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 الوالياأل المتحدة ا مريكية  
هذذذال لرير يذذذ  لمعذذذا رامواومذذذات لرذذذولرات ا عرذذذاري  هعاذذذات ل واهذذذ ت   ل  ذذذ ل لت   

واعرذذذات لرذذذولرات مذذذا لر  رذذذمب ل ورعذذذمب  ا عرذذذاري  ل  و ذذذعمب لخلاصذذذمب  يفذذذا ا الرذذذ  ل ت  ذذذات  لري
لرسذذامعمب ورذذون ل  سذذاري  ا  ذذ  الرذذ  مذذا  تذذا ا لمسمذذذ ل يلذذ ت لر تعذذمب اللت لر ذذامب   لرير يذذ  
مرذذ يف ا لذذوج مذذو ا عرعذذ لأل صاوذذ  لمسل ذذا روذذ ا لروامذذات   رتاذذت   اذذا لرذذر  لروامذذج 

ا لرير يذذ  أيذذمب  رل  أ    نذذات   ذذ  أ  لل ل ذذات لروتذذا ا ل   وعذذمب   ض يي ذذم ي  ذذا لروذذوات  ى
لريراري   لربعا ات لروارعذمب لر ذاارت ما ل  و عمب لرسامعمب ورون ل  ساري خبتف ما ي ا مرنا ا 

 ذذذا ل  و ذذذعمب   هذذذو ييبذذذا ل بذذذااا لريو عنعذذذمب لروامذذذمب لرذذذن ل يمذذذ ها  اذذذ   رذذذون ل  سذذذاري ا 
 وللذذذ  ةايذذمب لرذذذر  م ل ذذذا ل واومذذذات    لذذذ  ال ذذذ ت  اذذا يذذذو  مرن ذذذ  ا 17/119 مرذذ ر 

لرولرات ا لرير ي    ُر  عت ا    لا لرير ي  ا ريمب لضسيو لض  لريطورلت لرن  ذ تت ا عاذ  
 لر  ت  
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 المعلوماأل ا ساسية واإلطار -موالف  
 (1)نطاق االلتزاماأل الدولية -ملف 

 (2)المعاهداأل الدولية لحقوق اإلنسان  

 عُربج  مل يُ ّ ن  اعنا/مل
  لوارمب أترا  لجلورمب لرساصرمب صو  لضسيو لضل  ذذ ل لت ل يذةذذات 

لرونذذذذذذ  لرذذذذذذ  ق لخلذذذذذذا  صذذذذذذاورون 
لضلي ذذاايمب  لض يما عذذمب  لريرا عذذمب 

 (1977عولعا  )
لررب عو ذذذذذذذذذذذوا لضينيعذذذذذذذذذذذار  لريذذذذذذذذذذذا  
ل الذذذذذذا صارونذذذذذذ  لرذذذذذذ  ق لخلذذذذذذا  

 صاورون ل   عمب  لرسعاسعمب 
 لع العمب لرر ا   اا مجعا ألذواا
لريمععذذذذذذذذذذذا  ذذذذذذذذذذذ  ل ذذذذذذذذذذذ أت )عولعذذذذذذذذذذذا  

1980) 
لررب عو ذذذذذذذوا لضينيعذذذذذذذار  ضع العذذذذذذذمب 

 مراه مب لريوايب 
لع العذذذذذذمب  رذذذذذذون لرط ذذذذذذج )عولعذذذذذذا  

1995) 
لضع العمب لر  رعمب ومايذمب  رذون مجعذا 

 لروماا ل نا  يا  أ  لا أس هذ
لع العذذذذذمب  رذذذذذون لمسلذذذذذذا  ال   

 (2009ل  المب )عولعا  
لضع العذذذذذذذذذذمب لر  رعذذذذذذذذذذمب ومايذذذذذذذذذذمب مجعذذذذذذذذذذا 

 لذا  ما لضيني ا  لررس  لمس

لضع العذذذمب لر  رعذذذمب رار ذذذا   اذذذا مجعذذذا ألذذذواا   
 (1994لريمععا لرور    )

لرونذذذذذ  لرذذذذذ  ق لخلذذذذذا  صذذذذذاورون لضلي ذذذذذاايمب 
 (1977عولعا   لض يما عمب  لريرا عمب )

لرونذذذذذذذذذذ  لرذذذذذذذذذذ  ق لخلذذذذذذذذذذا  صذذذذذذذذذذاورون ل   عذذذذذذذذذذمب 
 ( 1992 لرسعاسعمب )

  لع العمب لرر ا   اا مجعا ألواا لريمععا  ذ
 ( 1980عولعا  )  ل  أت 

لع العذذذمب مراه ذذذمب لريوذذذايب   ذذذ   مذذذا  ذذذ    
ل واماذذذمب أ  لروروصذذذمب لرراسذذذعمب أ  لرت  سذذذا عمب أ  

 (1994ل نعرمب )
 (1995لع العمب  رون لرط ج )عولعا  

لررب عو ذذوا لضينيعذذار  ضع العذذمب  رذذون لرط ذذج 
صشذذ ري للذذ لط لمسا ذذاا ا ل رامل ذذات ل سذذالمب 

(2002) 
لضينيعذذار  ضع العذذمب  رذذون لرط ذذج  لررب عو ذذوا

صشذذذذذ ري صعذذذذذا لمسا ذذذذذاا  لسذذذذذي تا لمسا ذذذذذاا ا 
 (2002لرب ا   ا ل ولا ل صا عمب )

لع العذذذذذذذذذمب  رذذذذذذذذذون لمسلذذذذذذذذذذا  ال   ل  الذذذذذذذذذمب 
 (2009)عولعا  

لري  يا أ  لض  مايف أ  
 لخلت مب

لضع العذذذمب لر  رعذذذمب رار ذذذا   اذذذا مجعذذذا ألذذذواا   
 1966  ذذذذذذذذذايف  لريمععذذذذذذذذذا لرور ذذذذذذذذذ   )  ذذذذذذذذذتري

 5  4  3( )ج( )ا(  1)2 حت ذذذذذذذد  ل ذذذذذذذولا 
 (1994 ع  يج  ايف     تري  ايف   22  7 

لرونذذذذذذذذذذ  لرذذذذذذذذذذ  ق لخلذذذذذذذذذذا  صذذذذذذذذذذاورون ل   عذذذذذذذذذذمب 
( ) ( 2)10  7 لرسعاسذذذذعمب )حت ذذذذذد  ل ذذذذذولا 

   ع  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذج  20(  1)15(  4)14(  3)
( )أ( 2)10(  5)9(  1)4(  1)2ل ذذذذذذذذذذذذذذذولا 

( 6( ) (  )ا(  )ه(  )3)14(  3 )
 27-1     ذذذذذذذتري  ل ذذذذذذذولا 26(  ل ذذذذذذذاات 7 )
 47  1992) 

لريل  ات  /أ  
 ل  ت ات 
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 عُربج  مل يُ ّ ن  اعنا/مل
  لوارمب أترا  لجلورمب لرساصرمب صو  لضسيو لضل  ذذ ل لت ل يذةذذات 

لع العذذذذذذذذمب مراه ذذذذذذذذمب لريوذذذذذذذذايب )  ذذذذذذذذتري  ذذذذذذذذايف  
( 1)30  16   حت ذذذذذذذذذذذذذذد  ل ااعذذذذذذذذذذذذذذاري 1988

  16  14-10  3  1 ع  يذذذذذذذذذذذذذذذذج  ل ذذذذذذذذذذذذذذذذولا 
 (1994  16-1   تري  ل ولا 

لررب عو ذذوا لضينيعذذار  ضع العذذمب  رذذون لرط ذذج 
صشذذ ري للذذ لط لمسا ذذاا ا ل رامل ذذات ل سذذالمب 

(  لوذذذذذذذذ  لمسا  رسذذذذذذذذا 2)3 )  ذذذذذذذذتري  ل ذذذذذذذذاات
 3  1 امذذذذاأل   ع  يذذذذج  ل ذذذذولا  17 - لري رعذذذذ 

 4  2002) 
لررب عو ذذوا لضينيعذذار  ضع العذذمب  رذذون لرط ذذج 
صشذذذذذ ري صعذذذذذا لمسا ذذذذذاا  لسذذذذذي تا لمسا ذذذذذاا ا 
لرب ذذذذذا   ا ل ذذذذذولا ل صا عذذذذذمب )حت ذذذذذد  ل ااعذذذذذاري 

)أ(  )ج( 2(   ع  يذذذذذذذذج  ل ذذذذذذذذولا 1)4(  1)3
 (2002(  5 )‘2‘ ‘ 1‘)أ( 3 

لضع العذذذذذذمب لر  رعذذذذذذمب رار ذذذذذذا   اذذذذذذا 
مجعذذذذذا ألذذذذذواا لريمععذذذذذا لرور ذذذذذ   

 14ل اات 
لررب عو ذذذذذذذذذوا لضينيعذذذذذذذذذار  ل الذذذذذذذذذا 
صارونذذذذ  لرذذذذ  ق لخلذذذذا  صذذذذاورون 
 لضلي اايمب  لض يما عمب  لريرا عمب

لررب عو ذذذذذذذذذذذذذذذوا لضينيعذذذذذذذذذذذذذذذذار  لمس ا 
ل الذذذذذذا صارونذذذذذذ  لرذذذذذذ  ق لخلذذذذذذا  

 عاسعمب صاورون ل   عمب  لرس
لررب عو ذذذذذذذوا لضينيعذذذذذذذار  ضع العذذذذذذذمب 
لرر ذذذذذذذذذا   اذذذذذذذذذا مجعذذذذذذذذذا ألذذذذذذذذذواا 

 لريمعا     ل  أت
  22لع العمب مراه مب لريوايب  ل اات 

لررب عو ذذذذذذذوا لضينيعذذذذذذذار  ضع العذذذذذذذمب 
 رذذذذذذذون لرط ذذذذذذذج ل يواذذذذذذذا صذذذذذذذ   ل  

 عر مي لربت ات
ا لضع العمب لر  رعمب ومايذمب  رذون مجعذ

 لروماا ل نا  يا  أ  لا أس هذ
وا لضينيعذذذذذذذار  ضع العذذذذذذذمب لررب عو ذذذذذذذ

  رون لمسلذا  ال   ل  المب 
لضع العذذذذذذمب لر  رعذذذذذذمب ومايذذذذذذمب مجعذذذذذذا 
 لمسلذا  ما لضيني ا  لررس  

ون ل   عذذذذذذذذذذمب لرونذذذذذذذذذذ  لرذذذذذذذذذذ  ق لخلذذذذذذذذذذا  صذذذذذذذذذذاور 
 (1992)41 لرسعاسعمب  ل اات 

 20لع العذذذذذذذذذمب مراه ذذذذذذذذذمب لريوذذذذذذذذذايب  ل ااعذذذذذذذذذاري 
 21(1994) 

   ل لت لرشووى  لريلرعرات 
 (3)امب ل   ل لت لروا 

 



A/HRC/WG.6/22/USA/2 

GE.15-03990 4 

 (4)صكوك دولية رئيسية مخرى ذاأل صلة  

 مل يُ ّ ن  اعنا 
  لوارمب أترا  لجلورمب لرساصرمب صو  لضسيو لضل  ذذذذذذذ ل لت ل يذةذذذذذذذات 

  ايف ر مذا لمسساسذ  راملومذمب 
 لجلرا عمب لر  رعمب )عولعا  رط(

لضع العذذذذذذذذذذذات ل ي ذذذذذذذذذذذامب صو ذذذذذذذذذذذا 
لمسلذذذذذذذذذذا   ذذذذذذذذذ    لجلرسذذذذذذذذذعمب 
)صاسذذذذذذذذذذذذذذييرا  ص  عو ذذذذذذذذذذذذذذوا  ذذذذذذذذذذذذذذايف 

1967)(7) 
لضع العذذذذذذات لمسساسذذذذذذعمب  ر مذذذذذذمب 
لرومذذذذذذذذذذذذذج لر  رعذذذذذذذذذذذذذمب )صاسذذذذذذذذذذذذذييرا  

 105لضع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالعي  رلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
 182)(8) 

لع العذذذذذذذذذذمب لرعو سذذذذذذذذذذوو  وا لذذذذذذذذذذمب 
 لريمععا ا  اا لريواعذ 

 169لضع العيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاري رلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
 189(9)

  ر ممب لرومج لر  رعمب 

لع العذذذمب مرذذذا    ذذذمب ل صذذذاات لجلما عذذذمب  ل والبذذذمب  
  اعنا

 (5)ص  عو وا صار مو

  /أ سذذذذط   12العذذذات  رعذذذخ ل  رينذذذمب لع 
ل  ذذذاا لريارذذذت ) لوذذذت   لررب عو ذذذوا 1949

 (6) اا لررب عو ور  ل  ا ع  لمس ا  لريا (

لري  يا أ  لض  مايف أ  
 لخلت مب

  أ صذت ل رذ رت لخلاصذمب ل ورعذمب صبعذا لمسا ذاا  لسذي تبذ ا لرب ذا   ا  2011ا  ايف  -1
   أ صذذا (10)يلذذ ت لمسم يوعذذمب صاري ذذ يا  اذذا لع العذذمب  رذذون لرط ذذجل ذذولا ل صا عذذمب لروضيذذات ل 

ل رذذذ ر لخلذذذا  ل وذذذا  ذذذا ل  سذذذاري ا لو ذذذوا  اذذذا معذذذا  لرشذذذ   ل  مو ذذذمب  ينذذذ مات لر ذذذ ف 
صاري  يا  اا لرون  لر  ق لخلا  صاورون لضلي ذاايمب  لض يما عذمب  لر ل  لروضيات ل يل ت

ل الذذذا صذذذف    ذذذا مب  ى ل واهذذذ لت لر  رعذذذمب لمسساسذذذعمب لمسينذذذ ى  لريرا عذذذمب  لررب عو ذذذوا لضينيعذذذار  
  أ صذذذت جلرذذذمب  رذذذون 2013   ا  ذذذايف (11)ورذذذون ل  سذذذاري لرذذذن مل ع ذذذ ن  اعنذذذا  ذذذ  ل ري

لرط ذذج لروضيذذذات ل يلذذ ت صاري ذذذ يا  اذذا لررب عو ذذذوا لضينيعذذار  ضع العذذذمب  رذذون لرط ذذذج ل يواذذذا 
 جلرذمب لرر ذا   (13)ل وت جلرمب مراه مب لريوايب  2014   ا  ايف (12)ص   ل  عر مي لربت ات
لروضيذذذات ل يلذذذ ت  اذذذا لرر ذذذ  ا لري ذذذ يا  اذذذا لضع العذذذمب لر  رعذذذمب  (14) اذذذا لريمعذذذا  لرور ذذذ  

ومايذذمب مجعذذا لمسلذذذا  مذذا لضيني ذذا  لررسذذ     لذذ وت جلرذذمب لرر ذذا   اذذا لريمععذذا لرور ذذ   
لي ذذذاايمب  لض يما عذذذمب  لريرا عذذذمب  أي ذذذاأل  اذذذا لري ذذذ يا  اذذذا لرونذذذ  لرذذذ  ق لخلذذذا  صذذذاورون لض

 لع العمب لرر ا   اا مجعذا ألذواا لريمععذا  ذ  ل ذ أت   لع العذمب  رذون لرط ذج   لضع العذمب لر  رعذمب 
ومايذذذذذمب  رذذذذذذون مجعذذذذذا لرومذذذذذذاا ل نذذذذذذا  يا  أ ذذذذذ لا أسذذذذذذ هذ   لع العذذذذذمب  رذذذذذذون لمسلذذذذذذذا  ال   

لروضيذات ل يلذ ت صذ ري عوعذ     أ صت لرا رمب ل ورعمب  رون ل  سذاري2014   ا  ايف (15)ل  المب
  (16)لرر ذذذ  ا مول نذذذا  ملل  لريل  ذذذات  ل  ت ذذذات لرذذذن لذذذ مينا صشذذذ ري لرونذذذ   ذذذ ف سذذذلبنا

 ل وينا  اا لرر   ا لض  مايف  ى لررب عو وا لضينيعار  لريا  ل الذا صارونذ  لرذ  ق لخلذا  
  (17)صاورون ل   عمب  لرسعاسعمب
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روامذذج ل وذذا يفسذذ رمب  رذذون ل  سذذاري  لرشذذ  ات  ذذرب   لذذ ا لر  يذذا ل2014 ا  ذذايف  -2
لروارعذذمب    هذذا مذذا م سسذذات لمس مذذاا لووومذذمب  اذذا لدذذاال ينطذذولت راي ذذ يا  اذذا لع العذذات 

   اابذذت جلرذذمب لرر ذذا   اذذا لريمععذذا لرور ذذ    ى لروضيذذات (18)مر مذذمب لرومذذج لر  رعذذمب لمسساسذذعمب
(  لع العذذذمب 29صشذذ ري لرومذذج لجلذذرب  )رلذذذ  ل يلذذ ت لري ذذ يا  اذذا لع العذذمب مر مذذمب لرومذذذج لر  رعذذمب

  (19)(138رسا لضسيذ ليف )رلذ  مر ممب لرومج لر  رعمب صش ري لو  لمسا 
  ذذذ رت جلرذذذمب  رذذذون لرط ذذذج عوصذذذعينا صذذذ ري عر ذذذ  لروضيذذذات ل يلذذذ ت ا لري ذذذ يا  اذذذا  -3

 ايف    1949  /أ سط   12لررب عو ور  ل  ا ع  لمس ا  لريا  ضع العات  رعخ ل  رينمب 
   (20)ر ما لمسساس  راملوممب لجلرا عمب لر  رعمب

 1960 لذ وت مر مذمب لرعو سذذوو لروضيذات ل يلذذ ت  اذا لري ذ يا  اذذا لع العذمب  ذذايف  -4
   (21) وا لمب لريمععا ا  اا لريواعذ

  يذذذذت م و ذذذذذعمب لمسمذذذذذ ل يلذذذذذ ت لرسذذذذذامعمب رشذذذذ  ري لرت اذذذذذ  لروضيذذذذات ل يلذذذذذ ت  اذذذذذا  -5
 1961صشذ ري   ذا لمسلذذا   ذ    لجلرسذعمب  لع العذمب  ذايف  1954يف لض  مايف  ى لع العذمب  ذا

  (22)خل ض  اضت ل و ليف لجلرسعمب

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
لذذذذذذ وت مر مذذذذذذمب لرعو سذذذذذذوو لروضيذذذذذذات ل يلذذذذذذ ت  اذذذذذذا عوذذذذذذ ي  لوذذذذذذا ا لريواذذذذذذعذ ا  -6

  (23)اسيورها

 ابير السياسة العامةاإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية لحقوق اإلنسان وتد -جي  
أ صذت لرا رذمب ل ورعذمب  رذون ل  سذاري لروضيذات ل يلذ ت صيوايذا ل رعذات لررا مذمب ل وا ذذمب  -7

ص ص    مذاا  رذون ل  سذاري  اذا صذوع   لضحتذاا  لروضيذات   اذا لر ذوع يا للاذ   لررباذ   
   لذ مت جلرذمب (24) صارر   ا   شا  م سسمب  ارعذمب مسذيرامب ورذون ل  سذاري   رذاأل  بذااا صذاري 

    جلرمب  رون لرط ج عوصعمب مماتامب (25)لرر ا   اا لريمععا لرور   
 أ صذذذت جلرذذذمب لرر ذذذا   اذذذا لريمععذذذا لرور ذذذ   لروضيذذذات ل يلذذذ ت صا يمذذذاا ينطذذذمب  مذذذج  -8

  (26) ارعمب  وا لمب لريمععا لرور    لبعوا 
ا ذذذاا  ص ذذذا   أ صذذذت جلرذذذمب  رذذذون لرط ذذذج صير عذذذا ينطذذذمب  مذذذج  ارعذذذمب  وا لذذذمب صعذذذا لمس -9

لمسا ذذاا  لسذذي تا لمسا ذذاا ا ل ذذولا ل صا عذذمب    ذذماري أري ع طذذ  لضسذذ لعع عمب لروارعذذمب راولايذذمب 
ما أ واا لسي تا لمسا ذاا  مرونذا  مذا يي ذج  ذا مذا  رعذات لريذطذعط مجعذا لجلذ ل ذ ل ر ذو  

ا لمسا ذاا ا  اعنا ا لررب عو وا لضينيعار  ضع العمب  رون لرط ج صش ري صعذا لمسا ذاا  لسذي ت
   لذذ وت جلرذذمب  رذذون لرط ذذج أي ذذاأل لروضيذذات لرذذن مل عومذذج صوذذ  (27)لرب ذذا   ا ل ذذولا ل صا عذذمب
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 اذا   شذا  مويذب رامذ ل ا  ذا لرط ذج أ  مويذذب مسمذ  ل  ذامل أري ع وذج الرذ  مذا أ ذج رصذذ  
  (28)لرسارخ لرا     ماا لورون يفو ب لررب عو وا

 اإلنسانالتعاون مم آلياأل حقوق  -ثانياف  
 (29)التعاون مم هيئاأل المعاهداأل -ملف 

 حالة اإلبالغ -1 

  ارمب ل صتغ
 ين  مت  ات 

 ينيامعمب
 ين  عر ي  لُّ يف مرا 
 لضسيو لض لرساصا

مب ذذذذذذذذذذذذل ت  ات لخليامع
لضسيو لض ولرات ا لر

 هعامب ل واه ت لرساصا
حيذذذذذذذذذج مو ذذذذذذذذذ  لرير يذذذذذذذذذ  لجلذذذذذذذذذاما 

ا  يذذلر مذذا لروالذذ   ىاير يذذ يا ر
  2017 ايف  ش  ا 

  /أ سط  
2014 

جلرذمب لرر ذا   اذا لريمععذذا  2008 اللر/مارس  2013
 لرور   

عرذذذذذذذذذذ مي لرير يذذذذذذذذذذ  ج مو ذذذذذذذذذذ  حيذذذذذذذذذذ
 2019لخلام  ا  ايف 

رذذذذذذذذذون لرا رذذذذذذذذذمب ل ورعذذذذذذذذذمب    2006متومل/يورعف  2011 2014 اللر/مارس 
 ل  ساري

حيذذذذذذذذذذج مو ذذذذذذذذذذ  عرذذذذذذذذذذ مي لرير يذذذذذذذذذذ  
 2018لرسااس ا  ايف 

رب عش يا لريا / و م
2014 

 جلرمب مراه مب لريوايب 2006أيار/مايو  2013

حيج مو ذ  عرذ مي لرير يذ  لجلذاما 
راير يذ يا لريارذذت  لر لصذذا ا  ذذايف 

)لررب عو ذذذوا لضينيعذذذار   2016
ضع العذذذذمب  رذذذذون لرط ذذذذج صشذذذذ ري 
للذذذذ لط لمسا ذذذذذاا ا ل رامل ذذذذذات 
ل سذذالمب  لررب عو ذذوا لضينيعذذار  
ضع العذذذذمب  رذذذذون لرط ذذذذج صشذذذذ ري 

ا  لسي تا لمسا اا صعا لمسا ا
 ا لرب ا   ا ل ولا ل صا عمب(

 2013لذذذذذذذذذذذذبا / ربلي  
)لررب عو ذذذوا لضينيعذذذار  
ضع العذذمب  رذذون لرط ذذج 
صشذذ ري للذذ لط لمسا ذذاا 
ا لررال ذذذذذذات ل سذذذذذذالمب 
 لررب عو ذذذذوا لضينيعذذذذار  
ضع العذذمب  رذذون لرط ذذج 
صشذذذذذذذ ري صعذذذذذذذا لمسا ذذذذذذذاا 
 لسذذذي تا لمسا ذذذذاا ا 
لرب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا   ا ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذولا 

 ل صا عمب(

2010 
)لررب عو ذذوا لضينيعذذار  
ضع العمب  رذون لرط ذج 
صش ري لل لط لمسا ذاا 
ا لررال ذذذذذات ل سذذذذذالمب 
 لررب عو ذذوا لضينيعذذار  
ضع العمب  رذون لرط ذج 
صشذذذذذذ ري صعذذذذذذا لمسا ذذذذذذاا 
 لسذذذذذذذذذي تا لمسا ذذذذذذذذذذاا 
ا لرب ذذذذذذذذذذا   ا ل ذذذذذذذذذذذولا 

 ل صا عمب(

 2008 اي لري/يو عف 
)لررب عو ذذذذذذذذوا لضينيعذذذذذذذذار  
ضع العذذذذذمب  رذذذذذون لرط ذذذذذذج 

 ري للذذذذذ لط لمسا ذذذذذاا صشذذذذذ
ا ل رامل ذذذذذذذذذذات ل سذذذذذذذذذذالمب 
 لررب عو ذذذذذذذذذوا لضينيعذذذذذذذذذار  
ضع العذذذذذمب  رذذذذذون لرط ذذذذذذج 
صشذذذذذذذذذذ ري صعذذذذذذذذذذذا لمسا ذذذذذذذذذذذاا 
 لسذذذذذذذذي تا لمسا ذذذذذذذذاا ا 
 لرب ا   ا ل ولا ل صا عمب(

 جلرمب  رون لرط ج
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 الردود  لى طلباأل المتابعة المحدَّدة المقدمة مم هيئاأل المعاهداأل  -2 

 ل ت  ات لخليامعمب  
 عاريخ لرير مي ل و و  مو   لرير مي عامب ل واه ته

جلرذذذذذمب لرر ذذذذذا   اذذذذذا لريمععذذذذذا 
 لرور   

لضسذذذذذيذ ليف ل  ذذذذذ   رارذذذذذوت مذذذذذا  ا ذذذذذب مذذذذذو       ذذذذذاال  2015
 (30)لررا وري   ل نا   ري   يناعج  ول يرامو

- 

لرا رذذذذذذذذذذذذذذمب ل ورعذذذذذذذذذذذذذذمب  رذذذذذذذذذذذذذذون 
 ل  ساري

ل سذذذذذذا رمب  اذذذذذذا ل ينا ذذذذذذذات  رذذذذذذون ل  سذذذذذذاري ا ل ا ذذذذذذذ   2015
 (31)رخ ل ساح  يناعج  ول يرامو  م للبمب لضع اضت لرو

- 

لريوذذذذذذذذذذايب  سذذذذذذذذذذو  ل واماذذذذذذذذذذمب  سذذذذذذذذذذبج لض ي ذذذذذذذذذذاف   ذذذذذذذذذذرب  2015 جلرمب مراه مب لريوايب
 (32)لر لايا

 

 (33)التعاون مم اإلجراءاأل الخاصة -باء 
 لوارمب لر لهرمب لوارمب ا أترا  لجلورمب لرساصرمب 

 ض ض ا وت ال ممب 
 ( 2007ل نا   ري ) لرايارلت لرن   ت 

 (2007موا لمب ل رها  )
 (2008لرور  يمب )

ل  ذذذ ليف ينذذذارج لرر ذذذا  أ  صذذذ   ل لت 
 (2008مو ات أ  عوس األ )

 (2009ل  عالمب )
 (2009لرسوا لرت ا )

ل رلذذذذذذذذذذذذذ ر ري مذذذذذذذذذذذذذا أصذذذذذذذذذذذذذج أ  يرذذذذذذذذذذذذذ  
(2010) 

 (2010صعا لمسا اا )
 (2011لرورخ    ل  أت )

ل عذذذذذذذذذا   ينذذذذذذذذذ مات لر ذذذذذذذذذ ف لر ذذذذذذذذذل  
(2011) 
 (2012ولا  لرر ايات لخلط ت )ل 

 (2012لرشوو  لمسصاعمب )
لرشذذذذذذذذ  ات  ذذذذذذذذرب لروارعذذذذذذذذمب  م سسذذذذذذذذات 

 (2013لمس ماا )
 

 لض ي امل لريوس   لرايارلت ل ول ا  اعنا ما  عت ل ب أ
 صعا لمسا اا

 لض ي امل لريوس  
 لريوايب
 لر ال 

 لسيرتا لرر ات  للام 
 لريمععا    ل  أت 

 ل عا   ين مات لر  ف لر ل     لؤها لرايارلت لرن اُاب
 لرورخ    ل  أت

 

 لر يوري لخلار عمب
 ل رل ر ري ما أصج أ  ير 

 ل ولا  لرر ايات لخلط ت
صت ذاأل  ى لووومذمب  رات  اذا  95ينتا لر  ت لع  لضسيو لض أرسج مذا  مو ذف  لر ا ا  اا رسا ج لضا ا   لرر ل لت لروا امب

 صت األ مرنا   56
 موا لذذذذذمب  (34) ذذذذذاضت ل  ذذذذذ ليف ينذذذذذارج لرر ذذذذذا  أ  صذذذذذ   ل لت مذذذذذو ات أ  عوسذذذذذ األ   صويات ل ياصومب  عراري 

 (35)ل رها 
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ض د ل ر ر لخلا  ل وا يفس رمب لريوايب      ما      ل وامامب أ  لروروصمب لرراسعمب  -10
وعذذذذ  لرر ذذذذ  ا أ  لرت  سذذذا عمب أ  ل نعرذذذذمب لرذذذ  وت لرذذذذن   نينذذذذا لووومذذذمب  رورذذذذف ااذذذذب  رعنذذذا أري ع

لذذذ  انا ريموعرذذذف مذذذا مليذذذارت  ذذذج  ذذذا  مذذذا أ ذذذال  م  ذذذا لض ي ذذذامل ا يناذذذعج  ول يرذذذامو    ذذذ ل  
  (36)مراصتت ض د ا رام للبمب

 التعاون مم مفو ية ا م  المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -جي  
رذذون لذذ مت لروضيذذات ل يلذذ ت مسذذاةات مارعذذمب سذذرويمب  ى أ شذذطمب ل  و ذذعمب لرسذذامعمب و -11

  (37)ل  ساري  يفا ا الر  صر  ن لمسمذ ل يل ت رايرب ات ر لايا لريوايب

تنفيععا االلتزامععاأل الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان مععم مرا ععاة القععانون  -ثالثاف  
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق 

 المساواة و دم التمييز -ملف 
رذذذذذون ل  سذذذذذاري سذذذذذاطات    ذذذذذت م ذذذذذوض لمسمذذذذذذ ل يلذذذذذ ت لرسذذذذذام  و2014ا  ذذذذذايف  -12

لروضيات ل يل ت  اا    ل  ارلسذات مومرذمب  و  ذمب  ع عذمب عذ ت  لرر ذايا ل ي ذامب صذارو ن ا    ذاال 
  ااذذذب موا ذذذوري 2013   ا  ذذذايف (38)لررذذذا وري   لامذذذمب لروذذذ ا  اذذذا مسذذذيوى لضحتذذذاا  لروضيذذذات

وذذا أري يوذذوري بذذا عذذ ت  صوضيذذات ا  اذذار ل  ذذ ل لت لخلاصذذمب  ى لووومذذمب ارلسذذمب لررذذول   لرذذن  
متععا   اا لمسم يوع  ل رل ريا مذا أصذج أ  يرذ    ذماري لعسذان عاذ  لررذول   مذا لضريالمذات 

    (39)لررا و عمب لر  رعمب رابا 
  ذذذ رت جلرذذذمب لرر ذذذا   اذذذا لريمععذذذا لرور ذذذ   ل  ذذذ ل   ذذذا لارنذذذا مسري عو يذذذخ لريمععذذذا  -13

حتذذذذذاا  لروضيذذذذذات  ا ممارسذذذذذات للذذذذذا ذ لرور ذذذذذ   ل سذذذذذيذ يف ا لريشذذذذذ يوات  اذذذذذا مسذذذذذيوى لض
ييمالذذذا مذذذا لضع العذذذمب   ا ذذذت لرا رذذذمب لروضيذذذات ل يلذذذ ت  ى مجاذذذمب أمذذذور مرنذذذا   ذذذ  لريمععذذذا  ض

   (40)لرور    جبمعا ألوارف  عوسعا  طان لومايمب لرن ييعلنا لررا وري
  ذذذ     ذذذ رت جلرذذذمب لرر ذذذا   اذذذا لريمععذذذا لرور ذذذ   مذذذا أ  صذذذت  رذذذف مذذذا لاذذذا  ملل   ذذذ يف -14

   (41)ينطا  لرو لهعمب لرور     لرير   ا ل صتغ  ا   ل ذ لرو لهعمب
 جلرذذذذذمب لرر ذذذذذا   اذذذذذا لريمععذذذذذا  (42) ض يذذذذذالا  ذذذذذج مذذذذذا لرا رذذذذذمب ل ورعذذذذذمب  رذذذذذون ل  سذذذذذاري -15

يو    ا لارف  ملل  ممارسمب لريرمعط لرور     لر لاصمب ما لبج مو       ذاال لررذا وري  (43)لرور   
لمسلاعذذات ل ترعذذمب    يذذت لرا رذذمب ل ورعذذمب  رذذون ل  سذذاري  جلرذذمب لرر ذذا  لرذذايا يسذذين  وري صوذذض 

 اذذذا لريمععذذذا لر  رذذذمب  اذذذا موا لذذذمب لريرمذذذعط لرور ذذذ   صوسذذذا ج مرنذذذا عوسذذذعا  طذذذان لومايذذذمب مذذذا 
 لريرمعط  اا أساس لر يا أ  ل  ن  لر يا أ  لمسصج لرروم   
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أت أري لريمععذا ص لذوارف ل يوذ ات  ذ   ال  ت ل ر رت لخلاصمب ل ورعمب يفس رمب لرورخ  ذ  ل ذ   -16
صوذذض  اذذات لررسذذا  أوانذذا أ يذذ   ذذو األ  ي ذذالذ مذذا  تذذار لرورذذخ لرسذذابعمب  اذذعنا   صعرذذت ل رذذ رت 
لخلاصمب أري عر عا لرسعاسات  لرربلمج أب أري ييرا ا لريل يات لبعواعمب لرن  يذ لأل مذا عويذرب سذبباأل 

   (44)راورخ    ل  أت   يع مب ما  يا  ف

 حق الفرد اي الحياة والحرية وممن  الشخصي -باء 
صياليذذذ   ذذذ ا لرذذذ  ا لرذذذن أر ذذذت  روصذذذمب ل  ذذذ ليف   ع  ذذذب لرا رذذذمب ل ورعذذذمب  رذذذون ل  سذذذاري -17

رورنا ض عالا عو    ا لارنا  ملل  لسيم لر لرا و   ى  روصمب ل  ذ ليف   ملل  لري ا عذات ل ترعذمب ا 
ل ت صارر   ا ل  تري  ا  لخ لينيعار  بذا    ض ها  لروروصمب   أ صت لرا رمب لروضيات ل ي

لروروصذذمب  اذذا ل سذذيوى لضحتذذاا   لرومذذج مذذا لروضيذذات ل برعذذمب  اذذا  روصذذمب ل  ذذ ليف  ذذ ف حترعذذا 
   أ صذت (46)   لذ مت جلرذمب مراه ذمب لريوذايب عوصذعمب مماتاذمب(45) لخ لينيعار   اا  طان لربا 

ل برعمب  اذا  روصذمب ل  ذ ليف  عمب أري عر يف لروضياتصو ارمب  موا  لرا رمب ل ورعمب  رون ل  ساري أي األ 
   صوعت لروضيات ل يل ت    مش    (47)عووي األ  ا عاأل رأللذا  لرايا ي ل وري ص ورت  ا  ت

   (48)2014 ل لر لجلموعمب لرواممب ل يواا صارولخ لضينيعار  را و   ى  روصمب ل   ليف ا  ايف
وا  اضت ل   ليف ينذارج لرر ذا  أ  صذ   ل لت ألار ل ر ر لخلا  ل  2012 ا  ايف  -18

مذذذذذذو ات أ  عوسذذذذذذ األ  ى أري لووومذذذذذذمب ا مذذذذذذت لريوصذذذذذذعمب ل ر مذذذذذذمب ا  اذذذذذذار لضسذذذذذذيو لض لرذذذذذذ  ر  
لرذذذن عر ذذذ  صيل يذذذ  لروولمذذذج ل  ايذذذمب  ى لري ذذذا ت لرو لذذذ  ا عطبعذذذا  روصذذذمب ل  ذذذ ليف  (49)لرشذذذامج

ايذذذمب   صذذذّ  أري مذذذا ل ري ذذذ  ص لذذذب لذذذ ي     ذذذ لا لسذذذ لعع عات ع مذذذ   ى  ةذذذا  ل مارسذذذات لريمعع
   (50)   ل  ل اي  ما لريلاعتت  لر رلسات ل   ا عمب  ا لري ا عات ا ل ال مب

 ا ذذذذا ل رذذذذ ر لخلذذذذا  ل الرت لضحتاايذذذذمب   الرت لروضيذذذذات  ى  ذذذذماري  ذذذذ يف  ذذذذ ض  روصذذذذمب  -19
ا ل وا ذ  صوضيذات لترذاري مذ   ألذار2014   ا  ذايف (51)ل   ليف  اا لمسلذا  ل   ا  راعذاأل 

ا  اار ل  ذ ل لت لخلاصذمب  ى أري  ذ ض  روصذمب ل  ذ ليف  اذا لمس ذ لا لرذايا يوذا وري مذا   الذات 
   ال ذذذ  لمسمذذ  لروذذذايف أري (52)  سذذعمب ل يما عذذمب يُويذذذرب ل ينا ذذاأل را ذذذما ات ل يوارذذمب صوروصذذذمب ل  ذذ ليف

عباذذح  ذذاضت ل  ذذ ليف  لسذيذ ليف  سذذا ج ل  ذذ ليف  ذ  ل ذيذذربت يايذذ  صشذوج  ذذاه  مذذا ل يمذاا أري
   (53)  لأل عويرب  عف  روصمب لاسعمب      اايمب

  أ ذذ   م ذذوض لمسمذذذ ل يلذذ ت لرسذام  ورذذون ل  سذذاري  ذذا لارذذف  ملل  2014 ا  ذايف  -20
لرو ا ل     رألمذ يوع  ل رلذ ريا مذا أصذج أ  يرذ  لرذايا لُياذول ا مول نذات مذا أ ذ لا لرشذ امب 

    ذذذذ رت جلرذذذذمب لرر ذذذذا   اذذذذا لريمععذذذذا (54) عذذذذا  روصذذذذمب ل  ذذذذ ليفأ  سذذذذ رول أ  لرذذذذايا يري ذذذذ  ري عر
لرور ذذذ   ل  ذذذ ل   ذذذا لارنذذذا  ملل  لرو شذذذعمب  لضسذذذيذ ليف ل  ذذذ   رارذذذوت مذذذا لبذذذج مذذذو       ذذذاال 
لررا وري    أ  لا لمسلاعات لرو لعمب  ل ترعذمب  هذو مذا يذ ت  عذ ت لأل  ذ  ميراسذب  اذا لمسمذ يوع  مذا 

ما  روتذذا ا هويذذمب لرذذايا يوذذرب ري لوذذ  ا لر اصذذامب صذذ  لروضيذذات أصذذج أ  يرذذ   ل نذذا  يا  ذذ  لوذذا
   (56)   أ  صت جلرمب مراه مب لريوايب  ا لول ج مماتامب(55)ل يل ت  ل وسع 
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 أ  صذذت جلرذذمب لرر ذذا   اذذا لريمععذذا لرور ذذ    ذذا لارنذذا  ملل  لرع ذذا   ذذ ا  ذذاضت لرريذذج  -21
عطذذاا أ ذذ لا لمسلاعذذات لرو لعذذمب  ل ترعذذمب أ يذذ    ل صذذاصات ل ي ذذامب صاسذذيذ ليف لمسسذذالمب لرراريذذمب لرذذن

سذذعما لمسم يوعذذوري ل رلذذ ر ري مذذا أصذذج أ  يرذذ     يذذت لرا رذذمب لروضيذذات  صويذذ  مذذا  ذذ هذ   ض
ل يل ت  اا ين ض لرورخ ل ساح  صوسا ج مرنا ل يمذاا عشذ يوات عيذعح عوسذعا  طذان  ماعذات 

اريذمب لخلاصذمب  م ل وذمب لذول   فلرذ  ا  لريلرا مذا لخلا عذات ا مجعذا  ماعذات عذ ل ا لمسسذالمب لرر
 ل رذذ رت لخلاصذذمب ل ورعذذمب  (58)   لذذ مت لرا رذذمب ل ورعذذمب  رذذون ل  سذذاري(57) ذذا لرذذر    ل مياوذذاتف

 عوصعات مماتامب   (59)يفس رمب لرورخ    ل  أت  أسباصف   وللبف
 ذذمب مذذا لبذذج  أ  صذذت لرا رذذمب ل ورعذذمب  رذذون ل  سذذاري  ذذا لارنذذا  ملل  لسذذيذ ليف لررذذوت لر يا  -22

مذذو     الرت لجلمذذارط   ايذذمب لوذذ  ا   يذذت لر  رذذمب  اذذا  ذذماري    ذذاال ل بذذ أ لريذذو عن  لجل يذذ  
   (60) الرت لجلمارط   ايمب لو  ا صش ري لسيذ ليف لرروت ل معيمب

   ر ل ر ر لخلا  ل وا  اضت ل   ليف ينذارج لرر ذا  أ  صذ   ل لت مذو ات أ  عوسذ األ  -23
لووومذذذمب ص ذذذورت مرن عذذذمب  عرشذذذ   ارذذذاأل ل واومذذذات ل يوارذذذمب صاخلسذذذا   ل   عذذذمب  عوصذذذعيف صذذذ ري عيورذذذب

    يذذت جلرذذمب  رذذون لرط ذذج لر  رذذمب  اذذا مرذذا لسذذيذ ليف لررذذوت (61)لررامجذذمب  ذذا  ماعالذذا لر  رعذذمب
   (62)لروشول     ماري   وا لمسا اا  لمسس   لايا لب مات  اا لريوويض

 ا لووومذذمب أسذذاس لذذ لرلت ليذذج فلمسلذذذا  لرذذايا   ذذ ر ل رذذ ر لخلذذا  عوصذذعاعف صذذ ري حتذذ -24
ما ل يرذابذ ا سذعان  ذال  مسذاح  مذا  الل  ا ذت لر  رذمب لرذن  لوذت  ص ضأل  يويرب ري أه ل األ صش يمبف

 عنا  ماعمب لرريج ل  أ  صت  ا مول رينا   يرب   رالووممب أي ذاأل أري حتذ ا لر ذما ات ل   ل عذمب 
الأل حمذ ايا متييذج رارذا وري لرريذج لرذن عسذين ف أ ذ ل ل يا مب رو  ع ما مر ماأل أري عوذوري  ماعذات

    (63)لر  ق
    ذمب حمذذ ات  ع ذرعخ لريوذذايب  أ  صذت جلرذمب مراه ذذمب لريوذايب  ذذا أسذ نا  ملل   ذذ يف -25

     رت عوصعينا صي  مي لريوايب  اا ل سيوى لضحتاا   ص  ض  روصات عيراسب ما  ى ل ري
ل ورعذذذذمب  رذذذون ل  سذذذاري  ذذذا لارنذذذا  ملل   ذذذ يف   ذذذذوا     أ  صذذذت لرا رذذذمب(64)ينطذذذورت هذذذا  لجل  ذذذمب

 (66)   أ ذذذ ت جلرذذذمب مراه ذذذمب لريوذذذايب رأينذذذا(65)عشذذذ يوات لذذذامامب لذذذ يف مجعذذذا ألذذذواا لريوذذذايب
ل يميج ا أ ف يرب ذ  راوضيذات ل يلذ ت لدذاال عذ لص   وارذمب ض ريمرذا أ وذاا لريوذايب  اذا أرل ذعنا 

   (67)ا روضيينا لرر ا عمبلرسعاايمب  لسب صج أي األ  اا أ   لاعذ خي 
   ذذذذذت ل رذذذذذ ر لخلذذذذذا  ل وذذذذذا يفسذذذذذ رمب لريوذذذذذايب   ذذذذذ   مذذذذذا  ذذذذذ    2013 ا  ذذذذذايف  -26

أ  لروروصذذذمب لرراسذذذعمب أ  لرت  سذذذا عمب أ  ل نعرذذذمب لووومذذذمب  اذذذا  ذذذماري  ذذذ يف  ذذذ ض لوذذذب   ل واماذذذمب
أري ل صرذا   اذا     ألذار  ى(68) ض ا    ف لسييرا عمب را ايمب - الل  اري ض ص  مرف  -لض   لا  

   أ  صذذذذت جلرذذذذمب (69)لذذذذذ  ا لوذذذذب  لض  ذذذذ لا  مس يذذذذ  مذذذذا أرصوذذذذمب  رذذذذوا يباذذذذح  ذذذذ  لريوذذذذايب
مراه مب لريوايب  لرا رمب ل ورعمب  رون ل  ساري  ا لارنما  ملل  ممارسمب لوب  لض   لا  ل طوا 

   (70) أ صيا  ا مجامب أمور  يفرا أ  ممب لوب  لض   لا 
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مب لريوايب لروضيات ل يل ت  اا  ماري أض حُيي د ص   لذ  ا   يت جلرمب مراه  -27
م  ا ل ي امل س   ينا ا رسعط لا لر واعذمب  وذذ لروللذا    ذ رت أري هذال لض ي ذامل ُيشذوج ا 

   (71)   اللعف ل ينا األ رتع العمب
 ألذار ل رذذ ر لخلذذا  ل وذذا يفسذذ رمب لريوذذايب  ى مذا يذذ  ا مذذا أري يذذو   ذذخ للي ذذايا  -28
ايا  اذذذذول ا لض ي ذذذذامل مس ذذذذج   ذذذذ  مسذذذذما ا يناذذذذعج  ول يرذذذذامو لذذذذ  ُصذذذذ   صذذذذررانذ    ذذذذاات لرذذذذ

مذذ ت ل ي ذذامل أينذذ ى مس ذذج   ذذ  مسذذما   ألذذار ل رذذ ر  عذذواعرنذو   ذذ ى حت يذذ   ينذذ يا رر ذذا 
لخلذذا  أي ذذاأل  ى أري لريوصذذعات ل ر مذذمب أترذذا  لضسذذيو لض لرذذ  ر  لرشذذامج عذذ  و لرسذذاطات  ى 

   ال ذذذذ   ذذذذ ت (72)ي ذذذذايا ل يبرذذذذ  ا ري عذذذذ ين  أ   ى  اذذذذتن سذذذذ ل نذ ذذذذماري حما مذذذذمب مجعذذذذا لل
موا ذذ  صوضيذذات ا  اذذار ل  ذذذ ل لت لخلاصذذمب أ ذذف  ذذ  ا لر ذذذ  ف لضسذذييرا عمب  رذذ ما يي ذذذا مل 
ل ي ذذذامل لمس ذذذ لا مس ذذذج   ذذذ  مسذذذما  لرذذذايا مل عو ذذذف أيذذذمب لمذذذمب  ى مو منذذذذ   ذذذ ت ملمرعذذذمب ا عذذذا 

اريناأل رارا وري لر  ق ورون ل  ساري   يج ا    اللعف   صاأل مورورمب    ري الر  يشوج ل ينا األ ص
   أص ى ل  وض لرسام  ورون ل  سذاري مت  ذات (73)ما ل وامامب لرراسعمب  لرت  سا عمب  ل نعرمب

لرسذذما     رأى لر  يذذا لروامذذج ل وذذا صاض ي ذذامل لريوسذذ   أري عذذ ين 2014   ا  ذذايف (74)مماتاذذمب
هذ  ذذذذذ ت سذذذذذري  يُويذذذذذرب ل ينا ذذذذذاأل ينطذذذذذ لأل  عذذذذذاالا ينطورعذذذذذف صاسذذذذذيم لر رأل ذذذذذ لا صذذذذذارطوا ا ل ي ذذذذذامل 

  (75)ل ي املهذ
 أ صذذذت جلرذذذمب مراه ذذذمب لريوذذذايب لر  رذذذمب لرطذذذ ف يفرذذذا لرورذذذخ  موا ليذذذف ا لرسذذذ وري  -29

  أ اات ل ر رت لخلاصمب ل ورعمب يفسذ رمب لرورذخ  ذ  ل ذ أت 2011   ا  ايف (76) أما ا لض ي امل
 ع لص  س ا لررسا  صو ف  ايف   ص ةا  ااتأل مذا يسذ ا جلذ ل ذ ض عرطذو   اماأل صاياات لرا و   ى

  (78)   أ صت لرا رمب صارر   ا ص ل ج رس رنا(77) رخ  اا
 (79) أ  صت لرا رمب ل ورعمب  رذون ل  سذاري  ذا لارنذا  ملل  لسذيم لر ل يشذار لرورذخ ل رذاق -30

مماتامب   اابت  ى لروضيات ل يل ت مرذا  أ  صت جلرمب لرر ا   اا لريمععا لرور     ا لول ج 
 الرورذخ  ذ  ل ذ أت  موا ليذذف   ض سذعما  ذ   سذذا  مذا لبرذوا لمسمذذ يوع    سذا  سذواري أضسذذو

   أ صذت (80)لمسصاع   متوعرنا ما لروصوا  ى لرو لرمب  لضسي اات ما ُسُبج لض ي اف لر واعمب
ر  رمب ا مجامب ما أ صينا صف ص ري عواجل ع ت  لرورذخ ل ر رت لخلاصمب ل ورعمب يفس رمب لرورخ    ل  أت ل

   ذذذاات عرعذذذعذ ل رعذذذات  (81) ذذذ  ل يراسذذذب  اذذذا لررسذذذا  لر رذذذ لت   سذذذا  لمسلاعذذذات  ل نذذذا  لت
ل يا ذذذمب  اذذذا ل سذذذيوى لضحتذذذاا   مسذذذيوى لروضيذذذات  ل سذذذيوي  للاذذذ   لررباذذذ  ومايذذذمب لر ذذذلايا 

لريوذذايب لر  رذذمب  اذذا لرر ذذا   اذذا لرورذذخ لجلرسذذ  ا     يذذت جلرذذمب مراه ذذمب (82) موالبذذمب لجلرذذات
   (84)   ل مت ل ر رت لخلاصمب ل ورعمب يفس رمب لرورخ    ل  أت عوصعات مماتامب(83)لجلعش
  يت لرا رمب ل ورعمب  رون ل  ساري لر  رمب  اا موا لمب لضلار صامسلذا   صوسا ج  -31

   أ  صذت (85) ُسذُبج ل ي ذاف  ى لر ذلايامرنا لريلرعا ا لا ا لت لضلار صامسلذذا   عرذ مي
 جلرذذذمب  رذذذون لرط ذذذج  ذذذا لارنذذذا  ملل  عطبعذذذا لر  رذذذمب عو ي ذذذاأل  ذذذعراأل را ايذذذمب   نذذذويف لضلذذذار صاربشذذذ 

  (86) رأللذا  لرايا حيا بذ لو وا  اا لريوويض
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 أ  صت جلرمب  رون لرط ج  ا صارح لارنذا رت يرذار صشذ ت  ى ينذ مات  ايذمب لمسا ذاا  -32
ييو  ذوري رتسذي تا لجلرسذ     يذت لروضيذات ل يلذ ت  اذا عذو   ينذ مات لمسين ذا ع   لرايا

ل طاوصذذذذذمب رألا ذذذذذاا لرذذذذذذايا ييو  ذذذذذوري رتلذذذذذذار  ذذذذذذ أ  رابعذذذذذا مس ذذذذذذ لض لضسذذذذذي تا لجلرسذذذذذذ  أ  
لضلي اا  أ  لرايا يرووري ينتف الر   لايا جل ل ذ حم ات ا لررب عو وا لضينيعذار  ضع العذمب 

   أ صذت (87)صعذا لمسا ذاا  لسذي تا لمسا ذاا ا لرب ذا   ا ل ذولا ل صا عذمب  رون لرط ج صش ري
جلرمب  رون لرط ذج يفرذا ص ذا  لمسا ذاا  صعذا لمسا ذاا  اذا ل سذيوى لضحتذاا   مسذيوى لروضيذات 

   ل يف ل ر ر لخلا  ل وا صبعا لمسا اا عوصعمب (88) ص  ا ص مب لجل يف  ا عور  لمسا اا ا لرب ا 
  (89)مماتامب
 أ  صت لرا رمب ل ورعمب  رون ل  ساري  ذا لارنذا  ملل    ذالا لروروصذمب لرب  عذمب صامسا ذاا ا  -33

ل ذذ لرس  ل  سسذذات ل صذذت عمب  ل رذذاملا  ا سذذعان مجعذذا ألذذواا ر ايذذمب لرط ذذج  اذذا ل سذذيوى 
  عذمب لضحتاا   مسيوى لروضيات  ل سذيوى للاذ    يرب ذ  راوضيذات ل يلذ ت أري عرنذ  لروروصذمب لرب

ا مجعذا لمسمذذا ا  ذما مجاذذمب أمذور أينذذ ى  أري عشذ ا  اذذا ل يمذاا ألذذواا  ذ   رع ذذمب راي ايذذب  
  (90) ب ل ج راوروصمب لرب  عمب

  يذذذت جلرذذذمب  رذذذون لرط ذذذج لر  رذذذمب  اذذذا مرذذذا صعذذذا لمسا ذذذاا مس ذذذ لض  مذذذج لمسا ذذذاا   -34
  (91)صوسا ج مرنا موا لمب أسوأ ألواا  مج لمسا اا   ض سعما ا لررطا  لرارل  

 أ صذذت جلرذذمب  رذذون لرط ذذج لروضيذذات ل يلذذ ت ص  ذذا سذذا لري رعذذ  لريطذذو   ا لررذذولت  -35
 سا     ر اارلت لمسسالمب  ى لربا لري لرن ُأرذ   عنذا لمسا ذاا ا  (92) اماأل  18ل سالمب  ى 
  (93) ال  مساح

 إ امة العدل، بما اي ذلك مسألة اإلاالأل مم العقاب وسيادة القانون -جي  
لومايذذمب مذذا لُووذذذ   يذذت لرا رذذمب ل ورعذذمب  رذذون ل  سذذاري لر  رذذمب  اذذا عوايذذا  ذذما ات -36

ل برعمب  اذا  وذذ ل  ذ ليف عووي ذاأل مراسذباأل  ى     ارمب أري عر يف لروضيات صا   ليف  اا يو   ا  
 عوذذ يج لراذذول ح  لرسعاسذذات لرذذن عُ  ذذ   ى   (94)لمسلذذذا  لرذذايا حُيوذذذ  اذذعنذ صط يرذذمب  ذذا  ت

   أ  صذت (95)بايا   ا لر ذولرن لرو لعذمب    ذماري عطبعذا لذا وري لمس وذايف لرواارذمب صذ ت  ر وذ أت  يي
  (96)جلرمب لرر ا   اا لريمععا لرور     ا لول ج مماتامب

 أ صت جلرمب مراه مب لريوايب لروضيات ل يل ت ص ماري أري د ذا مجعذا لوذاضت لرذن  -37
وت ما ِلبج مذو       ذاال لررذا وري ريلرعذا سذ يا ع ا  اا   شعمب لرش امب  لضسيذ ليف ل     رار

  وذذذذاا   ايذذذذف عيذذذذوض   رعذذذذمب مسذذذذيرامب ض عو ذذذذ  أيذذذذمب صذذذذامب م سسذذذذعمب أ  ه معذذذذمب صذذذذ  حمررعنذذذذا  لجلرذذذذات 
  (97)ل ا وم    عر مي ُسُبج ل ي اف  وارمب را لايا    اات ع هعانذ

ات حت ذ  لريوذايب  أ صت لرا رمب ل ورعمب  رون ل  ساري لروضيات ل يل ت صسا عشذ يو -38
ير  لررا وري  اا   ض  روصات عيراسب مذا ينطذورت عاذ  لمس وذاا   ذماري  ص ل مبأل     ارمب أري
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   أ صذت جلرذمب مراه ذمب لريوذايب لروضيذات ل يلذ ت صو ارذمب (98)ععس  لريوويض ر لايا لريوذايب
 ذذذلايا يفذذذا ا الرذذذ  عرذذذ مي ل سذذذا  ت لرطبعذذذمب  لرر سذذذعمب  ى مجعذذذا  - عا ذذذمب صذذذ لمج ع هعذذذج مراسذذذبمب 

يفذذذذا ا الرذذذذ   -  عا ذذذذمب لريذذذذ ريب جلمعذذذذا ل ذذذذو    ال   لر ذذذذامب  - (99)لريوذذذذايب  سذذذذو  ل واماذذذذمب
 ذذذاضت لريوذذذايب   رذذذاأل رذذذ رعج لرير ذذذ   لريوتعذذذا لر وذذذار   ا  ذذذاا حت يذذذ  - ل و  ذذذوري لرطبعذذذوري

صشذذذذذذ ري لريوذذذذذذايب   ذذذذذذ   مذذذذذذا  ذذذذذذ    ل واماذذذذذذمب أ  لروروصذذذذذذمب لرراسذذذذذذعمب أ  لرت  سذذذذذذا عمب أ  ل نعرذذذذذذمب 
  (100)لسطربوا( و وا)ص  ع
 أ صذذذت ل رذذذ رت لخلاصذذذمب ل ورعذذذمب يفسذذذ رمب لرورذذذخ  ذذذ  ل ذذذ أت صسذذذا لذذذول   ُلذذذ يف لض يذذذ ل   -39

لجلرس      الر  ما سو  لرساوط لا  لرس را    اا أض يشمج الر  لو س  مو    ل  ري 
طو ذذوري سذذعما ل ي ل صذذت عات  لسذذب صذذج أي ذذاأل مجعذذا لمس ذذ لا لرذذايا يوماذذوري ا لرسذذ وري   ض

   عوايذذذذا لر لاصذذذذمب ل  سسذذذذعمب  رذذذذا لض ي ذذذذا   لض يذذذذ ل  لجلرسذذذذ  ا (101) ل يوالذذذذ  ري لووومعذذذذوري
  (102)لرس وري

  ذذذذ رت جلرذذذذمب لرر ذذذذا   اذذذذا لريمععذذذذا لرور ذذذذ   ل  ذذذذ ل   ذذذذا لارنذذذذا  ملل    مذذذذاري  سذذذذا   -40
  ذعمب لرشوو  لمسصاعمب مذا  ذ   لروصذوا  ى لرو لرذمب  لو ذوا  اذا مذا يراسذب مذا لجلذرب أ  لر

عووي ذذاأل  ذذا لمس ذذ لر لرذذن ييو  ذذا بذذا    يذذت لرا رذذمب لروضيذذات ل يلذذ ت  اذذا  ذذماري لوذذا ا 
لروصذذوا  ى لرو لرذذمب  لو ذذوا  اذذا سذذبج ل ي ذذاف  وارذذمب جلمعذذا  سذذا  لرشذذوو  لمسصذذاعمب لراذذول  

    ذذذ رت جلرذذذمب لرر ذذذا   اذذذا لريمععذذذا لرور ذذذ   أي ذذذاأل عوصذذذعينا صذذذ ري عو ذذذج (103)ييو  ذذذا راورذذذخ
ات ل يلذذذذذ ت د ذذذذذع  مذذذذذا يراسذذذذذب مذذذذذا لريمويذذذذذج  ل لذذذذذ لف رذذذذذر ذ ل سذذذذذا  ت لررا و عذذذذذمب لروضيذذذذذ
  (104)لرواممب
  أ ذذ   ل  ذذوض لرسذذام  ورذذون ل  سذذاري  ذذا أسذذ ف روذذ يف 2013  2012 ا  ذذام   -41

   أصذذ ت لرا رذذمب (106)    ذذت لووومذذمب  اذذا   تلذذف ص ذذورت  ا اذذمب(105)  ذذتن م  ذذا  ول يا ذذامو
مت  ذذات   ذذ ل لت مماتاذذمب   أ صذذت  (108)  ذذ ت   ذذ ل لت يناصذذمب (107)ريل ورعذذمب  رذذون ل  سذذا

لرا رذذمب ل ورعذذمب  رذذون ل  سذذاري أي ذذاأل صو ذذا  ذذ  رر ذذايف لض ي ذذامل ل الر  ا ري لمذذمب أ  حما مذذمب 
 مواجلذذمب أيذذمب ل ذذايا  را عذذمب  ذذ  حمي ذذايا ا  ول يا ذذامو  ا أ  ا سذذياري  ذذا ا يذذا   ذذايف لرو لرذذمب 

   أ  صذذت جلرذذمب مراه ذذمب لريوذذايب  جلرذذمب لرر ذذا   اذذا لريمععذذا (109)مبلجلرا عذذمب ض لرا ذذاري لروسذذو ي
  (110)لرور     ا لول ج مماتامب

 أ صذذذذت لرا رذذذذمب ل ورعذذذذمب  رذذذذون ل  سذذذذاري صذذذذاريلرعا ا ل ذذذذايا لرريذذذذج  ذذذذ  ل شذذذذ    أ   -42
لريوذذذايب أ   ذذذ   مذذذا  ذذذ    ل واماذذذمب أ  لض ي ذذذامل  ذذذ  لررذذذا و  أ  لضيني ذذذا  لررسذذذ   ينذذذتا 

   أصذذ ى ل رذذ ر (111)ات لر  رعذذمب  يفت رذذمب لر ذذا ا  ل ذذا عاأل  عذذو   سذذبج ل ي ذذاف را ذذلايالروماعذ
لخلذذذذذا  ل وذذذذذا  ذذذذذاضت ل  ذذذذذ ليف ينذذذذذارج لرر ذذذذذا  أ  صذذذذذ   ل لت مذذذذذو ات أ  عوسذذذذذ األ مت  ذذذذذات 

  (112)مماتامب
   ل رذذ ر لخلذذا  ل وذذا (113)  ر ذذب ل  ذذوض لرسذذام  ورذذون ل  سذذاري 2014 ا  ذذايف  -43

   ل رذذذ ر لخلذذذا  ل وذذذا يفسذذذ رمب (114)  ايذذذمب  رذذذون ل  سذذذاري ا سذذذعان موا لذذذمب ل رهذذذا صيوايذذذا 
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ص ذذ  ر عر يذذ  جلرذذمب لضسذذيذبارلت لرياصوذذمب  اذذ  لرشذذعوح صاروضيذذات ل يلذذ ت صشذذ ري  (115)لريوذذايب
ممارسات لضسي ول  ا   ارمب لضسيذبارلت ل   ايمب   ألار ل ر ر لخلا  ل وا يفسذ رمب لريوذايب 

  (116)أري صذذ  ر لرير يذذ  أسذذنذ ا   ذذا  لروضيذذات ل يلذذ ت صاريالمالذذا ل يوارذذمب ص  نذذار لورعرذذمب  ى
 ال ذ  ل رذذ ر لخلذا  ل وذذا صيوايذا   ايذذمب  رذذون ل  سذاري  لو يذذات لمسساسذعمب ا سذذعان موا لذذمب 

ذ  ى ل رها  أري لمس ذ لا ل سذ  ر   ذا لريذام  لجلرذا   لرذا  ُ شذخ  رذف ا لرير يذ  أذب عرذ  ن
    (117)لرو لرمب    الا  روصات  را عمب  ذ عيراسب ما ينطورت   ل منذ

  يت جلرمب  رون لرط ج لر  رمب لرط ف  اا لريلرعذا ا ل ذايا لريوذايب  /أ   سذا ت  -44
مواماذذمب للي ذذايا لمسا ذذاا   ذذماري عرذذ مي مذذ عو  هذذا  لمس وذذاا  ى لرو لرذذمب  موذذالبينذ صوروصذذات 

  (118)عيراسب ما   ل منذ
 أ  صذذذت جلرذذذمب لرر ذذذا   اذذذا لريمععذذذا لرور ذذذ    ذذذا لارنذذذا  ملل  لر ذذذولرن لرو لعذذذمب ا   ذذذايف  -45

ل ذذذذا  لمس ذذذذ لا   ا ذذذذت لروضيذذذذات ل يلذذذذ ت  ى لري ذذذذ   را ذذذذولرن لرو لعذذذذمب ا عطبعذذذذا لريذذذذ لص  
لري ايبعذذمب   ذذماري  ذذ يف  رذذج لمس ذذ لا  ى حمذذا ذ لربذذار      ذذانذ  ذذا لربذذار   أترذذا  لض ي ذذامل 

راملا مذمب  صوذ  حمذا مينذ    ذ رت جلرذمب لرر ذا   اذا لريمععذا لرور ذ   عوصذعينا ص ر ذذا  لرسذاصا 
لرسذذ ا ل  صذذ  ا ري ل  ذذ لج ل شذذ    رأللذذذا  لرذذايا عرذذج أ مذذارهذ  ذذا لريامرذذمب  شذذ ت سذذا مب 

   لذ مت لرا رذمب ل ورعذذمب (119)لرعوذا  لجل  ذمب  د عذخ أ وذايف لرذايا ير ذوري  ارعذاأل مذ ت سذ رنذ
 عوصعات مماتامب  (122)   جلرمب  رون لرط ج(121)   جلرمب مراه مب لريوايب(120) رون ل  ساري

 ض  ذذذذت جلرذذذذمب  رذذذذون لرط ذذذذج صراذذذذا أري لروضيذذذذات ل يلذذذذ ت عولصذذذذج ل يرذذذذاا لمسا ذذذذاا  -46
 ل ي ذذذاملهذ ا م ل ذذذا لض ي ذذذامل لرياصوذذذمب رذذذومللرت لرذذذ  ا     يذذذت لرا رذذذمب لر  رذذذمب  اذذذا أمذذذور مرنذذذا 

لريامرذذذمب  شذذذ ت ا  اذذذار   ذذذايف ل ذذذا  لمس ذذذ لا ا مجعذذذا   ذذذماري لريوامذذذج مذذذا لمسا ذذذاا ا ري سذذذا
لر   ف   مرح لرعو عسعخ  لرو اضت ل  سا عمب لمسين ى  موا عمب لروصذوا  ى لمسا ذاا للي ذايا 
ص ذذذورت  وريذذذمب  ا ري  ول ذذذا     ارذذذمب أري حي ذذذج لمسا ذذذاا ا لض ي ذذذامل  اذذذا مسذذذا  ت لسيشذذذاريمب 

لض ي امل لمس  ا عمب  الل ُ   ت أسبا    عنذمب عذ  و م ل ا  لا و عمب  ا عمب    يف  رج لمسا اا  ى
    ذذذماري   ذذذوا لمسا ذذذاا (123) ى لض يرذذذاا أةذذذذ سعيو  ذذذوري خلطذذذ  لريوذذذايب  سذذذو  ل واماذذذمب

  (124)للي ايا ا م ل ا لض ي امل ر ى  مللرت لر  ا   اا ع لص   ا عمب رايواا    اات ل اماج

 اي الخصوصية واي الحياة ا سرية الحق -دال 
أ  صذذت لرا رذذمب ل ورعذذمب  رذذون ل  سذذاري  ذذا لارنذذا  ملل  م للبذذمب لضع ذذاضت ر ذذا   ايذذمب  -47

لرطذ ف ا مجاذمب مذا أ صذينا صذف ص ذماري لمييذاا أ  عذ ينج ا لوذا لر  رذمب لمسما لرروم   أ صت 
 رسذعمب لمس ذ لا لرذايا د ذا  ا لخل وصعمب  بااا لرش  عمب  لريراسبعمب  لر   رت ص  ف لرر    ذا

   أ صذت لرا رذمب أي ذاأل لروضيذات ل يلذ ت (125)موا الذ رام للبذمب ل بالذ ت أ   ذا موذاري   ذواهذ
ص ذذماري أري خي ذذا أ  ع ذذ يح رايذذ ينج ا لوذذا ا لخل وصذذعمب أ  لذذ  ري لمسسذذ ت أ  ل سذذوا أ  
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رن يسذمح  عنذا صذ   عذ ينج ل  لستت ررول   حت ا مجامب أمور صاري  عج  مرنا لر   ف لل ات ل
  (126)    ل لت ااب ل الري     ا   ت ل  للبمب  لر ما ات لر وارمب    لري ا مللت

 ض عذذالا جلرذذمب لرر ذذا   اذذا لريمععذذا لرور ذذ   عوذذ    ذذا لارنذذا  ملل  ل مارسذذات لرسذذاصرمب  -48
 ذا ا يذا   ذايف   ل سيم ت ل يوارمب صذا يال  أا ذاا لرشذوو  لمسصذاعمب مذا أسذ هذ   يموذالذ للاعذمب

ر ايذذذذمب لرط ذذذذج ا لروضيذذذذات ل يلذذذذ ت   ا ذذذذت لرا رذذذذمب لروضيذذذذات ل يلذذذذ ت  ى    ذذذذاال لذذذذا وري ر ايذذذذمب 
ما أ ج  لخ ممارسمب ل يال  أا اا لرشوو  لمسصاعمب ما  1978لمسا اا لبروا لر اار ا  ايف 

  (127)أس هذ   يموالذ للاعمب

 ياة السياسيةالحق اي المشاركة اي الحياة العامة والح -هاء 
ال ذذ ت لرعو سذذوو أ ذذف يرب ذذ  راوضيذذات ل يلذذ ت لسذذيو لض أ  مينذذا ومايذذمب سذذ يمب م ذذاار  -49

  (128)لر ل ع 
 أ  صت جلرمب لرر ا   اا لريمععا لرور     ا لارنا  ملل  لروربات لرن يول ننا لمس ذ لا  -50

مب  رنذذ ا لري ذويت  اذا يذو ل ريموري  ى لمسلاعات لرو لعمب  ل ترعمب  لرشوو  لمسصاعمب ا ممارسذ
 واا   أ صت لرا رمب لر  رمب جبمامب أمور مرنا   ماا لا وري  رون لري ذويت لضحتذاا  ا مجعذا 
أيا  لر  رمب    ماري  عا مب ل موا عمب راشوو  لمسصاعمب رو  متارس ص وارعمب  رنا ا لري ويت  

صارعوذا   رايذذمب لرذايا أةذذول    ارذمب أري عوعذ  مجعذذا لروضيذات  رذذون لري ذويت مسصذلا ا ل ذذ ل   
  (129)م ت أ وامنذ

 الحق اي العمل واي التمتم بشروط  مل  ادلة ومواتية -واو 
ا ا لر  يا لروامج ل وا صارش  ات  رب لروارعمب    ها ما م سسات لمس ماا لوووممب  -51

رعذذمب صشذذ ري  ى  ذذماري متو ذذا مجعذذا لرومذذاا مذذا ممارسذذمب  رذذولنذ   رذذاأل   ذذتري مر مذذمب لرومذذج لر   
  (130)ل بااا  لورون لمسساسعمب ا لرومج

 ا ذذذت جلرذذذمب لرر ذذذا   اذذذا لريمععذذذا لرور ذذذ   لروضيذذذات ل يلذذذ ت  ى لسذذذيو لض لول عرنذذذا  -52
 لض ذذذطت  ومايذذذمب لرومذذذاا ل نذذذا  يا مذذذا  ذذذ  ف لرومذذذج لضسذذذي ترعمب  ر ذذذا لوذذذ  لمسا  رسذذذا

     نذذت لرا رذذمب ل ورعذذمب (131)لرومذذج لر  رعذذمبصامس مذذاا لخلطذذ ت ا لرارل ذذمب يفذذا ييمالذذا مذذا موذذاي  
 ا ولت مماتامب   (133) جلرمب  رون لرط ج (132) رون ل  ساري

 أ  صت جلرمب  رون لرط ج  ا لارنا ررامب لريش يوات ل يوارمب صومج لمسا اا  لسي تا  -53
لسذذ لعع عمب لمسا ذذاا للي ذذااياأل ا لررطذذا  لرارل ذذ     يذذت لرا رذذمب لروضيذذات ل يلذذ ت  اذذا ل يمذذاا 

مرسرمب  وا لمب أسذوأ ألذواا  مذج لمسا ذاا   ض سذعما ا لررطذا  لرارل ذ    لسذيو لض لررذول   
 امذاأل راومذج  16 اا مسيوى لضحتاا  مسيوى لروضيذات ر ذماري عطبعذا لوذ  لمسا  راسذا  هذو 

ارشذذ  ات  ذذذرب  أ صذذذا لر  يذذا لروامذذج ل وذذا ص  (134)ا ل ذذالر  لر ذذ  ت يفول رذذمب لمسصذذويا أ  صذذ  ةا
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لروارعذذذذمب    هذذذذا مذذذذا م سسذذذذات لمس مذذذذاا  مايذذذذمب  رذذذذون لمسا ذذذذاا ا سذذذذعان أ شذذذذطمب لمس مذذذذاا 
  (135)لرارل عمب

 الحق اي الضمان االجتما ي واي التمتم بمستوى معيشي الئق -زاي 
عر ر لرا رمب ل ورعمب  رون ل  ساري لخلطولت لرذن لدذات  واجلذمب مسذ رمب لريشذ ا  رورنذا  -54

ارنا  ملل  ل مي لمسلذا  لرايا يوعشوري ا لرشار   ل ش ايا    يت لرا رمب لر  رذمب عو    ا ل
 أ  صذت جلرذمب لرر ذا   اذا لريمععذا لرور ذ     (136)ا مجامب أمذور  اذا  ر ذا  لررذول   اللت لر ذامب

  (137) ا لول ج مماتامب
الا لر  رذذذذمب  عسذذذّاذ جلرذذذمب لرر ذذذذا   اذذذا لريمععذذذذا لرور ذذذ   صذذذذاخلطولت ل أاصعذذذمب لرذذذذن لدذذذ -55

راي ذذ   رايمععذذا ا لو ذذوا  اذذا ل سذذوا  رورنذذا ض عذذالا عوذذ    ذذا لارنذذا  ملل  ار ذذمب لر  ذذج 
ا ري ل سذذذيوى ل طاذذذو     يذذذت لرا رذذذمب   ينذذذ مات عسذذذواها  ذذذ  ف لرور ذذذ    لر رذذذ  ا أ عذذذا 

  (138)لر  رمب  اا لريلرعا ا مجعا  اضت ل مارسات لريمععايمب  عو   ُسُبج لض ي اف
  أ ذذ   موا ذذوري صوضيذذات ا  اذذار ل  ذذ ل لت لخلاصذذمب  ذذا لذذول انذ 2014  ذذايف  ا -56

  ال ذذذ  ل رذذذ ر لخلذذذا  2011 ا  ذذذايف   (139) ملل  ل رطذذذا  ل عذذذا   ذذذا لمسسذذذ  ل وعشذذذعمب ا اي  يذذذت
ل وذذذا صذذذاوا ا لو ذذذوا  اذذذا معذذذا  لرشذذذ   ل  مو ذذذمب  ينذذذ مات لر ذذذ ف لر ذذذل  أري لروضيذذذات 

   م ذذذذا  مب لجلنذذذذوا راوصذذذذوا  ى (140)اسذذذذات  ارعذذذذمب عيواذذذذا صا عذذذذا ل يلذذذذ ت حتيذذذذاج  ى   ذذذذا سع
 أ صا ل ر ر لخلا  صا يماا لا وري لحتذاا  لذامج ييواذا   (141)لرش حيمب لمس ي   ر لأل ما لرسواري

صا عذذذا   ينذذذ مات لر ذذذ ف لر ذذذل   ذذذ  ي ذذذما  ذذذا لمس ذذذ لا ا معذذذا  لرشذذذ   ل  مو ذذذمب  ينذذذ مات 
  (142)لر  ف لر ل  ا ري متععا

 لحق اي الصحةا -حاء 
أ  صذذت لرا رذذمب ل ورعذذمب  رذذون ل  سذذاري  ذذا لارنذذا  ملل  لسذذيبواا ل تيذذ  مذذا ل نذذا  يا لرذذايا  -57
  ‘مورورذذمب لذذا وري لر  ايذذمب ل ر مذذمب صيوا ذذمب‘حيماذذوري  تذذا ا  أا ذذابذ مذذا لري طعذذمب ل ر ذذو   اعنذذا ا  ض

رامنذذا  يا  ع طعذذمب حمذذ  ات مذذا‘   ذذايف لر  ايذذمب لرطبعذذمب  لريذذ م  لر ذذل  رألا ذذاا‘  ملل  مذذا ييعلذذف 
لرذذذايا ض حيماذذذوري  تذذذا ا  ل نذذذا  يا ل رعمذذذ    أ صذذذت لرا رذذذمب ل ورعذذذمب  رذذذون ل  سذذذاري صيعسذذذ  

 -يفو ذذذذب لذذذذا وري لر  ايذذذذمب ل ر مذذذذمب صيوا ذذذذمب مورورذذذذمب  - موا عذذذذمب لو ذذذذوا  اذذذذا لر  ايذذذذمب لر ذذذذلعمب 
ص ذذذورت لذذذ  عمب ا رامنذذذا  يا  ذذذ  لوذذذاما  راوتذذذا ا   ذذذار  ل نذذذا  يا  أسذذذ هذ لرذذذايا يرعمذذذوري 

 أ  صذت جلرذمب لرر ذا   اذا لريمععذا لرور ذ     (143)لروضيات ل يل ت   ت عرج  ذا سذ  سذرولت
  (144) ا لول ج مماتامب

 أ اات لرا رمب ل ورعذمب  رذون ل  سذاري أ ذف يرب ذ  را  رذمب  ذماري لو ذ  لروذايف ضسذيذ ليف  -58
 لررسذ يمب ا ري مول رذمب  ارسذات لريرعع يذمبلمسا يمب لرر سعمب  لر  مات لرون صا عمب     الرذ  مذا ل م

  (145)لرشذ  ل وا  عش عا لر  ايمب لرر سعمب لرن ع م   ى   د   لممب ل   ا
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 الحق اي التعلي  -طاء 
ع  ذذذذذب جلرذذذذذمب لرر ذذذذذا   اذذذذذا لريمععذذذذذا لرور ذذذذذ   صيشذذذذذوعج جلرذذذذذمب ل   ذذذذذاف  لري ذذذذذون ا  -59
ت لرو لعذذذذمب  ل ترعذذذذمب ض يالرذذذذوري   رورنذذذذا ض عذذذذالا عشذذذذو  صذذذذارراا مسري اذذذذت  لمسلاعذذذذا 2011  ذذذذايف

يايلروري يف لرس مر  امب   أ صت جلرمب لرر ا   اذا لريمععذا لرور ذ   جبماذمب أمذور مرنذا ل يمذاا 
ينطذذمب راي ذذ   را  ذذج لرو لذذ  ا ل ذذ لرس  لمس عذذا   عوايذذا صعاذذات لرذذيواذ ل يواماذذمب مذذا لررا عذذمب 

    (146)لرو لعمب
ا اا لرايا حيي ا ري ا م ل ا لض ي ذامل  أ  صت جلرمب  رون لرط ج  ا لارنا مسري لمس -60

لرياصوذذذمب راوضيذذذات ل يلذذذ ت ا أ  ا سذذذياري حُي مذذذوري ص ذذذورت لذذذبف  اعذذذمب مذذذا  موا عذذذمب لو ذذذوا  اذذذا 
لريواذعذ    يذت جلرذذمب  رذون لرط ذذج لر  رذمب  اذا  عا ذذمب ل موا عذمب جلمعذذا لمسا ذاا للي ذذايا ا ري 

  (147)سا لريامرمب  ش  رال وا  اا لريواعذ

 ياأل والشعوب ا صليةا  ل -ياء 
  ألذذذار ل رذذذ ر لخلذذا  ل وذذذا صارشذذذوو  لمسصذذاعمب  ى أري  ذذذماري  رذذذون 2012ا  ذذايف  -61

لرشذذذذوو  لمسصذذذذاعمب ا أرل ذذذذعنا يشذذذذوج حمذذذذورلأل ر عسذذذذعاأل ا لريرمعذذذذمب لض يما عذذذذمب لضلي ذذذذاايمب بذذذذا  
اصعذذذذمب   اذذذذا لرذذذذ  ذ مذذذذا لجلول ذذذذب ل أ  (148)لرشذذذذوو   عر يذذذذ  م ذذذذ ها  سذذذذتممب هويينذذذذا لريرا عذذذذمب

رايشذذ يوات لررا مذذمب ياذذايف لدذذاال عذذ لص    يذذ ت رذذ  ا ل  ذذاومب مذذا لرشذذوو  لمسصذذاعمب  عرذذ مي ُسذذُبج 
ل ي ذذذاف وذذذج ل شذذذا ج ل  سذذذذمب ل سذذذيم ت   يرب ذذذ  راسذذذاطات لضحتاايذذذمب أري حُتذذذ ا هذذذا  لريذذذ لص  

خلذا   ى  ا ذا ل رذ ر ل  (149) عو ها  عر اها صاريشا ر  لريرسعا لرواما  مذا لرشذوو  لمسصذاعمب
ل طاربذات ل سذيلرمب صشذ ري  مواجلذمب لدذاال عذ لص  رام ذاومب  لجلذرب  يفذا يشذمج ل بذاارلت لر لمعذمب  ى

   مسذا ج (150)ل واه لت أ  لضسيعت   اا لمسرل   لريراع يذمب صذ  ري مول رذمب أصذلا ا ل ينا ات
  (151)حتاا لووذ لرال   ع هور لربعامب    عا  لرا مب  لض  لف  ا  اا ل سيوى لض

 ر بذذت لرا رذذمب ل ورعذذمب  رذذون ل  سذذاري صارذذ  ذ ل رذذ يف  ى   ذذتري لمسمذذذ ل يلذذ ت صشذذ ري  -62
 مذذا الرذذ  أ  صذذت لرا رذذمب  ذذا لارنذذا  ملل   ذذ يف   ايذذمب ل شذذا رلت   (152) رذذون لرشذذوو  لمسصذذاعمب

لومايذذذمب مذذا لرشذذذوو  لمسصذذذاعمب ا ل ذذذايا لذذذذ  يموالذذذا للاعذذمب   يرب ذذذ  راوضيذذذات ل يلذذذ ت عذذذو   
رألما ا ل ر سمب راشوو  لمسصذاعمب مذا لريذ  ع   لرياذوا  لريذ م    ذماري   ذ ل  مشذا رلت مذا 
 يموذذات لرشذذوو  لمسصذذاعمب لرذذن عيذذ ت  ص ذذورت سذذابعمب صا شذذاريا ل سا عذذمب را  رذذمب  صاسذذي تا ل ذذولرا 

   ل نذذذا   أتذذذارت جلرذذذمب لرر ذذذا   اذذذا لريمععذذذا لرور ذذذ   لذذذول ج مماتاذذذمب  ذذذا ا يذذذا  (153)لرطبعوعذذذمب
  (154)رإل الر ل بو   لري ينج لروا ج

 ألذذار ل رذذ ر لخلذذا  ل وذذا صارشذذذوو  لمسصذذاعمب  ى أري لروضيذذات ل يلذذ ت عذذ  ذ   ذذذتري  -63
   ال ذذذ  أ ذذذف يرب ذذذ  راملذذذا ذ لضحتاايذذذمب أري (155)لمسمذذذذ ل يلذذذ ت صشذذذ ري  رذذذون لرشذذذوو  لمسصذذذاعمب
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م ل عذذمب  مب اللت لر ذذامب ا  ذذو  ل  ذذتري ع ّسذذ  أ  عوعذذ  ع سذذ  مبذذااا لر رذذف  ل واهذذ لت  لمس  مذذ
  (156)ا الر  ابعومب  رون لرشوو  لمسصاعمب  ااصا لرساطمب لضحتاايمب  اا    سول 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -كاف 
أ  صذذذذت جلرذذذذمب مراه ذذذذمب لريوذذذذايب  ذذذذا لارنذذذذا  ملل  لرا ذذذذو  ا صوذذذذض لوذذذذاضت  ى   ذذذذايف  -64

سذذ  لرا ذذو   ل نذذا  يا رذذ ى  صذذوبذ ا م ل ذذا ل ي ذذامل ل ي ذذامل  رالمذذ  ير ذذ  صا ي ذذامل مايم
 أ صذذت لرا رذذمب ل ورعذذمب  رذذون ل  سذذاري يف ل وذذمب لرسعاسذذات لرذذن عر ذذ    (157)لذذبعنمب صارسذذ وري

  يت م و عمب لمسمذ ل يلذ ت لرسذامعمب   (158)صاض ي امل ل رالم   ص  عج صوض  اات ل نا  يا
ل ي ذذذامل مايمسذذذ   أمذذذور  مرنذذذا  ذذذ يف لرا ذذذو   ى رشذذ  ري لرت اذذذ  لروضيذذذات ل يلذذذ ت  اذذذا مجاذذذمب

  (159)لرا و   ض  متال أين 
 أ صت ل ر رت لخلاصمب ل ورعمب يفس رمب لرورخ    ل  أت يفواجلذمب لمسسذبا  لجلاريذمب ضرع ذا   -65

  (160)  ا لررسا  ل نا  لت ا لرس وري  م ل ا لض ي امل
لرذذا  ‘ ا ما ذذات لرول ذذ يا لمسا ذذاا ر ذذا  لربذذت ‘  ر بذذت جلرذذمب  رذذون لرط ذذج صرب ذذامج -66

يُيذذذذذعح رألا ذذذذذاا  ذذذذذ  ل  ذذذذذلوص  صذذذذذا ينذ لو ذذذذذوا  اذذذذذا ع ذذذذذ يح م لذذذذذت رابرذذذذذا  ا لروضيذذذذذات 
 أ صت جلرذمب  رذون لرط ذج لر  رذمب لرطذ ف ا مجاذمب مذا أ صذينا صذف صوذ يف   ذاات أ    (161)ل يل ت

ضينيعذذذار  ضع العذذذمب ع  عذذذج لمسا ذذذاا ل نذذذا  يا لمس ا ذذذب  ذذذلايا  ذذذ ل ذ مشذذذمورمب صذذذاررب عو وا ل
 رذذون لرط ذذج صشذذ ري صعذذا لمسا ذذاا  لسذذي تا لمسا ذذاا ا لرب ذذا   ا ل ذذولا ل صا عذذمب  صيا يذذ هذ 
جبمعا لخل مات لر   ريمب ريوا عنذ  عوع  م ل ا مسيرج  ا لمسا اا روج ا ذج   ذ  م ذلو  

رذذون لرط ذذذج  أ صذذت جلرذذمب    (162)صا يذذف  حمذذايف  مويمذذ   ياذذذف ا مجعذذا   ذذ ل لت حمومذذمب لب ذذذ ت
أي ذذاأل لروضيذذات ل يلذذ ت ص ذذماري أري ع  ذذا عشذذ يوات  مذذج لمسا ذذاا حت يذذ لأل  اذذا لر  ايذذا لمس ا ذذب 
لرُر ذذ   ذذ  ل  ذذذلوص  صذذا ينذ لرذذايا  ذذذ ى    ذذارهذ  ى لرباذذ  أ   صذذذاول  رعذذف مس ذذ لض عباذذذح 

   يذذذت م و ذذذعمب لمسمذذذذ ل يلذذذ ت لرسذذذامعمب رشذذذ  ري لرت اذذذ   (163)ار ذذذمب لضسذذذي تا لضلي ذذذاا 
لروضيات ل يل ت  اا مجامب أمور مرنا لضميرا   ا لرا و   ى ل ي امل لمسا اا مس  لض را نذذ 

  (164) حتس     ل لت ل  اات  ى لرواا ر ماري  والذ صط يرمب  مرمب حت د بذ   لمينذ
 أ  صذذت جلرذذمب لرر ذذا   اذذا لريمععذذا لرور ذذ    ذذا لارنذذا  ملل  مليذذاات لرا ذذو   ى لريرمذذعط  -67

   ريل يذذ    ذذا لرا ذذو      ذذاال لذذول   لب ذذ ت   ا ذذت لروضيذذات ل يلذذ ت  ى لدذذاال  ذذ ت لرور ذذ
  (165)ع لص  مرنا  ماري  موا عمب لو وا  اا متيعج لا و  ا مجعا ل سا ج ل يوارمب صاب  ت

 ألار ل ر ر لخلا  ل وا  اضت ل   ليف ينارج لرر ا  أ  ص   ل لت مو ات أ  عوس األ  -68
 رالوومذذمب لريرذذ يف للذذ مل ا عيبذذا  ذذاضت   ذذات للي ذذايا ل نذذا  يا رورذذف ألذذار  ى أ ذذف يرب ذذ  ى 

   (166)أي األ  ماري ل سا رمب
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 المسائل البيئية -الم 
أ  صذذذت جلرذذذمب لرر ذذذا   اذذذا لريمععذذذا لرور ذذذ    ذذذا لارنذذذا مسري لمس ذذذ لا لرذذذايا يريمذذذوري  ى  -69

ض يالرذذوري ييو  ذذوري ر تذذار لر ذذلعمب لرسذذابعمب لررامجذذمب لمسلاعذذات لرو لعذذمب  ل ترعذذمب  لرشذذوو  لمسصذذاعمب 
 ذذا لرياذذوا لرذذا  عسذذببف لر ذذرا ات لضسذذيذ ل عمب  لريلوياعذذمب   ا ذذت لرا رذذمب لروضيذذات ل يلذذ ت 
 ى  ذذذماري مجاذذذمب أمذذذور مرنذذذا    ذذذاال لريشذذذ يوات لضحتاايذذذمب لرذذذن حت ذذذ  لرياويذذذت لربعاذذذ   عطنذذذ  أيذذذمب 

 ا ذذت جلرذذمب لرر ذذا   اذذا لريمععذذا لرور ذذ     (167)  ايذذات مشذذومب  سذذاممب ميبرعذذمب ص ذذورت  ا اذذمب
أي ذذاأل لروضيذذات ل يلذذ ت  ى مرذذا أ شذذطمب لرشذذ  ات  ذذرب لروارعذذمب ل سذذ امب ا لر  رذذمب لرذذن  وذذا أري 

  (168)حُت ا  تارلأل سابعمب  اا لريميا  رون ل  ساري ل و ورمب راسواري للاع  ا صا لري أين ى
ل  عبذذمب ا  ذذاا  رذذذون ل  سذذاري  اذذا  الرت ل ذذذولا  أ صذذا ل رذذ ر لخلذذا  ل وذذذا صا تذذار  -70

 لرر ايذذات لخلطذذ ت  لرذذيذا  مرنذذا صط يرذذمب سذذاعممب صعاعذذاأل لروضيذذات ل يلذذ ت يفولصذذامب مسذذا  ت  ذذار 
    ذذماري لوذذا ا لو ذذوا  اذذا ُسذذذُبج (169) ايذذمب لربعاذذمب   وذذج ل وللذذا لخلطذذذ ت  مرذذمب مارلذذاا ا

 ل رباذمب   ذذ  الرذذ  مذذا   ذا ل طاربذذات ل ا ذذعمب ل ي ذاف  وارذذمب مذذا ينذتا عرذذ مي عوذذويض مراسذذب
  (170)ألواا لجلرب

 حقوق اإلنسان ومكااحة اإلرهاب -مي  
ل يمياذذمب ا لض يعذذاضت  أ  صذذت لرا رذذمب ل ورعذذمب  رذذون ل  سذذاري  ذذا لارنذذا  ملل  ل مارسذذمب -71

ار    ملل  ل سين  مب ا  اار  ماعات موا لمب ل رها  ينارج ل لاعذ صاسذيذ ليف اذا  لت صذت اعذ
  يذت لرا رذمب لروضيذات ل يلذ ت  اذا   (171)  يف ل سا رمب  ا لخلسا   لربشذ يمب لررامجذمب  ذا الرذ 

لروشخ  ا ل واي  ل ويم ت ا  ارلت لرطا  لت صت اعار يفا يشمج لمسساس لررذا و  ب مذات 
لت صذذت اعذذار  حمذذ ات   لدذذاال مجعذذا لريذذ لص  ل مورذذمب ومايذذمب ل ذذ  ع  ا ه مذذات حمذذ ات صارطذذا   

 عيبذذذا لخلسذذذا   ل   عذذذمب  عرععمنذذذا  لدذذذاال مجعذذذا لريذذذ لص  لريلواعذذذمب لر ذذذ  ريمب ري رذذذب  لذذذو  عاذذذ  
لخلسذذا     عذذو   سذذبعج ل ي ذذاف  وذذاا را ذذلايا أ  ُأسذذ هذ يفذذا يشذذمج لريوذذويض لروذذاا ا  ذذاا 

  (172)   ا ل يناط  
 رهاصعذذمبف  فأ شذذطمب ببل رذذا صسذذ  أ صذذت جلرذذمب  رذذون لرط ذذج ص رسذذا     ذذا  عرذذ ي   مذذا -72

 عا ذذمب لرر ذذ  صشذذوج  أذذات ا اابذذات لرا ذذو  لرذذن يرذذ منا لمسا ذذاا ل رذذ  ري سذذاصراأل أ   عا ذذمب 
  (173)صاومايمب ل و ورمب رت ا  مشانذ
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Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on 

the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 

United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 

on the United States of America from the previous cycle (A/HRC/WG.6/9/USA/2). 
2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination; 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR; 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty; 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women; 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment; 

OP-CAT Optional Protocol to CAT; 

CRC Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict; 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography; 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure; 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families; 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance. 
3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, 

art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. 

Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; 

OPICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, 

art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: 

ICPPED, art. 30. 
4 Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional 

instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by the United States of 

America before the Human Rights Council, as contained in the note verbale dated 22 April 2009 sent 

by the Permanent Mission of the United States of America to the United Nations addressed to the 

President of the General Assembly (A/63/831).  
5 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 

in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 

Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 

Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 

relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol 

Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 

International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 

12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 

(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 

Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, 

see International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL. 

http://treaties.un.org/
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7 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 

to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
8 International Labour Organization Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of Forced 

Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to Organise 

Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1948 (No. 98); 

Equal Remuneration Convention,1951 (No. 100); Discrimination (Employment and Occupation) 

Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention,1973 (No. 138) ; Worst Forms of Child 

Labour Convention, 1999 (No. 182). 
9 International Labour Organization Indigenous and Tribal Peoples, 1989 (No. 169) and Domestic 

Workers Convention, 2011 (No. 189).  
10 A/HRC/16/57/Add.5, para. 105 (a). 
11 A/HRC/18/33/Add.4, para. 92 (a). 
12 CRC/C/OPSC/USA/CO/2, para. 52. See also CRC/C/OPAC/USA/CO/2, para. 42, and 

CCPR/C/USA/CO/4, para. 4. 
13 CAT/C/USA/CO/3-5, para. 11. 
14 CERD/C/USA/CO/7-9, para. 29. 
15 CERD/C/USA/CO/7-9, para. 29. 
16  CCPR/C/USA/CO/4, para. 4. 
17 Ibid., para. 8. 
18 A/HRC/26/25/Add.4, para. 102 (g). 
19 CERD/C/USA/CO/7-9, para. 18. See also CRC/C/OPSC/USA/CO/2, paras. 25–26. 
20 CRC/C/OPAC/USA/CO/2, para. 30.  
21 UNESCO submission for the UPR of the United States of America, para 52 (1). 
22 UNHCR submission for the UPR of the United States of America, p. 14. 
23 UNESCO submission for the UPR of the United States of America, para 52 (2). 
24 CCPR/C/USA/CO/4, para. 4 (d). 
25 CERD/C/USA/CO/7-9, para. 6.  
26 Ibid., para. 25.  
27 CRC/C/OPSC/USA/CO/2, paras. 13–14. See also CRC/C/OPSC/USA/CO/2, paras. 15–16. 
28 CRC/C/OPSC/USA/CO/2, para. 12. 
29 The following abbreviations are used in UPR documents: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination; 

HR Committee Human Rights Committee; 

CAT Committee against Torture; 

CRC Committee on the Rights of the Child. 
30 CERD/C/USA/CO/7-9, para. 33. 
31 CCPR/C/USA/CO/4, para. 27. 
32 CAT/C/USA/CO/3-5, para. 33. 
33 For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx. 
34 A/HRC/20/22/Add.3. 
35 A/HRC/20/14/Add.2. 
36 “Statement of the United Nations Special Rapporteur on torture at the Expert Meeting on the situation 

of detainees held at the U.S. Naval Base at Guantanamo Bay”, 3 October 2013, available from 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13859&LangID=E. 
37 OHCHR Annual report 2013, pp. 131,135 and 136. 
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