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يف إطييييييار  إلي يييييا علميييييياو يالتولييييييات الييييي  قحييييييد م  )"فيجأأأأأي" ُتيييييير مج وريييييية  ي يييييي   -1
املتضليييا ايييا اليييذم رجيييراه الارييييا الضاميييل املضييي  ياالسيييتضرال االسيييتضرال اليييدورم الليييامل ال يييا  

 . 2014تلرين األول/ركتوير  29الدورم اللامل رثناء دورته الضلرين يف 
مين  16والاقيرة  5/1من مر ا قرار جملس حقيو  انسايا   32و 27وعمالو يالاقرتني  -2

يف هييذه انفييا ة مضلومييات لل مضييية الضاميية لامييم املتحييدةي تييورد  ي يي   65/281مر ييا القييرار 
"سييتدر) ....   عيين موقا ييا ميين التوليييات اليي  قحييد م  إلي يياي فاليية توليييات الايير  املتضلييا يييي

ميين تقرييير الاريييا الضامييل املضيي  ياالسييتضرال الييدورم  101التوليييات التالييية" الييواردة يف الاقييرة 
   .40-101إىل  1-101ي الاقرات من A/HRC/28/8اللامل .اسظر الوثيقة 

ياعتمادهيا مليرو   ي2014تلرين األول/ركتوير  31يف  يوريلغ   ي   الاريا الضامل -3
توليية مين التولييات  12إ    ي ي  رياياو . وقالي  138تولية مين رليل  98التقرير وتأييدها 

 رو ه  يف طور التنايذ.  ال  ريدهتا مناَّذة رلالو  98 الي
املتبقيييةي إ   40قيية ردهيا علييو التولييات اليييوقالي  يف اتتيياهن إسيا سرتسييل يف مرحلية الح -4

ليو الوكيياالت اميومييية عإ  مين الاييرورم إميا استلييارة املاسايات املاييتقلة املضنييية وإميا إحالت ييا 
 امليلاة ياملوفو  لتلق  تضليقاهتا وملورهتا. 

املتبقييية. وتوف يييا للوفييو ي  40وتضييرل هييذه انفييا ة موقييي/ردود  ي يي  علييو التوليييات الييي -5
 1-101ي الاقييييرات ميييين A/HRC/28/8التوليييييات يالرتتيييييا الييييذم جيييياءت يييييه يف التقرييييير .تييييرد 
  . 40-101 إىل

 التضليقات موقي/ردود  ي    التولية
 ي ييييي  ملتامييييية يالتاليييييديا علو/االسايييييماهن إىل مجيييييي  الالييييييو  الدوليييييية مقيييييو   رححيَر اا علماو  –  1)101-1

ديا عليييييييو التوتوكيييييييوالت سييييييينواتي وتقيييييييول إ  التالييييييي 10انسايييييييا  يف  ايييييييو  
 االفتيارية من افتالاص يرملا   ي  . 
يمييية االلتااميييات املقطوعييية يف إطيييار هيييذه ومييي   لييياي تت ييياوق قيييرعة امقيييو  امح 
 ياما  تلا امقو  ودعم ا.  الاليو  وتارل علو الدولة التااماو 

و يمييا يتضلييا ياللييرو  يف عملييية لتحقيييا التوا ييا ميي  القييواسني القائمييةي ستايييتمر 
حيوميية  ي يي ي ميين فييالل قاييم الاليييا ة التلييريضية التيياي  هليياي يف الضمييل علييو 
التأكد من ر  مجي  القواسني القائمة تتوا ا م  الدسيتوري ور  رم تضيديالت عليو 

 القواسني القائمة ستمر عت انجراءات التملاسية املضتادة. 
قبيل الدسيتور ال  وم   لاي ينص الدستور علو ر  مجي  القواسني امليتوية النا ذة

ييهي وبيا  تاال سارية املاضول كما ليو كاسي  وحفيض  ضقتايو الدسيتور رو عميالو 
تااريها م  ما يلاهن من تضديالت وتييياات وُتاظات واسيت ناءات يييت تتايا 

 م  الدستور. 
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وعييين تيييدعيم القاييياءي ركيييد رئييييس القاييياة يف االسيييتضرال ال يييا  املتضليييا ياي ييي     

تلييييرين األول/ركتييييوير  29الضامييييل رثنيييياء دورتييييه الضلييييرين يف  الييييذم رجييييراه الاريييييا
ي ر  مييييواا  القايييياء ملامييييو  يالتييييدريا ور  ج يييياق القايييياء ماييييتمر يف 2014

تيييو ري التيييدريا يف طائاييية مييين انييياالتي م يييل قييياسو  األسيييرةي وعالقيييات الضميييلي 
إ  القاياء منايتع عليو تلقي   وقاايا حقو  انساا . وقيال رئييس القاياة رياياو 

 تدريا وانس امات واملااعدة من املنظمات  ري اميومية املتخالالة.ال
وياييييا  إىل  لييييا ر  الدسييييتور يياييييل امت ييييال الاييييلطة القاييييائية ملبيييياد  األمييييم 

 املتحدة األساسية يلأ  استقالل الالطة القاائية. 
طار اليام  رعاله وتاكد التاام ا يان 1-101تيرر  ي   تضليقاهتا علو التولية  - قحبل   2)٢-101

 سنوات.  10املمتد 
يمايييية حقيييو  انسايييا  وتضاياهييياي وهييي  ا   ياليييدد تضييييني   ي ييي  ملتامييية رياييياو 

وعقدت حيومة   ."اللجنة")ماوفني يف جلنة حقو  انساا  ومناهاة التمييا 
 ي   ملاوراتي ودع  ائتال  املنظمات  ري اميومية مقو  انساا  إىل ر  

 ة يتضيني املاوفني. تقدهن تولياهتا املتضلق
والل نيييية مايييياولة عيييين تضايييييا حقييييو  انساييييا  و ايت ييييا ومراعاهتييييا واحرتام ييييا يف 
املاسايييات الضامييية واتاليييةي وعييين سلييير ثقا ييية حقيييو  انسايييا  يف  ي ييي . وهييي  

عن رلد مدى مراعاة حقو  انساا  والتحقيا يف  لا وانيالغ  مااولة ريااو 
 عنه يف مجي  جماالت امياة. 

من يييا إساييييا  االمت يييال لالييييو  حقييييو  انسايييا  اليييي  ا و رميييور  ولييية دسييييتورياو خم وهييي 
لييدق  علي ييا اميوميية ورلييدها يوسييائل من ييا ر يي  الييدعاوى إىل القايياء  وكييل 

  لا جاء رليل من ترسيخ ثقا ة رلينة مقو  انساا . 
وميين امل ييم انقييارة إىل ر  الدسييتور ييينص علييو اسييتقاللية الل نيية يف رداء م ام ييا 

 امارسيية سييلطت ا ولييالحياهتاي ضييا يف  لييا االسييتقاللية اندارييية والييتحيم يف ويف
  ميااسيت ا ويف ماليت ا اتالتني.

عن  لاي ترحا  ي   ياملاوفية الاامية واللركاء انمنيائيني للضميل مي   و االو 
 حيومة  ي   ملااعدهتا يف يناء قدرات الل نة.

رعاله وتاكد التاام ا يانطار اليام   1-101   تضليقاهتا علو التولية تيرر  ي رححيَر اا علماو  -  3)٣-101
 سنوات.  10املمتد 

رعاله وتاكد التاام ا يانطار اليام   1-101تيرر  ي   تضليقاهتا علو التولية  رححيَر اا علماو  -  4)٤-101
 سينواتي وتاييي ر  التاليديا عليو التوتوكيوالت االفتياريية سيييو  10املمتد 

 من لالحيات يرملا   ي  . 
 رعاله.  4-101تيرر  ي   تضليقاهتا علو التوليات  رححيَر اا علماو  -  5.٥-101
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 . 4-101تيرر  ي   تضليقاهتا رعاله علو التوليات  رححيَر اا علماو  -  6)٦-101

يف االسييييتضرال ال ييييا  املتضلييييا ياي يييي  الييييذم رجييييراه الاريييييا الضامييييل رثنيييياء دورتييييه 
ي تض يييييدت  ي ييييي  ي قالييييية مجيييييي  2014ر تليييييرين األول/ركتيييييوي 29ين يف الضلييييير 

حيييدة إىل اسييتخداهن عقوييية النالييوص اليي  تلييري إىل عقوييية انعييداهن. وانقييارة الو 
يقي  يف القاسو  الضايرم ضقتاو اسطبا  قاسو  جيش اململية املتحدة انعداهن 
 ي لين ا مل تحناَّذ قر منذ استقالل  ي  . 1955لضاهن 
 ي تضييديالو 2015لضياهن األوىل ي ي  ر  تضلين عين إقييرار التمليا ي يف جلايته  وياير 

 علو القاسو  الضايرم يقا  يذ  مجي  انقارات إىل عقوية انعداهن. 
ر  تضلين ر  اسايمام ا إىل اتااقيية األميم املتحيدة ملناهاية التضيذيا  ويارها ريااو 

)"اتفاقيأأة ايياسية رو امل ينيية و ييريه ميين فييروم املضامليية رو الضقوييية القاسييية رو الالإس
كي  يوا يا علييهي   2015طحر  يف جلاة التملا  األوىل لضاهن  مناهضة التعذيب" 

 وهو ا   قيد سظر الل نة الارعية التملاسية املضنية. 
رفييييي إىل  لييييا ر  رئيييييس وقراء  ي يييي  رعليييين يف فطايييييه رميييياهن اجللايييية الر يضيييية 

حقييو  انسايا  التيياي  لاميم املتحييدة  املايتوى يف الييدورة ال امنية والضلييرين نليس
 التااهن  ي   ياالساماهن إىل اتااقية مناهاة التضذيا. 

وينييياء علييييهي  ييي   تركييييا ورولويييية  ي ييي  ا سييييا  مجيييا التأكيييد مييين اسيييتيمال مجيييي  
الضملييييات الالقمييية لالسايييماهن إىل اتااقيييية مناهاييية التضيييذيا وتناييييذها. وسيييتنظر 

 لالالحيات يرملا   ي  . وكول االفتيارم و قاو يف التالديا علو التوت ماتقبالو 
يليأ  موقا يا مين التوتوكيول  6-101تييرر  ي ي  التضلييا رعياله عليو التوليية  رححيَر اا علماو  –  7)٧-101

 االفتيارم التااقية مناهاة التضذيا. 
 . 4-101ليقاهتا رعاله علو التولية تيرر  ي   تض رححيَر اا علماو  –  8)٨-101
 . 4-101ليقاهتا رعاله علو التولية تيرر  ي   تض رححيَر اا علماو  –  9.٩-101
عيييين إرادة  2013ريلول/سييييبتمت  7يضييييت الدسييييتور الييييذم دفييييل حيييييا الناييييا  يف  رححيَر اا علماو  –  10)101-10

 قضا  ي  . 
و يا الضمليية املناليوص علي يا  ييه الي  تقاي  تضديل للدستور إال  ال يحنظر يف رم

 تما) موا قة التملا  علو تنظيم استاتاء. يال
 . 10-101تيرر  ي   تضليق ا رعاله علو التولية  رححيَر اا علماو  –  11)101-11
ي وتضيد ما كاس  قالته عين ر  2-101تيرر  ي   تضليق ا رعاله علو التولية  – قحبل    12.101-1٢

وهيي  ا لييية ي  "للجنأأةا")الدسييتور ينليية جلنيية حقييو  انساييا  وميا حيية التمييييا 
 ال  تتوىل رلد ليو  حقو  انساا  املالد  علي ا واالمت ال هلا. 

وست رم الل نة ما يلاهن مين ملياورات لرليد لييو  حقيو  انسايا  واالمت يال 
 هلا. 

ليدق   ي يي  عليو سظيياهن رومييا األساسي  للمحيميية اجلنائييية الدوليية وواءميي  تلييريضاهتا  – قحبل    13)101-1٣
  .2009م  رحياهن سظاهن روما األساس  من فالل مرسوهن اجلرائم لضاهن املية 
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ومثة تيامل تاهن يني سظاهن روما األساس  ومرسوهن اجلرائمي وتتض د  ي   يأ  تظل 

 علو اطال  دائم علو التضديالت ال  تحدفل علو سظاهن روما األساس . 
الدولييييييية وسييييييييو  التالييييييديا علييييييو االتاييييييا  يلييييييأ  امتييييييياقات اميميييييية اجلنائييييييية 

 وحالاساهتا من لالحيات التملا . 
وجلنيييية حقييييو  انساييييا  وميا حيييية التمييييييا مايييياولة عيييين تضايييييا حقييييو  انساييييا   – قحبل    14)101-1٤

و ايت ييا ومراعاهتييا واحرتام يياي ضييا يف  لييا اقييتغاهلا يقاييية الضنييي املمييار) علييو 
لييي  ُتيييددها املييررة. وهييي  مايييتقلة عييين اميومييية وتأفيييذ يالاياسيييات واألولوييييات ا

 يناا ا. 
تلتاهن  ي ي  ييدعوة امليلايني يوالييات فاليةي وستايضو إىل دعيوة لياحا واليية  – قحبل   15)101-1٥

كييل سينة يف انياالت الرئياييية الي  ححيددت ياعتبارهييا مين رولويييات   فالية واحيداو 
االقتاليياديةي  - حيوميية  ي يي ي ميين قبيييل انيياالت املتضلقيية يييامقو  االجتماعييية

 ات الالر  الالح  واملياه. م ل فدم
يف انيييياالت  ات األولوييييية ميييي  قييييا رلييييحام املالييييلحة  وتتليييياور  ي يييي  حالييييياو 

حيت ميين توجيه دعوة إىل ميلاني يواليات فالة  وستوجَّه الدعوات رو تحقبل 
الايارات عندما تييو   ي ي  مايتضدة لتيو ري ميا يلياهن مين ميوارد السيتقباهلم يييت 

ىن ركت  ائدة من ال  ايارة. ُتح
فييوء مييا تقييد هني يايير  ي يي  ر  تضليين ر  رئيييس وقرائ ييا كييا  وجييه دعييوةي يف  ويف   

نليس حقيو  انسايا ي إىل  28فطايه رماهن اجللاة الر يضة املاتوى رثنياء اليدورة 
املقرَرين اتالني املضنيني ياملياه ويالتضليم. وتتطل   ي   إىل املااعدة واالستاادة 

 يف هذا الالدد. 
يلييأ  توجيييه دعييوة دائميية  15-101تيييرر  ي يي  تضليقاهتييا رعيياله علييو التولييية  رححيَر اا علماو  –  16)101-1٦

إىل امليلاييني يوالييييات يف إطيييار انجيييراءات اتاليييةي وإ  كاسييي  تليييري إىل وجيييود 
 دعوة ماتوحة هلم. 

 . 15-101تيرر  ي   تضليقاهتا رعاله علو التولية  – قحبل    17)101-1٧
 . 15-101تيرر  ي   تضليقاهتا رعاله علو التولية  – قحبل   18)101-1٨
 .  15-101تيرر  ي   تضليقاهتا رعاله علو التولية  – قحبل    19)101-1٩
تدر   ي   رمجية الرد علو طلبات الايارةي وستايضو جاهيدة إىل تلبيت يا يايرعة.  – قحبل    20)٢0-101

مي  تضليقيات  ي ي  رعياله عليو التوليية ييد ر  توقي  الايارات ينبغ  ر  يتوا ا 
101-15 . 

 . 15-101تيرر  ي   تضليقاهتا رعاله علو التولية  – قحبل    21)٢1-101
 .20-101ا رعاله علو التولية اهتتيرر  ي   تضليق – قحبل   22)٢٢-101
 .15-101تيرر  ي   تضليقاهتا رعاله علو التولية  – قحبل    23.٢٣-101
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حيت قال رئيس القااةي يف  1-101تيرر  ي   تضليقاهتا رعاله علو التولية  حيَر اا علماو رح  –  24.٢٤-101

االستضرال ال ا  املتضلا ياي   الذم رجراه الارييا الضاميل يف دورتيه الضليرين يف 
ي إ  الايييلطة القايييائية مناتحييية عليييو مايييامجة 2014تليييرين األول/ركتيييوير  29

يف جمال التدرياي وإ  الدستور ييال امت ال  املنظمات  ري اميومية ومااعدهتا
  .القااء للمباد  األساسية يلأ  استقالل الالطة القاائية

وتاييييي  ي ييي  ر  كيييل الطلبيييات املتضلقييية ياييييارة املقيييرر اتييياص املضييي  ياسيييتقالل 
القايياة واميييامني لتيييو ري اتييتة واملاييياعدة يف عمليييية اماييا  عليييو سيييلطة قايييائية 

 لالحيات قااء  ي  . ماتقلة ستيو  من 
 .24-101تيرر  ي   تضليقاهتا رعاله علو التولية  رححيَر اا علماو  –  25)٢٥-101
 . 24-101تيرر  ي   تضليقاهتا رعاله علو التولية  رححيَر اا علماو  –  26)٢٦-101
ىل ر  تركييا ورولويية وتلري إ 15-101تيرر  ي   تضليقاهتا رعاله علو التولية  رححيَر اا علماو  –  27)٢٧-101

 ي يي  ا سيييا  مجييا التأكييد ميين اسييتيمال مجييي  الضمليييات الالقميية لالساييماهن إىل 
 اتااقية مناهاة التضذيا وتنايذها. 

 . 27-101تيرر  ي   تضليقاهتا رعاله علو التولية  رححيَر اا علماو  –  28)٢٨-101
مواطني ييا ولييوسا وتضاياهييا.  نساييا  املياوليية جلمييي اييية حقييو  اتلتيياهن  ي يي  يم رححيَر اا علماو  –  29)٢٩-101

وستوج ه دعوات إىل املقرر اتاص املض  يالة امليدا ضني عين حقيو  انسايا  ينياء 
 علو ما تتمت  يه حيومة  ي   من لالحيات يف هذا الالدد. 

يف اناالت  ات األولوية ييت م  قا رلحام املاللحة  او وتتلاور  ي   حالي   
توجيييييه دعييييوة إىل مقييييررين فاليييني  وسييييتوجَّه الييييدعوات رو تحقبييييل الايييييارات مييييين 

عندما تيو   ي   ماتضدة لتو ري ما يلاهن من موارد السيتقبال امليلايني يوالييات 
ىن ركت  ائدة من الايارة.   فالة ييت ُتح

 ي  الاي يني.  ي   ملتامة يتضايا ا ليات القائمة ال  تات د   اية حقو  مج – قحبل   30)٣0-101
عيين  ليياي ييينص الدسييتور لييراحة علييو  اييية حقييو  انساييا  وتضاياهييا  و اييالو 

ة إىل ولوسا. وتنص قيرعة امقيو  عليو امقيو  االجتماعيية واالقتالياديةي إفيا 
وهيي  ال تيتايي  يماييية حقييو  األقلييياتي يييل تليييمل امقييو  املدسييية والاياسييية 

ة يايييرتل اسليييغالنا ريايييا  ميييي  مجيييي  ميييواط   ي ييي . ليييين قبولنيييا هيييذه التوليييي
 مواط   ي  ي ضن  ي م الائات امل ملة األفرىي م ل  وم انعاقات. 

 ال تقبل  ي   ا رتال التولية وجود تدفل من الالطة التنايذية با وقاه.  رححيَر اا علماو  –  31)٣1-101
وكيييل امييياكم مايييتقلة عييين الاييييلطتني   الدسيييتور ييييير ) مبيييدر  اليييل الاييييلطات.

التليييريضية والتنايذييييةي وكيييذلا مجيييي  ميييواا  القاييياءي وال  ايييضو  إال للدسيييتور 
 والقاسو ي اللذين با ر  يطبقوه دو  فو  رو حماياة رو ُتيا. 

وحيظييير الدسيييتور ريايييا كيييل تيييدفل يف سيييري الضميييل القايييائ  رو اندارم للايييلطة 
 القاائية.
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اائية املنلأة ضوجيا الدسيتور هي  اهليئية املايتقلة املاياولة عين جلنة اتدمات الق   

االسايييبات وتضييييني امليييوااني القايييائيني  ووحيييدة الضييياملني يف جميييال القييياسو  هييي  
املاساة املاتقلة املااولة عن االسابات وعن ماهالت الضاملني يف جمال القياسو  

 يف  ي  . 
يض  متيييني يايييمن اسيييتقالل وعليييو هيييذاي  ييي   ليييدى  ي ييي  إطيييار دسيييتورم وتلييير    

القاييياء واسايييبات موااييييه والضييياملني يف جميييال القييياسو  يف  ي ييي ي يف إطيييار تليييا 
 املاساات. 

 رعد ت  ي   ميذكرة تاياهم يليأ  مايتقبل عالقيات الضميل يف  ي ي  تضيت  تضبيرياو  رححيَر اا علماو  –  32)٣٢-101
موعيية الضمييال وجمموعيية رد   عيين سييية اللييركاء ال الثيية. ورتيحيي  مييذكرة التايياهم ن

 رريام الضمل قالد تنايذ مجي  اللركاء ال الثة املذكرة يان سية. 
 يلد واحد ييال حرية  ري مقيَّدة للتضبري رو الت م .  ليس هنا  رححيَر اا علماو  –  33)٣٣-101

إ ا كييا  الدسييتور يياييل حرييية اليييالهن والتضبييري والاييير والييررم والنلييري   سييه حيظيير 
عليو سيبيل ري يدفل يف إحيدى الائيات التاليية فطام رو ررم رو تضبلراحة رم 

امل ال: دعاية للحرم رو ُتريض علو الضني رو مترد علو الدسيتوري رو ييدعو إىل 
اليراهية القائمة علو رم سبا من رسيبام التميييا امظيورةي الي  تليمل الضير ي 

  وال قا ةي وامليل اجلنا  واهلوية اجلنااسية.
امريات لقيود يارف ا القاسو ي م ال مماية األمن القوم  والاالمة  وختا  هذه

 الضامة. 
وتندرج القيود املاروفة علو هذه امريات يف سيا  القياسو  اليدوو وتتمليو مي  

  يليأ  ميا حية فطيام التحيريض CERD/C/GC/35. 35التولية الضامية رقيم 
مييية يف إطيييار االتااقيييي ة الدوليييية للقاييياء عليييو مجيييي  عليييو اليراهيييية الضناليييريةي املقد 

 رقيال التمييا الضنالرم. 
 . 33-101تيرر  ي   تضليقاهتا رعاله علو التولية  رححيَر اا علماو  –  34)٣٤-101
ال تقبل  ي   ا رتال ر  جواسا من املراسيم املذكورة تقيد حريات رساسية يغري  رححيَر اا علماو  –  35)٣٥-101

 حا. 
يف فوء الدستور إ  عحرفي  علييه قاييةي ي   لتقييم  لا واألمر يضود لقااء  
 حيم هذا القااء.  ي عند االقتااءي إال يناء علو ولن  تتالر   ي 

ي بايية" تاتبا ستائج ما يحارتل ر  ييو  عملية استضرال ترى  ي   ر  كلمة " رححيَر اا علماو  –  36)٣٦-101
تايييييييتحا  35-101تضليقيييييييات  ي ييييييي  عليييييييو التوليييييييية ايييييييتقل وموفيييييييوع . و م

 املالحظة. 
ي وتايي ر  تضليقاهتا علو 33-101تيرر  ي   تضليقاهتا رعاله علو التولية  رححيَر اا علماو  –  37)٣٧-101

 تاتحا املالحظة.  35-101التولية 
ي  "المرسأو ") 2011وعن استضرال مرسوهن الالناعات الوطنيية األساسيية لضياهن    

حة املضنييييني نسلييياء جلنييية السيييتضرال اجتمضييي  حيومييية  ي ييي  يأليييحام املاليييل
 املرسوهن وما قد يقرت  من ر يار علو جملس الوقراء. 
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 ي   ال تقبل ا رتال ر  مرسوهن تطوير قطيا  انعيالهن ييادم إىل إبياد منيا  مين  رححيَر اا علماو  –  38)٣٨-101

اتييييو  والرقاييييية الذاتيييييةي واملاييييايقةي والتخويييييي  وتيييييرر تضليقاهتييييا رعيييياله علييييو 
 . 35-101و 33-101لتوليتني ا

ي وتايييي 35-101و 33-101تيييرر  ي يي  تضليقاهتييا رعيياله علييو التوليييتني  رححيَر اا علماو  –  39)٣٩-101
ر  حيوميييية  ي يييي  قَييحييييد وفيييي  اللماييييات األفييييرية علييييو تلييييريض ا املتضلييييا يرييييية 

مين انعالهني الذم تاضو  ي   إىل عرفيه عليو التمليا  يليول سايية الريي  ال يا  
 هذا الضاهن. 

سييتحقي م مجييي  القييواسني القائميية يف  ي يي  ينيياء علييو الدسييتوري والضملييية جارييية يف   – قحبل    40)٤0-101
الوق  الراهن. و ا   لا إما للتدقيا التملا  رو لإلجيراءات القايائية ضوجيا 

 من الدستور.  44املادة 

يالتولييات  وانحاطية علمياو  40توليية مين رليل  14ويار  ي ي  ر  تضلين عين قبيول  -6
 يف انمو .  138تولية من رلل  112املتبقية. وعلو هذا تيو   ي   قد قبل   26 الي

 امواق 

دعم قرعة امقو  الواردة يف الدستور من فالل االساماهن إىل الض د الدوو اتاص يامقو  املدسية   1. 
لحا يهي واللرو ي يف هذا الايا ي يف عملية ترم  إىل فما  والاياسيةي والتوتوكول االفتيارم األول امل

وينبغ  ر  ييو  تضايا الالطة القاائية جاءاو من توا ا القواسني واملراسيم الوطنية القائمة م  الدستور اجلديد. 
  هذه الضملية .رملاسيا  

ا من فالل االسايماهني دو  تيأفريي إىل الض يد إا ار االلتااهن يماية حقو  انساا  وامريات األساسية وتضاياه  2. 
اليييدوو اتييياص ييييامقو  املدسيييية والاياسيييية والض يييد اليييدوو اتييياص ييييامقو  االقتاليييادية واالجتماعيييية وال قا يييية 

  .كندا  
اسييتيمال الضمييل الراميي  إىل التالييديا علييو املضاهييدات الدولييية األساسييية مقييو  انساييا ي ويف مقييدمت ا الض ييد   3. 

لييدوو اتيياص يييامقو  املدسييية والاياسيييةي والض ييد الييدوو اتيياص يييامقو  االقتالييادية واالجتماعييية وال قا يييةي ا
  فالل  رتة االستضرال املقبل .االُتاد الروس   

التالييييييديا علييييييو التوتوكييييييول االفتيييييييارم األول امللحييييييا يالض ييييييد الييييييدوو اتيييييياص يييييييامقو  املدسييييييية والاياسييييييية   4. 
التاليييييديا عليييييو التوتوكيييييول االفتييييييارم األول امللحيييييا يالض يييييد اليييييدوو اتييييياص ييييييامقو  املدسيييييية    .رورو ييييوام

املا  قدماو وعلو وجه الارعة يف التاليديا عليو لييو  حقيو  انسايا  والتوتوكيوالت  والاياسية .إستوسيا  
اص يامقو  املدسيية والاياسييةي و/رو االفتياريةي ال سيما التوتوكول االفتيارم األول امللحا يالض د الدوو ات

االساماهن إىل املضاهدات الدولية مقو  انساا  والتاليديا عليو التوتوكيول االفتييارم األول تطبيق ا .قيل    
 امللحا يالض د الدوو اتاص يامقو  املدسية والاياسية .التتغال . 

  والتالييديا علييو التوتوكييول االفتيييارم امللحييا يالض ييد الييدوو االساييماهن إىل املضاهييدات الدولييية مقييو  انساييا  5. 
 اتاص يامقو  االقتالادية واالجتماعية وال قا ية .التتغال . 

املا  قيدماو وعليو وجيه الايرعة يف التاليديا عليو لييو  حقيو  انسايا  والتوتوكيوالت االفتيارييةي ال سييما   6. 
مناهايييية التضييييذيا و ييييريه ميييين فييييروم املضامليييية رو الضقوييييية القاسييييية رو التوتوكييييول االفتيييييارم امللحييييا ياتااقييييية 

 الالإسااسية رو امل ينةي و/رو تطبيق ا .قيل  . 
 النظر يف التالديا ريااو علو التوتوكول االفتيارم امللحا ياتااقية مناهاة التضذيا .الدامنر  .  7. 
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 قية القااء علو مجي  رقيال التمييا فد املررة .التتغال .التالديا علو التوتوكول االفتيارم امللحا ياتاا  8. 
االسايماهن إىل املضاهيدات الدولييية مقيو  انسايا  والتالييديا عليو التوتوكيول االفتيييارم التااقيية حقيو  الطاييل   9. 

 املتضلا ي جراء تقدمي البال ات .التتغال .
وإجيييراء ملييياورات عليييو املايييتوى اليييوط   2013ر عييياهن إسلييياء جلنييية دسيييتورية للقيييياهن ياسيييتضرال قيييامل لدسيييتو   10. 

 للتأكد من ر  الدستور يضيس إرادة اللضا .إستوسيا . 
النظيير يف إسليياء جلنيية دسييتورية نجييراء اسييتضرال قييامل للدسييتوري وميين ك التأكييد ميين رسييه يضيييس إرادة مييواط    11. 

 ياس  رك ر استقراراو .ساميبيا . ي   وتطلضاهتمي ضا يامن كو   لا قد يااعد علو ُتقيا هييل س
إسلاء آليةي يالتلاور م  انتم  املد ي من رجل وف  إطار تلريض  ماتمد مين الدسيتور اجلدييد ومتميا  مي    12. 

 املضايري الدولية مقو  انساا  وتنايا هذا انطار .امليايا . 
ساسيي  للمحيميية اجلنائييية الدولييية والتالييديا علييو مواءميية التلييريضات الوطنييية علييو عييو تيياهن ميي  سظيياهن رومييا األ  13. 

  االتاا  يلأ  امتياقات اميمة اجلنائية الدولية وحالاساهتا .إستوسيا .
النظر يف فما  ر  تبحت الل نة املضنية يقيو  انسايا  وميا حية التميييا يف مايألة الضنيي فيد امليررة كأولويية   14. 

  من رولوياهتا .سلو ينيا .
جيه دعيوة دائمية إىل امليلايني يوالييات يف إطيار انجيراءات اتالية للايما  هليم ياليدفول ياي ولة عنيد قييارة تو   15. 

  ي  ي ويالتاو مااعدة الالطات علو املا  قحدماو .يل ييا . 
 توجيه دعوة ماتوحة ودائمة إىل انجراءات اتالة لامم املتحدة .قيل  .   16. 
ىل انجراءات اتالة نليس حقيو  انسايا  وتناييا الاييارات املطلويية يف رقالير  يرتة امينية توجيه دعوة دائمة إ  17. 

 .كوستارييا . 
  توجيه دعوات دائمة إىل مجي  انجراءات اتالة . اسا .  18. 
 توجيه دعوة دائمة إىل انجراءات اتالة نلس حقو  انساا  .التتغال .   19. 
ييييد مييين طلبيييات الاييييارة الاليييادرة عييين انجيييراءات اتالييية وتوجييييه دعيييوة دائمييية إىل انجيييراءات االسيييت اية للضد  20. 

 اتالة يف رقرم وق  امين .سلو ينيا . 
دة واسيتقبال  توجيه دعوة دائمة إىل مجي  امليلاني يانجراءات اتالة نلس حقو  انساا  التياي  لاميم املتحي  21. 

 ل األسود . قيارة البلد .اجلب الذين طلبوا
توجيه دعوة دائمة إىل مجيي  امليلايني ييانجراءات اتالية املوافييضية نليس حقيو  انسايا ي وتاي يل الاييارات   22. 

املطلويييةي واليييرد  يييوراو ويلييييل ملميييو) عليييو البال يييات الييي  رححيلييي  إىل  ي ييي  مييين امليلايييني يوالييييات يف إطيييار 
 انجراءات اتالة .النرويج . 

قيييارات امليلاييني يواليييات يف إطييار انجييراءات اتاليية نلييس حقييو  انساييا  والتضيياو  مض ييم علييو عييو قبييول   23. 
 تاهني ليتاىن هلم االفطال  يوالياهتمي و لا و قاو لتض دات اميومة .رورو وام . 

اليةي ضين  يي م قبول الطلبات ال  مل يبي   ي يا يضيد والي  وردت مين ميلايني يوالييات يف إطيار انجيراءات ات  24. 
 .املقرر اتاص املض  ياستقالل القااة وامامنيي من رجل قيارة  ي   .سيوقيلندا 

الرتحيييا ياييييارة املقيييرر اتيياص املضييي  ياسيييتقالل القاييياة وامييامنيي مييين رجيييل تقييدمي اتيييتة واملاييياعدة يف عمليييية   25. 
 اماا  علو سلطة قاائية ماتقلة .إسرائيل . 

قييييييارة املقيييييرر اتييييياص املضييييي  ياسيييييتقالل القايييياة واميييييامني قبيييييل االسيييييتضرال ال اليييييت لاي ييييي  يف إطيييييار  تايييي يل  26. 
 االستضرال الدورم اللامل .جار سليما  . 
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توجيييه دعييوة دائميية إىل امليلاييني يواليييات يف إطييار انجييراءات اتاليية لامييم املتحييدة واللييرو  دو  تييأفري يف   27. 
املض  ضايألة التضيذيا و يريه مين فيروم املضاملية رو الضقويية القاسيية رو الالإساياسية رو التضاو  م  املقرر اتاص 

 امل ينة .سويارا . 
 االست اية لطلا املقرر اتاص املض  ضاألة التضذيا لايارة البالد .الدامنر  .   28. 
 لنرويج . تا يل قيارة للمقرر اتاص املض  يالة املدا ضني عن حقو  انساا  .ا  29. 
تضايا ا لييات القائمية يف اهلياكيل االجتماعيية والاياسيية واالقتاليادية اماليية للم تمي  الاي ي  مين رجيل ليو    30. 

 حقو  األقليات انثنية .جار سليما  . 
تضديل انطار التلريض  والدستورم للحاا  علو الاالل يني الالطات ووقي رم تيدفل للايلطة التنايذيية يف   31. 

ستقالل القااء وامامنيي والتأكيد مين ر  الضملييات الي  تينظم تأهييل اميامني والقاياة واسايباط م ال تتضيرل ا
  لتدفل سياس  .كندا .

 إيراهن مذكرة التااهم ال الثية يلأ  ماتقبل عالقات الضمل يف  ي   .رسرتاليا .   32. 
ميية ميين رجييل مواءميية القيييود املمينيية علييو حرييية التضبييري رو الت ميي  اختيا  التييدايري الالقميية لتضييديل التلييريضات القائ  33. 

 م  القواعد واملضايري الدولية مقو  انساا  .يل ييا . 
تضديل الدستور وكذلا التليريضات الوطنيية لايما  ر  تييو  امقيو  املتضلقية يرييات التضبيري والت مي  وتييوين   34. 

 وص علي ا يف إطار القاسو  الدوو .سويارا . اجلمضيات مياولة دو  قيود  ري تلا املنال
فما  احرتاهن حريات التضبري والت م  الالم  وتيوين اجلمضيات مين فيالل تضيديل جواسيا مين مراسييم مضينية   35. 

م ييل املرسييوهن املضييدل لقيياسو  النظيياهن الضيياهني واملرسييوهن املتضلييا ييياألحاام الاياسيييةي ومرسييوهن تطييوير قطييا  انعييالهني 
 امريات األساسية دو  متر .الواليات املتحدة األمرييية . ال  تقيد 

النظر ي بايية يف مراجضة املرسوهن املضدل لقاسو  النظاهن الضياهن ومرسيوهن تطيوير قطيا  انعيالهن عليو عيو ييايل متامياو   36. 
 امقو  املتضلقة يريات تيوين اجلمضيات والت م  والالحا ة والتضبري .مج ورية كوريا . 

مراجضيية مجيييي  املراسييييم الييي  تقييييد حريييية التضبيييري وتيييوين اجلمضيييياتي وفالييية املراسييييم املتضلقييية يوسيييائر انعيييالهن   37. 
هييا حاييا االقتايياء .اململييية املتحييدة لتيطاسيييا ؤ والنظيياهن الضيياهني وتضييديل ا رو إلغاوالالييناعات الوطنييية األساسييية 

 يرلندا اللمالية . رالضظمو و 
ايري الدولييييية مقيييو  انساييييا ي املتضلقيييية يريييية التضبييييري والت مييي  وتيييييوين اجلمضييييات ميييي  املضييي مواءمييية التليييريضات  38. 

ميين رجييل وفيي  حييد ألعمييال الرتهيييا  2010سيييما عيين طريييا إلغيياء "مرسييوهن تطييوير قطييا  انعييالهن" لضيياهن  وال
  رال يتضييرل رم واملاييايقة اليي  يتضييرل هلييا ميين ينتقييدو  الدولييةي وتغيييري منييا  اتييو  والرقاييية الذاتيييةي وفييما

 قخص للتوقيي واالحت اق يليل تضاا  يابا امارسته مقوقه .رملاسيا . 
ي 2010فييما  احيييرتاهن حرييية التضبيييري و اييية الاليييحايني مييين فييالل تضيييديل مرسييوهن تطيييوير قطييا  انعيييالهن لضييياهن   39. 

 ووف  تلريضات يلأ  حرية انعالهن تتاا م  املضايري الدولية مقو  انساا  .كندا . 
هتيئة ييئة آمنة ومتيينية تايمع لل  يات الااعلية يف انتمي  امليد  يتييوين اجلمضييات يرييةي وامايا  عليو هيذه   40. 

يض اميييا يف حريييية الت مييي  البيئيييةي مييين فيييالل تضيييديل القيييواسني  ات الاليييلة وفيييما  عيييدهن االحت ييياج ايييا لتقيييو 
   يرلندا .رالالم  .

    


