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   مقدمة   
 
عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب  ــرار  لــ   قــو   -1

ــــة والعشــــرين   الفــــ ة مــــن 5/1اإلنســــا   ــــث الةاني واسُتعرضــــ   . 2015أيار/مــــايو  15إىل  4ر دورت
. 2015أيار/مــايو  11احلالــة   الوليــات املتحــدة األمريكيــة   ادلســة احلاديــة عشــرة املعقــودة   

تـــــرأ  وفـــــد الوليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة ســـــفاها لـــــد   لـــــ   قـــــو  اإلنســـــا ر كيـــــ  هـــــاربرر و 
واعتمــد الفريــق العامــ  التقريــر املتعلــق  واملستشــارة القانونيــة بالنيابــةر بــورارة امارجيــةر مــارن مــاكليود. 

     .2015أيار/مايو  15بالوليات املتحدة   جلستث السابعة عشرة املعقودة   
ر اختــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فريــــق املقــــررين التــــا  2015كــــانو  الةاا/ينــــاير   13  و  -2

)اجملموعــة الةيثيــة  مــن أجــ  تيســا اســتعراض احلالــة   الوليــات املتحــدة  بوتســوانا واململكــة العربيــة 
   السعودية وهولندا.

مـن مرفـق  5قـرة والف 5/1مـن مرفـق  ـرار  لـ   قـو  اإلنسـا   15وعميا بح كام الفقـرة  -3
 ر صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة   الوليات املتحدة 16/21 راره 

  ؛A/HRC/WG.6/22/USA/1تقرير وطر ) )أ  
تــــــث مفوضــــــية األمــــــم املتحــــــدة الســــــامية حلقــــــو  اإلنســــــا   )ب   جتميــــــل للمعلومــــــات أعدأل

  ؛A/HRC/WG.6/22/USA/2)املفوضية السامية  )
  .A/HRC/WG.6/22/USA/3املفوضية السامية ) موجز أعدتث )ج  

وأ يلـــ  إىل الوليـــات املتحـــدةر عـــن طريـــق اجملموعـــة الةيثيـــةر  ائمـــة أســـ لة أعـــد ا ســـلفاا  -4
أذربيجــــا ر وإســــبانيار وأملانيــــار وبلجيكــــار وادمووريــــة التشــــيكيةر والــــدا ر ر وســــلوفينيار والســــويدر 

الشــــماليةر  وأيرلنــــداكــــة املتحــــدة لايعانيــــا الع مــــ  وسويســــرار والصــــ،ر وكوبــــار واملكســــي ر واململ
   وميكن الطيع عل  هذه األس لة   املو ل الشبكي امارجي للفريق العام .  والنرويجر وهولندا.

  
 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
 
الوليــــات املتحــــدةر كيــــ  هــــاربرر إىل أضيــــة  ليــــة الســــتعراض أشــــار الــــرئي  املشــــار  لوفــــد  -5

الدورن الشـام  وأعـرب عـن ف ـره بسـج  الوليـات املتحـدة واع افـث بحوجـث القصـور. ور ـب بوجـود 
 ومشاركة اجملتمل املدا.

وســلا الءــوء علــ  إعــي  الوليــات املتحــدة دعموــا إلعــي  األمــم املتحــدة بشــح   قــو   -6
كما يتءح أكةر مـن إعياـا الـدعم وسـنوا  ـوان، لتمكـ، احلكومـات القبليـة مـن الشعوب األصليةر  

 توفا السيمة العامة ومحاية األمريكيات األصليات من العنف املنز  والعتداء ادنسي.
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وأشارت الرئيسـة املشـاركة األخـر  لوفـد الوليـات املتحـدةر مـارن مـاكليودر إىل أ  الوليـات  -٧
بعنايــة   التوصــيات املقبولــة املقدمــة مــن مةيي ــا مــن الــدول األعءــاء   األمــم  املتحــدة  ــد ن ــرت

املتحـــــدة أثنـــــاء الســـــتعراض الـــــدورن الشـــــام  األول للحالـــــة فيوـــــا وا ـــــذت العديـــــد مـــــن امعـــــوات 
 لتنفيذها.

للن ـــام الـــدميقراطي   الوليـــات املتحـــدةر وهـــو ن ـــام  عامـــاا  و ـــدم  الســـيدة مـــاكليود إطـــاراا  -8
بالتد يق والدعوة والنقاش من أجـ  تعزيـز التقـدم واإلصـيأ. وأبـررت ادوـود الااديـة الراميـة يسمح 

إىل إاــاء العنــف والتمييــز ضــد املةليــات واملةليــ، ومزدوجــي امليــ  ادنســي ومغــايرن ا ويــة ادنســانيةر 
ديـة والقــوات املســلحةر واحملاكمـة علــ  ادـرائم املرتكبــة بـدافل التحيــزر و  ــر التمييـز   العمالــة الاا

ودعــم ادوــود الراميــة إىل   ــر اســت دام العــيج التصــحيحي للمةليــة مــل القصــر. كمــا أ ــرر تقــدم 
 عل  مستو  الوليات.

وأشـــارت إىل أنـــثر وإ  كانـــ  هنـــا  العديـــد مـــن النجا ـــات لكبـــي  عنوـــار ل يـــزال هنـــا   -9
ام للمــــــوجز التنفيــــــذن لتقريــــــر دنــــــة الكةــــــا غــــــا ينبغــــــي القيــــــامر وــــــا   ذلــــــ    ضــــــوء النشــــــر العــــــ

السـت بارات التابعــة جمللــ  الشــيوب بشـح  برنــامج ال تجــار والســتجواب الـذن كانــ  تــديره وكالــة 
 امل ابرات املركزية.

وأشـــارت إىل أ  الوليـــات املتحـــدة  ـــد  عـــ ر كمـــا اعـــ و الـــرئي  أوبامـــار خعـــا و  تـــر   -10
ولية عـن ذلـ . وأضـاف  أ  الوليـات املتحـدة  ـد ا ـذت إىل مستو   يموار وأاا  ـد املـ  املسـ  

منــــذ ذلــــ  احلــــ، خعــــوات لتوضــــح أ  احل ــــر القــــانوا للتعــــذيب ينعبــــق   كــــ  مكــــا  و   يــــل 
ال ـــروور ولت كـــد أ  الوليـــات املتحـــدة لـــن تلجـــح أبـــدا إىل اســـت دام أســـاليب الســـتجواب القاســـية 

 تل  مرة أخر .
ة العــدل بالوليــات املتحــدة حملــة عامــة عــن ادوــود الراميــة إىل و ــدم جــاميز كادومــا  مــن ورار  -11

 1964مكافحـــة التمييـــز   الوليـــات املتحـــدة مـــن خـــيل  ـــوان، مةـــ   ـــانو  احلقـــو  املدنيـــة لعـــام 
 .1965و انو   قو  التصوي  لعام 

ت وأشــار إىل أ  عمليــات إطــي  النــار املحســاوية الــ  تورطــ  فيوــا الشــرطة مــ خرا أو وفيــا -12
شبا  أمريكي، من أص  أفريقـي  ـد جـددت املنا شـة العويلـة األمـد وا امـة بشـح  مـد  تـوار  إ امـة 

 العدل.
مـــن املـــوكف، املكلفـــ، بونفـــاذ القـــوان،  400و ـــد ل قـــ  ورارة العـــدل  ءـــائيا أكةـــر مـــن  -13

  اقيقــــا  20بســــبب الســــت دام املفــــرس للقــــوة   الســــنوات الســــ  املاضــــيةر وفتحــــ  أكةــــر مــــن 
املمارسات التمييزيـة للشـرطة   لتلـف املـد  والوليـات. كمـا التحمـ  فر ـة عمـ  رئاسـية بشـح  هـذه 

 املسحلة.
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ويتواصــــ  العمــــ  مــــن أجــــ  مكافحــــة التمييــــز    ــــالت أخــــر ر وــــا   ذلــــ    محايــــة  -14
النت ــاب املســاواة    ــق التصــوي . و ــد  ــدم  ورارة العــدل   اعونــة األخــاة طعونــا    ــوان، 

 املتسمة بالتمييز العنصرن   ولي  كارولينا الشمالية وتكسا .
  

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
 
وتـرد التوصــيات املقدمـة أثنــاء هـذا احلــوار  وفـداا ببيانــات.  11٧خـيل جلسـة التحــاورر أدىل  -15

نـات الكتابيـة للوفـودر الـ  ميكـن الطـيع عليوـا     ادزء الةاا من هذا التقريـر. وتنشـر  يـل البيا
ر   املو ـل الشـبكي امـارجي جمللـ   قـو  اإلنسـا  مـ   1)حمفوكات البـ  الشـبكي لممـم املتحـدة

   . 2)توافرت
 وأدل  كاراخستا  ببيا . -16
 وأعرب  كينيا عن القلق لءعف  ليات رصد  قو  اإلنسا  ومحاية البيانات الر مية. -1٧
وأشـارت لتفيــا إىل أ  اتفا يـة القءــاء علـ   يــل أشــكال التمييـز ضــد املـرأة اعتُــات اتفا يــة  -18

 حي   التصديق عليوا باألولوية.
ــــــات املتحــــــدة وبــــــاد   قــــــو  اإلنســــــا  املكرســــــة   القــــــانو   -19 وأشــــــاد لبنــــــا  بــــــالتزام الولي

 الدستورن.
 ض الدورن الشام  األول.وأشادت ليبيا بالتقدم احملرر منذ تقرير الستعرا -20
وتلقـــ  لي تنشــــتاين بارتيــــاأ ادوــــود الــــ  تبــــذ ا الوليــــات املتحــــدة حلمايــــة األمــــن القــــومي  -21

 واحلريات املدنية.
 وأعرب  ليتوانيا عن تقديرها لعملية تشاور  كومة الوليات املتحدة مل اجملتمل املدا. -22
 وأدل  لكسما  ببيا . -23
 علما بنتائج تقرير دنة الست بارات التابعة جملل  الشيوب عن التعذيب.وأ اط  ماليزيا  -24
 ور ب  ما  بالتزام الوليات املتحدة بتنفيذ التزاما ا ووجب الصكو  الدولية. -25
 وشجع  موريتانيا الوليات املتحدة عل  تعزيز تعاواا مل  ليات  قو  اإلنسا . -26
املتحــــدة علــــ  التزاموــــا باســــتعراض القــــوان، وامل سســــات وأشــــادت موريشــــيو  بالوليــــات  -2٧

 احمللية.
_________________ 

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

session-of-universal-periodic-review/422910642200. 
 (2  https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/22session/USA/Pages/default.aspx. 
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وأ ــرت املكســي  بــادوود الراميــة إىل تــدريب املــوكف، املكلفــ، بونفــاذ القــانو  بشــح    ــر  -28
 التمييز.
وأشــار ادبــ  األســود إىل لــاوو اللجنــة املعنيــة إقــو  اإلنســا  إراء التفاوتــات العنصــرية    -29

 إلعدام.احلكم بعقوبة ا
وأشــــار املغــــرب إىل ادوــــود الــــ  تبــــذ ا الوليــــات املتحــــدة فيمــــا يتعلــــق بتــــدريب املــــوكف،  -30

 املكلف، بونفاذ القوان، من أج  جتنب التنميا العنصرن.
وأشـــــارت ناميبيــــــا إىل أ  ثــــــيو وليــــــات  ــــــد ألغـــــ   ــــــوان، عقوبــــــة اإلعــــــدام منــــــذ جولــــــة  -31

 الستعراض السابقة.
ل إىل أ  الوليــــات املتحــــدة  ــــد ا ــــذت تــــدابا ملكافحــــة التمييــــز العنصــــرن وأشــــارت نيبــــا -32

 والدير وجرائم الكراهية.
وأشــارت هولنــدا إىل أنــث   تت ــذ أيــة تــدابا حمــددة مــن أجــ  التصــديق علــ  اتفا يــة القءــاء  -33

 عل   يل أشكال التمييز ضد املرأة.
كاملـة مـن مسـتو  تعاهـدن لعـدد مـن الف ـات وأعرب  نيوريلندا عن القلق إراء ميـاب محايـة   -34

 الءعيفة.
 وأدل  نيكارموا ببيا . -35
وأعربــ  النيجــر عـــن تقــديرها لــدعم الوليـــات املتحــدة ألنشــعة املفوضـــية الســامية ولتعاواـــا  -36

 مل  ليات  قو  اإلنسا .
املكلفـ، بونفـاذ القـوان، ور ب  نيجايا باملبادرات الراميـة إىل تعزيـز العي ـات بـ، املـوكف،  -3٧

 واجملتمعات احمللية.
 وأعرب  النرويج عن  لقوا إراء تعبيق عقوبة اإلعدام. -38
 وأدل  باكستا  ببيا . -39
وأعربــ  بنمــا عــن تقــديرها لانــامج تعــاو  الوليـــات املتحــدة مــن أجــ  القءــاء علــ   يـــل  -40

 أشكال عم  األطفال   بنما.
وة الــ  ُوجوــ  إىل املقــرر امــاس املعــر وســحلة التعــذيب ومــاه مــن وأ ــرت بــاراموان بالــدع -41

ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اليإنســـانية أو املوينـــة لزيـــارة موانتانـــامور متو عـــة  درتـــث علـــ  
 الوفاء بوليتث.

وســــلع  بــــاو الءــــوء علــــ  اإل ــــارات الــــ  اققــــ     ــــال التعلــــيمر ول ســــيما املبــــادرة  -42
  .Generation Indigenousعنونة ججي  الشعوب األصليةج )امل
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 وأعرب  الفلب، عن تقديرها للعدد املتزايد من اإلدانات ادنائية للمتجرين بالبشر. -43
ور بــ  بولنــدا بــادوود الــ  تبــذ ا الوليــات املتحــدة مــن أجــ  المتةــال للتوصــيات املقدمــة  -44

 خيل جولة الستعراض األوىل.
وأعربـــ  الاتغـــال عـــن القلـــق مـــن احلـــالت الـــ  ســـجل    اعونـــة األخـــاة  يـــ  تســـبب   -45

 عمليات اإلعدام باحلقن املميتة   عقوبة  اسية.
 وأثن   وورية كوريا عل  ادوود الرامية إىل رفل مستو  الوعي العام إقو  اإلنسا . -46
 ة محاية األ داو اداحن،.ور ب   وورية مولدوفا بالتدابا الرامية إىل رياد -4٧
 وأعرب  ادموورية التشيكية عن تقديرها للمشاورات ال  سبق  التقرير الوطر. -48
وأعــرب الاــاد الروســي عــن أســفث لعــدم إيــيء الوليــات املتحــدة اهتمامــا كافيــا للتوصــيات  -49

 املقدمة خيل جولة الستعراض األوىل.
 للوليات ال  ألغ  عقوبة اإلعدام.ور ب  رواندا بالعدد املتزايد  -50
 وأشارت السنغال إىل دعم الوليات املتحدة للبلدا  األفريقية املتءررة من إيبول. -51
 وأثن  صربيا عل  املبادرات الرامية إىل توسيل نعا  احلصول عل  الرعاية الصحية. -52
 ز العنصرن.وأعرب  سااليو  عن القلق إراء العتقالت املعولة والتميي -53
واع فـــ  ســــنغافورة بـــادوود الــــ  تبــــذ ا الوليـــات املتحــــدة مــــن أجـــ  المتةــــال للتوصــــيات  -54

 املقدمة خيل جولة الستعراض األوىل.
وأشــــارت ســــلوفاكيا إىل و ــــف احلكومــــة الااديــــة الختيــــارن لتنفيــــذ عقوبــــة اإلعــــدام علــــ   -55

 أسا  لصص.
ملعرو ــــةر ول ســــيما عــــدم التمييــــزر و  ــــر التعــــذيبر وأشــــارت ســــلوفينيا إىل التحــــديات ا -56

 واملرا بة ادماعية ليتصالت.
وأشــــارت الوليــــات املتحــــدة إىل رأيوــــا بــــح  التعــــذيب ومــــاه مــــن ضــــروب املعاملــــة والعقوبــــة  -5٧

القاسـية واليإنسـانية واملوينــة حم ـور   ـرا تامــا    يـل األو ـات و   يــل األمـاكن ووجـب القــانو  
 والقانو  الداخلي للوليات املتحدة كليوما. الدو 
لانــامج ال تجـــار والســتجواب لوكالـــة  يءــل  ـــداا  تنفيـــذياا  و ــد أصـــدر الــرئي  أوبامـــا أمــراا  -58

امل ـــابرات املركزيـــة ويععـــي توجيوـــا وعاملـــة األفـــراد احملتجـــزين   النزاعـــات املســـلحة معاملـــة إنســـانية. 
 11ءة املعاملـــــــــة منـــــــــذ ادعـــــــــاءات التعـــــــــذيب أو إســـــــــا ومـــــــــا فت ـــــــــ  الوليـــــــــات املتحـــــــــدة اقـــــــــق  

 .2001 سبتما/أيلول
 با  ام التزاما ا الدولية. وتبق  الوليات املتحدة متقيدة إزمر   مكافحتوا لكرهابر -59
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والوليــــات املتحــــدة طــــرو   عــــدد مــــن معاهــــدات  قــــو  اإلنســــا  وتواصــــ  استكشــــاو  -60
أخــــر ر منوــــا اتفا يــــة  قــــو  األشــــ اس ذون اإلعا ــــة  إمكانيــــة وكيفيــــة التصــــديق علــــ  معاهــــدات

 واتفا ية القءاء عل   يل أشكال التمييز ضد املرأة.
ومـــــل أ  الوليـــــات املتحـــــدة ل تـــــدر    الو ـــــ  الـــــراهن أ  تصـــــبح طرفـــــا   ن ـــــام رومـــــا  -61

األساســـــي للمحكمـــــة ادنائيـــــة الدوليـــــةر فواـــــا تعمـــــ  مـــــل الـــــدول األطـــــراو بشـــــح  القءـــــايا ذات 
 تمامر وا يتفق ومتعلبات  انو  الوليات املتحدة.اله
وأنشــعة اســت بارات الوليــات املتحــدة مــحذو  اــا ووجــب إطــار يقــوم علــ  ســيادة القــانو ر  -62

ــــة.  ــــن ُم أنشــــعت وا القــــوانُ، والســــلعات األخــــر  املنشــــحة مــــن خــــيل امل سســــات الدميقراطي  يــــ  ت
اتية   الوليــــات املتحــــدة عليــــات ر ابــــة صــــارمة و ءــــل بــــرامج وأنشــــعة  ــــل املعلومــــات الســــت بار 

 ومتعددة املستويات.
وبـــالرمم مـــن أ  للوليـــات املتحـــدة  ـــوان، اااديـــة و ـــوان،   مع ـــم الوليـــات جتيـــز عقوبـــة  -63

اإلعـــدام   أخعـــر ادـــرائم الـــ  تنـــدرج ضـــمن احلـــدود الدســـتورية وتتفـــق مـــل التزاما ـــا الدوليـــةر فـــو  
يتو ــــل أ  حيكــــم علــــيوم بعقوبــــة اإلعــــدام يســــتفيدو  مــــن ضــــمانات إجرائيــــة  املــــدع  علــــيوم الــــذين

 مشددة تءاو إىل تل  ال  يتمتل اا  يل املدع  عليوم    ءايا جنائية.
وتتجـــث األمـــور   الوليـــات املتحـــدة   اعونـــة األخـــاة إىل البتعـــاد عـــن اللجـــوء إىل عقوبـــة  -64

ث يةبـــ  لـــد  حمكمـــة أ  لديـــث إعا ـــات ذهنيـــة وتكيفيـــة اإلعـــدام. فـــي كـــور احلكـــم علـــ  مـــدع  عليـــ
 ذات بال بعقوبة اإلعدامر سواء عل  مستو  الولية أو املستو  الاادن.

وتســـع  الوليـــات املتحـــدة إىل منـــل الســـت دام املفـــرس للقـــوة والتنمـــيا العنصـــرن   إنفـــاذ  -65
املســـتويات الاـــادن والـــولئي القـــانو  مـــن خـــيل املشـــاركة   تـــدريب مـــوكفي إنفـــاذ القـــانو  علـــ  

 واحمللي    يل أحناء البلد.
و  كــــانو  األول/ديســــمار أعلنــــ  الوليــــات املتحــــدة سياســــة حمدثــــة تنعبــــق علــــ   يــــل  -66

أنشــعة إنفــاذ القــوان، الــ   ءــل إلشــراو ااــادنر تععــي تعليمــات إىل املــوكف، بحنــث ل كــور  ــم 
ددا مـــن العوامـــ  األخـــر  بـــحن درجـــة مـــن الـــدرجات عنـــد ا ـــاذ أ  يحخـــذوا   العتبـــار العـــر  أو عـــ

  رارات إنفاذ القانو  الروتينية أو التلقائيةر ما   تكن تل  امصائص  م وصف مشتبث فيث.
وتبــذل الوليــات املتحــدة  صــار  ادوــود مــن أجــ  مكافحــة التمييــز العنصــرن   التعلـــيمر  -6٧

 .وتدعم بقوة التنوع عل   يل املستويات
وتســــع  الوليــــات املتحــــدة إىل التصــــدن دــــرائم الكراهيــــةر وــــا   ذلــــ  عــــن طريــــق  ــــانو   -68

 ـــدرة احلكومـــة الااديـــة علـــ  حماكمـــة أفعـــال  كةـــااا بـــاد ملنـــل جـــرائم الكراهيـــةر الـــذن راد   - شـــياد
 العنف بدافل التحيز.
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الوليــات املتحــدة وبــرامج الرعايــة وكـا  ةــة اجتــاه إىل البتعــاد عــن العقــاب البــدا   مــدار   -69
ــــدينر  يــــ   ــــة علــــ  التحديــــب اإلكــــا  مــــل الوال ــــارات املنزلي ــــة. ويشــــدد مقــــدمو خــــدمات الزي األبوي

 يرشدوام إىل البتعاد عن العقاب البدا أو العنيف.
ـــــات املتحـــــدة التزامـــــاا  -٧0 ـــــاا  وتلتـــــزم الولي ـــــف   إطـــــار املواعـــــدةر   وي ـــــز ر والعن ـــــف املن ونـــــل العن

والعتــداء ادنســير واملعــاردة؛  يــ  تســاعد الءــحايا الناجيــات مــن املــوت؛ و ءــل للمســاءلة مــن 
يرتكبـــو  تلـــ  ادـــرائم. وُصـــمم  ـــانو  مكافحـــة العنـــف ضـــد املـــرأة لزيـــادة تـــوافر امـــدمات لءـــحايا 

 العنف واس، استجابة العدالة ادنائية.
وشـــجع  جنـــوب أفريقيـــا الوليـــات املتحـــدة علــــ  تنفيـــذ التوصـــيات املقدمـــة خـــيل جولــــة  -٧1

 الستعراض األوىل.
ور بـــ  إســـبانيا بـــادوود الراميـــة إىل إمـــي  ســـجن موانتانـــامو العســـكرن ور بـــ  بقـــانو   -٧2

 جالرعاية العبية املعقولة الكلفةج.
 التمييز    يل اجملالت.و   السودا  احلكومة عل  القءاء عل   يل أشكال  -٧3
 وأدل  السويد ببيا . -٧4
بتقريـــــر  لـــــ  الشـــــيوب بشـــــح  أســـــاليب الســـــتجواب   ســـــيا   وأ اطـــــ  سويســـــرا علمـــــاا  -٧5

 مكافحة اإلرهاب.
وأعربــــ  تايلنــــد عــــن  لقوــــا إراء التنمــــيا العنصــــرن مــــن جانــــب الســــلعات احملليــــة إلنفــــاذ  -٧6

 القانو  وسلعات ا جرة.
باملبــادرات الراميــة إىل تعزيــز  قــو  اإلنســا   يــة مقــدونيا اليوموســيفية ســابقاا ور بــ   وور  -٧٧

   احملاف  الدولية.
ليشــــ  باحلكومــــة علــــ  دعموـــا إلعــــي  األمــــم املتحــــدة بشــــح   قــــو   - وأشـــادت تيمــــور -٧8

 الشعوب األصلية.
املبذولـــة لءـــما  ور بـــ  تومـــو بالقـــانو  املتعلـــق باحلصـــول علـــ  الرعايـــة الصـــحية وادوـــود  -٧9

 تكاف  الفرس   التعليم.
 وأشارت ترينيداد وتوبامو إىل احلاجة إىل  ليص اجملتمل من التمييز العنصرن. -80
 ول    تون  ادوود املبذولة    ال مكافحة العنصرية وجرائم الكراهية. -81
الـذين يتعرضــو  وأعربـ  تركيـا عـن القلـق بشـح  رداءة خـدمات احلمايـة امل صصـة لمطفـال  -82

 ليستغيل ادنسي.
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وأشـــارت أوكرانيـــا إىل اللتـــزام بتحســـ، تنفيـــذ اللتزامـــات    ـــال  قـــو  اإلنســـا  واللتـــزام  -83
 بعملية الستعراض الدورن الشام .

الشـمالية علـ  إمـي  مرفـق ال تجـار    وأيرلنـداو ة  اململكة املتحدة لايعانيا الع مـ   -84
 خليج موانتانامو.

وأثنــ  أورومــوان علــ  ادوــود الراميــة إىل مكافحــة التمييــزر وعلــ  ال اجــل   تعبيــق عقوبــة  -85
 اإلعدام   الوليات.

ــــ  ادنســــي ومغــــايرن ا ويــــة  -86 ــــات واملةليــــ، ومزدوجــــي املي وأشــــارت الااريــــ  إىل  قــــو  املةلي
 .ادنسانيةر وإىل أمن احلدود وا جرةر وإىل أشكال التدخ    امصوصية

وســـلع  فييـــ  نـــام الءـــوء علـــ  ضـــرورة التصـــديق علـــ  مـــا تبقـــ  مـــن املعاهـــدات الدوليـــة   -8٧
   األساسية حلقو  اإلنسا .

 وأثن  ألبانيا عل  التدابا املت ذة ملواجوة التعصب والعنف والتمييز. -88
 وأشادت ادزائر بادوود املبذولة للقءاء عل  التمييز العنصرن. -89
  إىل اإلجراءات التنفيذية الرامية إىل اس، تن يم ا جرة.وأشارت أنغول -90
 وأعرب  األرجنت، عن  لقوا غا يتسم بث تعبيق عقوبة اإلعدام من متييز وتعسف. -91
 وأعرب  أرمينيا عن تقديرها للتزام الوليات املتحدة ونل جرمية اإلبادة ادماعية. -92
ا الوليـــات املتحـــدة لتحســـ، محايـــة  قـــو  األمـــريكي، ور بـــ  أســـ اليا بـــادوود الـــ  تبـــذ  -93

 األصلي،.
وأعربــ  النمســا عـــن القلــق مــن أ  األفـــراد ل يزالــو  يقءــو  أ كـــام الســجن مــد  احليـــاة  -94

 دو  إمكانية اإلفراج املشروس عل  جرائم ارتكبوها عندما كانوا دو  سن الةامنة عشرة.
أعربـ  عنوـا هي ـات املعاهـدات بشـح  التعـذيب وسـوء وأشارت أذربيجا  إىل الشوام  الـ   -95

 املعاملة أثناء ال تجار.
 وأشارت بنغيديش إىل شوام  بشح  التنميا العنصرن الذن يستودو األ ليات الدينية. -96
بالتقــارير املتعلقــة بامل ــاطر الصــحية الــ  تتوــدد األطفــال العــامل،  وأ اطــ  بلجيكــا علمــاا  -9٧

   املزارع.
 وأشارت بنن إىل التقدم احملرر   املساواة   األجور. -98
ول  ـــ  البوســـنة وا رســــ  امعـــوات املتعلقــــة بالشـــعوب األصـــلية وطلبــــ  إمـــي  مرفــــق  -99

 موانتانامو.
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 وأشارت بوتسوانا إىل العنف ضد املرأة وشجع  عل  التصدن للتمييز العنصرن. -100
 بيا .وأدل   وورية فنزويي البوليفارية ب -101
 ونوه  بلغاريا بادوود املبذولة ملكافحة التمييز العنصرن. -102
 و ة  بوركينا فاسو عل  اس، وضل  قو  املرأة والعف  واملواجرين. -103
 وأشار كابو فادن إىل عدم إ رار تقدم   التصديق عل  املعاهدات. -104
 بالبشر. وأشادت كندا باملي قة القءائية ضد الس رة والجتار -105
و الـــ  الوليـــات املتحـــدة إاـــا ملتزمـــة بالتنفيـــذ الفعـــال للتزاما ـــا    ـــال  قـــو  اإلنســـا   -106

وتر ــب باإلســوامات بشــح  ســب  التحســ،. وبــالرمم مــن أاــا ليســ  لــديوا م سســة وطنيــة وا ــدة 
اإلنســا ر حلقــو  اإلنســا ر فــو  لــديوا أشــكال محايــة و ليــات تكميليــة متعــددة لتعزيــز ا ــ ام  قــو  

وـــا   ذلـــ  مـــن خـــيل أجوـــزة  ءـــائية مســـتقلة علـــ  الصـــعيدين الاـــادن والـــولئير والعديـــد مـــن 
 امل سسات الولئية واحمللية حلقو  اإلنسا .

و  اعونـــة األخـــاةر رادت احلكومـــة الااديـــة مـــن عملوـــا مـــل احلكومـــات الولئيـــة واحملليـــة  -10٧
وليــات املتحــدة    ــال  قــو  اإلنســا . فعلــ  ســبي  املةــالر والقبليــة واإل ليميــة بشــح  التزامــات ال

عمل  ولية إلينون واحلكومة الااديـة معـا مـن أجـ  محايـة سـكا  إلينـون مـن التمييـز الـذن ميارسـث 
 مقرضو الرهو  العقارية وماه من أشكال الستغيل املا .

ات املتحـــدة ادوـــود الراميـــة إىل مـــا تقـــود وليـــات ومـــد  الوليـــ كةـــااا وباإلضـــافة إىل ذلـــ ر   -108
إنفــاذ  ــوان، مكافحــة التمييــز وتنفــذ إصــي ات هامــة. وتشــم  امعــوات ا امــة الــ  ا ــذ ا مدينــة 
شــيكامو ملواجوــة  ــوادو ســوء ســلو  الشــرطة ومنــل و وعوــا إنشــاء صــندو  تعويءــات والعتــذار 

العي ــــات بــــ، الشــــرطة لءــــحايا بعــــع أنــــواع عنــــف الشــــرطة. وتســــع  شــــيكامو إىل اســــ،  رمسيــــاا 
 والسكا  من خيل التدريب وجتديد اللتزام بامفارة اجملتمعية.

و د طعن  الوليات املتحـدة بنجـاأ   مبـادرات الوليـات الراميـة إىل جتـرا  ـرد الوجـود    -109
 البلد دو   يارة الوثائق اليرمة.

وليـات املتحـدة تـدابا محايـة إجرائيـة هامـة ومُينح ما املواطن، الذين يواجوو  اإلبعاد مـن ال -110
 وميكن للمحتجزين منوم الععن   ا تجار سلعات ا جرة  م أمام احملاكم.

والوليــات املتحـــدة ملتزمـــة وســاءلة مـــوكفي األمـــن الــوطر املتـــورط،   ارتكـــاب أن إســـاءة  -111
 أو سوء سلو ر وا   ذل  الست دام املفرس للقوة.

علـــق بـــاألفراد احملتجـــزين   انت ـــار إجـــراءات اإلبعـــاد وخـــيل الفـــ ة اليرمـــة املعقولـــة وفيمـــا يت -112
إلبعــادهمر تكفــ  الوليــات املتحــدة معــاملتوم معاملــة إنســانية تتســق مــل دســتور الوليــات املتحــدةر 

 والقوان، والسياسات الااديةر واللتزامات الدولية الواجبة التعبيق.
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تفصـــيلية ل تجـــار املوـــاجرين ول تـــزال ملتزمـــة ونـــل النتواكـــات فيمـــا و ـــد وضـــع  معـــايا  -113
خيــص كــروو ال تجــار وتقــدا مــن يرتكبواــا إىل العدالــة. وهنــا  عــدد أكــا مــن أن و ــ  مءــ  

 من النا  املسجل،   بدائ  لاامج ال تجار.
ن طريـــق جوـــود وتعمـــ  الوليـــات املتحـــدة بقـــوة علـــ  منـــل الجتـــار بالبشـــر والتصـــدن لـــثر عـــ -114

 واسعة النعا ر منوا تل  ال   ا صلة بالتدريب وخدمات الءحايا.
وحي ــر القــانو  الاــادن   الوليــات املتحــدة  يــل أشــكال التمييــز املتصــلة بالســكن علــ   -115

 أسا  العر  أو اللو  أو الدين أو األص  القومي أو ادن  أو اإلعا ة أو عدد األطفال.
ة الوليـــــات املتحـــــدة اجملتمعـــــات احملليـــــة علـــــ  األخـــــذ باألشـــــكال البديلـــــة وتســـــاعد  كومـــــ -116

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 

لــــ  الوليــــات املتحــــدة مــــن أولويا ــــار   تصــــديوا للتشــــردر أ  تلــــ  أول ا تياجــــات وجع -11٧
األســر واألفــراد للســكنر   تــوفا ماهــا مــن أشــكال الــدعم واملســاعدة الجتمــاعي،ر  يــ  وضــع  

للحـــد مـــن  يـــل أشـــكال التشـــرد   مءـــو  عقـــد مـــن الـــزمن واحلـــد مـــن التشـــرد    طمو ـــاا  برنا ـــاا 
 .2015م  إلول ااية عام القدصفوو احملارب، ا

 وأشارت تشاد إىل القلق املتص  باأل داو األخاة ال  استودف  ف ة السود. -118
 وأعرب  شيلي عن تقديرها لتدابا إعمال معايا  قو  اإلنسا . -119
ـــــات  -120 وســـــلع  الصـــــ، الءـــــوء علـــــ  مشـــــاك   قـــــو  اإلنســـــا  الءـــــاربة ادـــــذور   الولي

 املتحدة.
 دألم  الكونغو توصيات.و  -121
 وأعرب  كوستاريكا عن  لقوا إراء التمييز العنصرن والست دام املفرس للقوة. -122
 وشجع  كوت ديفوار عل  ا اذ تدابا ضد التمييز والعنف. -123
وتســاءل  كرواتيــا عــن التــدابا املت ــذة ضــد العنــف املنــز  والتمييــز القــائم علــ  نــوع ادــن   -124

 العم .  مكا  
 وأدل  كوبا ببيا . -125
 وأشادت  اس بامعوات املتعلقة بالشعوب األصلية والجتار بالبشر. -126
 وأ اط  رومانيا علماا بتقدا التقارير إىل هي ات املعاهدات. -12٧
وأعربــــ   ووريــــة كوريــــا الشــــعبية الدميقراطيــــة عــــن  لقوــــا إراء انتواكــــات الوليــــات املتحــــدة  -128

 حلقو  اإلنسا . األمريكية
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 وأدل   وورية الكونغو الدميقراطية ببيا . -129
ـــــاء  -130 ـــــة امل ـــــابرات املركزيـــــة بشـــــح  غارســـــات الســـــتجواب أثن ـــــدا ر  بتقريـــــر وكال وأشـــــادت ال

 ال تجار.
وا   ـــ  ادمووريـــة الدومينيكيـــة منـــل التمييـــز ضـــد الشـــعوب األصـــلية والســـكا  املنحـــدرين  -131

 من أص  أفريقي.
 و ة  إكوادور عل  املقاضاة عل  ارتكاب أعمال التعذيب. -132
 وأدل  مصر ببيا . -133
و ة  السلفادور الوليات املتحدة علـ  ضـما   قـو  املوـاجرينر ول سـيما األطفـال مـا  -134

 املصحوب،.
 وأشارت إستونيا إىل  يادية الوليات املتحدة فيما يتص  إرية التعبا. -135
جــي عــن القلــق إراء احلكــم بالســجن امل بــد علــ  األطفــال املــدان،  ــرائم القتــ  وأعربــ  في -136
 العمد.
و ال  فنلندا إاا تتعلل إىل تصديق الدولة العـرو علـ  اتفا يـة القءـاء علـ   يـل أشـكال  -13٧

 التمييز ضد املرأة.
 وأدل  فرنسا ببيا . -138
 حة التمييز.وشجع  مابو  الوليات املتحدة عل  مواصلة مكاف -139
 وأدل  أملانيا ببيا . -140
 وأشادت مانا بالوليات املتحدة عل  التزاموا بعملية الستعراض الدورن الشام . -141
وأعرب  اليونا  عن تقديرها للتـزام الوليـات املتحـدة بتعزيـز تنفيـذ التزاما ـا    ـال  قـو   -142

 اإلنسا .
 وبة اإلعدام   ثيو وليات.وأ اط  مواتيمال علما بولغاء عق -143
 واع و الكرسي الرسو  بادوود ال  تبذ ا الوليات املتحدة حلماية  قو  اإلنسا . -144
 ور ب  هندورا  بالتدابا الرامية إىل محاية األطفال املواجرين ما املصحوب،. -145
 .2010نسا  منذ عام دات حلقو  اإلول    هنغاريا أنث   كر التصديق عل  أية معاه -146
 وأدل   يسلندا ببيا . -14٧
 وأشارت ا ند إىل أوجث القصور   إجراءات إنفاذ القانو . -148
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وأعربـــ  إندونيســـيا عـــن تقـــديرها لعمـــ  الوليـــات املتحـــدة مـــل عمليـــة الســـتعراض الـــدورن  -149
 الشام .
 التمييز العنصرن.وأعرب   وورية إيرا  اإلسيمية عن  لقوا إراء تعريف  -150
 ور ب العرا  بادوود الرامية إىل مكافحة التمييز الدير. -151
 عن  لقوا إراء ال روو القاسية   جناأ احملكوم عليوم باإلعدام. أيرلنداوأعرب   -152
 وأ اط  إسرائي  علما خبعة العم  اماصة وساعدة ضحايا الجتار. -153
 لتفاا الوليات املتحدة   القءاء عل  التمييز العنصرن.وأعرب  إيعاليا عن تقديرها  -154
وأشـارت اليابــا  إىل أ  الوليــات املتحـدة   تصــد  علــ  أن معاهـدة حلقــو  اإلنســا  منــذ  -155

 الستعراض الدورن الشام  األول للحالة فيوا.
 وأدل  دولة بوليفيا املتعددة القوميات ببيا . -156
 وأدل  ملديف ببيا . -15٧
 وأثارت أوربكستا  شوام  بشح  التمييز و قو  املواجرين. -158
و الــ  الوليــات املتحــدة إ  احملتجــزين   مرفــق ال تجــار خبلــيج موانتانــامو ل يزالــو   يــد  -159

ال تجــار بصــورة  انونيــةر ووجــب القــانو  الــدو  والقــانو  الــداخلي الوليــات املتحــدة كليومــا. و  
 ئي  أوباما أ  إمي  مرفق ال تجار   موانتانامو ضرورة  ومية.الو   نفسثر ذكر الر 

والوليــات املتحــدة ملتزمــة التزامــا كــامي بءــما  معاملــة األفــراد الــذين اتجــزهم   أن نــزاع  -160
مســـلح معاملـــة إنســـانية    يـــل ال ـــروور وــــا يتســـق مـــل اللتزامـــات التعاهديـــة الســـارية للوليــــات 

 لداخلير وسياستوا العامة.املتحدةر و انواا ا
ويبقــــ  القءــــاء علــــ  العتــــداء ادنســــي   القــــوات املســــلحة مــــن خــــيل تقيــــيم واســــ،  -161

 متواصل، لاامج الو اية والستجابة إ د  أوىل أولويات ورارة الدفاع.
وتبــــذل  ــــوات الوليــــات املتحــــدة جوــــودا اســــتةنائية لتجنــــب امســــائر   صــــفوو املــــدني،ر  -162

الوليـــات املتحـــدة  يـــل التقـــارير املوثـــو  اـــا عـــن الوفيـــات واإلصـــابات   صـــفوو املـــدني، وامـــ  
 عل  حمم  ادد وتستعرضوا.

و ـــد عملـــ  الوليـــات املتحـــدة بصـــورة معـــردة خـــيل الســـنوات القليلـــة املاضـــية مـــن أجـــ   -163
خـــارج الوليـــات توضـــيح وصـــق  وتعزيـــز معاياهـــا وإجراءا ـــا املتبعـــة   عمليـــات مكافحـــة اإلرهـــاب 

 املتحدة و  مناطق القتال الفعلي.
و  إطــار بــرامج الوليــات املتحــدة املســتمرة إلصــيأ أمــاكن ا تجــار املوــاجرينر  ســـن   -164
 امدمات الصحية دميل األش اس احملتجزين لديوار وا يشم  النساء. كبااا   اسيناا 
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بعـدم ا تجــار  كــاميا   وليـات املتحــدة التزامـاا وفيمـا يتعلــق باألطفـال مــا املصـحوب،ر تلتــزم ال -165
األطفـال إل أل صــر فــ ة رمنيـة لرمــة لســتكمال إجـراءات ا جــرةر ووعاملــة األطفـال بكرامــة وا ــ ام 

 خيل ف ة وجودهم رهن ال تجار   الوليات املتحدة.
املوــاجرو  مــا وووجــب القــانو ر حيــق دميــل األشــ اس   الوليــات املتحــدةر وــن فــيوم  -166

 املوثق،ر احلصول عل  امدمات الصحية    الت العوار ر بغع الن ر عن وضعوم القانوا.
وتعكـــف الوليـــات املتحـــدة علـــ  ا ـــاذ خعـــوات لتحســـ، احلصـــول علـــ  الرعايـــة الصـــحية  -16٧

ولـة التكلفـة   ألفراد األ ليات العر ية واإلثنيةر وـا   ذلـ  عـن طريـق سـن وتنفيـذ  ـانو  الرعايـة املعق
 .2010 عام

والوليــات املتحــدة ملتزمــة بتعزيــز صــحة املــرأة وإرالــة احلــواجز الــ  تعــ ض خــدمات الرعايــة  -168
الصــــحية. وتســــتعرض  كومــــة الوليــــات املتحــــدة بصــــورة منت مــــة سياســــا ا مــــن أجــــ  ا ــــاذ  يــــل 

ء العــــا ر وــــا   ذلــــ  التــــدابا املناســــبة لتحســــ، صــــحة النســــاء والفتيــــات ووضــــعون    يــــل أحنــــا
 ضحايا العنف ادنسي الناجيات بحروا ون.

و   يـــل احلـــالت الـــ  ميكـــن احلكـــم فيوـــا بعقوبـــة اإلعـــدام أو تنفيـــذهار تســـع  الوليـــات  -169
 املتحدة إىل ضما  عدم وجود متييز عنصرنر وا  ام الءمانات القانونية واإلجرائية.

املتحــدة سياســة رمسيــة للمشــاورات القبليــة   املســائ  الــ   ولكــ  وكالــة اااديــة   الوليــات -1٧0
تــ ثر بشــك  مباشــر علــ  األمــم القبليــة. وأنشــح الــرئي  أوبامــا  لــ  البيــ  األبــيع لشــ و  ســكا  
أمريكـــا األصـــلي،ر ويتـــحلف مـــن  ـــادة كـــ  وا ـــدة مـــن الوكـــالت مـــن مســـتو   لـــ  الـــورراءر وهـــم 

 كتمعو  بالقبائ  ك  ثيثة أشور.
ر وهــي مســع  جديــد ججيــ  الشــعوب األصــليةجوأخــذت الوليــات املتحــدة باملبــادرة املعنونــة  -1٧1

يرمــــي إىل إشــــرا  شــــباب الســــكا  األصـــــلي،ر وستستءــــيف مــــ متر شــــباب الســــكا  األصـــــلي،   
 .2015متور/يوليث 

ا ــاذ ول تــزال الوليــات املتحــدة ملتزمــة بتقريــر املصــا واحلكــم الــذامر ومتكــ، القبائــ  مــن  -1٧2
  رارا ا بنفسوا بشح  مستقب  شعواا.

والوليات املتحـدة ملتزمـة بـدعم ادوـود الـ  تبـذ ا القبائـ  لسـتعادة رفـات أموا ـا واألشـياء  -1٧3
 املقدسة والشعائرية واملمتلكات الةقافية املسرو ة أو املنووبة أو املتجر اا.

  األجــــور بـــــ، الرجــــ  واملــــرأةر إذ أصـــــدر  وتشــــعر الوليــــات املتحــــدة بـــــالقلق إراء الفجــــوة -1٧4
الــذن يرمــي إىل محايــة العــامل، ومقــدمي طلبــات العمــ  مــن  13665الــرئي  أوبامــا األمــر التنفيــذن 

التمييــز لــد  ادوــات املتعا ــدة الااديــة إذا استفســرت أو أفشــ  أو نا شــ  تعويءــوم أو تعــويع 
 مقدم طلب عم  أو عام   خر.
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ملتحـــدة  ماعـــات اجملتمـــل املـــدا وأشـــادت اـــا علـــ  مشـــاركتوا النشـــيعة ور بـــ  الوليـــات ا -1٧5
طــوال ادــولت، األوىل والةانيــة مــن الســتعراض الــدورن الشــام ر مشــاة إىل أاــا تــدعم بشــك  كامــ  

 إشرا  اجملتمل املدا وتر ب بث.
  

 **االستنتاجات والتوصيات -ثانياا  

 
ستتحح  الواليتات المتحتدة التوصتيات التاليتة وتتترد عليلتا  تي الوبت  المناستب  لكتتن   -1٧6

 14 تتي أجتتل أباتتار التتدورة الثالثتتون لمجلتتس حقتتوق اإلنستتان المقتترر عقتتد ا  تتي الفتتترة متتن 
   :2015تشرين األول/أكتوبر  2أيلول/سحتمحر إلى 

اإلنستتان التتتي لتت  النظتتر  تتي التاتتديق علتتى الاتتكول الدوليتتة لحقتتوق  1٧6-1
 تدخل الواليات المتحدة بعد طر ا  يلا )بيرو(؛

التاديق على الاكول الدوليتة لحقتوق اإلنستان التتي لت  تتدخل بعتد  2 -1٧6
   طر اا  يلا )نيكاراغوا(؛

التاتتتديق علتتتى جميتتتا الاتتتكول الدوليتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان التتتتي لتتت   1٧6-3
 المتعددة القوميات(؛تدخل بعد دولة طر اا  يلا )دولة بوليفيا 

اتختتتتتاا خحتتتتتوات حقيقيتتتتتة  تتتتتي اتجتتتتتار التاتتتتتديق علتتتتتى المعا تتتتتدات  1٧6-4
والحروتوكتتتتوالت االختياريتتتتة الملحقتتتتة باالتفابيتتتتات التتتتتي ستتتتحق للواليتتتتات المتحتتتتدة أن 

 وبع  عليلا  لكنلا ل  تادق عليلا بعد )ألمانيا(؛
ستتتان تستتتريا التاتتتديق علتتتى الاتتتكول القانونيتتتة الدوليتتتة لحقتتتوق اإلن 1٧6-5

 التي ل  تح   ي أمر ا بعد ) يي  نام(؛
النظتتتتتر  تتتتتي التاتتتتتديق علتتتتتى المزيتتتتتد متتتتتن صتتتتتكول حقتتتتتوق اإلنستتتتتان  1٧6-6

 )إسرائيل(؛
النظر  ي التاديق علتى الاتكول الدوليتة األساستية لحقتوق اإلنستان  ٧-1٧6

 واالتفابيات الدولية األخرى اات الالة )بنما(؛
معا تتتدات الدوليتتتة لحقتتتوق العمتتتل أكثتتتر متتتن أجتتتل االن تتتمام إلتتتى ال 1٧6-8

 اإلنسان )تونس(؛
ستتحب جميتتا التحفظتتات علتتى المعا تتدات الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان  1٧6-9

 وبحسن نية )االتحاد الروسي(؛ كامالا   وتنفيذ أحكاملا تنفيذاا 

 
 

   ُارر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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التاتتتتتديق علتتتتتى الحروتوكتتتتتول االختيتتتتتاري الثتتتتتاني الملحتتتتتق بالعلتتتتتد التتتتتدولي  1٧6-10
 ليشتي(؛ - واللادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام )تيمورالخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

علتتى الحروتوكتتول االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعلتتد التتدولي  التاتتديق 1٧6-11
 الختاص بالحقوق المدنية والسياسية واللادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام )شيلي(؛

التاديق على الحروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعلتد   يالنظر  1٧6-12
التتتدولي الختتتتاص بتتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتتية واللتتتتادف إلتتتى إلغتتتتاء عقوبتتتتة اإلعتتتتدام 

 )ناميحيا(؛
اعتمتتتتاد وبتتتتف رستتتتمي للعمتتتتل بعقوبتتتتة اإلعتتتتدام بغيتتتتة التاتتتتديق علتتتتى  1٧6-13

حقوق المدنيتتتتة الحروتوكتتتتول االختيتتتتاري الثتتتتاني الملحتتتتق بالعلتتتتد التتتتدولي الختتتتاص بتتتتال
 والسياسية واللادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام )أستراليا(؛

إلتتى الاتتكول القانونيتتة الدوليتتة التتتي لتت  تتتدخل بعتتد طر تتاا  االن تتمام 1٧6-14
 يلا  وال سيما الحروتوكول االختياري الثتاني الملحتق بالعلتد التدولي الختاص بتالحقوق 

 إلعدام )غابون(؛المدنية والسياسية واللادف إلى إلغاء عقوبة ا
التاتتتتتتتديق علتتتتتتتى العلتتتتتتتد التتتتتتتدولي الختتتتتتتاص بتتتتتتتالحقوق االبتاتتتتتتتادية  1٧6-15

التاتتتديق  تتتي أبتتترن وبتتت  ممكتتتن علتتتى العلتتتد /(أوزبكستتتتانواالجتماعيتتتة والثقا يتتتة )
التتدخول طر تتا /التتدولي الختتاص بتتالحقوق االبتاتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة )الاتتين(

واالجتماعيتتتتة والثقا يتتتتة )ترينيتتتتداد   تتتتي العلتتتتد التتتتدولي الختتتتاص بتتتتالحقوق االبتاتتتتادية
 وتوباغو(؛

تكثيتتتف الجلتتتود الراميتتتة إلتتتى التاتتتديق علتتتى العلتتتد التتتدولي الختتتاص  1٧6-16
بتتتالحقوق االبتاتتتادية واالجتماعيتتتة والثقا يتتتة  واتفابيتتتة الق تتتاء علتتتى جميتتتا أشتتتكال 

 التمييز ضد المرأة  واتفابية حقوق الحفل )الفلحين(؛
اتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال التمييتتز  علتتى التاتتديقالنظتتر  تتي  1٧6-1٧

ضتتتد المتتترأة  والعلتتتد التتتدولي الختتتاص بتتتالحقوق االبتاتتتادية واالجتماعيتتتة والثقا يتتتة  
 تتتتي االن تتتتمام إلتتتتى الحروتوكتتتتول االختيتتتتاري الملحتتتتق باتفابيتتتتة منا  تتتتة  أي تتتتاا والنظتتتتر 

لينتتتة التعتتتذيب وغيتتترر متتتن ضتتترون المعاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو الالإنستتتانية أو الم
 )موريشيوس(؛

  1995علتى اتفابيتة حقتوق الحفتل  الموبعتة عتام  التاتديقالم ي  تي  1٧6-18
  والعلتتد 1980واتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال التمييتتز ضتتد المتترأة  الموبعتتة عتتام 

  1977التتتدولي الختتتاص بتتتالحقوق االبتاتتتادية واالجتماعيتتتة والثقا يتتتة  الموبتتتا عتتتام 
 )لكسمحرغ(؛ وإدراجلا  ي القانون الوطني
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التاديق علتى وجتا السترعة علتى اتفابيتة الق تاء علتى جميتا أشتكال  1٧6-19
التمييتتتتز ضتتتتتد المتتتتترأة واتفابيتتتتتة حقتتتتتوق األشتتتتتخاص اوي اإلعابتتتتتة  وكتتتتتذا االتفابيتتتتتات 
األساستية األخترى لحقتوق اإلنستان  مثتل العلتد التدولي الختاص بتالحقوق االبتاتتادية 

 لحفل )نيحال(؛واالجتماعية والثقا ية  واتفابية حقوق ا
االن تتتمام إلتتتى الاتتتكول الدوليتتتة الرئيستتتية لحقتتتوق اإلنستتتان: اتفابيتتتة  1٧6-20

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  1٧6-21

علتتتى جميتتتا أشتتتكال التمييتتتز ضتتتد المتتترأة   الق تتتاءواالجتماعيتتتة والثقا يتتتة  واتفابيتتتة 
وكتتذا الحروتوكتتوالت   واتفابيتتة حقتتوق الحفتتل  واتفابيتتة حقتتوق األشتتخاص اوي اإلعابتتة

المتحتتتتدة بعتتتتد طر تتتتا  يلتتتتا  االختياريتتتتة للتتتتذر االتفابيتتتتات التتتتتي لتتتت  تتتتتدخل الواليتتتتات
 )كازاخستان(؛

تعزيتتتز دور تتتا كرائتتتد عتتتالمي  تتتي حقتتتوق اإلنستتتان بتتتدخوللا طر تتتا  تتتي  1٧6-22
والثقا يتتة  واتفابيتتة الق تتاء  واالجتماعيتتةالعلتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق االبتاتتادية 

علتتتى جميتتتا أشتتتكال التمييتتتز ضتتتد المتتترأة  واتفابيتتتة حقتتتوق الحفتتتل  واتفابيتتتة حقتتتوق 
 اإلعابة )أستراليا(؛ األشخاص اوي

النظر  تي التاتديق علتى العلتد التدولي الختاص بتالحقوق االبتاتادية  1٧6-23
واالجتماعيتتة والثقا يتتة  واتفابيتتة حقتتوق الحفتتل  واتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال 

 التمييز ضد المرأة )بلغاريا(؛
النظتتر  تتي التاتتديق  تتي أبتترن وبتت  علتتى اتفابيتتات دوليتتة متتن مثتتل  1٧6-24

العلتتد التتدولي الختتتاص بتتالحقوق االبتاتتادية واالجتماعيتتتة والثقا يتتة  واتفابيتتة حقتتتوق 
 الحفل  واتفابية الق اء على جميا أشكال التمييز ضد المرأة )اللند(؛

تستتريا عمليتتة التاتتديق علتتى اتفابيتتة حقتتوق األشتتخاص اوي اإلعابتتة  1٧6-25
لنظتتر  تتي التاتتديق علتتى واتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال التمييتتز ضتتد المتترأة  وا

اتفابيتتات دوليتتة أختترى لحقتتوق اإلنستتان  وال ستتيما العلتتد التتدولي الختتاص بتتتالحقوق 
االبتاتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة  واتفابيتتة حقتتوق الحفتتل  واالتفابيتتة الدوليتتة لحمايتتة 

 حقوق جميا العمال الملاجرين وأ راد أسر   )إندونيسيا(؛
الحفل والعلتد التدولي الختاص بتالحقوق  التاديق على اتفابية حقوق 1٧6-26

 االبتاادية واالجتماعية والثقا ية )مار(؛
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النظر  تي التاتديق علتى العلتد التدولي الختاص بتالحقوق االبتاتادية  1٧6-2٧
حقتتوق الحفتتل  واتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال  واتفابيتتةواالجتماعيتتة والثقا يتتة  

 التمييز ضد المرأة )رومانيا(؛
المناستتتتب علتتتتى صتتتتكول متتتتن مثتتتتل االتفابيتتتتة  الوبتتتت التاتتتتديق  تتتتي  1٧6-28

الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتا العمتتتال الملتتتاجرين وأ تتتراد أستتتر    واتفابيتتتة حقتتتوق 
الحفتتتل  والعلتتتد التتتدولي الختتتاص بتتتالحقوق االبتاتتتادية واالجتماعيتتتة والثقا يتتتة )كتتتابو 

  يردي(؛
ال ستتتتتيما التاتتتتتديق علتتتتتى المعا تتتتتدات الدوليتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان  و  1٧6-29

الختتتتتتاص بتتتتتتالحقوق االبتاتتتتتتادية  التتتتتتدوليالحروتوكتتتتتتول االختيتتتتتتاري الملحتتتتتتق بالعلتتتتتتد 
واالجتماعيتتتة والثقا يتتتة  واتفابيتتتة الق تتتاء علتتتى جميتتتا أشتتتكال التمييتتتز ضتتتد المتتترأة  

 واتفابية حقوق الحفل )توغو(؛
التاتتديق علتتى الاتتكول الدوليتتة الرئيستتية لحقتتوق اإلنستتان  وبخاصتتة  1٧6-30

علتتتتى جميتتتتا أشتتتتكال التمييتتتتز ضتتتتد المتتتترأة  الق تتتتاءحفتتتتل  واتفابيتتتتة اتفابيتتتتة حقتتتتوق ال
 )باراغواي(؛

التاديق على اتفابية الق اء علتى جميتا أشتكال التمييتز ضتد المترأة  1٧6-31
 تنفيذا كامال )بوتسوانا(؛ تنفيذ ماواتفابية حقوق الحفل  وضمان 

ة المستتتتا مة  تتتتي التححيتتتتق العتتتتالمي التفابيتتتتة حقتتتتوق الحفتتتتل واتفابيتتتت 1٧6-32
ختتتالل التاتتتديق علتتتى  تتتاتين  متتتن المتتترأةالق تتتاء علتتتى جميتتتا أشتتتكال التمييتتتز ضتتتد 

 االتفابيتين اللامتين من اتفابيات حقوق اإلنسان  ي أبرن وب  ممكن )آيسلندا(؛
التاتتتتديق علتتتتى اتفابيتتتتة حقتتتتوق الحفتتتتل  واالتفابيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة  1٧6-33

الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتا  يتتتةواالتفابحقتتتوق جميتتتا العمتتتال الملتتتاجرين وأ تتتراد أستتتر    
األشتتخاص متتن االختفتتاء القستتري  واتفابيتتة حقتتوق األشتتخاص اوي اإلعابتتة  واتفابيتتة 
الق تتتاء علتتتى جميتتتا أشتتتكال التمييتتتز ضتتتد المتتترأة  ونظتتتام رومتتتا األساستتتي للمحكمتتتة 

 الجنائية الدولية )غانا(؛
النظتتتتر  تتتتي خيتتتتار التاتتتتديق علتتتتى االتفابيتتتتات الدوليتتتتة اات الاتتتتلة   1٧6-34

ا اتفابيتتتة الق تتتاء علتتتى جميتتتا أشتتتكال التمييتتتز ضتتتد المتتترأة  واتفابيتتتة حقتتتوق وأساستتت
الحفتل  واالتفابيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتا األشتتخاص متتن االختفتتاء القستتري )جملوريتتة 

 الكونغو الديمقراطية(؛
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التحتتترل علتتتى وجتتتا االستتتتعجال نحتتتو التاتتتديق علتتتى اتفابيتتتة حقتتتوق  1٧6-35
الحفل  واتفابيتة الق تاء علتى جميتا أشتكال  األشخاص اوي اإلعابة  واتفابية حقوق

 التمييز ضد المرأة )نيوزيلندا(؛
التاتتديق علتتتى اتفابيتتتة حقتتتوق الحفتتل  واتفابيتتتة الق تتتاء علتتتى جميتتتا  1٧6-36

أشتتتكال التمييتتتز ضتتتد المتتترأة  واتفابيتتتة حقتتتوق األشتتتخاص اوي اإلعابتتتة  ونظتتتام رومتتتا 
 ا سابقا ) نغاريا(؛األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  على نحو ما أوص  ب

الراميتتة إلتتى التاتتديق علتتى الاتتكول الدوليتتة  جلود تتامواصتتلة بتتذل  1٧6-3٧
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  1٧6-38

جميتتا أشتتكال التمييتتز ضتتد المتترأة  وكتتذا ستتائر المعا تتدات الدوليتتة الرئيستتية لحقتتوق 
المتحتتتتدة بعتتتتد طر تتتتا  يلتتتتا )جملوريتتتتة مقتتتتدونيا  الواليتتتتاتاإلنستتتتان التتتتتي لتتتت  تتتتتدخل 

 اليوغوسال ية سابقا(؛
ابيتتتة حقتتتوق األشتتتخاص اوي اإلعابتتتة علتتتى اتف إبحتتتاءالتاتتتديق دون  1٧6-39

لاللتتتزام التتذي ستتحق أن  و قتتاا واتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال التمييتتز ضتتد المتترأة 
 أعرب  عنا )الجملورية التشيكية(؛

التاديق على اتفابية الق اء علتى جميتا أشتكال التمييتز ضتد المترأة  1٧6-40
التاتديق  تي أبترن ا( )كندا(/لحوستنة واللرست ( ) رنست)تركيا( )العتراق( )ستلو ينيا( )ا

شتتتتتكال التمييتتتتتز ضتتتتتد المتتتتتترأة وبتتتتت  ممكتتتتتن علتتتتتى اتفابيتتتتتة الق تتتتتاء علتتتتتتى جميتتتتتا أ
الدخول طر تتا  تتي اتفابيتتة الق تتاء علتتى جميتتا أشتتكال التمييتتز ضتتد المتترأة )الاتتين(/

علتتتى اتفابيتتتة الق تتتاء علتتتى جميتتتا أشتتتكال التمييتتتز ضتتتد  التاتتتديق)ترينيتتتداد وتوباغو(/
 ليابان(؛المرأة  ي أبرن وب  ممكن )ا

الق اء علتى جميتا أشتكال التمييتز ضتد المترأة  اتفابية التاديق على  1٧6-41
   )لحنان(؛
بلدف تسريا التاتديق علتى اتفابيتة الق تاء  الوطنيةتسريا إجراءاتلا  1٧6-42

 على جميا أشكال التمييز ضد المرأة )التفيا(؛
التعتتتتذيب االختيتتتتاري التفابيتتتتة منا  تتتتة  الحروتوكتتتتولالتاتتتتديق علتتتتى  1٧6-43

 وغيرر من ضرون المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الملينة )لحنان(؛
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االختيتتتتاري التفابيتتتتة منا  تتتتة التعتتتتذيب  الحروتوكتتتتولالتاتتتتديق علتتتتى  1٧6-44
وغيتترر متتتن ضتترون المعاملتتتة أو العقوبتتة القاستتتية أو الالإنستتانية أو الملينتتتة )سويستتترا( 

 )الدانمرل(؛
الحروتوكتتتتول االختيتتتتاري التفابيتتتتة منا  تتتتة التعتتتتذيب  التاتتتتديق علتتتتى 1٧6-45

وغيتتتترر متتتتن ضتتتترون المعاملتتتتة أو العقوبتتتتة القاستتتتية أو الالإنستتتتانية أو الملينتتتتة واتختتتتاا 
 تدابير سريعة ل مان حقوق اإلنسان للمدانين المحتجزين )إستونيا(؛

النظتتر  تتي التاتتديق علتتى اتفابيتتة حقتتوق الحفتتل ونظتتام رومتتا األساستتي  1٧6-46
 الجنائية الدولية )النمسا(؛ للمحكمة

 )مالي(؛ التاديق على اتفابية حقوق الحفل 1٧6-4٧
ليشتتتتي(  - التاتتتديق علتتتى اتفابيتتتة حقتتتوق الحفتتتل )الستتتويد( )تيمتتتور 1٧6-48

التاتتديق  تتي أبتترن وبتت  ممكتتن /(ستتلو ينيا)الجزائتتر( )ملتتديف( ) رنستتا( )الحرتغتتال( )
ل طر تا  تي اتفابيتة حقتوق الحفتل التدخو /على اتفابية حقوق الحفتل )الاتين( )اليابتان(

 )كندا(؛
التاتتتتديق علتتتتى اتفابيتتتتة الق تتتتاء علتتتتى جميتتتتا أشتتتتكال التمييتتتتز ضتتتتد  1٧6-49

المتترأة  واتفابيتتة حقتتوق الحفتتل  واتفابيتتة حقتتوق األشتتخاص اوي اإلعابتتة  وإدراجلتتا 
  ي القانون الداخلي )إستونيا(؛

 اتفابية حقوق الحفل )ليحيا(؛ علىتسريا التاديق  1٧6-50
اعتمتتتتتاد تشتتتتتريعات علتتتتتى الاتتتتتعيد التتتتتداخلي تحظتتتتتر إصتتتتتدار عقوبتتتتتة  1٧6-51

الستتجن المدبتتد دون إمكانيتتة اإل تتراط المشتتروة عتتن الجنتتاة التتذين كتتانوا أطفتتاال عنتتد 
ارتكتتتتان الجريمتتتتة  والتاتتتتديق دون مزيتتتتد متتتتن التتتتتطخير علتتتتى اتفابيتتتتة حقتتتتوق الحفتتتتل 

 ) يجي(؛
الختيتتاري التفابيتتة حقتتوق الحفتتل والحروتوكتتول ا اتفابيتتةالتاتتديق علتتى  1٧6-52

منا  تتتة التعتتتذيب وغيتتترر متتتن ضتتترون المعاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو الالإنستتتانية أو 
 الملينة )الجملورية التشيكية(؛

الرئيستتية لحقتتوق اإلنستتان  وبخاصتتة اتفابيتتة  الاتتكولالتاتتديق علتتى  1٧6-53
حقتتتوق الحفتتتل واالتفابيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتا العمتتتال الملتتتاجرين وأ تتتراد 

 أسر   ) ندوراس(؛
صتتتكول علتتتى اتفابيتتتة حقتتتوق الحفتتتل  واتفابيتتتة  جملتتتةالتاتتتديق  تتتي  1٧6-54

حقتتتوق األشتتتخاص اوي اإلعابتتتة  واالتفابيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتا العمتتتال 
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االن تتتتتمام إلتتتتتى االتفابيتتتتتة األمريكيتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان  /الملتتتتتاجرين وأ تتتتتراد أستتتتتر  
 واالعتراف باختااص محكمة الحلدان األمريكية لحقوق اإلنسان )شيلي(؛

اتفابيتتتة حقتتتوق الحفتتتل واالتفابيتتتة الدوليتتتة  علتتتى تتتي التاتتتديق النظتتتر  1٧6-55
 لحماية حقوق جميا العمال الملاجرين وأ راد أسر   )بوركينا  اسو(؛

التاديق على اتفابيتة حقتوق الحفتل واتفابيتة حقتوق األشتخاص اوي  1٧6-56
 اإلعابة )جملورية إيران اإلسالمية(؛

طني متتن ختتالل التاتتتديق تحستتين حمايتتة األطفتتتال علتتى الاتتعيد التتتو  1٧6-5٧
 على اتفابية حقوق الحفل والحروتوكوالت االختيارية الملحقة بلا )سلو اكيا(؛

حقتتتوق األشتتتخاص اوي اإلعابتتتة )غواتيمتتتاال(  اتفابيتتتةالتاتتتديق علتتتى  1٧6-58
التاتتتديق  تتتي أبتتترن وبتتت  ممكتتتن علتتتى اتفابيتتتة حقتتتوق /)كنتتتدا( )الحوستتتنة واللرستتت (

 األشخاص اوي اإلعابة )الاين(؛
الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة جميتتتتتا حقتتتتتوق العمتتتتتال  االتفابيتتتتتةالتاتتتتتديق علتتتتتى  1٧6-59

 الملاجرين وأ راد أسر   )غواتيماال(؛
النظتتتر  تتتي التاتتتديق علتتتى االتفابيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتا  1٧6-60

العمتتتل الالئتتتق للعمتتتال المنتتتزليين لمنظمتتتة  واتفابيتتتةالعمتتتال الملتتتاجرين وأ تتتراد أستتتر   
 ( )الفلحين(؛189 )رب  2011العمل الدولية  

حقتتتتتوق األشتتتتتخاص اوي اإلعابتتتتتة واتفابيتتتتتة  اتفابيتتتتتة علتتتتتىالتاتتتتتديق  1٧6-61
( 111)ربتت   1958منظمتة العمتل الدوليتة بشتطن التمييتز ) تي االستتخدام والملنتة(  

 )السودان(؛
معا تتدة تجتتارة األستتلحة وبالتتتالي تعزيتتز النظتتام التتدولي  علتتىالتاتتديق  1٧6-62

ديتتتة  بمتتتا  يلتتتا األستتتلحة الاتتتغيرة واألستتتلحة الخفيفتتتة لتجتتتارة ونقتتتل األستتتلحة التقلي
 )ترينيداد وتوباغو(؛

التاتتتتديق علتتتتى نظتتتتام رومتتتتا األساستتتتي للمحكمتتتتة الجنائيتتتتة الدوليتتتتة  1٧6-63
 )نيوزيلندا(؛

رومتتتتا األساستتتتي للمحكمتتتتة الجنائيتتتتة الدوليتتتتة  نظتتتتامالتاتتتتديق علتتتتى  1٧6-64
 تتي نظتتام  التتدخول طر تتاا /)ستتلو ينيا(ليشتتتي( )ملتتديف( ) رنستتا( )غواتيمتتاال(  - )تيمتتور

 روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )ترينيداد وتوباغو(؛
التتتتدخول دولتتتتة طر تتتتا  تتتتي نظتتتتام رومتتتتا األساستتتتي للمحكمتتتتة الجنائيتتتتة  1٧6-65

 الدولية )تشاد(؛
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رومتتتتا األساستتتتي للمحكمتتتتة الجنائيتتتتة الدوليتتتتة  نظتتتتامالتاتتتتديق علتتتتى  1٧6-66
 مواءمة تامة ما جميا االلتزامات الناشئة عنا )التفيا(؛ومواءمة تشريعاتلا الوطنية 

التاتتتديق دون إبحتتتاء علتتتى نظتتتام رومتتتا األساستتتي للمحكمتتتة الجنائيتتتة  1٧6-6٧
 الدولية ) يجي(؛

اتختتاا خحتتوات ملموستتة صتتون التاتتديق علتتى نظتتام رومتتا األساستتي  1٧6-68
 ممكن )بحرص(؛ وب للمحكمة الجنائية الدولية  ي أبرن 

التعتتاون متتا المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة بلتتدف االن تتمام إلتتى تعزيتتز  1٧6-69
 نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )لكسمحرغ(؛

التاتتتتديق علتتتتى جميتتتتا االتفابيتتتتات والحروتوكتتتتوالت الدوليتتتتة لحقتتتتوق  ٧0-1٧6
اإلنستتتان  ولمنظمتتتة العمتتتل الدوليتتتة  وعلتتتى نظتتتام رومتتتا األساستتتي للمحكمتتتة الجنائيتتتة 

 الحوليفارية(؛  نزويالرية الدولية )جملو 
التاتتتديق علتتتى االتفابيتتتة األساستتتية لمنظمتتتة العمتتتل الدوليتتتة المتعلقتتتة  ٧1-1٧6

(  واالتفابيتتة المتعلقتتة بالحتتد األدنتتى 29)ربتت   1930بالعمتتل الجحتتري أو اإللزامتتي  
 ( )أوزبكستان(؛138)رب   1973لسن االستخدام  

 تتي التوبيتتا والتاتتديق علتتى الاتتكول الدوليتتة وصتتكول  النظتر إيجابيتتاا  ٧2-1٧6
عتتن إعتتادة النظتتر  تتي التحفظتتات    تتالا الحلتتدان األمريكيتتة الرئيستتية لحقتتوق اإلنستتان  

 على اللدف والغرض من  ذر الاكول )أوروغواي(؛ تدثرواإلعالنات التي بد 
توعيتتتة بحقتتتوق اإلنستتتان للمتتتونفين المكلفتتتين ب نفتتتاا  أنشتتتحةإجتتتراء  ٧3-1٧6
 ) يي  نام(؛انين القو 
التثقيتتتتف  تتتي مجتتتتال حقتتتوق اإلنستتتتان وتتتتدريب جميتتتتا  بتتترام تعزيتتتز  ٧4-1٧6

المونفين المدنيين  وال سيما متونفي إنفتاا القتانون واللجترة  ومكا حتة اإل تالت متن 
 العقان بشطن االنتلاكات المرتكحة ضد األشخاص ال عفاء )كوستاريكا(؛

 )السنغال(؛وطنية لحقوق اإلنسان  مدسسةإنشاء  ٧5-1٧6
تعزيتتتز إطار تتتتا /اتحاديتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان )الكونغتتتو( مدسستتتةإنشتتتاء  ٧6-1٧6

للمحتتتادل المتعلقتتتة بمركتتتز  و قتتتاا المدسستتتي ب نشتتتاء مدسستتتة مستتتتقلة لحقتتتوق اإلنستتتان 
إنشتتاء /المدسستتات الوطنيتتة لتعزيتتز وحمايتتة حقتتوق اإلنستتان )محتتادل بتتاريس( )تتتونس(

 لمحادل باريس )باراغواي(؛ و قاا مدسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان  
لمحتتتتتادل بتتتتتتاريس  و قتتتتتاا وطنيتتتتتة لحقتتتتتتوق اإلنستتتتتان   مدسستتتتتةإنشتتتتتاء  ٧٧-1٧6

 )جملورية  نزويال الحوليفارية(؛
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لمحتتادل بتتاريس  و قتتاا إنشتتاء مدسستتة وطنيتتة مستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان   ٧8-1٧6
 )بولندا(؛
مدسستتتة وطنيتتتة مركزيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان تتوا تتتق متتتا محتتتادل  إنشتتتاء ٧9-1٧6

 باريس )سيراليون(؛
مدسستتة وطنيتتة مستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان )جملوريتتة   إنشتتاءالنظتتر  تتي  1٧6-80

 كوريا(؛
 مدسسة وطنية لحقوق اإلنسان )السودان(؛ إنشاءالنظر  ي  1٧6-81
لنظتتر  تتي ا/النظتتر  تتي إنشتتاء مدسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان )اللنتتد( 1٧6-82

النظتر  تي إمكانيتة /لمحادل بتاريس )نيحتال( و قاا   اإلنسانإنشاء مدسسة وطنية لحقوق 
النظتر /إنشاء مدسسة وطنية مستتقلة لحقتوق اإلنستان تماشتيا متا محتادل بتاريس )بنمتا(

لمحتتتادل بتتتاريس متتتن أجتتتل  و قتتتاا  تتتي إنشتتتاء مدسستتتة وطنيتتتة مستتتتقلة لحقتتتوق اإلنستتتان 
مواصتتتتتتلة تحستتتتتتين التنستتتتتتيق  تتتتتتي مجتتتتتتال حقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان علتتتتتتى الاتتتتتتعيد التتتتتتوطني 

 و قتتاا النظتتر  تتي إنشتتاء مدسستتة وطنيتتة لحقتوق اإلنستتان  علتتى وجتتا الستترعة  /)أوكرانيتا(
النظتتتر  تتتي إنشتتتاء مدسستتتة وطنيتتتة /لمحتتتادل بتتتاريس )جملوريتتتة الكونغتتتو الديمقراطيتتتة(

 ريس )إندونيسيا(؛لمحادل با و قاا لحقوق اإلنسان  
 مدسسة وطنية لحقوق اإلنسان )كينيا(؛ إنشاءالنظر  ي  1٧6-83
 و قتتتتاا مدسستتتتة وطنيتتتتة مستتتتتقلة لحقتتتتوق اإلنستتتتان   إنشتتتتاءالنظتتتتر  تتتتي  1٧6-84

 لمحادل باريس )كازاخستان(؛
 إنشاء مدسسة وطنية لحقوق اإلنسان )غابون(؛ عمليةتسريا  1٧6-85
نستتان لتتتو ير االتستتاق  تتي الجلتتود وطنيتتة لحقتتوق اإل مدسستتةإنشتتاء  1٧6-86

 حقوق اإلنسان )المغرن(؛ وحمايةالوطنية لتعزيز 
 و قتتتتاا لحقتتتتوق اإلنستتتتان علتتتتى الاتتتتعيد االتحتتتتادي   مدسستتتتةإنشتتتتاء  1٧6-8٧

تنستتتتيق  وطنيتتتتتة لتعزيتتتتز وحمايتتتتتة حقتتتتوق اإلنستتتتتان  جلتتتتتةلمحتتتتادل بتتتتتاريس  بوصتتتتفلا  
 ) نغاريا(؛

 ق اإلنسان )نيحال(؛مواصلة تعزيز ما يوجد من آليات رصد حقو  1٧6-88
لمحتتتادل  و قتتتاا العمتتتل نحتتتو إنشتتتاء مدسستتتة وطنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان   1٧6-89

 باريس )الفلحين(؛
لمحتتتتتادل بتتتتتاريس   و قتتتتتاا وطنيتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان   مدسستتتتتةإنشتتتتتاء  1٧6-90

 التمييز العناري الليكلي )شيلي(؛ لمواجلةواعتماد خحة عمل وطنية 
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عمل متسقة ما إعالن وبرنتام  عمتل ديربتان  تي مستعى  خحةاعتماد  1٧6-91
 العناري بشكل  علي )ناميحيا(؛ التمييزللق اء على 

إلعتتتتالن وبرنتتتتام  عمتتتتل ديربتتتتان  و قتتتتاا اعتمتتتتاد وتنفيتتتتذ خحتتتتة وطنيتتتتة  1٧6-92
 )كوبا(؛
اتختتاا جميتتا التتتدابير القانونيتتة متتن أجتتل اعتمتتاد وتنفيتتذ خحتتة وطنيتتة  1٧6-93

عمتل ديربتان )جملوريتة إيتران  وبرنتام تكون متسقة متا إعتالن  لتحقيق العدالة العربية
 اإلسالمية(؛

التمييتز العناتري  بمتا  تي الت  اعتمتاد خحتة  لمكا حتةاتخاا تدابير  1٧6-94
عمتتل وطنيتتة لمكا حتتة التمييتتز العناتتري علتتى النحتتو التتذي أوصتت  بتتا اللجنتتة المعنيتتة 

 )جنون أ ريقيا(؛ العناريبالق اء على التمييز 
خحتتتتة وطنيتتتتة مستتتتتوحاة متتتتن إعتتتتالن وبرنتتتتام  عمتتتتل  وتنفيتتتتذاعتمتتتتاد  1٧6-95

ديربان  تفيد على وجتا الخاتوص األبليتات المحرومتة  و تي األمريكيتون المنحتدرون 
 األصلية )كابو  يردي(؛ والشعونمن أصل أ ريقي 

اإللغتتتتاء غيتتتتر المشتتتتروة لتشتتتتريعاتلا لحقتتتتوق اإلنستتتتان التتتتتي تتجتتتتاوز  1٧6-96
والمستائل اات الاتلة  بمتا  تي الت   بتانون حقتوق اإلنستان  حتدود الواليتة اإلبليميتة

  ي كوريا الشمالية  )جملورية كوريا الشعحية الديمقراطية(؛
تفستتتير تعتتتديل  يلمتتتز بشتتتطن تخاتتتيب المستتتاعدة األجنحيتتتة بحريقتتتة  1٧6-9٧

المتحتتتتتدة تتتتتتتيأ إجلاضتتتتتا مطمونتتتتتا للنستتتتتاء  للواليتتتتتاتتجعتتتتتل المستتتتتاعدات الخارجيتتتتتة 
أو ُتستتتتحب  تتتتي حمللتتتتن  تتتتي حتتتتاالت النتتتتزاع  لالغتاتتتتان  والفتيتتتتات الالئتتتتي تعرضتتتت

 ) ولندا(؛
تفسير ا لتعديل  يلمتز متن أجتل إتاحتة تتو ير إجلتاض متطمون  توضيأ 1٧6-98

ل تتتحايا االغتاتتتان الالئتتتي نجتتتين بتتتطرواحلن )المملكتتتة المتحتتتدة لحريحانيتتتا العظمتتتى 
 (؛الشمالية وأيرلندا
بتتتتتطن تتتتتتدع  المستتتتتاعدات الخارجيتتتتتة ختتتتتدمات اإلجلتتتتتاض  الستتتتتما  1٧6-99

المطمونة  حيثمتا كتان الت  بانونيتا  تي الحلتد الم تيفي وينحغتي تححيتق  تذا كحتد أدنتى 
 تتتتي حتتتتاالت االغتاتتتتان وستتتتفا  المحتتتتارم وتعتتتتريو الحيتتتتاة للخحتتتتر  علتتتتى النحتتتتو 

 المسمو  با كذل   ي القانون االتحادي للواليات المتحدة )بلجيكا(؛
أن تسمأ المعونة الدوليتة للواليتات المتحتدة بحاتول النستاء  ضمان 1٧6-100

ضتحايا العنتف الجنستي  تي حتاالت النتزاع علتى ختدمات الاتحة الجنستية واإلنجابيتتة 
 ) رنسا(؛
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وضا حد لجميا الجزاءات والتتدابير القسترية االنفراديتة التتي تنتلت   1٧6-101
نستتان  المفروضتتة علتتى الستتيادة  وتقريتتر ماتتير الشتتعون  والتمتتتا الكامتتل بحقتتوق اإل

 الحلدان  ي جميا مناطق العال  )نيكاراغوا(؛
ر تتتا مستتتتوى المستتتاعدة اإلنمائيتتتة الرستتتمية متتتن أجتتتل تحقيتتتق  تتتدف  1٧6-102

 تتتتتتي المائتتتتتة متتتتتن النتتتتتات  المحلتتتتتي اإلجمتتتتتتالي  0.7األمتتتتت  المتحتتتتتدة المتمثتتتتتل  تتتتتي 
 )بنغالديش(؛

فاريتتتة والتتتتدابير إلغتتتاء المرستتتوم التتتتدخلي ضتتتد جملوريتتتة  نتتتزويال الحولي 1٧6-103
 القسرية االنفرادية المفروضة على بلدان اات سيادة )جملورية  نزويال الحوليفارية(؛

احتتترام ستتيادة جملوريتتة  نتتزويال الحوليفاريتتة وحقلتتا  تتي تقريتتر الماتتير  1٧6-104
 )جملورية  نزويال الحوليفارية(؛

)كتتتتتوت مواصتتتتتلة التعتتتتتاون متتتتتا احليتتتتتات الدوليتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان  1٧6-105 
   ديفوار(؛
اتختتتاا المزيتتتد متتتن الخحتتتوات لتنفيتتتذ التوصتتتيات التتتتي بحلتتت  ختتتالل  1٧6-106

 جولة االستعراض األولى )كازاخستان(؛
النظتتر  تتي إمكانيتتة وضتتا نظتتام لمتابعتتة التوصتتيات الدوليتتة  بمتتا  يلتتا  1٧6-10٧ 

   التوصيات المقحولة  ي إطار االستعراض الدوري الشامل )باراغواي(؛
إنشتتتتاء آليتتتتة علتتتتى المستتتتتوى االتحتتتتادي ل تتتتمان االمتثتتتتال الشتتتتامل  1٧6-108

والمنستتتتق ألحكتتتتام الاتتتتكول الدوليتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتان علتتتتى المستتتتتوى االتحتتتتادي 
 والمحلي والوالئي )النروي (؛

توجيتتا دعتتوة دائمتتة إلتتى جميتتا اإلجتتراءات الخاصتتة لمجلتتس حقتتوق  1٧6-109
لتتى المكلفتتين بواليتتات  تتي إطتتار توجيتتا دعتتوة دائمتتة إ/اإلنستتان )الجملوريتتة التشتتيكية(
توجيتتتتتتا دعتتتتتتوة دائمتتتتتتة إلتتتتتتى اإلجتتتتتتراءات الخاصتتتتتتة /اإلجتتتتتتراءات الخاصتتتتتتة )ألمانيتتتتتتا(

 )غواتيماال(؛
النظر  ي توجيتا دعتوة دائمتة إلتى جميتا المكلفتين بواليتات  تي إطتار  1٧6-110

 اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان )التفيا(؛
ت حقتتتوق اإلنستتتان  بمتتتا  تتتي التتت  التعتتتاون متتتا آليتتتا مواصتتتلةتعزيتتتز  1٧6-111

توجيتتا دعتتوة دائمتتة إلتتى اإلجتتراءات الخاصتتة  وإتاحتتة إمكانيتتة الوصتتول التتتام للمقتترر 
الختتاص المعنتتي بمستتطلة التعتتذيب وغيتترر متتن ضتترون المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو 

 الالإنسانية أو الملينة )جملورية كوريا(؛
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ا اإلجتتتتراءات الخاصتتتتة النظتتتتر  تتتتي توجيتتتتا دعتتتتوات دائمتتتتة إلتتتتى جميتتتت 1٧6-112
واتخاا تدابير ل مان تقاضي المرأة أجرا مستاويا للرجتل عتن العمتل المتستاوي القيمتة 

 )غانا(؛
 وضا حد لمختلف أشكال عدم المساواة )مار(؛ 1٧6-113
تحستتين التشتتريعات المحليتتة متتن أجتتل التوصتتل إلتتى مستتاواة حقيقيتتة  1٧6-114

 بين الجنسين  ي مكان العمل )الكونغو(؛
ضمان تلقتي النستاء أجترا متستاويا لقتاء العمتل المتستاوي القيمتة  متن  1٧6-115

 أجل سد الفجوة  ي األجور بين الجنسين )صربيا(؛
الق تتتتاء علتتتتى التمييتتتتز ضتتتتد المتتتترأة عتتتتن طريتتتتق األختتتتذ بنظتتتتام إجتتتتازة  1٧6-116

األمومتتة المد وعتتة األجتتر وإعحتتاء المتترأة أجتترا مستتاويا للرجتتل عتتن العمتتل المتستتاوي 
 ديف(؛ القيمة )مل

إصتدار مرستوم متعلتتق ب جتازة األمومتة اإللزاميتتة والمستاواة  تي األجتتور  1٧6-11٧
 بين الرجال والنساء )جملورية  نزويال الحوليفارية(؛

جلود متواصلة لزيتادة التوعي والعمتل متن أجتل معالجتة المستائل بذل  1٧6-118
 المتالة بالتمييز العناري )جملورية كوريا(؛

تتتتتدابير إداريتتتتة وبانونيتتتتة ضتتتتد مقتر تتتتي األ عتتتتال اات التتتتدوا ا اتختتتتاا  1٧6-119
 العنارية )بنغالديش(؛

تعزيتتتتتز القتتتتتوانين والتشتتتتتريعات القائمتتتتتة متتتتتن أجتتتتتل مكا حتتتتتة مختلتتتتتف  1٧6-120
 أشكال التمييز والعنارية والكرا ية )لحنان(؛

اتختتاا المزيتتد متتن التتتدابير الراميتتة إلتتى الق تتاء علتتى التمييتتز العناتتري  1٧6-121
أشتتكالا ومظتتا رر  وعلتتى وجتتا الخاتتوص بحظتتر ممارستتة التنمتتي  العربتتي  تتي  بجميتتا

إنفتتتتاا القتتتتانون  علتتتتى النحتتتتو التتتتذي أوصتتتت  بتتتتا  يئتتتتات معا تتتتدات األمتتتت  المتحتتتتدة 
 )كازاخستان(؛

مواءمتتة تعريتتف التمييتتز العناتتري  تتي التشتتريا االتحتتادي والتتوالئي متتا  1٧6-122
 التمييز العناري )غانا(؛ أحكام االتفابية الدولية للق اء على جميا أشكال

 مكا حة التمييز العناري باورة أ  ل )السنغال(؛ 1٧6-123
استثمار المزيد متن الجلتود  تي معالجتة األستحان الجذريتة للحتواد   1٧6-124

العناتترية التتتي شتتلدتلا احونتتة األخيتترة وتوستتيا القتتدرات  تتي مجتتال الحتتد متتن الفقتتر 
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ستتتتوى  بمتتتا  تتتي التتت  الحاتتتول علتتتى األحيتتتاء التتتتي للتتتا ختتتدمات عامتتتة دون الم  تتتي
 السكن الالئق والسالمة العامة )صربيا(؛

وضتتتتا حتتتتد للتمييتتتتز  تتتتي القتتتتانون والممارستتتتة ضتتتتد جميتتتتا األبليتتتتات  1٧6-125
والملتتتاجرين  وال ستتتيما ضتتتد النستتتاء واألطفتتتال المنحتتتدرين متتتن أستتتر  قيتتترة  واتختتتاا 

 ية(؛خحوات  عالة لمنا ومكا حة العنف ضد   )جملورية إيران اإلسالم
إلغتتتتتتاء أي إجتتتتتتراءات تمييزيتتتتتتة تستتتتتتتلدف المستتتتتتلمين والعتتتتتترن  تتتتتتي  1٧6-126

 المحارات )مار(؛

مواصتتتتلة تعزيتتتتز العالبتتتتات بتتتتين الشتتتترطة والمجتمتتتتا المحلتتتتي بلتتتتدف  1٧6-12٧
 التخفيف من حدة التوتر  ي المجتما المحلي )الجحل األسود(؛

ة والمجتمتا مواصلة الجلود المحذولة  تي تعزيتز العالبتات بتين الشترط 1٧6-128
 المحلي )رواندا(؛

مواصلة الجلود الراميتة إلتى دراستة الكيفيتة التتي يمكتن بلتا تعزيتز ثقتة  1٧6-129
الجملتتتتور وتمتتتتتين العالبتتتتات بتتتتين الليئتتتتات المحليتتتتة إلنفتتتتاا القتتتتانون والمجتمعتتتتات 

 المحلية التي تخدملا )ألحانيا(؛
متتتن أجتتتل التعتتتاون بشتتتكل وثيتتتق متتتا المجتمعتتتات المحليتتتة الملمشتتتة  1٧6-130

حتتل مشتتاكل نظتتام العدالتتة التتذي ال يتتزال يميتتز ضتتد ا بتتالرغ  متتن موجتتات االحتجتتاط 
األخيرة ضتد التنمتي  العناتري وعمليتات القتتل التتي ارتكحتلتا الشترطة  تي حتق رجتال 

 سود عزل )ناميحيا(؛
مواصتتلة اتختتاا إجتتراءات بويتتة  بمتتا  تتي التت  تتتدابير ب تتائية مناستتحة   1٧6-131

التمييتز وجترائ  الكرا يتة  وال ستيما تلت  القائمتة علتى التدين لمكا حة جميتا أشتكال 
 واإلثنية )سنغا ورة(؛

تكثيف جلود ا الرامية إلى منا الجرائ  الدينيتة وجترائ  الكرا يتة بمتا  1٧6-132
 أنا من الواضأ أن  ذر الجرائ   ي ازدياد )نيجيريا(؛

مرتكحيلتتتتتا مواصتتتتتلة جلود تتتتتا  تتتتتي منتتتتتا جتتتتترائ  الكرا يتتتتتة ومقاضتتتتتاة  1٧6-133
 )إسرائيل(؛

مواصتتلة العمتتل متتتا المجتمعتتات المحليتتتة المت تتررة متتتن أجتتل تتتتو ير  1٧6-134
الحمايتتتتة للفئتتتتات األشتتتتد تعرضتتتتا لجتتتترائ  الكرا يتتتتة والتمييتتتتز  وتحاتتتتيل  لتتتت  أ  تتتتل 

 لظرو لا )سنغا ورة(؛
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تعزيتتز القتتوانين واحليتتات علتتى مستتتوى االتحتتاد والواليتتات متتن أجتتل  1٧6-135
تمييز العناري بجميتا أشتكالا وكتذل  مكا حتة خحتان التحتريو مواصلة مكا حة ال

 على الكرا ية وجرائ  الكرا ية  لكفالة حماية الناس منلا )النيجر(؛
حظر التمييز العناري والخحتان المحترض علتى الكرا يتة العناترية   1٧6-136

 وكذا توسيا نحاق الحماية التي يو ر ا القانون )أاربيجان(؛
بير ملموستتة ترمتتي إلتتى مكا حتتة التمييتتز العناتتري  تتي إنفتتاا اتختتاا تتتدا 1٧6-13٧

 القانون و ي مجال إبامة العدل )ملديف(؛
اتختتتاا التتتتدابير الالزمتتتة لمكا حتتتة الممارستتتات التمييزيتتتة ضتتتد المتتترأة  1٧6-138

 والعمال الملاجرين  ي سوق العمل )الجزائر(؛
مفتتتتترة للقتتتتتوة تعزيتتتتتز احليتتتتتات القائمتتتتتة للحيلولتتتتتة دون االستتتتتتخدام ال 1٧6-139

 والممارسات التمييزية  ي أعمال الشرطة )بيرو(؛
اتختتاا التتتدابير الالزمتتة ل تتمان احتتترام التزاملتتا بالق تتاء علتتى التمييتتز  1٧6-140

العناتتتري احترامتتتا كتتتامال  وال ستتتيما  تتتي بتتتوات حفتتت  القتتتانون واألمتتتن  وكتتتذا نظتتتام 
 العدالة الجنائية )الجزائر(؛

ة لمكا حتتة ممارستتات الشتترطة التمييزيتتة القائمتتة اتختتاا التتتدابير الالزمتت 1٧6-141
 على األصل اإلثني ) رنسا(؛

التاتتدي للتمييتتز والتنمتتي  العناتتري متتن جانتتب الستتلحات  وكرا يتتة  1٧6-142
اإلستتتالم والتعاتتتب التتتديني  عتتتن طريتتتق مراجعتتتة جميتتتا القتتتوانين والممارستتتات التتتتي 

 تنتل  حقوق األبليات  وال  بقاد تعديللا )ماليزيا(؛
حظتتتر بيتتتام الستتتلحات االتحاديتتتة بتتتالتنمي  العناتتتري  والتحقيتتتق  تتتي  1٧6-143

استتتتتتخدام شتتتتترطة الواليتتتتتة والشتتتتترطة المحليتتتتتة غيتتتتتر المتناستتتتتب للقتتتتتوة المميتتتتتتة ضتتتتتد 
 األشخاص الملونين )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛

م تتتتاعفة الجلتتتتود التتتتتي تحتتتتتذللا  تتتتي مكا حتتتتة العنتتتتف واالستتتتتتخدام  1٧6-144
جانتتب المتتونفين المكلفتتين ب نفتتاا القتتوانين علتتى أستتاس التنمتتي   المفتترة للقتتوة متتن

العناتتري متتن ختتالل التتتدريب  والتوعيتتة  والتواصتتل متتا المجتمعتتات المحليتتة  وكتتذا  
 كفالة التحقيق والمالحقة الق ائية المالئمين عند حدو  حاالت )ماليزيا(؛

ت إنفتتتاا زيتتادة عمليتتة منابشتتتات المائتتدة المستتتتديرة  يمتتا بتتتين ستتلحا 1٧6-145
القتتتوانين والمستتتدولين المنتخحتتتين وأع تتتاء المجتمعتتتات المحليتتتة  بلتتتدف الحتتتد متتتن 
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التنمتتي  واالستتتخدام المفتترة للقتتوة متتن جانتتب أ تتراد الشتترطة  والتت  لتشتتمل أكحتتر 
 عدد ممكن من المدن )نيجيريا(؛

وبتتتف ممارستتتة التنمتتتي  العناتتتري  تتتي الجلتتتاز الق تتتائي ونظتتت  إنفتتتاا  1٧6-146
 د الروسي(؛القوانين )االتحا

ري والمرابحتتتتة متتتتن جانتتتتب المتتتتونفين ناتتتتوبتتتتف ممارستتتتة التنمتتتتي  الع 1٧6-14٧
 المكلفين ب نفاا القوانين )أاربيجان(؛

مكا حتتة التنمتتتي  العناتتري واستتتتخدام الشتترطة للقتتتوة المفرطتتة ضتتتد  1٧6-148
 األشخاص الملونين مكا حة  عالة )توغو(؛

اإلستتتالم بحريقتتتة ال تمييتتتز  يلتتتا مكا حتتتة التنمتتتي  العناتتتري وكرا يتتتة  1٧6-149
 تنححق على كا ة المجموعات الدينية )باكستان(؛

مكا حتتتة التنمتتتي  العناتتتري  علتتتى النحتتتو التتتذي حثتتت  عليتتتا اللجنتتتة  1٧6-150
 المعنية بحقوق اإلنسان ولجنة الق اء على التمييز العناري )بنغالديش(؛

المحليتتتة  تتتي تنفيتتتذ تتتتدابير ترمتتتي إلتتتى مستتتاعدة التتتدول والحكومتتتات  1٧6-151
مكا حتتتتة االستتتتتخدام المفتتتترة للقتتتتوة متتتتن جانتتتتب الشتتتترطة والق تتتتاء علتتتتى التنمتتتتي  

 العناري )الحرازيل(؛
منتتا الستتلحات االتحاديتتة إلنفتتاا القتتوانين متتن االنختتراة  تتي التنمتتي   1٧6-152

 العناري )مار(؛
مواصتلة الجلتود المحذولتة علتى الاتعيدين االتحتادي والتوالئي الراميتتة  1٧6-153
تغلتتب علتتى التمييتتز العناتتري  وال ستتيما متتن ختتالل تنفيتتذ برنتتام  إنفتتاا القتتوانين إلتتى ال

اات األولويتتتة للحمايتتتة متتتن التنمتتتي  العناتتتري للملتتتاجرين وغيتتتر التتت  متتتن أشتتتكال 
 التمييز العناري )الكرسي الرسولي(؛

اعتمتتتاد تتتتدابير علتتتى المستتتتوى االتحتتتادي لمنتتتا ومعابحتتتة االستتتتخدام  1٧6-154
انتب المتونفين المكلفتين ب نفتاا القتوانين  تي حتق أ تراد األبليتات المفرة للقوة من ج

اإلثنيتتتة والعربيتتتتة  بمتتتتا  تتتتي التتت  العتتتتزل  و تتتتو متتتتا يتتتدثر بشتتتتكل غيتتتتر متناستتتتب علتتتتى 
 األمريكيين المنحدرين من أصل أ ريقي والملاجرين غير الموثقين )المكسي (؛

 وضتتتا حتتتد لوحشتتتية الشتتترطة ضتتتد األمتتتريكيين المنحتتتدرين متتتن أصتتتل 1٧6-155
أ ريقتتتي وإصتتتال  الجلتتتاز الق تتتائي وكتتتذا التتتنظ  االجتماعيتتتة االبتاتتتادية التتتتي تميتتتز 

 بشكل منلجي ضد   )باكستان(؛
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معالجتتتتتة األستتتتتحان الجذريتتتتتة للتمييتتتتتز العناتتتتتري معالجتتتتتة صتتتتتحيحة  1٧6-156
متتا يرتكحتتا المونفتتون المكلفتتون  كثيتتراا والق تتاء علتتى االستتتخدام المفتترة للقتتوة التتذي  

األمريكيين المنحدرين متن أصتل أ ريقتي وغيتر   متن األبليتات  ب نفاا القوانين  ي حق
 اإلثنية )الاين(؛

مواصتتلة تنفيتتذ سياستتاتلا وبرامجلتتا الراميتتة إلتتى الق تتاء علتتى التمييتتز  1٧6-15٧
وكتتتذل  االستتتتخدام المفتتترة أو  - علتتتى جميتتتا المستتتتويات - علتتتى أي أستتتاس كتتتان

 غير المعقول للقوة  ي أعمال الشرطة )كرواتيا(؛
اتختتاا تتتدابير متتن أجتتل وضتتا حتتد النتلاكتتات الشتترطة  بمتتا  تتي التت   1٧6-158

عمليات القتل الوحشية للملتونين  ولجميتا أشتكال التمييتز العناتري )جملوريتة كوريتا 
 الشعحية الديمقراطية(؛

احتتتترام التزاماتلتتتا ب نلتتتاء جميتتتا أشتتتكال التمييتتتز العناتتتري  تتتي الحلتتتد  1٧6-159
نحتتتتتدرين متتتتتن أصتتتتتل أ ريقتتتتتي متتتتتن وحشتتتتتية الشتتتتترطة وحمايتتتتتة حقتتتتتوق األمتتتتتريكيين الم

 )جملورية إيران اإلسالمية(؛
اتختتتاا خحتتتوات للق تتتاء علتتتى التمييتتتز والتعاتتتب ضتتتد أي مجموعتتتة  1٧6-160

إثنيتتتة أو عربيتتتة أو دينيتتتة  وضتتتمان تكتتتا د الفتتترص  تتتي التمتتتتا بحقتتتوبل  االبتاتتتادية 
 واالجتماعية واألمنية )تركيا(؛

ام  شتتتتاملة تلتتتتدف إلتتتتى تحتتتتوير إحستتتتاس اتختتتتاا تتتتتدابير وتنفيتتتتذ بتتتتر  1٧6-161
الثقا تتات بحع تتلا التتحعو  وتليئتتة منتتاا متتن االحتتترام المتحتتادل وتوستتيا نحتتاق الحمايتتة 
متتتن جميتتتا أشتتتكال التمييتتتز  بمتتتا  تتتي التتت  التنمتتتي  علتتتى أستتتاس العتتترق أو التتتدين أو 

 األصل القومي )إندونيسيا(؛
كتتل أنواعتتا  بمتتا تكثيتتف الجلتتود الراميتتة إلتتى النلتتوض بعتتدم التمييتتز ب 1٧6-162

  ي ال  التمييز على أساس الميل الجنسي واللوية الجنسانية )جنون أ ريقيا(؛
مواصتتتتتلة تعزيتتتتتز التقتتتتتدم المحتتتتترز  تتتتتي ب تتتتتايا المثليتتتتتات والمثليتتتتتين  1٧6-163

نستتتتين  ومزدوجتتتي الميتتتل الجنستتتتي ومغتتتايري اللويتتتة الجنستتتتانية وحتتتاملي صتتتفات الج
نتتتتوع الجتتتتنس أو التوجتتتتا الجنستتتتي ستتتتيما  تتتتي مجتتتتال منتتتتا التمييتتتتز القتتتتائ  علتتتتى  وال

 )إسرائيل(؛
اتختتاا تتتدابير إيجابيتتة ل تتمان تنظتتي  مقاطعتتة األ تتراد حختترين بتتدا ا  1٧6-164

دينتتتي لتتوا تتتق متتتا المعتتتايير الدوليتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان التتتتي تحمتتتي الحقتتتوق الجنستتتية 
واإلنجابيتتة والحتتق  تتي المستتاواة وعتتدم التمييتتز علتتى أستتاس الجتتنس  أو نتتوع الجتتنس  

 توجا الجنسي  أو اللوية الجنسانية )السويد(؛أو ال
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إلغتتتتتتاء عقوبتتتتتتة اإلعتتتتتتدام  تتتتتتي الواليتتتتتتات التتتتتتتي ال تتتتتتتزال تطختتتتتتذ بلتتتتتتا  1٧6-165
 )نيكاراغوا(/إلغاء عقوبة اإلعدام  ي جميا واليات االتحاد )إكوادور(؛

 إلغاء عقوبة اإلعدام )كوستاريكا(؛ 1٧6-166
 متعددة القوميات(؛إلغاء عقوبة اإلعدام )دولة بوليفيا ال 1٧6-16٧
 مواصلة الجلود الرامية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام )النمسا(؛ 1٧6-168
التقلتتيب التتتدريجي لعتتدد األشتتخاص التتذين يحكتت  علتتيل  باإلعتتدام   1٧6-169

 وضمان مواصلة الجلود بشطن  ذر المسطلة )الكونغو(؛
بلتدف األخذ بوبف للعمل بعقوبة اإلعتدام علتى المستتوى االتحتادي  1٧6-1٧0

تحقيق وبتف للعمتل بلتا  تي جميتا أنحتاء الحلتد كخحتوة أولتى نحتو إلغتاء  تذر العقوبتة 
 )ليتوانيا(؛

األختتتذ بوبتتتف اتحتتتادي للعمتتتل بعقوبتتتة اإلعتتتدام بلتتتدف اإللغتتتاء التتتتام  1٧6-1٧1
 لعقوبة اإلعدام  ي الواليات المتحدة )لكسمحرغ(؛

حتاد والواليتات األخذ بوبف للعمتل بعقوبتة اإلعتدام علتى مستتوى االت 1٧6-1٧2
بلتتتتدف التوصتتتتل  تتتتي نلايتتتتة المحتتتتاف إلتتتتى إلغائلتتتتا القتتتتانوني  تتتتي جميتتتتا أنحتتتتاء الحلتتتتد 

 )نيحال(؛
األختتذ بوبتتف للعمتتل بعقوبتتة اإلعتتدام بلتتدف إلغائلتتا تمامتتاا  تتي جميتتا  1٧6-1٧3

 الواليات )أوروغواي(؛
األختتذ بوبتتف للعمتتل بعقوبتتة اإلعتتدام بلتتدف إلغائلتتا وكتتذا العفتتو عتتن  1٧6-1٧4

المتتتتتواطن األرجنتينتتتتتي   يكتتتتتتور ستتتتتاالندرو  الموجتتتتتود  تتتتتي جنتتتتتا  المحكتتتتتوم علتتتتتيل  
 )األرجنتين(؛ 1996باإلعدام منذ عام 

 تتترض وبتتتف لتنفيتتتذ عمليتتتات اإلعتتتدام بلتتتدف إلغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتدام  1٧6-1٧5
وبتتتتة اإلعتتتتدام ناميحيتتتتا(/ رض وبتتتتف للعمتتتتل بعقعلتتتتى الاتتتتعيدين االتحتتتتادي والتتتتوالئي )

/األختتذ علتتى المستتتوى االتحتتادي بوبتتف لتنفيتتذ أحكتتام اإلعتتدام بلتدف إلغائلتتا )توغو(
بعقوبتة اإلعتدام )الجحتل  األخذ بوبتف رستمي للعمتلبلدف إلغاء  ذر العقوبة ) رنسا(/

  رض وبتتتف لتنفيتتتذ أحكتتتامللعمتتتل بعقوبتتتة اإلعتتتدام )إستتتحانيا(/األخذ بوبتتتف األستتتود(/
ضتتمان اليتتات الواليتتات المتحتتدة )تركيا(/اإلعتتدام وإلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام  تتي جميتتا و 

 األخذ بوبف للعمل بعقوبة اإلعدام  ي الواليات التي ل  تلغلا بعد )شيلي(؛
العمتتتل متتتن أجتتتل وبتتتف لتنفيتتتذ أحكتتتام اإلعتتتدام بغتتترض إلغتتتاء عقوبتتتة  1٧6-1٧6

 اإلعدام )رواندا(؛
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ديتتة والوالئيتتة وبفتتاا لتنفيتتذ أحكتتام اإلعتتدام أن تفتترض الستتلحات االتحا 1٧6-1٧٧
 بلدف إلغاء عقوبة اإلعدام  ي جميا أنحاء الحلد )الحرتغال(؛

 تترض وبتتف لتنفيتتذ أحكتتام اإلعتتدام بلتتدف إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام  تتي  1٧6-1٧8
 جميا أنحاء الحلد )آيسلندا(؛

 تترض وبتتف لتنفيتتذ أحكتتام اإلعتتدام بلتتدف إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام  تتي  1٧6-1٧9
 (؛أيرلنداجميا أنحاء الحلد )

األختتذ بوبتتف للعمتتل بعقوبتتة اإلعتتدام علتتى المستتتوى التتوطني بلتتدف  1٧6-180
إلغائلتتتتا إلغتتتتاء تامتتتتا واتختتتتاا جميتتتتا التتتتتدابير الالزمتتتتة ل تتتتمان امتثتتتتال عقوبتتتتة اإلعتتتتدام 
للمعتتايير التتدنيا بموجتتب القتتانون التتدوليي وإعفتتاء األشتتخاص الماتتابين بمتترض عقلتتي 

وااللتتتتتتزام ب تتتتتمان اإلعتتتتتالن عتتتتتن منشتتتتتط العقتتتتتابير المستتتتتتخدمة  متتتتتن تنفيتتتتتذ العقوبتتتتتةي
 )السويد(؛

  رض وبف للعمل بعقوبة اإلعدام )االتحاد الروسي(؛ 1٧6-181
  رض وبف للعمل بعقوبة اإلعدام على األبل )أاربيجان(؛ 1٧6-182
بوبتتف لتنفيتتذ أحكتتام اإلعتتدام علتتى الاتتعيد االتحتتادي  األختتذ رستتمياا  1٧6-183

و تتي الوبتت  نفستتا العمتتل متتا الواليتتات المحقيتتة علتتى عقوبتتة اإلعتتدام متتن أجتتل تحقيتتق 
  دف إلغاء عقوبة اإلعدام  ي نلاية المحاف  ي جميا أنحاء الحلد )ألمانيا(؛

اتختتاا جميتتا الخحتتوات الالزمتتة للعمتتل متتن أجتتل وبتتف  تتوري لتنفيتتذ  1٧6-184
متتتتا المعتتتتايير الدوليتتتتة لحقتتتتوق    تماشتتتتياا تامتتتتاا  وبتتتتة اإلعتتتتدام  بلتتتتدف إلغائلتتتتا إلغتتتتاءا عق

 اإلنسان  ومنلا الحق  ي الحياة ) ولندا(؛
اتختتاا الخحتتوات الالزمتتة لقختتذ بوبتتف للعمتتل بعقوبتتة اإلعتتدام علتتى  1٧6-185

 الاعيدين االتحادي والوالئي )سلو اكيا(؛
بلتدف إلغتتاء عقوبتة اإلعتدام علتتى  ترض وبتف لتنفيتذ أحكتتام اإلعتدام  1٧6-186

 الجرائ  االتحادية )نيوزيلندا(؛
 تتترض وبتتتتف اختيتتتتاري لتنفيتتتذ أحكتتتتام اإلعتتتتدام بلتتتدف إلغتتتتاء عقوبتتتتة  1٧6-18٧

اإلعتتتدام  تتتي جميتتتا أنحتتتاء الحلتتتد  وضتتتمان توبتتتف أع تتتاء النيابتتتة العامتتتة  تتتي جميتتتا 
 الواليات ب ائية عن السعي إلى استادار أحكام باإلعدام )إستونيا(؛

مواصلة الجلود الرامية إلى األختذ بوبتف العمتل بعقوبتة اإلعتدام و تي  1٧6-188
 نلاية المحاف إلغائلا  ي جميا الواليات )سيراليون(؛
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النظر  ي إمكانية اعتماد وبف لتنفيذ أحكتام اإلعتدام علتى المستتوى  1٧6-189
تمتتدت واليتتة بتتد ألغتت  عقوبتتة اإلعتتدام أو اع 26التتوالئي واالتحتتادي  بتتالنظر إلتتى أن 
 وبفا لتنفيذ أحكام اإلعدام )إيحاليا(؛

النظتتر كخحتتتوة أولتتى  تتتي تححيتتتق وبتتف لتنفيتتتذ أحكتتام اإلعتتتدام  علتتتى  1٧6-190
المستويين الوالئي واالتحادي كليلما  بلدف إلغتاء عقوبتة اإلعتدام  تي نلايتة المحتاف 

النظتتتر  تتتي  تتترض وبتتتف رستتتمي لتنفيتتتذ أحكتتتام اإلعتتتدام علتتتى ستتتحيل اإللغتتتاء /)بحتتترص(
 لعقوبة اإلعدام  ي الحلد )اليونان(؛ الكامل
النظتتتتر  تتتتي األختتتتذ بوبتتتتف للعمتتتتل بعقوبتتتتة اإلعتتتتدام علتتتتى المستتتتتوى  1٧6-191

 االتحادي بلدف إلغائلا باورة دائمة )الكرسي الرسولي(؛
النظتتتتر  تتتتي اعتمتتتتاد وبتتتتف للعمتتتتل بعقوبتتتتة اإلعتتتتدام علتتتتى المستتتتتوى  1٧6-192

 االتحادي )أوزبكستان(؛
االتحاديتتتتة والوالئيتتتة متتتن أجتتتتل الحتتتد متتتن عتتتتدد  مراجعتتتة التشتتتريعات 1٧6-193

الجتتترائ  التتتتتي يعابتتتتب عليلتتتا باإلعتتتتدام واتختتتتاا خحتتتتوات نحتتتو وبتتتتف لتنفيتتتتذ أحكتتتتام 
اإلعتتتتدام علتتتتى المستتتتتويين االتحتتتتادي والتتتتوالئي بلتتتتدف إلغتتتتاء العقوبتتتتة باتتتتورة دائمتتتتة 

 )النروي (؛
 تحديتتتد األستتتحان الجذريتتتة للتفاوتتتتات اإلثنيتتتة التتتتي تتعلتتتق علتتتى وجتتتا 1٧6-194

الخاتتتوص بتتتالمحكوم علتتتيل  بعقوبتتتة اإلعتتتدام متتتن أجتتتل إيجتتتاد ستتتحل الق تتتاء علتتتى 
 التمييز اإلثني  ي نظام العدالة الجنائية )أنغوال(؛

تحديتتد عوامتتل التفتتاوت العناتتري  تتي العمتتل بعقوبتتة اإلعتتدام  ووضتتا  1٧6-195
 استراتيجيات من أجل إنلاء الممارسات التمييزية المحتملة ) رنسا(؛

حتتتتتال االستتتتتتمرار  تتتتتي تنفيتتتتتذ عقوبتتتتتة اإلعتتتتتدام  أال تححتتتتتق علتتتتتى  تتتتتي  1٧6-196
 األشخاص اوي اإلعابات الذ نية )إسحانيا(؛

ضتتمان عتتدم تنفيتتذ حكتت  اإلعتتدام  تتي أي شتتخب اي إعابتتة ا نيتتة  1٧6-19٧
 ) رنسا(؛
اتختتاا تتتدابير محتتددة متابعتتةا للتوصتتيات التتتي بتتدمتلا اللجنتتة المعنيتتة  1٧6-198

 يمتا يتعلتق بعقوبتة اإلعتدام  مثتل  2014ت المتحدة عتام بحقوق اإلنسان إلى الواليا
التتتتتدابير الكفيلتتتتة بتفتتتتادي التحيتتتتز العناتتتتري  وتفتتتتادي إصتتتتدار أحكتتتتام إعتتتتدام خحتتتتط  

 وتقدي  تعويو مناسب عند إصدار أحكام خحط )بلجيكا(؛
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تعزيتتتز بحتتتاع العتتتدل متتتن أجتتتل تفتتتادي الحكتتت  بعقوبتتتة اإلعتتتدام علتتتى  1٧6-199
خحتتتط  وإعتتتادة النظتتتر  تتتي استتتتخدام أستتتاليب تتستتتحب  تتتي األشتتتخاص التتتذين يتتتدانون 

 معاناة باسية عند تنفيذ  ذر العقوبة )جملورية الكونغو الديمقراطية(؛
تعزيتتز ال تتمانات الراميتتة إلتتى منتتا الحكتت  بعقوبتتة اإلعتتدام خحتتطا  ثتت   1٧6-200

ل  تنفيذ ا خحطا  وال  ب مان أمور منلا تتو ير التمثيتل القتانوني الفعتال للمتدلعى علتي
 تتتي ب تتتايا يحكتتت   يلتتتا بعقوبتتتة اإلعتتتدام  بمتتتا  تتتي التتت   تتتي مرحلتتتة متتتا بعتتتد اإلدانتتتة 

 )بولندا(؛
مواصتتتلة الجلتتتود المحذولتتتة متتتن أجتتتل إحتتتراز تقتتتدم نحتتتو إلغتتتاء عقوبتتتة  1٧6-201

اإلعتتتتدام  استتتتتنادا إلتتتتى استتتتتعراض وزارة العتتتتدل للحريقتتتتة التتتتتي تححتتتتق بلتتتتا  تتتتي الحلتتتتد 
 )بلغاريا(؛

لتامتتة بشتتطن توليفتتة األدويتتة المستتتخدمة  تتي عمليتتات التتزام الشتتفا ية ا 1٧6-202
 اإلعدام عن طريق الحقن ) رنسا(؛

وضتتا حتتد للممارستتات غيتتر القانونيتتتة التتتي تنتلتت  حقتتوق اإلنستتتان   1٧6-203
بما  ي ال  عمليات اإلعدام ختارط نحتاق الق تاء واالحتجتاز التعستفي  وإغتالق أيتة 

 مراكز لالحتجاز التعسفي )مار(؛
ا تدابير بانونية وإدارية لمعالجتة عمليتات بتتل المتدنيين علتى يتد اتخا 1٧6-204

القتتتوات العستتتكرية للواليتتتات المتحتتتدة أثنتتتاء وبعتتتد غتتتزو أ غانستتتتان والعتتتراق بتقتتتدي  
 الجناة إلى العدالة وإنااف ال حايا )جملورية كوريا الشعحية الديمقراطية(؛

ال تتتتربات التوبتتتتف عتتتتن عمليتتتتات القتتتتتل ختتتتارط نحتتتتاق الق تتتتاء مثتتتتل  1٧6-205
بالحتتائرات غيتتر المط ولتتة  وكفالتتة المستتاءلة عتتن الخستتائر  تتي أروا  المتتدنيين الناجمتتة 

 عن عمليات مكا حة اإلر ان التي تتجاوز الحدود اإلبليمية )ماليزيا(؛
وبتتف أعمتتال القتتتل ختتارط نحتتاق الق تتاء لمتتواطني الواليتتات المتحتتدة  1٧6-206

ترتكتتب باستتتخدام الحتتائرات الموجلتتة األمريكيتتة واألجانتتب  بمتتا  تتي التت  تلتت  التتتي 
 عن بعد )االتحاد الروسي(؛

استتتخدام الحتتائرات المستتلحة غيتتر المط ولتتة بمتتا يتماشتتى متتا التتنظ   1٧6-20٧
القانونيتتتة الدوليتتتة القائمتتتة ود تتتا تعوي تتتات إلتتتى جميتتتا ال تتتحايا األبريتتتاء دون تمييتتتز 

 )باكستان(؛
يتتتتتة بالحتتتتتائرات غيتتتتتر التحقيتتتتتق متتتتتا مرتكحتتتتتي عمليتتتتتات القتتتتتتل االنتقائ 1٧6-208

المط ولة ومقاضاتل  أمتام المحتاك   و تي عمليتات أودت بتطروا  متدنيين أبريتاء ختارط 
 الواليات المتحدة )إكوادور(؛
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معابحة المسدولين عن التعتذيب  وعتن عمليتات القتتل بالحتائرات غيتر  1٧6-209
 ريقتي  المط ولة  وعن استخدام القوة المميتتة ضتد األمتريكيين المنحتدرين متن أصتل أ

 وتعويو ال حايا )جملورية  نزويال الحوليفارية(؛
التعتذيب  تي جميتا مرا تق االحتجتاز  تي  الحماية متن تعزيز ضمانات 1٧6-210

أي إبلتتتي  يخ تتتا لواليتلتتتا الق تتتائية  وضتتتمان إجتتتراء تحقيقتتتات مالئمتتتة وشتتتفا ة  تتتي 
جميتتا ادعتتاءات التعتتذيب وستتوء المعاملتتة ومقاضتتاة األ تتراد المستتدولين عنلتتا  بمتتا  تتي 
التتت  االدعتتتاءات الموثقتتتة  تتتي المتتتوجز العلنتتتي لمجلتتتس الشتتتيوا عتتتن أنشتتتحة وكالتتتة 

  وإناتتتتتاف ال تتتتتحايا )الجملوريتتتتتة 2014المركزيتتتتتة التتتتتذي نشتتتتتر عتتتتتام المختتتتتابرات 
 التشيكية(؛

ستتن تشتتريعات شتتاملة تحظتتر جميتتا أشتتكال التعتتذيب واتختتاا تتتدابير  1٧6-211
لمنتتتا جميتتتا أ عتتتال التعتتتذيب  تتتي المنتتتاطق الوابعتتتة ختتتارط اإلبلتتتي  التتتوطني الخاضتتتعة 

 لسيحرتلا الفعلية )النمسا(؛
انتتتتتتب مستتتتتتدولي حكومتتتتتتة الواليتتتتتتات وبتتتتتتف أ عتتتتتتال التعتتتتتتذيب متتتتتتن ج 1٧6-212

 تتتوق األراضتتتي  أي تتتاا المتحتتتدة  لتتتيس  قتتت   تتتي اإلبلتتتي  الخاضتتتا لستتتيادتلا  وإنمتتتا 
 األجنحية )ملديف(؛

 منا التعذيب وسوء المعاملة  ي أماكن االحتجاز )أاربيجان(؛ 1٧6-213
منتتا استتتمرار وحشتتية الشتترطة واستتتخدام المتتونفين المكلفتتين ب نفتتاا  1٧6-214

 المفرة للقوة  وكذا تحليل أسحابلما العملية والق اء عليلا )أاربيجان(؛القوانين 
اتختتتتاا تتتتتدابير شتتتتاملة للتاتتتتدي الستتتتتخدام الشتتتترطة المفتتتترة للقتتتتوة  1٧6-215

 وضمان التحقيق  ي جميا  ذر األ عال ومالحقة مرتكحيلا ب ائيا )بلغاريا(؛
المفتترة اتختاا المزيتد متن الخحتتوات متن أجتل وضتتا حتد لالستتخدام  1٧6-216

 للقوة  ي أعمال الشرطة  ي جميا الواليات الق ائية )كندا(؛
احتتتترام الحظتتتر المحلتتتق للتعتتتذيب واتختتتاا تتتتدابير متتتن أجتتتل ضتتتتمان  1٧6-21٧

 معابحة جميا الجناة )كوستاريكا(؛
ضمان إجراء تحقيقتات مستتقلة وموضتوعية  تي جميتا ب تايا تعستف  1٧6-218

والتعتتتتذيب  واالحتجتتتتاز التعستتتتفي   الشتتتترطة  بمتتتتا  تتتتي التتتت  جتتتترائ  القتتتتتل العمتتتتد 
 واستخدام المعدات العسكرية  واالستيالء على الممتلكات )االتحاد الروسي(؛

للمعتتايير  و قتتاا تعزيتتز تتتدابير ا الراميتتة إلتتى التاتتدي لوحشتتية الشتترطة  1٧6-219
 الدولية القائمة التي تنظ  استخدام القوة )تايلند(؛
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علتتى معيتتار العناتتر  تتي التتنل  التتذي اتختتاا تتتدابير ملموستتة للق تتاء  1٧6-220
يتحعتتتتا المونفتتتتون المكلفتتتتون ب نفتتتتاا القتتتتوانين ولمكا حتتتتة استتتتتخدام  تتتتدالء المتتتتونفين 

 المفرة للقوة )أنغوال(؛
اعتمتتاد التتتدابير القانونيتتة واإلداريتتة الالزمتتة إلجتتراء التحقيقتتات  عليتتا  1٧6-221

المفتتترة للقتتتوة   تتتي حتتتاالت الممارستتتات التمييزيتتتة للشتتترطة واستتتتخدام بتتتوات األمتتتن
 ومعابحة المسدولين عنلا  إلى جانب تنظي  حمالت توعية )األرجنتين(؛

مواصتلة المشتاورات والتحقيقتتات وبترام  اإلصتال  الجاريتتة متن أجتتل  1٧6-222
الق تتتتاء علتتتتى التمييتتتتز العناتتتتري واالستتتتتخدام المفتتتترة للقتتتتوة  تتتتي أعمتتتتال الشتتتترطة 

 )أستراليا(؛
ضتتا حتتد لالستتتخدام غيتتر المتناستتب للقتتوة تنفيتتذ التتتدابير الالزمتتة لو  1٧6-223

 ضد األ راد واحترام الحق  ي االحتجاط السلمي )تركيا(؛
ضتتمان تتتدريب متواصتتل  تتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان لفائتتدة المتتونفين  1٧6-224

المكلفتتين ب نفتتاا القتتوانين متتن أجتتل الحتتد متتن أعمتتال القتتتل  والوحشتتية  واالستتتخدام 
ت العربيتتتتتة واإلثنيتتتتتة  وال ستتتتتيما األمتتتتتريكيين المفتتتتترة للقتتتتتوة التتتتتتي تستتتتتتلدف األبليتتتتتا

 المنحدرين من أصل أ ريقي )جملورية الكونغو الديمقراطية(؛
مواصتتلة التحقيتتق بحتتزم  تتي حتتاالت انتلاكتتات حقتتوق اإلنستتان التتتي  1٧6-225

يتتزع  أن الشتترطة ارتكحتلتتا متتدخرا ضتتد أمتتريكيين منحتتدرين متتن أصتتل أ ريقتتي  والستتعي 
بتين أجلتزة إنفتاا القتانون  تي الواليتات المتحتدة وجميتا  إلتى تحستين العالبتات والثقتة

 (؛أيرلنداالمجتمعات المحلية  ي جميا أنحاء الواليات المتحدة )
معابحة مرتكحي االعتداءات واألعمتال الوحشتية للشترطة  و تي أ عتال  1٧6-226

تثيتتتتتر الجتتتتتزع بشتتتتتكل متزايتتتتتد وتشتتتتتكل أدلتتتتتة دامغتتتتتة علتتتتتى تزايتتتتتد العناتتتتترية والتمييتتتتتز 
وال سيما ضد األمتريكيين المنحتدرين متن أصتل أ ريقتي والالتينيتين والنستاء العناري  

 )كوبا(؛
اتختتاا التتتدابير المناستتحة للق تتاء علتتى االستتتخدام المفتترة للقتتوة متتن  1٧6-22٧

جانتتتتتب المتتتتتونفين المكلفتتتتتين ب نفتتتتتاا القتتتتتوانيني ونشتتتتتير إلتتتتتى ب تتتتتية بتتتتتتل المتتتتتواطن 
د شتتتترطة الواليتتتتات المتحتتتتدة أ تتتتراالكازاخستتتتتاني  كيريتتتتل دينيتتتتاكين  علتتتتى يتتتتد أحتتتتد 

  ي والية  رجينيا )كازاخستان(؛ 2011 عام
اتختتتاا تتتتدابير إضتتتا ية للتاتتتدي لقثتتتر غيتتتر المتناستتتب للعنتتتف علتتتى  1٧6-228

 الفقراء واألبليات والملاجرات )بوتسوانا(؛
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التحقيتتق  تتي حتتاالت و يتتات الملتتاجرين علتتى يتتد الجمتتارل ودوريتتات  1٧6-229
ي توجتتد  يلتتا عالمتتات علتتى االستتتخدام المفتترة للقتتوة  الحتتدود  وال ستتيما تلتت  التتت

 وضمان المساءلة  وصرف التعويو المناسب ألسر ال حايا )المكسي (؛
اعتماد تشريعات توسا نحتاق التحقتق متن الخلفيتات الشخاتية  يمتا  1٧6-230

 يتعلق بجميا عمليات ابتناء أسلحة نارية )إكوادور(؛
 اربيجان(؛الق اء على العنف المسلأ )أ 1٧6-231
اتختتاا التتتدابير الالزمتتة للحتتد متتن العنتتف المستتلأ  استشتتعاراا للقلتتق  1٧6-232

إزاء العتتتدد الكحيتتتر متتتن الو يتتتات واإلصتتتابات اات الاتتتلة باألستتتلحة الناريتتتة  و تتتو متتتا 
 يدثر بشكل غير متناسب على أ راد األبليات العربية واإلثنية )آيسلندا(؛

ي إلتتتى تعزيتتتز التحقتتتق متتتن ستتتجالت النظتتتر  تتتي اعتمتتتاد تشتتتريعات ترمتتت 1٧6-233
جميتتا عمليتتات نقتتل األستتلحة الناريتتة  وتنقتتيأ القتتوانين التتتي تتتنب علتتى التتد اع عتتن 

 النفس دون بيود )بيرو(؛
وضتتتتا حتتتتتد للحكتتتتت  بالستتتتتجن متتتتدى الحيتتتتتاة دون إمكانيتتتتتة اإل تتتتتراط  1٧6-234

دون ستن الثامنتة عشترة عنتد ارتكتان  أعمتار  التذين كانت  المشروة على الجتانحين 
 ريمة  بارف النظر عن طحيعة  ذر الجريمة )النمسا(؛الج
إلغاء عقوبة الستجن متدى الحيتاة دون إمكانيتة اإل تراط المشتروة  تي  1٧6-235

 الجرائ  غير العنيفة )بنن(؛
اتختتاا المزيتتد متتن الخحتتوات لتحستتين األوضتتاع الرا نتتة  تتي ستتجونلا  1٧6-236

 )اليابان(؛
ضتتتمان اإلنفتتتاا المتستتتق لنخحتتتار القناتتتلي علتتتى جميتتتا مستتتتويات  1٧6-23٧

ن طريتق الكتونغرس )المملكتة المتحتدة عتالحكومة ودع  سن التشريعات اات الاتلة 
 الشمالية(؛ وأيرلندالحريحانيا العظمى 

اتختتتاا المزيتتتد متتتن الخحتتتوات التشتتتريعية للو تتتاء باإلخحتتتار القناتتتلي  1٧6-238
وجتتب اتفابيتتة  يينتتا للعالبتتات القناتتلية  عتتن طريتتق وااللتزامتتات المتاتتلة بالوصتتول بم

تكثيف ما يحذل سلفا متن جلتود  امتة نحتو تحقيتق  تذا اللتدف  علتى النحتو المشتار 
 من التقرير الوطني )اليونان(؛ 73و 72إليا  ي الفقرتين 

تحستتتين الظتتتروف المعيشتتتية  تتتي الستتتجون  وال ستتتيما  تتتي غوانتانتتتامو  1٧6-239
 )السودان(؛
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وبتذل كتل متتا  تي وستعلا متن أجتتل إغتالق مر تق االحتجتاز  تتي  العمتل 1٧6-240
 غوانتانامو )ليحيا(؛

اإلغتتتتالق الفتتتتوري لستتتتجن غوانتانتتتتامو  والكتتتتف عتتتتن االحتجتتتتاز غيتتتتر  1٧6-241
القتتتانوني للمشتتتتحا  تتتي ارتكتتتابل  أعمتتتاال إر ابيتتتة  تتتي بواعتتتد ا العستتتكرية  تتتي الختتتارط 

 )االتحاد الروسي(؛
 حتجاز  ي غوانتانامو )ملديف(؛اإلغالق الفوري لمر ق اال 1٧6-242
إغتتالق ستتجن غوانتانتتامو وإطتتالق ستترا  جميتتا المحتجتتزين التتذين ال  1٧6-243

يزالتتتون  يتتتتا  إال إاا وجلتتتت  إلتتتتيل  تلتتتت  وجتتتترت محتتتتاكمتل  دون مزيتتتتد متتتتن التتتتتطخير 
 )آيسلندا(؛

إغتتتتتالق غوانتانتتتتتامو ومراكتتتتتز االحتجتتتتتاز الستتتتترية )جملوريتتتتتة  نتتتتتزويال  1٧6-244
 الحوليفارية(؛

إغتتتالق مركتتتز االحتجتتتاز الموجتتتود  تتتي خلتتتي  غوانتانتتتامو  تتتي أبتتترن  1٧6-245
وب  ممكن  ووضا حد الحتجاز األشخاص التذين يعتحترون مقتاتلين أعتداء إلتى أجتل 

 غير مسمى ) رنسا(؛
مواصتلة إحتتراز تقتتدم  تي الو تتاء بالتزاملتتا بت غالق مر تتق االحتجتتاز  تتي  1٧6-246

املتتتتتة الالإنستتتتتانية لجميتتتتتا األ تتتتتراد ر تتتتتن غوانتانتتتتتامو والتقيتتتتتد بحظتتتتتر التعتتتتتذيب والمع
 االحتجاز )ماليزيا(؛

الكشف الكامل عتن االعتتداء بالتعتذيب متن جانتب وكالتة مخابراتلتا   1٧6-24٧
وضتتمان مستتاءلة األشتتخاص المستتدولين  والموا قتتة علتتى زيتتارة المقتترر الختتاص المعنتتي 

الالإنستتتانية أو بمستتتطلة التعتتتذيب وغيتتترر متتتن ضتتترون المعاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو 
 الملينة دون بيود إلى مرا ق غوانتانامو )الاين(؛

االنختتتتتراة باتتتتتورة أكحتتتتتر  تتتتتي المعركتتتتتة المشتتتتتتركة متتتتتن أجتتتتتل حظتتتتتر  1٧6-248
التعتتتذيب  وضتتتتمان المستتتتاءلة وتعتتتتويو ال تتتتحايا  وتمكتتتتين المقتتتترر الختتتتاص المعنتتتتي 

نية أو بمستتتطلة التعتتتذيب وغيتتترر متتتن ضتتترون المعاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو الالإنستتتا
الملينتتتتة متتتتن زيتتتتارة كتتتتل جتتتتزء متتتتن مر تتتتق االحتجتتتتاز  تتتتي خلتتتتي  غوانتانتتتتامو  وإجتتتتراء 

 استعراضات غير خاضعة للمرابحة )ألمانيا(؛
اتختتتتتاا التتتتتتدابير المناستتتتتحة ل تتتتتمان وبتتتتتف عمتتتتتل ستتتتتجن غوانتانتتتتتامو  1٧6-249

 العسكري بشكل نلائي )إسحانيا(؛
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  غوانتانتتامو أو وضتتا حتتد لحتتاالت االحتجتتاز غيتتر القتتانوني  تتي خلتتي 1٧6-250
 تقدي  المحتجزين إلى المحاكمة على الفور )باكستان(؛

 وضا حد لممارسة االحتجاز السري )أاربيجان(؛ 1٧6-251
وبتتتتف احتجتتتتاز األستتتتر واألطفتتتتال الملتتتتاجرين  والححتتتت  عتتتتن بتتتتدائل  1٧6-252

 لالحتجاز  ووضا حد للجوء إلى االحتجاز بغرض الردع )السويد(؛
د بتتتتدائل الحتجتتتتاز الملتتتتاجرين  وال ستتتتيما األطفتتتتال النظتتتتر  تتتتي إيجتتتتا 1٧6-253

 )الحرازيل(؛
معاملة األطفال الملاجرين المحتجزين بمتا يجتب متن احتترام لحقتوق  1٧6-254

اإلنسان والعمل ما الحلدان المجاورة علتى التاتدي لتحتديات تلريتب الملتاجرين متن 
 أجل إنلاء االتجار بالحشر )تايلند(؛

لرامية إلتى الق تاء علتى العنتف الجنستي والعنتف تشجيا اإلجراءات ا 1٧6-255
 المنزلي )إسرائيل(؛

وء إلتتى الق تتاء و تتي ستتحل االنتاتتاف الفعالتتة لجتتضتتمان الحتتق  تتي ال 1٧6-256
لجميتتتتا نستتتتاء الشتتتتعون األصتتتتلية الالئتتتتي وبعتتتتن ضتتتتحايا العنتتتتف )جملوريتتتتة مقتتتتدونيا 

 (؛اليوغوسال ية سابقاا 
ء الشتتتعون األصتتتلية عتتتن مواصتتتلة إيتتتالء اال تمتتتام للعنتتتف ضتتتد نستتتا 1٧6-25٧

طريق كفالة التحقيق  ي جميا الحالغتات المتعلقتة بتالعنف  وال ستيما العنتف الجنستي 
واالغتاتتتان التتتذي يحتتتال نستتتاء الشتتتعون األصتتتلية  تحقيقتتتا وا يتتتا  متتتا التركيتتتز علتتتى 

 إنلاء اإل الت من العقان وتقدي  مرتكحي  ذر الجرائ  أمام الق اء ) نلندا(؛
ود الراميتتتتة إلتتتتى منتتتتا العنتتتتف الجنستتتتي  تتتتي القتتتتوات م تتتتاعفة الجلتتتت 1٧6-258

 المسلحة وكفالة المتابعة الق ائية الفعالة للجناة وإنااف ال حايا )سلو ينيا(؛
وضتتا حتتد لجميتتا أشتتكال الوجتتود العستتكري للواليتتات المتحتتدة  تتي  1٧6-259

األبالي  األجنحية  و و جود يشتكل الستحب الجتذري النتلاكتات حقتوق اإلنستان  بمتا 
 ل  القتل واالغتاان )جملورية كوريا الشعحية الديمقراطية(؛ ي ا
إجتتتراء تحقيقتتتات محايتتتدة وموضتتتتوعية  تتتي جميتتتا حتتتاالت المعاملتتتتة  1٧6-260

القاستتية لقطفتتال المتحنتتين  متتن أجتتل الق تتاء علتتى اإل تتالت متتن العقتتان علتتى  تتتذر 
 الجرائ  )االتحاد الروسي(؛
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معتتايير العمتتل المناتتفة  و تتو متتا متتن إلغتتاء استتتثناء الزراعتتة متتن بتتانون  1٧6-261
شتتتطنا أن ير تتتا ستتتن استتتتئجار األطفتتتال للعمتتتل  تتتي الحاتتتاد واألعمتتتال الخحيتتترة  متتتا 

 الحرص على التمييز بين صاحب المزرعة واألطفال عمال المزارع )بلجيكا(؛
يستتتتلدف العتتتاملين التتتزراعيين   إلغتتتاء التعتتتديل المتعلتتتق بتتتالرق التتتذي 1٧6-262
 طفال )جملورية  نزويال الحوليفارية(؛سيما النساء واأل وال

ضتتتتتمان الحمايتتتتتة متتتتتن االستتتتتتغالل والعمتتتتتل القستتتتتري لجميتتتتتا  ئتتتتتات  1٧6-263
العمال  بمن  يل  عمال المزارع وعمال الخدمة المنزلية  متن ختالل تتدابير متن بحيتل 

 مراجعة أنظمة العمل المناسحة )كندا(؛
ئتتات العمتتال تتمتتتا تكييتتف إطار تتا المعيتتاري للتطكتتد متتن أن جميتتا   1٧6-264

 بالحماية من االستغالل والعمل القسري )الجزائر(؛
حظتتتر العقتتتان الحتتتدني لقطفتتتال  تتتي جميتتتا األمتتتاكن  بمتتتا  تتتي التتت   1٧6-265

المنتتزل والمتتدارس  والتطكتتد متتن أن الواليتتات المتحتتدة تشتتجا أشتتكال التطديتتب غيتتر 
 ل عن العقوبة الحدنية )ليختنشتاين(؛ائالعنيفة كحد

اء األولية لتنفيذ خحة عمل مكا حتة بيتا األطفتال وبغتاء األطفتال إعح 1٧6-266
 )ترينيداد وتوباغو(؛

يتتتتد الحتتتتوعي  تتتتي القتتتتوات المستتتتلحة ر تتتتا الحتتتتد األدنتتتتى لستتتتن التجن 1٧6-26٧
  والتجتتتتري  الاتتتتريأ النتلتتتتال أحكتتتتام الحروتوكتتتتول االختيتتتتاري التفابيتتتتة عامتتتتاا  18 إلتتتتى

 ت المسلحة )أوروغواي(؛حقوق الحفل بشطن اشترال األطفال  ي المنازعا
 مواصلة مكا حة جرائ  االتجار بالحشر )لحنان(؛ 1٧6-268

   مواصلة تعزيز الجلود الرامية إلى مكا حة االتجار بالحشر )أرمينيا(؛ 1٧6-269 
الزيتتتادة  تتتي المتتتوارد المخااتتتة لحتتترام  التوعيتتتة بمكا حتتتة االتجتتتار  1٧6-2٧0

لتتتتدريب  تتتي مجتتتال إنفتتتاا القتتتانون بالحشتتتر  تتتي جميتتتا أنحتتتاء الحلتتتد  بمتتتا  تتتي التتت  ا
 )الحرتغال(؛

تنفيتتذ خحتتة العمتتل االستتتراتيجية بشتتطن االتجتتار بالحشتتر وكتتذل  تعزيتتز  1٧6-2٧1
 الخدمات لفائدة ضحايا االتجار )السودان(؛

أن تنشئ  حسب االبت تاء  الختدمات المتخااتة الالزمتة لقطفتال  1٧6-2٧2
 اض االستغالل الجنسي )كندا(؛والنساء ضحايا االتجار أو الذين يحاعون ألغر 

التاتتتتتتدي لالتجتتتتتتار باألشتتتتتتخاص  وال ستتتتتتيما االستتتتتتتغالل الجنستتتتتتي  1٧6-2٧3
 لقطفال الذي ينج  عن  ذا االتجار )ملديف(؛
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وضتتتتا استتتتتراتيجية وطنيتتتتة إلعتتتتادة إدمتتتتاط الستتتتجناء الستتتتابقين ومنتتتتا  1٧6-2٧4
 معاودة اإلجرام )المغرن(؛

تستتريا عمليتتة اعتمتتاد بتتانون إصتتال  العقوبتتات التتدنيا اإللزاميتتة التتتي  1٧6-2٧5
 )نيجيريا(؛ (Smart on Crime‘ )التعامل الذكي ما الجريمة‘بدأت بمحادرة 

إجتتراء دراستتات متعمقتتة للستتحل التتتي تتتدثر بلتتا المستتائل اات الاتتلة  1٧6-2٧6
 بالعرق على إنفاا القانون وإبامة العدل )غانا(؛

دراستتات متعمقتتة للستتحل التتتي تتتدثر بلتتا المستتائل اات الاتتلة إجتتراء  1٧6-2٧٧
بتتتتالعرق علتتتتى إنفتتتتاا القتتتتانون وإبامتتتتة العتتتتدل  علتتتتى المستتتتتويين االتحتتتتادي والتتتتوالئي 

 )بولندا(؛
إنشتتاء لجنتتة مستتتقلة برئاستتة المتتدعي العتتام الختتاص للمستتاعدة علتتى  1٧6-2٧8

وإيتداعل  الستجن تحديد الجرائ  التي يرتكحلا أ تراد أو مجموعتات ألستحان عناترية 
 )ليحيا(؛
االمتثتال لمحتادل التعتتاون التدولي المناتوص عليلتتا  تي بترار الجمعيتتة  1٧6-2٧9

(  يمتتا يتعلتتق بتستتلي  األ تتراد المتلمتتين بارتكتتان جتترائ  ضتتد 28-)د 3074العامتتة 
اإلنستتانية  وتستتلي  حكتتام بوليفيتتا الستتابقين المتلمتتين بانونتتا متتن أجتتل محتتاكمتل   تتي 

 ة بوليفيا المتعددة القوميات(؛بلد   األصلي )دول
تستتتتلي  لتتتتويس بوستتتتادا كتتتتاريليس وغيتتتترر متتتتن اإلر تتتتابيين المحلتتتتوبين  1٧6-280

 لجملورية  نزويال الحوليفارية )جملورية  نزويال الحوليفارية(؛
التحقيتتق بحريقتتة شتتفا ة  تتي جميتتا حتتاالت انتلاكتتات حقتتوق اإلنستتان  1٧6-281

  ي حق المحتجين )االتحاد الروسي(؛
المالحقتتة الق تتائية لجميتتا عمتتالء وكالتتة المختتابرات المركزيتتة التتذين  1٧6-282

حمَّلتتتتتل  المستتتتدولية اللجنتتتتة المختتتتتارة لمجلتتتتس شتتتتيوا الواليتتتتات المتحتتتتدة المعنيتتتتة 
 بالمخابرات )باكستان(؛

الستتما  لليئتتة مستتتقلة بتتالتحقيق  تتي ادعتتاءات التعتتذيب ووضتتا حتتد  1٧6-283
 إل الت الجناة من العقان )سويسرا(؛

 مقاضاة ومعابحة المسدولين عن التعذيب )كوبا(؛ 1٧6-284
التحقيتتتتتق  تتتتتي جتتتتترائ  التعتتتتتذيب التتتتتتي ارتكحتلتتتتتا وكالتتتتتة المختتتتتابرات  1٧6-285

المركزيتتة  والتتتي أثتتارت الستتخ  واإلدانتتة  تتي أوستتاة الشتتعب  والكشتتف عتتن جميتتا 
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المعلومتتات  والستتما  للمجتمتتا التتدولي بتت جراء تحقيقتتات  تتي  تتذا الاتتدد )جملوريتتة  
 ريا الشعحية الديمقراطية(؛كو 

العمتتتل باتتتورة أكحتتتر علتتتى ضتتتمان حاتتتول جميتتتا ضتتتحايا التعتتتذيب  1٧6-286
علتتى  -ستتواء كتتانوا ر تتن االحتجتتاز لتتدى الواليتتات المتحتتدة أم ال  - وستتوء المعاملتتة

جحر ال رر وعلى حق واجتب النفتاا  تي الحاتول علتى تعتويو عتادل وكتاف وكتذل  
إعتتتتادة التط يتتتتل علتتتتى أكمتتتتل وجتتتتا ممكتتتتن  بمتتتتا  تتتتي التتتت  تقتتتتدي  المستتتتاعدة الححيتتتتة 

 والنفسية )الدانمرل(؛
التحقيتتق  تتي االستتتخدام المفتترة للقتتوة متتن جانتتب الشتترطة ومقاضتتاة  1٧6-28٧

 لذر الممارسات )مار(؛المسدولين عنا  وال  بغية وضا حد ل
التحقيتتتتق  تتتتي ادعتتتتاءات التعتتتتذيب وعمليتتتتات اإلعتتتتدام ختتتتارط نحتتتتاق  1٧6-288

الق تتتاء وغير تتتا متتتن انتلاكتتتات حقتتتوق اإلنستتتان المرتكحتتتة  تتتي غوانتانتتتامو وأبتتتو غريتتتب 
 وبواعد باغرام وناما وبلد ث  إغالبلا )جملورية إيران اإلسالمية(؛

  بمتتتتا  تتتتي التتتت  اإلجتتتتراءات تحستتتتين إمكانيتتتتة اللجتتتتوء إلتتتتى الق تتتتاء 1٧6-289
القانونيتتتتة الواجحتتتتة وجحتتتتر ال تتتترر  ل تتتتحايا العنتتتتف الجنستتتتي  تتتتي القتتتتوات المستتتتلحة؛ 
وسيشتتتتمل  تتتتتذا التتتتتتخلب متتتتتن بتتتتترار التسلستتتتل القيتتتتتادي بشتتتتتطن المقاضتتتتتاة أو عتتتتتدم 

 المقاضاة  ي حاالت ادعاء التعرض لالعتداء )الدانمرل(؛
نتلاكتتات حقتتوق اإلنستتان اتختتاا تتتدابير بانونيتتة وإداريتتة للتحقيتتق  تتي ا 1٧6-290

ختالل العمليتات الدوليتة  التتي يشتارل  يلتا أ تراد القتوات المستلحة وجلتات حكوميتتة 
 أخرى  ومعابحة مرتكحيلا )األرجنتين(؛

ضتتتتتتمان أن يتتتتتتتولى نظتتتتتتام ب تتتتتتاء األحتتتتتتدا  التعامتتتتتتل متتتتتتا الشتتتتتتحان  1٧6-291
ة المختتتتتالفين للقتتتتتانون وأن تتتتتتتا  للتتتتت  إمكانيتتتتتة الوصتتتتتول إلتتتتتى المستتتتتاعدة االستشتتتتتاري

 القانونية المجانية )جملورية مولدو ا(؛
ضتتتمان تتتتولي نظتتتام ب تتتاء األحتتتدا  التعامتتتل متتتا األطفتتتال دون ستتتن  1٧6-292

 الثامنة عشرة  ي جميا الظروف )سلو ينيا(؛
 احترم الحق  ي الخاوصية وحمايتا باورة كاملة )أاربيجان(؛ 1٧6-293
قانونيتتة  تتي الحيتتاة اتختتاا تتتدابير ضتتد التتتدخالت التعستتفية أو غيتتر ال 1٧6-294

 الخاصة والمراسالت )كوستاريكا(؛
اتختتتاا خحتتتوات مالئمتتتة و عالتتتة ل تتتمان عتتتدم الحاتتتول علتتتى  تتتتذر  1٧6-295

 الحيانات بشكل تعسفي وغير بانوني )كينيا(؛
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مراجعتتة بوانينلتتتا وسياستتتاتلا الوطنيتتتة متتتن أجتتتل ضتتتمان اتستتتاق جميتتتا  1٧6-296
لتتا الدوليتتة  تتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان  أشتتكال مرابحتتة االتاتتاالت الربميتتة متتا التزامات

وكفالة إجراء ال  استتناداا إلتى إطتار بتانوني متتا  لعامتة النتاس وواضتأ ودبيتق وشتامل 
 وغير تمييزي )ليختنشتاين(؛

تتتتتو ير ضتتتتمانات بانونيتتتتة وإجرائيتتتتة  عالتتتتة لمكا حتتتتة جمتتتتا األجلتتتتزة  1٧6-29٧
ي الختارط )االتحتتاد األمنيتة للمعلومتات الشخاتتية واستتخداملا إيا تا  بمتتا  تي الت   تت

 الروسي(؛
اتخاا جميا التدابير الالزمة ل تمان ربابتة مستتقلة و عالتة متن جانتب  1٧6-298

جميتا  تروع الحكومتة لعمليتات المرابحتة التتتي تقتوم بلتا وكالتة األمتن التوطني  يمتتا وراء 
  وضتتتتمان 12333الححتتتتار  وال ستتتتيما تلتتتت  التتتتتي تنفتتتتذ  تتتتي إطتتتتار األمتتتتر التنفيتتتتذي 

االنتاتتاف الق تتائية وغيتتر الق تتائية الفعالتتة لمتتن انتلكتت  أنشتتحة  الوصتتول إلتتى ستتحل
 المرابحة التي تمارسلا الواليات المتحدة حقل   ي الخاوصية )سويسرا(؛

ضتتتتمان امتثتتتتال جميتتتتا سياستتتتات وتتتتتدابير المرابحتتتتة للقتتتتانون التتتتدولي  1٧6-299
 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(؛

وبف التجسس على االتااالت والحيانات الخاصتة للنتاس  تي العتال   1٧6-300
 )جملورية  نزويال الحوليفارية(؛

وبف أنشحة المرابحة الواستعة النحتاق داختل إبليملتا وخارجتا لتجنتب  1٧6-301
 مواطنيلا ومواطني الحلدان األخرى  ي الخاوصية )الاين(؛انتلال حق 

تعليتتتق اعتتتتراض االتاتتتتاالت واالحتفتتتام بلتتتا واستتتتتخداملا  بمتتتا  تتتتي  1٧6-302
التت  المرابحتتة واالعتتتراض التتذي يتجتتاوز الحتتدود اإلبليميتتة ونحتتاق عمليتتات المرابحتتة 

حتق  تي التي تستتلدف متواطني بلتدان أخترى ومدسستاتلا وممثليلتا  و تو متا ينتلت  ال
الخاوصتتية  والقتتوانين الدوليتتة  ومحتتدأ ستتيادة التتدول المعتتترف بلتتا  تتي ميثتتاق األمتت  

 المتحدة )كوبا(؛
احترام التزاماتلا الدولية  ي مجال حقوق اإلنستان  يمتا يتعلتق بتالحق  1٧6-303

تتتا الحيانتتتات   تتتي الخاوصتتتية  عنتتتدما تعتتتترض االتاتتتاالت الربميتتتة لقشتتتخاص أو ُتجم 
تحلتتتتب اإل اتتتتا  عتتتتن الحيانتتتتات الشخاتتتتية متتتتن أطتتتتراف ثالثتتتتة الشخاتتتتية أو عنتتتتدما 

 )ألمانيا(؛
تعزيز الربابة الق ائية والتشتريعية المستتقلة علتى المستتوى االتحتادي  1٧6-304

مرابحتتة التتتي تحتتال جميتتا االتاتتاالت الربميتتة بلتتدف ضتتمان مراعتتاة الحتتق الألنشتتحة 
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الموجتودين ختارط الحتدود  ي الخاوصية مراعاة تامتة  وال ستيما  يمتا يتعلتق بتاأل راد 
 اإلبليمية للواليات المتحدة ) نغاريا(؛

احتتتترام حتتتق األ تتتراد ختتتارط الواليتتتات المتحتتتدة  تتتي الخاوصتتتية  تتتي  1٧6-305
 إطار االتااالت والحيانات الربمية )باكستان(؛

تعتتتديل نظتتتام طلتتتب التطشتتتيرة ب زالتتتة أيتتتة متحلحتتتات تنتلتتت  الحتتتق  تتتي  1٧6-306
 الخاوصية )مار(؛

تحسين األساس القانوني التذي متن شتطنا أن يكفتل احتترام خاوصتية  1٧6-30٧
 األ راد )تركيا(؛

حمايتتتة ثابتتتتة وبويتتتة للحريتتتة الدينيتتتة  بمتتتا  تتتي التتت  الخحتتتان التتتتزام  1٧6-308
تت  احراء واأل عتتال الدينيتتة  يمتتا يتعلتتق بالمستتائل  التتديني واالستتتنكاف ال تتميري  وتفلا

 االجتماعية )الكرسي الرسولي(؛
ضتتمان حتتق جميتتا المقيمتتين  تتي الحلتتد  تتي الستتكن الالئتتق  والغتتذاء   1٧6-309

مليتون شتخب  تي الحلتد  48والاحة  والتعلتي   بلتدف الحتد متن الفقتر التذي يحتال 
 )كوبا(؛
تعديل القوانين التي تجرم التشرد والتي ال تتفتق متا الاتكول الدوليتة  1٧6-310

 لحقوق اإلنسان )مار(؛
ة إلتتى إعمتتال حتتق اإلنستتان  تتي الميتتار المطمونتتة مواصتتلة الجلتتود الراميتت 1٧6-311

والاتترف الاتتحي وكفالتتة  تتذا الحتتق متتن حقتتوق اإلنستتان دون تمييتتز أل قتتر بحاعتتات 
 السكان  بما  يلا الشعون األصلية والملاجرون )إسحانيا(؛

ضتتتمان إعمتتتال حتتتق اإلنستتتان  تتتي الحاتتتول علتتتى الميتتتار وختتتدمات  1٧6-312 
)دولتتتتة بوليفيتتتتا المتعتتتتددة  64/292لقتتتترار الجمعيتتتتة العامتتتتة  و قتتتتاا الاتتتترف الاتتتتحي 

   القوميات(؛
بمتتوازاة االعتتتراف بالتتتدابير االبتاتتادية واالجتماعيتتة والثقا يتتة  تعزيتتز  1٧6-313

الجلتتتتود المحذولتتتتة  تتتتي ستتتتحيل كفالتتتتة المستتتتاواة  تتتتي الحاتتتتول علتتتتى الرعايتتتتة الاتتتتحية 
 والخدمات االجتماعية )جنون أ ريقيا(؛

لة الجلتتتتود المحذولتتتتة  يمتتتتا يتعلتتتتق بالحاتتتتول علتتتتى الحتتتتق  تتتتي مواصتتتت 1٧6-314
 الاحة )إسحانيا(؛

تعزيتتتتتز تتتتتتدابير دعتتتتت  وصتتتتتول الفئتتتتتات ال تتتتتعيفة متتتتتن الستتتتتكان إلتتتتتى  1٧6-315
 الخدمات العامة واالجتماعية والاحية )كوت ديفوار(؛
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ضتتمان المستتاواة  تتي الحاتتول علتتى ختتدمات اات جتتودة  تتي مجتتال  1٧6-316
 دمات كجزء ال يتجزأ من إعمال حقوق المرأة ) نلندا(؛صحة األم وغير ا من الخ

مواصتتتلة الجلتتتود المحذولتتتة  تتتي  تتتذا االتجتتتار اإليجتتتابي بلتتتدف تعزيتتتز  1٧6-31٧
بتترام  الرعايتتة الاتتحية الوطنيتتة حتتتى تكتتون الرعايتتة الاتتحية ميستتورا وصتتوللا لجميتتا 

 أ راد المجتما ومتاحة وبطسعار معقولة )صربيا(؛
لشتتتاملة المفروضتتتتة علتتتتى اإلجلتتتاض  تتتتي المستتتتاعدات إزالتتتة القيتتتتود ا 1٧6-318

الخارجيتتتة للواليتتتات المتحتتتتدة متتتن أجتتتتل الستتتما  باستتتتخدام  تتتتذر المستتتاعدات  تتتتي 
اإلجلتتتاض احمتتتن  تتتي حتتتتاالت االغتاتتتان  والخحتتتر علتتتتى الحيتتتاة أو الاتتتحة  وزنتتتتا 

 )النروي (؛ المحارم  ي الحلدان التي يكون  يلا اإلجلاض بانونياا 
الحتتق  تتي التعلتتي   بمتتا  تتي التت  كفالتتة المستتاواة  تتي مواصتتلة تعزيتتز  1٧6-319

 الحاول على التعلي  للفئات ال عيفة )أرمينيا(؛
اتختتتتتاا خحتتتتتوات عمليتتتتتة إلدراط الحتتتتتق  تتتتتي التعلتتتتتي   تتتتتي الدستتتتتتور  1٧6-320

 )ملديف(؛
ضتتتتمان التمتتتتتا بحقتتتتوق اإلنستتتتان لقبليتتتتات والفئتتتتات ال تتتتعيفة  تتتتي  1٧6-321

 الملاجرون )نيكاراغوا(؛الحلد  بما  ي ال  الشعون األصلية و 
التنفيذ التام إلعالن األمت  المتحتدة بشتطن حقتوق الشتعون األصتلية   1٧6-322

 وإزالة الحواجز القانونية التمييزية )مار(؛
تنفيتتذ إعتتالن األمتت  المتحتتدة بشتتطن حقتتوق الشتتعون األصتتلية )دولتتة  1٧6-323

 بوليفيا المتعددة القوميات(؛
الشتتتعون األصتتتلية بشتتتطن المستتتائل التتتتي  التشتتتاور بشتتتكل منتتتتظ  متتتا 1٧6-324

تلتتت  مجتمعاتلتتتا المحليتتتة  متتتن أجتتتل دعتتت  حقوبلتتتا  تتتي األراضتتتي والمتتتوارد المملوكتتتة 
تقليتتتديا للتتتا واتختتتاا تتتتدابير متتتن أجتتتل الحمايتتتة الفعالتتتة للمنتتتاطق المقدستتتة للشتتتعون 

 األصلية من استغالل الحيئة وتد ور ا )جملورية مولدو ا(؛
ا اإلجتتتتتراءات الخاصتتتتتة  تتتتتي التتتتتذي تقتتتتتدم  بتتتتت االستتتتتتجابة لالبتتتتتترا  1٧6-325

بشتتتتتتطن ب تتتتتتايا أالستتتتتتكا و تتتتتتاواي داكوتتتتتتتا  A/68/284)ن( متتتتتتن الوثيقتتتتتتة 69 الفقتتتتتترة
 )باكستان(؛

احتتتتتتترام حقتتتتتتوق وماتتتتتتالأ الشتتتتتتعون األصتتتتتتلية واألبليتتتتتتات اإلثنيتتتتتتة؛  1٧6-326
ولغتلتتا والمستتائل  تلتتاوالتشتاور معلتتا تشتتاورا كتامال بشتتطن أراضتتيلا وحكملتتا التذاتي وبيئ
 األخرى؛ وتاحيأ الظل  التاريخي وتقدي  تعوي ات )الاين(؛
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مواصتتلة جلود تتا الراميتتة إلتتى تنفيتتذ خحتلتتا لنصتتال  لحزيران/يونيتتا  1٧6-32٧
بشتتتتطن تعلتتتتي  الحتتتتالن اللنتتتتود األمتتتتريكيين  واالستتتتتفادة متتتتن متتتتنأ التعلتتتتي   2014

متتتريكيين وستتتكان أالستتتكا المتاحتتتة لتحستتتين تلحيتتتة احتياجتتتات الحتتتالن متتتن اللنتتتود األ
 األصليين )ألحانيا(؛

مراجعتتتتتة اللتتتتتوائأ متتتتتن أجتتتتتل كفالتتتتتة حمايتتتتتة العمتتتتتال الملتتتتتاجرين متتتتتن  1٧6-328
 االستغالل والعمل القسري )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛

 إجراء مراجعة عميقة لسياستلا لللجرة )الكونغو(؛ 1٧6-329
 نغال(؛مواصلة تعزيز حقوق الملاجرين )الس 1٧6-330
  عليتتاا  احتتترام حقتتوق جميتتا العمتتال الملتتاجرين وأ تتراد أستتر   احترامتتاا  1٧6-331
 )بنن(؛
إيتتتالء ا تمتتتام ختتتاص لحمايتتتة العمتتتال الملتتتاجرين متتتن نتتتروف عمتتتل  1٧6-332

 تتس  باالستغالل  وبخاصة  ي القحاع الزراعي )الحرتغال(؛
الزراعتتة حيتت  ضتتمان حقتتوق العمتتال الملتتاجرين  وال ستتيما  تتي بحتتاع  1٧6-333

 استخدام العمال األطفال ممارسة شائعة )الكرسي الرسولي(؛
 تفادي تجري  الملاجرين )أوروغواي(؛ 1٧6-334
تيستتتتتير وصتتتتتول الملتتتتتاجرين غيتتتتتر المتتتتتوثقين وأطفتتتتتالل  إلتتتتتى الرعايتتتتتة  1٧6-335

 الاحية  ي إطار القانون )الحرتغال(؛
غيتتر المتتوثقين النظتتر  تتي وضتتا بتتانون يتتنب علتتى حاتتول الملتتاجرين  1٧6-336

علتتى الختتدمات األساستتية  وال ستتيما الختتدمات الاتتحية  بمتتا يتفتتق متتا بتتانون الرعايتتة 
 المعقولة الكلفة )بيرو(؛

النظتتر  تتي استتتعراض شتتروة أ ليتتة االستتتفادة متتن نظتتام الر تتار العتتام   1٧6-33٧
رين  بمتتتتن  تتتتيل  غيتتتتر المتتتتوثقين  بحيتتتت  ت تتتتمن حقتتتتوق اإلنستتتتان األساستتتتية للملتتتتاج

 ل النساء واألطفال على الخدمات الاحية ) ندوراس(؛سيما حاو  وال
ضتتتمان الحتتتق  تتتي لتتت  شتتتمل أستتتر الملتتتاجرين المحتجتتتزين ومواصتتتلة  1٧6-338

الجلود الرامية إلى حماية حقتوق اإلنستان للملتاجرين  وال ستيما حقتوبل  االبتاتادية 
 واالجتماعية والثقا ية )باراغواي(؛

حتتة لجميتتا الملتتتاجرين  تتي طلحتتتات ضتتمان اإلجتتراءات القانونيتتتة الواج 1٧6-339
اللجتتتترة  والتتتت  باستتتتتخدام محتتتتدأ الماتتتتلحة الف تتتتلى  وال ستتتتيما  تتتتي حالتتتتة األستتتتر 

 واألطفال غير الماحوبين ) ندوراس(؛
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إعتتتتتادة تقيتتتتتي  احليتتتتتات علتتتتتى صتتتتتعيد االتحتتتتتاد والواليتتتتتات والقحيلتتتتتة   1٧6-340
 لمعالجة األثر غير المتناسب على النساء الملاجرات )ملديف(؛

بحتتا التتتزام بالتاتتدي   تتي إطتتار المستتدولية المشتتتركة لكتتن المتفاوتتتة  1٧6-341
وإلتتتتى جانتتتتب المجتمتتتتا التتتتدولي  لمشتتتتكلة تغيتتتتر المنتتتتاا  تتتتي العتتتتال  وأثتتتترر الستتتتلحي 

 )نيكاراغوا(؛
مواصلة المشاركة الفاعلة  تي مفاوضتات تغيتر المنتاا متن أجتل نتيجتة  1٧6-342

المتحتتتتتدة اإلطاريتتتتتة بشتتتتتطن تغيتتتتتر المنتتتتتاا  بويتتتتتة ملزمتتتتتة بانونتتتتتا لعمليتتتتتة اتفابيتتتتتة األمتتتتت 
 )بنغالديش(؛

ضتتمان ستتن بتتانون اتحتتادي لمنتتا التلتتو  الحيئتتي والحتتد متتن انحعاثتتات  1٧6-343
 غازات الد يئة من أجل الحد من تغير المناا )ملديف(ي

وتعحر جميا االستنتاجات والتوصيات الواردة  تي  تذا التقريتر عتن موبتف الدولتة التتي  -1٧٧
والدولتتتة موضتتتوع االستتتتعراضي وال ينحغتتتي أن يفلتتت  أنلتتتا تحظتتتى بتطييتتتد الفريتتتق العامتتتل بتتتدمتلا 
 بكاملاي
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 المر ق
 

 تشكيلة الو د  
[English only] 

The delegation of the United States of America was headed by The Honorable Keith 
Harper, United States Ambassador to the Human Rights Council, United States Mission to the 
United Nations, Geneva and Mary McLeod, Acting Legal Adviser, Office of the Legal Adviser, 
Department of State, and composed of the following members: 

• The Honorable Kevin Washburn, Assistant Secretary for Indian Affairs, Bureau of Indian 
Affairs, Department of the Interior 
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