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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب ـرار لـ قــو
اإلنس ــا 1/5ر دورت ــث الةاني ــة والعش ـ ـرين الف ـ ـ ة م ــن  4إىل  15أيار/م ــايو  .2015واستُعرض ـ ـ
احلالــة الوليــات املتحــدة األمريكيــة ادلســة احلاديــة عشــرة املعقــودة  11أيار/مــايو .2015
وت ـ ـرأ وفـ ــد الوليـ ــات املتحـ ــدة األمريكيـ ــة سـ ــفاها لـ ــد ل ـ ـ قـ ــو اإلنسـ ــا ر كي ـ ـ هـ ــاربرر
واملستشــارة القانونيــة بالنيابــةر بــورارة امارجيــةر مــارن مــاكليود .واعتمــد الفريــق العامـ التقريــر املتعلــق
بالوليات املتحدة جلستث السابعة عشرة املعقودة  15أيار/مايو .2015
 -2و  13ك ــانو الةاا/ين ــاير 2015ر اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموعــة الةيثيــة مــن أجـ تيســا اســتعراض احلالــة الوليــات املتحــدة بوتسـوانا واململكــة العربيــة
السعودية وهولندا.
 -3وعميا بح كام الفقـرة  15مـن مرفـق ـرار لـ قـو اإلنسـا  1/5والفقـرة  5مـن مرفـق
راره 21/16ر صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة الوليات املتحدة
(أ

تقرير وطر ( A/HRC/WG.6/22/USA/1؛

أعدت ـ ــث مفوض ـ ــية األم ـ ــم املتح ـ ــدة الس ـ ــامية حلق ـ ــو اإلنس ـ ــا
(ب جتمي ـ ــل للمعلوم ـ ــات أل
(املفوضية السامية ( A/HRC/WG.6/22/USA/2؛
(ج

موجز أعدتث املفوضية السامية (. A/HRC/WG.6/22/USA/3

 -4وأ يلـ ـ إىل الولي ــات املتح ــدةر ع ــن طري ــق اجملموع ــة الةيثي ــةر ائم ــة أسـ ـ لة أع ــد ا س ــلف ا
أذربيجـ ــا ر وإسـ ــبانيار وأملانيـ ــار وبلجيكـ ــار وادمووريـ ــة التشـ ــيكيةر والـ ــدا ر ر وسـ ــلوفينيار والسـ ــويدر
وسويس ـ ـرار والصـ ــ،ر وكوبـ ــار واملكسـ ــي ر واململكـ ــة املتحـ ــدة لايعانيـ ــا الع م ـ ـ وأيرلنـ ــدا الشـ ــماليةر
والنرويجر وهولندا .وميكن الطيع عل هذه األس لة املو ل الشبكي امارجي للفريق العام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أش ــار الـ ـرئي املش ــار لوف ــد الولي ــات املتح ــدةر كيـ ـ ه ــاربرر إىل أضي ــة لي ــة الس ــتعراض
الدورن الشـام وأعـرب عـن ف ـره بسـج الوليـات املتحـدة واع افـث بحوجـث القصـور .ور ـب بوجـود
ومشاركة اجملتمل املدا.
 -6وســلا الءــوء عل ـ إعــي الوليــات املتحــدة دعموــا إلعــي األمــم املتحــدة بشــح قــو
الشعوب األصليةر كما يتءح أكةر مـن إعياـا الـدعم وسـنوا ـوان ،لتمكـ ،احلكومـات القبليـة مـن
توفا السيمة العامة ومحاية األمريكيات األصليات من العنف املنز والعتداء ادنسي.
GE.15-11926

3/50

A/HRC/30/12

 -٧وأشارت الرئيسـة املشـاركة األخـر لوفـد الوليـات املتحـدةر مـارن مـاكليودر إىل أ الوليـات
املتحــدة ــد ن ــرت بعنايــة التوصــيات املقبولــة املقدمــة مــن مةيي ــا مــن الــدول األعءــاء األمــم
املتحـ ــدة أثن ـ ــاء الس ـ ــتعراض ال ـ ــدورن الش ـ ــام األول للحال ـ ــة فيو ـ ــا وا ـ ــذت العدي ـ ــد م ـ ــن امع ـ ـوات
لتنفيذها.
 -8و ــدم الســيدة مــاكليود إطــارا عام ـا للن ــام الــدميقراطي الوليــات املتحــدةر وهــو ن ــام
يسمح بالتد يق والدعوة والنقاش من أجـ تعزيـز التقـدم واإلصـيأ .وأبـررت ادوـود الااديـة الراميـة
إىل إاــاء العنــف والتمييــز ضــد املةليــات واملةليــ ،ومزدوجــي املي ـ ادنســي ومغــايرن ا ويــة ادنســانيةر
واحملاكمـة علـ ادـرائم املرتكبــة بـدافل التحيــزر و ــر التمييـز العمالــة الااديـة والقـوات املســلحةر
ودعــم ادوــود الراميــة إىل ــر اســت دام العــيج التصــحيحي للمةليــة مــل القصــر .كمــا أ ــرر تقــدم
عل مستو الوليات.
 -9وأشــارت إىل أنــثر وإ كان ـ هنــا العديــد مــن النجا ــات لكبــي عنوــار ل ي ـزال هنــا
ض ـ ــوء النش ـ ــر العـ ـ ـام للم ـ ــوجز التنفي ـ ــذن لتقري ـ ــر دن ـ ــة
الكة ـ ــا غ ـ ــا ينبغ ـ ــي القي ـ ــامر و ـ ــا ذلـ ـ ـ
السـت بارات التابعــة جمللـ الشــيوب بشـح برنــامج ال تجــار والســتجواب الـذن كانـ تــديره وكالــة
امل ابرات املركزية.
 -10وأشــارت إىل أ الوليــات املتحــدة ــد ع ـ ر كمــا اع ـ و ال ـرئي أوبامــار خعــا و تــر
إىل مستو يموار وأاا ـد املـ املسـ ولية عـن ذلـ  .وأضـاف أ الوليـات املتحـدة ـد ا ـذت
من ــذ ذل ـ ـ احل ــ ،خع ـ ـوات لتوض ــح أ احل ــر الق ــانوا للتع ــذيب ينعب ــق ك ـ ـ مك ــا و ي ــل
ال ــروور ولت كــد أ الوليــات املتحــدة لــن تلجــح أبــدا إىل اســت دام أســاليب الســتجواب القاس ــية
تل مرة أخر .
 -11و ــدم جــاميز كادومــا مــن ورارة العــدل بالوليــات املتحــدة حملــة عامــة عــن ادوــود الراميــة إىل
مكافح ــة التميي ــز الولي ــات املتح ــدة م ــن خ ــيل ـوان ،مة ـ ــانو احلق ــو املدني ــة لع ــام 1964
و انو قو التصوي لعام .1965
 -12وأشــار إىل أ عمليــات إطــي النــار املحســاوية ال ـ تورط ـ فيوــا الشــرطة م ـ خرا أو وفيــات
شبا أمريكي ،من أص أفريقـي ـد جـددت املنا شـة العويلـة األمـد وا امـة بشـح مـد تـوار إ امـة
العدل.
 -13و ــد ل ق ـ ورارة العــدل ءــائيا أكةــر مــن  400مــن املــوكف ،املكلفــ ،بونفــاذ الق ـوان،
بس ــبب الس ــت دام املف ــرس للق ــوة الس ــنوات السـ ـ املاض ــيةر وفتحـ ـ أكة ــر م ــن  20اقيق ــا
املمارسات التمييزيـة للشـرطة لتلـف املـد والوليـات .كمـا التحمـ فر ـة عمـ رئاسـية بشـح هـذه
املسحلة.
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محايـ ــة
ـ ــالت أخـ ــر ر وـ ــا ذل ـ ـ
 -14ويتواص ـ ـ العم ـ ـ مـ ــن أج ـ ـ مكافحـ ــة التمييـ ــز
ــق التصــوي  .و ــد ــدم ورارة العــدل اعونــة األخــاة طعونــا ـوان ،النت ــاب
املســاواة
املتسمة بالتمييز العنصرن ولي كارولينا الشمالية وتكسا .

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -15خـيل جلسـة التحــاورر أدىل  11٧وفـدا ببيانــات .وتـرد التوصــيات املقدمـة أثنــاء هـذا احلـوار
ادزء الةاا من هذا التقريـر .وتنشـر يـل البيانـات الكتابيـة للوفـودر الـ ميكـن الطـيع عليوـا
حمفوكات البـ الشـبكي لممـم املتحـدة( 1ر املو ـل الشـبكي امـارجي جمللـ قـو اإلنسـا مـ
توافرت(. 2
 -16وأدل كاراخستا ببيا .
 -1٧وأعرب كينيا عن القلق لءعف ليات رصد قو اإلنسا ومحاية البيانات الر مية.
 -18وأشـارت لتفيــا إىل أ اتفا يـة القءــاء علـ
حي التصديق عليوا باألولوية.

يــل أشــكال التمييـز ضــد املـرأة اعتُــات اتفا يــة

 -19وأش ـ ــاد لبن ـ ــا ب ـ ــالتزام الولي ـ ــات املتح ـ ــدة وب ـ ــاد
الدستورن.

ق ـ ــو اإلنس ـ ــا املكرس ـ ــة

الق ـ ــانو

 -20وأشادت ليبيا بالتقدم احملرر منذ تقرير الستعراض الدورن الشام األول.
 -21وتلقـ ـ لي تنش ــتاين بارتي ــاأ ادو ــود الـ ـ تب ــذ ا الولي ــات املتح ــدة حلماي ــة األم ــن الق ــومي
واحلريات املدنية.
 -22وأعرب ليتوانيا عن تقديرها لعملية تشاور كومة الوليات املتحدة مل اجملتمل املدا.
 -23وأدل لكسما ببيا .
 -24وأ اط ماليزيا علما بنتائج تقرير دنة الست بارات التابعة جملل
 -25ور ب
 -26وشجع

الشيوب عن التعذيب.

ما بالتزام الوليات املتحدة بتنفيذ التزاما ا ووجب الصكو الدولية.
موريتانيا الوليات املتحدة عل تعزيز تعاواا مل ليات قو اإلنسا .

 -2٧وأشـ ــادت موريشـ ــيو بالوليـ ــات املتحـ ــدة عل ـ ـ التزاموـ ــا باسـ ــتعراض الق ـ ـوان ،وامل سسـ ــات
احمللية.
_________________

)http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/watch/usa-review-22nd- (1

.session-of-universal-periodic-review/422910642200

(.https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/22session/USA/Pages/default.aspx 2
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 -28وأ ــرت املكســي بــادوود الراميــة إىل تــدريب املــوكف ،املكلفــ ،بونفــاذ القــانو بشــح
التمييز.

ــر

 -29وأشــار ادبـ األســود إىل لــاوو اللجنــة املعنيــة إقــو اإلنســا إراء التفاوتــات العنصـرية
احلكم بعقوبة اإلعدام.
 -30وأشـ ــار املغـ ــرب إىل ادوـ ــود ال ـ ـ تبـ ــذ ا الوليـ ــات املتحـ ــدة فيمـ ــا يتعلـ ــق بتـ ــدريب املـ ــوكف،
املكلف ،بونفاذ القوان ،من أج جتنب التنميا العنصرن.
 -31وأش ـ ــارت ناميبي ـ ــا إىل أ ث ـ ــيو ولي ـ ــات ـ ــد ألغـ ـ ـ
الستعراض السابقة.

ـ ـ ـوان ،عقوب ـ ــة اإلع ـ ــدام من ـ ــذ جول ـ ــة

 -32وأشـ ــارت نيبـ ــال إىل أ الوليـ ــات املتحـ ــدة ـ ــد ا ـ ــذت تـ ــدابا ملكافحـ ــة التمييـ ــز العنصـ ــرن
والدير وجرائم الكراهية.
 -33وأشــارت هولنــدا إىل أنــث تت ــذ أيــة تــدابا حمــددة مــن أجـ التصــديق علـ اتفا يــة القءــاء
عل يل أشكال التمييز ضد املرأة.
 -34وأعرب نيوريلندا عن القلق إراء ميـاب محايـة كاملـة مـن مسـتو تعاهـدن لعـدد مـن الف ـات
الءعيفة.
 -35وأدل نيكارموا ببيا .
 -36وأعرب ـ النيجــر عــن تقــديرها لــدعم الوليــات املتحــدة ألنشــعة املفوضــية الســامية ولتعاواــا
مل ليات قو اإلنسا .
 -3٧ور ب نيجايا باملبادرات الراميـة إىل تعزيـز العي ـات بـ ،املـوكف ،املكلفـ ،بونفـاذ القـوان،
واجملتمعات احمللية.
 -38وأعرب النرويج عن لقوا إراء تعبيق عقوبة اإلعدام.
 -39وأدل باكستا ببيا .
 -40وأعرب ـ بنمــا عــن تقــديرها لانــامج تعــاو الوليــات املتحــدة مــن أج ـ القءــاء عل ـ
أشكال عم األطفال بنما.

يــل

 -41وأ ــرت بــاراموان بالــدعوة ال ـ ُوجو ـ إىل املقــرر امــاس املعــر وســحلة التعــذيب ومــاه مــن
ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاس ــية أو اليإنســانية أو املوينــة لزيــارة موانتان ــامور متو عــة درتــث عل ـ
الوفاء بوليتث.
 -42وس ــلع ب ــاو الء ــوء علـ ـ اإل ــارات ال ـ ـ اقق ـ ـ
املعنونة ججي الشعوب األصليةج (. Generation Indigenous
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 -43وأعرب الفلب ،عن تقديرها للعدد املتزايد من اإلدانات ادنائية للمتجرين بالبشر.
 -44ور بـ بولنــدا بــادوود ال ـ تبــذ ا الوليــات املتحــدة مــن أجـ المتةــال للتوصــيات املقدمــة
خيل جولة الستعراض األوىل.
 -45وأعرب ـ الاتغــال عــن القلــق مــن احلــالت ال ـ ســجل
عمليات اإلعدام باحلقن املميتة عقوبة اسية.
 -46وأثن
 -4٧ور ب

اعونــة األخــاة ي ـ تســبب

وورية كوريا عل ادوود الرامية إىل رفل مستو الوعي العام إقو اإلنسا .
وورية مولدوفا بالتدابا الرامية إىل ريادة محاية األ داو اداحن.،

 -48وأعرب ادموورية التشيكية عن تقديرها للمشاورات ال سبق

التقرير الوطر.

 -49وأعــرب الاــاد الروســي عــن أســفث لعــدم إيــيء الوليــات املتحــدة اهتمامــا كافيــا للتوصــيات
املقدمة خيل جولة الستعراض األوىل.
 -50ور ب

رواندا بالعدد املتزايد للوليات ال ألغ عقوبة اإلعدام.

 -51وأشارت السنغال إىل دعم الوليات املتحدة للبلدا األفريقية املتءررة من إيبول.
 -52وأثن صربيا عل املبادرات الرامية إىل توسيل نعا احلصول عل الرعاية الصحية.
 -53وأعرب سااليو عن القلق إراء العتقالت املعولة والتمييز العنصرن.
 -54واع فـ ـ س ــنغافورة ب ــادوود الـ ـ تب ــذ ا الولي ــات املتح ــدة م ــن أجـ ـ المتة ــال للتوص ــيات
املقدمة خيل جولة الستعراض األوىل.
 -55وأش ــارت س ــلوفاكيا إىل و ــف احلكوم ــة الاادي ــة الختي ــارن لتنفي ــذ عقوب ــة اإلع ــدام علـ ـ
أسا لصص.
 -56وأشـ ــارت سـ ــلوفينيا إىل التحـ ــديات املعرو ـ ــةر ول سـ ــيما عـ ــدم التمييـ ــزر و ـ ــر التعـ ــذيبر
واملرا بة ادماعية ليتصالت.
 -5٧وأش ــارت الولي ــات املتح ــدة إىل رأيو ــا ب ــح التع ــذيب وم ــاه م ــن ض ــروب املعامل ــة والعقوب ــة
يـل األو ـات و يــل األمـاكن ووجـب القــانو
القاسـية واليإنسـانية واملوينــة حم ـور ـرا تامــا
الدو والقانو الداخلي للوليات املتحدة كليوما.
 -58و ــد أصــدر ال ـرئي أوبامــا أم ـرا تنفيــذي ا يءــل ــدا لانــامج ال تجــار والســتجواب لوكالــة
امل ــابرات املركزيــة ويععــي توجيوــا وعاملــة األف ـراد احملتج ـزين النزاعــات املســلحة معاملــة إنســانية.
ومـ ـ ـ ــا فت ـ ـ ـ ـ الوليـ ـ ـ ــات املتحـ ـ ـ ــدة اقـ ـ ـ ــق ادعـ ـ ـ ــاءات التعـ ـ ـ ــذيب أو إسـ ـ ـ ــاءة املعاملـ ـ ـ ــة منـ ـ ـ ــذ 11
أيلول/سبتما .2001
 -59وتبق الوليات املتحدة متقيدة إزمر
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 -60والولي ــات املتح ــدة ط ــرو ع ــدد م ــن معاه ــدات ق ــو اإلنس ــا وتواصـ ـ استكش ــاو
إمكاني ــة وكيفي ــة التص ــديق علـ ـ معاه ــدات أخ ــر ر منو ــا اتفا ي ــة ق ــو األشـ ـ اس ذون اإلعا ــة
واتفا ية القءاء عل يل أشكال التمييز ضد املرأة.
الو ـ ـ ال ـ ـراهن أ تصـ ــبح طرف ـ ــا ن ـ ــام روم ـ ــا
 -61ومـ ــل أ الولي ـ ــات املتحـ ــدة ل ت ـ ــدر
األساس ـ ــي للمحكم ـ ــة ادنائي ـ ــة الدولي ـ ــةر فوا ـ ــا تعمـ ـ ـ م ـ ــل ال ـ ــدول األطـ ـ ـراو بش ـ ــح القء ـ ــايا ذات
الهتمامر وا يتفق ومتعلبات انو الوليات املتحدة.
 -62وأنشــعة اســت بارات الوليــات املتحــدة مــحذو اــا ووجــب إطــار يقــوم علـ ســيادة القــانو ر
ان ،والس ــلعات األخ ــر املنش ــحة م ــن خ ــيل امل سس ــات الدميقراطي ــة.
ي ـ ـ ت ــن ُم أنش ــعتوا الق ـ ـو ُ
و ء ــل بـ ـرامج وأنش ــعة ــل املعلوم ــات الس ــت باراتية الولي ــات املتح ــدة علي ــات ر اب ــة ص ــارمة
ومتعددة املستويات.
 -63وبــالرمم مــن أ للولي ــات املتحــدة ـوان ،اااديــة و ـوان ،مع ــم الولي ــات جتيــز عقوب ــة
اإلع ــدام أخع ــر اد ـرائم ال ـ تن ــدرج ض ــمن احل ــدود الدس ــتورية وتتف ــق م ــل التزاما ــا الدولي ــةر ف ــو
امل ــدع عل ــيوم ال ــذين يتو ــل أ حيك ــم عل ــيوم بعقوب ــة اإلع ــدام يس ــتفيدو م ــن ض ــمانات إجرائي ــة
مشددة تءاو إىل تل ال يتمتل اا يل املدع عليوم ءايا جنائية.
 -64وتتجــث األم ــور الولي ــات املتح ــدة اعون ــة األخــاة إىل البتع ــاد ع ــن اللج ــوء إىل عقوب ــة
اإلعــدام .فــي كــور احلكــم عل ـ مــدع علي ـث يةب ـ لــد حمكمــة أ لديــث إعا ــات ذهنيــة وتكيفيــة
ذات بال بعقوبة اإلعدامر سواء عل مستو الولية أو املستو الاادن.
 -65وتس ــع الولي ــات املتح ــدة إىل من ــل الس ــت دام املف ــرس للق ــوة والتنم ــيا العنص ــرن إنف ــاذ
القــانو مــن خــيل املشــاركة تــدريب مــوكفي إنفــاذ القــانو عل ـ املســتويات الاــادن والــولئي
يل أحناء البلد.
واحمللي
 -66و ك ــانو األول/ديسـ ــمار أعلن ـ ـ الوليـ ــات املتحـ ــدة سياسـ ــة حمدثـ ــة تنعبـ ــق عل ـ ـ يـ ــل
أنشــعة إنفــاذ الق ـوان ،ال ـ ءــل إلش ـراو ااــادنر تععــي تعليمــات إىل املــوكف ،بحنــث ل كــور ــم
أ يحخــذوا العتبــار العــر أو ع ـددا مــن العوام ـ األخــر بــحن درجــة مــن الــدرجات عنــد ا ــاذ
رارات إنفاذ القانو الروتينية أو التلقائيةر ما تكن تل امصائص م وصف مشتبث فيث.
 -6٧وتبــذل الوليــات املتحــدة صــار ادوــود مــن أج ـ مكافحــة التمييــز العنصــرن
وتدعم بقوة التنوع عل يل املستويات.

التعلــيمر

 -68وتس ــع الولي ــات املتح ــدة إىل التص ــدن دـ ـرائم الكراهي ــةر و ــا ذلـ ـ ع ــن طري ــق ــانو
ش ــياد  -ب ــاد ملن ــل جـ ـرائم الكراهي ــةر ال ــذن راد كةـ ـاا ــدرة احلكوم ــة الاادي ــة عل ـ حماكم ــة أفع ــال
العنف بدافل التحيز.
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 -69وكـا ةــة اجتــاه إىل البتعــاد عــن العقــاب البــدا مــدار الوليــات املتحــدة وبـرامج الرعايــة
األبوي ــة .ويش ــدد مق ــدمو خـ ــدمات الزي ــارات املنزلي ــة عل ـ ـ التحديـ ــب اإلك ــا م ــل الوال ــدينر ي ـ ـ
يرشدوام إىل البتعاد عن العقاب البدا أو العنيف.
 -٧0وتلت ـ ــزم الولي ـ ــات املتح ـ ــدة التزام ـ ـا وي ـ ـا ون ـ ــل العن ـ ــف املن ـ ــز ر والعن ـ ــف إط ـ ــار املواع ـ ــدةر
والعتــداء ادنســير واملعــاردة؛ يـ تســاعد الءــحايا الناجيــات مــن املــوت؛ و ءــل للمســاءلة مــن
وص ــمم ــانو مكافح ــة العن ــف ض ــد امل ـرأة لزي ــادة ت ـوافر ام ــدمات لء ــحايا
يرتكب ــو تل ـ اد ـرائمُ .
العنف واس ،استجابة العدالة ادنائية.
 -٧1وش ــجع جن ــوب أفريقي ــا الولي ــات املتح ــدة علـ ـ تنفي ــذ التوص ــيات املقدم ــة خ ــيل جول ــة
الستعراض األوىل.
 -٧2ور بـ ـ إس ــبانيا ب ــادوود الرامي ــة إىل إم ــي س ــجن موانتان ــامو العس ــكرن ور بـ ـ بق ــانو
جالرعاية العبية املعقولة الكلفةج.
 -٧3و

السودا احلكومة عل القءاء عل

يل أشكال التمييز

يل اجملالت.

 -٧4وأدل السويد ببيا .
 -٧5وأ اط ـ ـ سويس ـ ـرا علم ـ ـا بتقريـ ــر ل ـ ـ الشـ ــيوب بشـ ــح أسـ ــاليب السـ ــتجواب
مكافحة اإلرهاب.

سـ ــيا

 -٧6وأعرب ـ ـ تايلنـ ــد ع ــن لقوـ ــا إراء التنمـ ــيا العنص ــرن مـ ــن جانـ ــب الس ــلعات احملليـ ــة إلنفـ ــاذ
القانو وسلعات ا جرة.
 -٧٧ور ب ـ
احملاف الدولية.

ووريــة مقــدونيا اليوموســيفية ســابقا باملبــادرات الراميــة إىل تعزيــز قــو اإلنســا

 -٧8وأش ــادت تيم ــور  -ليشـ ـ باحلكوم ــة علـ ـ دعمو ــا إلع ــي األم ــم املتح ــدة بش ــح
الشعوب األصلية.

ق ــو

 -٧9ور ب ـ توم ــو بالق ــانو املتعل ــق باحلص ــول عل ـ الرعاي ــة الص ــحية وادو ــود املبذول ــة لء ــما
تكاف الفرس التعليم.
 -80وأشارت ترينيداد وتوبامو إىل احلاجة إىل ليص اجملتمل من التمييز العنصرن.
 -81ول

تون

ادوود املبذولة

ال مكافحة العنصرية وجرائم الكراهية.

 -82وأعربـ تركيـا عـن القلـق بشـح رداءة خـدمات احلمايـة امل صصـة لمطفـال الـذين يتعرضــو
ليستغيل ادنسي.
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 -83وأشــارت أوكرانيــا إىل اللت ـزام بتحســ ،تنفيــذ اللتزامــات
بعملية الستعراض الدورن الشام .

ــال قــو اإلنســا واللت ـزام

 -84و ة اململكة املتحدة لايعانيا الع مـ وأيرلنـدا الشـمالية علـ إمـي مرفـق ال تجـار
خليج موانتانامو.
 -85وأثنـ أورومـوان علـ ادوــود الراميــة إىل مكافحــة التمييــزر وعلـ ال اجــل
اإلعدام الوليات.

تعبيــق عقوبــة

 -86وأش ــارت الااري ـ ـ إىل ق ــو املةلي ــات واملةلي ــ ،ومزدوج ــي املي ـ ـ ادنس ــي ومغ ــايرن ا ويـ ــة
امصوصية.
ادنسانيةر وإىل أمن احلدود وا جرةر وإىل أشكال التدخ
 -8٧وس ــلع فيي ـ ن ــام الء ــوء عل ـ ض ــرورة التص ــديق عل ـ م ــا تبق ـ م ــن املعاه ــدات الدولي ــة
األساسية حلقو اإلنسا .
 -88وأثن ألبانيا عل التدابا املت ذة ملواجوة التعصب والعنف والتمييز.
 -89وأشادت ادزائر بادوود املبذولة للقءاء عل التمييز العنصرن.
 -90وأشارت أنغول إىل اإلجراءات التنفيذية الرامية إىل اس ،تن يم ا جرة.
 -91وأعرب األرجنت ،عن لقوا غا يتسم بث تعبيق عقوبة اإلعدام من متييز وتعسف.
 -92وأعرب أرمينيا عن تقديرها للتزام الوليات املتحدة ونل جرمية اإلبادة ادماعية.
 -93ور ب ـ أس ـ اليا بــادوود ال ـ تبــذ ا الوليــات املتحــدة لتحســ ،محايــة قــو األم ـريكي،
األصلي.،
 -94وأعرب ـ النمســا عــن القلــق مــن أ األف ـراد ل يزالــو يقءــو أ كــام الســجن مــد احليــاة
دو إمكانية اإلفراج املشروس عل جرائم ارتكبوها عندما كانوا دو سن الةامنة عشرة.
 -95وأشارت أذربيجا إىل الشوام الـ أعربـ عنوـا هي ـات املعاهـدات بشـح التعـذيب وسـوء
املعاملة أثناء ال تجار.
 -96وأشارت بنغيديش إىل شوام بشح التنميا العنصرن الذن يستودو األ ليات الدينية.
 -9٧وأ اط ـ بلجيكــا علم ـا بالتقــارير املتعلقــة بامل ــاطر الصــحية ال ـ تتوــدد األطفــال العــامل،
املزارع.
 -98وأشارت بنن إىل التقدم احملرر

املساواة

األجور.

 -99ول ـ ـ البوس ــنة وا رسـ ـ امعـ ـوات املتعلق ــة بالش ــعوب األص ــلية وطلبـ ـ إم ــي مرف ــق
موانتانامو.
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 -100وأشارت بوتسوانا إىل العنف ضد املرأة وشجع
 -101وأدل

عل التصدن للتمييز العنصرن.

وورية فنزويي البوليفارية ببيا .

 -102ونوه بلغاريا بادوود املبذولة ملكافحة التمييز العنصرن.
 -103و ة بوركينا فاسو عل اس ،وضل قو املرأة والعف واملواجرين.
 -104وأشار كابو فادن إىل عدم إ رار تقدم

التصديق عل املعاهدات.

 -105وأشادت كندا باملي قة القءائية ضد الس رة والجتار بالبشر.
ــال قــو اإلنســا
 -106و ال ـ الوليــات املتحــدة إاــا ملتزمــة بالتنفيــذ الفعــال للتزاما ــا
وتر ــب باإلســوامات بشــح ســب التحســ .،وبــالرمم مــن أاــا ليس ـ لــديوا م سســة وطنيــة وا ــدة
حلقــو اإلنســا ر فــو لــديوا أشــكال محايــة و ليــات تكميليــة متعــددة لتعزيــز ا ـ ام قــو اإلنســا ر
و ــا ذل ـ م ــن خ ــيل أجو ــزة ء ــائية مس ــتقلة عل ـ الص ــعيدين الا ــادن وال ــولئير والعدي ــد م ــن
امل سسات الولئية واحمللية حلقو اإلنسا .
 -10٧و اعون ــة األخ ــاةر رادت احلكوم ــة الاادي ــة م ــن عملو ــا م ــل احلكوم ــات الولئي ــة واحمللي ــة
ــال قــو اإلنســا  .فعل ـ ســبي املةــالر
والقبليــة واإل ليميــة بشــح التزامــات الوليــات املتحــدة
عمل ولية إلينون واحلكومة الااديـة معـا مـن أجـ محايـة سـكا إلينـون مـن التمييـز الـذن ميارسـث
مقرضو الرهو العقارية وماه من أشكال الستغيل املا .
 -108وباإلض ــافة إىل ذلـ ـ ر كةـ ـاا م ــا تق ــود ولي ــات وم ــد الوليـ ـات املتح ــدة ادو ــود الرامي ــة إىل
إنفــاذ ـوان ،مكافحــة التمييــز وتنفــذ إصــي ات هامــة .وتشــم امع ـوات ا امــة ال ـ ا ــذ ا مدينــة
شــيكامو ملواجوــة ـوادو ســوء ســلو الشــرطة ومنــل و وعوــا إنشــاء صــندو تعويءــات والعتــذار
رمسيـ ـ ا لء ــحايا بع ــع أنـ ـواع عن ــف الش ــرطة .وتس ــع ش ــيكامو إىل اس ــ ،العي ــات ب ــ ،الش ــرطة
والسكا من خيل التدريب وجتديد اللتزام بامفارة اجملتمعية.
 -109و د طعن الوليات املتحـدة بنجـاأ
البلد دو يارة الوثائق اليرمة.

مبـادرات الوليـات الراميـة إىل جتـرا ـرد الوجـود

 -110وُمينح ما املواطن ،الذين يواجوو اإلبعاد مـن الوليـات املتحـدة تـدابا محايـة إجرائيـة هامـة
وميكن للمحتجزين منوم الععن ا تجار سلعات ا جرة م أمام احملاكم.
 -111والوليــات املتحــدة ملتزمــة وســاءلة مــوكفي األمــن الــوطر املتــورط،
أو سوء سلو ر وا ذل الست دام املفرس للقوة.

ارتكــاب أن إســاءة

 -112وفيمــا يتعلــق بــاألفراد احملتج ـزين انت ــار إج ـراءات اإلبعــاد وخــيل الف ـ ة اليرمــة املعقولــة
إلبعــادهمر تكف ـ الوليــات املتحــدة معــاملتوم معاملــة إنســانية تتســق مــل دســتور الوليــات املتحــدةر
والقوان ،والسياسات الااديةر واللتزامات الدولية الواجبة التعبيق.
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 -113و ــد وضــع معــايا تفصــيلية ل تجــار املوــاجرين ول ت ـزال ملتزمــة ونــل النتواكــات فيم ــا
خيــص كــروو ال تجــار وتقــدا مــن يرتكبواــا إىل العدالــة .وهنــا عــدد أكــا مــن أن و ـ مء ـ
من النا املسجل ،بدائ لاامج ال تجار.
 -114وتعم ـ الوليــات املتحــدة بقــوة عل ـ منــل الجتــار بالبشــر والتصــدن لــثر ع ـن طريــق جوــود
واسعة النعا ر منوا تل ال ا صلة بالتدريب وخدمات الءحايا.
 -115وحي ــر القــانو الاــادن الوليــات املتحــدة يــل أشــكال التمييــز املتصــلة بالســكن عل ـ
أسا العر أو اللو أو الدين أو األص القومي أو ادن أو اإلعا ة أو عدد األطفال.
 -116وتسـ ــاعد كوم ـ ـة الوليـ ــات املتح ـ ــدة اجملتمع ـ ــات احملليـ ــة عل ـ ـ األخـ ــذ باألش ـ ــكال البديل ـ ــة
لعتقال األفراد ومقاضا م عل لتلـف السـلوكيات املرتبعـة بالتشـردر وذلـ مـن خـيل ال كيـز علـ
توفا املساعدة التقنية واملوارد املالية من أج مساعدة اجملتمعات احمللية عل توفا السكن أولا.
 -11٧وجعل ـ ـ الوليـ ــات املتحـ ــدة مـ ــن أولويا ـ ــار تصـ ــديوا للتشـ ــردر أ تل ـ ـ أول ا تياجـ ــات
األســر واألفـراد للســكنر تــوفا ماهــا مــن أشــكال الــدعم واملســاعدة الجتمــاعي،ر يـ وضــع
برنا ـ ا طمو ـ ا للح ــد م ــن ي ــل أش ــكال التش ــرد مء ــو عق ــد م ــن ال ــزمن واحل ــد م ــن التش ــرد
صفوو احملارب ،القدام إلول ااية عام .2015
 -118وأشارت تشاد إىل القلق املتص باأل داو األخاة ال استودف

ف ة السود.

 -119وأعرب شيلي عن تقديرها لتدابا إعمال معايا قو اإلنسا .
 -120وس ـ ــلع الص ـ ــ ،الء ـ ــوء عل ـ ـ مش ـ ــاك
املتحدة.
 -121و ألدم

ق ـ ــو اإلنس ـ ــا الء ـ ــاربة اد ـ ــذور

الولي ـ ــات

الكونغو توصيات.

 -122وأعرب كوستاريكا عن لقوا إراء التمييز العنصرن والست دام املفرس للقوة.
 -123وشجع كوت ديفوار عل ا اذ تدابا ضد التمييز والعنف.
 -124وتســاءل كرواتيــا عــن التــدابا املت ــذة ضــد العنــف املنــز والتمييــز القــائم علـ نــوع ادــن
مكا العم .
 -125وأدل كوبا ببيا .
 -126وأشادت اس بامعوات املتعلقة بالشعوب األصلية والجتار بالبشر.
 -12٧وأ اط رومانيا علما بتقدا التقارير إىل هي ات املعاهدات.
ووري ــة كوري ــا الش ــعبية الدميقراطي ــة ع ــن لقو ــا إراء انتواك ــات الولي ــات املتح ــدة
 -128وأعربـ ـ
األمريكية حلقو اإلنسا .
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 -129وأدل

وورية الكونغو الدميقراطية ببيا .

 -130وأش ـ ــادت ال ـ ــدا ر بتقري ـ ــر وكال ـ ــة امل ـ ــابرات املركزي ـ ــة بش ـ ــح غارس ـ ــات الس ـ ــتجواب أثن ـ ــاء
ال تجار.
 -131وا ـ ادمووريــة الدومينيكيــة منــل التمييــز ضــد الشــعوب األصــلية والســكا املنحــدرين
من أص أفريقي.
 -132و ة إكوادور عل املقاضاة عل ارتكاب أعمال التعذيب.
 -133وأدل مصر ببيا .
 -134و ة السلفادور الوليات املتحدة علـ ضـما
املصحوب.،

قـو املوـاجرينر ول سـيما األطفـال مـا

 -135وأشارت إستونيا إىل يادية الوليات املتحدة فيما يتص إرية التعبا.
 -136وأعرب ـ فيجــي عــن القلــق إراء احلكــم بالســجن امل بــد عل ـ األطفــال املــدان ،ـرائم القت ـ
العمد.
 -13٧و ال فنلندا إاا تتعلل إىل تصديق الدولة العـرو علـ اتفا يـة القءـاء علـ
التمييز ضد املرأة.

يـل أشـكال

 -138وأدل فرنسا ببيا .
 -139وشجع

مابو الوليات املتحدة عل مواصلة مكافحة التمييز.

 -140وأدل أملانيا ببيا .
 -141وأشادت مانا بالوليات املتحدة عل التزاموا بعملية الستعراض الدورن الشام .
 -142وأعرب اليونا عن تقديرها للتـزام الوليـات املتحـدة بتعزيـز تنفيـذ التزاما ـا
اإلنسا .
 -143وأ اط

مواتيمال علما بولغاء عقوبة اإلعدام

ـال قـو

ثيو وليات.

 -144واع و الكرسي الرسو بادوود ال تبذ ا الوليات املتحدة حلماية قو اإلنسا .
 -145ور ب
 -146ول
 -14٧وأدل

هندورا بالتدابا الرامية إىل محاية األطفال املواجرين ما املصحوب.،
هنغاريا أنث كر التصديق عل أية معاهدات حلقو اإلنسا منذ عام .2010
يسلندا ببيا .

 -148وأشارت ا ند إىل أوجث القصور
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 -149وأعرب ـ إندونيس ــيا ع ــن تق ــديرها لعم ـ الولي ــات املتح ــدة م ــل عملي ــة الس ــتعراض ال ــدورن
الشام .
 -150وأعرب

وورية إيرا اإلسيمية عن لقوا إراء تعريف التمييز العنصرن.

 -151ور ب العرا بادوود الرامية إىل مكافحة التمييز الدير.
 -152وأعرب أيرلندا عن لقوا إراء ال روو القاسية

جناأ احملكوم عليوم باإلعدام.

 -153وأ اط إسرائي علما خبعة العم اماصة وساعدة ضحايا الجتار.
 -154وأعرب إيعاليا عن تقديرها لتفاا الوليات املتحدة

القءاء عل التمييز العنصرن.

 -155وأشـارت اليابــا إىل أ الوليــات املتحـدة تصــد علـ أن معاهـدة حلقــو اإلنســا منــذ
الستعراض الدورن الشام األول للحالة فيوا.
 -156وأدل دولة بوليفيا املتعددة القوميات ببيا .
 -15٧وأدل ملديف ببيا .
 -158وأثارت أوربكستا شوام بشح التمييز و قو املواجرين.
 -159و ال ـ الوليــات املتحــدة إ احملتج ـزين مرفــق ال تجــار خبلــيج موانتانــامو ل يزالــو يــد
ال تجــار بصــورة انونيــةر ووجــب القــانو الــدو والقــانو الــداخلي الوليــات املتحــدة كليومــا .و
الو نفسثر ذكر الرئي أوباما أ إمي مرفق ال تجار موانتانامو ضرورة ومية.
 -160والوليــات املتحــدة ملتزمــة التزامــا كــامي بءــما معاملــة األف ـراد الــذين اتجــزهم أن ن ـزاع
ي ــل ال ــروور و ــا يتس ــق م ــل اللتزام ــات التعاهدي ــة الس ــارية للولي ــات
مس ــلح معامل ــة إنس ــانية
املتحدةر و انواا الداخلير وسياستوا العامة.
 -161ويبق ـ ـ القءـ ــاء عل ـ ـ العتـ ــداء ادنسـ ــي الق ـ ـوات املسـ ــلحة مـ ــن خـ ــيل تقيـ ــيم واسـ ــ،
متواصل ،لاامج الو اية والستجابة إ د أوىل أولويات ورارة الدفاع.
 -162وتب ــذل ـ ـوات الولي ــات املتح ــدة جو ــودا اس ــتةنائية لتجن ــب امس ــائر ص ــفوو امل ــدني،ر
وام ـ الولي ــات املتح ــدة ي ــل التقــارير املوث ــو ا ــا ع ــن الوفيــات واإلص ــابات ص ــفوو امل ــدني،
عل حمم ادد وتستعرضوا.
 -163و ــد عملـ ـ الولي ــات املتح ــدة بص ــورة مع ــردة خ ــيل الس ــنوات القليل ــة املاض ــية م ــن أجـ ـ
توض ــيح وص ــق وتعزي ــز معاياه ــا وإجراءا ــا املتبع ــة عملي ــات مكافح ــة اإلره ــاب خ ــارج الولي ــات
املتحدة و مناطق القتال الفعلي.
 -164و إطــار ب ـرامج الوليــات املتحــدة املســتمرة إلصــيأ أمــاكن ا تجــار املوــاجرينر ســن
اسين ا كباا امدمات الصحية دميل األش اس احملتجزين لديوار وا يشم النساء.
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 -165وفيمـا يتعلــق باألطفـال مــا املصـحوب،ر تلتــزم الوليـات املتحــدة التزامـ ا كــاميا بعـدم ا تجــار
األطفـال إل أل صــر فـ ة رمنيـة لرمــة لســتكمال إجـراءات ا جــرةر ووعاملــة األطفـال بكرامــة وا ـ ام
خيل ف ة وجودهم رهن ال تجار الوليات املتحدة.
 -166وووجــب القــانو ر حيــق دميــل األش ـ اس الوليــات املتحــدةر وــن فــيوم املوــاجرو مــا
الت العوار ر بغع الن ر عن وضعوم القانوا.
املوثق،ر احلصول عل امدمات الصحية
 -16٧وتعك ــف الولي ــات املتح ــدة عل ـ ا ــاذ خع ـوات لتحس ــ ،احلص ــول عل ـ الرعاي ــة الص ــحية
ألفراد األ ليات العر ية واإلثنيةر وـا ذلـ عـن طريـق سـن وتنفيـذ ـانو الرعايـة املعقولـة التكلفـة
عام .2010
 -168والوليــات املتحــدة ملتزمــة بتعزيــز صــحة امل ـرأة وإرالــة احل ـواجز ال ـ تع ـ ض خــدمات الرعايــة
الص ــحية .وتس ــتعرض كوم ــة الولي ــات املتح ــدة بص ــورة منت م ــة سياس ــا ا م ــن أجـ ـ ا ــاذ ي ــل
ي ــل أحن ــاء الع ــا ر و ــا ذل ـ ـ
الت ــدابا املناس ــبة لتحس ــ ،ص ــحة النس ــاء والفتي ــات ووض ــعون
ضحايا العنف ادنسي الناجيات بحروا ون.
 -169و ي ــل احل ــالت ال ـ ميك ــن احلك ــم فيو ــا بعقوب ــة اإلع ــدام أو تنفي ــذهار تس ــع الولي ــات
املتحدة إىل ضما عدم وجود متييز عنصرنر وا ام الءمانات القانونية واإلجرائية.
 -1٧0ولكـ وكالــة اااديــة الوليــات املتحــدة سياســة رمسيــة للمشــاورات القبليــة املســائ ال ـ
ت ـ ثر بشــك مباشــر عل ـ األمــم القبليــة .وأنشــح ال ـرئي أوبامــا ل ـ البي ـ األبــيع لش ـ و ســكا
أمريك ــا األص ــلي،ر ويت ــحلف م ــن ــادة ك ـ وا ــدة م ــن الوك ــالت م ــن مس ــتو ل ـ ال ــورراءر وه ــم
كتمعو بالقبائ ك ثيثة أشور.
 -1٧1وأخــذت الوليــات املتحــدة باملبــادرة املعنونــة ججيـ الشــعوب األصــليةجر وهــي مســع جديــد
يرمـ ــي إىل إش ـ ـرا شـ ــباب السـ ــكا األصـ ــلي،ر وستستءـ ــيف م ـ ـ متر شـ ــباب السـ ــكا األصـ ــلي،
متور/يوليث .2015
 -1٧2ول ت ـزال الوليــات املتحــدة ملتزمــة بتقريــر املصــا واحلكــم الــذامر ومتكــ ،القبائ ـ مــن ا ــاذ
رارا ا بنفسوا بشح مستقب شعواا.
 -1٧3والوليات املتحـدة ملتزمـة بـدعم ادوـود الـ تبـذ ا القبائـ لسـتعادة رفـات أموا ـا واألشـياء
املقدسة والشعائرية واملمتلكات الةقافية املسرو ة أو املنووبة أو املتجر اا.
 -1٧4وتشـ ــعر الوليـ ــات املتحـ ــدة بـ ــالقلق إراء الفجـ ــوة األجـ ــور بـ ــ ،الرج ـ ـ وامل ـ ـرأةر إذ أصـ ــدر
الـرئي أوبامــا األمــر التنفيــذن  13665الــذن يرمــي إىل محايــة العــامل ،ومقــدمي طلبــات العمـ مــن
التمييــز لــد ادوــات املتعا ــدة الااديــة إذا استفســرت أو أفشـ أو نا شـ تعويءــوم أو تعــويع
مقدم طلب عم أو عام خر.
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 -1٧5ور ب ـ الوليــات املتحــدة ماعــات اجملتمــل املــدا وأشــادت اــا عل ـ مشــاركتوا النشــيعة
ط ـوال اد ـولت ،األوىل والةانيــة مــن الســتعراض الــدورن الشــام ر مشــاة إىل أاــا تــدعم بشــك كام ـ
إشرا اجملتمل املدا وتر ب بث.

ثاني ا -االستنتاجات

والتوصيات**

 -1٧6ستتحح الواليتات المتحتدة التوصتيات التاليتة وتتترد عليلتا تي الوبت المناستب لكتتن
تتي أجتتل أباتتار التتدورة الثالثتتون لمجلتتس حقتتوق اإلنستتان المقتترر عقتتد ا تتي الفتتترة متتن 14
أيلول/سحتمحر إلى  2تشرين األول/أكتوبر :2015
النظتتر تتي التاتتديق علتتى الاتتكول الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان التتتي لت
1-1٧6
تدخل الواليات المتحدة بعد طر ا يلا (بيرو)؛
التاديق على الاكول الدوليتة لحقتوق اإلنستان التتي لت تتدخل بعتد
2-1٧6
طر ا يلا (نيكاراغوا)؛
التا تتديق عل تتى جمي تتا الا تتكول الدولي تتة لحق تتوق اإلنس تتان الت تتي لت ت
3-1٧6
تدخل بعد دولة طر ا يلا (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
اتخ ت تتاا خح ت تتوات حقيقي ت تتة ت تتي اتج ت تتار التا ت تتديق عل ت تتى المعا ت تتدات
4-1٧6
والحروتوكت تتوالت االختياريت تتة الملحقت تتة باالتفابيت تتات التت تتي ست تتحق للواليت تتات المتحت تتدة أن
وبع عليلا لكنلا ل تادق عليلا بعد (ألمانيا)؛
5-1٧6
التي ل تح

تست تريا التا تتديق عل تتى الا تتكول القانوني تتة الدولي تتة لحق تتوق اإلنس تتان
ي أمر ا بعد ( يي نام)؛

6-1٧6
(إسرائيل)؛

النظت تتر ت تتي التات تتديق علت تتى المزي ت تتد مت تتن صت تتكول حقت تتوق اإلنس ت تتان

النظر ي التاديق علتى الاتكول الدوليتة األساستية لحقتوق اإلنستان
٧-1٧6
واالتفابيات الدولية األخرى اات الالة (بنما)؛
العم تتل أكث تتر م تتن أج تتل االن تتمام إل تتى المعا تتدات الدولي تتة لحق تتوق
8-1٧6
اإلنسان (تونس)؛
ستتحب جميتتا التحفظتتات علتتى المعا تتدات الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان
9-1٧6
وتنفيذ أحكاملا تنفيذا كامالا وبحسن نية (االتحاد الروسي)؛
**
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التات تتديق علت تتى الحروتوكت تتول االختيت تتاري الثت تتاني الملحت تتق بالعلت تتد الت تتدولي
10-1٧6
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واللادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (تيمور  -ليشتي)؛
التاتتديق علتتى الحروتوكتتول االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعلتتد التتدولي
11-1٧6
الختاص بالحقوق المدنية والسياسية واللادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (شيلي)؛
النظر ي التاديق على الحروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعلتد
12-1٧6
ال تتدولي الخ تتاص ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتية والل تتادف إل تتى إلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتدام
(ناميحيا)؛
اعتم تتاد وب تتف رس تتمي للعم تتل بعقوب تتة اإلع تتدام بغي تتة التا تتديق عل تتى
13-1٧6
الحروتوكت تتول االختيت تتاري الثت تتاني الملحت تتق بالعلت تتد الت تتدولي الخت تتاص بت تتالحقوق المدنيت تتة
والسياسية واللادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (أستراليا)؛
االن تتمام إلتتى الاتتكول القانونيتتة الدوليتتة التتتي ل ت تتتدخل بعتتد طر تا
14-1٧6
يلا وال سيما الحروتوكول االختياري الثتاني الملحتق بالعلتد التدولي الختاص بتالحقوق
المدنية والسياسية واللادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (غابون)؛
التات ت تتديق عل ت ت تتى العل ت ت تتد الت ت تتدولي الخ ت ت تتاص ب ت ت تتالحقوق االبتا ت ت تتادية
15-1٧6
واالجتماعي تتة والثقا ي تتة (أوزبكس تتتان)/التا تتديق تتي أب تترن وبت ت ممك تتن عل تتى العل تتد
التتدولي الختتاص بتتالحقوق االبتاتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة (الاتتين)/التتدخول طر تتا
تتي العل تتد ال تتدولي الخ تتاص بت تتالحقوق االبتا تتادية واالجتماعي تتة والثقا ي تتة (ترينيت تتداد
وتوباغو)؛
تكثي تتف الجل تتود الرامي تتة إل تتى التا تتديق عل تتى العل تتد ال تتدولي الخ تتاص
16-1٧6
ب تتالحقوق االبتا تتادية واالجتماعي تتة والثقا ي تتة واتفابي تتة الق تتاء عل تتى جمي تتا أش تتكال
التمييز ضد المرأة واتفابية حقوق الحفل (الفلحين)؛
النظتتر تتي التاتتديق علتتى اتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال التمييتتز
1٧-1٧6
ض تتد المت ترأة والعل تتد ال تتدولي الخ تتاص ب تتالحقوق االبتا تتادية واالجتماعي تتة والثقا ي تتة
والنظ تتر أي ت ت ا تتي االن تتمام إلت تتى الحروتوك تتول االختي تتاري الملح تتق باتفابي تتة منا ت تتة
التع تتذيب وغي تترر م تتن ض تترون المعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية أو الملين تتة
(موريشيوس)؛
الم ي تي التاتديق علتى اتفابيتة حقتوق الحفتل الموبعتة عتام 1995
18-1٧6
واتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال التمييتتز ضتتد الم ترأة الموبعتتة عتتام  1980والعلتتد
التتدولي الختتاص بتتالحقوق االبتاتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة الموبتتا عتتام 1977
وإدراجلا ي القانون الوطني (لكسمحرغ)؛
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التاديق علتى وجتا السترعة علتى اتفابيتة الق تاء علتى جميتا أشتكال
19-1٧6
التمييت تتز ضت تتد الم ت ترأة واتفابيت تتة حقت تتوق األشت تتخاص اوي اإلعابت تتة وكت تتذا االتفابيت تتات
األساستية األخترى لحقتوق اإلنستان مثتل العلتد التدولي الختاص بتالحقوق االبتاتتادية
واالجتماعية والثقا ية واتفابية حقوق الحفل (نيحال)؛
االن تتمام إلتتى الاتتكول الدوليتتة الرئيستتية لحقتتوق اإلنستتان :اتفابيتتة
20-1٧6
حقتتوق الحفتتل والعلتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق االبتاتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة
واتفابية حقوق األشخاص اوي اإلعابتة واتفابيتة الق تاء علتى جميتا أشتكال التمييتز
ضد المرأة (سيراليون)؛
النظر تي التاتديق علتى العلتد التدولي الختاص بتالحقوق االبتاتادية
21-1٧6
واالجتماعي تتة والثقا ي تتة واتفابي تتة الق تتاء عل تتى جمي تتا أش تتكال التميي تتز ض تتد المت ترأة
واتفابيتتة حقتتوق الحفتتل واتفابيتتة حقتتوق األشتتخاص اوي اإلعابتتة وكتتذا الحروتوكتتوالت
االختياريت تتة للت تتذر االتفابيت تتات التت تتي ل ت ت تت تتدخل الواليت تتات المتحت تتدة بعت تتد طر ت تتا يلت تتا
(كازاخستان)؛
تعزي تتز دور تتا كرائ تتد ع تتالمي تتي حق تتوق اإلنس تتان ب تتدخوللا طر تتا تتي
22-1٧6
العلتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق االبتاتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة واتفابيتتة الق تتاء
عل تتى جمي تتا أش تتكال التميي تتز ض تتد المت ترأة واتفابي تتة حق تتوق الحف تتل واتفابي تتة حق تتوق
األشخاص اوي اإلعابة (أستراليا)؛
النظر تي التاتديق علتى العلتد التدولي الختاص بتالحقوق االبتاتادية
23-1٧6
واالجتماعيتتة والثقا يتتة واتفابيتتة حقتتوق الحفتتل واتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال
التمييز ضد المرأة (بلغاريا)؛
النظتتر تتي التاتتديق تتي أبتترن وب ت علتتى اتفابيتتات دوليتتة متتن مثتتل
24-1٧6
العلتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق االبتاتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة واتفابيتتة حقتتوق
الحفل واتفابية الق اء على جميا أشكال التمييز ضد المرأة (اللند)؛
تستريا عمليتتة التاتتديق علتتى اتفابيتتة حقتتوق األشتتخاص اوي اإلعابتتة
25-1٧6
واتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال التمييتتز ضتتد الم ترأة والنظتتر تتي التاتتديق علتتى
اتفابيتتات دوليتتة أختترى لحقتتوق اإلنستتان وال ستتيما العلتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق
االبتاتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة واتفابيتتة حقتتوق الحفتتل واالتفابيتتة الدوليتتة لحمايتتة
حقوق جميا العمال الملاجرين وأ راد أسر (إندونيسيا)؛
التاديق على اتفابية حقوق الحفل والعلتد التدولي الختاص بتالحقوق
26-1٧6
االبتاادية واالجتماعية والثقا ية (مار)؛
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النظر تي التاتديق علتى العلتد التدولي الختاص بتالحقوق االبتاتادية
2٧-1٧6
واالجتماعيتتة والثقا يتتة واتفابيتتة حقتتوق الحفتتل واتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال
التمييز ضد المرأة (رومانيا)؛
التات تتديق ت تتي الوب ت ت المناست تتب علت تتى صت تتكول مت تتن مثت تتل االتفابيت تتة
28-1٧6
الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتا العم تتال المل تتاجرين وأ ت تراد أس تتر واتفابي تتة حق تتوق
الحفتتل والعلتتد التتدولي الختتاص ب تتالحقوق االبتاتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة (ك تتابو
يردي)؛
التات تتديق علت تتى المعا ت تتدات الدوليت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان وال ست تتيما
29-1٧6
الحروتوكت ت تتول االختيت ت تتاري الملحت ت تتق بالعلت ت تتد الت ت تتدولي الخت ت تتاص بت ت تتالحقوق االبتات ت تتادية
واالجتماعي تتة والثقا ي تتة واتفابي تتة الق تتاء عل تتى جمي تتا أش تتكال التميي تتز ض تتد المت ترأة
واتفابية حقوق الحفل (توغو)؛
التاتتديق علتتى الاتتكول الدوليتتة الرئيستتية لحقتتوق اإلنستتان وبخاصتتة
30-1٧6
اتفابي تتة حق تتوق الحف تتل واتفابي تتة الق تتاء عل تتى جمي تتا أش تتكال التميي تتز ض تتد المت ترأة
(باراغواي)؛
التاديق على اتفابية الق اء علتى جميتا أشتكال التمييتز ضتد المترأة
31-1٧6
واتفابية حقوق الحفل وضمان تنفيذ ما تنفيذا كامال (بوتسوانا)؛
المست تتا مة ت تتي التححيت تتق العت تتالمي التفابيت تتة حقت تتوق الحفت تتل واتفابي ت تة
32-1٧6
الق تتاء عل تتى جمي تتا أش تتكال التميي تتز ض تتد المت ترأة م تتن خ تتالل التا تتديق عل تتى تتاتين
االتفابيتين اللامتين من اتفابيات حقوق اإلنسان ي أبرن وب ممكن (آيسلندا)؛
التات تتديق علت تتى اتفابيت تتة حقت تتوق الحفت تتل واالتفابيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة
33-1٧6
حق تتوق جمي تتا العم تتال المل تتاجرين وأ ت تراد أس تتر واالتفابي تتة الدولي تتة لحماي تتة جمي تتا
األشتتخاص متتن االختفتتاء القستتري واتفابيتتة حقتتوق األشتتخاص اوي اإلعابتتة واتفابيتتة
الق تتاء عل تتى جمي تتا أش تتكال التميي تتز ض تتد المت ترأة ونظ تتام روم تتا األساس تتي للمحكم تتة
الجنائية الدولية (غانا)؛
النظت تتر ت تتي خيت تتار التات تتديق علت تتى االتفابيت تتات الدوليت تتة اات الات تتلة
34-1٧6
وأساست تا اتفابي تتة الق تتاء عل تتى جمي تتا أش تتكال التميي تتز ض تتد المت ترأة واتفابي تتة حق تتوق
الحفتل واالتفابيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتا األشتتخاص متتن االختفتتاء القستتري (جملوريتتة
الكونغو الديمقراطية)؛
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التحتترل عل تتى وج تتا االس تتتعجال نحتتو التا تتديق عل تتى اتفابي تتة حق تتوق
35-1٧6
األشخاص اوي اإلعابة واتفابية حقوق الحفل واتفابيتة الق تاء علتى جميتا أشتكال
التمييز ضد المرأة (نيوزيلندا)؛
التاتتديق علتتى اتفابيتتة حقتتوق الحفتتل واتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا
36-1٧6
أشتتكال التمييتتز ضتتد الم ترأة واتفابيتتة حقتتوق األشتتخاص اوي اإلعابتتة ونظتتام رومتتا
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على نحو ما أوص با سابقا ( نغاريا)؛
مواصتتلة بتتذل جلود تتا الراميتتة إلتتى التاتتديق علتتى الاتتكول الدوليتتة
3٧-1٧6
الرئيستتية لحقتتوق اإلنستتان وال ستتيما اتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال التمييتتز ضتتد
المرأة واتفابية حقوق الحفل (جملورية كوريا)؛
النظر ي التاديق على اتفابيتة حقتوق الحفتل واتفابيتة الق تاء علتى
38-1٧6
جميتتا أشتتكال التمييتتز ضتتد الم ترأة وكتتذا ستتائر المعا تتدات الدوليتتة الرئيستتية لحقتتوق
اإلنست تتان التت تتي ل ت ت تت تتدخل الواليت تتات المتحت تتدة بعت تتد طر ت تتا يلت تتا (جملوريت تتة مقت تتدونيا
اليوغوسال ية سابقا)؛
التا تتديق دون إبح تتاء عل تتى اتفابي تتة حق تتوق األش تتخاص اوي اإلعاب تتة
39-1٧6
واتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال التمييتتز ضتتد المترأة و قتا لاللتتزام التتذي ستتحق أن
أعرب عنا (الجملورية التشيكية)؛
التاديق على اتفابية الق اء علتى جميتا أشتكال التمييتز ضتد المترأة
40-1٧6
(تركيا) (العتراق) (ستلو ينيا) (الحوستنة واللرست ) ( رنستا) (كندا)/التاتديق تي أبترن
وبت ت ت ممك ت تتن عل ت تتى اتفابي ت تتة الق ت تتاء عل ت تتى جمي ت تتا أش ت تتكال التميي ت تتز ض ت تتد المت ت ترأة
(الاتتين)/الدخول طر تتا تتي اتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال التمييتتز ضتتد الم ترأة
(ترينيتتداد وتوباغو)/التاتتديق علتتى اتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال التمييتتز ضتتد
المرأة ي أبرن وب ممكن (اليابان)؛
41-1٧6
(لحنان)؛

التاديق على اتفابية الق اء علتى جميتا أشتكال التمييتز ضتد المترأة

تسريا إجراءاتلا الوطنية بلدف تسريا التاتديق علتى اتفابيتة الق تاء
42-1٧6
على جميا أشكال التمييز ضد المرأة (التفيا)؛
التات تتديق علت تتى الحروتوكت تتول االختيت تتاري التفابيت تتة منا ت تتة التعت تتذيب
43-1٧6
وغيرر من ضرون المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الملينة (لحنان)؛
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التات تتديق علت تتى الحروتوكت تتول االختيت تتاري التفابيت تتة منا ت تتة التعت تتذيب
44-1٧6
وغيتترر متتن ضتترون المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو الملينتتة (سويس ترا)
(الدانمرل)؛
التات تتديق علت تتى الحروتوكت تتول االختيت تتاري التفابيت تتة منا ت تتة التعت تتذيب
45-1٧6
وغي تترر م تتن ض تترون المعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية أو الملين تتة واتخ تتاا
تدابير سريعة ل مان حقوق اإلنسان للمدانين المحتجزين (إستونيا)؛
النظتتر تتي التاتتديق علتتى اتفابيتتة حقتتوق الحفتتل ونظتتام رومتتا األساستتي
46-1٧6
للمحكمة الجنائية الدولية (النمسا)؛
4٧-1٧6

التاديق على اتفابية حقوق الحفل (مالي)؛

التا تتديق عل تتى اتفابي تتة حق تتوق الحف تتل (الس تتويد) (تيم تتور  -ليش تتتي)
48-1٧6
(الجزائتتر) (ملتتديف) ( رنستتا) (الحرتغتتال) (ستتلو ينيا)/التاتتديق تتي أبتترن وبت ممكتتن
على اتفابية حقوق الحفتل (الاتين) (اليابتان)/التدخول طر تا تي اتفابيتة حقتوق الحفتل
(كندا)؛
التا تتديق علت تتى اتفابيت تتة الق ت تتاء علتتتى جميت تتا أشت تتكال التمييت تتز ضت تتد
49-1٧6
الم ترأة واتفابيتتة حقتتوق الحفتتل واتفابيتتة حقتتوق األشتتخاص اوي اإلعابتتة وإدراجلتتا
ي القانون الداخلي (إستونيا)؛
50-1٧6

تسريا التاديق على اتفابية حقوق الحفل (ليحيا)؛

اعتمت تتاد تش ت تريعات علت تتى الات تتعيد الت تتداخلي تحظت تتر إصت تتدار عقوبت تتة
51-1٧6
الستتجن المدبتتد دون إمكانيتتة اإل تراط المشتتروة عتتن الجنتتاة التتذين كتتانوا أطفتتاال عنتتد
ارتك تتان الجريمت تتة والتات تتديق دون مزيت تتد مت تتن الت تتطخير علت تتى اتفابيت تتة حقت تتوق الحفتتتل
( يجي)؛
التاتتديق علتتى اتفابيتتة حقتتوق الحفتتل والحروتوكتتول االختيتتاري التفابيتتة
52-1٧6
منا تتة التعتتذيب وغيتترر متتن ضتترون المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو
الملينة (الجملورية التشيكية)؛
التاتتديق علتتى الاتتكول الرئيستتية لحقتتوق اإلنستتان وبخاصتتة اتفابيتتة
53-1٧6
حق تتوق الحف تتل واالتفابي تتة الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتا العم تتال المل تتاجرين وأ ت تراد
أسر ( ندوراس)؛
التا تتديق تتي جمل تتة ص تتكول عل تتى اتفابي تتة حق تتوق الحف تتل واتفابي تتة
54-1٧6
حق تتوق األش تتخاص اوي اإلعاب تتة واالتفابي تتة الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتا العم تتال
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الملت تتاجرين وأ ت تراد أست تتر /االن ت تتمام إلت تتى االتفابيت تتة األمريكيت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان
واالعتراف باختااص محكمة الحلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (شيلي)؛
النظ تتر تتي التا تتديق عل تتى اتفابي تتة حق تتوق الحف تتل واالتفابي تتة الدولي تتة
55-1٧6
لحماية حقوق جميا العمال الملاجرين وأ راد أسر (بوركينا اسو)؛
التاديق على اتفابيتة حقتوق الحفتل واتفابيتة حقتوق األشتخاص اوي
56-1٧6
اإلعابة (جملورية إيران اإلسالمية)؛
تحستتين حمايتتة األطفتتال علتتى الاتتعيد التتوطني متتن ختتالل التاتتديق
5٧-1٧6
على اتفابية حقوق الحفل والحروتوكوالت االختيارية الملحقة بلا (سلو اكيا)؛
التاتتديق علتتى اتفابيتتة حق تتوق األشتتخاص اوي اإلعابتتة (غواتيم تتاال)
58-1٧6
(كنتتدا) (الحوستتنة واللرس ت )/التاتتديق تتي أبتترن وب ت ممكتتن علتتى اتفابيتتة حقتتوق
األشخاص اوي اإلعابة (الاين)؛
التا ت تتديق عل ت تتى االتفابي ت تتة الدولي ت تتة لحماي ت تتة جمي ت تتا حق ت تتوق العم ت تتال
59-1٧6
الملاجرين وأ راد أسر (غواتيماال)؛
النظ تتر تتي التا تتديق عل تتى االتفابي تتة الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتا
60-1٧6
العمتتال الملتتاجرين وأ تراد أستتر واتفابيتتة العمتتل الالئتتق للعمتتال المن تزليين لمنظمتتة
العمل الدولية ( 2011رب ( )189الفلحين)؛
التات تتديق علت تتى اتفابيت تتة حقت تتوق األشت تتخاص اوي اإلعابت تتة واتفابيت تتة
61-1٧6
منظمتة العمتل الدوليتة بشتطن التمييتز ( تي االستتخدام والملنتة) ( 1958ربت )111
(السودان)؛
التاتتديق علتتى معا تتدة تجتتارة األستتلحة وبالتتتالي تعزيتتز النظتتام التتدولي
62-1٧6
لتج تتارة ونق تتل األس تتلحة التقليدي تتة بم تتا يل تتا األس تتلحة الا تتغيرة واألس تتلحة الخفيف تتة
(ترينيداد وتوباغو)؛
63-1٧6
(نيوزيلندا)؛

التات تتديق علت تتى نظت تتام رومت تتا األساست تتي للمحكمت تتة الجنائيت تتة الدوليت تتة

التات تتديق علت تتى نظت تتام رومت تتا األساست تتي للمحكمت تتة الجنائيت تتة الدوليت تتة
64-1٧6
(تيمتتور  -ليشتتتي) (ملتتديف) ( رنستتا) (غواتيمتتاال) (ستتلو ينيا)/التتدخول طر ت ا تتي نظتتام
روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ترينيداد وتوباغو)؛
65-1٧6
الدولية (تشاد)؛
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التات تتديق علت تتى نظت تتام رومت تتا األساست تتي للمحكمت تتة الجنائيت تتة الدوليت تتة
66-1٧6
ومواءمة تشريعاتلا الوطنية مواءمة تامة ما جميا االلتزامات الناشئة عنا (التفيا)؛
التاتتديق دون إبح تتاء علتتى نظ تتام رومتتا األساس تتي للمحكمتتة الجنائي تتة
6٧-1٧6
الدولية ( يجي)؛
اتختتاا خحتتوات ملموستتة صتتون التاتتديق علتتى نظتتام رومتتا األساستتي
68-1٧6
للمحكمة الجنائية الدولية ي أبرن وب ممكن (بحرص)؛
تعزيتتز التعتتاون متتا المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة بلتتدف االن تتمام إلتتى
69-1٧6
نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (لكسمحرغ)؛
التات تتديق علت تتى جميت تتا االتفابيت تتات والحروتوكت تتوالت الدوليت تتة لحقت تتوق
٧0-1٧6
اإلنس تتان ولمنظم تتة العمتتل الدولي تتة وعل تتى نظ تتام روم تتا األساس تتي للمحكم تتة الجنائي تتة
الدولية (جملورية نزويال الحوليفارية)؛
التاتتديق علتتى االتفابيتتة األساستتية لمنظمتتة العمتتل الدوليتتة المتعلقتتة
٧1-1٧6
بالعمتتل الجحتتري أو اإللزامتتي ( 1930رب ت  )29واالتفابيتتة المتعلقتتة بالحتتد األدنتتى
لسن االستخدام ( 1973رب ( )138أوزبكستان)؛
النظتر إيجابيتا تتي التوبيتتا والتاتتديق علتتى الاتتكول الدوليتتة وصتتكول
٧2-1٧6
الحلتتدان األمريكيتتة الرئيستتية لحقتتوق اإلنستتان تالا عتتن إعتتادة النظتتر تتي التحفظتتات
واإلعالنات التي بد تدثر على اللدف والغرض من ذر الاكول (أوروغواي)؛
إجت تراء أنش تتحة توعي تتة بحق تتوق اإلنس تتان للم تتونفين المكلف تتين ب نف تتاا
٧3-1٧6
القوانين ( يي نام)؛
تعزي تتز بت ترام التثقي تتف تتي مج تتال حق تتوق اإلنس تتان وت تتدريب جمي تتا
٧4-1٧6
المونفين المدنيين وال سيما متونفي إنفتاا القتانون واللجترة ومكا حتة اإل تالت متن
العقان بشطن االنتلاكات المرتكحة ضد األشخاص ال عفاء (كوستاريكا)؛
٧5-1٧6

إنشاء مدسسة وطنية لحقوق اإلنسان (السنغال)؛

إنش تتاء مدسس تتة اتحادي تتة لحق تتوق اإلنس تتان (الكونغ تتو)/تعزي تتز إطار تتا
٧6-1٧6
المدسستتي ب نشتتاء مدسستتة مستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان و ق ت ا للمحتتادل المتعلقتتة بمركتتز
المدسستتات الوطنيتتة لتعزيتتز وحمايتتة حقتتوق اإلنستتان (محتتادل بتتاريس) (تتتونس)/إنشتتاء
مدسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان و قا لمحادل باريس (باراغواي)؛
إنش ت تتاء مدسس ت تتة وطني ت تتة لحق ت تتوق اإلنس ت تتان و قت ت تا لمح ت تتادل ب ت تتاريس
٧٧-1٧6
(جملورية نزويال الحوليفارية)؛
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٧8-1٧6
(بولندا)؛

إنشتتاء مدسستتة وطنيتتة مستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان و قت ا لمحتتادل بتتاريس

إنش تتاء مدسس تتة وطني تتة مركزي تتة لحق تتوق اإلنس تتان تتوا تتق م تتا مح تتادل
٧9-1٧6
باريس (سيراليون)؛
80-1٧6
كوريا)؛

النظتتر تتي إنشتتاء مدسستتة وطنيتتة مستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان (جملوريتتة

81-1٧6

النظر ي إنشاء مدسسة وطنية لحقوق اإلنسان (السودان)؛

النظتتر تتي إنشتتاء مدسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان (اللنتتد)/النظتتر تتي
82-1٧6
إنشاء مدسسة وطنية لحقوق اإلنسان و قا لمحادل بتاريس (نيحتال)/النظتر تي إمكانيتة
إنشاء مدسسة وطنية مستتقلة لحقتوق اإلنستان تماشتيا متا محتادل بتاريس (بنمتا)/النظتر
تتي إنشتتاء مدسستتة وطنيتتة مستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان و ق تا لمحتتادل بتتاريس متتن أجتتل
مواص ت تتلة تحس ت تتين التنس ت تتيق ت تتي مج ت تتال حق ت تتوق اإلنس ت تتان عل ت تتى الا ت تتعيد ال ت تتوطني
(أوكرانيتا)/النظتتر تتي إنشتتاء مدسستتة وطنيتتة لحقتوق اإلنستتان علتتى وجتتا الستترعة و قت ا
لمح تتادل ب تتاريس (جملوري تتة الكونغ تتو الديمقراطي تتة)/النظ تتر تتي إنش تتاء مدسس تتة وطني تتة
لحقوق اإلنسان و قا لمحادل باريس (إندونيسيا)؛
83-1٧6

النظر ي إنشاء مدسسة وطنية لحقوق اإلنسان (كينيا)؛

84-1٧6
النظ تتر تتي إنش تتاء مدسس تتة وطني تتة مس تتتقلة لحق تتوق اإلنس تتان و قت ت ا
لمحادل باريس (كازاخستان)؛
85-1٧6

تسريا عملية إنشاء مدسسة وطنية لحقوق اإلنسان (غابون)؛

إنشتتاء مدسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان لتتتو ير االتستتاق تتي الجلتتود
86-1٧6
الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان (المغرن)؛
إنشت تتاء مدسست تتة لحقت تتوق اإلنست تتان علت تتى الات تتعيد االتحت تتادي و ق ت تا
8٧-1٧6
لمحت تتادل بت تتاريس بوصت تتفلا جلت تتة تنست تتيق وطنيت تتة لتعزيت تتز وحمايت تتة حقت تتوق اإلنست تتان
( نغاريا)؛
88-1٧6

مواصلة تعزيز ما يوجد من آليات رصد حقوق اإلنسان (نيحال)؛

العمتتل نح تتو إنشتتاء مدسس تتة وطني تتة لحق تتوق اإلنس تتان و قت ت ا لمح تتادل
89-1٧6
باريس (الفلحين)؛
إنشت تتاء مدسس ت تتة وطني ت تتة لحق ت تتوق اإلنس ت تتان و قت ت ت ا لمح ت تتادل ب ت تتاريس
90-1٧6
واعتماد خحة عمل وطنية لمواجلة التمييز العناري الليكلي (شيلي)؛
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اعتماد خحة عمل متسقة ما إعالن وبرنتام عمتل ديربتان تي مستعى
91-1٧6
للق اء على التمييز العناري بشكل علي (ناميحيا)؛
92-1٧6
(كوبا)؛

اعتمت تتاد وتنفيت تتذ خحت تتة وطنيت تتة و ق ت ت ا إلعت تتالن وبرنت تتام عمت تتل ديربت تتان

اتختتاا جميتتا التتتدابير القانونيتتة متتن أجتتل اعتمتتاد وتنفيتتذ خحتتة وطنيتتة
93-1٧6
لتحقيق العدالة العربية تكون متسقة متا إعتالن وبرنتام عمتل ديربتان (جملوريتة إيتران
اإلسالمية)؛
اتخاا تدابير لمكا حتة التمييتز العناتري بمتا تي الت اعتمتاد خحتة
94-1٧6
عمتتل وطنيتتة لمكا حتتة التمييتتز العناتتري علتتى النحتتو التتذي أوصت بتتا اللجنتتة المعنيتتة
بالق اء على التمييز العناري (جنون أ ريقيا)؛
اعتمت تتاد وتنفيت تتذ خحت تتة وطنيت تتة مست تتتوحاة مت تتن إعت تتالن وبرنت تتام عمت تتل
95-1٧6
ديربان تفيد على وجتا الخاتوص األبليتات المحرومتة و تي األمريكيتون المنحتدرون
من أصل أ ريقي والشعون األصلية (كابو يردي)؛
اإللغت تتاء غيت تتر المشت تتروة لتش ت تريعاتلا لحقت تتوق اإلنست تتان التت تتي تتجت تتاوز
96-1٧6
حتدود الواليتة اإلبليميتة والمستائل اات الاتلة بمتا تي الت بتانون حقتوق اإلنستان
ي كوريا الشمالية (جملورية كوريا الشعحية الديمقراطية)؛
تفس تتير تع تتديل يلم تتز بش تتطن تخا تتيب المس تتاعدة األجنحي تتة بحريق تتة
9٧-1٧6
تجعت تتل المست تتاعدات الخارجيت تتة للواليت تتات المتحت تتدة تتت تتيأ إجلاضت تتا مطمونت تتا للنست تتاء
والفتي تتات الالئ تتي تعرض ت ت لالغتا تتان أو تُست تتحب تتي حملل تتن ت تتي ح تتاالت الن ت تزاع
( ولندا)؛
توضيأ تفسير ا لتعديل يلمتز متن أجتل إتاحتة تتو ير إجلتاض متطمون
98-1٧6
ل تتحايا االغتا تتان الالئ تتي نج تتين ب تتطرواحلن (المملك تتة المتح تتدة لحريحاني تتا العظم تتى
وأيرلندا الشمالية)؛
الس ت تتما ب ت تتطن ت ت تتدع المس ت تتاعدات الخارجي ت تتة خ ت تتدمات اإلجل ت تتاض
99-1٧6
المطمونة حيثمتا كتان الت بانونيتا تي الحلتد الم تيفي وينحغتي تححيتق تذا كحتد أدنتى
ت تتي حت تتاالت االغتات تتان وست تتفا المحت تتارم وتع ت تريو الحيت تتاة للخحت تتر علت تتى النحت تتو
المسمو با كذل ي القانون االتحادي للواليات المتحدة (بلجيكا)؛
 100-1٧6ضمان أن تسمأ المعونة الدوليتة للواليتات المتحتدة بحاتول النستاء
ضتحايا العنتف الجنستي تي حتاالت النتزاع علتى ختدمات الاتحة الجنستية واإلنجابيتتة
( رنسا)؛
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 101-1٧6وضا حد لجميا الجزاءات والتتدابير القسترية االنفراديتة التتي تنتلت
الستتيادة وتقريتتر ماتتير الشتتعون والتمتتتا الكامتتل بحقتتوق اإلنستتان المفروضتتة علتتى
الحلدان ي جميا مناطق العال (نيكاراغوا)؛
 102-1٧6ر تتا مستتتوى المس تتاعدة اإلنمائيتتة الرستتمية متتن أجتتل تحقيتتق تتدف
األمت ت ت المتح ت تتدة المتمث ت تتل ت تتي  0.7ت تتي المائ ت تتة م ت تتن الن ت تتات المحل ت تتي اإلجم ت تتالي
(بنغالديش)؛
 103-1٧6إلغتتاء المرستتوم التتتدخلي ضتتد جملوريتتة نتتزويال الحوليفاريتتة والتتتدابير
القسرية االنفرادية المفروضة على بلدان اات سيادة (جملورية نزويال الحوليفارية)؛
 104-1٧6احت ترام ستتيادة جملوريتتة نتتزويال الحوليفاريتتة وحقلتتا تتي تقريتتر الماتتير
(جملورية نزويال الحوليفارية)؛
105-1٧6
ديفوار)؛

مواص ت تتلة التع ت تتاون م ت تتا احلي ت تتات الدولي ت تتة لحق ت تتوق اإلنس ت تتان (ك ت تتوت

 106-1٧6اتخ تتاا المزي تتد م تتن الخح تتوات لتنفي تتذ التوص تتيات الت تتي بحلت ت خ تتالل
جولة االستعراض األولى (كازاخستان)؛
 10٧-1٧6النظتتر تتي إمكانيتتة وضتتا نظتتام لمتابعتتة التوصتتيات الدوليتتة بمتتا يلتتا
التوصيات المقحولة ي إطار االستعراض الدوري الشامل (باراغواي)؛
 108-1٧6إنشت تتاء آليت تتة علت تتى المست تتتوى االتحت تتادي ل ت تتمان االمتثت تتال الشت تتامل
والمنست تتق ألحكت تتام الات تتكول الدوليت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان علت تتى المست تتتوى االتحت تتادي
والمحلي والوالئي (النروي )؛
 109-1٧6توجيتتا دعتتوة دائمتتة إلتتى جميتتا اإلج تراءات الخاصتتة لمجلتتس حقتتوق
اإلنستتان (الجملوريتتة التشتتيكية)/توجيتتا دعتتوة دائمتتة إلتتى المكلفتتين بواليتتات تتي إطتتار
اإلج ت ت تراءات الخاصت ت تتة (ألمانيت ت تتا)/توجيت ت تتا دعت ت تتوة دائمت ت تتة إلت ت تتى اإلج ت ت تراءات الخاصت ت تتة
(غواتيماال)؛
 110-1٧6النظر ي توجيتا دعتوة دائمتة إلتى جميتا المكلفتين بواليتات تي إطتار
اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان (التفيا)؛
 111-1٧6تعزي تتز مواص تتلة التع تتاون م تتا آلي تتات حق تتوق اإلنس تتان بم تتا تتي الت ت
توجيتتا دعتتوة دائمتتة إلتتى اإلج تراءات الخاصتتة وإتاحتتة إمكانيتتة الوصتتول التتتام للمقتترر
الختتاص المعنتتي بمستتطلة التعتتذيب وغيتترر متتن ضتترون المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو
الالإنسانية أو الملينة (جملورية كوريا)؛

26/50

GE.15-11926

A/HRC/30/12

 112-1٧6النظ تتر تتي توجيت تتا دع تتوات دائمت تتة إل تتى جمي ت تا اإلجت تراءات الخاصت تتة
واتخاا تدابير ل مان تقاضي المرأة أجرا مستاويا للرجتل عتن العمتل المتستاوي القيمتة
(غانا)؛
113-1٧6

وضا حد لمختلف أشكال عدم المساواة (مار)؛

 114-1٧6تحستتين التش تريعات المحليتتة متتن أجتتل التوصتتل إلتتى مستتاواة حقيقيتتة
بين الجنسين ي مكان العمل (الكونغو)؛
 115-1٧6ضمان تلقتي النستاء أجترا متستاويا لقتاء العمتل المتستاوي القيمتة متن
أجل سد الفجوة ي األجور بين الجنسين (صربيا)؛
 116-1٧6الق تتاء عل تتى التميي تتز ض تتد المت ترأة ع تتن طري تتق األخ تتذ بنظ تتام إج تتازة
األمومتتة المد وعتتة األجتتر وإعحتتاء الم ترأة أج ترا مستتاويا للرجتتل عتتن العمتتل المتستتاوي
القيمة (ملديف)؛
 11٧-1٧6إصتدار مرستوم متعلتتق ب جتازة األمومتة اإللزاميتتة والمستاواة تي األجتتور
بين الرجال والنساء (جملورية نزويال الحوليفارية)؛
 118-1٧6بذل جلود متواصلة لزيتادة التوعي والعمتل متن أجتل معالجتة المستائل
المتالة بالتمييز العناري (جملورية كوريا)؛
 119-1٧6اتخ تتاا ت تتدابير إداري تتة وبانوني تتة ض تتد مقتر تتي األ ع تتال اات الت تتدوا ا
العنارية (بنغالديش)؛
 120-1٧6تعزيت تتز القت تتوانين والتش ت تريعات القائمت تتة مت تتن أجت تتل مكا حت تتة مختلت تتف
أشكال التمييز والعنارية والكرا ية (لحنان)؛
 121-1٧6اتختتاا المزيتتد متتن التتتدابير الراميتتة إلتتى الق تتاء علتتى التمييتتز العناتتري
بجميتتا أشتتكالا ومظتتا رر وعلتتى وجتتا الخاتتوص بحظتتر ممارستتة التنمتتي العربتتي تتي
إنفت تتاا القت تتانون علت تتى النحت تتو الت تتذي أوص ت ت بت تتا يئت تتات معا ت تتدات األم ت ت المتحت تتدة
(كازاخستان)؛
 122-1٧6مواءمتتة تعريتتف التمييتتز العناتتري تتي التشتريا االتحتتادي والتتوالئي متتا
أحكام االتفابية الدولية للق اء على جميا أشكال التمييز العناري (غانا)؛
123-1٧6

مكا حة التمييز العناري باورة أ ل (السنغال)؛

 124-1٧6استثمار المزيد متن الجلتود تي معالجتة األستحان الجذريتة للحتواد
العنا ترية التتتي شتتلدتلا احونتتة األخيتترة وتوستتيا القتتدرات تتي مجتتال الحتتد متتن الفقتتر
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تتي األحيتتاء التتتي للتتا ختتدمات عامتتة دون المستتتوى بمتتا تتي ال ت الحاتتول علتتى
السكن الالئق والسالمة العامة (صربيا)؛
 125-1٧6وض تتا ح تتد للتمييت تتز تتي الق تتانون والممارست تتة ض تتد جمي تتا األبليت تتات
والمل تتاجرين وال س تتيما ض تتد النس تتاء واألطف تتال المنح تتدرين م تتن أس تتر قي تترة واتخ تتاا
خحوات عالة لمنا ومكا حة العنف ضد (جملورية إيران اإلسالمية)؛
 126-1٧6إلغت ت تتاء أي إج ت ت تراءات تمييزيت ت تتة تست ت تتتلدف المست ت تتلمين والعت ت تترن ت ت تتي
المحارات (مار)؛
 12٧-1٧6مواص تتلة تعزي تتز العالب تتات ب تتين الش تترطة والمجتم تتا المحل تتي بل تتدف
التخفيف من حدة التوتر ي المجتما المحلي (الجحل األسود)؛
 128-1٧6مواصلة الجلود المحذولة تي تعزيتز العالبتات بتين الشترطة والمجتمتا
المحلي (رواندا)؛
 129-1٧6مواصلة الجلود الراميتة إلتى دراستة الكيفيتة التتي يمكتن بلتا تعزيتز ثقتة
الجملت تتور وتمتت تتين العالبت تتات بت تتين الليئت تتات المحليت تتة إلنفت تتاا القت تتانون والمجتمعت تتات
المحلية التي تخدملا (ألحانيا)؛
 130-1٧6التعتتاون بشتتكل وثيتتق متتا المجتمعتتات المحليتتة الملمشتتة متتن أجتتل
حتتل مشتتاكل نظتتام العدالتتة التتذي ال ي تزال يميتتز ضتتد ا بتتالرغ متتن موجتتات االحتجتتاط
األخيرة ضتد التنمتي العناتري وعمليتات القتتل التتي ارتكحتلتا الشترطة تي حتق رجتال
سود عزل (ناميحيا)؛
 131-1٧6مواصتتلة اتختتاا إجتراءات بويتتة بمتتا تتي الت تتتدابير ب تتائية مناستتحة
لمكا حة جميتا أشتكال التمييتز وجترائ الكرا يتة وال ستيما تلت القائمتة علتى التدين
واإلثنية (سنغا ورة)؛
 132-1٧6تكثيف جلود ا الرامية إلى منا الجرائ الدينيتة وجترائ الكرا يتة بمتا
أنا من الواضأ أن ذر الجرائ ي ازدياد (نيجيريا)؛
133-1٧6
(إسرائيل)؛

مواص ت تتلة جلود ت تتا ت تتي من ت تتا جت ت ترائ الكرا ي ت تتة ومقاض ت تتاة مرتكحيل ت تتا

 134-1٧6مواصتتلة العمتتل متتا المجتمعتتات المحليتتة المت تتررة متتن أجتتل تتتو ير
الحماي تتة للفئ تتات األش تتد تعرض تتا لجت ترائ الكرا ي تتة والتميي تتز وتحا تتيل لت ت أ تتل
لظرو لا (سنغا ورة)؛
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 135-1٧6تعزيتتز القتتوانين واحليتتات علتتى مستتتوى االتحتتاد والواليتتات متتن أجتتل
مواصلة مكا حة التمييز العناري بجميتا أشتكالا وكتذل مكا حتة خحتان التحتريو
على الكرا ية وجرائ الكرا ية لكفالة حماية الناس منلا (النيجر)؛
 136-1٧6حظر التمييز العناري والخحتان المحترض علتى الكرا يتة العناترية
وكذا توسيا نحاق الحماية التي يو ر ا القانون (أاربيجان)؛
 13٧-1٧6اتختتاا تتتدابير ملموستتة ترمتتي إلتتى مكا حتتة التمييتتز العناتتري تتي إنفتتاا
القانون و ي مجال إبامة العدل (ملديف)؛
 138-1٧6اتخ تتاا الت تتدابير الالزم تتة لمكا ح تتة الممارس تتات التمييزي تتة ض تتد المت ترأة
والعمال الملاجرين ي سوق العمل (الجزائر)؛
 139-1٧6تعزيت تتز احليت تتات القائمت تتة للحيلولت تتة دون االست تتتخدام المفت تترة للق ت تتوة
والممارسات التمييزية ي أعمال الشرطة (بيرو)؛
 140-1٧6اتختتاا التتتدابير الالزمتتة ل تتمان احت ترام التزاملتتا بالق تتاء علتتى التمييتتز
العنا تتري احترام تتا ك تتامال وال س تتيما تتي ب تتوات حفت ت الق تتانون واألم تتن وك تتذا نظ تتام
العدالة الجنائية (الجزائر)؛
 141-1٧6اتختتاا التتتدابير الالزمتة لمكا حتتة ممارستتات الشتترطة التمييزيتتة القائمتتة
على األصل اإلثني ( رنسا)؛
 142-1٧6التاتتدي للتمييتتز والتنمتتي العناتتري متتن جانتتب الستتلحات وكرا يتتة
اإلس تتالم والتعا تتب ال تتديني ع تتن طري تتق مراجع تتة جمي تتا الق تتوانين والممارس تتات الت تتي
تنتل حقوق األبليات وال بقاد تعديللا (ماليزيا)؛
 143-1٧6حظتتر بيتتام الستتلحات االتحادي تتة ب تتالتنمي العناتتري والتحقي تتق تتي
است تتتخدام شت تترطة الواليت تتة والشت تترطة المحليت تتة غيت تتر المتناست تتب للقت تتوة المميتت تتة ضت تتد
األشخاص الملونين (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 144-1٧6م ت تتاعفة الجلت تتود التت تتي تحت تتذللا ت تتي مكا حت تتة العنت تتف واالست تتتخدام
المفتترة للقتتوة متتن جانتتب المتتونفين المكلفتتين ب نفتتاا القتتوانين علتتى أستتاس التنمتتي
العناتتري متتن ختتالل التتتدريب والتوعيتتة والتواصتتل متتا المجتمعتتات المحليتتة وكتتذا
كفالة التحقيق والمالحقة الق ائية المالئمين عند حدو حاالت (ماليزيا)؛
 145-1٧6زيتتادة عمليتتة منابشتتات المائتتدة المستتتديرة يمتتا بتتين ستتلحات إنفتتاا
الق تتوانين والمس تتدولين المنتخح تتين وأع تتاء المجتمع تتات المحلي تتة بل تتدف الح تتد م تتن
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التنمتتي واالستتتخدام المفتترة للقتتوة متتن جانتتب أ تراد الشتترطة وال ت لتشتتمل أكحتتر
عدد ممكن من المدن (نيجيريا)؛
 146-1٧6وبتتف ممارستتة التنمتتي العناتتري تتي الجلتتاز الق تتائي ونظ ت إنفتتاا
القوانين (االتحاد الروسي)؛
 14٧-1٧6وب تتف ممارس تتة التنم تتي العنات تري والمرابح تتة م تتن جان تتب الم تتونفين
المكلفين ب نفاا القوانين (أاربيجان)؛
 148-1٧6مكا حتتة التنمتتي العناتتري واستتتخدام الشتترطة للقتتوة المفرطتتة ضتتد
األشخاص الملونين مكا حة عالة (توغو)؛
 149-1٧6مكا ح تتة التنم تتي العنا تتري وكرا ي تتة اإلس تتالم بحريق تتة ال تميي تتز يل تتا
تنححق على كا ة المجموعات الدينية (باكستان)؛
 150-1٧6مكا حتتة التنمتتي العناتتري علتتى النحتتو التتذي حث ت عليتتا اللجنتتة
المعنية بحقوق اإلنسان ولجنة الق اء على التمييز العناري (بنغالديش)؛
 151-1٧6تنفي تتذ ت تتدابير ترم تتي إل تتى مس تتاعدة ال تتدول والحكوم تتات المحلي تتة تتي
مكا حت تتة االست تتتخدام المفت تترة للقت تتوة مت تتن جانت تتب الشت تترطة والق ت تتاء علت تتى التنمت تتي
العناري (الحرازيل)؛
 152-1٧6منتتا الستتلحات االتحاديتتة إلنفتتاا القتتوانين متتن االنخ تراة تتي التنمتتي
العناري (مار)؛
 153-1٧6مواصتلة الجلتود المحذولتة علتى الاتعيدين االتحتادي والتوالئي الراميتتة
إلتتى التغلتتب علتتى التمييتتز العناتتري وال ستتيما متتن ختتالل تنفيتتذ برنتتام إنفتتاا القتتوانين
اات األولوي تتة للحماي تتة م تتن التنم تتي العنا تتري للمل تتاجرين وغي تتر الت ت م تتن أش تتكال
التمييز العناري (الكرسي الرسولي)؛
 154-1٧6اعتمتتاد تتتدابير علتتى المستتتوى االتحتتادي لمنتتا ومعابحتتة االس تتتخدام
المفرة للقوة من جانتب المتونفين المكلفتين ب نفتاا القتوانين تي حتق أ تراد األبليتات
اإلثني تتة والعربي تتة بم تتا تتي الت ت الع تتزل و تتو م تتا ي تتدثر بش تتكل غي تتر متناس تتب عل تتى
األمريكيين المنحدرين من أصل أ ريقي والملاجرين غير الموثقين (المكسي )؛
 155-1٧6وضتتا حتتد لوحشتتية الشتترطة ضتتد األم تريكيين المنحتتدرين متتن أصتتل
أ ريق تتي وإص تتال الجل تتاز الق تتائي وك تتذا ال تتنظ االجتماعي تتة االبتا تتادية الت تتي تمي تتز
بشكل منلجي ضد (باكستان)؛
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 156-1٧6معالج ت تتة األس ت تتحان الجذري ت تتة للتميي ت تتز العنا ت تتري معالج ت تتة ص ت تتحيحة
والق تتاء علتتى االستتتخدام المفتترة للقتتوة التتذي كثي ترا متتا يرتكحتتا المونفتتون المكلفتتون
ب نفاا القوانين ي حق األمريكيين المنحدرين متن أصتل أ ريقتي وغيتر متن األبليتات
اإلثنية (الاين)؛
 15٧-1٧6مواصتتلة تنفيتتذ سياستتاتلا وبرامجلتتا الراميتتة إلتتى الق تتاء علتتى التمييتتز
علتتى أي أس تتاس ك تتان  -علتتى جمي تتا المس تتتويات  -وك تتذل االس تتتخدام المف تترة أو
غير المعقول للقوة ي أعمال الشرطة (كرواتيا)؛
 158-1٧6اتختتاا تتتدابير متتن أجتتل وضتتا حتتد النتلاكتتات الشتترطة بمتتا تتي الت
عمليات القتل الوحشية للملتونين ولجميتا أشتكال التمييتز العناتري (جملوريتة كوريتا
الشعحية الديمقراطية)؛
 159-1٧6احت ترام التزاماتل تتا ب نل تتاء جميتتا أش تتكال التميي تتز العناتتري تتي الحل تتد
وحمايت تتة حقت تتوق األم ت تريكيين المنحت تتدرين م ت تتن أصت تتل أ ريقت تتي مت تتن وحشت تتية الش ت تترطة
(جملورية إيران اإلسالمية)؛
 160-1٧6اتخ تتاا خح تتوات للق تتاء عل تتى التميي تتز والتعا تتب ض تتد أي مجموع تتة
إثني تتة أو عربي تتة أو ديني تتة وض تتمان تك تتا د الف تترص تتي التمت تتا بحق تتوبل االبتا تتادية
واالجتماعية واألمنية (تركيا)؛
 161-1٧6اتخت تتاا تت تتدابير وتنفيت تتذ بت تترام شت تتاملة تلت تتدف إلت تتى تحت تتوير إحست تتاس
الثقا تتات بحع تتلا التتحعو وتليئتتة منتتاا متتن االحتترام المتحتتادل وتوستتيا نحتتاق الحمايتتة
متتن جميتتا أشتتكال التمييتتز بمتتا تتي ال ت التنمتتي علتتى أستتاس العتترق أو التتدين أو
األصل القومي (إندونيسيا)؛
 162-1٧6تكثيتتف الجلتتود الراميتتة إلتتى النلتتوض بعتتدم التمييتتز بكتتل أنواعتتا بمتتا
ي ال التمييز على أساس الميل الجنسي واللوية الجنسانية (جنون أ ريقيا)؛
 163-1٧6مواص ت تتلة تعزي ت تتز التق ت تتدم المح ت تترز ت تتي ب ت تتايا المثلي ت تتات والمثلي ت تتين
ومزدوج تتي المي تتل الجنس تتي ومغ تتايري اللوي تتة الجنس تتانية وح تتاملي ص تتفات الجنس تتين
وال ست تتيما ت تتي مجت تتال منت تتا التمييت تتز القت تتائ علت تتى نت تتوع الجت تتنس أو التوجت تتا الجنست تتي
(إسرائيل)؛
 164-1٧6اتختتاا تتتدابير إيجابيتتة ل تتمان تنظتتي مقاطعتتة األ تراد حخ ترين بتتدا ا
دينتتي لتتوا تتق متتا المعتتايير الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان التتتي تحمتتي الحقتتوق الجنستتية
واإلنجابيتتة والحتتق تتي المستتاواة وعتتدم التمييتتز علتتى أستتاس الجتتنس أو نتتوع الجتتنس
أو التوجا الجنسي أو اللوية الجنسانية (السويد)؛
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 165-1٧6إلغت ت تتاء عقوبت ت تتة اإلعت ت تتدام ت ت تتي الواليت ت تتات التت ت تتي ال ت ت ت تزال تطخت ت تتذ بلت ت تتا
(نيكاراغوا)/إلغاء عقوبة اإلعدام ي جميا واليات االتحاد (إكوادور)؛
166-1٧6

إلغاء عقوبة اإلعدام (كوستاريكا)؛

16٧-1٧6

إلغاء عقوبة اإلعدام (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛

168-1٧6

مواصلة الجلود الرامية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (النمسا)؛

 169-1٧6التقلتتيب التتتدريجي لعتتدد األشتتخاص التتذين يحك ت علتتيل باإلعتتدام
وضمان مواصلة الجلود بشطن ذر المسطلة (الكونغو)؛
 1٧0-1٧6األخذ بوبف للعمل بعقوبة اإلعتدام علتى المستتوى االتحتادي بلتدف
تحقيق وبتف للعمتل بلتا تي جميتا أنحتاء الحلتد كخحتوة أولتى نحتو إلغتاء تذر العقوبتة
(ليتوانيا)؛
 1٧1-1٧6األخ تتذ بوب تتف اتح تتادي للعمتتل بعقوب تتة اإلع تتدام بل تتدف اإللغتتاء الت تتام
لعقوبة اإلعدام ي الواليات المتحدة (لكسمحرغ)؛
 1٧2-1٧6األخذ بوبف للعمتل بعقوبتة اإلعتدام علتى مستتوى االتحتاد والواليتات
بل تتدف التوص تتل تتي نلاي تتة المح تتاف إل تتى إلغائل تتا الق تتانوني تتي جمي تتا أنح تتاء الحل تتد
(نيحال)؛
 1٧3-1٧6األختتذ بوبتتف للعمتتل بعقوبتتة اإلعتتدام بلتتدف إلغائلتتا تمام ت ا تتي جميتتا
الواليات (أوروغواي)؛
 1٧4-1٧6األختتذ بوبتتف للعمتتل بعقوبتتة اإلعتتدام بلتتدف إلغائلتتا وكتتذا العفتتو عتتن
المت تتواطن األرجنتينت تتي يكتت تتور ست تتاالندرو الموج ت تتود ت تتي جنت تتا المحكت تتوم عل ت تتيل
باإلعدام منذ عام ( 1996األرجنتين)؛
 1٧5-1٧6تترض وب تتف لتنفي تتذ عملي تتات اإلع تتدام بل تتدف إلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتدام
عل تتى الا تتعيدين االتحت تتادي وال تتوالئي (ناميحيت تتا) /رض وب تتف للعمتتتل بعقوب تتة اإلعت تتدام
بلتدف إلغائلتتا (توغو)/األختتذ علتتى المستتتوى االتحتتادي بوبتتف لتنفيتتذ أحكتتام اإلعتتدام
بلدف إلغاء ذر العقوبة ( رنسا)/األخذ بوبتف رستمي للعمتل بعقوبتة اإلعتدام (الجحتل
األس تتود)/األخذ بوب تتف للعم تتل بعقوب تتة اإلع تتدام (إس تتحانيا) /رض وب تتف لتنفي تتذ أحك تتام
اإلعتتدام وإلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام تتي جميتتا واليتتات الواليتتات المتحتتدة (تركيا)/ضتتمان
األخذ بوبف للعمل بعقوبة اإلعدام ي الواليات التي ل تلغلا بعد (شيلي)؛
 1٧6-1٧6العم تتل م تتن أج تتل وب تتف لتنفي تتذ أحك تتام اإلع تتدام بغ تترض إلغ تتاء عقوب تتة
اإلعدام (رواندا)؛
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 1٧٧-1٧6أن تفتترض الستتلحات االتحاديتتة والوالئيتتة وبفت ا لتنفيتتذ أحكتتام اإلعتتدام
بلدف إلغاء عقوبة اإلعدام ي جميا أنحاء الحلد (الحرتغال)؛
 1٧8-1٧6تترض وبتتف لتنفيتتذ أحكتتام اإلعتتدام بلتتدف إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام تتي
جميا أنحاء الحلد (آيسلندا)؛
 1٧9-1٧6تترض وبتتف لتنفيتتذ أحكتتام اإلعتتدام بلتتدف إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام تتي
جميا أنحاء الحلد (أيرلندا)؛
 180-1٧6األختتذ بوبتتف للعمتتل بعقوبتتة اإلعتتدام علتتى المستتتوى التتوطني بلتتدف
إلغائل تتا إلغ تتاء تامت تتا واتخ تتاا جمي تتا التت تتدابير الالزم تتة ل تتمان امتثت تتال عقوب تتة اإلعت تتدام
للمعتتايير التتدنيا بموجتتب القتتانون التتدوليي وإعفتتاء األشتتخاص الماتتابين بمتترض عقلتتي
مت تتن تنفيت تتذ العقوبت تتةي وااللت ت تزام ب ت تتمان اإلعت تتالن عت تتن منشت تتط العقت تتابير المست تتتخدمة
(السويد)؛
181-1٧6

رض وبف للعمل بعقوبة اإلعدام (االتحاد الروسي)؛

182-1٧6

رض وبف للعمل بعقوبة اإلعدام على األبل (أاربيجان)؛

 183-1٧6األختتذ رستتميا بوبتتف لتنفيتتذ أحكتتام اإلعتتدام علتتى الاتتعيد االتحتتادي
و تتي الوبت نفستتا العمتتل متتا الواليتتات المحقيتتة علتتى عقوبتتة اإلعتتدام متتن أجتتل تحقيتتق
دف إلغاء عقوبة اإلعدام ي نلاية المحاف ي جميا أنحاء الحلد (ألمانيا)؛
 184-1٧6اتختتاا جميتتا الخحتتوات الالزمتتة للعمتتل متتن أجتتل وبتتف تتوري لتنفيتتذ
تاء تام ت ت ا تماشت تتي ا مت تتا المعت تتايير الدوليت تتة لحقت تتوق
عقوبت تتة اإلعت تتدام بلت تتدف إلغائلت تتا إلغت ت ا
اإلنسان ومنلا الحق ي الحياة ( ولندا)؛
 185-1٧6اتختتاا الخحتتوات الالزمتتة لقختتذ بوبتتف للعمتتل بعقوبتتة اإلعتتدام علتتى
الاعيدين االتحادي والوالئي (سلو اكيا)؛
 186-1٧6ترض وبتف لتنفيتذ أحكتتام اإلعتدام بلتدف إلغتتاء عقوبتة اإلعتدام علتتى
الجرائ االتحادية (نيوزيلندا)؛
 18٧-1٧6تترض وب تتف اختي تتاري لتنفي تتذ أحك تتام اإلع تتدام بل تتدف إلغ تتاء عقوب تتة
اإلع تتدام تتي جمي تتا أنح تتاء الحل تتد وض تتمان توب تتف أع تتاء النياب تتة العام تتة تتي جمي تتا
الواليات ب ائية عن السعي إلى استادار أحكام باإلعدام (إستونيا)؛
 188-1٧6مواصلة الجلود الرامية إلى األختذ بوبتف العمتل بعقوبتة اإلعتدام و تي
نلاية المحاف إلغائلا ي جميا الواليات (سيراليون)؛
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 189-1٧6النظر ي إمكانية اعتماد وبف لتنفيذ أحكتام اإلعتدام علتى المستتوى
التتوالئي واالتحتتادي بتتالنظر إلتتى أن  26واليتتة بتتد ألغ ت عقوبتتة اإلعتتدام أو اعتمتتدت
وبفا لتنفيذ أحكام اإلعدام (إيحاليا)؛
 190-1٧6النظتتر كخحتتوة أولتتى تتي تححيتتق وبتتف لتنفيتتذ أحكتتام اإلعتتدام علتتى
المستويين الوالئي واالتحادي كليلما بلدف إلغتاء عقوبتة اإلعتدام تي نلايتة المحتاف
(بحتترص)/النظتتر تتي تترض وبتتف رستتمي لتنفيتتذ أحكتتام اإلعتتدام علتتى ستتحيل اإللغتتاء
الكامل لعقوبة اإلعدام ي الحلد (اليونان)؛
 191-1٧6النظت تتر ت تتي األخت تتذ بوبت تتف للعمت تتل بعقوبت تتة اإلعت تتدام علت تتى المست تتتوى
االتحادي بلدف إلغائلا باورة دائمة (الكرسي الرسولي)؛
 192-1٧6النظت تتر ت تتي اعتمت تتاد وبت تتف للعمت تتل بعقوبت تتة اإلعت تتدام علت تتى المست تتتوى
االتحادي (أوزبكستان)؛
 193-1٧6مراجع تتة التشت تريعات االتحادي تتة والوالئي تتة م تتن أج تتل الح تتد م تتن ع تتدد
الجت ترائ الت تتي يعاب تتب عليل تتا باإلع تتدام واتخ تتاا خح تتوات نح تتو وب تتف لتنفي تتذ أحك تتام
اإلع تتدام عل تتى المس تتتويين االتح تتادي وال تتوالئي بل تتدف إلغ تتاء العقوب تتة با تتورة دائم تتة
(النروي )؛
 194-1٧6تحديتتد األستتحان الجذريتتة للتفاوتتتات اإلثنيتتة التتتي تتعلتتق علتتى وجتتا
الخا تتوص ب تتالمحكوم عل تتيل بعقوب تتة اإلع تتدام م تتن أج تتل إيج تتاد س تتحل الق تتاء عل تتى
التمييز اإلثني ي نظام العدالة الجنائية (أنغوال)؛
 195-1٧6تحديتتد عوامتتل التفتتاوت العناتتري تتي العمتتل بعقوبتتة اإلعتتدام ووضتتا
استراتيجيات من أجل إنلاء الممارسات التمييزية المحتملة ( رنسا)؛
 196-1٧6ت تتي حت تتال االست تتتمرار ت تتي تنفيت تتذ عقوبت تتة اإلعت تتدام أال تححت تتق علت تتى
األشخاص اوي اإلعابات الذ نية (إسحانيا)؛
19٧-1٧6
( رنسا)؛

ضتتمان عتتدم تنفيتتذ حك ت اإلعتتدام تتي أي شتتخب اي إعابتتة ا نيتتة

 198-1٧6اتختتاا تتتدابير محتتددة متابع تةا للتوصتتيات التتتي بتتدمتلا اللجنتتة المعنيتتة
بحقوق اإلنسان إلى الواليات المتحدة عتام  2014يمتا يتعلتق بعقوبتة اإلعتدام مثتل
الت تتدابير الكفيل تتة بتف تتادي التحي تتز العنا تتري وتف تتادي إص تتدار أحك تتام إع تتدام خح تتط
وتقدي تعويو مناسب عند إصدار أحكام خحط (بلجيكا)؛
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 199-1٧6تعزي تتز بح تتاع الع تتدل م تتن أج تتل تف تتادي الحكت ت بعقوب تتة اإلع تتدام عل تتى
األش تتخاص ال تتذين ي تتدانون خح تتط وإع تتادة النظ تتر تتي اس تتتخدام أس تتاليب تتس تتحب تتي
معاناة باسية عند تنفيذ ذر العقوبة (جملورية الكونغو الديمقراطية)؛
 200-1٧6تعزيتتز ال تتمانات الراميتتة إلتتى منتتا الحك ت بعقوبتتة اإلعتتدام خح تطا ث ت
تنفيذ ا خحطا وال ب مان أمور منلا تتو ير التمثيتل القتانوني الفعتال للمت لدعى علتيل
تتي ب تتايا يحكت ت يل تتا بعقوب تتة اإلع تتدام بم تتا تتي الت ت تتي مرحل تتة م تتا بع تتد اإلدان تتة
(بولندا)؛
 201-1٧6مواصتتلة الجلتتود المحذولتتة متتن أجتتل إح تراز تقتتدم نحتتو إلغتتاء عقوبتتة
اإلعت تتدام است تتتنادا إلت تتى است تتتعراض وزارة العت تتدل للحريقت تتة التت تتي تححت تتق بلت تتا ت تتي الحلت تتد
(بلغاريا)؛
 202-1٧6التتزام الشتتفا ية التامتتة بشتتطن توليفتتة األدويتتة المستتتخدمة تتي عمليتتات
اإلعدام عن طريق الحقن ( رنسا)؛
 203-1٧6وضتتا حتتد للممارستتات غيتتر القانونيتتة التتتي تنتل ت حقتتوق اإلنستتان
بما ي ال عمليات اإلعدام ختارط نحتاق الق تاء واالحتجتاز التعستفي وإغتالق أيتة
مراكز لالحتجاز التعسفي (مار)؛
 204-1٧6اتخاا تدابير بانونية وإدارية لمعالجتة عمليتات بتتل المتدنيين علتى يتد
الق تتوات العس تتكرية للوالي تتات المتح تتدة أثن تتاء وبع تتد غ تتزو أ غانس تتتان والعت تراق بتق تتدي
الجناة إلى العدالة وإنااف ال حايا (جملورية كوريا الشعحية الديمقراطية)؛
 205-1٧6التوب تتف ع تتن عملي تتات القت تتل خ تتارط نح تتاق الق تتاء مث تتل ال ت تربات
بالحتتائرات غيتتر المط ولتتة وكفالتتة المستتاءلة عتتن الخستتائر تتي أروا المتتدنيين الناجمتتة
عن عمليات مكا حة اإلر ان التي تتجاوز الحدود اإلبليمية (ماليزيا)؛
 206-1٧6وبتتف أعمتتال القتتتل ختتارط نحتتاق الق تتاء لمتتواطني الواليتتات المتحتتدة
األمريكيتتة واألجانتتب بمتتا تتي الت تلت التتتي ترتكتتب باستتتخدام الحتتائرات الموجلتتة
عن بعد (االتحاد الروسي)؛
 20٧-1٧6استتتخدام الحتتائرات المستتلحة غيتتر المط ولتتة بمتتا يتماشتتى متتا التتنظ
القانوني تتة الدولي تتة القائم تتة ود تتا تعوي تتات إل تتى جمي تتا ال تتحايا األبري تتاء دون تميي تتز
(باكستان)؛
 208-1٧6التحقي ت تتق م ت تتا مرتكح ت تتي عملي ت تتات القتت تتل االنتقائي ت تتة بالح ت تتائرات غي ت تتر
المط ولة ومقاضاتل أمتام المحتاك و تي عمليتات أودت بتطروا متدنيين أبريتاء ختارط
الواليات المتحدة (إكوادور)؛
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 209-1٧6معابحة المسدولين عن التعتذيب وعتن عمليتات القتتل بالحتائرات غيتر
المط ولة وعن استخدام القوة المميتتة ضتد األمتريكيين المنحتدرين متن أصتل أ ريقتي
وتعويو ال حايا (جملورية نزويال الحوليفارية)؛
 210-1٧6تعزيز ضمانات الحماية متن التعتذيب تي جميتا مرا تق االحتجتاز تي
أي إبل تتي يخ تتا لواليتل تتا الق تتائية وض تتمان إجت تراء تحقيق تتات مالئم تتة وش تتفا ة تتي
جميتتا ادعتتاءات التعتتذيب وستتوء المعاملتتة ومقاضتتاة األ تراد المستتدولين عنلتتا بمتتا تتي
الت ت االدع تتاءات الموثق تتة تتي الم تتوجز العلن تتي لمجل تتس الش تتيوا ع تتن أنش تتحة وكال تتة
المخ ت تتابرات المركزي ت تتة ال ت تتذي نش ت تتر ع ت تتام  2014وإنا ت تتاف ال ت تتحايا (الجملوري ت تتة
التشيكية)؛
 211-1٧6ستتن تش تريعات شتتاملة تحظتتر جميتتا أشتتكال التعتتذيب واتختتاا تتتدابير
لمنتتا جمي تتا أ ع تتال التع تتذيب تتي المن تتاطق الوابع تتة خ تتارط اإلبل تتي ال تتوطني الخاض تتعة
لسيحرتلا الفعلية (النمسا)؛
 212-1٧6وب ت تتف أ ع ت تتال التع ت تتذيب م ت تتن جان ت تتب مس ت تتدولي حكوم ت تتة الوالي ت تتات
المتح تتدة ل تتيس قت ت تتي اإلبل تتي الخاض تتا لس تتيادتلا وإنم تتا أي ت تا تتوق األراض تتي
األجنحية (ملديف)؛
213-1٧6

منا التعذيب وسوء المعاملة ي أماكن االحتجاز (أاربيجان)؛

 214-1٧6منتتا استتتمرار وحشتتية الشتترطة واستتتخدام المتتونفين المكلفتتين ب نفتتاا
القوانين المفرة للقوة وكذا تحليل أسحابلما العملية والق اء عليلا (أاربيجان)؛
 215-1٧6اتخت تتاا تت تتدابير شت تتاملة للتات تتدي الست تتتخدام الشت تترطة المفت تترة للقت تتوة
وضمان التحقيق ي جميا ذر األ عال ومالحقة مرتكحيلا ب ائيا (بلغاريا)؛
 216-1٧6اتختاا المزيتد متن الخحتتوات متن أجتل وضتتا حتد لالستتخدام المفتترة
للقوة ي أعمال الشرطة ي جميا الواليات الق ائية (كندا)؛
 21٧-1٧6احتت ترام الحظ تتر المحل تتق للتع تتذيب واتخ تتاا ت تتدابير م تتن أج تتل ض تتمان
معابحة جميا الجناة (كوستاريكا)؛
 218-1٧6ضمان إجراء تحقيقتات مستتقلة وموضتوعية تي جميتا ب تايا تعستف
الشت تترطة بمت تتا ت تتي ال ت ت ج ت ترائ القتت تتل العمت تتد والتعت تتذيب واالحتجت تتاز التعست تتفي
واستخدام المعدات العسكرية واالستيالء على الممتلكات (االتحاد الروسي)؛
 219-1٧6تعزيتتز تتتدابير ا الراميتتة إلتتى التاتتدي لوحشتتية الشتترطة و ق ت ا للمعتتايير
الدولية القائمة التي تنظ استخدام القوة (تايلند)؛
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 220-1٧6اتختتاا تتتدابير ملموستتة للق تتاء علتتى معيتتار العناتتر تتي التتنل التتذي
يتحع تتا المونف تتون المكلف تتون ب نف تتاا الق تتوانين ولمكا ح تتة اس تتتخدام تتدالء الم تتونفين
المفرة للقوة (أنغوال)؛
 221-1٧6اعتمتتاد التتتدابير القانونيتتة واإلداريتتة الالزمتتة إلج تراء التحقيقتتات عليتتا
تتي ح تتاالت الممارس تتات التمييزي تتة للش تترطة واس تتتخدام ب تتوات األم تتن المف تترة للق تتوة
ومعابحة المسدولين عنلا إلى جانب تنظي حمالت توعية (األرجنتين)؛
 222-1٧6مواصتلة المشتاورات والتحقيقتتات وبترام اإلصتال الجاريتتة متن أجتتل
الق ت تتاء علت تتى التمييت تتز العنات تتري واالست تتتخدام المفت تترة للقت تتوة ت تتي أعمت تتال الشت تترطة
(أستراليا)؛
 223-1٧6تنفيتتذ التتتدابير الالزمتتة لوضتتا حتتد لالستتتخدام غيتتر المتناستتب للقتتوة
ضد األ راد واحترام الحق ي االحتجاط السلمي (تركيا)؛
 224-1٧6ضتتمان تتتدريب متواصتتل تتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان لفائتتدة المتتونفين
المكلفتتين ب نفتتاا القتتوانين متتن أجتتل الحتتد متتن أعمتتال القتتتل والوحشتتية واالستتتخدام
المفت تترة للقت تتوة التت تتي تست تتتلدف األبليت تتات العربيت تتة واإلثنيت تتة وال ست تتيما األم ت تريكيين
المنحدرين من أصل أ ريقي (جملورية الكونغو الديمقراطية)؛
 225-1٧6مواصتتلة التحقيتتق بحتتزم تتي حتتاالت انتلاكتتات حقتتوق اإلنستتان التتتي
يتتزع أن الشتترطة ارتكحتلتتا متتدخرا ضتتد أمتريكيين منحتتدرين متتن أصتتل أ ريقتتي والستتعي
إلتى تحستين العالبتات والثقتة بتين أجلتزة إنفتاا القتانون تي الواليتات المتحتدة وجميتا
المجتمعات المحلية ي جميا أنحاء الواليات المتحدة (أيرلندا)؛
 226-1٧6معابحة مرتكحي االعتداءات واألعمتال الوحشتية للشترطة و تي أ عتال
تثيت تتر الجت تتزع بشت تتكل متزايت تتد وتشت تتكل أدلت تتة دامغت تتة علت تتى تزايت تتد العنا ت ترية والتمييت تتز
العناري وال سيما ضد األمتريكيين المنحتدرين متن أصتل أ ريقتي والالتينيتين والنستاء
(كوبا)؛
 22٧-1٧6اتختتاا التتتدابير المناستتحة للق تتاء علتتى االستتتخدام المفتترة للقتتوة متتن
جان ت تتب الم ت تتونفين المكلف ت تتين ب نف ت تتاا الق ت تتوانيني ونش ت تتير إل ت تتى ب ت تتية بت ت تتل الم ت تتواطن
الكازاخست تتتاني كيريت تتل دينيت تتاكين علت تتى يت تتد أحت تتد أ ت تراد شت تترطة الواليت تتات المتحت تتدة
عام  2011ي والية رجينيا (كازاخستان)؛
 228-1٧6اتخ تتاا ت تتدابير إض تتا ية للتا تتدي لقث تتر غي تتر المتناس تتب للعن تتف عل تتى
الفقراء واألبليات والملاجرات (بوتسوانا)؛
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 229-1٧6التحقيتتق تتي حتتاالت و يتتات الملتتاجرين علتتى يتتد الجمتتارل ودوريتتات
الحتتدود وال ستتيما تل ت الت تي توجتتد يلتتا عالمتتات علتتى االستتتخدام المفتترة للقتتوة
وضمان المساءلة وصرف التعويو المناسب ألسر ال حايا (المكسي )؛
 230-1٧6اعتماد تشريعات توسا نحتاق التحقتق متن الخلفيتات الشخاتية يمتا
يتعلق بجميا عمليات ابتناء أسلحة نارية (إكوادور)؛
231-1٧6

الق اء على العنف المسلأ (أاربيجان)؛

 232-1٧6اتختتاا التتتدابير الالزمتتة للحتتد متتن العنتتف المستتلأ استشتتعارا للقلتتق
إزاء العتتدد الكحيتتر متتن الو يتتات واإلصتتابات اات الاتتلة باألستتلحة الناريتتة و تتو متتا
يدثر بشكل غير متناسب على أ راد األبليات العربية واإلثنية (آيسلندا)؛
 233-1٧6النظتتر تتي اعتمتتاد تش تريعات ترم تي إلتتى تعزيتتز التحقتتق متتن ستتجالت
جميتتا عمليتتات نقتتل األستتلحة الناريتتة وتنقتتيأ القتتوانين التتتي تتتنب علتتى التتد اع عتتن
النفس دون بيود (بيرو)؛
 234-1٧6وضت تتا حت تتد للحك ت ت بالست تتجن مت تتدى الحيت تتاة دون إمكانيت تتة اإل ت تراط
المشروة على الجتانحين التذين كانت أعمتار دون ستن الثامنتة عشترة عنتد ارتكتان
الجريمة بارف النظر عن طحيعة ذر الجريمة (النمسا)؛
 235-1٧6إلغاء عقوبة الستجن متدى الحيتاة دون إمكانيتة اإل تراط المشتروة تي
الجرائ غير العنيفة (بنن)؛
236-1٧6
(اليابان)؛

اتختتاا المزيتتد متتن الخحتتوات لتحستتين األوضتتاع الرا نتتة تتي ستتجونلا

 23٧-1٧6ض تتمان اإلنف تتاا المتس تتق لنخح تتار القنا تتلي عل تتى جمي تتا مس تتتويات
الحكومة ودع سن التشريعات اات الاتلة عتن طريتق الكتونغرس (المملكتة المتحتدة
لحريحانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 238-1٧6اتخ تتاا المزي تتد م تتن الخح تتوات التشت تريعية للو تتاء باإلخح تتار القنا تتلي
وااللتزامتتات المتاتتلة بالوصتتول بموجتتب اتفابيتتة يينتتا للعالبتتات القناتتلية عتتن طريتتق
تكثيف ما يحذل سلفا متن جلتود امتة نحتو تحقيتق تذا اللتدف علتى النحتو المشتار
إليا ي الفقرتين  72و 73من التقرير الوطني (اليونان)؛
239-1٧6
(السودان)؛
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 240-1٧6العمتل وبتذل كتل متتا تي وستعلا متن أجتتل إغتالق مر تق االحتجتاز تتي
غوانتانامو (ليحيا)؛
 241-1٧6اإلغ تتالق الف تتوري لس تتجن غوانتانت تتامو والك تتف ع تتن االحتج تتاز غيت تتر
القتتانوني للمشتتتحا تتي ارتكتتابل أعمتتاال إر ابيتتة تتي بواعتتد ا العستتكرية تتي الختتارط
(االتحاد الروسي)؛
242-1٧6

اإلغالق الفوري لمر ق االحتجاز ي غوانتانامو (ملديف)؛

 243-1٧6إغتتالق ستتجن غوانتانتتامو وإطتتالق س ترا جميتتا المحتج تزين التتذين ال
يزال تتون ي تتا إال إاا وجلت ت إل تتيل تلت ت وج تترت مح تتاكمتل دون مزي تتد م تتن الت تتطخير
(آيسلندا)؛
244-1٧6
الحوليفارية)؛

إغ ت تتالق غوانتان ت تتامو ومراك ت تتز االحتج ت تتاز الست ت ترية (جملوري ت تتة ن ت تتزويال

 245-1٧6إغ تتالق مرك تتز االحتج تتاز الموج تتود تتي خل تتي غوانتان تتامو تتي أب تترن
وب ممكن ووضا حد الحتجاز األشخاص التذين يعتحترون مقتاتلين أعتداء إلتى أجتل
غير مسمى ( رنسا)؛
 246-1٧6مواصتلة إحتراز تقتتدم تي الو تتاء بالتزاملتتا بت غالق مر تتق االحتجتتاز تتي
غوانتان ت تتامو والتقي ت تتد بحظ ت تتر التع ت تتذيب والمعامل ت تتة الالإنس ت تتانية لجمي ت تتا األ ت ت تراد ر ت تتن
االحتجاز (ماليزيا)؛
 24٧-1٧6الكشف الكامل عتن االعتتداء بالتعتذيب متن جانتب وكالتة مخابراتلتا
وضتتمان مستتاءلة األشتتخاص المستتدولين والموا قتتة علتتى زيتتارة المقتترر الختتاص المعنتتي
بمس تتطلة التع تتذيب وغي تترر م تتن ض تترون المعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية أو
الملينة دون بيود إلى مرا ق غوانتانامو (الاين)؛
 248-1٧6االنخت ت تراة با ت تتورة أكح ت تتر ت تتي المعرك ت تتة المش ت تتتركة م ت تتن أج ت تتل حظ ت تتر
التع تتذيب وض تتمان المس تتاءلة وتع تتويو ال تتحايا وتمك تتين المق تترر الخ تتاص المعن تتي
بمس تتطلة التع تتذيب وغي تترر م تتن ض تترون المعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية أو
الملينت تتة مت تتن زيت تتارة كت تتل جت تتزء مت تتن مر ت تتق االحتجت تتاز ت تتي خلت تتي غوانتانت تتامو وإج ت تراء
استعراضات غير خاضعة للمرابحة (ألمانيا)؛
 249-1٧6اتخ ت تتاا الت ت تتدابير المناس ت تتحة ل ت تتمان وب ت تتف عمت تتل س ت تتجن غوانتان ت تتامو
العسكري بشكل نلائي (إسحانيا)؛
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 250-1٧6وضتتا حتتد لحتتاالت االحتجتتاز غيتتر القتتانوني تتي خلتتي غوانتانتتامو أو
تقدي المحتجزين إلى المحاكمة على الفور (باكستان)؛
251-1٧6

وضا حد لممارسة االحتجاز السري (أاربيجان)؛

 252-1٧6وب تتف احتجت تتاز األس تتر واألطفت تتال الملت تتاجرين والححت ت عت تتن بت تتدائل
لالحتجاز ووضا حد للجوء إلى االحتجاز بغرض الردع (السويد)؛
253-1٧6
(الحرازيل)؛

النظ تتر تتي إيج تتاد ب تتدائل الحتج تتاز المل تتاجرين وال س تتيما األطف تتال

 254-1٧6معاملة األطفال الملاجرين المحتجزين بمتا يجتب متن احتترام لحقتوق
اإلنسان والعمل ما الحلدان المجاورة علتى التاتدي لتحتديات تلريتب الملتاجرين متن
أجل إنلاء االتجار بالحشر (تايلند)؛
 255-1٧6تشجيا اإلجراءات الرامية إلتى الق تاء علتى العنتف الجنستي والعنتف
المنزلي (إسرائيل)؛
 256-1٧6ضتتمان الحتتق تتي اللج توء إلتتى الق تتاء و تتي ستتحل االنتاتتاف الفعالتتة
لجمي تتا نس تتاء الش تتعون األصت تتلية الالئ تتي وبع تتن ضتتتحايا العن تتف (جملوري تتة مقت تتدونيا
اليوغوسال ية سابقا)؛
 25٧-1٧6مواص تتلة إي تتالء اال تم تتام للعن تتف ض تتد نس تتاء الش تتعون األص تتلية ع تتن
طريق كفالة التحقيق ي جميا الحالغتات المتعلقتة بتالعنف وال ستيما العنتف الجنستي
واالغتاتتان ال تتذي يحتتال نستتاء الشتتعون األص تتلية تحقيقتتا وا ي تتا متتا التركي تتز عل تتى
إنلاء اإل الت من العقان وتقدي مرتكحي ذر الجرائ أمام الق اء ( نلندا)؛
 258-1٧6م ت تتاعفة الجل ت تود الراميت تتة إلت تتى منت تتا العنت تتف الجنست تتي ت تتي القت تتوات
المسلحة وكفالة المتابعة الق ائية الفعالة للجناة وإنااف ال حايا (سلو ينيا)؛
 259-1٧6وضتتا حتتد لجميتتا أشتتكال الوجتتود العستتكري للواليتتات المتحتتدة تتي
األبالي األجنحية و و جود يشتكل الستحب الجتذري النتلاكتات حقتوق اإلنستان بمتا
ي ال القتل واالغتاان (جملورية كوريا الشعحية الديمقراطية)؛
 260-1٧6إجت تراء تحقيق تتات محاي تتدة وموض تتوعية تتي جمي تتا ح تتاالت المعامل تتة
القاستتية لقطفتتال المتحنتتين متتن أجتتل الق تتاء علتتى اإل تتالت متتن العقتتان علتتى تتذر
الجرائ (االتحاد الروسي)؛
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 261-1٧6إلغتتاء استتتثناء الزراعتتة متتن بتتانون معتتايير العمتتل المناتتفة و تتو متتا متتن
شتتطنا أن ير تتا ستتن استتتئجار األطفتتال للعمتتل تتي الحاتتاد واألعمتتال الخحيتترة متتا
الحرص على التمييز بين صاحب المزرعة واألطفال عمال المزارع (بلجيكا)؛
 262-1٧6إلغ تتاء التع تتديل المتعل تتق ب تتالرق ال تتذي يس تتتلدف الع تتاملين ال تتزراعيين
وال سيما النساء واألطفال (جملورية نزويال الحوليفارية)؛
 263-1٧6ضت تتمان الحمايت تتة مت تتن االست تتتغالل والعمت تتل القست تتري لجميت تتا ئت تتات
العمال بمن يل عمال المزارع وعمال الخدمة المنزلية متن ختالل تتدابير متن بحيتل
مراجعة أنظمة العمل المناسحة (كندا)؛
 264-1٧6تكييتتف إطار تتا المعيتتاري للتطكتتد متتن أن جميتتا ئتتات العمتتال تتمتتتا
بالحماية من االستغالل والعمل القسري (الجزائر)؛
 265-1٧6حظ تتر العق تتان الح تتدني لقطف تتال تتي جمي تتا األم تتاكن بم تتا تتي الت ت
المنتتزل والمتتدارس والتطكتتد متتن أن الواليتتات المتحتتدة تشتتجا أشتتكال التطديتتب غيتتر
العنيفة كحدائل عن العقوبة الحدنية (ليختنشتاين)؛
 266-1٧6إعحاء األولية لتنفيذ خحة عمل مكا حتة بيتا األطفتال وبغتاء األطفتال
(ترينيداد وتوباغو)؛
 26٧-1٧6ر تتا الحت تتد األدنت تتى لس تتن التجنيت تتد الحت تتوعي تتي القت تتوات المست تتلحة
إل تتى  18عامت ت ا والتجت تري الات تريأ النتل تتال أحك تتام الحروتوك تتول االختي تتاري التفابي تتة
حقوق الحفل بشطن اشترال األطفال ي المنازعات المسلحة (أوروغواي)؛
268-1٧6

مواصلة مكا حة جرائ االتجار بالحشر (لحنان)؛

269-1٧6

مواصلة تعزيز الجلود الرامية إلى مكا حة االتجار بالحشر (أرمينيا)؛

 2٧0-1٧6الزي تتادة تتي الم تتوارد المخاا تتة لحت ترام التوعي تتة بمكا ح تتة االتج تتار
بالحش تتر تتي جمي تتا أنح تتاء الحل تتد بم تتا تتي الت ت الت تتدريب تتي مج تتال إنف تتاا الق تتانون
(الحرتغال)؛
 2٧1-1٧6تنفيتتذ خحتتة العمتتل االستتتراتيجية بشتتطن االتجتتار بالحشتتر وكتتذل تعزيتتز
الخدمات لفائدة ضحايا االتجار (السودان)؛
 2٧2-1٧6أن تنشئ حسب االبت تاء الختدمات المتخااتة الالزمتة لقطفتال
والنساء ضحايا االتجار أو الذين يحاعون ألغراض االستغالل الجنسي (كندا)؛
 2٧3-1٧6التات ت تتدي لالتجت ت تتار باألشت ت تتخاص وال ست ت تتيما االست ت تتتغالل الجنست ت تتي
لقطفال الذي ينج عن ذا االتجار (ملديف)؛
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 2٧4-1٧6وضت تتا است تتتراتيجية وطنيت تتة إلعت تتادة إدمت تتاط الست تتجناء الست تتابقين ومنت تتا
معاودة اإلجرام (المغرن)؛
 2٧5-1٧6تس تريا عمليتتة اعتمتتاد بتتانون إصتتال العقوبتتات التتدنيا اإللزاميتتة التتتي
بدأت بمحادرة ‘التعامل الذكي ما الجريمة‘ (( )Smart on Crimeنيجيريا)؛
 2٧6-1٧6إج تراء دراستتات متعمقتتة للستتحل التتتي تتتدثر بلتتا المستتائل اات الاتتلة
بالعرق على إنفاا القانون وإبامة العدل (غانا)؛
 2٧٧-1٧6إج تراء دراستتات متعمقتتة للستتحل التتتي تتتدثر بلتتا المستتائل اات الاتتلة
بت تتالعرق علت تتى إنفت تتاا القت تتانون وإبامت تتة العت تتدل علت تتى المست تتتويين االتحت تتادي والت تتوالئي
(بولندا)؛
 2٧8-1٧6إنشتتاء لجنتتة مستتتقلة برئاستتة المتتدعي العتتام الختتاص للمستتاعدة علتتى
تحديد الجرائ التي يرتكحلا أ تراد أو مجموعتات ألستحان عناترية وإيتداعل الستجن
(ليحيا)؛
 2٧9-1٧6االمتثتال لمحتادل التعتتاون التدولي المناتوص عليلتتا تي بترار الجمعيتتة
العامتتة ( 3074د )28-يمتتا يتعلتتق بتستتلي األ تراد المتلمتتين بارتكتتان ج ترائ ضتتد
اإلنستتانية وتستتلي حكتتام بوليفيتتا الستتابقين المتلمتتين بانونتتا متتن أجتتل محتتاكمتل تتي
بلد األصلي (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 280-1٧6تست تتلي لت تتويس بوست تتادا كت تتاريليس وغيت تترر مت تتن اإلر ت تتابيين المحلت تتوبين
لجملورية نزويال الحوليفارية (جملورية نزويال الحوليفارية)؛
 281-1٧6التحقيتتق بحريقتتة شتتفا ة تتي جميتتا حتتاالت انتلاكتتات حقتتوق اإلنستتان
ي حق المحتجين (االتحاد الروسي)؛
 282-1٧6المالحقتتة الق تتائية لجميتتا عمتتالء وكالتتة المختتابرات المركزيتتة التتذين
حملت تتتل المست تتدولية اللجنت تتة المختت تتارة لمجلت تتس شت تتيوا الواليت تتات المتحت تتدة المعنيت تتة
َّ
بالمخابرات (باكستان)؛
 283-1٧6الستتما لليئتتة مستتتقلة بتتالتحقيق تتي ادعتتاءات التعتتذيب ووضتتا حتتد
إل الت الجناة من العقان (سويسرا)؛
284-1٧6

مقاضاة ومعابحة المسدولين عن التعذيب (كوبا)؛

 285-1٧6التحقي ت تتق ت تتي جت ت ترائ التع ت تتذيب الت ت تتي ارتكحتل ت تتا وكال ت تتة المخ ت تتابرات
المركزيتتة والتتتي أثتتارت الستتخ واإلدانتتة تتي أوستتاة الشتتعب والكشتتف عتتن جميتتا
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المعلومتتات والستتما للمجتمتتا التتدولي بت جراء تحقيقتتات تتي تتذا الاتتدد (جملوريتتة
كوريا الشعحية الديمقراطية)؛
 286-1٧6العم تتل با تتورة أكح تتر عل تتى ض تتمان حا تتول جمي تتا ض تتحايا التع تتذيب
وستتوء المعاملتتة  -ستتواء كتتانوا ر تتن االحتجتتاز لتتدى الواليتتات المتحتتدة أم ال  -علتتى
جحر ال رر وعلى حق واجتب النفتاا تي الحاتول علتى تعتويو عتادل وكتاف وكتذل
إع تتادة التط ي تتل عل تتى أكم تتل وج تتا ممك تتن بم تتا تتي الت ت تق تتدي المس تتاعدة الححي تتة
والنفسية (الدانمرل)؛
 28٧-1٧6التحقيتتق تتي االستتتخدام المفتترة للقتتوة متتن جانتتب الشتترطة ومقاضتتاة
المسدولين عنا وال بغية وضا حد للذر الممارسات (مار)؛
 288-1٧6التحقي تتق تتي ادعتتتاءات التع تتذيب وعملي تتات اإلعت تتدام خ تتارط نحت تتاق
الق تتاء وغير تتا متتن انتلاكتتات حقتتوق اإلنستتان المرتكحتتة تتي غوانتانتتامو وأبتتو غريتتب
وبواعد باغرام وناما وبلد ث إغالبلا (جملورية إيران اإلسالمية)؛
 289-1٧6تحس تتين إمكاني تتة اللج تتوء إل تتى الق تتاء بم تتا تتي الت ت اإلج ت تراءات
القانوني تتة الواجح تتة وجح تتر ال تترر ل تتحايا العن تتف الجنس تتي تتي الق تتوات المس تتلحة؛
وسيشت تتمل ت تتذا الت تتتخلب مت تتن ب ت ترار التسلست تتل القيت تتادي بشت تتطن المقاضت تتاة أو عت تتدم
المقاضاة ي حاالت ادعاء التعرض لالعتداء (الدانمرل)؛
 290-1٧6اتختتاا تتتدابير بانونيتتة وإداريتتة للتحقيتتق تتي انتلاكتتات حقتتوق اإلنستتان
ختالل العمليتات الدوليتة التتي يشتارل يلتا أ تراد القتوات المستلحة وجلتات حكوميتتة
أخرى ومعابحة مرتكحيلا (األرجنتين)؛
 291-1٧6ض ت تتمان أن يت ت تتولى نظ ت تتام ب ت تتاء األح ت تتدا التعام ت تتل م ت تتا الش ت تتحان
المخت تتالفين للقت تتانون وأن تتت تتا لل ت ت إمكانيت تتة الوصت تتول إلت تتى المست تتاعدة االستشت تتارية
القانونية المجانية (جملورية مولدو ا)؛
 292-1٧6ضتتمان تتتولي نظتتام ب تتاء األحتتدا التعامتتل متتا األطفتتال دون ستتن
الثامنة عشرة ي جميا الظروف (سلو ينيا)؛
293-1٧6

احترم الحق ي الخاوصية وحمايتا باورة كاملة (أاربيجان)؛

 294-1٧6اتختتاا تتتدابير ضتتد التتتدخالت التعستتفية أو غيتتر القانونيتتة تتي الحيتتاة
الخاصة والمراسالت (كوستاريكا)؛
 295-1٧6اتخ تتاا خح تتوات مالئم تتة و عال تتة ل تتمان ع تتدم الحا تتول عل تتى تتذر
الحيانات بشكل تعسفي وغير بانوني (كينيا)؛
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 296-1٧6مراجعتتة بوانينلتتا وسياستتاتلا الوطنيتتة متتن أجتتل ضتتمان اتستتاق جميتتا
أشتتكال مرابحتتة االتاتتاالت الربميتتة متتا التزاماتلتتا الدوليتتة تتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان
وكفالة إجراء ال استتنادا إلتى إطتار بتانوني متتا لعامتة النتاس وواضتأ ودبيتق وشتامل
وغير تمييزي (ليختنشتاين)؛
 29٧-1٧6تت تتو ير ضت تتمانات بانونيت تتة وإجرائيت تتة عالت تتة لمكا حت تتة جمت تتا األجلت تتزة
األمنيتة للمعلومتات الشخاتتية واستتخداملا إيا تا بمتتا تي الت تي الختارط (االتحتتاد
الروسي)؛
 298-1٧6اتخاا جميا التدابير الالزمة ل تمان ربابتة مستتقلة و عالتة متن جانتب
جميتا تروع الحكومتة لعمليتات المرابحتة التتتي تقتوم بلتا وكالتة األمتن التوطني يمتتا وراء
الحح تتار وال س تتيما تلت ت الت تتي تنف تتذ تتي إط تتار األم تتر التنفي تتذي  12333وض تتمان
الوصتتول إلتتى ستتحل االنتاتتاف الق تتائية وغيتتر الق تتائية الفعالتتة لمتتن انتلك ت أنشتتحة
المرابحة التي تمارسلا الواليات المتحدة حقل ي الخاوصية (سويسرا)؛
 299-1٧6ضت تتمان امتثت تتال جميت تتا سياست تتات وتت تتدابير المرابحت تتة للقت تتانون الت تتدولي
لحقوق اإلنستان وال ستيما الحتق تي الخاوصتية بغتو النظتر عتن جنستية أو مكتان
المت ررين بما ي ال من خالل وضا ضمانات عالة من االنتلاكات (الحرازيل)؛
 300-1٧6وبف التجسس على االتااالت والحيانات الخاصتة للنتاس تي العتال
(جملورية نزويال الحوليفارية)؛
 301-1٧6وبف أنشحة المرابحة الواستعة النحتاق داختل إبليملتا وخارجتا لتجنتب
انتلال حق مواطنيلا ومواطني الحلدان األخرى ي الخاوصية (الاين)؛
 302-1٧6تعلي تتق اعتت تراض االتا تتاالت واالحتف تتام بل تتا واس تتتخداملا بم تتا تتي
ال ت المرابحتتة واالعت تراض التتذي يتجتتاوز الحتتدود اإلبليميتتة ونحتتاق عمليتتات المرابحتتة
التي تستتلدف متواطني بلتدان أخترى ومدسستاتلا وممثليلتا و تو متا ينتلت الحتق تي
الخاوصتتية والقتتوانين الدوليتتة ومحتتدأ ستتيادة التتدول المعتتترف بلتتا تتي ميثتتاق األم ت
المتحدة (كوبا)؛
 303-1٧6احترام التزاماتلا الدولية ي مجال حقوق اإلنستان يمتا يتعلتق بتالحق
تتي الخاوصتتية عنتتدما تعتتترض االتاتتاالت الربميتتة لقشتتخاص أو تُجمتتا الحيانتتات
الشخات تتية أو عنت تتدما تحلت تتب اإل ات تتا عت تتن الحيانت تتات الشخات تتية مت تتن أط ت تراف ثالثت تتة
(ألمانيا)؛
 304-1٧6تعزيز الربابة الق ائية والتشتريعية المستتقلة علتى المستتوى االتحتادي
ألنشتتحة المرابحتتة التتتي تحتتال جميتتا االتاتتاالت الربميتتة بلتتدف ضتتمان مراعتتاة الحتتق
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ي الخاوصية مراعاة تامتة وال ستيما يمتا يتعلتق بتاأل راد الموجتودين ختارط الحتدود
اإلبليمية للواليات المتحدة ( نغاريا)؛
 305-1٧6احتت ترام ح تتق األ ت تراد خ تتارط الوالي تتات المتح تتدة تتي الخاوص تتية تتي
إطار االتااالت والحيانات الربمية (باكستان)؛
 306-1٧6تع تتديل نظ تتام طل تتب التطش تتيرة ب زال تتة أي تتة متحلح تتات تنتلت ت الح تتق تتي
الخاوصية (مار)؛
30٧-1٧6
األ راد (تركيا)؛

تحسين األساس القانوني التذي متن شتطنا أن يكفتل احتترام خاوصتية

 308-1٧6التت تزام حماي تتة ثابت تتة وبوي تتة للحري تتة الديني تتة بم تتا تتي الت ت الخح تتان
التتديني واالستتتنكاف ال تتميري وتف ال ت احراء واأل عتتال الدينيتتة يمتتا يتعلتتق بالمستتائل
االجتماعية (الكرسي الرسولي)؛
 309-1٧6ضتتمان حتتق جميتتا المقيمتتين تتي الحلتتد تتي الستتكن الالئتتق والغتتذاء
والاحة والتعلتي بلتدف الحتد متن الفقتر التذي يحتال  48مليتون شتخب تي الحلتد
(كوبا)؛
 310-1٧6تعديل القوانين التي تجرم التشرد والتي ال تتفتق متا الاتكول الدوليتة
لحقوق اإلنسان (مار)؛
 311-1٧6مواصتتلة الجلتتود الراميتة إلتتى إعمتتال حتتق اإلنستتان تتي الميتتار المطمونتتة
والاتترف الاتتحي وكفالتتة تتذا الحتتق متتن حقتتوق اإلنستتان دون تمييتتز أل قتتر بحاعتتات
السكان بما يلا الشعون األصلية والملاجرون (إسحانيا)؛
 312-1٧6ض تتمان إعم تتال ح تتق اإلنس تتان تتي الحا تتول عل تتى المي تتار وخ تتدمات
الات تترف الات تتحي و ق ت تا لق ت ترار الجمعيت تتة العامت تتة ( 292/64دولت تتة بوليفيت تتا المتعت تتددة
القوميات)؛
 313-1٧6بمتتوازاة االعت تراف بالتتتدابير االبتاتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة تعزيتتز
الجل تتود المحذول تتة تتي س تتحيل كفال تتة المس تتاواة تتي الحا تتول عل تتى الرعاي تتة الا تتحية
والخدمات االجتماعية (جنون أ ريقيا)؛
 314-1٧6مواصت تلة الجل تتود المحذول تتة يم تتا يتعل تتق بالحا تتول عل تتى الح تتق تتي
الاحة (إسحانيا)؛
 315-1٧6تعزي ت تتز ت ت تتدابير دعت ت ت وص ت تتول الفئ ت تتات ال ت تتعيفة م ت تتن الس ت تتكان إل ت تتى
الخدمات العامة واالجتماعية والاحية (كوت ديفوار)؛
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 316-1٧6ضتتمان المستتاواة تتي الحاتتول علتتى ختتدمات اات جتتودة تتي مجتتال
صحة األم وغير ا من الخدمات كجزء ال يتجزأ من إعمال حقوق المرأة ( نلندا)؛
 31٧-1٧6مواصتتلة الجلتتود المحذولتتة تتي تتذا االتجتتار اإليجتتابي بلتتدف تعزيتتز
ب ترام الرعايتتة الاتتحية الوطنيتتة حتتتى تكتتون الرعايتتة الاتتحية ميستتورا وصتتوللا لجميتتا
أ راد المجتما ومتاحة وبطسعار معقولة (صربيا)؛
 318-1٧6إزال تتة القي تتود الش تتاملة المفروض تتة عل تتى اإلجل تتاض تتي المس تتاعدات
الخارجي تتة للوالي تتات المتح تتدة م تتن أج تتل الس تتما باس تتتخدام تتذر المس تتاعدات تتي
اإلجل تتاض احم تتن تتي ح تتاالت االغتا تتان والخح تتر عل تتى الحي تتاة أو الا تتحة وزن تتا
المحارم ي الحلدان التي يكون يلا اإلجلاض بانونيا (النروي )؛
 319-1٧6مواصتتلة تعزيتتز الحتتق تتي التعلتتي بمتتا تتي ال ت كفالتتة المستتاواة تتي
الحاول على التعلي للفئات ال عيفة (أرمينيا)؛
320-1٧6
(ملديف)؛

اتخ ت تتاا خح ت تتوات عملي ت تتة إلدراط الح ت تتق ت تتي التعل ت تتي ت تتي الدس ت تتتور

 321-1٧6ضت تتمان التمتت تتا بحقت تتوق اإلنست تتان لقبليت تتات والفئت تتات ال ت تتعيفة ت تتي
الحلد بما ي ال الشعون األصلية والملاجرون (نيكاراغوا)؛
 322-1٧6التنفيذ التام إلعالن األمت المتحتدة بشتطن حقتوق الشتعون األصتلية
وإزالة الحواجز القانونية التمييزية (مار)؛
 323-1٧6تنفيتتذ إعتتالن األم ت المتحتتدة بشتتطن حقتتوق الشتتعون األصتتلية (دولتتة
بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 324-1٧6التشتتاور بشتتكل منتتتظ متتا الشتتعون األصتتلية بشتتطن المستتائل التتتي
تل ت مجتمعاتل تتا المحليتتة م تتن أجتتل دع ت حقوبل تتا تتي األراضتتي والم تتوارد المملوك تتة
تقلي تتديا لل تتا واتخ تتاا ت تتدابير م تتن أج تتل الحماي تتة الفعال تتة للمن تتاطق المقدس تتة للش تتعون
األصلية من استغالل الحيئة وتد ور ا (جملورية مولدو ا)؛
 325-1٧6االست تتتجابة لالبت ت ترا الت تتذي تقت تتدم ب ت تا اإلج ت تراءات الخاصت تتة ت تتي
الفق ت تترة (69ن) م ت تتن الوثيق ت تتة  A/68/284بش ت تتطن ب ت تتايا أالس ت تتكا و ت تتاواي داكوت ت تتا
(باكستان)؛
 326-1٧6احتت ت ترام حق ت تتوق وما ت تتالأ الش ت تتعون األص ت تتلية واألبلي ت تتات اإلثني ت تتة؛
والتشتاور معلتتا تشتتاورا كتامال بشتتطن أراضتتيلا وحكملتتا التذاتي وبيئتلتتا ولغتلتتا والمستتائل
األخرى؛ وتاحيأ الظل التاريخي وتقدي تعوي ات (الاين)؛
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 32٧-1٧6مواصتتلة جلود تتا الراميتتة إلتتى تنفيتتذ خحتلتتا لنصتتال لحزيران/يونيتتا
 2014بشت تتطن تعلت تتي الحت تتالن اللنت تتود األم ت تريكيين واالست تتتفادة مت تتن مت تتنأ التعلت تتي
المتاحتتة لتحستتين تلحيتتة احتياجتتات الحتتالن متتن اللنتتود األم تريكيين وستتكان أالستتكا
األصليين (ألحانيا)؛
 328-1٧6مراجعت تتة اللت تتوائأ مت تتن أجت تتل كفالت تتة حمايت تتة العمت تتال الملت تتاجرين مت تتن
االستغالل والعمل القسري (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
329-1٧6

إجراء مراجعة عميقة لسياستلا لللجرة (الكونغو)؛

330-1٧6

مواصلة تعزيز حقوق الملاجرين (السنغال)؛

331-1٧6
(بنن)؛

احتترام حقتتوق جميتتا العمتتال الملتتاجرين وأ تراد أستتر احترامتا عليتا

 332-1٧6إي تتالء ا تم تتام خ تتاص لحماي تتة العم تتال المل تتاجرين م تتن ن تتروف عم تتل
تتس باالستغالل وبخاصة ي القحاع الزراعي (الحرتغال)؛
 333-1٧6ضتتمان حقتتوق العمتتال الملتتاجرين وال ستتيما تتي بحتتاع الزراعتتة حيت
استخدام العمال األطفال ممارسة شائعة (الكرسي الرسولي)؛
334-1٧6

تفادي تجري الملاجرين (أوروغواي)؛

 335-1٧6تيست تتير وص ت تتول المل ت تتاجرين غي ت تتر المت تتوثقين وأطف ت تتالل إل ت تتى الرعاي ت تتة
الاحية ي إطار القانون (الحرتغال)؛
 336-1٧6النظتتر تتي وضتتا بتتانون يتتنب علتتى حاتتول الملتتاجرين غيتتر المتتوثقين
علتتى الختتدمات األساستتية وال ستتيما الختتدمات الاتتحية بمتتا يتفتتق متتا بتتانون الرعايتتة
المعقولة الكلفة (بيرو)؛
 33٧-1٧6النظتتر تتي استتتعراض شتتروة أ ليتتة االستتتفادة متتن نظتتام الر تتار العتتام
بحيت ت ت تتمن حق تتوق اإلنس تتان األساس تتية للمل تتاجرين بم تتن تتيل غي تتر الم تتوثقين
وال سيما حاول النساء واألطفال على الخدمات الاحية ( ندوراس)؛
 338-1٧6ض تتمان الح تتق تتي لت ت ش تتمل أس تتر المل تتاجرين المحتجت تزين ومواص تتلة
الجلود الرامية إلى حماية حقتوق اإلنستان للملتاجرين وال ستيما حقتوبل االبتاتادية
واالجتماعية والثقا ية (باراغواي)؛
 339-1٧6ضتتمان اإلج تراءات القانونيتتة الواجحتتة لجميتتا الملتتاجرين تتي طلحتتات
اللجت تترة وال ت ت باست تتتخدام محت تتدأ المات تتلحة الف ت تتلى وال ست تتيما ت تتي حالت تتة األست تتر
واألطفال غير الماحوبين ( ندوراس)؛
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 340-1٧6إعت تتادة تقي ت تتي احليت تتات عل ت تتى صت تتعيد االتح ت تتاد والواليت تتات والقحيل ت تتة
لمعالجة األثر غير المتناسب على النساء الملاجرات (ملديف)؛
 341-1٧6بحتتا التتزام بالتاتتدي تتي إطتتار المستتدولية المشتتتركة لكتتن المتفاوتتتة
وإلت تتى جانت تتب المجتمت تتا الت تتدولي لمشت تتكلة تغيت تتر المنت تتاا ت تتي العت تتال وأثت تترر الست تتلحي
(نيكاراغوا)؛
 342-1٧6مواصلة المشاركة الفاعلة تي مفاوضتات تغيتر المنتاا متن أجتل نتيجتة
بويت تتة ملزمت تتة بانونت تتا لعمليت تتة اتفابيت تتة األم ت ت المتحت تتدة اإلطاريت تتة بشت تتطن تغيت تتر المنت تتاا
(بنغالديش)؛
 343-1٧6ضتتمان ستتن بتتانون اتحتتادي لمنتتا التلتتو الحيئتتي والحتتد متتن انحعاثتتات
غازات الد يئة من أجل الحد من تغير المناا (ملديف)ي
 -1٧٧وتعحر جميا االستنتاجات والتوصيات الواردة تي تذا التقريتر عتن موبتف الدولتة التتي
بتتدمتلا والدولتتة موض تتوع االستتتعراضي وال ينحغ تتي أن يفل ت أنل تتا تحظتتى بتطيي تتد الفريتتق العامتتل
بكاملاي
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