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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢٤  يف الفترة مـن    العاشرة، دورته   ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
اجللسة الثامنـة    يف   واسُتعرضت حالة أستراليا   .٢٠١١ فرباير/ شباط ٤إىل  يناير  /كانون الثاين 
السيدة كيت الندي،    معايل   أسترالياوترأس وفد   . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٧ املعقودة يف 

  يف جلـسته   أستراليا واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن        .مينة الربملان لدى رئيس الوزراء    أ
  .٢٠١١يناير /اينث كانون ال٣١الثانية عشرة املعقودة يف 

اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل        ،  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ ويف  -٢
  .جيبويت وفرنسا وسلوفاكيا: استعراض حالة أستراليالتيسري ) اجملموعة الثالثية(
ألغـراض  ، صدرت الوثائق التالية     ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :استعراض أستراليا
ــر  )أ(   ــينتقري ــي / وط ــرض خط ــرة  ع ــاً للفق ــدم وفق ) أ(١٥مق

)A/HRC/WG.6/10/AUS/1و Corr.1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/AUS/2) (ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/10/AUS/3.(  
أملانيـا  حيلت إىل أستراليا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً      وأُ  -٤
واململكـة املتحـدة    وفرنـسا   وسلوفينيا والسويد وسويسرا    اجلمهورية التشيكية والدامنرك    و

 على  سئلةميكن االطالع على هذه األ    و. وهولندا الشمالية والنرويج    آيرلندالربيطانيا العظمى و  
  .املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز إجراءات عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
 الفيضانات  تمع الدويل على الدعم الذي قدمه يف سياق       مت اإلعراب عن الشكر للمج      -٥

ند يأمل أن يقود الوفد األسترايل لكنه       وكان السيد روبرت ماكليل   . اليت جتتاح أستراليا حالياً   
تعذر عليه ذلك بسبب مسؤولياته يف إدارة الطوارئ والفيضانات غري املسبوقة اليت جتتاح كل              

  .أقاليم أستراليا يف الوقت احلاضر
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وأعرب الوفد عن امتنانه على العمل الذي قامت به اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان   -٦
  . إعداد االستعراض الدوري الشامل اخلاص بأسترالياومنظمات غري حكومية يف

 ،ومشـوالً وشدد الوفد على أن احلكومة األسترالية ملتزمة جبعل أستراليا أكثر عدالً              -٧
مصرحاً بأن اجملتمع الذي حيترم حقوق مجيع املواطنني يكون أكثر قوة وأمانـاً ومرونـة يف                

  . التحديات جماهبة
بعينـها مـع أن     جماالت  حقوق اإلنسان يف    تواجه  ات   هناك حتدي  والحظ الوفد أن    -٨

أستراليا قد وضعت طائفة واسعة من القوانني والسياسات العامة والربامج من أجل احتـرام              
ألستراليني مـن   ا نيبومن مجلة تلك التحديات سد الفجوة       . ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان   

، ومن  احلظوظ يف البقاء   يفواملتاحة  الفرص  يف    من األستراليني  مغريهبني  و نياألصليسكان  ال
  . النساءممارسة العنف علىمجلتها أيضاً حتقيق املساواة بني اجلنسني واحلد من 

 على صعيد ٢٠٠٩جريت يف عام   ث الوفد عن مشاورة بشأن حقوق اإلنسان أُ       وحتّد  -٩
ت احمللية يف    مائدة مستديرة وجلسة علنية يف اجملتمعا      ٦٥ ما يزيد عن     ُنظِّم خالهلا البلد ككل،   

 ٣٥ ٠٠٠املشاورة  وردت يف نطاق    .  مركزاً حضرياً وإقليمياً ويف مناطق نائية      ٥٠أكثر من   
الـسبيل  املشاورة فادت وأ. من نوعها يف أستراليااألوسع شاورة األمر الذي جعلها املرسالة،  

  .٢٠١٠أبريل /علن عنه يف نيسانلعمل األسترايل اخلاص حبقوق اإلنسان أُ إطار لوضعل
، اليت تساعد مجيـع      إىل التزام احلكومة األسترالية باملصاحلة     االنتباه الوفد   استرعىو  -١٠

يف حياة هذا املاضي ثر  يؤ إىل األمام يف ظل فهم أفضل للماضي وكيف   األستراليني على املسري  
 إىلالذي قُدم  االعتذار التارخيي والرمسي  إىل الوفدأشارو.  يف الوقت احلاضر ة األصلي شعوبال

ث عن إنشاء هيئة متثيلية وطنية جديدة خاصة بالسكان  وحتّد٢٠٠٨ عام  يفالشعوب األصلية   
  .تسمى املؤمتر الوطين لسكان أستراليا األوائلأرخبيل مضيق توريس األصليني وبسكان 

ومت التشديد على تقليد أستراليا العريق يف اجملتمع الدويل يف سياق حقوق اإلنـسان                -١١
 التزام احلكومة األسترالية بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وبالعمـل مـع            وأشار الوفد إىل  

حكومات وشعوب البلدان النامية من أجل تقدمي املعونة حيث متس احلاجة إليهـا وحيـث               
  .تكون فعاليتها أشد

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
أعرب  عدد من الوفود تعازيه و     قدمو. اً ببيانات  وفد ٥٣أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -١٢
وأثىن بعض الوفود   . تعاطفه مع ضحايا الفيضانات اليت ضربت أستراليا يف اآلونة األخرية         عن  

ات الـشاملة والعريـضة حتـضرياً        عملية املشاور  لتنظيمهاعلى الدولة موضوع االستعراض     
ة عن طريق الرياضة الذي دعت إليه       يرها الوطين ورحب باحلدث املتعلق مبكافحة العنصري      لتقر

ر اإلدالء هبا أثناء احلـوار      ا البيانات اإلضافية اليت تعذّ    أّم. يناير/ كانون الثاين  ٢٦أستراليا يف   
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شرت على الشبكة الداخلية لالستعراض الدوري الشامل        فقد نُ  ،التفاعلي بسبب ضيق الوقت   
  . احلوار يف اجلزء ثانياً من هذا التقريرمت أثناء ّددرجت التوصيات اليت قُوأُ. )١(حال إتاحتها

إطار وقالت اململكة املتحدة إهنا تتطلع إىل معرفة النتائج العملية للتدابري املوضوعة يف               -١٣
ورحبت اململكة املتحدة باخلطوات املتخذة من أجل       . العمل األسترايل اخلاص حبقوق اإلنسان    

ؤالء السكان ال يزالون مـن الفئـات         والحظت أن ه   ة األصلي شعوبحتسني العالقات مع ال   
األكثر حرماناً بني األستراليني؛ وأعربت عن أملها يف أن يتم التشاور بـشكل كامـل مـع           

عنـد وضـع الـربامج لتلبيـة        أرخبيل مضيق توريس     السكان األصليني وسكان     اتجمتمع
  .وقدمت اململكة املتحدة بعض التوصيات. احتياجاهتم

حلكومة من أجل إعادة بناء العالقة مع السكان األصليني         ورحبت سنغافورة جبهود ا     -١٤
من خالل إنشاء املؤمتر الوطين لـسكان أسـتراليا األوائـل           أرخبيل مضيق توريس    وسكان  

علماً باجلهود املبذولة من أجـل      سنغافورة  وأحاطت  ". للجيل املسلوب "واعتذارها التارخيي   
ـ     بواسطة مبادرات خمتل  التصدي للممارسات التمييزية     ع اإلطـار   فة كما أحاطت علماً بوض

 اهلادفـة إىل  العتراف مببادرات املساواة بني اجلنـسني       لالتدابري السياساتية العامة    بالتشريعي و 
  .وقدمت سنغافورة بعض التوصيات. تعزيز التعددية الثقافية

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      جمال وأشادت اجلزائر بأستراليا على تقليدها العريق يف        -١٥
 الـشعوب وأشارت إىل اخلطوة اليت ينبغي االقتداء هبا واملتمثلة يف تقدمي اعتذار رمسـي إىل               

يف بت اجلزائر باإلعالن عن إطار العمل اخلاص حبقـوق اإلنـسان        ورّح. األصلية يف أستراليا  
حرز يف تعزيز احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        بت بالتقدم الذي أُ   كما رحّ ،  ٢٠١٠ عام

ضرورة االستمرار يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف أستراليا         إىل  ت اجلزائر   أشارو. والثقافية
  .وقدمت بعض التوصيات

يف سبيل محاية وتعزيز حقـوق      إجيابية  وأثنت الصني على أستراليا ملا تبذله من جهود           -١٦
اإلنسان ورّحبت بالتدابري اليت اعُتمدت حلماية حقوق الشعوب األصلية والنـساء واألطفـال             

. وطلبت الصني مزيداً من املعلومات بشأن تنفيذ إطار العمل اخلاص حبقوق اإلنسان           . واملعاقني
وسألت عن التدابري احملددة اليت اعُتمدت من أجل محاية الشعوب األصلية واملهاجرين األجانب             

  .واألقليات العرقية من التمييز ومن العنصرية املنهجية يف وسائط اإلعالم واإلنترنت
قالت ماليزيا إهنا تقّدر حجم التحديات اليت تواجهها أستراليا يف جماالت كحـصول             و  -١٧

السكان األصليني على التعليم والصحة وغريمها من اخلدمات، إىل جانب قـضايا العنـصرية              
والتمييز يف حق املهاجرين، وكذلك التحديات اليت تواجهها يف جمال إقامة العـدل وسـيادة               

  .وقدمت ماليزيا بعض التوصيات. يا التزام أستراليا مبعاجلة هذه القضاياوالحظت ماليز. القانون
__________ 

)١( Italy, Spain, Nigeria, Uruguay, the Netherlands, the Holy See, Trinidad and Tobago, Chile, Iraq, 

Ecuador, Afghanistan and Somalia. 



A/HRC/17/10 

GE.11-12288 6 

الـيت  تقي من التمييز    اليت  ضمانات  الينص على   ال  وأشارت السويد إىل أن الدستور        -١٨
 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، كما أشارت إىل كون             تقتضيها

كأهنا متيز يف حق األشخاص من السكان األصليني بسبب العرق بعض القوانني السارية تبدو و   
جريـت علـى    وأحاطت السويد علماً بالتغيريات اليت أُ     . وطرحت سؤاالً ذا صلة هبذا األمر     

السياسة العامة إزاء احتجاز املهاجرين وأعربت عن قلقها بشأن السياسات اجلاري تنفيـذها             
 طاليب اللجوء خارج حـدودها      ملفاتمعاجلة   لتمويلواملتمثلة يف فرض ضرائب على اجلزر       

  .وقدمت السويد بعض التوصيات. اإلقليمية
يف جماالت العمل والـسكن     تعاين من احلرمان    والحظت اليابان أن الشعوب األصلية        -١٩

والتعليم والرعاية الصحية وأثنت على احلكومة الختاذها جمموعة متنوعة من التدابري للتغلب على             
وأعربت اليابان عن قلقها إزاء العنـف بـدوافع         ". سد الفجوة "ة منها محلة    هذا الوضع، خاص  

وأعربت عن أملها يف أن يكتسب عامة       . عنصرية وإزاء التمييز يف حق بعض اجملموعات العرقية       
  .وقدمت اليابان بعض التوصيات. اجلمهور فهماً أوسع حلقوق الالجئني وطاليب اللجوء

. اخلاص حبقـوق اإلنـسان     اجلديد عملإطار ال وضعها  أت كندا أستراليا على     وهّن  -٢٠
 السكان األصليني خطوة هامة على طريق   أطفال واعتربت اعتذار أستراليا للجيل املسلوب من     

وأحاطت كنداً علماً باملشاورات العامة الواسعة النطاق اليت أجرهتا اللجنـة        . التعايف والتصاحل 
عن الطريقة اليت تعتزم هبا أسـتراليا متابعـة         الوطنية للتشاور بشأن حقوق اإلنسان وسألت       

  . وقدمت كندا بعض التوصيات. توصيات هذه اللجنة
وأعربـت  .  أستراليا املتني بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان       سكوالحظت تايلند مت    -٢١

عن تقديرها لدور أستراليا الرائد يف املنطقة يف جمال مكافحة االجتار والتـهريب والتـصدي               
وأعربت تايلند عن اعتقادها بأن أسـتراليا       . ة غري الشرعية  رج يف اهل  ة املتمثل ة املتفاقم ةمشكللل

.  جمتمع متعدد األعراق والثقافات ولكن ال تزال مثة بعـض التحـديات            إنشاءقد جنحت يف    
  .وقدمت تايلند بعض التوصيات

وأعربت عـن   . وأثنت إندونيسيا على التزام أستراليا بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          -٢٢
 وترمي إىل مكافحـة هتريـب       ٢٠٠٢اعتقادها بأن عملية بايل، اليت بدأهتا أستراليا يف عام          

البضائع واالجتار باألشخاص، ميكن أن تتعزز من خالل بذل مزيد من اجلهود إلشراك بلدان              
 وأثنت إندونيسيا على إنشاء املؤمتر الوطين لسكان أستراليا األوائل الذي يعـرب عـن             . خمتلفة

  .وقدمت إندونيسيا بعض التوصيات. التزام احلكومة جتاه جمتمعات السكان األصليني
م والحظت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مع التقدير، ما حتقق من إجنازات وتقدُّ             -٢٣

يف جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية ويف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان ويف الوفـاء              
. اشئة عن الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليهـا أسـتراليا           بااللتزامات الن 

 تبذله أستراليا من جهود يف سـبيل         ملا وأعربت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية عن دعمها      
  . بعض التوصياتمجهورية الووقدمت . ضمان احلقوق وحتسني ظروف عيش سكاهنا
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سبيل حتقيق بلـد أكثـر عـدالً         جهود يف    وأشادت كمبوديا مبا تبذله أستراليا من       -٢٤
وأشادت كذلك خبطة   . لعيش يف وئام  ا ركائز احترام حقوق اإلنسان من      أن جعلت ، ب ومشوالً

العمل الوطنية اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت تبني اخلطوط العريضة ملا سُيتخذ من إجراءات يف              
قديرها العتراف أسـتراليا    وأعربت كمبوديا عن ت   . املستقبل بغرض تعزيز الوئام االجتماعي    

بالدور اهلام الذي يؤديه الترويج للتراث الثقايف قي املصاحلة الوطنية بـني األسـتراليني مـن       
  .وقدمت كمبوديا بعض التوصيات. السكان األصليني وغريهم

ل النهوض حبقوق اإلنسان لصاحل     يف سبي جهود  من  أستراليا  ا تبذله   وأشادت نيبال مب    -٢٥
وشكرت أستراليا على دعمها املتواصل لعملية السالم يف نيبال وأثنت علـى            . مجيع مواطنيها 

وأقـرت بـالتزام    . يعيشون يف نيبال  كانوا  مبادرهتا بإعادة توطني الالجئني البوتانيني الذين       
أستراليا برفاه سكان أستراليا األصليني وشجعتها على مواصلة جهودها لتمكني أشد الفئات            

  . مبن فيهم املهاجرون،ميعماية حقوق اجلحلضعفاً و
عميـق إزاء الفجـوة املتعاظمـة يف        ها ال قلقعن  ت مجهورية إيران اإلسالمية     أعربو  -٢٦

 أمـور   ألصليني، وإزاء عدة   بني السكان األصليني والسكان غري ا      تهامستويات املعيشة ونوعي  
؛ الصاعقة" يزرت" أسلحة الشرطةوانني للقوة واستخدام    ستخدام املوظفني املكلفني بإنفاذ الق    كا

لوبة إىل جانب املشاكل املستمرة الـيت       املعايري املط ب تفيالسجن اليت ال    وأبلغت عن ظروف    
 كما أبلغت عن التفـاوت يف      ،تؤدي إىل وفاة أشخاص من السكان األصليني أثناء االحتجاز        

  .وقدمت إيران بعض التوصيات. معدالت السجن
أن إدراج التوعية حبقوق اإلنسان يف املناهج       وطلبت الفلبني مزيداً من املعلومات بش       -٢٧

ت عمـا إذا كانـت      سألو. املسؤولني احلكوميني اخلاصة ب املدرسية وبرامج التدريب املهين     
ذ خطوات من أجل االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع            اختبصدد ا احلكومة  

لذي يقوم به اجمللس االستشاري     وسألت الفلبني عن العمل ا    . العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   
أت أستراليا على الزيادة يف حجم املـساعدة اإلمنائيـة     وهّن. األسترايل لشؤون تعدد الثقافات   

  .وقدمت الفلبني بعض التوصيات. احمليط اهلادئ/الرمسية اليت تقدمها إىل منطقة آسيا
ز ومحاية حقـوق    م باجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل تعزي       ومع أن باكستان تسلّ     -٢٨

وتأمل .  عن قلقها لكون فئات السكان األصليني ال تزال تتعرض للتمييز          تعرباإلنسان، فإهنا   
باكستان يف أن تتخذ أستراليا مجيع التدابري املناسبة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان جلميـع               

حتجزون قلق، أن املهاجرين غري الشرعيني يُ     بوالحظت أيضاً،   . السكان مبن فيهم املهاجرون   
وقـدمت  . لفترات غري حمددة يف مواقع بعيدة وقالت إنه ينبغي الكف عن هـذه املمارسـة              

  .باكستان بعض التوصيات
 وانني مكافحة التمييـز علـى الـصعيد       قتشوب  هنغاريا التناقضات اليت    الحظت  و  -٢٩

ن مها املقـررو  إىل التوصيات اليت قـدّ    وأشارت  .  الواليات واألقاليم  صعيداالحتادي وعلى   
اخلاصون وهيئات املعاهدات بسن قانون حلقوق اإلنسان وسألت عن خطط احلكومة ملعاجلة            
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وأعربت عن أملها يف أن حتد تلك       " سد الفجوة "ت هنغاريا بإطالق محلة     بورّح. هذه املسألة 
احلملة من العدد املتزايد من األفعال التمييزية اليت يتعرض هلا السكان األصليون وغريهم مـن              

  .وقدمت هنغاريا بعض التوصيات. تاألقليا
 أستراليا فيما يتعلـق حبقـوق الـشعوب       لتقدم الذي أحرزته    اعلى  املغرب  ثنت  أو  -٣٠

االعتذار الرمسي لسكان أستراليا األوائل وإنشاء املؤمتر الوطين لـسكان          وخصوصاً  ة،  األصلي
. ة واالجتماعي ةقتصادي اال مستوياهتمأستراليا األوائل وغري ذلك من التدابري الرامية إىل حتسني          

 وعما إذا كان الطـالب     ةاإلسالميربية  وسأل املغرب عما إذا كانت احلكومة تقدم الدعم للت        
  .وقدم املغرب بعض التوصيات. املسلمون حيصلون على دعم مايل من أستراليا

وشدد الوفد على كون أستراليا ملتزمة بالتصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري          -٣١
  .اهضة التعذيب بوصف ذلك مسألة حتظى باألولويةالتفاقية من

وحدد الوفد كذلك عدداً من املعاهدات اليت ليست أستراليا طرفاً فيها لكنها قيـد                -٣٢
ل ومنها االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكو   حالياً  النظر  

والحظ الوفد أن   . ية واالجتماعية والثقافية  حلقوق االقتصاد االختياري للعهد الدويل اخلاص با    
رية لتنفيـذ   ترالية من أن مجيع التشريعات الـضرو      املمارسة تقتضي أن تتأكد احلكومة األس     

  .مة هباق على أي معاهدة أو تصبح ملَزاملعاهدات قد ُسنَّت قبل أن تصّد
نسان على الصعيد   التزاماهتا يف جمال حقوق اإل    ب أستراليا   وفاءاً على أسئلة بشأن     ورّد  -٣٣

يعترف بالعديـد مـن     عتيداً  الداخلي، شدد الوفد على امتالك أستراليا نظاماً قانونياً داخلياً          
أيضاً سلطة قضائية مستقلة ومؤسسة وطنية      تقوم فيها    و ،احلقوق واحلريات األساسية وحيميها   
العمل إطار عليها ينطوي خمتلفة مقومات وأشار الوفد إىل . حلقوق اإلنسان تتمتع باالستقاللية

فقد تبني، عقب املشاورة بشأن حقوق اإلنسان . قوق اإلنسان الذي وضعته أستراليااخلاص حب
. اليت مشلت البلد ككل، أنه ال تزال هناك انقسامات جمتمعية بشأن ميثاق أو شرعة حقـوق               

قـيِّم  ض على الربملان ببيان ي    عَرق كل تشريع جديد يُ    وسيتضمن اإلطار شرطاً يقتضي أن ُيرف     
وسيتضمن أيضاً إنـشاء جلنـة      . مدى انسجامه مع التزامات أستراليا الدولية حبقوق اإلنسان       

ل يف تنسيق وترسيخ    مثوهناك مبادرة أخرى تت   . برملانية مشتركة جديدة ُتعىن حبقوق اإلنسان     
نسي امليل اجلالقائم على أساس قوانني مكافحة التمييز االحتادية، إىل جانب احلماية من التمييز      

من عناصـر   ، ُيعترب التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان عنصراً أساسياً          وأخرياً. أو نوع اجلنس  
  . إطار العمل، كما أن احلكومة بصدد إعداد خطة وطنية جديدة بشأن حقوق اإلنسان

 سـرّ قـد   و. األصـليني من السكان   حقوق األستراليني   ختّص  وتناول الوفد أسئلة      -٣٤
تعلن عن دعمها لإلعالن بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية يف             احلكومة األسترالية أن    

) ١٩٨٩(١٦٩ اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم         أنه مت حتديد  بّين   و ٢٠٠٩أبريل  /يسانن
  .نظر فيهابوصفها على رأس االتفاقيات اليت سُي
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األصليني، من السكان    الوفد إىل إنشاء هيئة متثيلية وطنية جديدة لألستراليني          وأشار  -٣٥
قـد   والحظ الوفد أن احلكومة األسترالية    . إىل إنشاء املؤمتر الوطين لسكان أستراليا األوائل      و

لـى  عالوةً ع األصليني يف الدستور،    من السكان   التزمت بالسعي إىل االعتراف باألستراليني      
  . ٢٠٠٨ار لألجيال املسلوبة يف عام تقدميها االعتذ

صليني يف أستراليا يواجهون حاالت حرمان      م الوفد بأن العديد من السكان األ      وسلّ  -٣٦
ويرمي جدول أعمال احلملة املـسماة      . ومصاعب كبرية فيما يتعلق بتمتعهم حبقوق اإلنسان      

ع خالل جيل واحـد،      الفارق بشكل كبري يف متوسط العمر املتوقَّ       خفضإىل  " سد الفجوة "
ن سن اخلامـسة    أطفال السكان األصليني دو   بني   معدالت الوفيات إىل النصف      إىل خفض و

 الفارق إىل النصف يف معدالت معرفة القـراءة والكتابـة           إىل خفض ، و ٢٠١٨حبلول عام   
إىل جانب أهداف أخرى واضحة ، ٢٠١٨أطفال السكان األصليني حبلول عام بني واحلساب 
  .وقد مت بالفعل اختاذ طائفة من اإلجراءات لتحقيق هذه األهداف. وحمددة
، إعادة العمل   قليم الشمايل اإلت، فيما يتعلق بالرد الطارئ يف        الوفد أنه قد مت    والحظ  -٣٧

 بشكل كامل بواسطة تشريع متت املوافقـة عليـه يف           ١٩٧٥ بقانون التمييز العنصري لعام   
  .ة مع السكان األصلينيتفيض، بعد مشاورات مس٢٠١٠يونيه /حزيران

.  ومحاية حقوق اإلنساننام إهنا أحاطت علماً بالتزامات أستراليا بتعزيز      وقالت فييت   -٣٨
التمييـز  اليت مفادها حصول    اإلمنائية والتقارير   الفوارق يف املستويات    وأعربت عن قلقها إزاء     

االجتار بالبـشر، إىل جانـب قلـة         فيما يتعلق بالنساء واألطفال، و     انتهاك حقوق اإلنسان  و
ـ  ونقص محاية املهاجرين والسكان من جمتمعات متنوعة، وقالت فييت         احترام ام يف هـذا    ن

نام  وقدمت فييت . الصدد إنه ينبغي بذل مزيد من اجلهود هبدف حتسني حالة حقوق اإلنسان           
  .بعض التوصيات

كرت بإجيـاز يف التقريـر      جنازات اليت ذُ  ت بوتسوانا بارتياح العديد من اإل     والحظ  -٣٩
 هذه الـسنة  الوطين، كإنشاء املؤمتر الوطين لسكان أستراليا األوائل الذي سيبدأ أعماله خالل        

والحظت بوتسوانا سن قانون العمل العادل يف       . واعتماد إطار عمل طموح حلقوق اإلنسان     
وقـدمت  .  باعتباره تدبرياً تدرجيياً باجتاه معاجلة مسائل املساواة بني اجلنـسني          ٢٠٠٩عام  

  . بوتسوانا بعض التوصيات
مـن أجـل   بزمامها  خذت أسترالياأاليت " سد الفجوة"وأثنت سلوفينيا على مبادرة      -٤٠

والحظت أن خطة الرد الطارئ يف .  يعيشها السكان األصليونيتالتغلب على حالة احلرمان ال   
اإلقليم الشمايل، مبا فيها من متييز ضد حقوق السكان األصليني يف أستراليا، ختل بالتزامـات               

وأشارت . والحظت إعادة العمل بقانون التمييز العنصري     . أستراليا يف جمال حقوق اإلنسان    
إغالق مركز االحتجاز يف جزيرة     كانت قد أوصت ب   هيئات حقوق اإلنسان    أن  سلوفينيا إىل   

  .توصياتبعض الوقدمت سلوفينيا . طاليب اللجوءلاس كريسم
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يف حـق   ماضياً وحاضراً    بالتمييز   املهموأعربت بوليفيا عن تقديرها إلقرار احلكومة         -٤١
. ا للرغبة البادية يف حتـسني ظـروف معيـشتهم          وعن تقديره  ا يف أراضيه  ة األصلي الشعوب

  .وقدمت بوليفيا بعض التوصيات
وأثنت الربازيل على قرار أستراليا حتديد أهداف معينة من أجل التصدي لظـروف               -٤٢

وقالت إن اجلرائم العنصرية اليت     . شد فقراً مقارنة بظروف غريهم    األ عيش السكان األصليني  
سياسة االحتجـاز   وجهت انتقادات ل  زيداً من االهتمام     م ستدعيكبت يف حق مهاجرين ت    ارُت

 أسـتراليا إىل  الربازيـل ودعـت  . اإللزامي لطاليب اللجوء وللمهاجرين بدون وثائق رمسيـة     
ومن شأن االحتجاز كذلك أن يفـاقم إمكانيـة         .  املفعول استعراض أثر التشريعات السارية   

  .ض التوصياتوقدمت الربازيل بع. تعرض األشخاص لالعتداء واالستغالل
والحظ االحتاد الروسي أن دستور أستراليا والقانون العريف فيها، حـسب اجملتمـع               -٤٣

وأشار االحتاد الروسـي كـذلك إىل   . املدين، ال يوفران سوى محاية حمدودة حلقوق اإلنسان      
مـدت ملكافحـة   التشريعات الـيت اعتُ قة بالعنصرية وكره األجانب، و    املشاكل القائمة املتعل  

  .وقدم االحتاد الروسي بعض التوصيات.  والعقوبة البدنية داخل األسرة،باإلرها
قـوق اإلنـسان يف   حبوأشارت اهلند إىل مبادرات أستراليا، كإطار العمل اخلـاص           -٤٤
اهلنـد التـدابري الـيت      والحظت  . ة األصلي شعوب، وإىل التزامها باملصاحلة مع ال     ٢٠١٠ عام
على سالمة ورفاه الطالب اهلنود يف البلد وأعربت         من أجل التصدي لبواعث القلق       تخذتُّا

  .وقدمت اهلند توصية واحدة. عن أملها يف أن تكفل احلكومة سالمة اجلميع يف البلد
خطـة  إرساء  مبا يف ذلك    إطار العمل اخلاص حبقوق اإلنسان      بوضع  بت فرنسا   ورّح  -٤٥

سا بارتياح اجلهـود    والحظت فرن . عمل وطنية وتشريعات منسقة ترمي إىل مكافحة التمييز       
املبذولة من أجل تصحيح وضع سكان أستراليا األصليني املتسم باحلرمان، خاصة من خالل              

والحظت فرنسا بإجيابية ممارسة ضمان عدم تعرض األشخاص املعنـيني          ". سد الفجوة "محلة  
  .وقدمت فرنسا بعض التوصيات. بإجراءات تسليم إىل دولة أخرى لتنفيذ عقوبة اإلعدام

ورحبت مجهورية مولدوفا بالتزام أستراليا بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري            -٤٦
ق مجيع اإلجراءات، والحظت بإجيابية قرار احلكومة أن تضمن توافُ   . التفاقية مناهضة التعذيب  

. مبا يف ذلك اإلجراءات املتعلقة باإلرهاب، مع التزاماهتا الدولية فيما خيص احملاكمة العادلـة             
تزام احلكومة بإنشاء إطار عمل عام يستحدث تدابري من أجـل ضـمان متتـع               ورحبت بال 

  .وقدمت مولدوفا بعض التوصيات. األشخاص ذوي اإلعاقة باملساواة مع غريهم يف احلقوق
وأشادت النمسا باعتذار احلكومة التارخيي من أجل النـهوض حبقـوق الـشعوب               -٤٧

حيح حالة احلرمان اليت يعيشها السكان      األصلية كما أشادت باخلطوات املتخذة من أجل تص       
س ووجود أعداد غفرية منهم يف السجون       ي مضيق تور  أرخبيلاألصليون األستراليون وسكان    

الكيفية اليت  وعن   احلكومة   لنمسا عن مدى فعالية التدابري اليت اختذهتا      وسألت ا . مقارنة بغريهم 
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املسؤولني عـن إنفـاذ القـوانني    تنوي هبا معاجلة قضايا االستخدام املفرط للقوة من جانب  
 الـسكان األصـليني      املفرط للقوة يف حـق     ستخدامالحسب التقارير الواردة، مبا يف ذلك ا      

  .وقدمت النمسا بعض التوصيات. واألشخاص ذوي اإلعاقة
ـ ب سـيما  الادرات املتنوعة اليت أُطلقت، و    ورحبت بلجيكا باملب    -٤٨ ذار التـارخيي  االعت

 أفـراد الـشعوب   ها أعربت عن قلقها إزاء استمرار التمييز يف حق          لكن،  "لألجيال املسلوبة "
وسألت بلجيكا عن النتائج األوىل اليت أسفرت عنها استراتيجية احلد من الفـوارق             . ةاألصلي

وأعربت بلجيكا عن قلقهـا     . االجتماعية واالقتصادية بني السكان األصليني وباقي السكان      
وقـدمت بلجيكـا بعـض      . كومة ملكافحة اإلرهـاب   إزاء بعض التدابري اليت اعتمدهتا احل     

  .التوصيات
. ي تنبغـي مكافحتـه حبـزم   ذ النساء ال حبقممارسة العنف   وأثارت سويسرا مسألة      -٤٩

والحظت أنه ال توجد يف أستراليا أحكام قانونية حتظر التمييز أو املـضايقة بـسبب امليـل                 
ملهاجرين يف أستراليا بـسبب     والحظت سويسرا كذلك أنه كثرياً ما يتم احتجاز ا        . اجلنسي

  .وقدمت سويسرا بعض التوصيات. انتهاك قانون اهلجرة
 تخـذ تُّوسألت عن اخلطوات امللموسة الـيت ا      " ةسد الفجو "ورحبت أملانيا حبملة      -٥٠

وقالـت أملانيـا إن عـدة هيئـات        .  فيما يتعلق هبذه احلملة     اليت ُوضعت  واخلطط املستقبلية 
على حنـو ال يفـي   تقدوا إدراج معاهدات حقوق اإلنسان  معاهدات ومقررين خاصني قد ان    

 يف إطار العمل القانوين بأستراليا وسألت عما إذا كان إطار العمل اخلاص حبقـوق               بالغرض
  .وقدمت أملانيا توصية واحدة. هلذا النقدتصدى  قد ٢٠١٠اإلنسان لعام 

تعامل مع العنصرية، شدد    وجواباً على األسئلة والتوصيات املتعلقة بنهج أستراليا يف ال          -٥١
ـ إىل  الوفد على أن أستراليا جمتمع متعدد الثقافات يسعى إىل التحلي بالتـسامح و             ضان احت

وأعلن الوفد  . واحلكومة األسترالية تدين العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب       . اجلميع
ـ       عن كون احلكومة األسترالية ستموّ     ل بـدوام   ل منصب مفوض معين بالتمييز العنصري يعم

وأشار الوفد كذلك إىل أن احلكومة تنظـر        . كامل يف إطار اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان      
حالياً يف تقرير اجمللس االستشاري األسترايل لشؤون تعدد الثقافات الذي يوصي بأن تعتمـد              

ومجيع احلكومات األسترالية تأخذ علـى      . أستراليا سياسة جديدة فيما خيص تعدد الثقافات      
 اعتـداء أو عنـف     حادثة مل اجلد سالمة الطالب من البلدان األخرى وقد متت إدانة كل          حم

  .بدوافع عنصرية
ويف معرض تناول الوفد لعدد من التوصيات املتعلقة حبقوق املرأة، شـدد علـى أن                 -٥٢
ت أستراليا  وضعوقد  .  يف مجيع مناحي اجملتمع األسترايل     ياً متساو اًون دور لنساء والرجال يؤدّ  ا
  .إجازة األبوة املدفوعة األجرمبوجبها ؤخراً خطة وطنية متنح م
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ممارسة العنف   هو عدم التسامح مطلقاً مع    د الوفد أن موقف احلكومة األسترالية       وأكّ  -٥٣
وأشار الوفد إىل خطط أسـتراليا      .  املرأة حىت لو كانت ضحية العنف امرأة واحدة فقط         على

ق بـني احلكومـة     أة والطفل، وهي مثرة جهد منسَّ      املر ممارسة العنف على  الوطنية للحد من    
االحتادية واحلكومات على صعيد الواليات واألقاليم من أجل احلد من انتشار العنف املـرتيل              

  .واالعتداء اجلنسي
والحظ الوفد أن احلكومة األسترالية تستكشف حالياً الدور الذي ميكن أن يؤديـه               -٥٤

  .ولةمفوض وطين معين بالطف
عرض تناول الوفد جملموعة من املالحظات والتوصـيات بـشأن املهـاجرين            ويف م   -٥٥

والالجئني وطاليب اللجوء، قال الوفد إن احلكومة تقر بالتزاماهتا الدولية جتاه مجيع األشخاص             
والحظ الوفد التـزام أسـتراليا      . يف أستراليا، مبن فيهم املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء       

سرية ومبعاجلة مسألة اهلجرة غري الشرعية من خـالل إطـار إقليمـي             عدم اإلعادة الق   أمببد
  .للحماية مستدام
ويف موضوع احتجاز املهاجرين، أكد الوفد التزام احلكومة األسترالية مبعاملة طاليب             -٥٦

اللجوء والالجئني معاملة إنسانية وعادلة مع احملافظة على التزامها مبراقبـة احلـدود مراقبـة               
واليت تتبعها احلكومـة    احتجاز املهاجرين   على القيم األساسية املتعلقة ب    لوفد  وشدد ا . صارمة

ستخدم فيها االحتجاز اإللزامي يف احلاالت املناسبة، وال يتم االحتجاز يف مرافق احتجـاز        ُيو
يف مراكـز   سرهموال يتم احتجاز األطفال وأُ.  أخري وألقصر فترة ممكنة    كمالذاملهاجرين إال   

وختضع للمراجعة بانتظام مدة وظروف أي احتجـاز        .  ذلك كلما أمكن  يناحتجاز املهاجر 
، ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول  . ة كل من املأوى واخلدمات املقدمة     لياقيف ذلك مدى     مبا

أعلنت احلكومة عن توسيع نطاق ترتيبات االحتجاز يف اجملتمعات احمللية وقد شرعت يف نقل              
سرية الضعيفة خارج مرافق احتجاز حوبني ومن الفئات اُألأعداد كبرية من القاصرين غري املص  

وبإمكان مجيع احملتجزين احلصول علـى      .  يف اجملتمعات احمللية   ىاملهاجرين ووضعهم يف مآو   
  .اخلدمات الضرورية مبا يف ذلك الرعاية الصحية والتعليم واألنشطة الترفيهية

اف بالسكان األصليني وبسكان    وأعربت تركيا عن تقديرها اللتزام احلكومة باالعتر        -٥٧
مفـوض العدالـة    "وأشادت بإنشاء أستراليا منـصب      . هادستوريس يف    مضيق تور  أرخبيل

داخـل اللجنـة    " سي مضيق تـور   أرخبيلاالجتماعية اخلاص بالسكان األصليني وبسكان      
  .وقدمت تركيا توصية واحدة. األسترالية حلقوق اإلنسان

ير، اإلعالن عن إطار أستراليا اخلاص حبقـوق        والحظت مجهورية كوريا، مع التقد      -٥٨
ورحبت كذلك باالعتذار الرمسي الذي قدمته إىل السكان األصليني علـى سـوء             . اإلنسان

ع اختاذها لتقريب  أو اليت يزمَ   تخذتُّوسألت كوريا عن اإلجراءات اليت ا     . ضيمعاملتهم يف املا  
وقدمت مجهورية كوريا   .  السكان  نوعية احلياة بني السكان األصليني وغريهم من       يفالفجوة  

  .توصية واحدة
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وأشادت كولومبيا باعتراف احلكومة الصريح باملشاكل والتحديات الـيت تواجـه             -٥٩
ورحبت باخلطوات اليت   . قوق اإلنسان  حب ة األصلي شعوباجملتمع األسترايل فيما يتعلق بتمتع ال     

 كما رحبت بالتقـدم     ةي األصل شعوب هبدف تعزيز ومحاية حقوق ال     ٢٠٠٨ منذ عام    تخذتُّا
  .وقدمت كولومبيا بعض التوصيات. حرز يف مكافحة مجيع أشكال التمييزالذي أُ
العمـل اخلـاص    جنازات اليت حتققت من خالل تنفيذ إطار        والحظت أذربيجان اإل    -٦٠
 يف  مبـا ىل تعزيز النهوض حبقوق الطفل،      رحبت بالتدابري املتخذة الرامية إ    و. قوق اإلنسان حب

  . وقدمت أذربيجان بعض التوصيات.  اإلطار الوطين حلماية أطفال أسترالياذلك اعتماد
 أن لكل فرد    وأثنت تشاد على التزام أستراليا بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مؤكدةً           -٦١

 احلق يف تكافؤ الفرص ويف املشاركة يف احلياة االقتصادية والـسياسية واالجتماعيـة للبلـد              
أسـتراليا  إعداد  بعملية التشاور الواسعة النطاق اليت سبقت        ورحبت تشاد . ة كامل ةكارشم
  .وقدمت تشاد توصية واحدة. تقريرها الوطينل

معترك منطلق منه تدخل املرأة     ىل املبادرات املتخذة من أجل توفري       إوأشارت ملديف     -٦٢
ل نه ال يـزا   ي يف آن معاً، وقالت ملديف كذلك إ       متكينهن االقتصاد يتحقق  احلياة السياسية و  

مدت من أجل معاجلة    وسألت ملديف عن التدابري احملددة اليت اعتُ      .  جيب فعله  ّمماهناك الكثري   
وجودين رهـن االحتجـاز      من الشعوب األصلية امل    فرادعدد األ ضخامة    املشكلة املتمثلة يف  

  . وقدمت ملديف بعض التوصيات. عدد غريهميفوق بكثري بشكل 
 تعزيز متتع مجيع األستراليني حبقوق      يف سبيل اليا   ليشيت جبهود أستر   - ت تيمور وأشاد  -٦٣

ورحبت باالعتذار الوطين وباعتبار االرتقاء باالعتراف بالشعوب األصلية عن طريق          . اإلنسان
 ليشيت أنه   -والحظت تيمور   . ، وشجعتها على تنفيذها    وطنيةً تعديل دستوري حمتمل أولويةً   

وأعربت عن قلقها بشأن استمرار عدم      . ليس مثة إطار تشريعي شامل حلماية حقوق اإلنسان       
 ليـشيت   - تيمور   توقدم. للقانون األسترايل  -ألسباب تتعلق باهلجرة     -إخضاع احملتجزين   
  . بعض التوصيات

أستراليا خطة عمل إلنفاذ قوانينها اليت دى  لت الواليات املتحدة عما إذا كان   وسألت  -٦٤
 صـل رق أو الدين أو نوع اجلـنس أو األ        عحتظر التفريق يف املعاملة بني األشخاص بسبب ال       

 الواليـات   توسـأل .  من الشعوب األصلية   فرادالقومي، وخاصة فيما يتعلق بالتمييز إزاء األ      
املتحدة عما تقرر من مبادرات جديدة ملكافحة االجتار، وعما إذا كانت مثـة بـدائل عـن                 

دور قانوين، وعـن    لني على مركز هجرة     االحتجاز لضحايا االجتار من األجانب غري احلاص      
وقدمت الواليـات املتحـدة     . عاجلة هذه املسائل خارج البلد يف هذا الشأن       املكلف مب ركز  امل

  .بعض التوصيات
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وأعرب األردن عن تقديره جلهود أستراليا املتواصلة يف سبيل تعديل ومحاية حقـوق              -٦٥
مزيد من التقدم يف    اإلنسان، خاصة فيما يتعلق بالسكان األصليني، وأعرب عن أمله يف حتقيق            

  .وقدم األردن بعض التوصيات. هذا الصدد
وقالت نيوزيلندا إن إنشاء آلية مستقلة لرصد االمتثال التفاقية حقوق الطفـل مـن               -٦٦

وليس مثة قانون احتادي حيظر التمييز استناداً . شأنه أن يساعد يف حتسني رفاه األطفال الضعفاء
 جهة مستقلة أن يوفر الضمانات      قبلافق االحتجاز من    ومن شأن تفتيش مر   . إىل امليل اجلنسي  

وقالت نيوزيلندا إن حتقيق    .  معاملة السجناء أثناء االحتجاز معاملة إنسانية والئقة        تكون بأن
ال تكفي ملنع حدوثها مـع أهنـا   قاضي الوفيات يف حاالت الوفاة اليت حتدث أثناء االحتجاز  

  . بعض التوصياتوقدمت نيوزيلندا. باهتا يف فهم مسّبتساعد
 من أجل التصدي    يت اختذت وأحلت جنوب أفريقيا على مواصلة وتقوية اخلطوات ال         -٦٧

وشجعت احلكومة على الشروع يف     . حلاالت احلرمان الشديد اليت يعانيها السكان األصليون      
تنفيذ جدول أعمال األمم املتحدة اخلاص مبكافحة العنصرية وعلى املشاركة بشكل إجيايب يف             

ن متابعة التوصية اليت    عوطلبت جنوب أفريقيا تقدمي معلومات      . ات متابعة املؤمتر الدويل   عملي
 وضع وتنفيذ سياسـة حمدثـة       صوصقدمتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري خب       

  .وقدمت جنوب أفريقيا بعض التوصيات. وشاملة تتعلق بتعدد الثقافات
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، قال الوفـد إن   اً على األسئلة املتعلقة ب    ورّد  -٦٨

احلكومة األسترالية تقر بأمهية هذه احلقوق بالنسبة للكرامة األصيلة يف مجيع األشخاص وهي             
  . إعماهلا من أجلخطواتلتزمة باختاذ م

ق حتقيومة األسترالية يف جدول أعماهلا بغية وحدد الوفد األولويات اليت وضعتها احلك  -٦٩
األطفال املعرضني أكثر من غريهم للحرمان      األخذ بأيدي    على رأسها االجتماعي، و الشمول  

تعاين من البطالة، والتركيز على األماكن      اليت هلا أطفال و   على املدى البعيد، ومساعدة األسر      
اليت تعاين من احلرمان أكثر من غريها، ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة واملرض العقلي يف              

الـسكان  األستراليني من   بني عمل، والتصدي ملشكلة التشرد، وسد الفجوة اليت تفصل    إجياد
  .غريهمواألصليني 

 ٣٢،  ٢٠١٠، فقد أشار الوفد إىل أنه كانت هناك، يف عـام            التربية اإلسالمية أما بشأن     -٧٠
البتدائي  تلميذاً يف املستويني ا  ١٩ ٧٦١ عدد تالميذها    ،مدرسة تعّرف نفسها بأهنا مدرسة إسالمية     

   . مليون دوالر١١٩,٢متويالً بلغ حنو بصورة متكررة املدارس هذه تلقت قد والثانوي، و
. وتناول الوفد األسئلة والتوصيات املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أستراليا  -٧١

أولئـك   اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقـة، يؤكـد أن     املقدم مبوجب فتقرير أستراليا األول،    
أمـاكن العمـل يف     يف   و  احمللية يف اجملتمعات باعتبارهم أفراداً   حيظون بتقدير كبري    اص  األشخ

وباإلضافة إىل قانون عـدم التمييـز       . أستراليا ويسامهون بشكل إجيايب يف اجملتمع األسترايل      
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على الصعيد االحتادي وعلى صعيد الواليات واألقاليم، عرض الوفد بإجيـاز           الساري املفعول   
 إزالة العوائق اليت يواجهها     بغرضضعت   باإلعاقة اليت وُ   ةراتيجية الوطنية اخلاص  مشروع االست 
وتركز االسـتراتيجية علـى     .  االجتماعي الشمول اإلعاقة ومن أجل تعزيز      واألستراليون ذو 

 وحتقيـق   ؛ والعـدل والتـشريعات    ؛أهداف سياساتية واسعة النطاق، مبا فيها محاية احلقوق       
؛ وحتقيق األمن االقتصادي؛    أمامهمخاص ذوي اإلعاقة ومفتوحة     جمتمعات حملية حاضنة لألش   

التعليم واكتساب املهارات؛ وتوفري الرعايـة      فرص  وتقدمي الدعم الفردي واجملتمعي؛ وتوفري      
  .الصحية والرفاه

ويف معرض تناول الوفد للتوصيات املتعلقة بتدابري مكافحة اإلرهاب الـيت اختـذهتا               -٧٢
كافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان تدابري مأن د على أن احلكومة تعترب احلكومة األسترالية، شد

أفضل وسيلة لضمان السالمة واألمن واحلرية      باعتبارمها  ن وهي ملتزمة بكليهما     ان مترابط أمرا
ي لديها الـضمانات    موقواحلكومة ملتزمة بكفالة تضمني قوانني األمن ال      . جلميع األستراليني 

  . تنفيذهاعنلة املناسبة واحلرص على املساء
إنـشاء  ينص على    ٢٠١٠  قانوناً يف عام   سن وأشار الوفد إىل أن الربملان األسترايل       -٧٣

استعراض تنفيذ وفعالية   يقوم ب  األمن القومي    منصب جديد يسمى الراصد املستقل لتشريعات     
 احلكومـة كـذلك     أجرتو.  وسيعيَّن عّما قريب   قوانني مكافحة اإلرهاب واألمن القومي    

دمت عقب عدد من    قوانني مكافحة اإلرهاب، وطبقت بذلك التوصيات اليت قُ        يف   تعديالت
  .االستعراضات

 حقـوق   ات ومن هيئات  ؤسسمن امل  ة متطورة كل أساسي ات بولندا بوجود هي   وأقّر  -٧٤
 لتعزيز حقوق   بعينها مكرسة مؤسسة مستقلة   لعدم وجود   اإلنسان، غري أهنا أعربت عن قلقها       

على تفاعل احلكومة اإلجيايب مع اجملتمع املدين خالل عمليـة          بولندا  وأثنت  . ومحايتها الطفل
وقـدمت  . بالنسبة لفعالية هذه اآللية   بالغة  أمهية   الدوري املباشر وهو تفاعل ذو       االستعراض

  .بولندا بعض التوصيات
 مـن أن احلـق يف   قلقهاوقالت البوسنة واهلرسك إن هيئات املعاهدات أعربت عن           -٧٥

 واسـتعلمت   ، يف عدم التمييز ال حيظيان باحلماية الشاملة يف القانون االحتادي          املساواة واحلق 
 البوسنة واهلرسك إىل حقـوق      وأشارت. عن اخلطوات املتخذة من أجل ضمان عدم التمييز       

ت موقد.  وأشادت جبهود أستراليا ملساعدة الالجئني من البوسنة واهلرسك        ة األصلي شعوبال
  . بعض التوصيات

ي كـن أل  بأنه ال ميوأقر.  الدوري الشامل يف حد ذاته   يمن أمهية االستعراض   ال وأبرز  -٧٦
أسـتراليا بالفعـل    قد أقـرت    ها من انتهاكات حقوق اإلنسان و      أن تدعي خلوَّ    كانت دولة

ذلك مثال آخر على اجلدية اليت تتعاطى هبا أستراليا مع حقـوق            وبالتحديات اليت تواجهها،    
وقـدم  . وسأل اليمن أستراليا عن اجلهود اليت بذلتها جملاهبة التحديات اليت تعترضها          . اإلنسان

  .اليمن توصية واحدة
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وأقرت املكسيك جبهود أستراليا من أجل حتسني إطارها القانوين واملؤسسي لضمان             -٧٧
القـائمني علـى    مجيـع     ىلإالدائمة املوجهـة    ورحبت بالدعوة   . صشخااحلماية جلميع األ  

وأعربت املكسيك عن   . اإلجراءات اخلاصة وبالتصديق على معظم معاهدات حقوق اإلنسان       
منـها  ، وخاصـة    بعدأملها يف أن تصدق أستراليا على الصكوك الدولية اليت مل تنضم إليها             

ل املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل       االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع األعما     
  . وقدمت املكسيك بعض التوصيات. ١٦٩الدولية رقم 

األخـرية  ا أسـتراليا يف اآلونـة       اختذهتوقالت غانا إهنا تشيد باخلطوات اهلامة اليت          -٧٨
وأشارت غانا إىل بواعث القلق اليت أعربت عنـها         . ة األصلي لتصحيح عالقتها مع الشعوب   

 اإلطـار   بـشأن  املعاهدات بشأن سياسة أستراليا جتاه طاليب اللجوء والالجـئني، و          هيئات
التشريعي، كاحتجاز األشخاص عدميي اجلنسية ألمد غري حمدود، وإبقاء األطفال يف ظروف            

وقدمت غانا بعض   . حيانيف بعض األ   شبيهة باالحتجاز يف مناطق نائية، وفصلهم عن آبائهم       
  .التوصيات

انيا بإنشاء جلنة برملانية مشتركة جديدة معنية حبقوق اإلنسان، األمـر           ورحبت أوكر   -٧٩
ـ   أكثر يف التشريعات ملعرفة مدى تقيدالذي سيتيح التدقيق   ة يف ها بالتزامات أسـتراليا الدولي

ات توصـي ال من أجل تنفيذ     خذتتُّن التدابري اليت ا   وسألت أوكرانيا ع  .  حقوق اإلنسان  جمال
 الذي قامت بـه     ،طين يف احتجاز األطفال ألسباب تتعلق باهلجرة      التحقيق الو اليت خرج هبا    

عدم إبقاء األطفال رهن االحتجاز      من أجل ضمان     اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان، خاصةً    
  .وقدمت أوكرانيا توصية واحدة. اهلجرةتتعلق بب اسبأل

ـ           -٨٠  ة األصـلي  بشعووأعربت غواتيماال عن تقديرها اللتزام أستراليا باملصاحلة مع ال
، واحملافظة على   "سد الفجوة " محلة   وتنظيم دستورياً،   ها مبادرات إجيابية كاالعتراف هبا    اختاذب

ورحبت غواتيماال كذلك بإطار    . لغات الشعوب األصلية وسن قانون موحد ملكافحة التمييز       
حيدة قوق اإلنسان وسألت عما إذا كانت اللجنة الربملانية ستكون اآللية الو          العمل اخلاص حب  

وقدمت غواتيماال  .  األمم املتحدة  يفاليت تشرف على متابعة توصيات آليات حقوق اإلنسان         
  .بعض التوصيات

والحظت، . تأييد أستراليا اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية  بوأشادت الدامنرك     -٨١
إلرهاب مع التقدير، أن أستراليا تعتزم القيام خبطوات من أجل كفالة اتساق تدابري مكافحة ا             

وقدمت الدامنرك بعـض    . بعها اتساقاً تاماً مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان         اليت تتّ 
  .التوصيات

، مبا يف ذلك بـرامج      نقوق اإلنسا العمل اخلاص حب  ورحبت األرجنتني باعتماد إطار       -٨٢
خ محاية حقوق مة للموظفني العموميني من أجل ترسي التوعية حبقوق اإلنسان والتدريبات املقدّ    
  .وقدمت األرجنتني بعض التوصيات. اإلنسان يف تنفيذ السياسات والقوانني
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اص خلا بوضع اإلطار الوطين     وقالت إسرائيل إن التطورات التشريعية الرائدة مقرونةً        -٨٣
قائم على حقوق اإلنـسان يف      هنج   على دور أستراليا القيادي يف إدماج        تدلقوق اإلنسان   حب

وقالت إن أستراليا قد حققت التوازن الـدقيق بـني          . نية إىل جانب ممارستها   تشريعاهتا الوط 
يف  ،ملكافحة اإلرهاب اختاذ كافة التدابري املمكنة     حلقوق واحلريات األساسية لشعبها و    اإعمال  

  .وقدمت إسرائيل بعض التوصيات. الوقت نفسه
الذي ميارس  العنف  مستوى  وأعربت النرويج عن قلقها إزاء ورود تقارير عن ارتفاع            -٨٤

ورّحبت باملشاورة الوطنية بشأن حقوق     . على النساء، خاصة داخل جمتمعات الشعوب األصلية      
 وكذلك باعتذار أستراليا الـوطين للـشعوب األصـلية،          ٢٠٠٨اإلنسان اليت أُجريت يف عام      

وب وبإعادة العمل بقانون التمييز العنصري وبدعمها إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشع        
والحظت أن قانون حقوق اإلنسان مل ُيعتمد بعد وأن هناك تقـارير تفيـد تعـرُّض       . األصلية

  .وقدمت النرويج بعض التوصيات. الشعوب األصلية للتمييز وللحرمان االجتماعي واالقتصادي
ويف اخلتام، أعلن الوفد األسترايل عن التزامات بشأن الكيفية اليت تعتزم هبا احلكومة               -٨٥

وقال إهنـا تعتـزم، أوالً، إجـراء        . الية متابعة استعراضها الدوري الشامل يف أستراليا      األستر
كري فمشاورات موسعة مع اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان ومع منظمات غري حكومية، للت           

 وتعتـزم . يف عملية االستعراض الشامل ولبحث أفضل طريقة ميكن هبا تنـاول التوصـيات            
 تضم ، املقام الثاين، إنشاء قاعدة بيانات على اإلنترنت مفتوحة للجميع، يفاحلكومة األسترالية

وستستفيد يف املقام الثالث، من التوصيات املقدمـة أثنـاء          . توصيات منظومة األمم املتحدة   
ـ    أعمل  تراليا، لتستنري هبا يف وضع خطة       االستعراض واليت قبلتها أس    ة ستراليا الوطنيـة اخلاص

  .حبقوق اإلنسان

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
يف الوقت املناسـب،    عليها  ستنظر أستراليا يف التوصيات التالية وستقدم اإلجابات          -٨٦

وذلك، على أي حال، قبل موعد انعقاد الدورة السابعة عشرة جمللس حقـوق اإلنـسان يف                
  :٢٠١١يونيه /حزيران

ي التفاقية  التصديق يف أقرب وقت ممكن على الربوتوكول االختيار         -١-٨٦
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            

  ؛)مجهورية مولدوفا(املهينة 
تسريع عملية التصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة            -٢-٨٦

  ؛)أذربيجان(مناهضة التعذيب 
لتعـذيب  التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة ا        -٣-٨٦

  ؛)ملديف(وإنشاء آلية وقائية خاّصة بأماكن االحتجاز 
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التصديق، كأولوية قصوى، على الربوتوكول االختياري التفاقيـة          -٤-٨٦
  ؛)نيوزيلندا(مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطنية 

ضمان إنشاء آلية مراقبة مستقلة تتمتع حبرية دخول مجيع مراكـز             -٥-٨٦
 التصديق السريع على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة         االحتجاز بغية تيسري  

  ؛)املكسيك(مناهضة التعذيب 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -٦-٨٦

  ؛)الدامنرك(دون مزيد من التأخري 
مت تشجيع أستراليا على االنضمام إىل ما تبقى من صكوك حقـوق              -٧-٨٦

 تنضم إليها بعد، منها خاصة اتفاقية االختفاء القـسري          اإلنسان األساسية اليت مل   
  ؛)تايلند(

التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من           -٨-٨٦
  ؛)فرنسا(أشكال االختفاء القسري 

دراسة إمكانية التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع           -٩-٨٦
ء القسري واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع        األشخاص من أشكال االختفا   

  ؛)األرجنتني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            -١٠-٨٦

؛ إمتام  )بوليفيا(؛ التصديق على نفس االتفاقية      )اجلزائر(املهاجرين وأفراد أسرهم    
؛ الشروع يف مشاورات مع اجملتمـع       )تركيا(ت االتفاقية   عملية التصديق على ذا   

؛ التـصديق علـى    )الفلبني(املدين غايتها االنضمام املمكن إىل االتفاقية املذكورة        
  ؛)البوسنة واهلرسك(االتفاقية املذكورة 

 وإدراج  ١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم            -١١-٨٦
  ؛)وليفياب(أحكامها يف قوانينها الوطنية 

 ١٦٩النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم             -١٢-٨٦
  ؛)٢()النرويج(

  ؛)هنغاريا(سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل   -١٣-٨٦
 من االتفاقيـة  ٤من املادة ) أ(النظر يف سحب حتفظاهتا على الفقرة        -١٤-٨٦

  ؛)مجهورية كوريا(الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

__________ 

 ."١٦٩تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية : "اء احلوار التفاعليالتوصية كما ُتليت أثن )٢(
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 من االتفاقية الدوليـة     ٤من املادة   ) أ(سحب حتفظاهتا على الفقرة       -١٥-٨٦
 فللقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، فهذا التحفظ يقوض أحد األهدا          

  ؛)جنوب أفريقيا(الرئيسية املتوخاة من هذه االتفاقية 
االتفاقيـة الدوليـة    : رفع حتفظاهتا على االتفاقيات الدولية التالية       -١٦-٨٦

للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال            
التمييز ضد املرأة، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، واتفاقيـة      

  ؛)الدامنرك(حقوق الطفل 
  ؛)السويد(جعل تشريعاهتا وممارساهتا تنسجم مع االلتزامات الدولية   -١٧-٨٦
اختاذ ما يلزم من التدابري إلدراج التزاماهتا الدولية يف جمال حقـوق        -١٨-٨٦

  ؛)فرنسا(اإلنسان كاملةً يف القوانني األسترالية 
إدراج التزاماهتا الدولية مبوجب صكوك حقوق اإلنسان يف قوانينها           -١٩-٨٦

  ؛)األردن(الداخلية 
 االلتزامات واملعايري مواصلة جهودها الرامية إىل تقوية آليات إدراج  -٢٠-٨٦

  ؛)األرجنتني(الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان فعلياً يف قوانينها الداخلية 
تقوية إطار العمل اخلاص حبقوق اإلنسان الذي وضعته عن طريـق             -٢١-٨٦

  ؛) ليشيت-تيمور (إرساء خطة تشريعية شاملة هتم مجيع حقوق اإلنسان 
وق اإلنسان حسب ما أوصت بـه       النظر يف قانون شامل يتعلق حبق       -٢٢-٨٦

؛ وإدراج التزاماهتا الدولية يف     )كندا(اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان      
جمال حقوق اإلنسان يف قوانينها الداخلية عن طريق وضع قانون حلقوق اإلنسان            
يتسم بالشمول وبقابلية التنفيذ قضائياً مبا يضمن محاية حقوق اإلنـسان بقـوة             

؛ وإدراج مجيع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان يف           )كرانياأو(القانون  
قوانينها الداخلية عن طريق اعتماد قانون شامل حلقوق اإلنسان قابل ألن ُيعرض            

؛ تنفيذ القانون االحتادي حلقوق اإلنسان من أجل        )االحتاد الروسي (على القضاء   
سان لصاحل مجيع األستراليني مبـا      توفري أكرب محاية قانونية ممكنة جلميع حقوق اإلن       

  ؛)النرويج(يتفق والتزامات أستراليا الدولية 
التركيز على إنفاذ قانون مكافحة التمييز الساري املفعول حاليـاً            -٢٣-٨٦

على الصعيد الوطين، والتخطيط بشكل مناسب لتنفيذه علـى هـذا الـصعيد،      
الواليـات  (ألصـليني  سيما فيما يتعلق بالتمييز حبق األفراد مـن الـسكان ا    ال

  ؛)املتحدة
التنفيذ الكامل لقانون التمييز العنصري ومراجعة القوانني االحتادية          -٢٤-٨٦

  ؛)النرويج(جلعلها تتوافق مع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 
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النظر يف إعادة العمل بقانون التمييز العنصري، دون قيد أو شرط،             -٢٥-٨٦
ات املتخذة مبوجب الرد يف سياق الطوارئ يف اإلقلـيم الـشمايل    يف إطار الترتيب  

  ؛)كندا(وأي ترتيب الحق 
التشاور مع السكان األصليني ومع سكان أرخبيل مضيق توريس،           -٢٦-٨٦

ومراعاة املبادئ التوجيهية اليت اقترحتها اللجنة األسـترالية حلقـوق اإلنـسان            
وسكان أرخبيـل مـضيق     خبصوص أي تدخل مستقبلي ميس السكان األصليني        

  ؛)سلوفينيا(توريس قبل النظر يف وقف العمل بقانون التمييز العنصري 
توفري القدر الكايف من التمويل والعدد الكايف من املوظفني للجنـة             -٢٧-٨٦

حقوق اإلنسان وملختلف املفوَّضني، مبن فيهم املفوض املكلف مبكافحة التمييـز           
  ؛)بوليفيا(العنصري احلديث تعيينه 

إنشاء منصب املفوض الوطين لشؤون الطفل مـن أجـل رصـد              -٢٨-٨٦
  ؛)نيوزيلندا(االمتثال التفاقية حقوق الطفل 

  ؛)بولندا(النظر يف إنشاء منصب مفوض مستقل حلقوق الطفل   -٢٩-٨٦
مواصلة تنفيذ التدابري من أجل اعتماد خطة عمل وطنية جديـدة             -٣٠-٨٦

  ؛)أذربيجان(تتعلق حبقوق اإلنسان 
اعتماد هنج قائم على احلقوق يف دعم السياسة املتعلقة بتغري املناخ             -٣١-٨٦

داخل البلد وخارجه، مبا يف ذلك خفض انبعاثات غازات الدفيئة إىل مـستويات             
  ؛)ملديف(آمنة تنسجم والتمتع الكامل حبقوق اإلنسان 

وضع استراتيجية شاملة للحد من الفقر ولالنـدماج االجتمـاعي            -٣٢-٨٦
  ؛)غانا(قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تراعي احل

ووفقاً لتوصية اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           -٣٣-٨٦
والثقافية، وضع استراتيجية شاملة للحد من الفقر ولالندماج االجتماعي ينبغـي           

  ؛)باكستان(أن تراعي احلقوق االقتصادية والثقافية 
جنة املعنية حبقوق اإلنسان وذلـك باعتمـاد        تنفيذ مالحظات الل    -٣٤-٨٦

التشريعات الالزمة لضمان عدم تسليم أي شخص إىل دولة يتعرض فيها خلطـر             
  ؛)فرنسا(احلكم عليه باإلعدام 

  ؛)النمسا(متابعة تنفيذ توصيات آليات حقوق اإلنسان   -٣٥-٨٦
النظر يف تنفيذ توصيات هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان              -٣٦-٨٦

  ؛)األردن( اخلاصة املعنية بالشعوب األصلية واإلجراءات
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تنفيذ توصيات املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبقوق الشعوب           -٣٧-٨٦
  ؛)النرويج (٢٠٠٩ األصلية بعد زيارته يف عام

النظر يف تنفيذ توصيات مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون            -٣٨-٨٦
جراءات اخلاصة فيمـا يتعلـق      الالجئني، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان واإل     

  ؛)األردن(بطاليب اللجوء والالجئني غري الشرعيني والسيما األطفال 
التقيد بتوصيات جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على مجيع أشكال          -٣٩-٨٦

؛ وسّن  )الدامنرك(التمييز ضد املرأة بشأن تعقيم النساء والفتيات ذوات اإلعاقة          
ألطفال ألسباب غري عالجية، بصرف النظر عمـا        تشريعات وطنية حتظر تعقيم ا    

كانت لديهم إعاقة أم ال، وتعقيم البـالغني ذوي اإلعاقـة دون إخبـارهم               إذا
؛ وإلغاء مجيع األحكام القانونية اليت تتيح تعقيم  )اململكة املتحدة (وموافقتهم احلرة   

اء ؛ وإلغ )بلجيكا(األشخاص ذوي اإلعاقة دون موافقتهم وألسباب غري عالجية         
  ؛)أملانيا(تعقيم النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ألسباب غري عالجية 

مواصلة تنفيذ تدابريها اجلديرة بالثناء لتخفيف حمنـة األشـخاص            -٤٠-٨٦
ذوي اإلعاقة خاصة عن طريق تنفيذ مشروع االستراتيجية الوطنية بشأن اإلعاقة،      

  ؛)بوتسوانا(وإطالع باقي الدول على جتربتها يف هذا الصدد 
إمتام وضع إطار عام للتدابري يف أقرب وقت ممكن بغية ضمان تكافؤ   -٤١-٨٦

  ؛)مجهورية مولدوفا(الفرص املتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
ضمان أن تتصدى جهودها الرامية لتنـسيق وترسـيخ قـوانني             -٤٢-٨٦

الكمنولث ملكافحة التمييز جلميع األسس احملظورة للتمييز وأن تعـزز املـساواة            
  ؛)اململكة املتحدة(وهرية اجل
سّن تشريعات شاملة ُتعىن باملساواة علـى املـستوى االحتـادي             -٤٣-٨٦

؛ وتوفري احلماية الشاملة للحق يف املساواة واحلق يف عـدم التمييـز             )باكستان(
  ؛)اهلند(مبوجب قانوهنا االحتادي 

 سن تشريعات شاملة حتظر التمييز أياً كانت أسبابه من أجل ضمان            -٤٤-٨٦
  ؛)جنوب أفريقيا(متتع كل فرد يف اجملتمع جبميع حقوق اإلنسان متتعاً كامالً 

مواصلة جهودها لتنسيق وترسيخ تشريعاهتا الداخليـة املناِهـضة           -٤٥-٨٦
  ؛)األرجنتني(جلميع أشكال التمييز استناداً إىل املعايري الدولية 

لتنفيذ الفعلي  توطيد التشريعات االحتادية ملكافحة التمييز وضمان ا        -٤٦-٨٦
من أجل توفري محاية أفضل حلقوق األفراد الضعفاء، وخاصة األطفال واألشخاص           

  ؛)املغرب(رهن االحتجاز واألشخاص ذوو اإلعاقة 
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اختاذ تدابري حازمة من أجل وضع حّد للتمييز وملمارسة العنف على             -٤٧-٨٦
 كرامتـهم   النساء واألطفال واألشخاص من الفئات الضعيفة بغية تعزيز احترام        

  ؛)فييت نام(ومتتعهم حبقوق اإلنسان 
إهناء التمييز املنهجي بسبب العرق يف املمارسة ويف القانون، خاصة            -٤٨-٨٦

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(يف حق النساء من جمموعات ضعيفة معينة 
تعزيز ضمان متتع كل فرد باحلق يف املساواة مع غريه يف االحتـرام               -٤٩-٨٦

نصفة مع التمتع الكامل باملساواة يف احلقوق والفرص يف اجملاالت          ويف مشاركة م  
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، عن طريق إدراج ذلك يف القوانني          

  ؛)كمبوديا(وخطط العمل 
اختاذ تدابري مناسبة للحّد من الفجوة اإلمنائيـة ومـن الفـوارق              -٥٠-٨٦

ستراليني جبميع حقوق اإلنسان متتعاً كـامالً،       االجتماعية بغية تعزيز متتع مجيع األ     
  ؛)فييت نام(خاصة منها احلقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية 

تكثيف جهودها من أجل مكافحة التمييز القائم على نوع اجلـنس      -٥١-٨٦
  ؛)النرويج(

تقوية قانون التمييز بسبب نوع اجلنس املـشار إليـه يف التقريـر               -٥٢-٨٦
أوصت به اللجنة    نظر يف إمكانية اعتماد تدابري خاصة مؤقتة وفق ما        الوطين، وال 

  ؛)إسرائيل(املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
وضع وتنفيذ سياسات عامة لضمان املساواة بني اجلنسني يف مجيـع          -٥٣-٨٦

طبقات اجملتمع وزيادة تعزيز ومحاية حقوق النساء خاصة منـهن النـساء مـن              
  ؛)جنوب أفريقيا(معات السكان األصليني جمت
املثابرة يف جهودها الرامية إىل تصحيح ما تبقى من أوجـه عـدم               -٥٤-٨٦

املساواة بني اجلنسني، خاصة ما يتعلق منها بعمل النـساء يف القطـاع اخلـاص               
  ؛)اليابان(

 يف املائة من جممـوع      ٤٠حتديد أهداف تتلخص يف أن متثل النساء          -٥٥-٨٦
  ؛)النرويج(الس يف القطاعني العام واخلاص أعضاء اجمل

مواصلة سياساهتا لتحقيق املساواة بني اجلنسني بثبات، خاصة عـن            -٥٦-٨٦
  ؛)بوتسوانا(طريق قانون العمل العادل الذي سّنته 

زيادة تكثيف جهودها لتعزيز املساواة وعـدم التمييـز وتعزيـز             -٥٧-٨٦
ـ         صرية ومـن خـالل إدراج      التسامح من خالل رصد العنف ذي الدوافع العن

  ؛)تايلند(التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املنهاج املدرسي واجلامعي 
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زيادة التدابري، كالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس، من            -٥٨-٨٦
  ؛)اليابان(أجل إرساء دعائم جمتمع أكثر تساحماً ومشوالً 

التمييز يف حق األقليات، مبا زيادة تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة   -٥٩-٨٦
  ؛)اجلزائر(فيها األقليات املسلمة يف أستراليا 

اختاذ تدابري هتدف إىل ضمان املساواة بني مجيع مواطنيها يف التمتع             -٦٠-٨٦
الكامل باحلقوق األساسية، مبن فيهم األشخاص من جمتمعات السكان األصليني،          

  ؛)السويد(تضاء بشكل فعال وإىل منع التمييز العنصري ومكافحته عند االق
مواصلة جهودها لتعزيز التسامح بني الثقافـات املتعـددة وبـني             -٦١-٨٦

األعراق عن طريق مبادرات من قبيل إنشاء اجمللس االستشاري األسترايل لشؤون  
  ؛)سنغافورة(تعدد الثقافات وبرنامج التنوع والتماسك االجتماعي 

ل التصدي للتمييـز وغـريه مـن        اختاذ تدابري أكثر فاعلية من أج       -٦٢-٨٦
املشاكل املتعلقة بالعالقات بني األعراق واإلثنيات، مبا يف ذلك وضـع وتنفيـذ             
السياسة والربامج املناسبة لتحسني وتقوية العالقات بني األعـراق والثقافـات           

  ؛)ماليزيا(
تقوية ما تتخذه من تدابري ومواصلة ما تبذله من جهود لتعزيز تعدد              -٦٣-٨٦

  ؛)املغرب(ت واإلمشال االجتماعي الثقافا
مواصلة جهودها الكبرية إلهناء مجيع املمارسات الـيت قـد ختـلّ              -٦٤-٨٦

بالتعايش السلمي بني خمتلف اجملموعات يف جمتمع أسـتراليا املتعـدد اإلثنيـات             
  ؛)اليمن(

مبا يف ذلك   (تنفيذ تدابري إضافية ملكافحة التمييز والتشهري والعنف          -٦٥-٨٦
ضد السكان العرب واملـسلمني األسـتراليني وضـد         ) رب اإلنترنت العنصرية ع 

وكـذلك ضـد    ) خاصة من أفريقيا  (املهاجرين الذين وصلوا حديثاً إىل أستراليا       
  ؛)االحتاد الروسي) (الوافدون من اهلند أساساً(الطالب األجانب 

مواصلة العمل على تنسيق وتكريس قـوانني مكافحـة التمييـز             -٦٦-٨٦
 التقدم باجتاه سن قوانني حتمي األشخاص من التمييـز ألسـباب            واالستمرار يف 

  ؛)كولومبيا(تتعلق بامليل اجلنسي أو بنوع اجلنس 
سن قانون وطين حيظر التمييز واملضايقة القائمني على أساس امليـل           -٦٧-٨٦

  ؛)سويسرا(اجلنسي ونوع اجلنس 
سبب امليل  سّن قانون احتادي، على سبيل األولوية، حيظر التمييز ب          -٦٨-٨٦

  ؛)نيوزيلندا(اجلنسي 
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اختاذ تدابري لضمان االتساق واملساواة بني خمتلـف الواليـات يف             -٦٩-٨٦
  ؛)اململكة املتحدة(االعتراف بالعالقات بني األشخاص من نفس اجلنس 

تعديل قانون الزواج حبيث جييز زواج شخصني من نفس اجلـنس             -٧٠-٨٦
 اجلنس الـيت ُتعقـد يف اخلـارج         واالعتراف بالزجيات بني األشخاص من نفس     

  ؛)النرويج(
  ؛)هنغاريا(سن قانون يضمن معاملة السجناء معاملة إنسانية   -٧١-٨٦
تكثيف اجلهود ملكافحة العنف األسري يف حق النساء واألطفال مع        -٧٢-٨٦

  ؛)الواليات املتحدة(التركيز بوجه خاص على جمتمعات السكان األصليني 
ملنع ممارسة العنف ضـد النـساء والفتيـات         اعتماد قانون خاص      -٧٣-٨٦

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(ومكافحته ومالحقة مرتكبيه ومعاقبتهم 
تعديل تشريعاهتا حبيث تضمن قدراً أكـرب مـن األمـان للنـساء            -٧٤-٨٦

  ؛)سويسرا(واألطفال 
حظر العقوبة البدنية داخل األسرة حظراً تاماً يف مجيع الواليـات             -٧٥-٨٦

  ؛)االحتاد الروسي (واألقاليم
تسريع عملية اعتماد اخلطة الوطنية للحد من ممارسة العنف علـى             -٧٦-٨٦

  ؛)أذربيجان(النساء واألطفال 
اختاذ خطوات، باالشتراك مع الواليات واألقـاليم واحلكومـات           -٧٧-٨٦

احمللية، للمضي قدماً وبسرعة يف تنفيذ خطة العمل الوطنية للحد مـن ممارسـة              
نساء وأطفاهلن وذلك ملعاجلة انتشار العنف يف حق هـاتني الفئـتني            العنف حبق ال  

  ؛)كندا(الضعيفتني معاجلة فعالة 
تنفيذ خطة عمل وطنية للحد من ممارسة العنـف ضـد النـساء               -٧٨-٨٦

  ؛)سويسرا(واألطفال 
تنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من ممارسة العنف ضـد النـساء              -٧٩-٨٦

  ؛)جالنروي(واألطفال على الفور 
النـساء  ضـد   تنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من ممارسة العنف           -٨٠-٨٦

واألطفال، بوسائل منها إنشاء آلية رقابية مستقلة تراعي خصوصية وضع كل من           
النساء من السكان األصليني واملهاجرين، مبشاركة منظمـات اجملتمـع املـدين            

  ؛)املكسيك(
من ممارسة العنف ضد النـساء      تنفيذ السياسة العامة الوطنية للحد        -٨١-٨٦

  ؛)الفلبني(واألطفال تنفيذاً فعاالً 
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ضمان حصول مجيع ضحايا العنـف علـى خـدمات املـشورة              -٨٢-٨٦
  ؛)هنغاريا(واملساعدة لغرض التعايف 

مواصلة العمل والتنسيق مع البلدان يف املنطقة من أجـل تعزيـز              -٨٣-٨٦
رعية واالجتار بالبشر معاجلة شاملة     اإلطار اإلقليمي ملعاجلة مسأليت اهلجرة غري الش      

ومستدامة، مع عدم إغفال حقوق اإلنسان املكفولة دولياً واملبـادئ اإلنـسانية            
  ؛)تايلند(

تقوية التزامها بعملية بايل بوصفها اآللية الرئيسية يف املنطقة للتعامل            -٨٤-٨٦
  ؛)إندونيسيا(مع هتريب األشخاص واالجتار هبم 

املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلـق        النظر يف اتباع      -٨٥-٨٦
حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص اليت وضعتها مفوضية األمم املتحدة السامية          
حلقوق اإلنسان بوصفها دليالً تسترشد به يف ما تتخذه من تدابري ملكافحة االجتار             

  ؛)الفلبني(
  ؛)أذربيجان(بشر بذل مزيد من اجلهود يف مكافحة االجتار بال  -٨٦-٨٦
بذل مزيد من اجلهود يف مالحقة مرتكيب جرائم االجتار جنائياً، َمبن             -٨٧-٨٦

فيهم أصحاب العمل وموردو العمال الذين ُيخضعون العمال املهاجرين إلسـار           
  ؛)الواليات املتحدة(الدين ويستعبدوهنم 

فرطـة  اختاذ تدابري قانونية فعالة حلظر استخدام الشرطة القـوةَ امل           -٨٨-٨٦
مجهوريـة  (الصاعقة ضد جمموعات خمتلفة من الـسكان        ) Tasers(وأسلحة تيزر   
  ؛)إيران اإلسالمية

العمل على إقامة العدل وسيادة القانون بشكل أفضل بوسائل منها            -٨٩-٨٦
إنشاء آليات مناسبة لضمان التحقيق الكايف واملستقل يف استخدام الشرطة القوة           

االت الوفاة اليت يكـون فيهـا للـشرطة يـد           ويف سلوك أفراد الشرطة ويف ح     
  ؛)ماليزيا(

تنفيذ خطوات معينة ملكافحة ارتفاع عدد الوفيـات الـيت متـّس              -٩٠-٨٦
  ؛)االحتاد الروسي(السكان األصليني املوجودين رهن االحتجاز 

وضع نص قانوين يقتضي مراجعة مجيـع حـاالت الوفـاة أثنـاء               -٩١-٨٦
 هيئات مستقلة مكلفة بالنظر يف وسـائل منـع   االحتجاز والتحقيق فيها من ِقَبل    

حدوث الوفيات وتنفيذ التوصيات اليت تتمخض عنها التحقيقات واالستقصاءات   
  ؛)نيوزيلندا(اليت يقوم هبا قضاة الوفيات وغريهم 
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زيادة توفري املشورة القانونية لألشخاص من السكان األصليني مع           -٩٢-٨٦
ن السكان األصليني يف اجملتمعات املستقرة      توفري خدمات الترمجة خاصةً للنساء م     

  ؛)بوليفيا(يف أقاصي البلد 
تنفيذ تدابري من أجل التصدي للعوامل اليت تؤدي إىل كَون أعداد             -٩٣-٨٦

السجناء من السكان األصليني ومن سكان أرخبيل مضيق توريس يفوق عـدد            
  ؛)النمسا(غريهم من السكان 

  ؛)النمسا(م التدابري غري االحتجازية دراسة إمكانيات زيادة استخدا  -٩٤-٨٦
تعزيز االتصاالت والتواصل بني جمتمعـات الـسكان األصـليني            -٩٥-٨٦

وسكان أرخبيل مضيق توريس من جهة، وممثلي املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني           
جهة أخرى، وزيادة تدريب أولئك املوظفني يف املسائل املتعلقة باخلصوصيات           من

  ؛)النمسا(عات احمللية املذكورة أعاله الثقافية للمجتم
حتسني املكوِّنات املتعلقة حبقوق اإلنـسان يف التـدريب املقـدَّم             -٩٦-٨٦

  ؛)الواليات املتحدة(للمكلفني بإنفاذ القوانني 
إعادهتم "إنشاء حمكمة تعويضات وطنية، وفق توصية التقرير املعنون     -٩٧-٨٦

 األصلني ولسكان أرخبيل مضيق     ، من أجل دفع تعويضات للسكان     "إىل موطنهم 
توريس الذين تضرروا جراء سياسية االستيعاب، خاصةً بالشكل الذي تطبَّق بـه          
على األطفال الذين انُتزعوا ظلماً من أسرهم وعلـى آبـاء أولئـك األطفـال              

  ؛)سلوفينيا(
اختاذ تدابري بانتظام ملنع خطاب الكراهية مبا يف ذلك رفع دعـاوى              -٩٨-٨٦

 على َمن حيرضون على التمييز أو العنف ألسباب عنصرية أو عرقية            قضائية فوراً 
  ؛)الربازيل(أو دينية 

وضع استراتيجية وطنية تتعلق باألجور من أجل رصد الفوارق يف            -٩٩-٨٦
األجور ووضع سياسة شاملة لرعاية الطفل وفقاً للتوصية اليت قدمتـها اللجنـة             

  ؛)إسرائيل( املرأة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد
إزالة القيود املفروضة حبكم القانون وحبكم املمارسة على حقـوق            -١٠٠-٨٦

العمال يف اإلضراب، وذلك عمالً بتوصية اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية            
  ؛)إسرائيل(واالجتماعية والثقافية 

بذل مزيد من اجلهود لضمان حصول األشخاص الذين يعيشون يف            -١٠١-٨٦
اطق النائية ويف األرياف، وخاصةً السكان األصليون، على خدمات الـدعم           املن

  ؛)ماليزيا(الكافية فيما يتعلق باإليواء وجبميع جوانب الصحة والتعليم 
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، عن طريـق    ١٩٩٣إصالح قانون ملكية الشعوب األصلية لعام         -١٠٢-٨٦
ـ            كان تعديل الشروط الصارمة اليت قد حتُول دون ممارسة السكان األصليني وس

أرخبيل مضيق توريس احلق يف الوصول إىل أراضيهم التقليدية والتصّرف فيهـا            
  ؛)اململكة املتحدة(واحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية 

البدء يف عملية مصاحلة رمسية تفضي إىل اتفـاق مـع الـسكان               -١٠٣-٨٦
  ؛)سلوفينيا(األصليني ومع سكان أرخبيل مضيق توريس 

على وجه اخلصوص يف عملية اإلصالح الدستوري من        االستمرار    -١٠٤-٨٦
  ؛)فرنسا(أجل اعتراف أفضل حبقوق الشعوب األصلية 

مواصلة بذل جهودها من أجل حتقيـق االعتـراف الدسـتوري             -١٠٥-٨٦
  ؛)كولومبيا(بالشعوب األصلية 

مراجعة الدستور والتشريعات والسياسات والربامج العامة بغيـة          -١٠٦-٨٦
؛ )بوليفيـا (م املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية تنفيذاً تاماً         تنفيذ إعالن األم  

ضمان التنفيذ الفعال لإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك تنفيذه            
يف اإلقليم الشمايل، وتقدمي الدعم الكايف للمؤمتر الوطين لسكان أستراليا األوائل           

؛ وضع إطار مفصل لتنفيذ     )اغان(لتمكينه من تلبية احتياجات السكان األصليني       
؛ )هنغاريا(اإلعالن املذكور والتوعية بشأنه وذلك بالتشاور مع الشعوب األصلية          

اختاذ تدابري أخرى لضمان تنفيذ اإلعالن بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية      
  ؛)الدامنرك(

إطالق عملية اإلصالح الدستوري من أجل االعتـراف حبقـوق            -١٠٧-٨٦
رخبيل مضيق توريس ومحايتها على حنـو أفـضل؛         السكان األصليني وسكان أ   

ويندرج يف ذلك اإلصالح وضع إطار يتضمن املبادئ واألهداف املنصوص عليها           
يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ويأخذ بعني االعتبار آراء            

  ؛)غواتيماال(وإسهامات الشعوب األصلية 
ارسات الشعوب األصلية الروحية    إدراج االعتراف بثقافة وقيم ومم      -١٠٨-٨٦

  ؛)بوليفيا(والدينية وتوفري احلماية الكافية هلا يف القوانني الوطنية 
تعزيز إشراك ومشاركة الشعوب األصلية وسكان أرخبيل مـضيق           -١٠٩-٨٦

  ؛)بوليفيا(توريس يف أي عملية أو قرار قد ميس مصاحلهم 
ضمان متتـع الـسكان     مضاعفة اجلهود واختاذ تدابري فعالة بغرض         -١١٠-٨٦

األصليني جبميع احلقوق مبا يف ذلك املشاركة يف هيئات صنع القرار على مجيـع              
  ؛)البوسنة واهلرسك(املستويات 
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ضمان أن ُتجيز تشريعاهتا عمليات التشاور يف مجيع اإلجراءات اليت   -١١١-٨٦
  ؛)املكسيك(متس الشعوب األصلية 

األصليني ومع سكان أرخبيـل     االستمرار يف التواصل مع السكان        -١١٢-٨٦
  ؛)إندونيسيا(مضيق توريس وضمان احلماية املتساوية حلقوقهم األساسية 

زيادة مشاركة جمتمعات السكان األصليني وسكان أرخبيل مضيق          -١١٣-٨٦
  ؛)النمسا(توريس يف عملية سد الفجوة يف الفرص ويف احلظوظ يف البقاء 

لرامية إىل حتسني مستويات معيشة     مواصلة تنفيذ السياسات العامة ا      -١١٤-٨٦
الشعوب األصلية واختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على التمييـز يف حقهـا             

  ؛)فرنسا(
ويف مواصلة بذل اجلهود من أجل تـضييق الفجـوة يف الفـرص               -١١٥-٨٦

  ؛)سنغافورة(احلظوظ يف البقاء بني األستراليني من السكان األصليني وغريهم 
يف احلظوظ يف   وهودها املتواصلة لسد الفجوة يف الفرص       تكثيف ج   -١١٦-٨٦

البقاء بني السكان من السكان األصليني وغريهم، خاصةً يف ما يتعلق بالـسكن             
  ؛)تايلند(وملكية األراضي والرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل 

مواصلة التصدي بشكل فعال للفوارق االجتماعية واالقتـصادية          -١١٧-٨٦
  ؛)األردن(نها السكان األصليون اليت يعاين م

إجراء تقييم شامل، بالتشاور مع اجملتمعات احمللية املعنيـة، ملـدى             -١١٨-٨٦
فعالية اإلجراءات واالستراتيجيات الرامية إىل حتـسني الظـروف االجتماعيـة           
واالقتصادية للشعوب األصلية وتصحيح تلك اإلجـراءات عنـد الـضرورة           

  ؛)بلجيكا(
ري قانونية فورية إلزالة املوانع اليت حتـول دون حـصول           اختاذ تداب   -١١٩-٨٦

النساء واألطفال من السكان األصليني على خدمات مناسبة يف جمـايل الـصحة             
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(والتعليم ودون احلصول على فرص العمل 

مواصلة اجلهود لزيادة متثيل النساء من السكان األصليني يف مراكز            -١٢٠-٨٦
  ؛)املغرب(قرار صنع ال

  ؛)السويد(احملافظة على حقوق الالجئني وطاليب اللجوء   -١٢١-٨٦
 من االتفاقية   ٣٣ و ٣١الوفاء جبميع االلتزامات الناشئة عن املادتني         -١٢٢-٨٦

اخلاصة بوضع الالجئني وضمان احترام حقوق مجيع الالجئني وطـاليب اللجـوء            
  ؛)سلوفينيا(ايل ومتكينهم من االعتداد بقانون الالجئني األستر
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ضمان النظر يف طلبات طاليب اللجوء مبا يتفق مع اتفاقيـة األمـم               -١٢٣-٨٦
املتحدة اخلاصة بالالجئني وضمان عدم احتجازهم إالّ يف حالة الضرورة القصوى           

  ؛)النرويج(
الكف عن ممارسة اإلعادة القسرية لالجئني وطاليب اللجـوء الـيت      -١٢٤-٨٦

  ؛)سلوفينيا( للخطر تعرض حياهتم وحياة أُسرهم
ضمان انطواء قوانينها الداخلية على ما من شأنه احترام مبدأ عدم             -١٢٥-٨٦

  ؛)غانا(اإلعادة عندما يتعلق األمر بإعادة طاليب اللجوء إىل بلدان أخرى 
 املتعلقة باالحتجاز اإللزامي    ١٩٥٨إلغاء أحكام قانون اهلجرة لعام        -١٢٦-٨٦

 حىت ال جتور املبادرات االحتادية      ١٩٥٨رة لعام   ؛ مراجعة قانون اهلج   )باكستان(
  ؛)غواتيماال(على املهاجرين األجانب الذين يوجدون يف وضع غري قانوين 

مراجعة نظام االحتجاز اإللزامي اخلاص بطاليب اللجوء القائم فيها،           -١٢٧-٨٦
  ؛)غانا(وجعل مدة االحتجاز أقصر ما ميكن وفق ما متليه الضرورة 

ة الشاملة ملشكلة األطفال املوجودين رهن االحتجاز ألسباب        املعاجل  -١٢٨-٨٦
  ؛)الفلبني(تتعلق باهلجرة 

ضمان عدم احتجاز أي طفل بسبب وضعه كمهاجر وضمان توفري            -١٢٩-٨٦
  ؛)الربازيل(محاية ومساعدة خاصتني لألطفال غري املصحوبني 

حتجـاز،  اختاذ تدابري فعالة لتحسني الظروف القاسية يف مراكز اال          -١٣٠-٨٦
مجهورية إيـران   (خاصة عندما يتعلق األمر باألقليات واملهاجرين وطاليب اللجوء         

  ؛)اإلسالمية
دراسة البدائل املتاحة الحتجاز املهاجرين غري الشرعيني وطـاليب           -١٣١-٨٦

اللجوء، وتقصري مدد االحتجاز، وضمان حصوهلم علـى املـساعدة القانونيـة            
اماهتا الناشئة عن اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية       والرعاية الصحية، والوفاء بالتز   

  ؛)الربازيل(
عدم احتجاز املهاجرين إال يف احلاالت االستثنائية، وحتديـد مـدة            -١٣٢-٨٦

ستة أشهر، وجعل ظروف االحتجاز تتوافق مع املعايري الدولية يف جمال        باالحتجاز  
  ؛)سويسرا(حقوق اإلنسان 

رين غري الشرعيني بالقانون األسترايل على      ضمان لواذ مجيع املهاج     -١٣٣-٨٦
  ؛)ليشيت -تيمور (قدم املساواة وضمان محايته هلم 
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مواصلة العمل والتنسيق مع بلدان يف املنطقة من أجل تقوية إطـار             -١٣٤-٨٦
العمل اإلقليمي للتعامل مع اهلجرة غري الشرعية واالجتار بالبشر بأسلوب شامل           

  ؛)تايلند(إلنسان واملبادئ اإلنسانية الدولية ومستدام، مع عدم إغفال حقوق ا
محاية املساعدة اإلمنائية الرمسية من ختفيضات امليزانيـة يف سـياق             -١٣٥-٨٦

األزمة الدولية وبذل كل جهد ممكن جلعلها تعادل اهلدف املتفق عليـه دوليـاً              
  ؛)اجلزائر( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ٠,٧ البالغ
ق يف ادعاءات التعذيب يف سياق تدابري مكافحة اإلرهـاب،        التحقي  -١٣٦-٨٦

واإلعالن عن نتائج التحقيقات وتقدمي مرتكيب أعمال التعذيب إىل العدالة ودفع           
  ؛)الربازيل(تعويضات للضحايا 

استعراض مجيع قوانني مكافحة اإلرهاب اخلمسني اليت اعُتمـدت           -١٣٧-٨٦
ى أرض الواقع بغية التحقق مـن        واستعراض تطبيقها عل   ٢٠٠١حديثاً منذ عام    

  ؛)االحتاد الروسي(متاشيها مع التزامات أستراليا يف جمال حقوق اإلنسان 
مراجعة إطارها التشريعي يف جمال مكافحة اإلرهاب للتحقق مـن            -١٣٨-٨٦

معاجلة أي ثغـرات ممكنـة      ومتاشيه مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان         
  ؛)بلجيكا(

ة ضمان توافق تشريعاهتا وأساليبها يف مكافحة اإلرهاب مع         مواصل  -١٣٩-٨٦
  ؛)مجهورية مولدوفا(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

ضمان توافق تشريعاهتا الوطنية مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق            -١٤٠-٨٦
اإلنسان وذلك، على وجه اخلصوص، بواسطة الراصد املستقل لقـوانني األمـن    

  ؛)سويسرا(القومي 
مواصلة اطالع غريها على جتارهبا لتعزيز حقوق اإلنسان يف املنطقة            -١٤١-٨٦

  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(والعامل 
االستمرار النشط يف تنفيذ أفضل املمارسات والسياسات لتعزيـز           -١٤٢-٨٦

لـصاحل  ومحاية احلقوق وظروف املعيشة وتضييق الفجوة يف مستويات املعيـشة           
  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(الفئات الضعيفة يف البلد 

مواصلة التشاور مع اجملتمع املدين يف متابعة استعراضها الـدوري            -١٤٣-٨٦
  ؛)بولندا(الشامل 

مواصلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل عن طريق   -١٤٤-٨٦
حتسني الكفاءة يف جمال حقوق اإلنسان      احلوار الثنائي واملتعدد األطراف من أجل       
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إقليمياً، يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، وعاملياً عـن طريـق برنـامج الوكالـة          
  ؛)كمبوديا(األسترالية للتنمية الدولية 

مواصلة جهودها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف العامل ويف بلدها            -١٤٥-٨٦
  ).تشاد(

 الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة        أو التوصيات /مجيع االستنتاجات و    -٨٧
وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل ككلحتظى أو التوصيات على أهنا /االستنتاجات و

  التعهدات وااللتزامات الطوعية  -ثالثاً   
عدد من االلتزامات اجلديدة اليت أخذهتا احلكومـة        اغتنم الوفد الفرصة لإلعالن عن        -٨٨

احمليط  - األسترالية على عاتقها، ومنها متويل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنتدى آسيا          
اهلادي، وإنشاء منصب املفوض املعين بالتمييز العنصري بدوام كامل داخل اللجنة األسترالية            

ت اخلتامية اليت أبدهتا هيئات املعاهدات وتوصيات       حلقوق اإلنسان، وااللتزام بعرض املالحظا    
االستعراض الدوري الشامل على الربملان، والبدء يف عملية استعراض منهجيـة لتحفظـات             

  .أستراليا على مجيع معاهدات حقوق اإلنسان
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