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ُ -1ت ي ييير مج وري ي يية ي ي ي ي ("فيج أ أأي" علمي ي ياو يالتول ي يييات الي ي ي قحي ييدم إلي ي ييا يف إط ي ييار
االس ييتضرال ال ييدورم الل ييامل ال ييا املتضل ييا ا ييا ال ييذم رج يراه الاري ييا الضام ييل املض ي ياالس ييتضرال
الدورم اللامل رثناء دورته الضلرين يف  29تلرين األول/ركتوير .2014
 -2وعمالو يالاقرتني  27و 32من مر ا قرار جملس حقيو انسايا  1/5والاقيرة  16مين
مر ييا القيرار  281/65لل مضييية الضاميية لامييم املتحييدةي تييورد ي ي يف هييذه انفييا ة مضلومييات
عيين موقا ييا ميين التوليييات الي قحييدم إلي يياي فاليية توليييات الايير املتضلييا ي ي "سييتدر( ....
التوليييات التالييية" ال يواردة يف الاقييرة  101ميين تقرييير الاريييا الضامييل املض ي ياالسييتضرال الييدورم
اللامل .اسظر الوثيقة A/HRC/28/8ي الاقرات من  1-101إىل . 40-101
 -3وريلغ ي الاريا الضاملي يف  31تلرين األول/ركتوير 2014ي ياعتمادهيا مليرو
التقرير وتأييدها  98تولية مين رليل  .138وقالي ي ي رياياو إ  12توليية مين التولييات
الي  98ال ريدهتا مناَّذة رلالو رو ه يف طور التنايذ.
 -4وقالي يف اتتيياهن إسيا سرتسييل يف مرحلية الحقيية ردهيا علييو التولييات ال ي 40املتبقيييةي إ
إ مين الاييرورم إميا استلييارة املاسايات املاييتقلة املضنييية وإميا إحالت ييا عليو الوكيياالت اميومييية
امليلاة ياملوفو لتلق تضليقاهتا وملورهتا.
 -5وتضييرل هييذه انفييا ة موقييي/ردود ي ي علييو التوليييات ال ي 40املتبقييية .وتوفيييا للوفييو ي
ت ييرد التول يييات يالرتتي ييا ال ييذم ج يياءت ي ييه يف التقري يير A/HRC/28/8.ي الاقي يرات م يين 1-101
إىل . 40-101

التولية


1-101

2

(1

موقي/ردود ي
–

التضليقات
ر اا علماو ي ي ي ملتام ي يية يالتال ي ييديا علو/االسا ي ييماهن إىل مجي ي ي الال ي يييو الدولي ي يية مق ي ييو
رححي َ
انساي ي ييا يف اي ي ييو  10سي ي يينواتي وتقي ي ييول إ التال ي ي يديا علي ي ييو التوتوكي ي ييوالت
االفتيارية من افتالاص يرملا ي .
اميميية االلتاامييات املقطوعيية يف إطييار ه ييذه
وم ي ليياي تت يياوق قييرعة امق ييو ح
الاليو وتارل علو الدولة التااماو ياما تلا امقو ودعم ا.
و يمييا يتضلييا ياللييرو يف عملييية لتحقيييا التوا ييا م ي الق يواسني القائمييةي ستاييتمر
حيوميية ي ي ي ميين فييالل قاييم الاليييا ة التل يريضية 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.
وم لاي ينص الدستور علو ر مجي القواسني امليتوية النا ذة قبيل الدسيتور ال
تاال سارية املاضول كما ليو كاسي حوفيض ضقتايو الدسيتور رو عميالو ييهي وبيا
تااريها م ما يلاهن من تضديالت وتييياات وُتاظات واسيت ناءات يييت تتايا
م الدستور.
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التولية


التضليقات

موقي/ردود ي

وعيين تييدعيم القايياءي ركييد رئيييس القايياة يف االسييتضرال ال ييا املتضلييا ياي ي
ال ييذم رجي يراه الاري ييا الضام ييل رثن يياء دورت ييه الضلي يرين يف  29تلي يرين األول/ركت ييوير
2014ي ر م ييواا القا يياء ملام ييو يالت ييدريا ور ج يياق القا يياء ما ييتمر يف
تييو ري الت ييدريا يف طائا يية م يين ان يياالتي م ييل ق يياسو األس ييرةي وعالق ييات الضم ييلي
وقاايا حقو انساا  .وقيال رئييس القاياة رياياو إ القاياء منايتع عليو تلقي
التدريا وانس امات واملااعدة من املنظمات ري اميومية املتخالالة.
ويا ييا إىل ل ييا ر الدس ييتور ييا ييل امت ييال الا ييلطة القا ييائية ملب يياد األم ييم
املتحدة األساسية يلأ استقالل الالطة القاائية.

٢-101

(2

قحبل

-

٣-101

(3

-

٤-101

(4

ر اا علماو تيرر ي تضليقاهتا علو التولية  1-101رعاله وتاكد التاام ا يانطار اليام
رححي َ
املمتد  10سنوات.

-

٥-101

5.

ر اا علماو تيرر ي تضليقاهتا علو التولية  1-101رعاله وتاكد التاام ا يانطار اليام
رححي َ
املمتد  10سينواتي وتاييي ر التاليديا عليو التوتوكيوالت االفتياريية سيييو
من لالحيات يرملا ي .

-

ر اا علماو تيرر ي
رححي َ
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تيرر ي تضليقاهتا علو التولية  1-101رعاله وتاكد التاام ا يانطار اليام
املمتد  10سنوات.
ي ي ملتاميية ريا ياو يماييية حقييو انساييا وتضاياهيياي وه ي ا يالييدد تضي ييني
ماوفني يف جلنة حقو انساا ومناهاة التمييا ("اللجنة"  .وعقدت حيومة
ي ملاوراتي ودع ائتال املنظمات ري اميومية مقو انساا إىل ر
تقدهن تولياهتا املتضلقة يتضيني املاوفني.
والل ن يية ما يياولة ع يين تضاي ييا حق ييو انسا ييا و ايت ييا ومراعاهت ييا واحرتام ييا يف
املاساييات الضاميية واتالييةي وعيين سليير ثقا يية حقييو انساييا يف ي ي  .وه ي
مااولة ريااو عن رلد مدى مراعاة حقو انساا والتحقيا يف لا وانيالغ
عنه يف مجي جماالت امياة.
وهي ي خمول يية دس ييتورياو رم ييوراو من ييا إسا ييا االمت ييال لال يييو حق ييو انسا ييا الي ي
لييدق علي ييا اميوميية ورلييدها يوسييائل من ييا ر ي 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
ويف امارسيية سييلطت ا ولييالحياهتاي ضييا يف لييا االسييتقاللية اندارييية والييتحيم يف
ميااسيت ا ويف ماليت ا اتالتني.
و االو عن لاي ترحا ي ياملاوفية الاامية واللركاء انمنيائيني للضميل مي
حيومة ي ملااعدهتا يف يناء قدرات الل نة.

تضليقاهتا علو التوليات  4-101رعاله.
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التولية


التضليقات

موقي/ردود ي

(6

-

رححي َ
ر اا علماو

(7

–

رححي َ
ر اا علماو

(8

٨-101
٩-101
(10
10-101

–
–
–

رححي َ
ر اا علماو
رححي َ
ر اا علماو
رححي َ
ر اا علماو

(11

–
قحبل

رححي َ
ر اا علماو
–

(13

قحبل

–

٦-101

٧-101

9.

11-101
12.
1٢-101

1٣-101

4

تيرر ي تضليقاهتا رعاله علو التوليات .4-101
يف االس ييتضرال ال ييا املتضل ييا ياي ي ي ال ييذم رج ي يراه الاري ييا الضام ييل رثن يياء دورت ييه
الضل ي ييرين يف  29تلي ي يرين األول/ركت ي ييوير 2014ي تض ي ييدت ي ي ي ي قال ي يية مجيي ي ي
النالييوص ال ي تلييري إىل عقوييية انعييداهن .وانقييارة الوحيييدة إىل اسييتخداهن عقوييية
انعداهن يقي يف القاسو الضايرم ضقتاو اسطبا قاسو جيش اململية املتحدة
لضاهن 1955ي لين ا مل تحناَّذ قر منذ استقالل ي .
وياير ي ي ر تضلين عين إقيرار التمليا ي يف جلايته األوىل لضياهن 2015ي تضييديالو
علو القاسو الضايرم يقا يذ مجي انقارات إىل عقوية انعداهن.
ويارها ريااو ر تضلين ر اسايمام ا إىل اتااقيية األميم املتحيدة ملناهاية التضيذيا
و ييريه ميين فييروم املضامليية رو الضقوييية القاسييية رو الالإسايياسية رو امل ينيية ("اتفاقيأأة
مناهضة التعذيب" طحر يف جلاة التملا األوىل لضاهن  2015كي يوا يا علييهي
وهو ا قيد سظر الل نة الارعية التملاسية املضنية.
رف ييي إىل ل ييا ر رئ يييس وقراء ي ي ي رعل يين يف فطاي ييه رم يياهن اجللا يية الر يض يية
املايتوى يف الييدورة ال امنية والضليرين نليس حقييو انسايا التيياي لاميم املتحييدة
التااهن ي ياالساماهن إىل اتااقية مناهاة التضذيا.
وينيياء علي ييهي ي تركي ييا ورولوي يية ي ي ا سيييا مج ييا التأك ييد م يين اس ييتيمال مجي ي
الضملي ييات الالقم يية لالسا ييماهن إىل اتااقي يية مناها يية التض ييذيا وتناي ييذها .وس ييتنظر
ماتقبالو يف التالديا علو التوتوكول االفتيارم و قاو لالالحيات يرملا ي .
تييرر ي ي التضلييا رعياله عليو التوليية  6-101يليأ موقا يا مين التوتوكيول
االفتيارم التااقية مناهاة التضذيا.
تيرر ي تضليقاهتا رعاله علو التولية .4-101
تيرر ي تضليقاهتا رعاله علو التولية .4-101
يض ييت الدس ييتور ال ييذم دف ييل حي ييا النا ييا يف  7ريلول/س ييبتمت  2013ع يين إرادة
قضا ي .
ال يحنظر يف رم تضديل للدستور إال و يا الضمليية املناليوص علي يا ييه الي تقاي
يالتما( موا قة التملا علو تنظيم استاتاء.
تيرر ي تضليق ا رعاله علو التولية .10-101
تيرر ي تضليق ا رعاله علو التولية 2-101ي وتضيد ما كاس قالته عين ر
الدسييتور ينليية جلنيية حقييو انساييا وميا حيية التمييييا ("اللجنأأة" ي وهي ا لييية
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 ي عليو سظيياهن رومييا األساسي للمحيميية اجلنائييية الدوليية وواءمي تليريضاهتا
املية م رحياهن سظاهن روما األساس من فالل مرسوهن اجلرائم لضاهن .2009
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التولية


التضليقات

موقي/ردود ي

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 .
وس ي ييييو التال ي ييديا عل ي ييو االتا ي ييا يل ي ييأ امتي ي يياقات اميم ي يية اجلنائي ي يية الدولي ي يية
وحالاساهتا من لالحيات التملا .

1٤-101

(14

قحبل

–

1٥-101

(15

وجلن يية حق ييو انسا ييا وميا ح يية التميي ييا ما يياولة ع يين تضاي ييا حق ييو انسا ييا
و ايت ييا ومراعاهتييا واحرتام يياي ضييا يف لييا اقييتغاهلا يقاييية الضنييي املمييار( علييو
امل يررة .وه ي ماييتقلة عيين اميوميية وتأفييذ يالاياسييات واألولويييات ال ي ُتييددها
يناا ا.

قحبل

–

تلتاهن ي ي ييدعوة امليلايني يوالييات فاليةي وستايضو إىل دعيوة لياحا واليية
فالية واحيداو كييل سينة يف انياالت الرئياييية الي ححيددت ياعتبارهييا مين رولويييات
حيوميية ي ي ي ميين قبيييل انيياالت املتضلقيية يييامقو االجتماعييية  -االقتاليياديةي
م ل فدمات الالر الالح واملياه.
وتتل يياور ي ي ي حاليي ياو مي ي ق ييا رل ييحام املال ييلحة يف ان يياالت ات األولوي يية
وستوجه الدعوات رو تحقبل
حيت ميين توجيه دعوة إىل ميلاني يواليات فالة
َّ
الايارات عندما تييو ي ي مايتضدة لتيو ري ميا يلياهن مين ميوارد السيتقباهلم يييت
حُتىن ركت ائدة من الايارة.

1٦-101

(16

–

1٧-101

(17

ر اا علماو تيييرر ي ي تضليقاهتييا رعيياله علييو التولييية  15-101يلييأ توجيييه دعييوة دائميية
رححي َ
إىل امليلاييني يواليييات يف إطييار انج يراءات اتالييةي وإ كاس ي تلييري إىل وجييود
دعوة ماتوحة هلم.

قحبل
قحبل

1٨-101
1٩-101
٢0-101
٢1-101
٢٢-101
٢٣-101
GE.15-05189

(18

ويف فييوء مييا تقييدهني يايير ي ي ر تضليين ر رئيييس وقرائ ييا كييا وجييه دعييوةي يف
فطايه رماهن اجللاة الر يضة املاتوى رثنياء اليدورة  28نليس حقيو انسايا ي إىل
املقررين اتالني املضنيني ياملياه ويالتضليم .وتتطل ي إىل املااعدة واالستاادة
َ
يف هذا الالدد.

(19

قحبل
قحبل

(21

قحبل
قحبل

(20

(22
23.

قحبل

–

تيرر ي

تضليقاهتا رعاله علو التولية .15-101

–

تيرر ي

تضليقاهتا رعاله علو التولية .15-101

–

تيرر ي

تضليقاهتا رعاله علو التولية .15-101

–

تدر ي رمجية الرد علو طلبات الايارةي وستايضو جاهيدة إىل تلبيت يا يايرعة.
ييد ر توقي الايارات ينبغ ر يتوا ا مي تضليقيات ي ي رعياله عليو التوليية
.15-101

–

تيرر ي

تضليقاهتا رعاله علو التولية .15-101

–

تيرر ي

تضليقاهتا رعاله علو التولية .20-101

–

تيرر ي

تضليقاهتا رعاله علو التولية .15-101
5
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التولية


التضليقات

موقي/ردود ي

24.

–

(25

ر اا علماو تيرر ي تضليقاهتا رعاله علو التولية  1-101حيت قال رئيس القااةي يف
رححي َ
االستضرال ال ا املتضلا ياي الذم رجراه الارييا الضاميل يف دورتيه الضليرين يف
 29تل يرين األول/ركتييوير 2014ي إ الاييلطة القاييائية مناتحيية علييو ما ييامجة
املنظمات ري اميومية ومااعدهتا يف جمال التدرياي وإ الدستور ييال امت ال
القااء للمباد األساسية يلأ استقالل الالطة القاائية.
وتايييي ي ي ر كييل الطلب ييات املتضلقيية ياي ييارة املقييرر ات يياص املض ي ياس ييتقالل
القايياة وامييامني لتييو ري اتييتة واملايياعدة يف عملييية اماييا علييو سييلطة قاييائية
ماتقلة ستيو من لالحيات قااء ي .

–
–
–

رححي َ
ر اا علماو
رححي َ
ر اا علماو
رححي َ
ر اا علماو

(28

–
–

رححي َ
ر اا علماو
رححي َ
ر اا علماو

٣0-101

(30

قحبل

–

٣1-101

(31

–

رححي َ
ر اا علماو

تيرر ي تضليقاهتا رعاله علو التولية .24-101
تيرر ي تضليقاهتا رعاله علو التولية .24-101
تيرر ي تضليقاهتا رعاله علو التولية  15-101وتلري إىل ر تركييا ورولويية
ي ي ا سيييا مجييا التأكييد ميين اسييتيمال مجي ي الضمليييات الالقميية لالساييماهن إىل
اتااقية مناهاة التضذيا وتنايذها.
تيرر ي تضليقاهتا رعاله علو التولية .27-101
تلتياهن ي ي يماييية حقييو انساييا املياوليية جلمي ي مواطني ييا ولييوسا وتضاياهييا.
وستوجه دعوات إىل املقرر اتاص املض يالة امليدا ضني عين حقيو انسايا ينياء
علو ما تتمت يه حيومة ي من لالحيات يف هذا الالدد.
وتتلاور ي حالياو م قا رلحام املاللحة يف اناالت ات األولوية ييت
يتوجه ال ييدعوات رو تحقب ييل الاي ييارات
ميي يين توجي ييه دع ييوة إىل مق ييررين فال ييني وس ي َّ
عندما تيو ي ماتضدة لتو ري ما يلاهن من موارد السيتقبال امليلايني يوالييات
فالة ييت حُتىن ركت ائدة من الايارة.
اية حقو مجي الاي يني.
ي ملتامة يتضايا ا ليات القائمة ال تات د
و ا يالو عيين ليياي ييينص الدسييتور ل يراحة علييو اييية حقييو انساييا وتضاياهييا
ولوسا .وتنص قيرعة امقيو عليو امقيو االجتماعيية واالقتالياديةي إفيا ة إىل
امقييو املدسييية والاياسييية وه ي ال تيتا ي يماييية حقييو األقلييياتي يييل تلييمل
مجي ي م يواط ي ي  .لي يين قبولن ييا ه ييذه التول ييية يا ييرتل اسل ييغالنا ريا ييا مي ي
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.
الدس ييتور يي يير( مب ييدر ال ييل الا ييلطات .وك ييل ام يياكم ما ييتقلة ع يين الا ييلطتني
التل يريضية والتنايذيييةي وكييذلا مجي ي مييواا القايياءي وال اييضو إال للدسييتور
والقاسو ي اللذين با ر يطبقوه دو فو رو حماياة رو ُتيا.
وحيظيير الدسييتور ريا ييا كييل ت ييدفل يف سييري الضم ييل القاييائ رو اندارم للا ييلطة
القاائية.

٢٤-101

٢٥-101
٢٦-101
(27
٢٧-101
(26

٢٨-101
٢٩-101
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التولية


التضليقات

موقي/ردود ي

٣٢-101

(32

–

رححي َ
ر اا علماو

٣٣-101

(33

–

رححي َ
ر اا علماو

(34

–
–

رححي َ
ر اا علماو
رححي َ
ر اا علماو

٣٦-101

(36

–

رححي َ
ر اا علماو

٣٧-101

(37

–

رححي َ
ر اا علماو

٣٤-101
(35
٣٥-101

GE.15-05189

جلنة اتدمات القاائية املنلأة ضوجيا الدسيتور هي اهليئية املايتقلة املاياولة عين
االسا ييبات وتضي ييني امل ييوااني القا ييائيني ووح ييدة الض يياملني يف جم ييال الق يياسو هي ي
املاساة املاتقلة املااولة عن االسابات وعن ماهالت الضاملني يف جمال القياسو
يف ي .
وعل ييو ه ييذاي ي ل ييدى ي ي إط ييار دس ييتورم وتل ييريض مت ييني يا ييمن اس ييتقالل
القايياء واساييبات مواايييه والضيياملني يف جمييال القيياسو يف ي ي ي يف إطييار تلييا
املاساات.
رعدت ي ميذكرة تاياهم يليأ مايتقبل عالقيات الضميل يف ي ي تضيت تضبيرياو
رد عيين سييية اللييركاء ال الثيية .ورتيحي مييذكرة التايياهم نموعيية الضمييال وجمموعيية
رريام الضمل قالد تنايذ مجي اللركاء ال الثة املذكرة يان سية.
ليس هنا يلد واحد ييال حرية ري مقيَّدة للتضبري رو الت م .
إ ا كييا الدسييتور يياييل حرييية اليييالهن والتضبييري والاييير واليررم والنلييري سييه حيظيير
لراحة رم فطام رو ررم رو تضبري يدفل يف إحيدى الائيات التاليية عليو سيبيل
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.
وختا هذه امريات لقيود يارف ا القاسو ي م ال مماية األمن القوم والاالمة
الضامة.
وتندرج القيود املاروفة علو هذه امريات يف سيا القياسو اليدوو وتتمليو مي
التولية الضامية رقيم  CERD/C/GC/35. 35يليأ ميا حية فطيام التحيريض
علييو اليراهييية الضنال يريةي املقدميية يف إطييار االتااقي ية الدولييية للقايياء علييو مجي ي
رقيال التمييا الضنالرم.
تيرر ي تضليقاهتا رعاله علو التولية .33-101
ال تقبل ي ا رتال ر جواسا من املراسيم املذكورة تقيد حريات رساسية يغري
حا.
واألمر يضود لقااء ي لتقييم لا يف فوء الدستور إ حعرفي علييه قاييةي
ولن تتالر ي ي عند االقتااءي إال يناء علو حيم هذا القااء.
ترى ي ر كلمة "ي بايية" تاتبا ستائج ما يحارتل ر ييو عملية استضرال
ماي ي ييتقل وموفي ي ييوع  .وتضليقي ي ييات ي ي ي ي علي ي ييو التولي ي ييية  35-101تا ي ي ييتحا
املالحظة.
تيرر ي تضليقاهتا رعاله علو التولية 33-101ي وتايي ر تضليقاهتا علو
التولية  35-101تاتحا املالحظة.
وعن استضرال مرسوهن الالناعات الوطنيية األساسيية لضياهن "( 2011المرسأو " ي
اجتمض ي حيوم يية ي ي يألييحام املال ييلحة املضني ييني نسليياء جلن يية الس ييتضرال
املرسوهن وما قد يقرت من ر يار علو جملس الوقراء.
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التولية


موقي/ردود ي

٣٨-101

(38

–

٣٩-101

(39

–

٤0-101

(40

قحبل

التضليقات
ر اا علماو ي ال تقبل ا رتال ر مرسوهن تطوير قطيا انعيالهن ييادم إىل إبياد منيا مين
رححي َ
ات ييو والرقاي يية الذاتي ييةي واملا ييايقةي والتخوي ييي وتي ييرر تضليقاهت ييا رع يياله عل ييو
التوليتني  33-101و.35-101
ر اا علماو تيييرر ي ي تضليقاهتييا رعيياله علييو التوليييتني  33-101و35-101ي وتايييي
رححي َ
ر حيوم يية ي ي ي قَيحي ييد وف ي ي اللما ييات األف ييرية عل ييو تل ي يريض ا املتضل ييا يري يية
انعالهني الذم تاضو ي إىل عرفيه عليو التمليا يليول سايية الريي ال يا مين
هذا الضاهن.
–
سييتحقيم مجي ي الق يواسني القائميية يف ي ي ينيياء علييو الدسييتوري والضملييية جارييية يف
الوق الراهن .و ا لا إما للتدقيا التملا رو لإلجيراءات القايائية ضوجيا
املادة  44من الدستور.

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

امواق
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8

 دعم قرعة امقو الواردة يف الدستور من فالل االساماهن إىل الض د الدوو اتاص يامقو املدسية
والاياسيةي والتوتوكول االفتيارم األول امل لحا يهي واللرو ي يف هذا الايا ي يف عملية ترم إىل فما
توا ا القواسني واملراسيم الوطنية القائمة م الدستور اجلديد .وينبغ ر ييو تضايا الالطة القاائية جاءاو من
هذه الضملية .رملاسيا  
إا ار االلتااهن يماية حقو انساا وامريات األساسية وتضاياها من فالل االسايماهني دو تيأفريي إىل الض يد
الييدوو اتيياص يييامقو املدسييية والاياسييية والض ييد الييدوو اتيياص يييامقو االقتالييادية واالجتماعييية وال قا ييية
.كندا  
اسييتيمال الضمييل الرامي إىل التالييديا علييو املضاهييدات الدولييية األساسييية مقييو انساييا ي ويف مقييدمت ا الض ييد
الييدوو اتيياص يييامقو املدسييية والاياسيييةي والض ييد الييدوو اتيياص يييامقو االقتالييادية واالجتماعييية وال قا يييةي
فالل رتة االستضرال املقبل .االُتاد الروس  
 التال ي ييديا عل ي ييو التوتوك ي ييول االفتي ي ييارم األول امللح ي ييا يالض ي ييد ال ي ييدوو ات ي يياص ي ي ييامقو املدسي ي يية والاياس ي ييية
.رورو ي يوام  التالي ييديا علي ييو التوتوكي ييول االفتيي ييارم األول امللحي ييا يالض ي ييد الي ييدوو اتي يياص يي ييامقو املدسيي يية
والاياسية .إستوسيا  املا قدماو وعلو وجه الارعة يف التاليديا عليو لييو حقيو انسايا والتوتوكيوالت
االفتياريةي ال سيما التوتوكول االفتيارم األول امللحا يالض د الدوو اتاص يامقو املدسيية والاياسييةي و/رو
تطبيق ا .قيل االساماهن إىل املضاهدات الدولية مقو انساا والتاليديا عليو التوتوكيول االفتييارم األول
امللحا يالض د الدوو اتاص يامقو املدسية والاياسية .التتغال  .
االساييماهن إىل املضاهييدات الدولييية مقييو انساييا والتالييديا علييو التوتوكييول االفتيييارم امللحييا يالض ييد الييدوو
اتاص يامقو االقتالادية واالجتماعية وال قا ية .التتغال  .
املا قيدماو وعليو وجيه الايرعة يف التاليديا عليو لييو حقيو انسايا والتوتوكيوالت االفتيارييةي ال سييما
التوتوك ييول االفتي ييارم امللح ييا ياتااقي يية مناها يية التض ييذيا و ييريه م يين ف ييروم املضامل يية رو الضقوي يية القاس ييية رو
الالإسااسية رو امل ينةي و/رو تطبيق ا .قيل  .
النظر يف التالديا ريااو علو التوتوكول االفتيارم امللحا ياتااقية مناهاة التضذيا .الدامنر .
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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التالديا علو التوتوكول االفتيارم امللحا ياتااقية القااء علو مجي رقيال التمييا فد املررة .التتغال
االسايماهن إىل املضاهيدات الدولييية مقيو انسايا والتالييديا عليو التوتوكيول االفتيييارم التااقيية حقيو الطاييل
املتضلا ي جراء تقدمي البال ات .التتغال .
إسليياء جلنيية دس ييتورية للقييياهن ياس ييتضرال قييامل لدس ييتور عيياهن  2013وإج يراء مليياورات عل ييو املا ييتوى ال ييوط
للتأكد من ر الدستور يضيس إرادة اللضا .إستوسيا  .
النظيير يف إسليياء جلنيية دسييتورية نجيراء اسييتضرال قييامل للدسييتوري وميين ك التأكييد ميين رسييه يضيييس إرادة ميواط
وتطلضاهتمي ضا يامن كو لا قد يااعد علو ُتقيا هييل سياس رك ر استقراراو .ساميبيا .
ي
إسلاء آليةي يالتلاور م انتم املد ي من رجل وف إطار تلريض ماتمد مين الدسيتور اجلدييد ومتميا مي
املضايري الدولية مقو انساا وتنايا هذا انطار .امليايا  .
مواءميية التل يريضات الوطنييية علييو عييو تيياهن م ي سظيياهن رومييا األساس ي للمحيميية اجلنائييية الدولييية والتالييديا علييو
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
من رولوياهتا .سلو ينيا  .
توجيه دعيوة دائمية إىل امليلايني يوالييات يف إطيار انجيراءات اتالية للايما هليم ياليدفول ياي ولة عنيد قييارة
ي ي ويالتاو مااعدة الالطات علو املا قحدماو .يل ييا  .
توجيه دعوة ماتوحة ودائمة إىل انجراءات اتالة لامم املتحدة .قيل  .
توجيه دعوة دائمة إىل انجراءات اتالة نليس حقيو انسايا وتناييا الاييارات املطلويية يف رقالير يرتة امينية
.كوستارييا  .
توجيه دعوات دائمة إىل مجي انجراءات اتالة  .اسا  .
توجيه دعوة دائمة إىل انجراءات اتالة نلس حقو انساا .التتغال  .
االس ييت اية للضدي ييد م يين طلب ييات الاي ييارة الال ييادرة ع يين انج يراءات اتال يية وتوجي ييه دع ييوة دائم يية إىل انجي يراءات
اتالة يف رقرم وق امين .سلو ينيا  .
توجيه دعوة دائمة إىل مجي امليلاني يانجراءات اتالة نلس حقو انساا التياي لاميم املتحيدة واسيتقبال
الذين طلبوا قيارة البلد .اجلبل األسود  .
توجيه دعوة دائمة إىل مجيي امليلايني ييانجراءات اتالية املوافييضية نليس حقيو انسايا ي وتاي يل الاييارات
املطلويييةي والييرد ييوراو ويليييل ملمييو( علييو البال ييات ال ي رححيل ي إىل ي ي ميين امليلاييني يواليييات يف إطييار
انجراءات اتالة .النرويج  .
قبييول قيييارات امليلاييني يواليييات يف إطييار انج يراءات اتاليية نلييس حقييو انساييا والتضيياو مض ييم علييو عييو
تاهني ليتاىن هلم االفطال يوالياهتمي و لا و قاو لتض دات اميومة .رورو وام  .
قبول الطلبات ال مل يبي ي يا يضيد والي وردت مين ميلايني يوالييات يف إطيار انجيراءات اتاليةي ضين يي م
.سيوقيلندا .
املقرر اتاص املض ياستقالل القااة وامامنيي من رجل قيارة ي
الرتحيييا يايييارة املقييرر اتيياص املض ي ياسييتقالل القايياة وامييامنيي ميين رجييل تقييدمي اتييتة واملايياعدة يف عملييية
اماا علو سلطة قاائية ماتقلة .إسرائيل  .
تا ي ي يل قيي ييارة املقي ييرر اتي يياص املض ي ي ياسي ييتقالل القاي يياة وامي ييامني قبي ييل االسي ييتضرال ال الي ييت لاي ي ي يف إطي ييار
االستضرال الدورم اللامل .جار سليما  .
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
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توجيييه دعييوة دائميية إىل امليلاييني يواليييات يف إطييار انج يراءات اتاليية لامييم املتحييدة واللييرو دو تييأفري يف
التضاو م املقرر اتاص املض ضايألة التضيذيا و يريه مين فيروم املضاملية رو الضقويية القاسيية رو الالإساياسية رو
امل ينة .سويارا  .
االست اية لطلا املقرر اتاص املض ضاألة التضذيا لايارة البالد .الدامنر .
تا يل قيارة للمقرر اتاص املض يالة املدا ضني عن حقو انساا .النرويج  .
تضايا ا لييات القائمية يف اهلياكيل االجتماعيية والاياسيية واالقتاليادية اماليية للم تمي الاي ي مين رجيل ليو
حقو األقليات انثنية .جار سليما  .
تضديل انطار التلريض والدستورم للحاا علو الاالل يني الالطات ووقي رم تيدفل للايلطة التنايذيية يف
استقالل القااء وامامنيي والتأكيد مين ر الضملييات الي تينظم تأهييل اميامني والقاياة واسايباط م ال تتضيرل
لتدفل سياس .كندا  .
.رسرتاليا  .
إيراهن مذكرة التااهم ال الثية يلأ ماتقبل عالقات الضمل يف ي
اختيا التييدايري الالقميية لتضييديل التليريضات القائميية ميين رجييل مواءميية القيييود املمينيية علييو حرييية التضبييري رو الت مي
م القواعد واملضايري الدولية مقو انساا .يل ييا  .
تضديل الدستور وكذلا التليريضات الوطنيية لايما ر تييو امقيو املتضلقية يرييات التضبيري والت مي وتييوين
اجلمضيات مياولة دو قيود ري تلا املنالوص علي ا يف إطار القاسو الدوو .سويارا  .
فما احرتاهن حريات التضبري والت م الالم وتيوين اجلمضيات مين فيالل تضيديل جواسيا مين مراسييم مضينية
م ييل املرسيوهن املضييدل لقيياسو النظيياهن الضيياهني واملرسيوهن املتضلييا ييياألحاام الاياسيييةي ومرسيوهن تطييوير قطييا انعييالهني
ال تقيد امريات األساسية دو متر .الواليات املتحدة األمرييية  .
النظر ي بايية يف مراجضة املرسوهن املضدل لقاسو النظاهن الضياهن ومرسيوهن تطيوير قطيا انعيالهن عليو عيو ييايل متامياو
امقو املتضلقة يريات تيوين اجلمضيات والت م والالحا ة والتضبري .مج ورية كوريا  .
مراجضيية مجي ي املراسيييم ال ي تقيييد حرييية التضبييري وتيييوين اجلمضييياتي وفاليية املراسيييم املتضلقيية يوسييائر انعييالهن
والالييناعات الوطنييية األساسييية والنظيياهن الضيياهني وتضييديل ا رو إلغاؤهييا حاييا االقتايياء .اململييية املتحييدة لتيطاسيييا
الضظمو وريرلندا اللمالية  .
مواءم يية التلي يريضات املتضلق يية يري يية التضب ييري والت مي ي وتي ييوين اجلمضي ييات مي ي املضي يايري الدولي يية مق ييو انسا ييا ي
وال سيييما عيين طريييا إلغيياء "مرس يوهن تطييوير قطييا انعييالهن" لضيياهن  2010ميين رجييل وف ي حييد ألعمييال الرتهيييا
واملاييايقة ال ي يتضييرل هلييا ميين ينتقييدو الدولييةي وتغيييري منييا اتييو والرقاييية الذاتيييةي وفييما رال يتضييرل رم
قخص للتوقيي واالحت اق يليل تضاا يابا امارسته مقوقه .رملاسيا  .
فييما اح يرتاهن حرييية التضبييري و اييية الالييحايني ميين فييالل تضييديل مرس يوهن تطييوير قطييا انعييالهن لضيياهن 2010ي
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
البيئييةي ميين فييالل تضييديل الق يواسني ات الالييلة وفييما عييدهن االحت يياج اييا لتقييويض امييا يف حرييية الت م ي
الالم .ريرلندا .
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