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ز 3-85ز 2-85ز 1-85 التصأأأأديق  لأأأأد المعاتأأأأدا   التوصأأأأالا   -أوالا  
ز 10-85ز 9-85ز 8-85ز 7-85ز 6-85ز 5-85ز 85-4
ز 16-85ز 15-85ز 14-85ز 13-85ز 12-85ز 85-11
 (20-85ز 19-85ز 18-85ز 85-17
تؤيددد ومومدددة  ددداورو التوتدددياع بالتصدددديأل عسدددحل الصدددمون األساسدددية  قدددو  ا   دددا    -١

 إليها مبشدورة الرريدأل العامدل املعدي وسوف تعد اسرتاتيجياع لستصديأل عسحل املعاهداع واال ضمام
داع مدع أهنا ستجري مشاوراع وتضع برامج عن املعاه تمررباملعاهداع ودعمه. وتود  اورو أ  

 التصديأل. غرضقبل اختاذ تدابري ب أتحاب املصسحة املعنينياجملتمعاع احملسية و 

 (21-85 التوصالة  المسا دة في مجال بناء القدرا  -ثانالاا  
 دداورو وتسقدد  وددا اع  الدددعم ا  ددال بنددا  القدددراع مددن املمتدد  ا قسيمدد  التم دد   -٢

ملنطقة احمليط اهلادئ التابع لسمروضدية ال دامية  قدو  ا   دا . وستواتدل التمداع امل داعدة مدن 
وكددداالع األمدددم املتحددددة والشدددركا  ا قسيميدددني مدددن أجدددل تنريدددذ التااما دددا املتعسقدددة  قدددو  ا   دددا  

 وإعماهلا.

ز 22-85مرا عأأأة التشأأأريعا ز وتأأأدابالر السالاسأأأة العامأأأة  التوصأأأالا    -ثاا ثال 
 ( 50-85ز 49-85ز 26-85ز 85-24
تستام ومومة  اورو بإدراج املعاهداع اليت تدق  عسيهدا ا قوا ينهدا الوينيدة  وال سديما  -٣

وقددو  اتراقيددة وقددو  الطرددل  واتراقيددة القضددا  عسددحل مجيددع أدددمال التمييددا ضددد املددرأة  واتراقيددة 
املماتددد  ا موميدددة املعنيدددة و  األدددد او ذوي ا عاقدددة. لدددذا  تتعددداو  ومومدددة  ددداورو مدددع ا داراع

عسدددددحل إدراج املبدددددادئ الدددددواردة ا املعاهدددددداع املصدددددد  عسيهدددددا ا ال ياسددددداع والقدددددوا ني الوينيدددددة. 
ويضدداف إىل ذلدد  أ  ا مومددة تتعدداو  مددع دددركائها ا قسيميددني عسددحل سددن  تشددريعاع عددن العندد  

سدن  تشدريع عدن ا عاقدة بشدن  مدع منممداع إقسيميدة ودوليدة اً واليد تتباود  قائمة بذا ا. و املنايل
 قائم بذاته.

 (27-85الفريق العامل المعني بالمعاتدا   التوصالة   -رابعاا  
املعددي باملعاهددداع مدددن  الرريددأل العامددلاً تؤيددد ومومددة  دداورو هددذه التوتددية وتددددعم واليدد -٤

اخلارجيدة والتجدارة. ويت دتعمل الددعم املدايل  مديريدة الشدؤو ة ا ددود  و العدل ومراقب مديريةخالل 
 ا م ا دة عمل الرريأل العامل املعي باملعاهداع.اً والبشري من وزارتني اثنتني والي
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ز 29-85ز 28-85المؤسسة الوطنالأة لحقأوق اإلنسأان  التوصأالا    -خامساا  
85-30) 
مدددع ددددركا  إقسيميدددني ودوليدددني ا اً   واليدددوتتباوددد اعتؤيدددد ومومدددة  ددداورو هدددذه التوتدددي -٥

توق د  النمدوذج أو املؤس دة ي   سدوفإىل ذلد  وبا ضداةة إ شا  مؤس ة وينية  قو  ا   ا .
ة  مبدا ةيهدا حعسحل  تائج مناقشاتنا مدع اجملتمعداع احملسيدة والشدركا  املعنيدني واصهداع تداوبة املصدس

 . ومددن الشددركا  الددذين٢0١6الربددع الينددا  مددن عددام ا اً ا مومددة. ومددن املتوقددع أ  يبدددأ ذلدد  ر يدد
أثندددا  إ شدددا  املؤس دددة الوينيدددة  قدددو  ا   دددا   عسدددحل سدددبيل امليندددال ال ا صدددر   جدددرد حتديددددهم

املروضدددية ال دددامية  قدددو  ا   دددا   ومنتددددد ئسددديا واحملددديط اهلدددادئ  وأما دددة منتددددد جدددار احملددديط 
 اهلادئ  وأما ة مجاعة احمليط اهلادئ.

ز 37-85ز 36-85وق المأأأأأرأة والعنأأأأأ) المنللأأأأأي  التوصأأأأأالا   حقأأأأأ -سادساا  
ز 43-85ز 42-85ز 41-85ز 40-85ز 39-85ز و85-38
 (45-85ز 85-44
املمتد  املتعدد د  بالشدراكة مدعاً  أكمسد  مدؤخر قدد   و اعتؤيد ومومة  اورو هذه التوتي -6

 العمدل عن "متر   الن دا  عسدحلاً دام أسبوعاً األقطار التابع لرب امج األمم املتحدة ا منائ   اجتماع
 وامل تقبسية.اً الربملا " قصد تشجيع املايد من الن ا  عسحل الرتدح لال ت اباع القادمة قريب

دؤو  املرأة وأما ة مجاعة احمليط اهلادئ مشاوراع بشدن  وضدع تشدريع  إدارةاً وتعقد والي -٧
ا داراع منممدددداع اجملتمددددع املددددد  و  قددددائم بذاتدددده عددددن العندددد  املنددددايل. وعتقدددددع املشدددداوراع مددددع

 ا مومية املعنية خبصوو التشريع القائم بذاته عن العن  املنايل.
إىل ما تقدَّم وجدود خطدة عمدل لن دا   داورو  ددف إىل حت دني يدروف معيشدة  ويضاف -٨

رمد  إىل حت دني يدروف معيشدة الن دا  تاً حمور  ١6ة الويني العمل خطة ووددع. البسدالن ا  ا 
 . ومن أهم تس  احملاور القضا  عسحل العن  امل سط عسحل املرأة. اورو ا
كددا  اً   دددف إىل ا ددد مددن العندد  أيدداً وسددوف يتضددمن القددا و  اصنددائ  اصديددد أومامدد -٩

 دمسه ويريقته  مينل العن  القائم عسحل  وع اصنس.

 (35-85ز 34-85المقرر الخاص والمكلفون بواليا   التوصالتان   -سابعاا  
تؤيددد ومومددة  ددداورو هدداتني التوتدديتني  وقدددد وجهدد  دعددوة مرتوودددة إىل مجيددع املمسردددني  -١0

بواليدداع لايددارة  دداورو. واجتمددع وينسددو ا مومددة مددع م ددؤولني يعمسددو  مددع املقددرر اخلدداو واملمسرددني 
نا وا اع  دعواع من املقرر يقوتس   ووجهوا إليهم دعواع لايارة  اورو.٢0١٥بوالياع ا عام 

املقددددررة لسرريددددأل العامددددل املعددددي مب ددددنلة  - اخلدددداو املعددددي  قددددو  ا   ددددا  لسمهدددداجرين  والرئي ددددة



A/HRC/31/7/Add.1 

GE.16-04059 4 

. وسدددتمو  وزارة العددددل وا ددددود م دددؤولة عدددن تنمددديم ردد دددا عسيهدددا باملواةقدددةاسدددت دام املرتاقدددة  و 
 ا  اورو. مواجتماعا  زياراع املقرر اخلاو واملمسرني بوالياع

 (2-86ز 31-85ز 23-85الا   حقوق ال فل  التوص -ثامناا  
ددددعبة ممرسدددة خلددددماع  ٢0١٥أت شددديف  ا عددام  وقدددد تؤيددد ا مومدددة هدددذه التوتددياع. -١١

تتوىل إسدا  خدماع تقنيدة وسياسداتية وداعمدة قويدة ومت دقة وةعالدة  دل مشداكل  محاية األيرال
. وهنددان ثددال  اصديدددة الشددعبة ذههلدد واملقددر وارداملدد واليدداً  الداخسيددة وزارة وتددوةر األيردال ا  دداورو.

ويائ  ومومية والياً يتعىن أتحاهبا وصراً بشؤو  األيرال ا  اورو  وهد  مددير ددؤو  محايدة 
 ذلد   إىل وإضداةة ا  ال ا ماية  وموي  معي  ماية األيرال. برتبة عالية الطرل  وموي 

 عسددحل اعالعتدددا ل وةعاليددة بمرددا ة لستصدددي وينيددة وعمسيدداع  مددم باسددتحدا  الشددعبة كتسردد 
 .وإمهاهلم األيرال

إىل ذلد  أ  املايدد مدن العمدل والددعم سيتواتدل  دراج مبدادئ اتراقيدة وقدو   ويضاف -١٢
 الطرل ا القوا ني وال ياساع الوينية.

 (26-85 التوصالة   اإل اقة -تاسعاا  
وا قسيميدددني عسدددحل تؤيدددد ومومدددة  ددداورو هدددذه التوتدددية  وسدددتتعاو  مدددع الشدددركا  الددددوليني  -١٣

قائمة بذا ا. ووا هذا التاريخ  ال تاال املناقشداع جاريدة بدني أما دة  ا عاقة وضع تشريعاع عن
منتدددد جددار احملدديط اهلددادئ وصنددة األمددم املتحدددة االقتصددادية واالجتماعيددة عسدديا واحملدديط اهلددادئ 

 قائمة بذا ا. ا عاقة بشن  سن  تشريعاع عن

 (52-85الم  التوصالة  الصحة والتعل - اشراا  
ة الصدددحة إدار و  التعسددديم إدارةوستواتدددل تعاوهندددا مدددع   تؤيدددد ومومدددة  ددداورو هدددذه التوتدددية -١٤

عسدددحل تعايدددا برا هدددا وسياسدددا ا االجتماعيدددة  مدددع إيدددال  اهتمدددام خددداو جملددداالع التعسددديم والصدددحة 
عسحل تقدمي اً سوف حترو ومومة  اورو أيضو والتغذية  وإعطا  األولوية ألووج ةيفاع ال ما . 

 .عسحل النحو املطسوب هذه التوتية الالزمة مبا يمرل اورتامالية املبشرية و الوارد امل

ز 56-85ز 55-85ز 54-85ز 53-85تغالر المناخ  التوصالا    -حادي  شر
 (58-85ز 85-57
وستواتددل تعاوهنددا مددع ا دارة املعنيددة عسددحل تي ددري  اع تؤيددد ومومددة  دداورو هددذه التوتددي -١٥

التاامهدددا باتراقيدددة األمدددم املتحددددة ا ياريدددة بشدددن  تغدددري املندددان وإضددداةة بتعدددد وقدددو  ا   ددددا  إىل 
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ام ومومددة  دداورو بتددوةري املددوارد البشددرية واملاليددة تدداأل شددطة اصاريددة واعتيددة املتعسقددة بتغددري املنددان. وتس
دددن الماةيددة المريسدددة العمدددل براعسيددة وتقددددمي خددددماع جيددددة بشدددن   مدددن وودددة تغدددري املندددان مبدددا نم 

 التمداع امل داعدة مدن ستواتدل ا مومدةعن ذل    ةضالً ة الوينية املتعسقة بتغري املنان. و طاأل ش
رب دامج الدويي لتغدري املندان العسحل تنريذ اتراقية تغري املنان و  مل اعد ا املنمماع ا قسيمية والدولية

 اخلاو هبا.

 (2-87تقرير اللجنة الفر الة لمنع التعذيب  التوصالة   -ثاني  شر 
وسددددتعسن عددددن التقريددددر لدددددد تقدندددده وعددددن   هبددددذه التوتدددديةاً حتدددديط ومومددددة  دددداورو عسمدددد -١6

 ا داراع ا مومية املعنية باملوضوع.مع  سس الوزرا  و  ا املناقشاع اليت جرع

ز 4-87ز 3-87 التوصأالا    نالعالقا  بالن المثلالأال التخلي  ن تجريم -ثالث  شر 
 (8-87ز 7-87ز 6-87ز 87-5
ال ددسون اصن دد  بددني  بددالت س  عددن  ددرمي بالتوتددياع املتعسقددةاً حتدديط ومومددة  دداورو عسمدد -١٧
 أ   داورو دولدة م ديحية تمدرر. وتدود ا هدذا الصددد أ  بالرتاض  بينهمدا من  رس اصنس نيبالغ  
عند تعامسها مع القضايا املتصسة بالتوتدياع املقدمدة. من مث عسحل عقائدها الدينية أهنا ستحاةظ و 

عسدددحل تي دددري  ورتددداً   والددددعاة  ومنممددداع اجملتمدددع املدددد   وسدددتتعاو  مدددع قدددادة اجملتمعددداع احملسيدددة
ة بالتوتدياع صدسعسدحل عسدم وبصدرية بالقضدايا املت برامج التوعية والدعوة  ي  يمو  مواينو  داورو

 دداعدة مددن اجملتمددع الدددويل عسددحل تينقيدد   تمعاتنددا احملسيددة مومددة التمدداع املا املقدمددة. وستواتددل 
م ال دسون اصن د  بدني القدا و  اصندائ  ال  در   ةدإ   ذلد  عدن وةضدالً  بالتوتياع املذكورة أعاله.

 ومشداوراع مناقشاع إجرا  املقرر ومن. بالرتاض  بينهما من  رس اصنس ا إيار خاو نيبالغ  
 ا املينددددارة امل ددددنلة ا النمددددر قصددددد اصنددددائ  القددددا و  تنقدددديح بشددددن  املعنيددددة اصهدددداع مددددع داخسيددددة

 .التوتياع

 (11-87ز 10-87ز 9-87إلغاء  قوبة اإل دام  التوصالا    -رابع  شر 
مل حتددددتج  بددددا مم    مددددع العسددددم بددددن   دددداوروعهبددددذه التوتدددديااً حتدددديط ومومددددة  دددداورو عسمدددد -١٨

 عقوبدددة عدددن بقدددا و  االوتجددداج الربملدددا  عسدددحل يتعدددني يددداال والالدسدددتوري املتعسدددأل بعقوبدددة ا عددددام. 
 وال ياسددية املد يددة بددا قو  اخلدداو الدددويل بالعهددد التاامدده إىل بددالنمر م ددتبعد أمددر وهددذا ا عدددام 

ا. وستواتددل ومومددة  دداورو تعاوهنددا مددع عسيهمدد وتوقيعدده بدده املسحددأل الينددا  االختيدداري والربوتوكددول
 االترددا  الربملددا  عسددحل وسدديتوج إلغددا  عقوبددة ا عدددام.  ا سددبيل ال ددسطاع وا داراع امل تصددة

مددن الدسددتور وا صددول عسددحل مواةقددة الن ددبة املطسوبددة  ٤ة املدداد تعددديل يطسدد  قددا و  مشددروع عسددحل
 وسدديسام عقددد مشدداوراع وينيددة قبددل مناقشددة الربملددا  النهائيددة لسم ددنلة. املتمينسددة ا ثسيندد  أعضددائه.
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وسدتعمل عسددحل إلغدا  عقوبددة ا عدددام بعدد العمسيددة الدسددتورية  ةبالتوتددياً وحتديط ومومددة  داورو عسمدد
 مدددع املشددداوراع مدددن مايدددد بعدددد تددددر ياً  ذلددد  يتنجدددا أ  املتوقدددع ومدددنالعاديدددة واملشددداورة الوينيدددة. 

 .املعنية واصهاع ا مومة

 (12-87 التوصالة   لمعالجة طلبا  اللجوء اإلقلالمي مركلال -خامس  شر
 ا قسيمدد  ركددااملوتددود إبددالس  سددس وقددو  ا   ددا  بددن    ومومددة  دداورو التوتدديةتؤيددد  -١٩

وتينددل لسقواعددد واملعددايري واملبددادئ التوجيهيددة الدوليددة. وتددود أ  تشددري إىل أ   ملعاصددة يسبدداع السجددو 
ا  دداورو تتقيددد بقواعددد األمددم املتحدددة النموذجيددة الددد يا ملعامسددة اً أمدداكن االوتجدداز املتاوددة واليدد

 سشرية.لتابعة لوتجاز ااال جنا ؛ وتنطبأل هذه القواعد عسحل ال جو  ومراكا ال

التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبالر والحق فأي حريأة التجمأع السألمي  -سادس  شر
 (13-87ز 1-87وتكوين الجمعالا   التوصالتان  

قرة بدن  مدوايي وتدود يمن دة هدذه اهلييفدة املدو  اتني التوتديتني هبداً حتيط ومومة  اورو عسمد -٢0
 اورو ينعمو  با أل ا ورية الرأي والتعبري وبا أل ا ورية التجمع ال سم  وتمدوين اصمعيداع. 

مدن ودأل ا وريدة  تنيحل ضما  التمتدع مبدا جدا  ا التوتدياملعنية عس ا دارةوستتعاو  ا مومة مع 
اصددل الددائر ب عسدمهد  عسدحل الرأي والتعبري ووأل ا ورية التجمع ال سم  وتمدوين اصمعيداع. و 

حتاج إىل املايددد مددن املشددداوراع تا سددمددن القددا و  اصنددائ   وتددود أ  تمددرر أهندد 244Aوددول املددادة 
بشددن  املددادة قبددل إدخددال تعددديالع عسيهددا. وسددتمو  األسددبقية لقددوا ني  دداورو ألهنددا تتمادددحل مددع 

 ودعبها. لناورو  ا مايةريالتااماتنا بتهييفة بييفة ئمنة وتوة

 (14-87النفاذ إلد اإلنترنت  التوصالة   -سابع  شر 
هبدددذه التوتدددية  وتدددود أ  تبسدددإل  سدددس وقدددو  ا   دددا  بدددن  اً حتددديط ومومدددة  ددداورو عسمددد -٢١

 ا  رت   متاح باجملا  لشع   اورو ولألجا  .

 (16-87ز 15-87ان  ترسوم الت شالرة للصحفالالن األ انب  التوصال -ثامن  شر 
  وتددددود إبددددالس هددددذه اهلييفددددة املددددوقرة بنهنددددا  التوتدددديتنياتنيهبدددداً حتدددديط ومومددددة  دددداورو عسمدددد -٢٢
 ا.ممنهاً هنائي موق  اختاذا أكينر ا الوق  املناس  قبل مسهر ستتدا
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إطأأأار تشأأأريعي يحمأأأي ناشأأأ ي المجتمأأأع المأأأدنيز ال سأأأالما الصأأأحافالالن  -تاسع  شر 
مأن  مالأأع أشأأكال االنتقأأام  التوصأأالة   زوالمأدافعالن  أأن حقأأوق اإلنسأأان

87-17) 
هبدددذه التوتدددية  وتددددعو اجملتمدددع الددددويل إىل تقددددمي الددددعم ا اً ومومدددة  ددداورو عسمددد حتددديط -٢٣
 اجملال. هذا

 (18-87  التوصالة  القضاء استقالل - شرون 
بالتوتدددية املتعسقدددة باسدددتقالل القضدددا   وتدددود أ  تبسدددإل  سدددس اً حتددديط ومومدددة  ددداورو عسمددد -٢٤

يدعمددده و وقدددو  ا   دددا  بدددن  القضدددا  م دددتقل وةاعدددل. ويدددرأع اصهددداز القضدددائ  رئددديس القضددداة 
. الدذين يعمسدو  مباددرة لصداق القضدا  مبويريده باسدتقاللية القضدا يعمدل قاضيا  وقاض مقيم. و 

تدددده وأعمالدددده اليوميددددة. ويعمددددل رئدددديس القضدددداة مبهددددام القضددددا  وواليقسددددم احملممددددة  ويضددددطسع رئدددديس
 لواجباته الدستورية. اً باستقاللية وةق

-87ز 19-87ملتمسو اللجوء والال ئون والمهأا رون  التوصأالا    -حادي و شرون
-87ز 25-87ز 24-87ز 23-87ز 22-87ز 21-87ز 20
 (29-87ز 28-87ز 27-87ز 26
إبدالس  سدس وقدو  ا   دا  بدن  ا مايدة   وتدود اعبالتوتدياً حتيط ومومة  اورو عسمد -٢٥

ويدؤدي م دؤولو االتصدال اجملتمعد  املويردو  اً. والدعم متوةرا  لالجيفني املوجودين ا  اورو واليد
. ويقددم وتمعداع احملسيدة والالجيفدني ا  داور مدن قبدل ا مومدة دور قنداة االتصدال بدني ا مومدة واجمل

تعاقددة. واألمدر عسدحل هدذا املجتماعيدة االدماع اخلداالجتماع  كل من ا مومة ومنممداع  الدعم  
اً وتود ا مومة أ  تمرر أهنا تدير مركدا  .ملعاصة يسباع الالجيفني ا قسيم  ركااملالنحو منذ إ شا  

 .ا  اورو وي  نمن ملستم   السجو  والالجيفني التنقل  ريةاً مرتوو
بشددددن  اتراقيددددة مناهضددددة تسقدددد  ا مومددددة زيدددداراع السجنددددة الررعيددددة عددددن ذلدددد    وةضددددالً  -٢6

التعدددذي . وأذ ددد  لسممتددد  ا قسيمددد  ملنطقدددة احملددديط اهلدددادئ التدددابع لسمروضدددية ال دددامية  قدددو  
املايدددد مدددن زيددداراع املمسردددني بواليددداع خاتدددة ا  ددداورو إجدددرا  ا   دددا  ا زيدددارة املركدددا. وتتوقدددع 

 .٢0١٧و ٢0١6 عام 
  حت دددني يدددروف سدددمن الالجيفدددني (Transfield) وتتدددوىل ا مومدددة  مبعي دددة ددددركة ترا  دددريسد -٢٧

ا مجيدددع أمددداكن سدددمن  المدددروف اعمندددةمدددن  يسددداماملاديدددة  وت دددت دم خددددماع الشدددركة لتدددوةري مدددا 
 لتنقدلا ا الالجيفني ومستم د  السجدو . وتدود أ  تشدري إىل أ  لالجيفدني ومستم د  السجدو  كدل ا ريدة

 احملسية وبدؤوا أعماهلم التجارية اخلاتة هبم. اجملتمع احملس   كما وتيروا ا األعمال التجارية داخل
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ويدوةر ةريدأل ددركة "خددماع ترا  دريسد" لسرعايدة بدرامج وأ شدطة تعسيميدة وترةيهيدة وثقاةيدة  -٢٨
 وتممددل الينالدد  مددؤخراً.ا قسيمدد   ركدداامل  وا  ملعاصددة يسبدداع السجددو  الينددا   ا قسيمدد ركددااملداخددل 

الينالدد  الددربامج واأل شددطة الراهنددة الدديت توةرهددا منممددة إ قدداذ  ا قسيمدد  ركددااملاخلدددماع املقدمددة ا 
 هلددم يت ددىن  يدد  املنقددولني حتقيدأل رةدداه اهلادةددة واأل شددطة ا دداالع إدارة بر ددامج ويتددوخحل الطرولدة.
وددامل لسحردا   متمامدل هندج مدن جدا اً  اخلددماع هدذه وتشمل .مسرا م ا الب  عمسية متابعة
 ه املركا وساكنيه.اعسحل رة
وزيدر العددل ومراقبدة ومحاية حت  وتاية هم ص ر بال مراةأل أ  القت  تذكر وتود ا مومة أ  -٢٩

نرس بددددا دددددود. وي ددددجَّل األيرددددال ا املدددددارع احملسيددددة ا  دددداورو و ضددددرو  الدددددروع. ويعددددام سو  
والرياضددة وهريهددا مددن   ا ميددادين التعسدديم والصددحة و أيرددال  دداورو اعخددر الدديت يتعام ددل هبددا عامسددة امل

 األ شطة.
سن ا  من العن  القائم عسحل  وع اصدنس عدن يريدأل لماية ا  تتقدَّم با ضاةة إىل ذل  و  -٣0

مددن قددواع دددرية أسددرتاليا ومقدددم  خدددماع ئخددرين. وا مومددة مستامددة  مقددواع دددرية  دداورو بدددع
قددائم عسددحل  ددوع اصددنس. بددإيال  الالجيفدداع  رددس األولويددة املمنووددة لن ددا   دداورو ا دددن  العندد  ال

 . تابع  دارة دؤو  املرأةاستضاةة الالجيفاع ا مسجن الن ا  ال ا الوق  الراهن ونمن
    


