلــوة   األجــور بــن ا نســن علــو الــر م مــن التــدابري املتملــذة  ارول ظــا ا زائــر اســتمر  -102

    لل الصددو و حلعا علو تكثيف ا هود    ال محاية  قو  املهاجرين وطالي اللحلوء.
وأ ــارت أنغــول إىل وجــود نظــا  قــوم حلمايــة  قــو  اإلنســا    بلــد متعــدد الثقافــات مثــل  -103

عنيــة سكافحــة التمييــز وتعزيــز تكــافل الفــرص   ايــع وليا ــا أســ الياو  يــث توجــد هي ــات  ليــة م
 وأقاليمها.
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وأ ــادت األرجنتــن ببــدء تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة الثانيــة للحــد مــن العنــف ضــد النســاء واألطفــالو  -104
 وأ ارت إىل بذل ا هود من أجل توفري الدعم لف ات السكا  اململتلفة.

أســـ اليا   جهـــود الوقايـــة مـــن ارتكـــاب جـــرائم ضـــد  وســـلطا أرمينيـــا الوـــوء علـــو مشـــارلة -105
 اإلنسانية. ور با باعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة العار بالبشر والر .

ور بــا أ ربيحلــا  أطــة العمــل الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  وإنشــاء قاعــدة بيانــات عامــة علــو  -106
 إلنسا .للتوصيات املقدمة من  ليات األمم املتحدة حلقو  ا اإلن نا
وأعربـــا البحـــرين عـــن القلـــق بشـــجم  اإلفـــادات املتعلقـــة والـــة الالج ـــن وطـــالي اللحلـــوء و رمـــالم  -107

 من  قوقهمو وعد  بذل جهود ل  ا   قو  الشعوب األصلية واأل ملاص  وم اإلعاقة.
 وأ ـــادت بـــنغالديا بالســـتحقاقات الوـــريبية لسســـرة وسشـــارلة أســـ اليا   مبـــادرة نانســـن -108

املتعلقـــة بكفالـــة  قـــو  األ ـــملاص املشـــردين عـــ  احلـــدود الدوليـــة. وأعربـــا عـــن قلقهـــا ملـــا يـــرد مـــن 
 إفادات عن سارسات التمييز والعنصرية.

وأعربــا بــيالروف عــن قلقهــا بشــجم  الوضــع  ــري املرضــي للمــرأة   احليــاة السياســية واملهنيــة  -109
 عايري الدولية.والعنف املنزق وعد  امتثال سياسة ا حلرة إىل امل

و ــــــــحلعا بــــــــنن علــــــــو مواصــــــــلة تنفيــــــــذ اإلطــــــــار الــــــــوط  حلمايــــــــة األطفــــــــال   أســــــــ اليا  -110
 .  2020-2009 للف ة
وأ ـــادت بوتـــا  سســـامهة أســـ اليا   جهـــود دعـــم  قـــو  اإلنســـا  علـــو الصـــعيد الـــدوقو  -111

 وبوجود إطار وط  قوم حلماية األطفال.
 القوميات بالتقد  احملرز منذ الستعراض األول. وأ ادت دولة بوليفيا املتعددة -112
وأ ــادت بوتســوانا بتــدابري التصــدم لالعــار بالبشــر والعنــف املنــزقو وأ ــارت إىل اإلفــادات  -113

 املتعلقة باأل كا  القوائية اإللزامية الب تلثر بشكل  ري متناسب علو الشعوب األصلية.
علــــو تكثيــــف  و ــــحلعاالج ــــن وطــــالي اللحلــــوءو وأ ــــارت ال ازيــــل إىل تــــدهور معاملــــة ال -114

    .2030خلطة التنمية املستدامة لعا  اا ا هود للقواء علو الفقر وفق
ور بــــا لنــــدا بالســــ اتيحلية الوطنيــــة املتعلقــــة باإلعاقــــة و ــــحلعا احلكومــــة علــــو مواصــــلة  -115

 العمل للحد من صدور أ كا   ري متناسبة بالسحلن علو أفراد الشعوب األصلية.
وأ ــادت تشــاد بالتقــد  الــذم أ رزتــث أســ اليا    ــالت احلقــو  املدنيــة والسياســيةو ولــذلل  -116

احلقــو  القتصــادية والجتماعيــة والثقافيــةو ول ســيما التقــد  عــاه زقيــق املســاواة بــن ا نســن ولفالــة 
  قو  األ ملاص  وم اإلعاقة واألطفال.

الــب أجريــا بشــجم  التصــديق علــو الصــكو  الدوليــة وأعربــا  ــيلي عــن التقــدير للدراســات  -117
 حلقو  اإلنسا و وبالتقد  احملرز    ال تعزيز  قو  الشعوب األصلية ومحايتها.
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 ور بـــا الصـــن بتعزيـــز ا هـــود املبذولـــة    ـــالت  ـــلو  الشـــعوب األصـــلية واملســـاواة بـــن -118
 قدمي املساعدة لالج ن وطالي اللحلوء.ا نسن ومحاية األ ملاص  وم اإلعاقة واللتزا  سواصلة ت

وأ ــارت لولومبيــا إىل اعتمــاد سياســات وطنيــة ملكافحــة العنصــرية والعــار بالبشــرو وباقامــة  -119
 نظا  وط  للتجممن ضد اإلعاقة.

واع فـــــا لوســـــتاريكا بالتقـــــد  احملـــــرز    ـــــال  قـــــو  املـــــرأةو وأعربـــــا عـــــن القلـــــق بشـــــجم   -120
لة املسـنن   دور اإليـواء وا تحلـازهم ألجـل  ـري مسـموو وسمارسـات التمييـز الدعاءات املتعلقة وا
 ضد الشعوب األصلية.

وأ ــارت لرواتيــا إىل ا ــا  لثــري مــن اإلجــراءات اإلةابيــة وتســاءلا عــن ا ــا  خطــوات لرفــع  -121
 احلد األدىن لسن املسلولية ا نائية والكف عن ا تحلاز األطفال   مرافق الكبار.

ل ظا لوبـا ارتفـاع نسـبة أفـراد الشـعوب األصـلية   السـحلو و والسـتملدا  املفـرط للقـوة و  -122
نـــث ينبغـــي أ  تلخـــذ   العتبـــار الشـــوا ل الـــب أعربـــا عنهـــا مفوضـــية أمـــن قبـــل الشـــرطةو مشـــرية إىل 

  لو  الالج ن بشجم  تعامل أس اليا مع املهاجرين القادمن عن طريق البحر.
 اا.ة التشيكية عن تقديرها للرد علو بعة األس لة الب قدمتها مسبقوأعربا ا مهوري -123
وأعربــا اهوريــة لوريــا الشــعبية الد قراطيــة عــن اســتمرار قلقهــا بشــجم  سارســات إســاءة املعاملــة  -124

 املبلغ عنها من الالج ن وطالي اللحلوءو وانتهالات  قو   عوب أس اليا األصلية.
أســ اليا مل تصــد  بعــد علــو ال وتولــول الختيــارم لتفاقيــة مناهوــة ول ظــا الــدارر  أ   -125

 التعذيب.
ور بــــا إلــــوادور باإلصــــالس الدســــتورم املقــــ س مــــن ال ملــــا  بغــــرض إدراج ِ لــــر الشــــعوب  -126

 اإلعدا . بشجم   ظر التعذيب وعقوبة 2010األصلية األس الية فيثو وبالتعديالت القانونية لعا  
إىل تــــوفري محايــــة قانونيــــة قويــــة لتلــــل اا أســــ اليا مســــجملة  قــــو  املســــننو مشــــري وتنــــاول وفــــد  -127

احلقو  وإىل  ظر التمييز علـو أسـاف العمـر    ـالت احليـاة العامـةو سـا    لـل السـكن والتعلـيم 
 والعمالة وتوفري السلع واخلدمات.

ملشـارلة   القـو  العاملـةو ودور وناقا الوفد التـزا  أسـ اليا سعا ـة العوائـق الـب زـول دو  ا -128
املفــوض املعــ  بــالتمييز علــو أســاف الســن والســفري املعــ  بعمالــة الرا ــدين   رفــع التوعيــة بــالتمييز 

 اا.علو أساف السن والفوائد التحلارية لتوتيف العمال األل  سن
صــفات ا نســنو ورد الوفــد علــو التوصــيات املتعلقــة بامليــل ا نســي وا ويــة ا نســانية ومحــل  -129

اســــتفتاء بشــــجم  املســــاواة   الــــزواج عقــــب النتملابــــات املقبلــــة.  بــــاجراءفجم ــــار إىل التــــزا  احلكومــــة 
ــــوفري  و2013و   عــــا  وأوضــــ  أ  أســــ اليا قــــد عــــدلا ــــة ت ــــالتمييز ا نســــا  بغي القــــانو  املتعلــــق ب

ة ومحـل صـفات ا نسـن. احلماية من التمييز  ري املشـروع علـو أسـاف امليـل ا نسـي وا ويـة ا نسـاني
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و لــر الوفــد أ  اإلعفــاءات امللقتــة مــن هــذه القــوانن ا ديــدةو املمنو ــة بغــرض تســهيل إدخــال أيــة 
 .  2016 وز/يوليث  31تعديالت لزمة علو قوانن الوليات واألقاليمو لن  دَّد بعد 

بــادت التوجيهيــة بشــجم  وأ ـار الوفــد إىل أ  أســ اليا تشــحلع األعمــال التحلاريــة علــو تطبيــق امل -130
األعمــــال التحلاريــــة و قــــو  اإلنســــا    أنشــــطتها. وتشــــحلع علــــو إجــــراء مناقشــــات يقودهــــا قطــــاع 
الصناعات بشـجم  تنفيـذ تلـل املبـادت التوجيهيـة. وتنظـر احلكومـة   مـا  كـن أ  تقـو  بـث لـدعم هـذا 

ة وتــــروش العمــــل الــــدور. وتوجــــد بالفعــــل قــــوانن  ليــــة  ــــاملة تتعلــــق سكافحــــة التمييــــز واخلصوصــــي
 وا رائم ا نائية عن سوء السلو  ا سيمو مثل العمل القسرم والر  والتعذيب.

وتطــر  الوفــد إىل العنصــرية والتعدديــة الثقافيــةو فجموضــ  دور املفــوض املتفــرأ املعــ  بــالتمييز  -131
لــل احلملــة العنصــرم   تعزيــز التنــا م الجتمــاعي وقــدرة اجملتمعــات احملليــة علــو التكيــفو ويشــمل  

. وأ ـــار الوفـــد إىل سياســـة التعدديـــة الثقافيـــة   "العنصـــرية تقـــف عنـــدم هنـــا"الناجحـــة زـــا  ـــعار 
فــرص الوصــول والتكــافلو الــب تقــر بواجــب اإلدارات والولــالت احلكوميــة عــاه تــوفري فــرص متكاف ــة 

 للحصول علو اخلدمات بغة النظر عن اخللفية الثقافية أو اللغوية للعمالء.
ورد الوفـــد علـــو التعليقـــات بشـــجم  األطفـــال   إطـــار نظـــا  العدالـــة ا نائيـــة فجموضـــ  أ  احلـــد  -132

ســنوات.  ــري أ  تطبيــق مبــدأ الوــما  املتعلــق بقــدرة  10األدىن لســن املســلولية ا نائيــة   أســ اليا هــو 
ســنة  14-10علـو الف ـة العمريـة  doli incapaxالشـملم علـو ا ـا  قـرار ت تـب عليـث مسـلولية جنائيـة 

يكفـل النتقــال التـدرةي إىل زمــل املسـلولية ا نائيــة الكاملــة. ول تطبـق العقوبــات الـدنيا اإللزاميــة علــو 
للقـــانو  الزـــادمو و ـــىت   الوليـــات واألقـــاليم الـــب تصـــدر فيهـــا اا ا ـــرائم الـــب يرتكبهـــا األطفـــال وفقـــ

   اا.جدأ كا  إلزامية فهي ل تطبق علو األطفال إل    دود ضيقة 
ـــــة الســـــحلناءو تقـــــد  الوليـــــات واألقـــــاليم األســـــ الية  -133 وفيمـــــا يتعلـــــق ببواعـــــث القلـــــق بشـــــجم  معامل

اخلــدمات اإلصــال ية علــو قــو يتســق مــع املبــادت التوجيهيــة املو ــدة للملــدمات اإلصــال ية   أســ الياو 
 لدنيا ملعاملة السحلناء.مثل القواعد النمو جية ا ااوالب تتسق    ملها مع املعايري املقبولة دولي

و  اخلتـــا و  ـــكر الوفـــد ايـــع الوفـــود علـــو تعليقا ـــا وأســـ لتها وتوصـــيا ا البنـــاءة واملوزونـــة.  -134
 إىل استمرار عملية التشاور.اا وأعرب الوفد عن تقديره ملشارلة اجملتمع املد  الفعالةو مشري 

 بلية للتوصــــيات مــــد   رصــــهاوأعــــرب عــــن أملــــث   أ  تثبــــا اســــتحلابات أســــ اليا املســــتق -135
اللتـزا  باســتمرار التفاعـل مــع السـتعراض الــدورم الشـاملو ومــع  ليـات  قــو  اإلنسـا  بصــفة  علـو

 .الياو و  املنطقة والعامل بجمسرهعامةو والتزامها وماية  قو  اإلنسا  وتعزيزها   أس  
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 **االستنتاجات والتوصيات -ثانياا  
 

ستتتعيد أستتتراليا دراستتة التوصتتيات التاليتتة وتقتتده التتردود عليمتتا ،تتي الوقتت  المناستتب   -136
علتتتت  أال يتجتتتتاوق موعتتتتد تقتتتتديمما تتتتتاريد انعقتتتتاد التتتتدورة الحاديتتتتة والثالثتتتتين لمجلتتتتس حقتتتتوق 

 :2016اإلنسان  المقرر عقدها ،ي آذار/مارس 
،يمتا  اا لحقتوق اإلنستان التتي ليست   ر،تالتصديق عل  الصكوك الدولية  136-1

 وكفالة انسجاه إ ار عملما القانوني الدولي مع التزاماتما الدولية )ترينيداد وتوباغو(؛
،يمتا اا النظر ،ي التصديق عل  اتفاقيات حقوق اإلنستان التتي ليست   ر،ت 136-2

 بعد )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛
بروتوكول االختيتاري التفاقيتة مناه تة التعت يب النظر ،ي التصديق عل  ال 136-3
 )غانا(؛
النظتتتر بايجابيتتتة ،تتتي التصتتتديق علتتت  البروتوكتتتول االختيتتتاري التفاقيتتتة مناه تتتة  136-4

 التع يب )بيرو(؛
اتختتتاذ مزيتتتد متتتن الخاتتتوات نحتتتو التصتتتديق علتتت  البروتوكتتتول االختيتتتاري  136-5

 التفاقية مناه ة التع يب )أوكرانيا(؛
إجتتتتراءات االن تتتتماه إلتتتت  البروتوكتتتتول االختيتتتتاري التفاقيتتتتة  الشتتتتروع ،تتتتي 136-6

 مناه ة التع يب )صربيا(؛
 التصديق عل  البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب )إستونيا(؛ 136-7
 التصديق عل  البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب )جورجيا(؛ 136-8
 تياري التفاقية مناه ة التع يب )إيااليا(؛التصديق عل  البروتوكول االخ 136-9
 التصديق عل  البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب )ليتوانيا(؛ 136-10
 (؛لكسمبرغالتصديق عل  البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب ) 136-11
)الجبتتل التصتتديق علتت  البروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة مناه تتة التعتت يب  136-12

 األسود(؛
 التصديق عل  البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب )باراغواي(؛ 136-13
 التصديق عل  البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب )سويسرا(؛ 136-14
التصتتتتتتديق علتتتتتت  البروتوكتتتتتتول االختيتتتتتتاري التفاقيتتتتتتة مناه تتتتتتة التعتتتتتت يب  136-15

 (؛اليوغوسال،ية سابقاا )جممورية مقدونيا 
 
 

 مل ةر زرير الستنتاجات والتوصيات. ** 
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 التصديق عل  البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب )تركيا(؛ 136-16
 التصديق عل  البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب )ألبانيا(؛ 136-17
 التصديق عل  البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب )أذربيجان(؛ 136-18
 التصديق عل  البروتوكول االختياري التفاقية مناه ة التع يب )بنين(؛ 136-19
اا التصتتديق علتت  البروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة مناه تتة التعتت يب تما تتي 136-20

مع االلتزاه ال ي تعمدت بت  أستتراليا ،تي التدورة الستابقة لالستتعراض التدوري الشتامل 
 )،رنسا(؛

روتوكتتتتول االختيتتتتاري التفاقيتتتتة مناه تتتتة اإلستتتتراع ،تتتتي التصتتتتديق علتتتت  الب 136-21
 التع يب وإنشاء آلية وقائية و نية ألماكن االحتجاق )جممورية مولدو،ا(؛

التصتتتتديق علتتتت  البروتوكتتتتول االختيتتتتاري التفاقيتتتتة مناه تتتتة التعتتتت يب دون  136-22
 مزيد من التأخير  عل  النحو الموص  ب  من قبل )الدانمرك(؛

االختيتتاري التفاقيتتة مناه تتة التعتت يب وتنفيتت   التصتتديق علتت  البروتوكتتول  136-23
 بفعالية قبل دورة االستعراض الدوري الشامل المقبلة )الجممورية التشيكية(؛

التصتتديق علتت  البروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة مناه تتة التعتت يب وإنشتتاء  136-24
 آلية وقائية و نية )نيوقيلندا(؛

 تفاقية مناه ة التع يب ) يلي(؛التصديق عل  البروتوكول االختياري ال 136-25
اإلسراع ،ي عملية التصديق علت  البروتوكتول االختيتاري التفاقيتة مناه تة  136-26

 التع يب من أجل إتاحة إمكانية التعجيل بانشاء آلية وقائية و نية )هنغاريا(؛
اإلستتتتراع ،تتتتي التصتتتتديق علتتتت  البروتوكتتتتول االختيتتتتاري التفاقيتتتتة مناه تتتتة  136-27

 اء آلية وقائية و نية )السويد(؛التع يب وإنش
تستتتتريع عمليتتتتة المشتتتتاورات الجاريتتتتة بشتتتتأن التصتتتتديق علتتتت  البروتوكتتتتول  136-28

االختيتتاري التفاقيتتة مناه تتة التعتت يب علتت  أمتتل أن يصتتدق البلتتد علتت  ذلتت  الصتت  
 الماه بغية حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها )موقامبيق(؛

لبروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة تكثيتتف الجمتتود متتن أجتتل التصتتديق علتت  ا 136-29
 مناه ة التع يب )الفلبين(؛

التصتتتديق علتتت  البروتوكتتتول االختيتتتاري الملحتتتق بالعمتتتد التتتدولي الختتتا   136-30
 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا،ية )إيااليا(؛

التصتتتديق علتتت  البروتوكتتتول االختيتتتاري الملحتتتق بالعمتتتد التتتدولي الختتتا   136-31
 االقتصادية واالجتماعية والثقا،ية )البرتغال(؛بالحقوق 
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التصتتتديق علتتت  البروتوكتتتول االختيتتتاري الملحتتتق بالعمتتتد التتتدولي الختتتا   136-32
 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا،ية )أوروغواي(؛

التصتتتديق علتتت  البروتوكتتتول االختيتتتاري الملحتتتق بالعمتتتد التتتدولي الختتتا   136-33
 تماعية والثقا،ية )ألبانيا(؛بالحقوق االقتصادية واالج

التصتتتديق علتتت  البروتوكتتتول االختيتتتاري التفاقيتتتة حقتتتوق الافتتتل المتعلتتتق  136-34
 باجراء تقديم البالغات )إيااليا(؛

التصتتتديق علتتت  البروتوكتتتول االختيتتتاري التفاقيتتتة حقتتتوق الافتتتل المتعلتتتق  136-35
 باجراء تقديم البالغات )الجبل األسود(؛

يق علتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتال النظتتر ،تتي التصتتد 136-36
 المماجرين وأ،راد أسرهم )المكسي (؛

النظتتر ،تتي التصتتديق علتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتال  136-37
 المماجرين وأ،راد أسرهم )الجزائر(؛

 النظتتر ،تتي التصتتديق علتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتال 136-38
 المماجرين وأ،راد أسرهم )غانا(؛

النظتتر ،تتي التصتتديق علتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتال  136-39
 المماجرين وأ،راد أسرهم )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛

توقيتتع االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتال الممتتاجرين وأ،تتراد  136-40
 يا(؛أسرهم والتصديق عليما )ترك

االن تتماه إلتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتال الممتتاجرين  136-41
 وأ،راد أسرهم )سري النكا(؛

التصديق علت  االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال الممتاجرين  136-42
 وأ،راد أسرهم )مصر(؛

الممتاجرين التصديق علت  االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال  136-43
 وأ،راد أسرهم )هندوراس(؛

التصديق علت  االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال الممتاجرين  136-44
 وأ،راد أسرهم )إندونيسيا(؛

التصديق علت  االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال الممتاجرين  136-45
 وأ،راد أسرهم )السنغال(؛
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لدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال الممتاجرين التصديق علت  االتفاقيتة ا 136-46
 وأ،راد أسرهم )سيراليون(؛

التصديق علت  االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال الممتاجرين  136-47
 وأ،راد أسرهم )البحرين(؛

التصديق علت  االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال الممتاجرين  136-48
 وأ،راد أسرهم )بنن(؛

التصديق علت  االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع العمتال الممتاجرين  136-49
 وأ،راد أسرهم وتابيقما دون تأخير ) يلي(؛

النظتتر ،تتي التصتتديق علتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األ تتخا  متتن  136-50
 االختفاء القسري )غانا(؛

متتن االختفتتاء  التصتتديق علتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األ تتخا  136-51
 القسري )اليابان(؛

التصتتديق علتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األ تتخا  متتن االختفتتاء  136-52
 القسري )سيراليون(؛

االن تتماه إلتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األ تتخا  متتن االختفتتاء  136-53
 القسري  واالعتراف باختصا  اللجنة )أوروغواي(؛

تفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األ تتخا  متتن االختفتتاء التصتتديق علتت  اال 136-54
 القسري )كوبا(؛

النظتتر ،تتي التصتتديق علتت  تعتتديالت نظتتاه رومتتا األساستتي للمحكمتتة الجنائيتتة  136-55
 )غانا(؛ 2010الدولية التي اعتمدت ،ي كمباال  أوغندا  ،ي عاه 

األدنتت   بشتتأن الحتتد 138التصتتديق علتت  اتفاقيتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة رقتتم  136-56
 لسن العمل )أوقبكستان(؛

 ) يلي(؛ 169التصديق عل  اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  136-57
مواصتتتلة جمودهتتتا علتتت  الصتتتعيد التتتدولي تجتتتا  منتتتع ارتكتتتا  جتتترائم ضتتتد  136-58

 اإلنسانية )أرمينيا(؛
)أ( متتتن االتفاقيتتتة الدوليتتتة للق تتتاء علتتت  4ستتتحب تحفظمتتتا علتتت  المتتتادة  136-59

 التمييز العنصري )جنو  أ،ريقيا(؛جميع أ كال 
تقديم التقارير المتأخرة إل  لجنتة الق تاء علت  التمييتز العنصتري واللجنتة  136-60

المعنيتتة بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقا،يتتة واللجنتتة المعنيتتة بحقتتوق اإلنستتان 
 واللجنة المعنية بالق اء عل  التمييز ضد المرأة )سيراليون(؛
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 ليشتي(؛ -التوصيات الصادرة عن لجنة مناه ة التع يب )تيمور  تنفي  136-61
وق اإلنستتان وهيتتتات قتتاتختتاذ تتتدابير عاجلتتة لتنفيتت  توصتتيات مفوضتتية ح 136-62

معاهتتدات األمتتم المتحتتدة لحقتتوق اإلنستتان واإلجتتراءات الخاصتتة ،يمتتا يتعلتتق باتتالبي 
 اللجوء والمماجرين غير الشرعيين )بيالروس(؛

تتتتتاه متتتتع اإلجتتتتراءات الخاصتتتتة لمجلتتتتس حقتتتتوق اإلنستتتتان وكفالتتتتة التعتتتتاون ال 136-63
إمكانيتتتة الوصتتتول والتواصتتتل دون عوائتتتق للجميتتتع متتتع األمتتتم المتحتتتدة وممثليمتتتا وآلياتمتتتا  

 (؛أيرلنداوكفالة تو،ير الحماية الكا،ية من  )لالنتقاه ويشمل ذل  منع التعرض 
 ة )باراغواي(؛تحليل إمكانية إنشاء نظاه لمتابعة التوصيات الدولي 136-64
توستتيع ناتتاق واليتتة اللجنتتة البرلمانيتتة المشتتتركة لحقتتوق اإلنستتان لتشتتمل  136-65

النظتتر واإل تتراف المحلتتي علتت  تنفيتت  التوصتتيات الصتتادرة عتتن آليتتات األمتتم المتحتتدة 
 الشمالية(؛ أيرلندالحقوق اإلنسان )المملكة المتحدة لبرياانيا العظم  و 

ل لصتتيق ،تتي متابعتتة توصتتيات مجلتتس حقتتوق إ تتراك المجتمتتع المتتدني بشتتك 136-66
 اإلنسان )ترينيداد وتوباغو(؛

إعتتادة النظتتر ،تتي قتترار خفتتل تمويتتل اللجنتتة األستتترالية لحقتتوق اإلنستتان  136-67
 من أجل كفالة استقالل و،عالية عملما )هنغاريا(؛

إجراء تقيتيم لخاتا العمتل المتعلقتة بحقتوق اإلنستان وكفالتة ،عاليتمتا ،تي  136-68
 ة العملية )بيالروس(؛الممارس
إعداد خاة عمل و نيتة  تاملة لتحديتد المستاوليات والمعتالم والما ترات  136-69

 لقياس التقده المحرق )بنما(؛
توحيتتد الجمتتود الو نيتتة ،تتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان متتن ختتالل ستتن قتتانون  136-70

 )إندونيسيا(؛اتحادي لحقوق اإلنسان وتنشيا خاة العمل الو نية لحقوق اإلنسان 
دمتتا التزاماتمتتا الدوليتتة ،تتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان بالكامتتل ،تتي القتتوانين  136-71

المحلية عتن  ريتق ستن قتانون اتحتادي  تامل لحقتوق اإلنستان وكفالتة إمكانيتة تابيقت  
 عبر الجماق الق ائي )آيسلندا(؛

 دما االلتزامات الدولية لحقتوق اإلنستان ،تي القتانون المحلتي متن ختالل 136-72
 سن قانون  امل لحقوق اإلنسان عل  المستوى االتحادي )تركيا(؛

النظتتر ،تتي وضتتع قتتانون  تتامل لحقتتوق اإلنستتان علتت  النحتتو الموصتت  بتت   136-73
 من قبل اللجنة االستشارية الو نية المعنية بحقوق اإلنسان )كندا(؛

بجمودهتتتا تجتتتا  االعتتتتراف بشتتتعو  أستتتتراليا األصتتتلية ،تتتي اا الم تتتي قتتتدم 136-74
 دستور باعتبارهم سكان البلد األوائل )جورجيا(؛ال
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مواصتتتتلة جمودهتتتتا الجاريتتتتة متتتتن أجتتتتل تعزيتتتتز حقتتتتوق الشتتتتعو  األصتتتتلية  136-75
وحمايتمتتا متتن ختتالل القتتانون والممارستتة  بوستتائل تشتتمل االعتتتراف بمتتا ،تتي الدستتتور 

 )سري النكا(؛
مواصتتتلة تنفيتت  إجتتراء االعتتتراف بستتكان أستتتتراليا األصتتليين ،تتي الدستتتور و  136-76

بت ل الجمتود متتن أجتل التنفيتت  الكامتل الستتراتيجية النمتتوض بمتم وكفالتتة حصتولمم علتت  
 خدمات صحية وتعليمية و،ر  عمالة مناسبة )جممورية كوريا(؛

تنفيتت  التوصتتيات الصتتادرة عتتن المقتترر الختتا  المعنتتي بحقتتوق الشتتعو   136-77
 األصلية )كوستاريكا(؛

 حقوق الشعو  األصلية وتعزيزها )جيبوتي(؛االستمرار ،ي تشجيع احتراه  136-78
مواصلة جمودها ل تمان إعمتال حقتوق اإلنستان الخاصتة بالشتعو  األصتلية  136-79

 )الكرسي الرسولي(؛
العمل من أجل ضتمان االحتتراه الكامتل لحقتوق اإلنستان الخاصتة بالشتعو   136-80

،يمتا يتعلتق بتنفيت  األصلية ومواصلة المشاورات الجاريتة متع تلت  الشتعو  بصتورة جديتة  
 )البحرين(؛ "نحو مستقبل أ، ل"القانون المعنون 

تعزيتتتز التتتتتدابير الراميتتتتة إلتتتت  الق تتتتاء علتتتت  التمييتتتتز ضتتتتد أ،تتتتراد الشتتتتعو   136-81
 األصلية )،رنسا(؛

كفالتتة اتستتاق التشتتريعات المتعلقتتة بتتاالعتراف بحقتتوق الشتتعو  األصتتلية متتع  136-82
أ تتكال التمييتتز العنصتتري علتت  جميتتع المستتتويات االتفاقيتتة الدوليتتة للق تتاء علتت  جميتتع 

 )هندوراس(؛
تنقتتيا القتتوانين والسياستتات الو نيتتة واإلقليميتتة والمحليتتة المتعلقتتة بتتاالعتراف  136-83

الكامتتل بحقتتوق الشتتعو  األصتتلية وحمايتمتتا ،تتي التشتتريعات المحليتتة بشتتكل موحتتد ،تتي 
 جميع أنحاء البلد )كوبا(؛

 المتحدة بشأن حقوق الشعو  األصلية )السنغال(؛االلتزاه باعالن األمم  136-84
وضتتتتع استتتتتراتيجية و نيتتتتة لتنفيتتتت  إعتتتتالن األمتتتتم المتحتتتتدة بشتتتتأن حقتتتتوق  136-85

الشتتعو  األصتتلية  ،تتي  تتراكة متتع الستتكان األصتتليين وستتكان جتتزر م تتيق تتتوريس  
 وكفالة االعتراف بسكان أستراليا األصليين ،ي الدستور )إستونيا(؛

ية و نية لتنفي  إعالن األمم المتحدة بشتأن حقتوق الشتعو  وضع استراتيج 136-86
 (؛هنغاريااألصلية  ،ي  راكة مع مجتمعات تل  الشعو  )

مواصتتتتلة دعتتتتم الماسستتتتات المحليتتتتة التتتتتي تكفتتتتل تماستتتت  المجتمعتتتتات  136-87
 المحلية  مثل الماتمر الو ني لسكان أستراليا األوائل )بيرو(؛
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لكفالتتة التشتتاور متتع الشتتعو  األصتتلية وإ تتراكما اتختتاذ التتتدابير الالقمتتة  136-88
 ،ي عمليات وضع السياسات العامة التي تممما )باراغواي(؛

كفالتة التشتتارو بشتكل مناستتب متع الشتتعو  األصتلية ،تتي صتياغة السياستتات  136-89
 التي تاثر عليما )المند(؛

اتختتتاذ جميتتتع التتتتدابير الالقمتتتة لكفالتتتة الحصتتتول علتتت  موا،قتتتة الستتتكان  136-90
ألصليين وسكان جزر م تيق تتوريس علت  وضتع السياستات والبتراما التتي تتاثر علت  ا

 مجتمعاتمم وعل  مستقبلمم وتنفي ها )ناميبيا(؛
كفالتتتة التشتتتاور متتتع الشتتتعو  األصتتتلية عنتتتد النظتتتر ،تتتي جتتتدوى استتتتمرار  136-91

المجتمعتتتات المحليتتتة النائيتتتة  والتأكتتتد متتتن أن المتتتتأثرين بتتتاغالق تلتتت  المجتمعتتتات 
علتتت  دعتتتم انتقتتتالي ويستتتتايعون الوصتتتول بتتتدون عوائتتتق إلتتت  أرض أستتتال،مم  يحصتتتلون

 )الواليات المتحدة األمريكية(؛
تنفيتتتت  السياستتتتات الموجمتتتتة لتنميتتتتة المجتمعتتتتات النائيتتتتة وضتتتتمان تمتتتتتع  136-92

الشتتعو  األصتتلية التتتي ترغتتب ،تتي البقتتاء ،تتي أراضتتيما األصتتلية بتتالحقوق االقتصتتادية 
 ملة )المكسي (؛واالجتماعية والثقا،ية الكا

مواصتتتلة العمتتتل متتتن أجتتتل ستتتد الفجتتتوات القائمتتتة ،تتتي مجتتتال حمايتتتة حقتتتوق  136-93
اإلنستتان وتعزيتتز ر،تتا  الشتتعو  األصتتلية متتن أجتتل تحقيتتق التنميتتة االقتصتتادية واالجتماعيتتة 

 المستدامة )تايلند(؛
مواصتتلة الجمتتود الجاريتتة متتن أجتتل ستتد الفجتتوات ،تتي الفتتر  بتتين ستتكان  136-94

 صليين وسكانما المنحدرين من أصول أخرى )إيااليا(؛أستراليا األ
تنفيتتت  توصتتتيات المتتتاتمر التتتدولي للستتتكان والتنميتتتة وبرنتتتاما عملتتت   متتتن  136-95

أجل سد الفجوة بين  عو  أستتراليا األصتلية وستكانما المنحتدرين متن أصتول أخترى 
 ،ي مجاالت الصحة والتعليم واإلسكان والعمالة )كندا(؛

ود الراميتتة إلتت  ستتد الفجتتوة ،تتي الفتتر  وإنجتتاقات الحيتتاة مواصتتلة الجمتت 136-96
للحملتتة اا بتتين  تتعو  أستتتراليا األصتتلية وستتكانما المنحتتدرين متتن أصتتول أختترى  و،قتت

 )كرواتيا(؛ 2015المعنية بسد الفجوة وتقريرها المتعلق بالتقده واألولويات لعاه 
و  األصتلية مواصتلة التقتده علت   ريتق تنفيت  استتراتيجية النمتوض بالشتع 136-97

 أ، ل ،ي مجاالت التعليم والصحة والعمالة )كولومبيا(؛اا وتشجيع منحما ،رص
مواصتتتتتلة جمودهتتتتتا تجتتتتتا  ستتتتتد الفجتتتتتوة بتتتتتين  تتتتتعو  أستتتتتتراليا األصتتتتتلية  136-98

وستتكانما المنحتتدرين متتن أصتتول أختترى ،تتي مجتتاالت الصتتحة والتعلتتيم و،تتر  العمالتتة 
 والوصول إل  العدالة )ماليزيا(؛
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يتتتد متتتن الجمتتتود لحمايتتتة حقتتتوق اإلنستتتان الخاصتتتة بالشتتتتعو  بتتت ل مز  136-99
األصلية وتعزيزها  بمتا ،تي ذلت  اتختاذ تتدابير لمعالجتة انتشتار الفقتر ،تي أوستا  تلت  

 الشعو  )اليابان(؛
اتختتتتاذ تتتتتدابير تشتتتتريعية وعمليتتتتة ،عالتتتتة لتتتتتو،ير حمايتتتتة  تتتتاملة للحقتتتتوق  136-100

 و  األصلية وتعزيزها )أوقبكستان(؛المدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقا،ية للشع
إقالتتتة الفتتتوارق ،تتتي حصتتتول أ فتتتال الستتتكان األصتتتليين وأ فتتتال ستتتكان  136-101

جتتتزر م تتتيق تتتتوريس وأستتترهم علتتت  الختتتدمات  وبخاصتتتة متتتن ختتتالل مراجعتتتة عمليتتتة 
تستتجيل المواليتتد ،تتي أستتتراليا متتن أجتتل ضتتمان تستتجيل جميتتع األ فتتال عنتتد التتوالدة 

 )بولندا(؛
مواصتتلة تكثيتتف الجمتتود لتعزيتتز سياستتة عتتده التمييتتز العنصتتري وتتتو،ير  136-102

علت   ونلمتن أن أ فتال الستكان األصتليين يحصتالحماية  وعل  وج  التحديد التأكد 
 ليشتي(؛ -خدمات تسجيل المواليد )تيمور 

تكثيتتف الجمتتود لمعالجتتة عتتده المستتاواة االقتصتتادية واالجتماعيتتة التتتي  136-103
 (؛لكسمبرغاألصلية )تاثر عل  الشعو  

كفالتتتتتة مستتتتتاواة مجتمعتتتتتات الستتتتتكان األصتتتتتليين والشتتتتتعو  األصتتتتتلية  136-104
األختترى ،تتي الحصتتول علتت  الختتدمات  بمتتا ،تتي ذلتت  ستتبل االنتصتتاف الق تتائية ،تتي 

 حاالت التمييز والممارسات العنصرية )رواندا(؛
مواصتتلة تعزيتتز آليتتات حصتتول أ فتتال الستتكان األصتتليين وستتكان جتتزر  136-105
 ليشتي(؛ -يق توريس عل  الخدمات االجتماعية )تيمور م 

اتخاذ تتدابير تشتريعية تكفتل استتمرار ضتمان مستاواة الشتعو  األصتلية  136-106
 ،ي الحقوق والمعاملة من أجل كفالة التماس  الو ني والوئاه االجتماعي )أنغوال(؛

ا علتت  اتختتاذ تتتدابير ،وريتتة تكفتتل حصتتول الشتتعو  األصتتلية ،تتي أستتترالي 136-107
 (؛ملديفالخدمات الصحية وخدمات التعليم و،ر  العمالة الكاملة )

مواصتتلة تعزيتتز التتتدابير الراميتتة إلتت  معالجتتة أوجتت  التفتتاوت ،تتي حصتتول  136-108
أ فال الستكان األصتليين وستكان الجتزر وأسترهم علت  الختدمات التعليميتة والصتحية 

 )إكوادور(؛
القمتتة ل تتمان حصتتول أ فتتال الشتتعو  االستتتمرار ،تتي تنفيتت  التتتدابير ال 136-109

 األصلية عل  تعليم جيد )جممورية الو الديمقرا ية الشعبية(؛
 االستمرار ،ي تنفي  إصالحات التعليم للشعو  األصلية )سلو،اكيا(؛ 136-110
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كفالتتة حصتتول نستتاء الشتتعو  األصتتلية علتت  تعلتتيم جيتتد النوعيتتة  بمتتا  136-111
 الممني )اإلمارات العربية المتحدة(؛،ي ذل  الدراسات العليا والتدريب 

تكثيف الجمتود الراميتة إلت  تعزيتز حقتوق  تعو  أستتراليا األصتلية  متن  136-112
ختتالل معالجتتة األستتبا  الكامنتتة وراء محنتتتمم عبتتر تتتو،ير ،تتر  العمالتتة ،تتي مجتتاالت 
الصتتتتحة والتعلتتتتيم واإلستتتتكان؛ ومعالجتتتتة مستتتتألة ارتفتتتتاع معتتتتدالت دختتتتولمم الستتتتجن 

 )كينيا(؛
خفتتتل معتتتدل االنفصتتتال األستتتري وستتتا الشتتتعو  األصتتتلية بستتتبب إبعتتتاد  136-113

الرضتتتتتع واأل فتتتتتال عتتتتتتن أستتتتترهم وستتتتتتجن األحتتتتتدا  والبتتتتتالغين  ضتتتتتتمن أ تتتتتياء أختتتتتترى 
 )باراغواي(؛

مواصتتتلة بتتت ل جمتتتود مت تتتا،رة متتتن أجتتتل الحفتتتا  علتتت  المويتتتة الثقا،يتتتة  136-114
 واللغوية للشعو  األصلية )اليونان(؛

لجمتتتود لحمايتتتة الثقا،تتتات الخاصتتتة للشتتتعو  األصتتتلية بتتت ل مزيتتتد متتتن ا 136-115
 وتعزيز حماية اآلثار الثقا،ية )العراق(؛

 إلغاء أحكاه الدستور التي تسما بالتمييز العنصري )االتحاد الروسي(؛ 136-116
تابيتق مبتدأ عتده التمييتز ويكفتل التمتتع اا سن قتانون  تامل ي تمن تمامت 136-117

 ع أ،راد المجتمع )جنو  أ،ريقيا(؛الكامل بجميع حقوق اإلنسان لجمي
 مواصلة تعزيز تدابير وقوانين مكا،حة التمييز الحالية )المغر (؛ 136-118
تكثيتتتف جمودهتتتا بغتتترض كفالتتتة المستتتاواة ،تتتي الحمايتتتة متتتن جميتتتع أ تتتكال  136-119

 التمييز )ترينيداد وتوباغو(؛
التتتة ستتن قتتتوانين  تتتاملة بشتتأن المستتتاواة بحيتتتف تتتو،ر ستتتبل انتصتتتاف ،ع 136-120

 وتكفل التصدي للتمييز عل  جميع األسس )صربيا(؛
تعزيتتز قتتوانين مكا،حتتة التمييتتز متتن أجتتل منتتع التمييتتز العنصتتري والتتديني  136-121

 واالجتماعي )أوقبكستان(؛
وضتتتتتع حتتتتتد لممارستتتتتات العنصتتتتترية والتمييتتتتتز العنصتتتتتري  وبخاصتتتتتة ضتتتتتد  136-122

تمويتتل الختتدمات األساستتية  الشتتعو  األصتتلية  بمتتا ،تتي ذلتت  هتتده المبتتاني واالمتنتتاع عتتن
والختتتتتدمات البلديتتتتتة ،تتتتتي مجتمعتتتتتاتمم المحليتتتتتة  علتتتتت  صتتتتتعيدي الحكومتتتتتة االتحاديتتتتتة 
والحكومتتات المحليتتة  وكتت ل  عمليتتات التعقتتيم القستتري وتبنتتي نستتاء وأ فتتال الشتتعو  

 األصلية )جممورية كوريا الشعبية الديمقرا ية(؛
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الو نيتتة المتعلقتتة بالفتتتات مواصتتلة إيتتالء اهتمتتاه ختتا  لتنفيتت  السياستتات  136-123
االجتماعيتتتتتة المممشتتتتتة أو ال تتتتتعيفة  بمتتتتتا ،تتتتتي ذلتتتتت  األ فتتتتتال الممتتتتتاجرين والستتتتتكان 

 األصليين واأل خا  ذوي اإلعاقة )نيكاراغوا(؛
تعزيز تتدابير مكا،حتة التمييتز ضتد األقليتات  وال ستيما األ تخا  ذوو  136-124

 اإلعاقة وكبار السن واألقليات الدينية )األرجنتين(؛
مواصتتلة التصتتتدي للمشتتكلة المرتباتتتة بتتالتمييز العنصتتتري وعتتده تكتتتا،ا  136-125

 السياسات التي تواجمما الشعو  األصلية )نيجيريا(؛
تنقتتتتيا القتتتتوانين والسياستتتتات متتتتن أجتتتتل االعتتتتتراف بحقتتتتوق األقليتتتتات  136-126

 وحمايتما  بما ،ي ذل  حقوق الشعو  األصلية )جممورية إيران اإلسالمية(؛
واصتتتتلة التصتتتتدي لجوانتتتتب عتتتتده المستتتتاواة التتتتتي تتتتتاثر علتتتت  حقتتتتوق م 136-127

اإلنستتتان ،تتتي مجتتتاالت الصتتتحة والتعلتتتيم والعمالتتتة والتتتدخل وتتتتتأثر بمتتتا بشتتتكل غيتتتر 
 متناسب الشعو  األصلية واألقليات األخرى )نيوقيلندا(؛

تأكيتتد التزاممتتا بتعزيتتز قيتتاه مجتمتتع  تتامل متتن ختتالل مواصتتلة دعتتم تنفيتت   136-128
وبتتراما و نيتتة لمكا،حتتة العنصتترية بمتتدف بنتتاء التماستت  االجتمتتاعي والوئتتاه استتتراتيجيات 

 المجتمعي )ناميبيا(؛
متابعتتة تعزيتتز مبادرتمتتا الراميتتة إلتت  ترستتيد التماستت  المجتمعتتي والوئتتاه  136-129

 االجتماعي )موريشيوس(؛
مواصتتلة تعزيتتز التعدديتتة الثقا،يتتة بمتتا ،تتي ذلتت  اتختتاذ تتتدابير لمكا،حتتة  136-130
ريل علتت  التمييتتز أو العنتف علتت  أستتاس العتترق أو التدين  وتعزيتتز الحتتوار التتديني التحت

 بين المجتمعات المحلية )إندونيسيا(؛
مواصتتلة دعتتم سياستتة التعتتدد الثقتتا،ي والشتتراكة واالستتتراتيجية الو نيتتة  136-131

 لمكا،حة العنصرية  بارائق تشمل سن قانون  امل بشأن المساواة )أوكرانيا(؛
لمكا،حتتتة التمييتتتز العنصتتتري وكتتتر  األجانتتتب اا تختتتاذ تتتتدابير أكثتتتر حزمتتتا 136-132

والتحامتتتتتل ضتتتتتد أ،تتتتتراد األقليتتتتتات الدينيتتتتتة والعرقيتتتتتة  بارائتتتتتق تشتتتتتمل تعزيتتتتتز التفتتتتتاهم 
 والتساما بين الثقا،ات واألعراق واألديان بصورة ،عالة )ماليزيا(؛

ستتيما  مواصتتلة ر،تتع مستتتوى التتوعي العتتاه متتن أجتتل مكا،حتتة التمييتتز  ال 136-133
 التمييز الناتا عن كر  اإلساله والخوف من اإلرها  )تايلند(؛

تنفيتتت  حمتتتالت توعيتتتة عامتتتة بغيتتتة تعزيتتتز التستتتاما واحتتتتراه التنتتتوع الثقتتتا،ي  136-134
ومكا،حتتتة التحيتتتز والصتتتور النمايتتتة والتمييتتتز والعنصتتترية وكتتتر  اإلستتتاله )اإلمتتتارات العربيتتتة 

 المتحدة(؛
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 تتاملة متتن أجتتل التستتاما وعتتده التمييتتز وستتا مواصتتلة التتترويا لحملتتة  136-135
 سكان أستراليا )نيكاراغوا(؛

حمايتتتة حقتتتوق الشتتتعو  األصتتتلية والفالحتتتين وغيتتترهم متتتن األ تتتخا   136-136
 ال ين يعملون ،ي المنا ق الريفية )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛

األجانتتتتب تعزيتتتتز تتتتتدابير مكا،حتتتتة ممارستتتتات العنصتتتترية والتمييتتتتز وكتتتتر   136-137
 والتعصب )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛

تعزيتتتز التتتتدابير الراميتتتة إلتتت  مكا،حتتتة التمييتتتز العنصتتتري  بمتتتا ،تتتي ذلتتت   136-138
مكا،حتتتتة التحتتتتريل علتتتت  التمييتتتتز أو العنتتتتف علتتتت  أستتتتس عرقيتتتتة أو إثنيتتتتة أو دينيتتتتة 

 )بوتسوانا(؛
وتعزيتتتز التعدديتتتة منتتتع الحتتتواد  ذات التتتدوا،ع الدينيتتتة ضتتتد المستتتلمين  136-139

 الثقا،ية والتساما )أذربيجان(؛
حمايتتتتة الحتتتتق ،تتتتي المعتقتتتتد التتتتديني لجميتتتتع األ تتتتخا  ،تتتتي أستتتتتراليا  136-140

 )نيجيريا(؛
مواصتتتتلة تعزيتتتتز التقتتتتده المحتتتترق ،تتتتي مجتتتتال المستتتتاواة بتتتتين الجنستتتتين  136-141

 ) اجيكستان(؛
تنفيت ها  وضع سياسات لكفالة المستاواة بتين الجنستين ،تي المجتمتع و  136-142

ودعتتم جمتتود تعزيتتز حقتتوق المتترأة وحمايتمتتا  وبخاصتتة حقتتوق المتترأة ،تتي مجتمعتتات 
 الشعو  األصلية )جنو  أ،ريقيا(؛

مواصتتلة تعزيتتز المستتاواة بتتين الجنستتين وقيتتادة تمثيتتل المتترأة ،تتي مجتتال  136-143
 الخدمات العامة )جممورية الو الديمقرا ية الشعبية(؛

الفجتتتوة ،تتتي األجتتتور بتتتين الجنستتتين وتعزيتتتز دور تنفيتتت  تتتتدابير لتقلتتتي   136-144
 المرأة ،ي مواقع القيادة ومناصب اإلدارة )المند(؛

مواصتتتتلة إدختتتتتال التتتتتتدابير ال تتتترورية لستتتتتد الفجتتتتتوة ،تتتتي األجتتتتتور بتتتتتين  136-145
 الجنسين )إسرائيل(؛

معالجتة الفجتتوات ،تتي األجتور بتتين الجنستتين وتحستين وضتتع المتترأة ،تتي  136-146
 سوق العمل )صربيا(؛

اتختتتتتتاذ تتتتتتتدابير إضتتتتتتا،ية لستتتتتتد الفجتتتتتتوة ،تتتتتتي األجتتتتتتور بتتتتتتين الجنستتتتتتين  136-147
 )سيراليون(؛

 (؛الجزائرفجوة ،ي األجور بين الجنسين )الاتخاذ تدابير لسد  136-148
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إنشتتاء آليتتات تتتتيا إمكانيتتة تقلتتي  الفجتتوة بتتين الجنستتين ،يمتتا يتعلتتق  136-149
 باألجور و،ر  سوق العمل ) يلي(؛

يتت  أنشتتاة التوعيتتة بشتتأن حقتتوق اإلنستتان وستتا أ،تتراد إنفتتاذ متابعتتة تنف 136-150
 القانون  وبخاصة حقوق المرأة والافل واألقليات والمماجرين )،يي  ناه(؛

 مواصلة الجمود الرامية إل  تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة )ميانمار(؛ 136-151
  2013تابيتتق قتتانون المستتاواة بتتين الجنستتين ،تتي أمتتاكن العمتتل لعتتاه  136-152
 بغية كفالة التكا،ا االجتماعي واالقتصادي بين الجنسين )باكستان(؛ اا وروحاا نص

تعزيتتتتتز الجمتتتتتود الراميتتتتتة إلتتتتت  مكا،حتتتتتة العنتتتتتف المنزلتتتتتي ضتتتتتد النستتتتتاء  136-153
واأل فتتتال  ال ستتتيما ،تتتي أوستتتا  المجتمعتتتات المحليتتتة للشتتتعو  األصتتتلية )الواليتتتات 

 المتحدة األمريكية(؛
تتعلتتتتق بجريمتتتتة العنتتتتف المنزلتتتتي ،تتتتي قوانينمتتتتا الو نيتتتتة  إدراج أحكتتتتاه  136-154

 واتخاذ جميع التدابير المناسبة للق اء عل  ذل  العنف )البرتغال(؛
،تتترض عقتتتو  علتتت  إستتتاءة معاملتتتة األ فتتتال  واتختتتاذ التتتتدابير الالقمتتتة  136-155

 للتحقيق ،ي استغالل ضعف النساء والبنات ذوات اإلعاقة والمعاقبة علي  ) يلي(؛
م تتتتاعفة جمودهتتتتا للحتتتتد متتتتن العنتتتتف ضتتتتد المتتتترأة والعنتتتتف المنزلتتتتي  136-156

 )أذربيجان(؛
 تكثيف الجمود لمكا،حة العنف المنزلي )بيالروس(؛ 136-157
مواصلة تعزيز التدابير المتخ ة للحد متن العنتف ضتد النستاء وأ فتالمن  136-158
 )ليبيا(؛
لعنتتتف ضتتد المتتترأة مواصتتلة التنفيتتت  الفعتتال للخاتتتة الو نيتتة للحتتتد متتن ا 136-159

  متتتتتن ختتتتتالل تمويلمتتتتتا بشتتتتتكل مستتتتتتداه ورصتتتتتدها 2022-2010والافتتتتل للفتتتتتترة 
 وتقييمما من قبل جمة مستقلة )ليتوانيا(؛

كفالتتتة التنفيتتت  الفعتتتال للخاتتتة الو نيتتتة للحتتتد متتتن العنتتتف ضتتتد المتتترأة  136-160
بحمايتتة نستتاء الستتكان األصتتليين وستتكان  ،يمتتا يتعلتتقوالافتل  وعلتت  وجتت  الخصتتو  

يق تتتتوريس  والنستتتاء ذوات الخلفيتتتات الثقا،يتتتة واللغويتتتة المتباينتتتة  والنستتتاء جتتتزر م تتت
 ذوات اإلعاقة )سنغا،ورة(؛

متابعتتة تنفيتت  الخاتتة الو نيتتة للحتتد متتن العنتتف ضتتد المتترأة والافتتل  متتع  136-161
التركيتتز بشتتتكل ختتا  علتتت  ختتدمات ومتتتوارد التتدعم المتاحتتتة للمتترأة التتتتي تعتتي  ،تتتي 

 ذوات الخلفيات الثقا،ية واللغوية المتنوعة )كرواتيا(؛ المنا ق النائية  والنساء
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التنفي  الفعال للخاة الو نيتة للحتد متن العنتف ضتد النستاء وأ فتالمن   136-162
وتعزيتتتز إجراءاتمتتتا للحتتتد متتتن العنتتتف واالعتتتتداء الجنستتتي علتتت  النستتتاء ذوات اإلعاقتتتة 

 ونساء الشعو  األصلية )الجممورية التشيكية(؛
إجتتتتتراء تحقيقتتتتتات وا،يتتتتتة ،تتتتتي حتتتتتواد  العنتتتتتف ضتتتتتد النستتتتتاء ضتتتتتمان  136-163

 واأل فال وتقديم الجناة إل  العدالة )باكستان(؛
بتتتت ل جمتتتتود قصتتتتوى لحمايتتتتة النستتتتاء ذوات اإلعاقتتتتة ونستتتتاء الشتتتتعو   136-164

 األصلية من جميع أ كال العنف والتمييز )جممورية كوريا(؛
لعقتتتا  البتتتدني ستتتحب التتتتحفا علتتت  اتفاقيتتتة حقتتتوق الافتتتل  وحظتتتر ا 136-165

 لأل فال ،ي المنزل و،ي جميع األماكن األخرى )إستونيا(؛
مواصتتلة تعزيتتز حمايتتة حقتتوق الافتتل  متتع التركيتتز علتت  أ فتتال الشتتعو   136-166

 األصلية )اليونان(؛
اتختتتاذ تتتتتدابير ،وريتتتة ل تتتتمان حصتتتول جميتتتتع األ فتتتال علتتتت  ختتتتدمات  136-167

 (؛ملديفالمستويات )صحية وتعليمية عالية الجودة عل  جميع 
مواصتتتلة تعزيتتتز إنجتتتاقات اإل تتتار التتتو ني لحمايتتتة األ فتتتال ،تتتي أستتتتراليا  136-168

 (  )المغر (؛2009-2020)
متتتتتا بتحستتتتتين ،عاليتتتتتة تتتتتتدابير حمايتتتتتة حقتتتتتوق الافتتتتتل ،تتتتتي جميتتتتتع جوان 136-169

 ) اجيكستان(؛
مواصتتتلة جمودهتتتا ،تتتي مجتتتال حمايتتتة جميتتتع األ فتتتال وحمايتتتة حقتتتوقمم  136-170

م  وتحستتتتين إمكانيتتتتة حصتتتتول األ فتتتتال ال تتتتعفاء علتتتت  ختتتتدمات الافولتتتتة ومصتتتتالحم
 )بوتان(؛

مواصتتتتلة تعزيتتتتز الجمتتتتود الراميتتتتة إلتتتت  تنظتتتتيم النستتتتل للجميتتتتع بمتتتتدف  136-171
 التشجيع عل  استخداه اإلجراءات ذات الصلة )تركيا(؛

كفالة امتثال نظاه ق اء األحدا  األستترالي إلت  المعتايير الدوليتة  بمتا  136-172
ذلتتت  ،صتتتل القاصتتترين عتتتن نظتتتاه العدالتتتة المخصتتت  للرا تتتدين وضتتتمان إعتتتادة  ،تتتي

 تأهيلمم )ليتوانيا(؛
للمعتتتايير الدوليتتتة وتعزيتتتز حمايتتتة اا إصتتتالظ نظتتتاه ق تتتاء األحتتتدا  و،قتتت 136-173

 األ فال المشاركين ،ي إجراءات جزائية )بولندا(؛
)الجمموريتتة  لزاميتتة لألحتتدا  الجتتانحيناإلإلغتتاء الحتتد األدنتت  للعقوبتتة  136-174

 التشيكية(؛
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تحستتين الظتتروف ،تتي مرا،تتق احتجتتاق الشتتبا   بارائتتق تشتتمل ضتتمان  136-175
إجتتراء تحقيتتق مستتتقل و،عتتال ،تتي جميتتع ادعتتاءات انتمتتاك حقتتوق اإلنستتان ،تتي تلتت  

 المرا،ق )الجممورية التشيكية(؛
تاتتتوير بتتتدائل لقتتتوانين األحكتتتاه اإللزاميتتتة التتتتي تفتتترض إيتتتداع األ فتتتال  136-176
 سنوات ،ي مراكز احتجاق األحدا  )الدانمرك(؛ 10ن ال يتعدى عمرهم ال ي

 إلغاء الحكم بعقوبة السجن مدى الحياة عل  األ فال )ليتوانيا(؛ 136-177
لتوصتتية لجنتتة حقتتوق اا و،قتتاا عامتت 18ر،تتع ستتن المستتاولية الجنائيتتة إلتت   136-178

 الافل )آيسلندا(؛
للجنتة حقتوق  10للتعليتق العتاه رقتم  اا ر،ع سن المستاولية الجنائيتة و،قت 136-179

 الافل )أوروغواي(؛
ستتتتن قتتتتوانين و نيتتتتة تحظتتتتر تعقتتتتيم الرا تتتتدين دون متتتتوا،قتمم  وكتتتت ل   136-180

 تعقيم األ فال )ألمانيا(؛
إنمتتاء ممارستتة التعقتتيم القستتري لأل تتخا  ذوي اإلعاقتتة ألستتبا  غيتتر  136-181

 عالجية )،رنسا(؛
اإلعاقتتتة  إال إذا أبتتتدوا متتتوا،قتمم الحتتترة حظتتتر تعقتتتيم األ تتتخا  ذوي  136-182

 والمستنيرة )إسبانيا(؛
سن قانون و نتي موحتد يحظتر تعقتيم األ فتال والرا تدين ذوي اإلعاقتة  136-183

دون الحصتتول متتتنمم علتت  موا،قتتتة مستتتبقة وحتترة ومستتتتنيرة  إال إذا كتتان هنتتتاك تمديتتتد 
 الشمالية(؛ يرلنداأخاير للحياة أو الصحة )المملكة المتحدة لبرياانيا العظم  و 

للموا،قتتتة اا حظتتتر التعقتتتيم غيتتتر العالجتتتي ألي  تتتخ  غيتتتر ماهتتتل عقليتتت 136-184
 علي  )كندا(؛

تتتتو،ير الحمايتتتة الشتتتاملة ،تتتي حالتتتة اإلعاقتتتة  متتتع إيتتتالء اهتمتتتاه ختتتا   136-185
لحقوق األ فتال  وتجنتب الممارستات الابيتة والسياستية التتي تتاثر علت  حريتة وكرامتة 

 )الكرسي الرسولي(؛ األ خا  ذوي اإلعاقة
مواصلة جمودها من أجل تنفيت  االستتراتيجية الو نيتة المتعلقتة باإلعاقتة  136-186
 عل  جميع المستويات )إسرائيل(؛ كامالا اا  تنفي 
وضتتتع إ تتتار لنظتتتاه تقتتتديم المستتتاعدة ،تتتي اتختتتاذ القتتترار ،تتتي متتتا يتصتتتل  136-187

 باأل خا  ذوي اإلعاقة )إسرائيل(؛
 التدابير المتعلقة باأل خا  ذوي اإلعاقة )ليبيا(؛تعزيز  136-188
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متابعتتتة تنفيتتت  القتتتوانين متتتن أجتتتل التصتتتدي لأل تتتكال المتعتتتددة للتمييتتتز  136-189
 عل  أساس اإلعاقة )بنما(؛

مواصتتتتلة تعزيتتتتتز ودعتتتتتم البتتتتتراما التتتتتي تتتتتتزود األ تتتتتخا  ذوي اإلعاقتتتتتة  136-190
اما بوابتتتة الحصتتتول علتتت  بالممتتتارات المناستتتبة لتتتتأمين ،تتتر  عمالتتتة مجزيتتتة  مثتتتل برنتتت

 وظائف )سنغا،ورة(؛
تعزيتتز التتتدابير الراميتتة إلتت  منتتع جميتتع أ تتكال التمييتتز وإستتاءة المعاملتتة  136-191

 أو العنف ضد األ خا  ذوي اإلعاقة )كولومبيا(؛
متتتنا األولويتتتة لمعالجتتتة مستتتألة احتجتتتاق األ تتتخا  ذوي اإلعاقتتتة غيتتتر  136-192

 اإلداري والتشريعي )كوستاريكا(؛المدانين ،ي جريمة  عل  المستويين 
تعزيتتتتتز التتتتتتدابير الراميتتتتتة إلتتتتت  تحستتتتتين ظتتتتتروف االحتجتتتتتاق  وبخاصتتتتتتة  136-193

لأل تتتتخا  ذوي اإلعاقتتتتة والشتتتتبا   عتتتتالوة علتتتت  إلغتتتتاء العقوبتتتتة البدنيتتتتة )الكرستتتتي 
 الرسولي(؛

منتتتع احتجتتتاق األ تتتخا  ذوي اإلعاقتتتة العقليتتتة إلتتت  أجتتتل غيتتتر مستتتم   136-194
 )إسبانيا(؛

اتختتتتاذ تتتتتدابير لمعالجتتتتة المستتتتائل المتعلقتتتتة بمعاملتتتتة األ تتتتخا  ذوي  136-195
اإلعاقتتتتة  بمتتتتا ،تتتتي ذلتتتت  النظتتتتر ،تتتتي تنفيتتتت  توصتتتتيات تقريتتتتر لجنتتتتة إصتتتتالظ القتتتتوانين 
األستتتتترالية بشتتتتأن المستتتتاواة والقتتتتدرة واإلعاقتتتتة ،تتتتي قتتتتوانين الكومنولتتتتف  والتوصتتتتيات 

د األ تخا  الصادرة عن تحريتات مجلتس الشتيوش بشتأن ارتفتاع مستتويات العنتف ضت
 ذوي اإلعاقة وإساءة معاملتمم ،ي األ ر الماسسية والسكنية )نيوقيلندا(؛

كفالتتة وضتتع حتتد الستتتخداه الستتجون دون مبتترر ألغتتراض التتتحكم ،تتي  136-196
 األ خا  ذوي اإلعاقة )جممورية إيران اإلسالمية(؛

تشتتكيل لجنتتة و نيتتة مستتتقلة للتحتتري ،تتي مستتألة العنتتف ضتتد األ تتخا   136-197
 اإلعاقة وإساءة معاملتمم )جممورية إيران اإلسالمية(؛ ذوي
إجتتتراء تحقيتتتق و نتتتي مستتتتقل ،تتتي حتتتاالت العنتتتف والمعاملتتتة الممينتتتة  136-198

لأل تتخا  ذوي اإلعاقتتة واأل تتخا  المصتتابين بتتأمراض عقليتتة ،تتي ماسستتات ودور 
 إيواء هاالء األ خا  )االتحاد الروسي(؛

ن جانتتتب الشتتتر ة والتحقيتتتق بشتتتكل منتتتع االستتتتخداه المفتتتر  للقتتتوة متتت 136-199
 واف ،ي جميع الشكاوى )أذربيجان(؛
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تكثيتتتف الجمتتتود متتتن أجتتتل تحستتتين األوضتتتاع ،تتتي الستتتجون  وال ستتتيما  136-200
 معالجة مشاكل االكتظا  وارتفاع معدل الو،يات وسا النزالء )أوقبكستان(؛

ضتتتمان الوصتتتتول إلتتت  العدالتتتتة للجميتتتع  بوستتتتائل تشتتتمل إلغتتتتاء قتتتتوانين  136-201
 ألحكاه اإللزامية )بوتسوانا(؛ا

اعتمتتتاد توصتتتية لجنتتتة مناه تتتة التعتتت يب بشتتتأن تنقتتتيا قتتتوانين األحكتتتاه  136-202
 اإللزامية بمدف إلغائما )النرويا(؛

مواصلة الجمود ،ي مجال تدريب السلاات المعنيتة بتاإلدارة والمعتامالت  136-203
ألصتلية وحقتوق اإلنستان ،ي الجماق الق ائي عل  الحاالت ذات التأثير علت  الشتعو  ا

الخاصة بم   الفتتة متن المجتمتع  واستتعراض حتاالت المحتجتزين متن أ،رادهتا  ال ستيما 
 األ فال والنساء  بمدف تقديم المساعدة المناسبة لمم )المكسي (؛

مواصتتلة العمتتل ،تتي  تتراكة متتع مجتمعتتات الستتكان األصتتليين وستتكان  136-204
 (؛أيرلنداأ،رادها )جزر م يق توريس  بغية خفل معدالت سجن 

تعزيز الجمود للحد متن معتدالت ستجن أ،تراد  تعو  أستتراليا األصتلية  136-205
 )أوروغواي(؛

تعتتديل قانونمتتتا االنتختتتابي بغتتترض كفالتتتة أن يكتتتون حرمتتتان أي نزيتتتل متتتن  136-206
متتع حالتتة النزيتتل وأن يابتتق اا إلتت  أستتبا  معقولتتة ومتناستتباا الحتتق ،تتي التصتتوي  مستتتند

 حالة ارتكا  أ د الجرائم خاورة )الجممورية التشيكية(؛ اإلجراء ،قا ،ي
التركيتتتز بقتتتدر متستتتاوا علتتت  إعمتتتال الحقتتتوق االقتصتتتادية واالجتماعيتتتتة  136-207

 والثقا،ية وااللتزاه ب ل  )البرتغال(؛
النظتتتر ،تتتي مستتتألة معاملتتتة الحقتتتوق االقتصتتتادية واالجتماعيتتتة والثقا،يتتتة  136-208

لمدنيتتتة والسياستتتية وبتتت ات القتتتدر متتتن االهتمتتتاه علتتت  قتتتده المستتتاواة متتتع الحقتتتوق ا
 )جنو  أ،ريقيا(؛

حمايتتة حقتتوق المستتنين واأل تتخا  ذوي اإلعاقتتة بغيتتة كفالتتة وصتتولمم  136-209
 إل  سوق العمل )أنغوال(؛

اتختتاذ تتتدابير ل تتمان حصتتول الجميتتع علتت  ختتدمات الرعايتتة الصتتحية   136-210
يعيشتتون ،تتي المنتتا ق الريفيتتة متتع إيتتالء اهتمتتاه ختتا  الحتياجتتات األ تتخا  التت ين 

 والنائية )البرتغال(؛
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تحستتتين نوعيتتتة وناتتتاق الرعايتتتة ،تتتي مرحلتتتة الافولتتتة المبكتتترة والتعلتتتيم  136-211
أل فتتتال الشتتتعو  األصتتتلية واأل فتتتال التتت ين يعيشتتتون ،تتتي منتتتا ق نائيتتتة وتتتتو،ير متتتوارد 

 مناسبة لتابيق نماذج نظاه التعليم ثنائي اللغة )جممورية مولدو،ا(؛
اعتمتتتاد خاتتتة عمتتتل و نيتتتة لتنفيتتت  المبتتتادأل التوجيميتتتة بشتتتأن األعمتتتال  136-212

 التجارية وحقوق اإلنسان )هولندا(؛
بتدء عمليتة تشتاورية متتن أجتل اعتمتاد خاتة عمتتل و نيتة بشتأن األعمتتال  136-213

 التجارية وحقوق اإلنسان )النرويا(؛
  رصتتتد تعزيتتتز اإل تتتار المعيتتتاري لحمايتتتة حقتتتوق اإلنستتتان  بمتتتا ،تتتي ذلتتت 136-214

انتماكتتات حقتتوق اإلنستتان التتتي ترتكبمتتا الشتتركات األستتترالية ،تتي أقاليممتتا و،تتي دول 
 ثالثة والتحقيق ،يما والتعويل عنما )إكوادور(؛

مواصتتلة اإلستتماه ،تتي إعمتتال الحتتق ،تتي التنميتتة علتت  الصتتعيد العتتالمي   136-215
الرستتتمية متتتع بوستتتائل تشتتتمل كفالتتتة تاتتتابق حصتتتتما الستتتنوية ،تتتي المستتتاعدة اإلنمائيتتتة 

،تتي المائتتة متتن النتتاتا المحلتتي اإلجمتتالي  0.7البتتال   اا المستتتوى المتفتتق عليتت  دوليتت
 )مصر(؛

،تي  0.7إل   0.33ر،ع حصتما ،ي المساعدة اإلنمائية الرسمية من نسبة  136-216
 المائة من الناتا المحلي اإلجمالي )سيراليون(؛

ر،تتتتع المستتتتاعدة  اعتمتتتتاد خار تتتتة  ريتتتتق واضتتتتحة للوصتتتتول إلتتتت  هتتتتدف 136-217
 ،ي المائة من الدخل القومي اإلجمالي )بنغالدي (؛ 0.7اإلنمائية الرسمية إل  

تعزيتتز التعتتاون الثنتتائي متتع البلتتدان األختترى ،تتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان   136-218
 وبخاصة من خالل الحوار والمساعدة التقنية )،يي  ناه(؛

لتتما تتتت  متتتتع اا ة و نيتتتتإعتتتتادة النظتتتتر ،تتتتي مستتتتاهمتما المعتزمتتتتة المحتتتتدد 136-219
التتتنماا العادلتتتة التتتتي تتختتت ها البلتتتدان الصتتتناعية األختتترى  بحيتتتف تكتتتون متستتتقة متتتع 
مقت تتيات تمتتتع ستتكانما الكامتتل بحقتتوق اإلنستتان  وكتت ل  ستتكان البلتتدان المجتتاورة 

 )،يجي(؛
،تتتتتا مجتتتتاالت الشتتتتراكة القانونيتتتتة للجميتتتتع بغتتتتل النظتتتتر عتتتتن متتتتيلمم  136-220

 ية )آيسلندا(؛الجنسي أو هويتمم الجنسان
كفالتتة اتستتاق تشتتريعات الواليتتات متتع قتتانون التمييتتز الجنستتاني المعتتدل  136-221
 )إسرائيل(؛ 1984لعاه 
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باريقتتة ت تتمن المستتاواة التامتتة ،تتي  1961تنقتتيا قتتانون التتزواج لعتتاه  136-222
 إ ار ماسسة الزواج المدنية )هولندا(؛

 )إسبانيا(؛االعتراف بزواج المثليين بموجب القانون  136-223
تعديل قانون الزواج االتحادي بحيتف يتتيا إمكانيتة قواج المثليتين  عتن  136-224

 ريتتتتق تغييتتتتر تعريتتتتف التتتتزواج واالعتتتتتراف الكامتتتتل بعقتتتتود قواج المثليتتتتين المبرمتتتتة ،تتتتي 
 الخارج )السويد(؛

تتتتتتتو،ير الحمايتتتتتتة لجميتتتتتتع أ،تتتتتتراد األستتتتتترة باعتبارهتتتتتتا الوحتتتتتتدة الابيعيتتتتتتة  136-225
 لمجتمع )مصر(؛واألساسية لبناء ا

استتتتعراض متتتدى وناتتتاق القتتتوانين التتتتي تحكتتتم أنشتتتاة المراقبتتتة الستتترية  136-226
والحد بقدر معقتول متن الصتالحيات والستلاات التقديريتة الممنوحتة للميتتات المعنيتة 

 ،ي ه ا الصدد )المند(؛
اتختتتتتاذ تتتتتتدابير ملموستتتتتة ل تتتتتمان اتستتتتتاق أي تتتتتتدخل ،تتتتتي الحتتتتتق ،تتتتتي  136-227

شرعية والتناستب وال ترورة  بغتل النظتر عتن جنستية األ،تراد الخصوصية مع مبادأل ال
 المتأثرين بالتدخل أو مكان وجودهم )البراقيل(؛

كفالتتة عتتده تجريتتد رعاياهتتا متتن الجنستتية إال ،تتي ظتتروف استتتثنائية و،تتي  136-228
 إ ار إجراء قانوني محدد )،رنسا(؛

 كستان(؛مواصلة تعزيز الجمود المب ولة لمكا،حة اإلرها  ) اجي 136-229
تحستتين التنستتيق بشتتأن االتجتتار بالبشتتر  ورصتتد تنفيتت  قتتوانين مكا،حتتة  136-230

االتجتتار  وضتتمان حمايتتة حقتتوق ال تتحايا  بمتتا ،تتي ذلتت  الحتتق ،تتي االنتصتتاف و،تتي 
 الحصول عل  الدعم االقتصادي واالجتماعي )ليتوانيا(؛

تحتتاد وضتع خاتتة و نيتتة لمكا،حتتة االتجتتار بالبشتتر وحمايتتة ضتتحايا  )اال 136-231
 الروسي(؛

النظتتتتر ،تتتتي وضتتتتع استتتتتراتيجية و نيتتتتة وإقليميتتتتة لمنتتتتع االتجتتتتار بالبشتتتتر  136-232
 ومواصلة تعزيز النما القائم عل  حقوق اإلنسان تجا  ضحايا االتجار )سلو،اكيا(؛

مواصتتتلة اتختتتاذ تتتتدابير  تتتاملة لمكا،حتتتة االتجتتتار بالبشتتتر بصتتتورة ،عالتتتة  136-233
 المرتباة ب  )الصين(؛ والق اء عل  ظاهرة الرق المعاصرة

توستتتتيع ناتتتتاق دعتتتتم مبتتتتادرات التثقيتتتتف والتتتتتدريب ،تتتتي مجتتتتال حقتتتتوق  136-234
 اإلنسان وبخاصة لمساولي إنفاذ القانون المعنيين بمسائل المجرة )الفلبين(؛
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كفالتتة حصتتتول جميتتتع األ فتتتال الممتتتاجرين  بغتتتل النظتتتر عتتتن وضتتتعمم   136-235
لأل فتتال اا حية بشتترو  مماثلتتة تمامتتكممتتاجرين  علتت  ختتدمات التعلتتيم والرعايتتة الصتت

 األستراليين )البرتغال(؛
حمايتتة حقتتوق الممتتاجرين والق تتاء علتت  المعاملتتة غيتتر العادلتتة للعمتتال  136-236

 المماجرين  وكفالة اندماجمم ،ي المجتمع )باكستان(؛
النظتتر ،تتي مستتألة استتتعراض سياستتاتما الحاليتتة المتعلقتتة بتتالمجرة والتتتي  136-237

ن تتماه إلتت  االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتال الممتتاجرين تحتتول دون اال
 وأ،راد أسرهم )الفلبين(؛

لالتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتع اا اتخاذ تدابير آمنة مناسبة  و،قت 136-238
العمتتتال الممتتتاجرين وأ،تتتراد أستتترهم  تجتتتا  الممتتتاجرين التتت ين يحتتتاولون الوصتتتول إلتتت  

 نيا(؛الحدود األسترالية )ألبا
اتختتتتتاذ خاتتتتتوات مناستتتتتبة لتعزيتتتتتز حقتتتتتوق  تتتتتالبي اللجتتتتتوء والالجتتتتتتين  136-239

 والمماجرين وحمايتما )المند(؛
مواصتتلة تعزيتتز  تترو  الستتالمة وظتتروف المعيشتتة للممتتاجرين والالجتتتين  136-240

 و البي اللجوء ال ين يصلون إل  أستراليا )اليونان(؛
اإلنستتتان وغيرهتتتا متتتن المنظمتتتات التعتتتاون الوثيتتتق متتتع مفوضتتتية حقتتتوق  136-241

ذات الصتلة بغترض تتتو،ير مزيتد متتن الحمايتة المناستتبة والعتالج الستتليم لاتالبي اللجتتوء 
 والالجتين )جممورية كوريا(؛

مراعتتتتاة إضتتتتفاء مزيتتتتد متتتتن المرونتتتتة علتتتت  سياستتتتاتما المتعلقتتتتة بتتتتالمجرة  136-242
 والالجتين )بيرو(؛والشاون اإلنسانية  بمدف قيادة إمكانية استقبال المماجرين 

للمعتتايير اا تحستتين ظتتروف استتتقبال واحتجتتاق الالجتتتين والممتتاجرين و،قتت 136-243
 الدولية )أوقبكستان(؛

مناستتتب معاملتتتة جميتتتع الالجتتتتين والممتتتاجرين و تتتالبي اللجتتتوء بشتتتكل  136-244
ستترالية  بغيتة كفالتة حقتوق اإلنستان الخاصتة بمتم علت  عند وصولمم إلت  الشتوا ا األ

 )الصين(؛ نحو ،عال
استتتتتعراض قتتتتوانين وسياستتتتات المجتتتترة وكفالتتتتة االمتثتتتتال إلتتتت  التزاماتمتتتتا  136-245

 بحقوق األ فال )،يجي(؛ ،يما يتعلقالدولية  ال سيما 
استتتتتعراض سياستتتتات المجتتتترة الحاليتتتتة بغتتتترض تعزيتتتتز حقتتتتوق الالجتتتتتين  136-246

 و البي اللجوء )إيااليا(؛
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 ء عل  حقوقمم )باكستان(؛كفالة حصول الالجتين/ البي اللجو  136-247
 (؛ملديفكفالة تو،ير الحماية لجميع أ فال  البي اللجوء ) 136-248
مواصتتتتلة احتتتتتراه حقتتتتوق  تتتتالبي اللجتتتتوء والالجتتتتتين علتتتت  التتتترغم متتتتن  136-249

 الصعوبات )جيبوتي(؛
 استعراض القوانين المتعلقة بالمجرة ومركز الالجتين )المكسي (؛ 136-250
ممكتن لكفالتة تمتتع  تالبي اللجتوء بحقتوق اإلنستان متع ب ل كتل جمتد  136-251

 مراعاة التزاماتما الدولية )الكرسي الرسولي(؛
اا كفالتتتتتة معالجتتتتتة المستتتتتائل المتعلقتتتتتة باتتتتتالبي اللجتتتتتوء والالجتتتتتتين و،قتتتتت 136-252

لمبتتادأل عمليتتة بتتالي  وبمتتا يتستتق متتع التزامتتات أستتتراليا األختترى ،تتي مجتتالي حقتتوق 
 )إندونيسيا(؛اإلنسان والشاون اإلنسانية 

بمستائل  ،يمتا يتعلتقكفالة ارتقاء أستراليا إل  مستتوى التزاماتمتا الدوليتة  136-253
  البي اللجوء والالجتين )رواندا(؛

االستتتتتتمرار ،تتتتتي كفالتتتتتة الشتتتتتفا،ية والمستتتتتاءلة ،تتتتتي جميتتتتتع اإلجتتتتتراءات  136-254
 المتعلقة بمعاملتما لالجتين و البي اللجوء )اليابان(؛

احتجتتتتتتتاق أي  فتتتتتتتل علتتتتتتت  أستتتتتتتاس وضتتتتتتتع  كممتتتتتتتاجر ضتتتتتتتمان عتتتتتتتده  136-255
 (؛لكسمبرغ)

إختتتتراج األ فتتتتال وأستتتترهم وغيتتتتترهم متتتتن األ،تتتتراد المعرضتتتتين للخاتتتتتر   136-256
وبخاصتتتتة ضتتتتحايا التعتتتت يب والصتتتتدمات النفستتتتية  متتتتن مراكتتتتز احتجتتتتاق الممتتتتاجرين 

 )ألمانيا(؛
 وقف احتجاق األ فال ،ي مراكز احتجاق المماجرين )ملديف(؛ 136-257
ضتتع حتتد ،تتوري الحتجتتاق أ فتتال الممتتاجرين اإللزامتتي وضتتمان احتتتراه و  136-258

 المصالا الف ل  لأل فال )سلو،ينيا(؛
،يمتتتا وضتتتع حلتتتول بديلتتتة الحتجتتتاق  تتتالبي اللجتتتوء اإللزامتتتي  ال ستتتيما  136-259
 باأل فال )،رنسا(؛ يتعلق
إلغتتتاء األحكتتتاه التتتتتي تفتتترض االحتجتتتاق اإللزامتتتتي لمتتتن يتتتدخلون البلتتتتد  136-260
 غير قانونية )غواتيماال(؛ باريقة
وقتتتتتتف االحتجتتتتتتاق اإللزامتتتتتتي أل فتتتتتتال  تتتتتتالبي اللجتتتتتتوء بشتتتتتتكل ،تتتتتتوري  136-261

 (؛ملديف)
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إلغتتتتتاء األحكتتتتتاه التتتتتتي تفتتتتترض االحتجتتتتتاق اإللزامتتتتتي لأل تتتتتخا  التتتتت ين  136-262
 يدخلون إقليمما بشكل غير قانوني )بنغالدي (؛

غيتتر المتتأذون  وضتتع حتتد لسياستتة االحتجتتاق اإللزامتتي لجميتتع الوا،تتدين 136-263
لمتتتتم  وضتتتتمان تابيتتتتق االحتجتتتتاق ،قتتتتا كمتتتتالذ أخيتتتتر  ووضتتتتع حتتتتدود قمنيتتتتة قانونيتتتتة 
لالحتجتتتاق  وكفالتتتة الحصتتتول علتتت  ستتتبل إنصتتتاف ق تتتائية ،عالتتتة متتتن أجتتتل استتتتعراض 

 ضرورة االحتجاق )سلو،ينيا(؛
استتتتتعراض سياستتتتاتما الو نيتتتتة المتعلقتتتتة بتتتتالمجرة واللجتتتتوء بغيتتتتة كفالتتتتة  136-264

قيتتة مناه تتة التعتت يب واتفاقيتتة حقتتوق الافتتل  وبخاصتتة ،يمتتا يتعلتتق اتستتاقما متتع اتفا
 بظروف االحتجاق )هندوراس(؛

ضتتتتتمان امتثتتتتتال ظتتتتتروف االحتجتتتتتاق إلتتتتت  القواعتتتتتد والمعتتتتتايير الدوليتتتتتة   136-265
 وبخاصة ظروف احتجاق المماجرين و البي اللجوء )رواندا(؛

ضتد الالجتتين  بمتا اتخاذ تتدابير عمليتة لوقتف إستاءة المعاملتة والعنتف  136-266
،تتي ذلتت  العنتتف الجنستتي علتت  يتتد المستتاولين ،تتي مراكتتز االحتجتتاق )جمموريتتة كوريتتا 

 الشعبية الديمقرا ية(؛
الستتتماظ لمنظمتتتات حقتتتوق اإلنستتتان بالوصتتتول غيتتتر المشتتترو  إلتتت  مراكتتتز  136-267

 لديف(؛ماالحتجاق )
الممتتاجرين الستتماظ بوصتتول المتتراقبين المستتتقلين إلتت  مراكتتز احتجتتاق  136-268

 التي ،ي خارج إقليم أستراليا )إسبانيا(؛
كفالة االمتثال الكامل إل  التزاماتمتا الدوليتة ،يمتا يتعلتق بحقتوق  تالبي  136-269

اللجتتتوء والالجتتتتين متتتن ختتتالل اإلستتتراع ،تتتي تجميتتتز  لبتتتاتمم المقدمتتتة إلتتت  المراكتتتز 
 المختلفة )غانا(؛

فاقيتة المتعلقتة بوضتع الالجتتين  لالتاا كفالة معالجة  لبتات اللجتوء و،قت 136-270
وأن يستتتخده االحتجتتاق عنتتد ال تترورة ،قتتا وألقتتل ،تتترة  وضتتمان اإل تتراف الق تتائي 

 عل  حاالت االحتجاق )النرويا(؛
التأكتتد متتن امتثتتال التتتدابير المتعلقتتة باتتالبي اللجتتوء بشتتكل كامتتل إلتت   136-271

لتت  مبتدأ عتده اإلعتتادة التزاماتمتا بموجتب القتتانون التدولي وحقتوق اإلنستتان  بمتا ،تي ذ
 القسرية  وأال يستخده االحتجاق إال عند ال رورة القصوى وألقصر ،ترة )السويد(؛

عتتتتتتده احتجتتتتتتاق الممتتتتتتاجرين واأل تتتتتتخا  اآلختتتتتترين إال ،تتتتتتي حتتتتتتاالت  136-272
االحتجتتاق متتدة ستتتة أ تتمر  وأن تتستتق ظتتروف االحتجتتاق  استتتثنائية  وكفالتتة أال يتجتتاوق
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حقتتتوق اإلنستتان  علتتت  النحتتتو الموصتت  بتتت  متتتن قبتتتل  متتع المعتتتايير الدوليتتتة ،تتي مجتتتال
 )سويسرا(؛

استعراض قوانين المجترة االتحاديتة الجديتدة بحيتف تاخت  ،تي االعتبتار  136-273
الجوانتتتب اإلنستتتانية الحتمتتتاالت  تتترد المتتتوا نين األجانتتتب التتت ين يحملتتتون تأ تتتيرات 

تمم بالبلتد إقامة دائمة  وبخاصة من ال يتحدثون لغة بلتدهم األصتلي أو انقاعت  صتال
 )إيااليا(؛

كفالتتتة حصتتتول  تتتالبي اللجتتتوء علتتت  المستتتاعدة القانونيتتتة أثنتتتاء معالجتتتة  136-274
 لبتتتتاتمم  واعتمتتتتاد تتتتتدابير  باال تتتتتراك متتتتع بلتتتتدان أختتتترى  متتتتن أجتتتتل كفالتتتتة امتثتتتتال 

متتع  ااألوضتتاع ،تتي مراكتتز المعالجتتة التتتي توجتتد ،تتي بلتتدان لتتديما اتفاقتتات متتع أستتترالي
 دولية )أوروغواي(؛القوانين والمعايير ال

رصتتد معالجتتة  لبتتات الالجتتتين و تتالبي اللجتتوء ،تتي المراكتتز الخارجيتتة  136-275
 عن كثب ل مان احتراه حقوق اإلنسان )الواليات المتحدة األمريكية(؛

إغتتتتالق مركتتتتزي االحتجتتتتاق ،تتتتي نتتتتاورو وجزيتتتترة متتتتانوس بشتتتتكل ،تتتتوري  136-276
 (؛ملديف)

الحاليتتة لمعالجتتة الالبتتات ،تتي الختتارج و،تتي إعتتادة النظتتر ،تتي الترتيبتتات  136-277
سياستتة االحتجتتاق اإللزامتتي لالجتتتين وعتتديمي الجنستتية والممتتاجرين  واستتتيفاء جميتتع 
التزامتتتات حقتتتوق اإلنستتتان تجتتتا  الالجتتتتين وعتتتديمي الجنستتتية والممتتتاجرين  بمتتتا ،تتتي 

 ذل  مبدأ عده اإلعادة القسرية )كينيا(؛
تجتتتتاق اإللزامتتتتي ومعتتتتالا الالبتتتتات ،تتتتي إلغتتتتاء سياستتتتاتما المتعلقتتتتة باالح 136-278

 الخارج عل  نحو يتسق مع تاريخما كبلد إلعادة التو ين )البراقيل(؛
 (؛لكسمبرغإيقاف معالجة  لبات اللجوء ،ي الخارج ) 136-279
كفالتتة معالجتتة حتتاالت جميتتع  تتالبي اللجتتوء والالجتتتين التت ين يصتتلون  136-280

ة وصتتولمم إليتت   وكفالتتة امتثتتال األوضتتاع إلتت  أستتتراليا ،تتي البلتتد بغتتل النظتتر عتتن  ريقتت
 ،ي مراكز المعالجة الخارجية إل  القوانين والمعايير الدولية )سلو،ينيا(؛

إعتتتتادة النظتتتتر ،تتتتي سياستتتتة معالجتتتتة حتتتتاالت  تتتتالبي اللجتتتتوء ،تتتتي نتتتتاورو  136-281
وجزيتترة متتانوس  و،تتي كيفيتتة تنفيتت  مشتتروع تعتتديل قتتانون ستتلاات المجتترة والستتلاات 

 التنفي  الدقيق لاللتزاه الدولي بعده اإلعادة القسرية )ألمانيا(؛ البحرية  وكفالة
ضتتمان االحتتتراه الكامتتل اللتزامتتات عتتده اإلعتتادة القستترية ،يمتتا يتعلتتق  136-282

 بجميع  البي اللجوء )سلو،ينيا(؛
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االحتتتتراه الكامتتتل لمبتتتدأ عتتتده اإلعتتتادة القستتترية المنصتتتو  عليتتت  ،تتتي  136-283
 لالجتين )سويسرا(؛االتفاقية المتعلقة بوضع ا

اعتمتتتاد التتتتدابير الالقمتتتة لوضتتتع حتتتد لممارستتتة اعتتتتراض  ريتتتق  تتتالبي  136-284
للقتتتانون التتتدولي لالجتتتتين والقتتتانون التتتدولي اا اللجتتتوء وإعتتتادتمم متتتن حيتتتف أتتتتوا  و،قتتت

 لحقوق اإلنسان )األرجنتين(؛
وضتتع حتتد لممارستتة صتتد القتتوار  التتتي تقتتل الممتتاجرين وإعادتمتتا إلتت   136-285
 البحار )إسبانيا(؛ أعالي
احتتتراه التزاممتتا بعتتده إعتتادة الممتتاجرين التت ين يتتتم تتتوقيفمم ،تتي الميتتا   136-286

 للقانون الدولي واألعراف الدولية )غواتيماال(؛اا الدولية  و،ق
للقتتتانون التتتدولي  وإلغتتتاء اا تتتتو،ير الحمايتتتة الكاملتتتة لاتتتالبي اللجتتتوء و،قتتت 136-287

 عادتما إل  البحر )نيجيريا(؛ممارسة صد قوار   البي اللجوء وإ
وقتتتتتتف ممارستتتتتتت  اعتتتتتتتراض القتتتتتتوار  التتتتتتتي تصتتتتتتل حتتتتتتدودها وصتتتتتتدها  136-288

 )بنغالدي (؛
،تتي اعتمتتاد مدونتتة قواعتتد الستتلوك ،تتي معاملتتة حتتاالت  تتالبي اا الم تتي قتتدم 136-289

اللجتتتوء وتنفيتتت ها  ووقتتتف ممارستتتة اعتتتتراض قتتتوار   تتتالبي اللجتتتوء وصتتتدها إلتتت  الميتتتا  
 ألحكاه القانون الدولي والمعايير الدولية )البحرين(؛اا التدابير و،قالدولية  وتنفي  

بمعاملتة  تالبي  ،يمتا يتعلتقغرس نما  فاف قائم عل  حقوق اإلنستان  136-290
 اللجوء بعد وصولمم  بما ،ي ذل  وقف إحالتمم إل  بلدان أخرى )تركيا(.

التقريتتر موقتتف الدولتتة تعكتتس جميتتع االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة ،تتي هتت ا  -137
)التتتدول( التتتتي قتتتدمتما و/أو الدولتتتة قيتتتد االستتتتعراض؛ وال ينبغتتتي أن تفستتتر علتتت  أنمتتتا حظيتتت  

 بتأييد الفريق العامل بأكمل .
  

 التعمدات وااللتزامات الاوعية -ثالثاا  
 

تعــــرب  كومــــة أســــ اليا عــــن التزامهــــا بــــاجراء اســــتفتاء علــــو مســــجملة العــــ اش بالســــكا   -138
وســكا  جــزر موــيق تــوري  األســ الين   الدســتور األســ اق خــالل فــ ة انعقــاد ال ملــا   األصــلين

املقبلــة. وســتحلرم احلكومــة مشــاورات علــو الصــعيد الــوط  بغيــة ضــما  مشــارلة ايــع األســ الينو 
 وأاصة السكا  األصلين وسكا  جزر مويق توري و   هذا احلوار الوط  ا ا .

ألـــف لجـــل مـــن الفـــارين   وجـــث النزاعـــات القائمـــة    12ليا باعـــادة تـــوطن وتلتـــز  أســـ ا -139
ألـــف  240أللثـــر مـــن اا ا مهوريـــة العربيـــة الســـورية والعـــرا . وســـتقد  أســـ اليا الـــدعم اإلنســـا  أيوـــ
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 ــملم مــن الســورين والعــراقين الــذين أجــ وا علــو الفــرار مــن منــاز م أو التمــاف اللحلــوء   البلــدا  
 اجملاورة.
وتعــــرب  كومــــة أســــ اليا عــــن التزامهــــا بالتصــــدم مبفــــة العنــــف املنــــزق. وستســــتملد   زمــــة  -140

و 2015أيلول/ســــبتم   24مليــــو  دولرو والــــب أعلــــن عنهــــا    100التــــدابري الــــب تبلــــغ تكلفتهــــا 
بـالعنف. ومـن  ـجم   فيمـا يتعلـقلتوفري  بكة أمـا  للنسـاء واألطفـال املعرضـن ملعـدلت نـاطر عاليـة 

ه التدابري أ  تعـزز تـوافر الـدعم واخلـدمات بصـورة مبا ـرةو وأ  تسـملر التكنولوجيـات املبتكـرة مـن هذ
أجـــل لفالـــة ســـالمة النســـاءو وتـــوفر املـــوارد للتثقيـــف مـــن أجـــل املســـاعدة   تغيـــري مواقـــف اجملتمعـــات 

ددة مليـــــو  دولر لتنفيـــــذ تـــــدابري  ـــــ 21احملليـــــة  يـــــال العنـــــف وإســـــاءة املعاملـــــة. وتتوـــــمن احلزمـــــة 
 ملساعدة النساء    تمعات الشعوب األصلية.

وتعــرب أســ اليا عــن التزامهــا بتحســن طريقــة معاملــة نظــا  العدالــة ا نائيــة لس ــملاص  وم  -141
اإلعاقة اإلدراليـة الـب تفقـدهم أهليـة املشـارلة   اإلجـراءات القوـائية أو تسـقط عـنهم ا ـر  بسـبب 

  احلكومـة ببـذل جهـد علـو الصـعيد الـوط  مـن أجـل زليـل ضعف مدارلهم. و   لل اإلطارو تلتـز 
 البيانات املتا ة وتطوير موارد ألفول املمارسات   النظا  القوائي.

وتلتـــز  أســـ اليا با ـــا  خطـــوات إضـــافية لتـــدعيم الـــدعوة إىل إلغـــاء عقوبـــة اإلعـــدا    ايـــع  -142
 اا.اها ال ملا  واعتمدت ملخر أقاء العامل. وستس  د    لل بنتائد التحريات الب أجر 

وتعـــرب أســــ اليا عــــن التزامهــــا بتعزيــــز  قــــو  املســـنن ومحايتهــــا علــــو الصــــعيد الــــدوقو مــــن  -143
خالل تقدمي النما ج والـدعوة إىل زسـن اسـتملدا   ليـات األمـم املتحـدة القائمـة لإلبـالأ عـن  الـة 

  ايــع  "ايــا أســ اليا املســننرع" قــو  اإلنســا . وتلتــز  أســ اليا بتملصــيم فصــل مكــرف حلقــو  
تقــارير معاهــدات  قــو  اإلنســا  وتقــارير الســتعراض الــدورم الشــامل. وستســعو أســ اليا إىل لفالــة 
الهتما  وقو  املسنن   قرارات األمـم املتحـدة وتشـحليع املقـررين اخلاصـن احلـالين علـو النظـر   

بـري املسـتقل املعـ  بتمتـع املسـنن  ميـع اخل  وثيـق مـع تنفيذ مها  وليـا م املتعلقـة باملسـننو   تعـاو 
  قو  اإلنسا .

وستواصـــل أســـ اليا ا ـــا  خطـــوات إللـــاء التمييـــز  ـــري القـــانو  علـــو أســـاف امليـــل ا نســـي  -144
املمنو ـــة لوليــــات  الســــتثناءاتوا ويـــة ا نســـانية ومحــــل صـــفات ا نســــن. وتلتـــز  احلكومــــة بالغـــاء 

وأقاليم أس اليا من تنفيـذ القـوانن الوطنيـة املتعلقـة سكافحـة التمييـز. وسـيبدأ نفـا  هـذا اللتـزا  اعتبـارا 
   .2016 وز/يوليث  31من 
وتعـــرب أســـ اليا عـــن التزامهـــا بـــدعم  قـــو  اإلنســـا  ومحايتهـــا وتعزيزهـــا مـــن خـــالل برنا هـــا  -145

عزيـــز الزدهـــار واحلـــد مـــن الفقـــر وتـــدعيم الســـتقرار. وتر ـــب باعتمـــاد للمعونـــة اخلارجيـــةو عـــن طريـــق ت
و وتللــد التزامهــا بــدفعها إىل األمــا . وتعــرب احلكومــة عــن التزامهــا 2030خطــة التنميــة املســتدامة لعــا  

و بغيـــة تعزيـــز التنميـــة الشـــاملة 2020-2015ائيـــة مـــن أجـــل ا ميـــع للفـــ ة بتطبيـــق اســـ اتيحليتها اإلر
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و 2019-2015إلعاقـــةو واســـ اتيحليتها الدوليـــة املتعلقـــة بالشـــعوب األصـــلية للفـــ ة لس ـــملاص  وم ا
 من أجل تعزيز مصاحل الشعوب األصلية   أس اليا وعلو الصعيد العاملي.

تعـــرب احلكومـــة عـــن التزامهـــا بالعمـــل مـــع اللحلنـــة األســـ الية حلقـــو  اإلنســـا و مـــن  ااووأخـــري  -146
إىل توصــيات اا كــن الوصــول إليهــا  ــدش رصــد التقــد  احملــرز قياســأجــل تطــوير عمليــة رقابيــة عامــة و 

الســتعراض الــدورم الشــامل. وسيشــمل  لــل صــدور بيــا  دورم باســم احلكومــة عــن التقــد  احملــرز 
بتعيــن  ليــة وطنيــة دائمــة لتعزيــز مشــارلة ا ميــع اا بالقيــاف إىل تلــل التوصــيات. وســتقو  أســ اليا أيوــ

   د  إىل األمم املتحدة عن  الة  قو  اإلنسا .  إعداد التقارير الب تق
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