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مقدمة
قرار م ل

حقو

عقد الفريق العامل المعني باالس ت ت ت تتتعراا الدور الن ت ت ت تتاملر المننت ت ت ت ت بموج
-1
اإلنست ت ت ت ت ت تتان 1/5ر دورته الست ت ت ت ت ت تتابعة والة الن في الفترة الممتدة من  18كانون الةاني/يناير إلى  8شت ت ت ت ت ت ت ا /
فبراير  .2021واس ت ت تتتُعرل ت ت ت الحالة في س ت ت تتراليا في ال لس ت ت تتة ال امس ت ت تةر المعقودة في  20كانون الةاني/
يناير  .2021وترس وفد ستراليا األملن المساعد األولر شع ة الس مة واألمنر مكت النائ العامر ندرو
والتر .واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق ب ست ت تتتراليا في جلست ت تتته العاشت ت ترة المعقودة في  22كانون الةاني/

يناير .2021
-2

وفي  12كتانون الةتاني/ينتاير 2021ر اختتار م ل

حقو اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان م موعتة المقررين التتاليتة

(الم موعة الة اية) لتيسلر استعراا الحالة في ستراليا :إيطاليار وجزر مارشالر والسنغال.

-3

ووفقتا للفقرة  15من مرفق قرار م ل

حقو اإلنست ت ت ت ت ت تتان  1/5وللفقرة  5من مرفق ق ارره 21/16ر

صدرت الواائق التالية ألغراا استعراا الحالة في ستراليا:
()

تقرير وطني/عرا كتابي مقدم وفقا للفقرة .)1() (15

(ب)

ت ميع للمعلومات عدته مفول تتية األمم المتحدة الس تتامية لحقو اإلنس تتان (المفول تتية)

وفقا للفقرة (15ب) ؛
()2

(ج)
-4

موجز عدته المفولية وفقا للفقرة (15ج)(.)3

وحال الم موعة الة اية إلى ستتراليا قائمة ستةلة عد ا ستلفا كل من إيران (جمهورية  -اإلست مية)ر

و وروغوا ر وبنمار وبولندار وست تتلوفلنيار والست تتويدر ولي تننت تتتاينر والمملبة المتحدة لبريطانيا الع مى و يرلندا
النمالية .ويمكن االط ع على ذه األسةلة في الموقع الن كي ل ستعراا الدور النامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض
-5

رح

الوفد بالفرص ت ت تتة المتاحة للمن ت ت تتاركة في عملية االس ت ت تتتعراا الدور الن ت ت تتاملر و كر بالتزام

ستتتراليا القو والةاب

بحقو اإلنستتان على ال تتعلد الدولي .و شتتار الوفد إلى النها االستتت اقي الذ تت عه

ستتتراليا إزاح حقو اإلنستتان على ال تتعلد المحلير وشتتكر الم تمع المدني على الدور الهام الذ التتطلع

به في إطار عملية االستعراا.
-6

وستلط الوفد الوتوح على التقدم المحرز في إعمال حقو اإلنستان على ال تعلد المحلي منذ خر

استتعراا للحالة في البلد في عام  .2015وينتمل ذا التقدم الت تديق على البروتوكول االختيار التفاةية
منا و ت تتة التعذي

وغلره من ل ت تتروب المعاملة و العقوبة القاس ت تتية و ال إنس ت تتانية و المهلنةر و جازة زواج

المةلللن قانونار واالتفا الوطني ال ديد بن ن سد الف وة.
-7

و قر الوفد يوت تتا بقوت تتايا حقو اإلنست تتان المطروحة حاليا والتي يعمل البلد على معال تها .ومن

بلن ذه القوتتايا إستتاحة معاملة لتتعال الحال في البلةات الموس تستتية والتحديات مام تحستتلن حياة الستتكان

األصلللن األسترالللن.
__________
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-8

وبالن ر إلى ذه القو تتايا والتزام البلد الةاب بحقو اإلنس تتانر علن الوفد عن خمس تتة التزامات طوعية

(ان ر الفرع الةالث دناه).

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
-9

خ ل جلستة التحاورر دلى  122وفدا ببيانات .وترد التوصتيات المقدمة خ ل جلستة التحاور في

الفرع الةاني من ذا التقرير.

جمهورية فنزوي البوليفارية عن قلقها إزاح العن ت ت ترية والتمللز ل ت تتد الس ت تتكان األص ت تتلللن

-10

وعرب

-11

و ان

-12

وشكرت زامبيا ستراليا على تقرير ا الوطني وقدَّم

األسترالللن وغلر م من الفةات الوعيفة.
فلل

نام على ستتتراليا لدور ا الننتتط في م ل

والتنوع واإلدماج االجتماعي.

-13

و ان

توصيات.

فغانست تتتان على ست تتتراليا لت ت تتديقها على البروتوكول االختيار التفاةية منا وت تتة التعذي

واتفا باري  .وعرب

لم شمل األسر.
-14

حقو اإلنستتان والتزامها بالتعددية الةقا ية

عن قلقها إزاح المنت تتالل التي تعترا بعض فةات ملتمست تتي الل وح في إطار إجراحات

و قرت ل انيا بدور البلد النن ت ت تتط كعو ت ت تتو في م ل

بعدد من حقو اإلنسان.

حقو اإلنس ت ت تتان وبالتقدم المحرز يما يتعلق

ال زائر توصيات.

-15

وقدم

-16

والح ت ت

-17

وقدم

-18

و شادت رملنيا ب هود البلد الرامية إلى حماية حقو النعوب األصلية ومكافحة االت ار بال نر.

-19

و ش ت ت ت ت تتارت ربي ان إلى اةلية الوطنية الدائمة ال ديدة لحقو اإلنس ت ت ت ت تتان .وعرب

عن قلقها إزاح

-20

و شت تتادت جزر البهاما بالتدابلر المالية التي نفذتها ست تتتراليا لدعم الفةات الوت تتعيفة المتوت تتررة من

-21

و شادت ال حرين بدور ستراليا في تعزيز الحقو المدنية والسياسية وحرية الدين والمعتقد.

نغوال التق تتدم ال تتذ

االقت ادية واالجتماعية والةقا ية.

حرزت تته ست ت ت ت ت ت تتترالي تتا في مك تتافح تتة العن

المنزلي وعم تتال الحقو

األرجنتلن توصيات.

حاالت التمللز والعن رية.

جائحة مرا فلروس كورونا (لوفلد.)19-

-22

و ان

بنغ ديش على ستراليا ل هود ا الرامية إلى الت د ل ائحة كوفلد.19-

-23

و ان

بربادوس على ستتتراليا لمنتتاركتها في عملية االستتتعراا الدور النتتاملر بما في ل من

-24

وشتارت بل روس إلى ن ستتراليا ال تفي بالتزامها الدولي بحماية حقو الستكان األصتلللن األستترالللن

-25

و شتادت بوتان بالتدابلر الفعالة التي ات ذتها ستتراليا الحتواح جائحة كوفلد19-ر وبالدور القياد

خ ل تقديم تقرير ا الوطني.
والعمال المهاجرين.

الذ توطلع به على ال علد اإلقليمي في مكافحة االت ار بال نر.
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-26

وع رب

-27

و شادت بوتسوانا بالم ادرات التي ات ذتها ستراليا لتعزيز التعددية الةقا ية واإلدماج االجتماعي.

-28

وستح

والر المعاصر.

البوس تتنة والهرست ت عن تقدير ا ل هود البلد في الت تتد للعن

المنزلي واالت ار بال ن تتر

و شتارت الب ارزيل إلى ت تديق البلد على البروتوكول االختيار التفاةية منا وتة التعذي

تحف ها على اتفاةية القواح على جميع شكال التمللز لد المرة.
-29

و شت ت تتارت بلغاريا إلى ن ا البلد في صت ت تتناعة م تمع متعدد الةقافات .والح

-30

ودع بوركلنا فاسو ستراليا إلى زيادة ال هود الرامية إلى مكافحة التمللز العن ر وخطاب البراهية.

لوفلد 19-كان لها ت الر غلر متناس

على الفةات الوعيفة.

-31

ورحب

-32

و ن ت كندا ستراليا على إجازة زواج المةلللن قانونا.

-33

و شادت شللي بالت ديق على البروتوكول االختيار التفاةية منا وة التعذي .

يوت ت تتا ن جائحة

كمبوديا باعتماد البلد تنريعات وسياسات تهدل إلى دعم الفةات الوعيفة.

-34

وقدم

ال لن توصيات.

-35

وقدم

كوستاريكا توصيات.

-36

و ان

-37

وقدم

-38

ورحب قبرص بالت ت تتديق على البروتوكول االختيار التفاةية منا وت تتة التعذي وست تتح تحف البلد

-39

وعرب تن ت تتيكيا عن تقدير ا للت ت تتديق على البروتوكول االختيار التفاةية منا و ت تتة التعذي واعتماد

-40

وعرب

جمهورية كوريا النتتعبية الديمقراطية عن القلق إزاح استتتمرار انتهالات حقو اإلنستتان في

-41

وعرب

الدانمرك عن قلقها إزاح الحد األدنى لس تتن المس تتوولية ال نائية في البلد و ول تتاع الس تتكان

-42

و ان

-43

وش ت ع

-44

و قرت الس ت ت تتلفادور بالدور القياد الذ تو ت ت تتطلع به س ت ت تتتراليا على ال ت ت تتعلد اإلقليمي في م ال

كرواتيا على س ت ت ت تتتراليا لت ت ت ت تتديقها على البروتوكول االختيار التفاةية منا و ت ت ت تتة التعذي

ولل هود المبذولة للت د للعن

المنزلي وال نسي لد النساح واألطفال.

كوبا توصيات.

على اتفاةية القواح على جميع شكال التمللز لد المرة.
خطة عمل جديدة لمكافحة العن
ستراليا.

المنزلي واألسر .

األصلللن األسترالللن.

إلوادور على الت ديق على البروتوكول االختيار التفاةية منا وة التعذي ؛
م تتر ستتتراليا على ولتتع استتتراتي ية طويلة األجل في م ال حقو اإلنستتان وعرب

عن االننغال إزاح التقارير التي تفلد بتزايد العن رية والتمللز.
حقو اإلنسان.
-45

وعرب

إستتتونيا عن تقدير ا لت تتديق البلد على البروتوكول االختيار التفاةية منا وتتة التعذي

-46

واعترف

إالوبيا ب هود البلد الرامية إلى معال ة الف وة في األجور بلن ال نستتلنر وت ريم االت ار

وإلننائه ليات للرقابة.

بال نر والر والممارسات النبلهة بالر .
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-47

وعرب

-48

وقدم

-49

و شارت فرنسا إلى التقدم الذ

-50

و شتار الوفد إلى التزام ستتراليا الةاب

حقو اإلنست ت تتان

ي ي عن تقدير ا للدور القياد الذ توت ت تتطلع به ست ت تتتراليا في م ل

ولما تقدمه من مسا مات مالية إلى المفولية السامية لحقو اإلنسان.
فنلندا توصيات.

والتمللز لد المرة.

حرزه البلد في مكافحة العن

بحقو اإلنستان على ال تعلد العالمي وفي المنطقة .وستلط

الوت تتوح على دعم البلد المست تتتمر لحرية اإلع م وحرصت تته على س ت ت مة ال ت تتحفللن .و شت تتار يوت تتا إلى ن
ست ت تتتراليا ب ت ت تتدد الن ر في منت ت تتروع مدونة قواعد الست ت تتلوك العالمية للتحقلق في العن

بالنزاعات وتوايقه (منروع مدونة مراد ".)"Murad

ال نست ت تتي المت ت ت تتل
ت ت تتة واس تتتنادا

و يما يتعلق ب ائحة كوفلد19-ر اتُ ذت التدابلر على س تتاس من تتورة طبية مت
-51
إلى م ادئ التغطية ال تحية النتاملة .وعرب الوفد عن قلقه إزاح األار غلر المتناست الذ تحداه ال ائحة

على الفةات الوتعيفةر وستلط الوتوح على م موعة التدابلر التي ُنفذت للت ين من اةاار ال تحية واالقت تادية
المترت ة على ال ائحة بالنس ة ل ميع األسترالللن.

-52

وس تتلط الوفد الو تتوح على التزام س تتتراليا بن ام من َّ م ومن ت ت

لله رة يتماش تتى مع التزامات البلد

في م ال حقو اإلنسانر ويراعي سياساتها القوية في م ال حماية الحدودر مما تا ألستراليا اإلبقاح على

بعض من س ت ت ت ى البراما اإلنس ت ت تتانية في العالم وس ت ت تتمب بالحد من ت ارة تهري
بموج

الترتل ات اإلقليمية المتعلقة بت هلز طل ات اله رة ال ي و ت تتعون ل حت ازر و ن الس ت تتلطات ال تل

إلى احت از األطفال في إطار إجراحات اله رة إال كتدبلر الم
-53

ال ن ت ت تتر .و لد ن المنقوللن

األخلر.

و قر الوفد بالتفاوت بلن الس تتكان األص تتلللن األس تتترالللن وس تتائر المواطنلن األس تتترالللن يما يتعلق

بالنتائا ال ت ت ت تتحية واالجتماعية  -االقت ت ت ت تتاديةر مبر از االتفا الوطني ال ديد بن ت ت ت ت ن ست ت ت تتد الف وة الذ تم
التفاوا بن ت ت نه مع الس ت تتكان األص ت تتلللن األس ت تتترالللن .وس ت تتلط الوفد الو ت تتوح على التزام البلد باالش ت تتتراك في

ت ميم نمو ج للتعبلر عن صوت النعوب األصلية من جل تحسلن عملية صنع القرار.
-54

و قر الوفد ب ن تغلر المناخ يمكن ن يزيد من تفاقم ال ت ت ت تتعوبات التي تواجهها بالفعل الم تمعات

المحلية الوتتعيفةر وكرر ت للد التزام البلد بوتتمان منتتاركتها القوية في المناقنتتات المتعلقة بالت تتد لتغلر

المناخ .و برز الوفد يوتا التزام البلد الةاب

ب دال اتفا باري ر منتل ار إلى ن ستتراليا ستتلبي من جانبها

الهدل المحدد في خطة المناخ لعام  2030وست ل باالن عااات إلى مستوى ال فر في قرب وق ممكن.

-55

ورحب جورجيا بإننتتاح اةلية الوطنية الدائمة لحقو اإلنستتانر وبالت تتديق على البروتوكول االختيار

التفاةية منا وة التعذي .

لمانيا على س ت ت تتتراليا لنقلها األطفال و س ت ت تتر م من مرالز احت از المهاجرينر لبنها ال تزال

-56

و ان

-57

وش تتارت غانا إلى إنن تتاح اةلية الوطنية الدائمة لحقو اإلنس تتان والت تتديق على البروتوكول االختيار

-58

و ان

اللونان على س ت ت ت ت ت تتتراليا لول ت ت ت ت ت تتعها خطة العمل الوطنية لمكافحة االت ار بال ن ت ت ت ت ت تتر والر

-59

و شت تتادت ايانا بالتدابلر التي ات ذ ا البلد للت ت تتد للعن

تنعر بالقلق إزاح توسع نطا إجراحات احت از المهاجرين.
التفاةية منا وة التعذي

واتفا باري .

للفترة  2019-2015ولما حرزته من تقدم في م ال التعددية الةقا ية والتنوع واإلدماج.
بال نر ولتعزيز الس مة على اإلنترن .
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ايتي توصيات.

-60

وقدم

-61

ونوه البرس تتي الرس تتولي باالتفا الوطني ال ديد بنت ت ن س تتد الف وة وبال هود المبذولة لحماية حرية

الدين والمعتقد.
-62

و ان

ندوراس على الت ديق على البروتوكول االختيار التفاةية منا وة التعذي .

-63

ورحب

يس ت ت ت تتلندا بالتدابلر الرامية إلى حماية حقو المةليات والمةلللن ومزدوجي الملل ال نس ت ت ت تتي

-64

وعرب

األس تتر والمنزلي

ومغاير الهوية ال نسانية وحاملي صفات ال نسلن.

الهند عن تقدير ا للتدابلر التي ات ذتها س تتتراليا لمعال ة قو تتايا العن

وال نست تتي وتعزيز داح قطاعي التعليم وال ت تتحة وتحست تتلن النتائا في القطاعلن ل ت تتالب الست تتكان األصت تتلللن

األسترالللن.
-65

واستتفسترت إندونيستيا عما إ ا كان

حقو جميع العمال المهاجرين و فراد سر م.

ستتراليا قد ن رت في الت تديق على االتفاةية الدولية لحماية

جمهورية إيران اإلس ت ت ت ت مية عن قلقها إزاح انتهالات حقو اإلنست ت ت تتان والقانون اإلنست ت ت تتاني

-66

وعرب

-67

وعرب الع ار عن قلقه إزاح ال رول المعينية للمهاجرين.

وجرائم الحرب التي ارتببتها القوات المسلحة األسترالية.

يرلندا عن االننت تتغال إزاح االحت از اإللزامي لملتمست تتي الل وح غلر النت تترعللنر ال ست تتيما

-68

وعرب

-69

و شادت إسرائلل باست ابة البلد ل ائحة كوفلد19-ر وال سيما يما يتعلق بك ار السن.

في إطار ن م ت هلز الطل ات خارج ستراليا.

إيطاليا على ستراليا لت ديقها على البروتوكول االختيار التفاةية منا وة التعذي .

-70

و ان

-71

ونو

-72

و شاد األردن بالتقدم الذ

-73

و شارت كازاخستان إلى التزام ستراليا القو بحماية الحقو المدنية والسياسية.

اليابان بالتزام البلد بتعزيز النمولية واحترام التنوع الةقافي.

-74

و ان

-75

و ش ت ت تتاد لبنان بن ا

حرزته ستراليا في م ال حقو اإلنسان.

جمهورية الو الديمقراطية الن تتعبية على س تتتراليا لما تبذل من جهود من جل حماية حقو

السكان األصلللن األسترالللن.

س ت ت تتتراليا في إقامة م تمع تعدد ومتس ت ت تتامب وب هود ا الرامية إلى الحد من

العن

المنزلي.

-76

و ان

-77

وشت ت تتارت للبيا إلى التقدم الذ

ليست ت ت تتوتو على ست ت ت تتتراليا العتماد ا ال طة الوطنية ال امست ت ت تتة لل ت ت ت تتحة العقلية والوقاية من

االنتحارر ول هود ا الرامية إلى تعزيز س مة األطفال.
عن جائحة كوفلد.19-

حرزه البلد في م ال حقو اإلنست ت تتان على الرغم من التحديات الناجمة

-78

وعرب

للتوانيا عن دعمها لتعاون البلد مع الم تمع المدني وت ديقه على البروتوكول االختيار

-79

وقدم

لبسمبرغ توصيات.

التفاةية منا وة التعذي .
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-80

و شت تتادت ماللزيا بال طة الوطنية للحد من العن

إلى وجود إمكانية لمزيد من التحسلنات.

الممارس على النست تتاح و طفالهنر لبنها شت تتارت

-81

ورحب

ملدين بحزمة الدعم التي قرر ا البلد ل ت ت تتالب النس ت ت تتاح واألطفال الذين يعانون من العن

-82

وقدم

مالطة توصيات.

-83

و ان

-84

و شارت مورينلوس إلى التقدم الذ

حرزته ستراليا منذ عام  2015في م االت ال حة والتعليم

-85

ورحب المكسي بتعللن وزير اتحاد

سترالي من السكان األصلللن وبإجازة زواج المةلللن قانونا.

-86

و شادت منغوليا بالتزام البلد بتعزيز المساواة بلن ال نسلن والحكم الرشلد على ال علدين اإلقليمي

-87

وش ت ت ع ال بل األست تتود ست تتتراليا على الت ت تتديق على البروتوكول االختيار التفاةية حقو الطفل

المنزلي خ ل جائحة كوفلد.19-

جزر مارشال على ستراليا لسحبها تحف ها على اتفاةية القواح على جميع شكال التمللز

لد المرةر لبنها عرب

عن القلق إزاح عدم إحراز تقدم كال في خفض ان عااات غازات الدفلةة.

وحقو التراث الةقافي وقوايا النعوب األصلية.

والعالمي .ونو

بال هود المبذولة لحماية حقو األش اص و اإلعاقة واألطفال والنعوب األصلية.

المتعلق بإجراح تقديم الب غات.
-88
-89

البلد.

و شاد المغرب بالت ديق على البروتوكول االختيار التفاةية منا وة التعذي
وعرب

واتفا باري ؛

ميانمار عن تقدير ا للتعددية الةقا ية والتدابلر المت ذة لتعزيز التماس ت ت ت ت ت ت االجتماعي في

-90

و ش ت تتادت ناملبيا بالتدابلر التي ات ذتها س ت تتتراليا بهدل حماية حقو النس ت تتاح واألطفال والن ت تتعوب

-91

نل ال عن تقدير ا لتركلز البلد على إعادة توطلن الفةات الوتعيفة من الستكانر بمن فلهم

األصليةر لبنها شارت إلى لرورة إجراح المزيد من التحسلنات.
وعرب

النس ت ت ت تتاح واألطفال والمةليات والمةللون ومزدوجو الملل ال نس ت ت ت تتي ومغايرو الهوية ال نس ت ت ت تتانية و حرار الهوية
ال نسانية وحاملو صفات ال نسلن.

ولندا على س تتتراليا لما حرزته من تقدم في م ال حرية ال تتحافةر ولبنها شت ت عتها على

-92

و ان

-93

و شتادت نلوزيلندا بت تديق ستتراليا على البروتوكول االختيار التفاةية منا وتة التعذي

ات ا مزيد من التدابلر للنهوا بحقو السكان األصلللن األسترالللن.
زواج المةلللن قانونا.

وبإجازة

نيكاراغوا توصيات.

-94

وقدم

-95

و شادت ني لريا بتعاون ستراليا المتواصل مع ليات حقو اإلنسان.

-96

ورحب مقدونيا الن تتمالية بإنن تتاح اةلية الوطنية الدائمة لحقو اإلنس تتانر وبالت تتديق على البروتوكول

-97

وردا على البيانات المتعلقة باألش ت اص و اإلعاقةر ستتلط الوفد الوتتوح على العمل ال ار من

االختيار التفاةية منا وة التعذي .

جل ول ت تتع اس ت تتتراتي ية وطنية جديدة ل عاقةر وعلى االس ت تتتمرار في تنفلذ ال طة الوطنية للت ملن ل ت تتد اإلعاقة.

و شت تتار الوفد يوت تتا إلى التحقيقات التي ت ريها الحكومة في قوت تتايا العن

لت تتد األشت ت اص و اإلعاقةر

وكذل التدابلر التي ات ذتها لدعم األش اص و اإلعاقة في م ال العمل.
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-98

و لد الوفد التزام البلد بتحقلق المستتاواة بلن ال نستتلن وعدم التستتامب مطلقا مع العن

لتتد النستتاح

و طفالهنر و ل است ت تتتنادا إلى ال طة الوطنية ات ال ت ت تتلة .وست ت تتلط الوت ت تتوح على التدابلر الرامية إلى زيادة

منت ت تتاركة المرة في القوة العاملة وتعزيز منها االقت ت ت تتاد ر فوت ت ت عن التقدم المحرز لتنت ت ت يع المرة على

االلط ع ب دوار القيادة.
-99

و ش تتار الوفد إلى ن س تتتراليا ب تتدد الن ر في رفع الس تتن الدنيا للمس تتوولية ال نائية .وتحدث عن

-100

وشت تتر الوفد التدابلر المت ذة لحماية ك ار الست تتنر وال ست تتيما يما يتعلق برعاية ذه الفةة وال هود

-101

وستتلط الوفد الوتتوح على الدور الرياد الذ توتتطلع به ستتتراليا على ال تتعلد العالمي لمكافحة

-102

حرزه البلد في نقل ملتمست ت ت تتي الل وح من مرالز ت هلز طل ات

ال هود المبذولة ل فض معدالت الن اب في ن ام العدالة ال نائيةر والتدابلر المت ذة لحماية األطفال المحت زين.
المبذولة لتعزيز ال دمات المرافقة.

الر المعاصرر وكذل التدابلر المت ذة لحماية العمال الوعفاح على ال علد المحلي.
و شت ت ت تتارت النرويا إلى التقدم الذ

الل وح خارج ستراليار لبنها عرب

عن قلقها إزاح ارتفاع عدد ملتمسي الل وح الذين اليزالون محت زين.

-103

وعرب

بالس ت ت ت ت ت تتتان عن قلقها إزاح التقارير التي تتحدث عن التمللز العن ت ت ت ت ت تتر ر وعن ان فاا

-104

وقدم

بنما توصيات.

-105

وقدم

باراغوا توصيات.

-106

وقدم

بلرو توصيات.

-107

ورحب

الفلبلن بما تبذله س ت ت ت ت ت تتتراليا من جهود لدعم التةقين في م ال حقو اإلنس ت ت ت ت ت تتان وتدري

-108

ورحب

بولندا بالت ديق على البروتوكول االختيار التفاةية منا وة التعذي .

-109

و ان

البرتغال على ستراليا لتعاونها مع اإلجراحات ال اصة و لةات المعا دات.

-110

و شادت قطر بتعزيز اإلطار التنريعي والموسسي لحماية حقو اإلنسان في البلد.

-111

ورحب جمهورية كوريا بالت ت ت ت تتديق على البروتوكول االختيار التفاةية منا و ت ت ت تتة التعذي وباالتفا

-112

و شادت جمهورية مولدوفا ب هود ستراليا الرامية إلى تعزيز حقو اإلنسان للنعوب األصلية.

التمويل الم

ص لل نة األسترالية لحقو اإلنسان.

موظفي إنفا القانون المعنللن بإجراحات اله رة.

الوطني ال ديد لسد الف وة.

-113

وعرب

-114

وعرب االتحاد الروس تتي عن قلقه إزاح الس تتياس تتة الحالية المتعلقة بالن تتعوب األص تتلية .و ش تتار إلى

خارج المنزل.

رومانيا عن قلقها إزاح القو تتايا المت تتلة بست ت مة الطفل ونست ت ة األطفال في ن م الرعاية

إمكانية اعتماد قوانلن خاصة لل ماعات العرةية.
-115

والح

-116

و ان

-117

ورحب

واتفا باري ؛

8

رواندا مع التقدير التدابلر التي ات ذتها ستراليا للت د للر المعاصر.
الس ت تتنغال على س ت تتتراليا لت ت تتديقها على البروتوكول االختيار التفاةية منا و ت تتة التعذي
صربيا بالتدابلر التي ات ذتها ستراليا لتعزيز التعددية الةقا ية.
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س ت ت ت تتنغافورة بال هود التي تبذلها س ت ت ت تتتراليا للت ت ت ت تتد للعن

-118

ونو

-119

و ن ت سلوفاليا ستراليا على نه ها النامل في معال ة قوايا حقو اإلنسان.

وال سيما خ ل جائحة كوفلد.19-

العائلي والمنزلي وال نس ت ت ت تتير

سلوفلنيا توصيات.

-120

وقدم

-121

والح ال تومال مع التقدير الدعم الذ يقدمه البلدر بما في ل مستا ماته المالية لبيانات األمم

المتحدة المعنية بحقو اإلنسان.
-122

و ان

-123

وعرب

ستر النبا عن تقدير ا إلننتاح م ل

-124

وقدم

دولة فلسطلن توصيات.

-125

و قر السودان ب هود البلد الرامية إلى الت د للعن

السن.

إس انيا على جهود ستراليا الرامية إلى حماية حقو اإلنسان وتعزيز ا.
ست مة المرة ولل هود المبذولة لحماية حقو ك ار

المنزلي والر المعاصر واالت ار بال نر.

الست ت ت ت ت ت تتويتد بقرار البلتد إجتازة زواج المةلللن قتانونتا وت ت ت ت ت ت ت تتديقته على البروتوكول االختيتار

-126

ونو ت

-127

و ان

-128

وقدم

-129

و شتادت تايلند بالتدابلر التي ات ذتها ستتراليا للت تد للعن

التفاةية منا وة التعذي .

سويس ار على ستراليا لت ديقها على البروتوكول االختيار التفاةية منا وة التعذي .
ال مهورية العربية السورية توصيات.

ساس الملل ال نسي والهوية ال نسانية.

لتد المرة ومنع التمللز القائم على

-130

و ان

-131

ورحب

-132

و قرت ترينلداد وتوباغو بال هود المبذولة لول ت ت ت تتع اس ت ت ت تتتراتي ية وطنية جديدة ل عاقة .و ش ت ت ت تتادت

التعذي

تيمور لين ت ت ت تتتي على س ت ت ت تتتراليا لت ت ت ت تتديقها على البروتوكول االختيار التفاةية منا و ت ت ت تتة

واتفا باري ؛

توغو بت ديق البلد على اتفا باري

والبروتوكول االختيار التفاةية منا وة التعذي .

باإلجراحات التي ات ذتها س ت ت ت تتتراليا للت ين من اةاار ال ت ت ت تتحية واالجتماعية واالقت ت ت ت تتادية المترت ة على

جائحة كوفلد.19-
-133

و شت ت تتادت تون

بت ت ت تتديق البلد على البروتوكول االختيار التفاةية منا وت ت تتة التعذي

تحف ه على اتفاةية القواح على جميع شكال التمللز لد المرة.
-134

ورحب

-135

و ان

-136

واعترف

-137

ورحبت

-138

و شادت الواليات المتحدة األمريكية باالتفا الوطني ال ديد بن ن سد الف وة.

تنفلذه.

تركيا بالت ازم ستراليا باالعت ارل في دستور ا بالسكان األصلللن األسترالللن.
وغندا على االتفا الوطني ال ديد بنت ت ت ن ست ت تتد الف وة وطلب
وكرانيا بموق

س ت ت ت تتتراليا النن ت ت ت تتط في م ل

البروتوكول االختيار التفاةية منا وة التعذي .

إلى ست ت تتتراليا ن تركز على

حقو اإلنس ت ت ت تتان ونو

بت ت ت ت تتديقها على

المملبتة المتحتدة لبريطتانيتا الع مى و يرلنتدا النت ت ت ت ت ت تمتاليتة بتال طوات اإلي تابيتة التي ات تذتهتا

ستراليا لمعال ة مس لة الر المعاصرر و شادت بالتقدم الذ
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-139

و شادت وروغوا بالت ديق على البروتوكول االختيار التفاةية منا وة التعذي .

-140

و شتارت وزبكستتان إلى التقدم الذ

-141

وقدم

فانواتو توصيات.

-142

و ش ت ت ت ت ت ت تتار الوفتد إلى ن الم تمع األست ت ت ت ت ت تترالي م تمع متعتدد الةقتافتات و ن قوانلن البلتد تحمي من

واالت ار بال نر.

حرزته ستتراليا في الت تد للعن

المنزلي والر المعاصتر

العن ترية والتمللز العن تر  .وستلط الوفد الوتوح يوتا على التدابلر المت ذة لتحقلق التماست االجتماعي
في سيا الت د للسلوك العن ر ر وال سيما في ظل جائحة كوفلد.19-

-143

وشتتر الوفد الموق

القانوني يما يتعلق بتعقيم األطفال و خ تتائص حاملي صتتفات ال نستتلن

واإلجراحات الطبية المت تلة بهم .وستلط الوتوح على التزام البلد بوتمان حرية ال تحافة وعلى اإلصت حات

األخلرة التي من ش ت نها ن تعزز حماية ال تتحفللن والمبلغلن عن الم الفات .وردا على س تتةلة بن ت ن حرية

الدينر برز الوفد ال هود ال تي يبذلها البلد لتعزيز ش ت ت ت ت ت تتكال الحماية التي تبفلها التنت ت ت ت ت ت تريعاتر بما في ل
الحماية من التمللز القائم على الدين.

-144

وتحدث الوفد عن قوانلن األمن القومي وما يت ل بها من لمانات و شكال حماية و ليات رقابة.

وستتلط الوتتوح على الموستستتات الديمقراطية القوية في البلد وغلر ا من اةليات التي تستتهم في حماية حقو

اإلنسان والنهوا بها.
-145

وفي ال تامر شت تتكر الوفد جميع الوفود على توصت تتياتها البناحة والوجلهة .و قر بالمنت تتاركة الننت تتطة

للم تمع المدني والتزم بالن ر في التوص تتيات التي تلقا ا بالتن تتاور مع الم تمع المدني .واختتم الوفد كلمته

بالت للد على التزام البلد بحماية حقو اإلنسان في ستراليار وفي المنطقةر وعلى ال علد العالمي.

ثانيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
-146

ستتدر

أستتراليا التوصتيات التاليةس وستتقدم ردودا علفيا لي الولم المناستكس ول ن لي موعد

ال يتجاوز انعقاد الدورة السابعة واألربعفن لمجلس حقوق اإلنسان.
1-146

توقيع االتفتاقيتة التدوليتة لحمتايتة جميع األنتتتتتتتتتاتاس من اال تفتاء القستتتتتتتتتري

2-146

التصتتديق علا االتفاقية الدولية لحماية جميع األنتتااس من اال تفاء القستتري

3-146

التصتتديق علا اال تفاقية الدولية لحماية جميع األنتتااس من اال تفاء القستتري

والتصديق علفيا (أوزبكستان)؛

(توغو)؛
(لرنسا)؛
4-146

(اليابان)؛
5-146

(السنغال)؛
6-146

(كوستاريكا)؛

10

التصتتديق علا االتفاقية الدولية لحماية جميع األنتتااس من اال تفاء القستتري
التصتتديق علا االتفاقية الدولية لحماية جميع األنتتااس من اال تفاء القستتري
التصتتديق علا اال تفاقية الدولية لحماية جميع األنتتااس من اال تفاء القستتري
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النظر لي إمكانية توقيع االتفاقية الدولية لحماية جميع األنااس من اال تفاء

7-146
القسري والتصديق علفيا (األرجنتفن)؛

التصتتديق علا االتفاقية الدولية لحماية جميع األنتتااس من اال تفاء القستتري
8-146
وعلا البروتوكول اال تياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البالغات (أوكرانيا)؛
التصتتديق علا االتفاقية الدولية لحماية جميع األنتتااس من اال تفاء القستتري
9-146
وعلا البروتوكول اال تياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البالغات (سلولاكيا)؛
10-146

التصديق علا اتفاقية العمال المياجرين (سري الن ا)؛

11-146

التصديق علا اتفاقية العمال المياجرين (مصر)؛

12-146

التصديق علا اتفاقية العمال المياجرين (السنغال)؛

13-146

التصديق علا اتفاقية العمال المياجرين (كوستاريكا)؛

14-146

التصديق علا اتفاقية العمال المياجرين (نفلي)؛

15-146

التصديق علا اتفاقية العمال المياجرين (جميورية لنزويال البوليفارية)؛

16-146

الشروع لي إجراءات التصديق علا اتفاقية العمال المياجرين (توغو)؛

17-146

االنضمام إلا اتفاقية العمال المياجرين (تركيا)؛

18-146

اتااذ إجراءات ملموستتتتتتتتتة من أجل التصتتتتتتتتتديق علا اتفاقية العمال المياجرين

(السلفادور)؛

19-146

توقيع اتفاقية العمال المياجرين والتصديق علفيا (هندو ار )؛

20-146

النظر لي التصديق علا اتفاقية العمال المياجرين (الجزائر)؛

21-146

النظر لي التصديق علا اتفاقية العمال المياجرين (المغرب)؛

22-146

التصتتديق علا الصتتكود الدولية الرئيستتية لحقوق اإلنستتانس متل اتفاقية العمال

23-146

الشتتتتتروع لي إجراءات التصتتتتتديق علا البروتوكول اال تياري الملحق بالعيد الدولي

24-146

التصتتتتتتتديق علا البروتوكول اال تياري الملحق بالعيد الدولي الااس بالحقوق

25-146

توقيع البروتوكول اال تيتتتتاري الملحق بتتتتالعيتتتتد التتتتدولي الاتتتتاس بتتتتالحقوق

26-146

االنضتتتتتتت تمتام إلا البروتوكول اال تيتاري التفتاقيتة حقوق الطفتل المتعلق بتإجراء

27-146

التصتتتتتتتديق علا البروتوكول اال تياري الملحق بالعيد الدولي الااس بالحقوق

28-146

التصتتتتتتتتتديق علا البروتوكول اال تيتاري التفتاقيتة حقوق الطفتل المتعلق بتإجراء

المياجرين (الفلبفن)؛

الااس بالحقوق االلتصادية واالجتماعية والتقافية (توغو)؛
االلتصادية واالجتماعية والتقافية (لبرس)؛

االلتصادية واالجتماعية والتقافية والتصديق عليه (هندو ار )؛

تقديم البالغات (لبرس)؛

االلتصادية واالجتماعية والتقافية (السلفادور)؛

تقديم البالغات (السلفادور).
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التصتتتتتتتديق علا البروتوكول اال تياري الملحق بالعيد الدولي الااس بالحقوق
29-146
االلتصادية واالجتماعية والتقافية والبروتوكول اال تياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء
تقديم البالغات (ألبانيا)؛

التصتديق علا ما تبقا من معاهدات حقوق اإلنستانس بما لفيا تلك التي تي رِّستر
30-146
تقديم الشتتتتتتت تكتاوف بموجك اتفتاقيتة حقوق الطفتل والعيتد الدولي الاتاس بالحقوق االلتصتتتتتتتتتادية
واالجتماعية والتقافية (مقدونيا الشمالية)؛

31-146

التصتتتتتتتتتديق علا اتفاقية منظمة العمل الدولية بشتتتتتتتتتأن الشتتتتتتتتتعوب األصتتتتتتتتتلية

32-146

النظر لي التصتتتتتتتتتتديق علا اتفتاقيتة العمتال الميتاجرين واتفتاقيتة منظمتة العمتل

والقبليةس ( 1989رلم )169س (كوستاريكا)؛

التدوليتة بشتتتتتتتتتتأن العمتال الميتاجرين (مراجعتة)س ( 1949رلم )97س واتفتاقيتة العمتال الميتاجرين

(األحكام الت مفلية)س ( 1975رلم  )143واالتفاقية رلم ( 169إكوادور)؛
33-146

التصديق علا اتفاقية منظمة العمل الدولية رلم ( 169نفلي)؛

34-146

التصتديق علا اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزلففنس 2011

35-146

التصديق علا اتفاقية منظمة العمل الدولية رلم ( 169إسبانيا)؛

(رلم ( )189جميورية لنزويال البوليفارية)؛

التصتتتديق علا البروتوكول الملحق باتفاقية منظمة العمل الدولية بشتتتأن العمل

36-146
الجبري لعام ( 1930رلم ( )29الممل ة المتحدة لبريطانيا العظما وأيرلندا الشمالية)؛
37-146

التصتتتتتتتتتتديق علا اتفتتاقيتتة منظمتتة العمتتل التتدوليتتة رلم  169واتفتتاقيتتة العمتتال

38-146

توقيع معاهدة حظر األسلحة النووية والتصديق علفيا (هندو ار )؛

39-146

ستتتتتتت تحتك تحفظيتا علا المتادة (37ج) من اتفتاقيتة حقوق الطفتل التي تقضتتتتتتتتتي

المياجرين من أجل النيوض بأهداف التنمية المستدامة  4-5و 8و 10و( 16باراغواي)؛

باحتجاز األطفال بمعزل عن البالغفنس علا النحو الذي أوصي به سابقا (إستونيا)؛

ستتتتتتت تحتك التحفظتات علا اتفتاقيتة حقوق الطفتلس والتصتتتتتتتتتديق علا البروتوكول

40-146
اال تياري الملحق بيا المتعلق بإجراء تقديم البالغاتس ورلع ستتن المستتةولية الجنائية إلا 14
سنة علا األلل (إيطاليا)؛

41-146

ستتتتتتت تحتك التحفد علا المتادة  20من العيتد التدولي الاتاس بتالحقوق المتدنيتة

42-146

اعتماد عملية مفتوحة ومبنية علا االستتتتتتتحقاق لدف ا تيار المرنتتتتتتحفن علا

والسياسية (نامفبيا)؛

الصتتتتتعفد الوطني ال نتاابات هفئات معاهدات األمم المتحدة (الممل ة المتحدة لبريطانيا العظما
وأيرلندا الشمالية)؛

43-146

النظر لي إمكانية التصتديق علا صتكود حقوق اإلنستان التي لم يتم التصتديق

44-146

تعزيز اللجنة الوطنية لحقوق اإلنستتتتتتتتتانس بما لي ذلك عن طريق تولفر الموارد

بعد (لبنان)؛
علفيا ُ

ال افية (سري الن ا)؛

ضتتتتتتمان المستتتتتتاءلة عن حوادت التاوي

45-146
لحقوق اإلنسان (باكستان)؛
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46-146

ضتمان ما يكفي من الدعم المالي وماصتصتات المفزانية لتمكفن اللجنة األستترالية

لحقوق اإلنستتتتتتتان من أداء ميمتيا وتحقفق أهداليا لي إطار أهداف التنمية المستتتتتتتتدامة 4-1

و 3-4و 6-4واليدف ( 5باراغواي)؛
47-146

وضتع جدول أعمال لي مجال حقوق اإلنستان يغطي  5إلا  10ستنواتس بالتعاون

48-146

ضتتمان ت ريس التزامات أستتتراليا الدولية لي مجال حقوق اإلنستتان لي القانون

مع أصحاب المصلحة الوطنففن والمجتمع المدني (غيانا)؛

المحلي (كندا)؛

النظر لي اعتماد لانون لحقوق اإلنستتان يتضتتمن بندا ينى علا أستتباية هذا
49-146
القانون علا جميع التشريعات األ رف (إكوادور)؛
50-146

است مال عملية إدماج اتفاقية حقوق الطفل لي التشريعات المحلية (الفونان).

51-146

المضتتي لي مستتار االستتتفتاء الالزم لتجستتفد التزاميا باالعتراف بالستتكان األصتتلففن

52-146

ال اللتزاماتيا بموجك اتفاقية القضتتاء
ضتتمان امتتال استتتراتيجية الدلاع امتتا اال كام ا

األسترالففن لي دستور البلد (نفوزيلندا)؛

علا جميع أنتكال التمففز ضتد المرأةس ومعاهدة تجارة األستلحةس ومعاهدة عدم انتشتار األستلحة

النووية (بنما)؛

ال ف عن استتتتادام معلومات كاذبة لتوجيه اتيامات ال أستتتا

53-146
أ رف ألغراض سياسية (الصفن)؛

ليا ضتتتد بلدان

54-146

تعزيز األنشتتتتتتتطة الرامية إلا النيوض بحقوق اإلنستتتتتتتان للشتتتتتتتعوب األصتتتتتتتلية

55-146

مضتتاعفة جيودها لتولفر الرعاية الالزمة ل بار الستتن واألنتتااس ذوي اإلعالة

56-146

تحستتتتتفن أنتتتتتكال الحماية القانونية علا جميع المستتتتتتويات الحكومية للمال فن

57-146

ضمان إدماج التزامات أستراليا لي القانون إدماج ا كامالا (زامبيا)؛

58-146

إدراج األحكام الحالية المتعلقة بعدم التمففز لي لانون نتتتتامل لضتتتتمان الحماية

والالجئفن (السلفادور)؛

(لفبيا)؛

التقلفديفن الذين يسعون إلا حماية موالعيم التقافية (نفوزيلندا)؛

الفعالة من جميع أنتتتكال التمففز والحصتتتول علا ستتتبل انتصتتتاف لعالة لجميع ضتتتحايا التمففز

(دولة للسطفن)؛

اعتماد لانون جديد أو تعديل القوانفن القائمة ذات الصتتتتتتتتلة لضتتتتتتتتمان الحماية
59-146
ال املة من التمففز العنصري (أوزبكستان)؛
60-146

(بفالرو )؛

اعتماد لانون اتحادي نتتتتامل لتولفر الحماية الفعالة من جميع أنتتتتكال التمففز

61-146

النظر لي اعتماد لانون اتحادي يضتتتتمن الحماية الفعالة من جميع أنتتتتكال التمففز

62-146

مواصتلة الجيود لضتمان التنففذ ال امل للقوانفن المحلية والدولية من أجل وضتع

ويكفل حصول الضحايا علا موارد لعالة (إكوادور)؛

حد لجميع أنكال التمففزس بما لي ذلك التمففز علا أسا
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63-146

توحفد األحكام القائمة المتعلقة بعدم التمففز لي لانون اتحادي نتتتامل لضتتتمان

الحماية الفعالة من جميع أنكال التمففز القائمة علا ماتلف األسس المحظورة (غيانا)؛

تعزيز التدابفر لضتتتتتمان تمتع جميع ستتتتتكانيا بحقوق اإلنستتتتتان تمتع ا كامالا من
64-146
دون تمففز (نيجفريا)؛
65-146
(صربيا)؛

بتتذل جيود إضتتتتتتتتتتافيتتة لتطبفق لوانفن مكتتالحتتة التمففز لي جميع أنحتتاء البلتتد

مواصتلة الجيود المبذولة حاليا لمكالحة التمففز ضتد النستاء واألطفال واألنتااس
66-146
ذوي اإلعالة (تونس)؛
إنشتتتتتاء للية لبحض القضتتتتتايا التي تيم الرجال والفتيان لي المجتمع األستتتتتترالي
67-146
واالهتمام بيا ومعالجتيا من أجل المضتي لدم ا نحو تحقفق المستاواة بفن الجنستفن لي القانون
ولي الممارسة (هايتي)؛

68-146

اتاتاذ تتدابفر حتازمتة لمكتالحتة التمففز والعنف علا أستتتتتتتتتس عرقيتة أو إثنيتة أو

69-146

إيالء االهتمام الواجك لقضتايا تزايد كرايية اإلستالمس والتمففز العنصتريس واستتغالل

70-146

اتااذ جميع الاطوات الالزمة لمكالحة التمففز العنصتري علا نحو لعال والقضتاء

دينية (أذربيجان)؛

العمال المياجرين (السودان)؛

علا جميع أنكال العنف المتصلة به (الجميورية العربية السورية)؛

مواصتتلة تعزيز للياتيا وستتياستتاتيا الرامية إلا القضتتاء علا التمففز العنصتتريس
71-146
وال ستتيما ضتتد الشتتعوب األصتتليةس وذلك بتناير الدستتتور واالعتراف بحقوق الستتكان األصتتلففن
وسكان جزر مضفق توريس (لانواتو)؛

72-146

اتااذ تدابفر لعالة لمكالحة التمففز العنصتتتري والعنصتتترية وكرن األجانك وتعزيز

73-146

مواصتتتتتتتتلة تعزيز التدابفر الرامية إلا مكالحة التمففز العنصتتتتتتتتري وكرن األجانك

74-146

اتااذ طوات إضتتتتتتافية للتنديد بالعنصتتتتتترية والتمففز العنصتتتتتتري وستتتتتتن لوانفن

التسامر والتعايش المنسجم لي المجتمع (بنغالديش)؛

والتحفزس وال سيما ضد ألراد مجتمع السكان األصلففن واأللليات الدينية واإلثنية (بربادو )؛
اتحادية لمكالحة متل هذن الظواهر (بوتسوانا)؛

لقائمفن علا أستتتتا
تعزيز التدابفر الرامية إلا مكالحة التمففز والعنف ا
75-146
ْ
واإلثنية والدين (بوركفنا لاسو)؛

العرق

اتاتاذ إجراءات لمكتالحتة التمففز العنصتتتتتتتتتري و طتاب ال راييتة والعنفس وحمتايتة

76-146
حقوق األلليات اإلثنية (الصفن)؛
77-146

إنياء أنتكال العنصترية والتمففز العنصتري وكرن األجانك المتأصتلة لي المجتمع

ألستتتتتتتباب تتعلق بالالفية اإلثنية أو العرقية أو التقافية أو الدينية لي المجال العام (جميورية

كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
78-146

القضتتاء علا جميع أنتتكال العنصتترية والتمففز العنصتتري وعلا طاب ال رايية

ضد األجانك (مصر)؛
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79-146

االستتتتتتفادة من التقدم المحرز حالي ا نحو القضتتتتتاء علا جميع أنتتتتكال التمففزس

وال ستتيما التمففز المتصتتل بمرض كولفد19-س ضتتد األنتتااس المنحدرين من أصتتول لستتفوية

(اليابان)؛

80-146

اتااذ التدابفر الالزمة للتصدي لتزايد حاالت العنصرية وكرايية اإلسالم والتمففز

81-146

تعزيز التدابفر الرامية إلا التصتدي للتمففز العنصتري وكرن األجانك والتحفز ضتد

82-146

الجيود الراميتة إلا مكتالحتة التمففز العنصتتتتتتتتتري

أحدت ذلك لي الوالع أم من الل وسائط اإلعالم أو اإلنترنم (األردن)؛
ضد األللياتس سواء َ
ألراد األلليات الدينية واإلثنية (مالفزيا)؛

اتاتاذ إجراءات محتددة لت تي

ضتتتد المجتمعات المحلية ليلليات وتعزيز الجيود الرامية إلا إدماج ألراد األلليات لي المجتمع

(أنغوال)؛

83-146

مواصتتتتتتت تلتة الجيود الراميتة إلا تعزيز التعتدديتة التقتافيتة والتنوع لي البلتد و ذكتاء

84-146

تعزيز التتدابفر الراميتة إلا مكتالحتة أعمتال العنصتتتتتتتتتريتة والتمففز وكرن األجتانتك

الوعي بيماس وال سيما من أجل القضاء علا العنصرية لي صفوف أطفال المدار

(نيكاراغوا)؛
85-146

(ميانمار)؛

إلغاء أحكام الدستور التي تجفز التمففز العنصري (االتحاد الروسي)؛

القائمفن علا أستتتتا
تعزيز التدابفر الرامية إلا مكالحة التمففز والعنف
86-146
ْ
أو اإلثنية أو الدين (كوبا)؛

العرق

87-146

اعتماد لانون نتامل يحظر جميع أنواع التمففز ضتد األلليات وجماعات الستكان

88-146

القضتتتتاء علا التمففز المنيجي ضتتتتد الستتتتكان األصتتتتلففن ومكالحة العنف الذي

89-146

تنففتذ جميع التتدابفر الراميتة إلا القضتتتتتتتتتاء علا التمففز ضتتتتتتتتتد ألراد مجتمعتات

90-146

مواصتتلة عمليا لمعالجة التقارير المتواترة التي تتحدت عن أوجه عدم المستتاواة

األصلففن (الصومال)؛

يمار
َ

علفيم (الصفن)؛

السكان األصلففن (لرنسا)؛

المتأصتلة واالرتفاع المفر لي عدد الستكان األصتلففن وستكان جزر مضتفق توريس المشتمولفن
بماتلف المةنترات االجتماعية وااللتصتتادية المنافضتتةس وال ستتيما لي مجاالت الصتتحة والرلان

والتعليم والعدالة (نفوزيلندا)؛
91-146

اتاتتاذ مزيتتد من التتتدابفر لتعزيز التعتتدديتتة التقتتافيتتةس بمتتا لي ذلتتك عن طريق

التصتتدي للعنصتترية والتعصتتك وكرن األجانك وكرايية اإلستتالمس والتصتتدي للعنصتترية التي يعاني

منيا األنااس المنحدرون من أصول لسفوية الل جائحة كولفد( 19-إندونيسيا)؛
92-146

مواصلة التصدي ألوجه عدم المساواة التي تعاني منيا األلليات (مالفزيا)؛

93-146

مواصتتلة الجيود الرامية إلا التصتتدي للتمففز ضتتد األلليات والشتتعوب األصتتلية

من أجل تحقفق المساواة للجميع لي المجتمع (نفبال)؛
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94-146

اتااذ تدابفر لعالة للقضتاء علا التمففز علا أستا

االنتماء اإلثني أو العرلي

أو الدينيس ووضتع حد لجميع أنتكال العنصترية والتمففز العنصتري وكرن األجانكس وال ستيما ضتد
المياجرين والالجئفن (لطر)؛

95-146

مواصتتلة الجيود الجارية لمكالحة جميع أنتتكال التمففز ضتتد األجانك والشتتعوب

األصتتتلية والمياجرينس ومكالحة طاب ال رايية لي وستتتائط اإلعالم من الل حمالت التوعية
وثقالة الحوار والقبول باآل ر (تونس)؛

96-146

اتااذ تدابفر أكتر لعالية للحد من أوجه عدم المستتتتتاواة والتمففز ضتتتتتد األلليات

والمياجرين والالجئفنس وحماية الفئات الضتتتتعيفة من طاب ال رايية وغفرن من جرائم ال رايية

(البحرين)؛

العرق أو اإلثنية

97-146

اتااذ إج ارءات إلنياء طاب ال رايية والتنميط علا أستتتتتتتا

98-146

اعتمتاد تتدابفر لمواصتتتتتتت تلتة التصتتتتتتتتتدي للتمففز القتائم علا الستتتتتتتتتن علا جميع

99-146

تعزيز حماية حقوق اإلنستتان ل بار الستتنس ال ستتيما لي الستتياق الحالي لجائحة

100-146

إلغاء اإلجراء الذي تفرضتته بعا الواليات والمتمتل لي إ ضتتاع األلراد لعمليات

101-146

وضتتع حد للممارستتات الضتتارةس بما لي ذلك التد الت الطبية القستترية لضتتمان

102-146

ضتتتمان الحصتتتول علا الرعاية الصتتتحية بالمجان ولي الولم المناستتتك لجميع

أو اللون أو الدين (باكستان)؛

المستويات من أجل زيادة مشاركة كبار السن (إسرائفل)؛

كولفد( 19-األرجنتفن)؛

ج ارحية إلزامية لتغففر نوع الجنس المدرج لي وثائق اليوية (إسبانيا)؛
السالمة البدنية ليطفال الحاملفن لصفات الجنسفن (ليسلندا)؛

الستتتتكانس بمن لفيم المتليات والمتلفون ومزدوجو المفل الجنستتتتي ومغايرو اليوية الجنستتتتانية
كاف لتقديم الموالقة
وحاملو صتتتتتتفات الجنستتتتتتفن واألطفال والمراهقون الذين يتمتعون بنضتتتتت
ي

المستنفرة (ليسلندا)؛
103-146

مواصتتلة العمل علا إنياء التمففز علا أستتا

المفل الجنستتي واليوية الجنستتانيةس

بما لي ذلك من الل نن حمالت توعية وتدريك الموظففن العمومففن (إسرائفل)؛

 104-146المضي لدما لي تنففذ اإلصالحات لي بالي الواليات التي تفرض لفوداس بما لي
ذلك الشتتتترو المتعلقة بالجراحةس علا األنتتتتااس الذين يستتتتعون للحصتتتتول علا وثائق هوية
رسمية تعكس نوع جنسيم (مالطة)؛

105-146

مواصتلة تحستفن النتائ التعليمية والصتحية لينتااس الذين يعانون من أوجه

106-146

مواصلة تعزيز التدابفر ذات الصلة لضمان حماية الفئات الضعيفة من السكانس

107-146

إيالء االهتمام بتنففذ الستتياستتات الوطنية لصتتالر الفئات االجتماعية الميمشتتة

ضعف لريدة من نوعيا (لففم نام)؛

بمن لفيم النساء والفتيات ذوات اإلعالة والسكان األصلفون (غانا)؛

أو الضتتتعيفةس بما لي ذلك األطفال المياجرون والستتتكان األصتتتلفون واألنتتتااس ذوو اإلعالة

(نيكاراغوا)؛
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108-146

النظر لي زيادة مستتتتتتتتاعدتيا اإلنمائية الرستتتتتتتتمية بيدف تحقفق االلتزام الدولي

109-146

اتااذ تدابفر لزيادة مستتتتاهمتيا لي المستتتتاعدة اإلنمائية الرستتتتمية لبلوه اليدف

المحدد لي نسبة  0,7لي المائة من الد ل القومي اإلجمالي (كمبوديا)؛

الدولي المتمتل لي نسبة لدرها  0,7لي المائة من النات القومي اإلجمالي (هايتي)؛

اض تمل يا الشتتعوب
 110-146تعلفق المشتتاريع االستتتاراجية واإلنمائية التي تن لفذ علا أر ي
األصلية دون الحصول علا موالقتيا (دولة للسطفن)؛
 111-146ت تي جيوده تا الراميتتة إلا بلوه هتتدف فا االنبعتتاثتتات المحتتدد لي اتفتتاق
بتاريس واأل تذ بني لتائم علا حقوق اإلنستتتتتتتتتان لي جيودهتا الراميتة إلا مكتالحتة تغفر المنتا

(سويسرا)؛

تشتتتجيع الستتتياستتتات والتدابفر الرامية إلا التافي

من تأثفر تغفر المنا علا

112-146
حقوق اإلنسان لينااس المنتمفن إلا الفئات الضعيفة (أوروغواي)؛

 113-146تنففذ ستياستات أكتر لعالية لي مجال تغفر المنا تستتند إلا طة طويلة األجل
بشتتأن فا استتتادام الولود األحفوري والحد من التلوتس باعتبارهما من العوامل التي تستتيم
لي إحدات لثار ضتتارة علا حق النا

لضالا عن االنبعاثات السامة (لانواتو)؛

لي الحياة وحقيم لي الصتتحة بستتبك االحترار العالميس

 114-146ضتتتتتمان المشتتتتتاركة ال املة واليادلة للمجتمعات المحلية المتضتتتتتررة لي إعداد
تقفيمات األثر البفئي لبل الموالقة علا المشاريع ال برف (بوتسوانا)؛
115-146

ت تي

الجيود لوضتتتتتتتع وتعزيز األطر التشتتتتتتتريعية الالزمة من أجل التصتتتتتتتدف

للتحتديتات البفئيتة الشتتتتتتتتتتاملتة لعتدة لطتاعتاتس بمتا لي ذلتك تغفر المنتا وأطر الحتد من ماتاطر

ال وارتس وضتتمان المشتتاركة ال املة واليادلة من جانك مجموعات واستتعة التنوعس بما لي ذلك
علا ستبفل المتال ال الحصتر النستاء واألطفال واألنتااس ذوو اإلعالة وكبار الستن ومجتمعات

السكان األصلففن وسكان جزر مضفق توريس (فيجي)؛
116-146

تنففذ تدابفر ملموستتتتة ولورية لمكالحة لثار تغفر المنا علا حقوق اإلنستتتتان

117-146

اتااذ طوات ملموستتتتتتتتتة ومستتتتتتتتتتدامة لمعالجة اآلثار الضتتتتتتتتتارة لتغفر المنا س

والحريات األساسية (لرنسا)؛

باالعتماد علا لدرة أستراليا علا إنتاج وتصدير الطالة المتجددة (هايتي)؛

 118-146العمتل بتاستتتتتتتتتتمرار علا تحقفق اليتدف المحتدد لي اتفتاق بتاريس والمتمتتل لي
إبقاء االحترار العالمي دون  1.5درجة مئويةس وذلك بالتالى التدريجي من استتتتتتتتتتادام الفحم
(جزر مارنال)؛

119-146

التحقق من أن ستتتتياستتتتاتيا وتشتتتتريعاتيا وأنظمتيا وتدابفر اإلنفاذ التي تتاذها

تستتتتتيم علا نحو لعال لي منع ومجابية الاطر المتزايد لضتتتتتلوع األعمال التجارية لي ارت اب
انتياكات لي سياق حاالت النزاعس بما لي ذلك حاالت االحتالل األجنبي (دولة للسطفن)؛

120-146

وضتتتتع الصتتتتيغة النيائية لاطة العمل الوطنية بشتتتتأن األعمال التجارية وحقوق

121-146

ال ف عن المعاملة القاستتتتتتتتية أو الالإنستتتتتتتتانية أو الميفنة لي أماكن االحتجاز

اإلنسان (تايلند)؛

العامةس بما لي ذلك العنف الجنستتتتي وتجريد المحتجزين من مالبستتتتيم بشتتتتكل روتفني بغرض

تفتيشيم وعدم كفاية مرالق الرعاية الصحية العقلية (جميورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
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122-146

اتااذ التدابفر القانونية واإلدارية الالزمة لوضتتع حد للممارستتات الوحشتتية التي

123-146

إلغاء الستتياستتات والتشتتريعات والممارستتات التي تجفز احتجاز األنتتااس ذوي

124-146

التحقق من عدم احتجاز الستتتتجناء ذوي اإلعالة لي الحبس االنفرادي وضتتتتمان

125-146

تلبية احتياجات النستتتتتاء لي الستتتتتجن ومحاكمة جميع المستتتتتةولفن عن العنف

تتبعيا الشرطة بشكل منيجي ضد السكان األصلففن (جميورية إيران اإلسالمية)؛

اإلعالة احتجا از تعسفي ا وألجل غفر مسما (بفالرو )؛
حصوليم علا الدعم و دمات الصحة العقلية(زامبيا).
الجنسي ضد النساء المحتجزات ومعالبتيم (زامبيا)؛

 126-146وضتتع حد لستتياستتة االحتجاز التعستتفي والتستتليم القستتري بناء علا طلك الواليات
المتحتدة األمريكيتة بتاالستتتتتتتتتتنتاد إلا أستتتتتتتتتس لتانونيتة زائفتة متتل االنتيتاكتات المزعومتة للتتدابفر

القسرية االنفرادية (جميورية إيران اإلسالمية)؛
127-146

مراجعة لوانفن العقوبات اإللزامية بيدف إلغائياس وتوستتتتتتتتيع نطاق التدابفر غفر

128-146

مواصلة مكالحة العنف األسري والمنزلي والجنسي (البوسنة واليرسك)؛

129-146

مواصلة الجيود الوطنية لمعالجة مسألة العنف المنزلي (جورجيا)؛

130-146

مواصلة الجيود الرامية إلا وضع حد للعنف المنزلي واألسري (العراق)؛

131-146

مواصتتتتتتتتتلة الجيود الرامية إلا الحد من العنف األستتتتتتتتتري والمنزلي والجنستتتتتتتتي

132-146

زيتادة االستتتتتتتتتتتمتتارات لي مبتتادرات الولتايتة والتدعم الراميتتة إلا مكتتالحتتة العنف

االحتجازية عند االلتضاء (النروي )؛

(جميورية مولدولا)؛

األستري والمنزلي والجنستي والحد من انتشتارنس وال ستيما لي صتفوف الفئات الستكانية المتضتررة
بشكل غفر متناسك (سنغالورة)؛

133-146

التصدي للعنف المنزليس ال سيما ضد النساء والفتيات (جميورية إيران اإلسالمية)؛

134-146

مواصلة جيودها الدولية لمنع الجرائم المرت بة ضد اإلنسانية (أرمفنيا)؛

135-146

وضتتتع حد الكتظال الستتتجون ومعالجة مشتتتكلة عدم كفاية مةستتتستتتات الصتتتحة

العقليةس و لغاء القوانفن أو الستتتياستتتات التي تجفز احتجاز األنتتتااس ذوي اإلعالة ألجل غفر

مسما (أوزبكستان)؛
136-146

اتااذ طوات ملموستتتتتتتة لمعالجة تمتفل الستتتتتتتكان األصتتتتتتتلففن المفر لي نظام

137-146

مواصتلة الجيود لمعالجة مشتكلة التمتفل المفر للستكان األصتلففن وستكان جزر

138-146

التعجفل بإنشتتتتاء للية ولائية وطنيةس ولقا للبروتوكول اال تياري التفاقية مناهضتتتتة

139-146

تعزيز تنففذ البروتوكول اال تياري التفاقية مناهضتتتتة التعذيك من الل إنشتتتتاء

العدالة الجنائية وارتفاع نسبة السجناء المنتمفن إلا هذن الفئة (جزر البياما)؛
مضفق توريس بفن مجموع السجناء (رومانيا)؛

التعذيك (أوكرانيا).

لليات ولائية وطنية (الفلبفن)؛
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140-146

رلع الحد األدنا لسن المسةولية الجنائية إلا  18سنةس وحظر العزل واستادام

141-146

النظر لي رلع الحد األدنا لستتتن المستتتةولية الجنائية إلا  14ستتتنة علا األلل

القوة كشكل من أنكال العقاب لي مراكز لضاء األحدات (جميورية لنزويال البوليفارية)؛

(سلولاكيا)؛

142-146

تعديل تشتتتريعات أستتتتراليا من أجل رلع الحد األدنا لستتتن المستتتةولية الجنائية

إلا  14ستنة علا األلل وستحك التحفظات علا المادة (37ج) من اتفاقية حقوق الطفل بشتأن
لصل األطفالس التي تقضي بفصل األطفال المحتجزين عن البالغفن (إسبانيا)؛

143-146

(سري الن ا)؛

رلع الحتتد األدنا لستتتتتتتتتن المستتتتتتتتتةوليتتة الجنتتائيتتة إلا مستتتتتتتتتتوف مقبول دوليت ا

144-146

رلع سن المسةولية الجنائية إلا  14سنة علا األللس بما يتمانا مع المعايفر

145-146

رلع الحد األدنا لستتتن احتجاز القاصتتترين إلا  14ستتتنة أو أكتر ولق ا لتوصتتتية

الدولية وولق ا لما أوصم به لجنة حقوق الطفل (السويد)؛
لجنة حقوق الطفل (سويسرا)؛

 146-146النظر لي تناير الحد األدنا لستتتتتن المستتتتتةولية الجنائية ولقا لتوصتتتتتيات لجنة
حقوق الطفل (أوروغواي)؛
147-146

رلع الحد األدنا لستتتتتن المستتتتتةولية الجنائية واعتماد تدابفر لضتتتتتمان حصتتتتتول

148-146

رلع الحد األدنا للستتتتتن الحالية للمستتتتتةولية الجنائية من  10ستتتتتنوات إلا 14

149-146

رلع الحد األدنا لسن المسةولية الجنائية لي جميع الواليات واأللاليم (كرواتيا)؛

150-146

رلع الحد األدنا لسن المسةولية الجنائية إلا  14سنة علا األلل (لبرس)؛

151-146

رلع الحد األدنا لستن المستةولية الجنائية إلا  14ستنة علا األللس وحظر استتادام

152-146

تعزيز التدابفر غفر القضتتتتائية لي حالة األطفال المتيمفن بارت اب ألعال جرمية

153-146

رلع السن الدنيا للمسةولية الجنائية إلا مستوف مقبول (الدانمرد).

154-146

رلع السن الدنيا للمسةولية الجنائية (إستونيا)؛

155-146

جعل نظام لضاء األطفال متوالقا تماما مع المعايفر الدوليةس بما لي ذلك عن طريق

156-146

رلع الحد األدنا لستتتن المستتتةولية الجنائية إلا  13ستتتنة وتحستتتفن ظروف احتجاز

157-146

رلع الحد األدنا لسن المسةولية الجنائية إلا  14سنة علا األلل (ألمانيا)؛

158-146

النظر لي رلع الحد األدنا لسن المسةولية الجنائية إلا  14سنة (الفونان)؛

األطفال علا الدعم المجتمعي المناسك الموجه نحو التصدي لعوامل الاطر (كندا)؛

سنةس بما يتمانا مع المعايفر الدولية ذات الصلةس وتعزيز التدابفر غفر االحتجازية (نفلي)؛

العزل والقوة كوسفلة للعقاب لي إصالحيات األحدات (زامبيا).

ورلع الحد األدنا لسن المسةولية الجنائية (تشيكيا)؛

رلع الحد األدنا لسن المسةولية الجنائية إلا  14سنة (لنلندا)؛

األحدات دون سن  15سنة (لرنسا)؛
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159-146

رلع الحد األدنا لستتن المستتةولية الجنائية علا الصتتعفد الوطني وتمويل برام

160-146

ستن لوانفن تنى علا رلع الحد األدنا لستن المستةولية الجنائية إلا  14ستنة

161-146

مواءمة عناصتتتتتر نظام لضتتتتتاء األطفال التي حددتيا لجنة حقوق الطفل مع اتفاقية

162-146

رلع الحد األدنا لسن المسةولية الجنائية (ل سمبره)؛

163-146

رلع الحد األدنا لستتن المستتةولية الجنائية علا الصتتعفد الوطني إلا  14ستتنة

164-146

رلع ستن المستةولية الجنائيةس ومواءمة نظام لضتاء األحدات مع اتفاقية حقوق

165-146

رلع الحد األدنا لستن المستةولية الجنائية ليطفال إلا  14ستنةس ولق ا للمعايفر

166-146

اعتماد توصتيات لجنة حقوق الطفل برلع الحد األدنا لستن المستةولية الجنائية

167-146

رلع الحد األدنا لسن المسةولية الجنائية إلا  14سنة (بولندا)؛

168-146

رلع الحد األدنا لسن المسةولية الجنائية إلا  14سنة علا األلل (البرتغال)؛

169-146

تعديل النظام الوطني لقضتتتتتتاء األطفال بما يتمانتتتتتتا مع اتفاقية حقوق الطفلس

الولاية والتحويل التي تقودها المجتمعات المحلية والتي ُتبقي األطفال والشتتباب ارج الستتجنس
ودعم هذن البرام (ليسلندا)؛

(لفتوانيا)؛

حقوق الطفل (لفتوانيا)؛

(مالطة)؛

الطفل (المكسيك)؛

الدولية (مقدونيا الشمالية)؛

إلا  14سنة علا األلل (النروي )؛

وال ستتتتتتتتيما رلع الحد األدنا لستتتتتتتتن المستتتتتتتتةولية الجنائية من  10ستتتتتتتتنوات إلا  14ستتتتتتتتنة

(جميورية مولدولا)؛
170-146

اعتماد ني نتامل ولعال للتحقفق والمستاءلة فيما يتعلق باالنتياكات الجستيمة

171-146

اعتماد برنام ذي إطار زمني محدد إلحقاق العدالة وجبر الضتتتتتتتترر لضتتتتتتتتحايا

172-146

إجراء تحقفق نتتتتتتتامل ومتعمق لي جرائم الحرب التي ارت بيا ألراد عستتتتتتتكريون

التي ترت بيا القوات العسكرية األسترالية لي الاارج (الجميورية العربية السورية)؛

االنتياكات التي ارت بتيا القوات العسكرية األسترالية (الجميورية العربية السورية)؛

أستتتتترالفون لي إطار العمليات العستتتتكرية لي الاارجس ومحاستتتتبة الجناةس من أجل منع اإللالت
من العقاب وت رار ارت اب جرائم مماثلة (الصفن)؛

173-146

وضتتتتتتتع حد إللالت العستتتتتتتكريفن األستتتتتتتترالففن مرت بي جرائم الحرب من العقاب

174-146

مواصتتتتلة حماية الحقوق المدنية والستتتتياستتتتية لجميع األنتتتتااس لي أستتتتتراليا

175-146

إلغاء لوانفن األمن القومي التي تنتيك الحق لي حرية التعبفر و صتتتتتتتوصتتتتتتتية

(جميورية إيران اإلسالمية)؛

وكذلك حرية التعبفر وحرية الدين (البوسنة واليرسك)؛

الصحفففن والمبلغفن عن الماالفات (جميورية لنزويال البوليفارية)؛
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176-180

اعتماد لانون جديد لحرية اإلعالم يحمي حرية الصحالة بما يتمانا مع المعايفر

177-146

حماية حرية التعبفر لمن يجاهرون بمعارضتتتة ستتتياستتتات الحكومةس بطرق منيا

الدولية (الصومال)؛

تعتديتل لوانفن األمن القومي التي تمنع الصتتتتتتتتتحفففن والمبلغفن عن الماتالفتات والمحتامفن من

التعبفر (الواليات المتحدة األمريكية)؛

تجرم نشتتتتتر التقارير التي تادم الصتتتتتالر العام وتيفئة بفئة
 178-146إلغاء القوانفن التي ِّ
لمنة ومأمونة تتير ألعضتتتتتتاء المجتمع المدني والمدالعفن عن حقوق اإلنستتتتتتان والصتتتتتتحفففن
االضطالع بنشاطيم (بنغالديش).

تجرم نشتتتتتتتتتر التقتارير التي تاتدم الصتتتتتتتتتتالر العتام وتعزيز
 179-146إلغتاء القوانفن التي ِّ
االلتزامتتات المتعلقتتة بتتالحصتتتتتتتتتول علا إذن من أجتتل االطالع علا المعلومتتات التي يحوزهتتا
الصحففون (هولندا)؛

180-146

إجراء تحقفق مستتتتتقل علا الصتتتتعفد الوطني لي حاالت الضتتتتغط الذي تمارستتتته

الستتتتلطات علا الصتتتتحفففن الذين يحققون لي جرائم الحرب التي ارت بيا جنود أستتتتترالفون لي
ألغانستان ومحاسبة الجناة (االتحاد الروسي)؛

181-146

وضتتتتع حد النتياد حرية التجمع الستتتتلمي واالستتتتتادام المفر للقوة من جانك

182-146

مواصتتتتتتت تلتة تعزيز الجيود الراميتة إلا المشتتتتتتتتتاركة ال تاملتة والفعتالة واليتادلتة لي

موظفي إنفاذ القانون (جميورية لنزويال البوليفارية)؛

الحياة الستياستية والعامة لجميع األنتااسس وال ستيما للستكان األصتلففن وستكان جزر مضتفق

توريسس بما لي ذلك تعديل التشتتتريعات االنتاابية التي تحرم المواطنفن الذين يقضتتتون عقوبة
السجن من حق التصويم (تشيكيا)؛

183-146

ضتتمان حق التصتتويم لينتتااس ذوي اإلعالة واألنتتااس المدانفن والمحكوم

علفيم بالستتتتجنس بما يتمانتتتتا مع توصتتتتيات اللجنة المعنية بحقوق األنتتتتااس ذوي اإلعالة

واللجنة المعنية بحقوق اإلنسان (بنما)؛
184-146

تلفن بأنشتتتطة
التحقق من وجود أطر تنففذ لعالة لمكالحة الستتتارة والرق المتصتت ْ

185-146

المحالظة علا التزاميا بمكالحة االتجار بالبشتتتتتر والحد من العنف ضتتتتتد المرأة

186-146

مواصتتتتتلة العمل مع الشتتتتتركاء اإللليمففن ودعم البلدان لي التصتتتتتدي للتحديات

187-146

ضتتتتمان حصتتتتول ضتتتتحايا االتجار بالبشتتتتر علا دمات الدعم االتحادية واتااذ

188-146

إنجاز وتنففذ طة العمل الوطنية لمكالحة الرق المعاصر (الفونان)؛

189-146

مواصتتلة تعزيز التعاون مع رابطة أمم جنوب نتترق لستتيا من الل إطار رابطة

الشركات األسترالية (الجميورية العربية السورية)؛

(البحرين)؛

المتزايدة لالتجار باألنااس (بوتان)؛

جميع التدابفر الالزمة للقضاء علا هذن الممارسة (لرنسا)؛

أمم جنوب نتترق لستتيا وأستتتراليا لمكالحة االتجار بالبشتتر من أجل التصتتدي ألنشتتطة االتجار
بالبشر والرق لي المنطقة (جميورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
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مواصتتتتتلة الجيود المبذولة لمكالحة االتجار بالبشتتتتترس ال ستتتتتيما باعتماد لانون

190-146
الرق المعاصر لعام ( 2018لبنان)؛
191-146

مواصتتتتتلة الجيود الرامية إلا مكالحة االتجار بالبشتتتتتر وضتتتتتمان حماية حقوق

الضحايا وحقوق المياجرين (نيجفريا)؛

 192-146بذل المزيد من الجيود لمستتتتاعدة ضتتتتحايا االتجار بالبشتتتتر وحمايتيم وتوستتتتيع
نطاق الدعم المقدم ليم ليشمل جميع ضحايا االتجار من دون تمففز (لطر)؛
193-146

مواصتتتتتتت تلتة الجيود من أجتل تعزيز تنففتذ التتدابفر الراميتة إلا مكتالحتة االتجتار

194-146

مواصتتتتتتلة الجيود الرامية إلا القضتتتتتتاء علا االتجار بالفد العاملة واستتتتتتتغالليا

195-146

القضتتاء علا أوجه التفاوت لي األجور بفن الرجال والنستتاء (جميورية لنزويال

بالبشر (رومانيا)؛

واسترلاليا (رواندا)؛

البوليفارية)؛

196-146

(لففم نام)؛

ضتتتتمان لدر أكبر من المستت تاواة لي األجور واألمن االلتصتتتتادي لصتتتتالر المرأة

197-146

مواصلة تنففذ التدابفر الرامية إلا سد الفجوة لي األجور بفن الجنسفن والتمففز

198-146

تعزيز المستتتتتتتتتاواة لي األجور وتقليى الفجوة لي األجور بفن الجنستتتتتتتتتفن عن

199-146

التحقق من أن ماططتات التدين غفر النقتدي و دارة التد تل ال تنطوي علا تمففز

200-146

بحض إمكانية اعتماد د ل أستتتتتتاستتتتتتي للجميع بالتشتتتتتتاور الوثفق مع أصتتتتتتحاب

201-146

وضتتتتع طط وستتتتياستتتتات للحد من الفقر تراعي منظور حقوق اإلنستتتتان وتركز

بفن الرجال والنساء لي العمل (اليند)؛

طريق تعزيز ت الة الفرس (ملدي )؛

من حفض التصميم والتنففذس وال سيما بالنسبة للسكان األصلففن (جزر البياما)؛

المصلحة (هايتي)؛

علا تحقفق اليدلفن  1و 10من أهداف التنمية المستدامة (باراغواي)؛

 202-146التغلك علا أوجه القصتتتور لي الرعاية الصتتتحية ليطفال ذوي اإلعالة واألطفال
الذين يعيشتتتتون لي المناطق الريفية أو النائية أو لي مراكز الرعاية الااصتتتتةس واعتماد تدابفر
لعالة لمكالحة عزل األطفال عن أسرهم و يداعيم لي مراكز رعاية غفر مةهلة (مصر)؛

203-146

مواصتتتتتتت تلتة جيودهتا لتولفر الاتدمتات الصتتتتتتتتتحيتة لي المنتاطق الريفيتة والنتائيتةس

204-146

التأكد من أن المناه الدراستتية تتضتتمن عناصتتر عن تاريو الشتتعوب األصتتلية

ال سيما لي ضوء تفشي جائحة كولفد( 19-لفبيا)؛
وأثر االستعمار (دولة للسطفن)؛

 205-146مواصتتتتلة االضتتتتطالع بأنشتتتتطة توعية موجية إلا موظفي إنفاذ القانون بشتتتتأن
حقوق اإلنسانس وال سيما حقوق األنااس ذوي اإلعالة والالجئفن والمياجرين (الجزائر)؛
206-146

زيادة الدعم المقدم إلا مبادرات التتاي

والتدريك لي مجال حقوق اإلنستتتتتتتانس

وال سيما لموظفي إنفاذ القانون الذين يتعاملون مع لضايا اليجرة (الجزائر)؛
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207-146

توسيع نطاق التدريك علا حقوق اإلنسان لي القطاع العامس وال سيما للعاملفن

208-146

وضتتتع ستتتياستتتات لتعزيز حقوق المرأة وحمايتياس ال ستتتيما المرأة لي مجتمعات

209-146

مواصتتتلة اتااذ التدابفر الضتتترورية لمكالحة الممارستتتات التمففزية ضتتتد النستتتاء

210-146

تعزيز التدابفر الرامية إلا تعزيز المستتتاواة بفن الجنستتتفن والمستتتاواة لي األجور

مع األطفال لي مجال إلامة العدل (ل سمبره)؛

الشعوب األصلية (بربادو )؛

والفتيات (اليند)؛

بفن الرجال والنستتتتتاء من الل معالجة الفجوة لي األجور التي ال تزال تةثر ستتتتتلب ا علا المرأة

(ليسوتو)؛

211-146

تحلفل التغففرات القانونية والمةستستية الممكنة من أجل زيادة مشتاركة المرأة لي

212-146

اتاتاذ تتدابفر تاصتتتتتتتتتتة تيتدف إلا زيتادة مشتتتتتتتتتتاركتة المرأة لي الحيتاة العتامتة

213-146

علا النستتتتتتتتتاء

الحياة الستياستيةس وعكس اتجان عدم المستاواة بفن الرجل والمرأة تدريجي اس وال ستيما لي صتفوف
نساء الشعوب األصلية والمياجرات والفقفرات (األرجنتفن)؛

والسياسية (صربيا)؛

تولفر التمويتل ال تالي للاطتة الوطنيتة للحتد من العنف الممتار

وأطفالينس والتحقق من أن الاطة تتناول جميع أنتتتتتتتتكال العنف القائم علا نوع الجنس (جزر

البياما).

214-146

العنف الممار

مواصتتتتتتت تلتة تنففتذ طتة العمتل الرابعتة ( )2022-2019للاطتة الوطنيتة للحتد من
علا النساء وأطفالين من أجل إنياء العنف (البوسنة واليرسك)؛

215-146

وضتتع طة عمل وطنية لمكالحة العنف ضتتد نستتاء ولتيات الشتتعوب األصتتلية

216-146

اتاتتاذ مزيتتد من التتتدابفر للحتتد من العنف الممتتار

علا النستتتتتتتتتتاء والفتيتتات

217-146

التأكد من أن لوات األمن والقضتتتاء لدييما القدرة ال افية علا التصتتتدي بشتتتكل

218-146

تعزيز الجيود المبذولة لمكالحة العنف الممار

علا النستاء واألطفالس بما لي

219-146

مواصتتتتتتت تلتة جيودهتا الراميتة إلا الحتد من العنف علا النستتتتتتتتتاء واألطفتال ومن

(بوركفنا لاسو)؛

(تشيكيا)؛

ألضل للعنف الممار

علا النساء واألطفال (األردن)؛

ذلك العنف المنزلي والعنف القائم علا نوع الجنس (كا از ستان)؛

التفاوت لي النتائ االلتصادية والصحية والتعليمية بفن السكان األصلففن األسترالففن والسكان
غفر األصلففن (جميورية الو الديمقراطية الشعبية)؛

220-146

مواصتتلة الجيود الرامية إلا الحد من العنف المنزلي والجنستتيس وال ستتيما ضتتد

221-146

مواصتتلة تعزيز ستتياستتاتيا وتاصتتيى الموارد ال افية للتصتتدي للعنف الجنستتي

النساء ذوات اإلعالة ونساء الشعوب األصلية (ليسوتو)؛

والجنساني (مالفزيا)؛
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222-146

مضتتتاعفة جيودها الرامية إلا مكالحة جميع أنتتتكال العنف علا المرأة ومنعيا

223-146

ستتن لوانفن اتحادية لمكالحة العنف الممار

علا المرأةس ال ستتيما أن أستتتراليا

224-146

مواصتلة الجيود الرامية إلا القضتاء علا العنف المنزليس وال ستيما ضتد النستاء

225-146

اتااذ طوات إضتتتافية لي ستتتبفل التصتتتدي للعنف الممار

علا المرأة والعنف

226-146

مواصلة الجيود الرامية إلا القضاء علا العنف الممار

وضمان تقديم مرت بي أعمال العنف إلا العدالة (ملدي )؛

تشتير بأنيا من الدول المناصرة لقضايا المرأة (موريشفو )؛

والفتيات لي مجتمعات الشعوب األصلية (بفرو)؛

المنزلي ومنعيما (البرتغال)؛

علا النساء واألطفال

وتعزيز التتدابفر المتاتذة لي إطتار الاطتة الوطنيتة للحتد من العنف الممتار

وأطفالين للفترة ( 2022-2010لطر)؛

علا النستتتتتتتتتتاء

227-146

إعطاء األولوية الستتتتتتتراتيجيات منع العنف عند وضتتتتتتع الاطة الوطنية المقبلة

228-146

اتااذ تدابفر لمواءمة تشتريعات الواليات واأللاليم فيما يتعلق بالصتحة اإلنجابية

229-146

إدماج اتفاقية حقوق الطفل إدماج ا كامالا لي التشتتتريعات المحلية ووضتتتع طة

للحد من العنف الممار

علا المرأة (جميورية كوريا)؛

للمرأة (كا از ستان)؛

عمتل وطنيتة ليطفتال من أجتل حمتايتة حقوق الطفتل حمتايتة نتتتتتتتتتتاملتةس بمتا لي ذلتك من الل
مواءمة نظام لضاء األطفال بال امل مع االتفاقية (سلولفنيا)؛

230-146

تعزيز حق جميع األطفال لي التعليمس بما لي ذلك عن طريق التمويل المنصتتتف

231-146

وضتتتتتتع وتنففذ طة وطنية لرلان الطفل و طار وطني للبيانات المتعلقة باألطفال

232-146

وضتتع طة وطنية لحماية حقوق الطفل حماية نتتاملةس بما لي ذلك عن طريق

للمدار

(سري الن ا)؛

(مالطة)؛

إدماج اتفاقية حقوق الطفل لي التشريعات والسياسات الوطنية (لطر)؛

 233-146مواصتتتتتتت تلتة الجيود الراميتة إلا إدمتاج اتفتاقيتة حقوق الطفتل إدمتاجتا كتامالا لي
التشتتتتريعات المحليةس واتااذ طوات من أجل وضتتتتع استتتتتراتيجية أكتر اتستتتتال ا لحماية حقوق
األطفال (رومانيا)؛

234-146

مواصتتتتتتت تلتة تعزيز الجيود الراميتة إلا حمتايتة جميع األطفتال وتحستتتتتتتتتفن لرس

235-146

مواصتتتلة توستتتيع نطاق دمات الصتتتحة النفستتتية والدعم الموجية إلا األطفال

236-146

التصدي للتمففز ضد األنااس ذوي اإلعالة لي نظام العدالة الجنائية (السودان)؛

237-146

التركفز علا حقوق األطفتتال ذوي اإلعتتالتتة لي أي طتتة عمتتل وطنيتتة إلعمتال

حصوليم علا دمات الطفولة (بربادو )؛
وتولفر الموارد الالزمة ليا (مالطة)؛

حقوق الطفل (بلغاريا)؛
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238-146

إجراء مشتتتتاورات مع منظمات األنتتتتااس ذوي اإلعالة بخية وضتتتتع طة عمل

239-146

مواصلة جيودها لي تنففذ االستراتيجية الوطنية لإلعالة (إثفوبيا)؛

240-146

ضتتتتتتت تمتان وصتتتتتتتتتول جميع األطفتال ذوي اإلعتالتة إلا التعليم الشتتتتتتتتتامتل للجميع

241-146

ضتتتتتتمان وصتتتتتتول جميع األطفال ذوي اإلعالة إلا التعليم الشتتتتتتامل للجميع لي

242-146

ضتتتتتتتمان وصتتتتتتتول األنتتتتتتتااس ذوي اإلعالة إلا العدالة بشتتتتتتتكل لعالس وتولفر

وطنية للتعليم الشامل للجميع (بلغاريا)؛

(تيمور  -ليشتي)؛
المدار

العادية (الجبل األسود)؛

ضتتتتتتتتمانات اإلجراءات القانونية الواجبة لتمكفنيم من ممارستتتتتتتتة أهلفتيم القانونية لي المحاكم

بفعالية (نفلي)؛
243-146

منع أعمال العنف ضتتتتتتد األنتتتتتتااس ذوي اإلعالة المودعفن لي مةستتتتتتستتتتتتات

244-146

تحستتتتتفن أوضتتتتتاع األنتتتتتااس ذوي اإلعالة ووضتتتتتع حد الحتجازهم ألجل غفر

أو مراكز إلامة وتولفر سبل االنتصاف ليم (كرواتيا)؛
مسما دون إدانة (العراق)؛

 245-146القضتتاء علا الممارستتات التمففزية ضتتد األنتتااس ذوي اإلعالةس بما لي ذلك
العالج غفر الطوعي والتعايم القسري واإلجراءات الطبية غفر المبررة (كوبا)؛
246-146

اعتماد تشريعات وطنية تحظر تعايم األنااس ذوي اإلعالة من دون موالقتيم

المستنفرة الحرة (السويد)؛

 247-146تعزيز حماية األنتتتتتااس ذوي اإلعالة من إستتتتتاءة المعاملة من جانك زمالئيم
من السجناء وموظفي السجون (تيمور  -ليشتي)؛
248-146

اعتماد تشتتتتريع موحد يحظر تعايم األنتتتتااس ذوي اإلعالة من دون موالقتيم

249-146

وضتتتتتع حد للعنف والتمففز ضتتتتتد األنتتتتتااس ذوي اإلعالةس ال ستتتتتيما لي نظام

250-146

اتااذ إجراءات إضتتتتتافية لمكالحة أعمال العنف وستتتتتوء المعاملة المرت بة ضتتتتد

251-146

التصتتتتتدي للعنف ضتتتتتد األنتتتتتااس ذوي اإلعالةس وتولفر العالج ليم من الل

252-146

ضتتتمان حقوق األنتتتااس ذوي اإلعالةس بما لي ذلك المشتتتاركة لي االنتاابات

(ألمانيا)؛

العدالة (ال رسي الرسولي)؛

األنااس ذوي اإلعالةس ال سيما األنااس المودعفن لي مةسسات (أنغوال)؛
نظام العدالة علا نحو يراعي اإلعالات اإلدراكية والعقلية الممكنة (بولندا)؛

علا لدم المستتتاواة مع اآل رينس و لغاء التشتتتريعات والستتتياستتتات والممارستتتات التي تةدي إلا
احتجاز األنتتتتتتتااس ذوي اإلعالة احتجا از تعستتتتتتتفيا و لا أجل غفر مستتتتتتتما (جميورية كوريا
الشعبية الديمقراطية)؛

253-146

النظر لي اعتماد استتتراتيجية نتتاملة لتحستتفن الوضتتع العام للشتتعوب األصتتلية

254-146

مواصلة الجيود الرامية إلا حماية حقوق الشعوب األصلية وتعزيزها (السودان)؛

بالتشاور الوثفق مع منظمات الشعوب األصلية (سلولفنيا)؛
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 255-146المضتتتتتتتتتي لتدمت ا لي تنففتذ تتدابفر من أجتل اإلعمتال ال تامتل لحقوق الشتتتتتتتتتعوب
األصليةس بما لي ذلك من الل االعتراف بيا لي الدستور (السويد)؛
256-146

اتااذ طوات لالعتراف بالمركز القانوني للشتتتتتتتتعوب األصتتتتتتتتلية لي الدستتتتتتتتتور

257-146

مواصتتتتتتتتلة الاطوات المتاذة لتناير القوانفن والستتتتتتتتياستتتتتتتتات الوطنية من أجل

258-146

وضتتتتع حد النتياد حقوق اإلنستتتتان المكفولة للستتتتكان األصتتتتلففن والمجموعات

(البرازيل)؛

االعتراف ال امل بحقوق الشعوب األصلية وحمايتيا (اليند)؛

اإلثنية والضتتتتتتتعيفةس والقضتتتتتتتاء علا الممارستتتتتتتات العنصتتتتتتترية والتمففزية لي اليفئات العامة

(جميورية لنزويال البوليفارية)؛
259-146

النظر لي تاصتتيى مقعد لعضتتو منتاك يمتل الستتكان األصتتلففن وستتكان جزر

260-146

مواصتتتتتتلة تنففذ اإلصتتتتتتالحات التي تستتتتتتتيدف نظام التعليم الااس بالشتتتتتتعوب

261-146

معالجة أوجه التفاوت المستتتتتتتمرة التي تواجييا الشتتتتتتعوب األصتتتتتتلية وضتتتتتتمان

مضفق توريس لي البرلمان (سلولاكيا)؛

األصلية (سلولاكيا)؛

المستاواة لي الحقوق والحماية ل ل من الستكان األصتلففن األستترالففن والستكان غفر األصتلففن

(سري الن ا)؛
262-146

متابعة التقرير المتعلق بزيارة المقرر الااس المعني بحقوق الشتتعوب األصتتلية

263-146

مواصتتتلة الممارستتتة الجفدة المتمتلة لي التشتتتاور مع الشتتتعوب األصتتتلية أثناء

264-146

تنففذ استتتراتيجية ستتد الفجوةس مع ضتتمان مشتتاركة الستتكان األصتتلففن وستتكان

لي عام  2017بالتشاور مع المجتمعات المحلية المعنية (سويسرا)؛

صياغة السياساتس من أجل زيادة حماية حقوليا وبناء مجتمع نامل للجميع (أوغندا)؛

جزر مضتفق توريس لي صتنع القرار و لامة نتراكات حاياية معيم (الممل ة المتحدة لبريطانيا
العظما وأيرلندا الشمالية)؛

265-146

مواصتتتتتتلة الجيود الجارية لستتتتتتد الفجوات لي الفرس بفن الستتتتتتكان األصتتتتتتلففن

266-146

مواصتتتلة الجيود المبذولة لي إطار استتتتراتيجية ستتتد الفجوة وتنففذ برام أ رف

األسترالففن والسكان غفر األصلففن (إيطاليا)؛

تركز علا احترام حقوق الشتتتعوب األصتتتلية وحمايتيا و عمالياس بالتشتتتاور مع المجتمع المدني

(ل سمبره)؛
267-146

بذل مزيد من الجيود الرامية إلا سد الفجوة لي الحالة االجتماعية وااللتصادية

بفن الستتكان األصتتلففن وستتكان جزر مضتتفق توريس واألستتترالففن من غفر الستتكان األصتتلففن

(بولندا)؛

268-146

مواصتتتتلة تحستتتتفن حالة الشتتتتعوب األصتتتتلية وتقليى الفجوات االجتماعية بفن

الشعوب األصلية وبالي السكان (إستونيا)؛
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269-146

مواصتتتتتلة العمل من أجل تضتتتتتففق الفجوة لي اإلنجازات الحياتية بفن الستتتتتكان

األصتتلففن األستتترالففن وبالي الستتكان األستترالففنس مع التركفز بوجه اس علا تحستتفن لرس
الحصول علا الرعاية الصحية والتعليم والعمل (جميورية كوريا)؛

270-146

تعزيز جيودهاس بالشتت تراكة والتشتتتتاور مع المجتمعات المحلية المعنيةس للحد من

أوجه عدم المستاواة التي يواجييا الستكان األصتلفون األستترالفون لي مجاالت رئيستيةس بما لي
ذلك الحصول علا الرعاية الصحية والتعليم والعمل (سنغالورة)؛

271-146

التحقفق لي أوجه الحرمان التي تعاني منيا الشعوب األصلية فيما يتعلق بنظام

272-146

وضتع طة عمل وطنيةس بالتشتاور مع منظمات الستكان األصتلففن وستكان جزر

273-146

اتااذ طوات بالتشتتتاور مع الستتتكان األصتتتلففن وستتتكان جزر مضتتتفق توريس

التعليم والحبس ومتوسط العمر المتولع (الواليات المتحدة األمريكية)؛
مضفق توريسس من أجل تنففذ اإلعالن ذي الصلة (بنغالديش)؛

واليفئات الممتلة ليم لتنففذ إعالن األمم المتحدة بشتتتأن حقوق الشتتتعوب األصتتتلية لي القانون
والسياسة والممارسة (كندا)؛

تنففذ مبادئ إعالن األمم المتحدة بشتتتتتأن حقوق الشتتتتتعوب األصتتتتتلية من الل

274-146
ر
فعل حقوق الشعوب األصليةس بالتشاور الوثفق معيا (كوستاريكا)؛
برام ُت ِّ

 275-146إلغاء القوانفن والستياستات التي تةثر تأثف ار تمففزيا علا حقوق اإلنستان للستكان
األصتلففن وستكان جزر مضتفق توريسس وضتمان مشتاركة المجتمعات المذكورة لي عملية صتنع
القرار لي جميع المجاالت التي تةثر علفياس بما لي ذلك إدارة األ ارضتي والميان والتصتدي لتغفر

المنا س من بفن أمور أ رف (كوبا)؛
276-146

تحستتفن الحالة االجتماعية وااللتصتتادية للشتتعوب األصتتلية بضتتمان مشتتاركتيا

277-146

تولفر التمويل الالزم لمنظمة الشتعوب األصتلية لتمكفنيا من المشتاركة المستتقلة

278-146

مواصتلة الاطوات المتاذة لضتمان تلبية االحتياجات الستكنية للستكان األصتلففن

279-146

مضاعفة الجيود لضمان حقوق اإلنسان األساسية للشعوب األصليةس مع إيالء

السياسية المجدية والفعالة (الدانمرد)؛

لي األنشطة التي تاى الشعوب األصلية مع لليات األمم المتحدة ذات الصلة (لنلندا)؛
األسترالففن (جورجيا)؛

اهتمام اس ألطفال الشتعوب األصتلية من الل ضتمان الحصتول علا تعليم جفدس لضتالا عن
كفالة حقوق اإلنستان األستاستية للشتعوب األصتلية لي مكان العملس نظ ار إلا أن البطالة ال تزال
تةثر لي ألراد هذن الشعوب بشكل غفر متناسك (ال رسي الرسولي)؛

280-146

اتااذ تدابفر إضتتافية لتنففذ توصتتيات لجنة القضتتاء علا التمففز العنصتتري من

281-146

اتااذ إجراءات هادلة لحماية نستاء وأطفال الشتعوب األصتلية من العنف األستري

282-146

االعتراف بالمركز القانوني للشتتتعوب األصتتتلية لضتتتمان الحماية ال املة لحقوليا

أجل الحد من عدم المساواة االجتماعية التي تعاني منيا الشعوب األصلية (أيرلندا)؛

والمنزلي والجنسي عن طريق زيادة يارات الدعم (جزر مارنال)؛

(موريشفو )؛
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283-146

وضتتع تدابفرس بالتشتتاور مع ممتلي الشتتعوب األصتتليةس لض تمان حصتتوليم علا

284-146

التحقق من أن استتراتيجيات تعليم ستكان أستتراليا األصتلففن تشتمل الحفال علا

285-146

وضتتتع طة عمل وطنية لتنففذ المبادئ الواردة لي إعالن األمم المتحدة بشتتتأن

286-146

إدراج إعالن األمم المتحدة بشتأن حقوق الشتعوب األصتلية لي القانون المحليس

التعليم والصحة والعمل والضمان االجتماعي (المكسيك)؛

تراثيم التقالي (ميانمار)؛

حقوق الشعوب األصلية (نامفبيا)؛

و نشاء هفئة مستقلة لإلنراف علا تنففذن بالتشاور مع السكان األصلففن وسكان جزر مضفق

توريسس و دماج اإلعالن لي لانون حقوق اإلنسان (التدلفق البرلماني) (هولندا)؛
287-146

مواصتتتتتتتتلة الجيود الرامية إلا الحفال علا اليوية التقافية واللغوية للشتتتتتتتتعوب

288-146

وضتتتع لوائر تنظيمية تجستتتد مبدأ إجراء مشتتتاورات حرة ومستتتبقة ومستتتتنفرة مع

األصلية (نفوزيلندا)؛

مجتمعات الشتتتعوب األصتتتلية حول المشتتتاريع المحتمل أن تةثر علا أراضتتتفيا وأستتتالفك حياتيا

التقلفديةس ولق ا ليدلي التنمية المستدامة  10و( 16باراغواي)؛
289-146

التعيد ببرام تعزز التنمية االجتماعية وااللتصادية للشعوب األصلية (بفرو)؛

290-146

تولفر الموارد ال افية للبرام الرامية إلا تحستتتتتتفن مةنتتتت ترات الصتتتتتتحة ونوعية

291-146

تعزيز الجيود الراميتة إلا إعمتال الحقوق االلتصتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة والتقتافيتة

الحياة لمجتمعات السكان األصلففن وسكان جزر مضفق توريس (الفلبفن)؛

للشتتتعوب األصتتتليةس بالتشتتتاور الوثفق مع اليفئات الممتلة للشتتتعوب األصتتتلية والمجتمع المدني

(البرتغال)؛

292-146

تنففتتذ الني القتتائم علا حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان لي إدارة اليجرة والحتتدود (دولتتة

293-146

التشتتتتتجيع علا تنففذ ني لائم علا حقوق اإلنستتتتتان لي إدارة اليجرة والحدود

294-146

مواصتتتتتتت تلتة جيودهتا لي تذ بني لتائم علا حقوق اإلنستتتتتتتتتتان لي إدارة اليجرة

295-146

مواصتتتتتتت ت لتة إنفتاذ لوانفن لي مجتالي العمتل واليجرة تتفق مع المعتايفر التدوليتة

296-146

ت تي

الجيود لضتتتتتتتتتمتتان حقوق العمتتال الميتتاجرين مع حمتتايتيم من التمففز

297-146

تيفئتة الظروف المنتاستتتتتتت تبتة للعمتال الميتاجرين وحمتايتة حقوليم و نيتاء جميع

298-146

القضتتاء علا المعاملة القاستتية والالإنستتانية والميفنة للمياجرين غفر الحاملفن

للسطفن)؛

(كمبوديا)؛

والحدود والنظر لي استادام بدائل الحتجاز األطفال المياجرين (تايلند)؛

(السودان)؛

واالستغالل والترهفك (بنغالديش)؛

تدابفر االحتجاز التعسفي ضدهم (مصر)؛
للوثائق الالزمة وملتمسي اللجوء (كوبا)؛
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299-146

مواصتتتتتتتتلة تعزيز الجيود الرامية إلا تحستتتتتتتتفن ظروف عمل العمال المياجرين

300-146

اتااذ تدابفر جديدة لتعزيز حماية المياجرين الضتتتتتتعفاء ومنع طردهم القستتتتتتري

301-146

ضتتتتتتت تمتان حمتايتة حقوق اإلنستتتتتتتتتان للميتاجرينس بمتا لي ذلتك متا يتعلق بظروف

302-146

مواصتلة استتعراض وتقفيم لوانفنيا وستياستاتيا المتعلقة باليجرة لضتمان حماية

303-146

وضتتتتع حد الستتتتتغالل مجتمعات المياجرين والحرس علا حماية حقوق العمال

304-146

ضمان وصول المياجرين إلا الادمات الطبية والقانونية ال افية (االتحاد الروسي)؛

305-146

حمتتتايتتتة حقوق الميتتتاجرين و غالق مراكز احتجتتتاز الميتتتاجرين لي الاتتتارج

306-146

زيادة إنجازات لرلة العمل المعنية بالعمال المياجرين التي تضتطلع بدور حاستم

307-146

اتااذ جميع الاطوات الالزمة لتولفر حماية اصة لملتمسي اللجوء والالجئفنس

308-146

تعتديتل التشتتتتتتتتتريعتات المتعلقتة بتاليجرة من أجتل حظر احتجتاز األطفتال لي مراكز

309-146

ضتتتتمان تنففذ ني حقوق اإلنستتتتان لي إطار تجيفز طلبات اليجرة واللجوء لي

310-146

مراجعة التشتتتتتتتتتريعات المتعلقة باالحتجاز اإللزامي للمياجرين غفر الشتتتتتتتتترعففن

المةلتفنس بمن لفيم الحاملون لتأنفرة عمل الل لضاء العطلة (اليابان)؛

(أنغوال)؛

العمال المياجرين المةلتفن والمياجرين غفر النظامففن المحتجزين (ميانمار)؛

حقوق المياجرينس ولق ا للمعايفر الدولية لحقوق اإلنسان (نفبال)؛

المياجرينس بما لي ذلك من الل كفالة االستحقالات االجتماعية وااللتصادية (باكستان)؛

(الصفن)؛

لي التصدي لالستغالل المحتمل للعمال المياجرين (إثفوبيا)؛

وال سيما األطفال (الصومال)؛

اليجرةس ولي الحاالت االستتنائيةس ضمان أن يكون هذا االحتجاز أللصر لترة ممكنة (أوروغواي)؛

الاارج (أوغندا)؛

ووق استتتتتتتتادام مراكز االحتجاز لي الاارجس التي تقع تحديدا لي ناورو وبابوا غفنيا الجديدة
(أيرلندا)؛

 311-146ضتتتتمان أن يكون احتجاز المياجرين مبر ار ومحدودا لي الزمن و اضتتتتع ا لرلابة
لضائية سريعة ومنتظمة (ألمانيا)؛
312-146

القصتتتت تر و عطاء األولوية
النظر لي تعديل لانون اليجرة من أجل حظر احتجاز ِّ

313-146

مراجعتة نظتام احتجتاز الميتاجرين من أجتل إنيتاء االحتجتاز ألجتل غفر مستتتتتتتتتما

لجمع نمل األسر (كوستاريكا)؛

لملتمستتي اللجوء لي أستتتراليا وال ف عن تجيفز طلبات اللجوء لي الاارج و يجاد ستتبل إلعادة

التوطفن (لنلندا)؛
314-146

زيادة الدعم المقدم لالجئفن وملتمسي اللجوء عن طريق الحد من الحواجز التي

تعترضتيم لي أستواق العمل ولي التعليمس وبإتاحة إمكانية الوصتول إلا مرالق الرعاية الصتحيةس
وال سيما تلك التي تيدف إلا تحسفن الصحة العقلية (الواليات المتحدة األمريكية)؛
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315-146

ضتتمان لعالية إجراءات تحديد مركز الالجئ واحترام مبدأ عدم اإلعادة القستتريةس

316-146

ضتتتتمان ت ريس مبدأ عدم اإلعادة القستتتترية لي القانون والتقفد الصتتتتارم به لي

ووضع حد لسياسة تجيفز طلبات اللجوء لي الاارج (كوستاريكا)؛

الممارستة العمليةس والتحقق من أن جميع ملتمستي اللجوءس بصترف النظر عن طريقة وصتوليم

إلا أسترالياس يستففدون من إجراءات منصفة ولعالة لتحديد وضع الالجئ (ألغانستان).
317-146

ضتتمان توالق اإلجراءات الااصتتة بالالجئفن مع المعايفر الدوليةس وت ريس مبدأ

318-146

اتاتاذ التتدابفر الضتتتتتتتتتروريتة لضتتتتتتت تمتان إدراج مبتدأ عتدم اإلعتادة القستتتتتتتتتريتة لي

عدم اإلعادة القسرية و عطاء األولوية لجمع نمل األسر (المكسيك)؛

التشتتتتريعات وضتتتتمان استتتتتفادة جميع ملتمستتتتي اللجوءس بغا النظر عن كيفية وصتتتتوليم إلا
البلدس من إجراءات لعالة لتحديد وضع الالجئ و لرار عدم العودة (األرجنتفن)؛

319-146

ضتتتتتتمان تمتع جميع أطفال الالجئفن وملتمستتتتتتي اللجوء بالحق لي التعليمس من

320-146

مواصتتتلة جيودها لضتتتمان تحستتتفن أوضتتتاع الالجئفن من أجل استتتتيفاء معايفر

321-146

ضتتتتتتمان الحماية ال افية لالجئفن وملتمستتتتتتي اللجوءس وكذلك للعمال المياجرين

322-146

التحقق من امتتتال التتدابفر المتاتذة فيمتا يتعلق بتالالجئفن وملتمستتتتتتتتتي اللجوء

323-146

ضتمان التعاطي مع مستألة ملتمستي اللجوء والالجئفن بما يتمانتا مع القانون

دون تمففز (ألغانستان).

حقوق اإلنسان واالمتتال للمعاهدات الدولية (غانا)؛
الحاملفن لتأنفرات مةلتة (ال رسي الرسولي)؛

امتتاالا كامالا لاللتزامات بموجك القانون الدولي وحقوق اإلنسان (ألبانيا)؛

الدولي لحقوق اإلنستت تان والقانون الدولي اإلنستتتتاني وااللتزامات األ رف التي لطعتيا أستتتتتراليا
بشتتتتتتتتأن هذن المستتتتتتتتألة لي منتديات أ رفس بما لي ذلك لي إطار عملية بالي بشتتتتتتتتأن تيريك
األنااس واالتجار بيم وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية (إندونيسيا)؛

324-146

مراجعة الستتتتتتتتلطة التقديرية المفرطة التي تمارستتتتتتتتيا وزارة الشتتتتتتتتةون الدا لية

325-146

إنيتتتاء االحتجتتتاز اإللزامي لالجئفن وحظر إجراءات تجيفز طلبتتتات اللجوء لي

326-146

مراجعة ستياستات اليجرة من أجل النيوض بحقوق الالجئفن وملتمستي اللجوءس

فيما يتعلق بملتمسي اللجوء (جميورية إيران اإلسالمية)؛
الاارج (جميورية إيران اإلسالمية)؛

بطرق منيا نقل ملتمستتتتي اللجوء الذين ينتظرون البم لي طلباتيم إلا مراكز دا ل أستتتتترالياس

ومراعاة الجوانك اإلنسانية لطرد المواطنفن األجانك الذين يحملون تأنفرات إلامة دائمة (إيطاليا)؛
327-146

تحستتتتتفن ظروف استتتتتتابال واحتجاز الالجئفن والمياجرين ولقا للمعايفر الدولية

328-146

وق

احتجاز الالجئفن أو ملتمستتي اللجوء الذين يصتتلون عن طريق البحر لي

329-146

الولاء بالتزاماتيا الدولية المتعلقة بحماية الالجئفن (باكستان)؛

(الجزائر)؛

مراكز ارج أستراليا (ل سمبره)؛
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330-146

مواصتلة الجيود الرامية إلا ضتمان أمن المياجرين والالجئفن وملتمستي اللجوء

331-146

مواصتتتتتتتلة جيودها الرامية إلا تحستتتتتتتتفن ظروف المعيشتتتتتتتتة لي مراكز احتجاز

332-146

اتاتاذ طوات ملموستتتتتتتتتتة لتحستتتتتتتتتفن معتاملتيتا لملتمستتتتتتتتتي اللجوء والالجئفن

333-146

فا عتدد األنتتتتتتت تاتاس المحتجزين لي مراكز احتجتاز الميتاجرين حفتاظتا علا

334-146

اكز احتجتاز الميتاجرين
تعتديتل لتانون اليجرة لعتام  1958لحظر إيتداع األطفتال مر َ

335-146

ضتمان استتفادة ملتمستي اللجوء من إجراءات تحديد وضتع الالجئ بما يتمانتا

336-146

استتتتعراض الستتتياستتتة المتعلقة بتجيفز طلبات اللجوء لي الاارجس علا نحو ما

337-146

تعزيز عمليات اللجوء وستتتياستتتات إدارة الحدود لضتتتمان امتتاليا التام اللتزامات

338-146

إعطاء األولوية لجمع نمل األسر لجميع ملتمسي اللجوء (الجبل األسود)؛

339-146

ضتتتتمان امتتال إجراءات اللجوء وستتتتياستتتتات إدارة الحدود امتتاالا تام ا لاللتزامات

وظروليم المعيشية وحقوليمس بغا النظر عن كيفية د وليم إلا البلد (بفرو)؛

المياجرين أو تجيفز طلبات اليجرة (الفلبفن)؛

والمياجرينس بما لي ذلك تقليى لترة االحتجاز وتحسفن ظروف االحتجاز (جميورية كوريا)؛

سالمتيم أثناء جائحة كولفد( 19-رواندا)؛

(رواندا).

مع القانون الدولي (البرازيل)؛
أوصي به سابقا (البرازيل)؛

أستراليا الدوليةس بما لي ذلك مبدأ عدم اإلعادة القسرية (فيجي)؛

الدولية (نيكاراغوا)؛

 340-146ضتتتتتتمان تجيفز الطلبات المقدمة من ملتمستتتتتتي اللجوء ولقا لالتفاقية المتعلقة
بمركز الالجئفنس وعتدم اللجوء إلا االحتجتاز إال عنتدمتا يكون هتذا اإلجراء ضتتتتتتتتتروريت ا ومبرراس
وأللصر مدة زمنية ممكنةس ونريطة أن ياضع لرلابة لضائية لي الولم المناسك (النروي )؛

341-146

اعتمتاد استتتتتتتتتتراتيجيتة نتتتتتتتتتتاملتة للتعتامتل مع رعتايتاهتا التذين هم من المقتاتلفن

اإلرهابففن األجانك وأسترهمس بما لي ذلك إعادتيم إلا وطنيم لمالحقتيم أمام القضتاء أو إعادة

تأهفليمس ومنع موجة جديدة من اإلرهاب لي الاارج (الجميورية العربية السورية)؛
342-146

اتااذ جميع التدابفر الالزمة لضمان توالق التشريعات الوطنية لمكالحة اإلرهاب

343-146

مراجعة لوانفن مكالحة اإلرهاب وضمان تمانفيا مع التزامات أستراليا لي مجال

مع التزامات أستراليا الدولية لي مجال حقوق اإلنسان (بفالرو )؛

حقوق اإلنسان (باكستان)؛

 344-146تعديل التشتتتتتتتريع المتعلق بمكالحة اإلرهاب واألمن القومي بحفض ال ِّر
يقفد حقوق
اإلنسان بال موجكس وال سيما حرية التعبفر والحق لي الاصوصية (بنما).
-147

تعكس جميع االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات الواردة لي هذا التقرير موق

الدولة (الدول) التي

لدمتيا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي تأويليا علا أنيا تحظا بتأيفد الفريق العامل ككل.
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ثالت ا -التعيدات وااللتزامات الطوعية
-148

تلتزم حكومتتة ست ت ت ت ت ت تتتراليتتا بتنفلتتذ است ت ت ت ت ت تتتراتي يتتة وطنيتتة جتتديتتدة ل عتتاقتتة للفترة  2030-2021تمكن

-149

وس تتت ل االس تتتراتي ية ي اةلية الرئيس تتية التي تنفذ س تتتراليا من خ لها التزاماتها بموج

اتفاةية

-150

وستتستتراشتد االستتراتي ية بالم ح ات ال تامية ال تادرة عن ل نة حقو األشت اص و اإلعاقة

األش اص و اإلعاقة من تحقلق إمكاناتهم ك عواح متساوين في الم تمع.
حقو األش اص و اإلعاقة.

في عام )4(2019ر فوت عن المنتاورات المستت يوتة مع األشت اص و اإلعاقة و ستر م ومقدمي الرعاية
والمن مات المدافعة عن حقو األش اص و اإلعاقة والهلةات الرئيسية ومقدمي ال دمات.

وال تزال الحكومة ملتزمة بدعم األست تتترالللن المست تتنلن لتمكلنهم من العيش في منازلهمر وتقللل فترة

-151

االنت ار للح ت تتول على حزم الرعاية المنزليةر وربط األست تتترالللن المست تتنلن ب دمات الرعاية األست تتاست تتية في
قرب وق .

وتلتزم الحكومة بتمكلن المست ت تتنلن من الح ت ت تتول على خدمات الرعاية في المنزل .وت ت ت تتل نست ت ت ة

-152

لطل اتهم الح ت ت تتول على حزمة الرعاية في المنزل ما م موعه  99في المائة.

األشت ت ت اص الذين است ت تتتُ ل
وقد توت ت تتمن ذا االلتزام اإلفراج عن ز اح  50 000حزمةر بتبلفة وصت ت تتل
األس ت ت ت تتتراليةر ُم اول

منذ ص ت ت ت تتدور التقرير الموق

المسنلن في  31تنرين األول /لتوبر .2019

إلى  3,3مليارات من الدوالرات

لل نة الملبية بن ت ت ت ت ن جودة وس ت ت ت ت مة الرعاية المقدمة إلى

-153

وتلتزم الحكومة بولتع خطة وطنية جديدة لمواصتلة ال هود الرامية إلى الحد من العن

-154

وستتعتمد ال طة ال ديدة على الدروس المستتفادة من خطة العمل الرابعة لل طة الوطنية للحد من

على النساح واألطفال بعد عام .2022
العن

الممارس

الممارس على النست ت ت ت تتاح و طفالهن للفترة 2022-2010ر وعلى النت ت ت ت تتهادات الحية للنست ت ت ت تتاح واألطفال

المتو تتررين من العن

وت اربهم ومعرفتهم بالمول تتوعر كما س تتتعتمد على اإلجراحات التي اتا ذت اس تتت ابة

الحتياجات والح النساح واألطفال.

-155

وتلتزم الحكومة بالعمل في شترالة مع الستكان األصتلللن وستكان جزر موتلق توري

بالنس ة ل ميع الق اررات التي توار عللهم.
-156

وتتعهد الحكومة بتبري

األستترالللن

نها النت ترالة ذا من خ ل الت ت تتميم المنت تتترك لل يارات والنما ج التي

تتيب إستتماع صتتوت النتتعوب األصتتلية وتقاستتم عملية صتتنع القرار بن ت ن ستتد الف وة من خ ل اتفا ش ترالة

مع تحال

المن مات الرئيسية التي تقود ا م تمعات السكان األصلللن وسكان جزر مولق توري .

-157

وتلتزم الحكومة بمواص ت تتلة العمل من جل إجراح اس ت تتتفتاح ل عترال بالس ت تتكان األص ت تتلللن وس ت تتكان

-158

في

جزر مولق توري

في الدستور.

وتلتزم الحكومة بإجراح است تتتفتاح ل عترال بالست تتكان األصت تتلللن وست تتكان جزر موت تتلق توري

الدستورر وستويد عملية إجراح استفتاح عندما تتوافر له فول فرص الن ا .

__________
( )4
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