
GE.20-17111 (A) 

 جملس حقوق اإلنسان
  واألربعونالدورة السادسة 

  2021 آذار/مارس 19 -شباط/فرباير  22
  من جدول األعمال 6 البند

  لدوري الشاملاالستعراض ا

 *دوري الشاملاملعين ابالستعراض التقرير الفريق العامل   
  الوالايت املتحدة األمريكية  

  

__________ 

 يعمم املرفق دون حترير رمسي وابللغة اليت ّقّدم هبا فقط. *

'1'  

 A/HRC/46/15 األمم املتحدة 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

15 December 2020 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/46/15 

GE.20-17111 2 

 مقدمة  
ن تتتتتتتتتتتتر وفقاح لقرار  ل   ق   عقد الفريق العامل املعين ابالستتتتتتتتتتتتتعراا الدور  ال تتتتتتتتتتتتامل  امل -1

وأُجرى   .2020  ت تتتتتترين ال اب/ن فمرب  13  إىل 2    دورته الستتتتتتادستتتتتتة وال من    الف ة من5/1  اإلنستتتتتتان
ت تتتتتتتتتتتتتترين  9  ايت املتحدة األمريكية   اجللستتتتتتتتتتتتتتة ال انية ع تتتتتتتتتتتتتترة املعق دة  ا املتعلق ابل الاالستتتتتتتتتتتتتتتعرا
مكتب   دة لدىوترأس وفد ال الايت املتحدة األمريكية املم ل الدائم لل الايت املتح  .2020  ال اب/ن فمرب

كتب الدميقراطية مب زير  المستتتتتتتاعد و أندرو برميربغ      األمم املتحدة وغريه من املنظمات الدولية   جنيف
 ملستت تار القان ب ابلنيابةواروبرت ديست و      وزارة خارجية ال الايت املتحدة     و ق   اإلنستان والعمل

التقرير املتعلق ابل الايت  اعتمتتد الفريق العتتامتتلو  .متتاريتتي ستتتتتتتتتتتتتت ين     وزارة ختتارجيتتة ال الايت املتحتتدة
 .2020 رين ال اب/ن فمرب ت 13   جلسته السابعة ع رة املعق دة  املتحدة 

  اختتتتار  ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان  م عتتتة املقررين التتتتاليتتة 2020 كتتتان ن ال تتتاب/ينتتتاير  14  و  -2
 .: أملانيا وابكستان وجزر البهامال الايت املتحدةاملتعلق ابستعراا االيسري )اجملم عة ال منية( لت

من مرفق قرار  5 والفقرة  5/1 انمن مرفق قرار  ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15 ووفقتتتتتتاح للفقرة -3
 ملتحدة:ل الايت ااملتعلق ابالستعراا لغرا ا  صدرت ال اثئق التالية 16/21 اجملل 

 ؛(A/HRC/WG.6/36/USA/1) (أ)15 م وفقاح للفقرةقدّ متقرير وطين/عرا خطي  )أ( 
)املف ضتتتتية الستتتتامية( حلق   اإلنستتتتان  الستتتتامية  أعدته مف ضتتتتية األمم املتحدة  جتميع   )ب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/36/USA/2) (ب)15 وفقاح للفقرة
 .(A/HRC/WG.6/36/USA/3) (ج)15 وفقاح للفقرةالسامية م جز أعدته املف ضية  )ج( 

  ايت املتحدة عن طريق اجملم عة ال منية قائمة أستتتتتتتتتتتللة أعداا ستتتتتتتتتتتلفاح أملانيا وأ يلت إىل ال ال -4
م عة األصتتتتتدقان املعنية ابستتتتتم  وكندا      والصتتتتت    جيكاوبل   والربتغال   اإلستتتتتممية( -  وإيران )مجه رية

ه رية العربية ابآلليات ال طنية للتنفيذ واإلبمغ واملتابعة  وأوروغ ا   وصتربيا  وستل فينيا  والست يد  واجلم
عل  امل قع ال تبكي متا ة  وهذه األستللة    الست رية  واململكة املتحدة لربيطانيا العظم  وأيرلندا ال تمالية.

 .املتعراا الدور  ال لمس

 عملية االستعراضمداوالت موجز  -أوالا  
 االستعراضموضوع عرض الدولة  -ألف 

عل  اعتزاز ال الايت املتحتتدة ابلتتتركيتتد املم تتل التتدائم لل الايت املتحتتدة األمريكيتتة استتتتتتتتتتتتتتتهتتل  -5
ما املية فيعلايت ااحلر   عنبق ة  تدافع ال الايت املتحدة  ال إن  قو    ق   اإلنستتتتتتتتتتتان.  يدانبستتتتتتتتتتتجلها   م

اد   التجمع  ق   األفر عن  الصتتتحافة  و لعامل     ال  لالدين أو املعتقد والتعبري  مبا   ذلي    خيص
    أطلقتأضتتتتتتتتتتتتتا  أن ال الايت املتحدة  و   . ك متهممن    االنتصتتتتتتتتتتتتتا  من املظامالتماس  الستتتتتتتتتتتتتلمي و 

  تعزيز  رية الدين أخرى  دولة    25  ضتتتتتتتتتتمت إىلالتحالف الدويل حلرية الدين أو املعتقد  وان  2020 عام
لت قيع عل  إعمن جنيف لبلدا    32  إىل  أيضاح املتحدة  نضمت ال الايت  وا    مجيع أحنان العام.  أو املعتقد

عن احلياة ومحاية ود  ذالصتتتتتتتتتتتحة املرأة وتعزيز األستتتتتتتتتتترة  وه  إعمن يدعم النه ا بلت افق اآلران ب تتتتتتتتتتترن  
 .األسرة
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وزارة خارجية ال الايت    إلنستتتتتتتتتتان والعمل  اطية و ق   اكتب الدميقر مب زير  الوقال مستتتتتتتتتتاعد  -6
ال طنية طد املصتا   ت   لستياستة ارارجية لل الايت املتحدةلأول ية  ّ ل  مياملتحدة  إن تعزيز  ق   اإلنستان  

بل إبجياد ستتتتتت   راستتتتتت اح   التزاماح أيضتتتتتتاح  ة  أن ال الايت املتحدة ملتزموأضتتتتتتا     لتعزيز االستتتتتتتقرار والدميقراطية.
ال فاة اندلعت عقب  ت املظاهرات اليت  ابنوقد أ  .أراضتتتتتيهالظلم    التعّرا لدعانات  الة   ديانتصتتتتتا   

 األصتتتيل   رفع أصتتت اام  فردايح  قهم  املرستتتاوية جل رج فل يد للعام أن م اطين ال الايت املتحدة يدرك ن  
 .اجلة مظاملهمطالبة  ك متهم مبعمل  ومجاعياح 

ربعة من ألوالية مينيستتتت ه وجهت    ايت املتحدة أن  ك مة زارة العدل   ال اللوأضتتتتا    ل   -7
ال تتترطة     أفرادو     أن الغالبية العظم  من    الستتتيد فل يد.ب تتترن وفاة  ااامات ق ية  ال تتترطة    أفراد

إىل مستتتتتتتتتت ى ال يرق ن    أفراد ال تتتتتتتتترطةبعض  فإن     استتتتتتتتتتقامةب تتتتتتتتتجاعة و عملها  تؤد   ال الايت املتحدة  
ال قة   نظام العدالة اجلنائية   إىل فقدان  ال ستتتيما    تمع الستتت دو    راداألفبعض  يدفع  مستتتؤولياام   ا 

 ستتبل انتصتتا مع ذلي عل   نص  ت ال الايت والقان ن االحتاد    ان  قأوضتتأ أن  و     ال الايت املتحدة.
و  الف ة ما ب    .ال تتتترطة أو وكاالت إنفاذ القان ن األخرىأفراد  ب  جان   االت ستتتت ن الستتتتل   من  

إدارات ال تتترطة اليت رمبا حبق    مدنياح   حتقيقاح   70    فتحت وزارة العدل2020  وكان ن ال اب/يناير   1994  امع
  فرط للق ة   م ل االستتتتتتتتتت دام املمن  ق قهم  إىل  رمان األشتتتتتتتتت ا أفضتتتتتتتتت   بستتتتتتتتتل    أتت  تك ن قد 

  2020   زيران/ي نيه  16  و   األشتتتتتتتتتت ا  عل  حن  غري ستتتتتتتتتتليم.ووقف    المئقوعمليات التفتيش غري  
رّطي  معن انح ”وّقع الرئي  دوانلد ج. ترامب أمراح تنفيذايح   يرمي   “آمنةآمن من أجل  تمعات  عمل شتتتتتتتتتتتتتتُ

 ليها. واحلفز عابلغة األمهية ة رطي  إصم ات شُ وضع إىل 
ق ان    ال الايت املتحتتدة ومعظم ال الايت احلك متة االحتتاديتة لتدى م تتل إىل أن املوأشتتتتتتتتتتتتتتتار  -8
حيظر القان ن و   العر  والل ن والدين واألصتتتل الق مي.املرتكب بدافع  عنف  هية حتظر الجرائم الكرا تتترن  ب

واإلعتاقتة  جتمتاعين ع االال  ة علقتائمت افع  و بتداملرتكتب العنف  أيضتتتتتتتتتتتتتتاح  االحتتاد  وبعض ق ان  ال الايت  
تعبري  أو ن تتر ال الايت املتحدة ال جتّرم الكمم أو الستتل   الأكد أن  و   وامليل اجلنستتي واي ية اجلنستتانية.
 زمحبتصتتتر   تالستتتلطات  لكن    .مستتتيلة للغاية أو مؤذيةض  البعإن وجدها األفكار أو الدع ة إليها   ىت  

 . ندانات إىل  ارسة العنف نف أو اديد ابلعنف أو  لبغيض إىل متييز أو عتح ل أشكال التعبري اتعندما  

 االستعراضموضوع وردود الدولة جلسة التحاور  -ابء 
وميكن االطمع عل  الت صتتتتيات املقدمة أننان   .جلستتتتة التحاورخمل  ببياانت    وفداح   116  أدىل -9

 .التقرير  الفرع ال اب من هذا اجللسة 
  أرمينيا و واألردن      األرجنت   و أذربيجتان  و إني بيتا  و االحتتاد الروستتتتتتتتتتتتتتيوأديل ببيتاانت كتل من   -10
  أوغندا   و أنغ الو وأملانيا  وإندونيستتتيا      ألبانياو ور   وإك اد   أفغانستتتتانو وإستتترائيل      أستتت اليا  و إستتتبانياو 
  ابكستتتتتتتتتتتتتتتتان   و ابراغ ا و نتدا  وآيستتتتتتتتتتتتتتلنتدا  وإيطتاليتا   اإلستتتتتتتتتتتتتتمميتة(  وأيرل  -وإيران )مجه ريتة     أوكرانيتاو 
  بيمروس   و بريو  و ب لندا  و فاس ب ركينا    و ب تس اانو    بلغارايو وبلجيكا      الربتغال  و الربازيل  و البحرينو 
جزر   و اجلزائر  و اجلبل األستت د  و لي تتيت -تيم ر    و ت غ ت تتيكيا  و   و ترينيداد وت ابغ و وتركيا      هيلندو 

  مجه رية ك راي ال تعبية الدميقراطية و    مجه رية ك راي  و اجلمه رية العربية الست رية  و جزر مارشتالو    البهاما
وزامبيا     رومانيا  و رواندار   و والدامنوج رجيا      جن ب الستتتتتتتتتتتت دان  و جن ب أفريقيا  و مجه رية م لدوفاو 
  الستتتتتت يد   و الستتتتتت دان  و الالستتتتتتنغو    ستتتتتتنغاف رة  و ستتتتتتل فينيا  و ستتتتتتل فاكياو والستتتتتتلفادور      ستتتتتتر  النكاو 
 -فنزويم )مجه رية    و الفلب و غاان  وفرنستتتتتتتا   العرا   و و    الصتتتتتتت و والصتتتتتتت مال      شتتتتتتتيلي  و ستتتتتتت يستتتتتتتراو 
 ت كوك اب  و    كندا  و كمب دايو وكرواتيا   ستتتتتتتتتتتتتتان   وكازاخ   قطرو وفنلندا  وفيجي  وقرب       ب ليفارية(ال

انيا  ولي تن تتتاين  وليستت ت   نان  ولكستتمربغ  وليت  وكينيا  والتفيا  ولب   ك ل مبيا  و ك ستتتاريكاو ديف ار   
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اململكة العربية و وملديف      املكستتتتيي  و مقدونيا ال تتتتمالية  و املغربو ومالطة  ومايل  وماليزاي  ومصتتتتر   
  النمستتتتا   و النرويج  و انميبيا  و ميامنارو    ة لربيطانيا العظم  وأيرلندا ال تتتتماليةاملتحد  اململكةو    الستتتتع دية

واليتتتتاابن    ه لنتتتتداو وهتتتاييت  واينتتتتد  وهنتتتتدوراس    ني زيلنتتتتدا  و نيكتتتتاراغ ا  و نيجرياي  و يجرالن  و نيبتتتتالو 
 .(1)عل  اإلن نتمتاح للبياانت الكامل البث ال بكي و والي انن  ودولة فلسط . 

  املستتت تتار القان ب ابلنيابة ب زارة خارجية ال الايت املتحدة أن ال الايت املتحدة طر أوضتتأ  و  -11
أستتتتباب وأضتتتتا  أن      العديد من معاهدات  ق   اإلنستتتتان وأخا هخذ هذه االلتزامات  دية ابلغة.

 ل   ميلتيللتدستتتتتتتتتتتتتتت ر    فقتاح ف  أخرى.إىل معتاهتدة من  ختتلف عتدم التصتتتتتتتتتتتتتتتديق عل  مجيع املعتاهتدات 
ت  ي تصتتتت ب  ذا التصتتتتديقه  وإقرار اتالتصتتتتديق عل  املعاهدب تتتترن  ال تتتتي د و ده ستتتتلطة إستتتتدان امل تتتت رة 

تزيد اتفاقية  ق   األشتتتتتتتت ا  ذو  اإلعاقة   كحالة  و  ك ري من احلاالت     نل ي أعضتتتتتتتتائه.من  إجيايب  
وأكتتد أن  التتدوليتتة. املعتتاهتتداتاحلمتتايتتة اليت ترد   عل   ىت ق ة ل الايت املتحتتدة   ااحلمتتايتتة ا ليتتة 

إلستتتتتتتتتتتتتتهتامات اب  تر بو  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان  ان  ميتدابلتنفيتذ الفعتال اللتزامااا    ملتزمة  ال الايت املتحتدة  
 .ب رن كيفية حتسينهااملت اصلة 

ال وق  ال الية لتعزيز  ق   اإلنستتتتان.صتتتتعيد  النائب العام ل الية ي ه اجله د املبذولة عل   أبرز  و  -12
الكراهية  و ق   الستكان األصتلي  وجرائموعمل ال ترطة    ب ترن العدالة العنصتريةتقدماح  حترز   الية  الإن  

أفراد   ادث استتتتتتت دام    ومنع   اجهةأيضتتتتتتاح ململم ستتتتتتة  خط ات  واختذت ال الية    واالجتار ابألشتتتتتت ا .
من امل ظف   4  000  ال اليتة متا يقرب من ك متة  درّبتت  ل  ستتتتتتتتتتتتتتبيتل امل تال  . وعاملفرط للق ةال تتتتتتتتتتتتتترطتة  
أيضتتتتتتتاح  الية  التعطي  و   ف اضتتتتتتتي.اال اقع  للتفاعلي  ابستتتتتتتت دام نظام  ادي    التابع  لل الية واالحتا لي  و 

محاية الضحااي من أجل زايدة  تعديل الق ان   عن طريق  مبا   ذلي     أول ية ملكافحة االجتار ابألش ا 
فر  ويتتتتدهم بز تمن خمل النتتتتاج  متك  و    التعتتتتا و  الم قتتتتة لرعتتتتايتتتتةا ختتتتدمتتتتاتوالنتتتتاج   وت فري 

 .والعمل التعليم
 دورالن ال زارة هخذ عل  حممل اجلد أ زارة األمن الداخلي   ال الايت املتحدة  ل    لوأوضأ   -13

محتايتة  ق   امل اطن  وغري امل اطن    من أجتل ضتتتتتتتتتتتتتتمتان التنفيتذ الستتتتتتتتتتتتتتليم لق ان  ايجرة لا املن ط هبت 
جلميع تدامة  ستتتتت م  وأآمنة  أو  عادلة  ليستتتتتت  غري القان نية  اجلماعية  ايجرة أضتتتتتا  أن  و   ال الايت املتحدة.

    املعنية    طرا األ
ُ
  الستن ات األخرية أزمة قد ن ترت  و   ست ان.عل   د لة وبلدان املقصتد  رست  البلدان امل

 الزايدة ايائلة   عدد املهاجرين.بستتتتتتتتتتتبب  إنستتتتتتتتتتتانية وأمنية عل  ط ل احلدود اجلن بية لل الايت املتحدة  
غري املقصتتتتتتتتتتتتتت دة قتب لبلتد  ومعتاجلتة الع ال  ام احلتدودظت نال تامستة لتعزيز  رامتب إجرانات اختتذت إدارة تو 

ال الايت أضتا  أن  و   اإلقليمية.ال ت اغل  للق ان  واأل كام القضتائية  والعمل مع البلدان اجملاورة ب ترن  
عض تلي وأبرمت مع ب    القان نيةايجرة غري لكبأ  غري مستتتتتب   مع عدة بلدان    تعاوانح ضتتتتتمنت  املتحدة  
املستؤولة عن االجتار ابلب تر وتفكيي العصتاابت  تعطيل  لمن أجل التعاون    يةنية  دودمأان ترتيبات  البلد

 اللج نطلبات  ل  الط يلة  القائمةُأضتتتتتتتتتتتيفت إىل  طلبات اللج ن اجلديدة  أوضتتتتتتتتتتتأ أن  و   .واريب امل درات
من وزارة األلكن طلتتتب.  ملي ن 1,1اآلن عل  يزيتتتد  م عهتتتا وأن   بعتتتد فيهتتتا اليت م يبتتتت امل اكمتتتة

ال كتالتة   ت ىلتو   .احلتاالتأقصتتتتتتتتتتتتتت  قتدر من هتذه معتاجلتة  من أجتللكفتانة ازايدة  خلي اختتذت تتدابري لالتدا
مجيع األفراد الذين يصتتتتل ن إىل مرافق اال تجاز التابعة يا ايجرة واجلمار  إخضتتتتاع  إبنفاذ ق ان   املعنية  

كجزن   للمصتتتتتتتاب  ابلفريوس  ذلي  بعد  ر العمجف  ت( و 19-ك روان )ك فيدلك تتتتتتتف عن فريوس  الختبار ا
 .املعتادة ا االستيعابيةمن إجراناا

__________ 

   .http://webtv.un.org/searchانظر  (1)

http://webtv.un.org/search
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إىل أن الرئي  ترامب أن تتتر    زارة اإلستتتكان والتنمية احلضتتترية   ال الايت املتحدةل  ل  وأشتتتار   -14
من   ستتتتت ر امليزالة احل اجز التنظيمية أمام اإلستتتتتكان  إباملعين   ل  البيت األبيض    2019 زيران/ي نيه     

لنم  االقتصتتتتاد  اتعزيز  مستتتتع  ل     نازل أبستتتتعار معق لةاملاليت تع ا بنان  العقبات  القضتتتتان عل   أجل  
  أصدر 2020  و  ت رين األول/أكت بر  من م اطين ال الايت املتحدة.عدد أكرب   را  اقتصاد  لايلة  و 

ركز عل  األستتتتتباب اجلذرية تة  مستتتتتتكمل  اجملل  امل تتتتت   ب  ال كاالت املعين ابلت تتتتترد خطة استتتتت اتيجية
 ووضتتتتتع  د له.منع الت تتتتترد  من أجل  آلاثر الصتتتتتدمات  املستتتتتتجيبة  لرعاية  لت فري اأول ية  تعطي  و   للت تتتتترد

جترمي األشتتتتتتتتتت ا  الذين نهج    خطته االستتتتتتتتتت اتيجية اجلديدة عل  تعزيز بدائل لأيضتتتتتتتتتتاح  عمل اجملل   و 
فاذ القان ن ومنظمات خدمة امل تتتتردين  نإأجهزة    من خمل إقامة شتتتتراكات أفضتتتتل ب    يعان ن الت تتتترد

وستتتتع  اجملل  إىل احلد من الع دة إىل اإلجرام   ة.النفستتتتياالجتماعي والصتتتتحة  وزايدة قدرة برامج العمل  
بمي  دوالر   6,6  رس أك ر منرصتتتتتتتتتتتتتتد الك ج  2020  و  عتام  لت تتتتتتتتتتتتتترد.االتذين يعتان ن  ب  األفراد  فيمتا  

 .اعدة امل ردينلربامج مس
بتحس  ملتزمة  ال الايت املتحدة إن احلك مة   زارة الصحة واردمات اإلنسانية    لوقال   ل   -15

رطر غالباح  عل  األقليات الستتتتتتتكانية اليت تتعرا    (19-ك فيدك روان )آلاثر اليت حيدنها فريوس  لفهمها  
 تعمالستت استت ن  مبنع  االت االنتحار ومكافحة    أيضتتاح احلك مة  تلتزم  و   .مبعدالت أكرب  اإلصتتابة ابلفريوس

 286  منحاح ستتتتتتن ية قيمتها  وتقدم وزارة الصتتتتتتحة واردمات اإلنستتتتتتانية.  وتعاطي هذه امل اداد األفي نية    ملا
 وخدمااا  ة م عة واستتتتعة من أستتتتاليب تنظيم األستتتتر ت فر  العامة واراصتتتتة اليت  للمنظمات  ملي ن دوالر  
 2018    عامصادر  ت ريع   ذلي  وّسععموة عل   و   الدخل.من فضة  إىل األسر  ساساأل   وت جهها  

جلتان استتتتتتتتتتتتتتتعراا إىل دعم بتقتدمي الت مبتا   ذلتي عن طريق اإلذن    ألم متة املترم نتةال زارة لنطتا  مبتادرة 
السياسة عل  صعيد  ياة  محاية احلمبادرة  ركز  تو   القبلية.واجملتمعات  ال الايت  عل  صعيد  وفيات األمهات  

املتعددة األوستتتتتتتتتتتتاط  خطاب ال الايت املتحدة    عل      2019  أاير/ماي املطّبقة منذ  ة العاملية   يالصتتتتتتتتتتتتح
األستتترة    مجيع املرا ل  وتعزيز    يةياة اإلنستتتاناحلواحلفاظ عل      ملرأةاصتتتحة  حتستتت  الرامي إىل  األطرا   

 .السياسة العامليةمداوالت لة   ومحاية سيادة كل دو   كرساس أل   تمع صحي
ال الايت املتحدة تؤديه  ملتحدة عل  الدور القياد  الذ   وأكد   ل ل زارة العمل   ال الايت ا -16

التمييز عل  أستتتتتتتتتتتتتتتاس حيظر ال الايت املتحتدة   قتان ن  أضتتتتتتتتتتتتتتتا  أن الو     تعزيز تكتافؤ الفر  للمرأة.
أضتتتتا  و   .املتصتتتتلة هبااحلمل وال الدة واحلاالت الطبية  من قبيل  مل  ع اعل  أستتتتاس    ذلي  اجلن   مبا  

 بضتتتتتتتتتتتتتتمتتان تكتتافؤ فر  العمتتل   مجيع قطتتاعتتات الق ة العتتاملتة.اح همتت التزامتتاح م تلتز ال الايت املتحتتدة أن 
فرصتتتتة ن  ملي    16    التزم من تتتتتل  ال ظائف   أحنان البلد بت فري أك ر منكاأمريعمال  دعم بتعهد  عممح  و 

ومنذ   .جديدةمهارات  اكتستتتتتاب تدرب ورفع مستتتتتت ى املهارات أو  لمن أجل اجديدة للطمب والعمال  
لدى   شتتتتتتت ص بربامج التلمذة الصتتتتتتتناعية املستتتتتتتجلة  800  000  التحق أك ر من2017  اب/ينايركان ن ال 

 .صعيد ال الايتنظريااا عل  لدى وزارة العمل أو 
خطط أ  ال الايت املتحتتتدة  ه لي  لتتتدىإنتتت   ال الايت املتحتتتدة  زارة التتتدفتتتاع ل تتتل   ذكرو  -17
ومنذ   فقط رهن اال تجاز.  شتتتت صتتتتاح   40     ستتتت ىاليت م تعد حت  خليج غ انتاانم    مرافقها  غم   إل
هكيدات   ية نقلكل عملستتتتتتتتتتتتبقت  و   شتتتتتتتتتتتت صتتتتتتتتتتتتاح من غ انتاانم  إىل بلدان أخرى.  68نُقل     2015  عام

 معاملة إنستتتتتتتتانية.بعد نقله  عامل  ال الايت املتحدة من احلك مة املتلقية أبن ا تجز ستتتتتتتتيُ  صتتتتتتتتلت عليها  
  أللة أو العق بة القتاستتتتتتتتتتتتتتيتة أو المإنستتتتتتتتتتتتتتانيتة أو املهينتة  عامامل  2005  لة ا تجزين لعتاموحيظر قان ن معتام

بغض النظر عن    حتت ستتتتتتتتتيطراا املاديةواقع  حدة أو    عهدة  ك مة ال الايت املتم ج د  شتتتتتتتتت ص  ”
هتذا الستتتتتتتتتتتتتتل   م تل  ملنع إجرانات يقظتة  تتبع  ال الايت املتحتدة قتال إن  و   .“جنستتتتتتتتتتتتتتيتته أو مكتان وج ده

 .م روعة أفعال غريأ  ومسانلة مرتكبيه عن 
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من أجل يدة  الدقة ال تتتتتدتراعي  إن الق ات العستتتتتكرية لل الايت املتحدة    قائم  املم لوأضتتتتتا    -18
 جلميع الق ان  ا ليتة والتدوليةطبقتاح  تنفيتذ العمليتات العستتتتتتتتتتتتتتكريتة وعمليتات مكتافحتة اإلرهتاب  ضتتتتتتتتتتتتتتمتان  
إجران عل  اتباعها    الق ات العستتتتتتتكريةدأبت  الستتتتتتتياستتتتتتتة اليت  تكفل  و     وال ستتتتتتتيما قان ن احلرب.املنطبقة

ق ات منستتتتتت بة إىل    م ن قةمعل مات    فر ب تتتتتترخاالقان ن احلرب تت  انتهاكات    ما يُدع  به منفيحتقيقات  
وأكد    الايت املتحدة.ال  إجران حماكمات مب جب قان ن   سب االقتضان    وال روع  ال الايت املتحدة

  امل ج دين ابردمة العاملة  اد العستتتكري   عتقد أن خيار استتتت دام األفر تزال  تال    الق ات العستتتكريةأن  
يقتصتتتتتتتتتتتتتتر و   عل  النح  التذ  حيتدده القتان نيطبق  اح أخري   اح ممذيك ن    نأنفتاذ القتان ن ينبغي  يتعلق إبدور  
 ة.شدو  الظرو  األك ر إحلا اح ل  ع

تته ب الاي يفي  زارة العتدل   ال الايت املتحتدة إن املكتتب االحتتاد  للستتتتتتتتتتتتتتج ن لم تل املوقتال  -19
عل  النح  مؤّمنة  و وإنستانية    رافق  تمعية آمنةمالستجنان   ستج ن و  جز  ويكفل  ستت رية والقان نية  الد

وغري عل  حن  ي تتتتتكل عق بة قاستتتتتية  استتتتتت دام احلب  االنفراد   حيظر  الدستتتتتت ر  أضتتتتتا  أن  و   .الستتتتتليم
صتتتتتتتتتعيد ل   ستتتتتتتتتانة استتتتتتتتتت دام احلب  االنفراد  عإبدعانات  االمتابعة     وزارة العدل  تستتتتتتتتتتمر  و   عادية.

للحد من ملم ستتتتتتة  االحتاد  للستتتتتتج ن تدابري    كتباملويت ذ    ال الايت والصتتتتتتعيد ا لي   أحنان البلد.
أصتتتتتتتتتتتبأ ارط ة األوىل  الذ   قان ن  ن  وأفاد أبوالت فيف من أنرها.    (19-ك فيد)ك روان  ئحة  جاخماطر  

   ال    احتادم إصتتتتتتمح  هركجان     2018  ه الرئي  ترامب   كان ن األول/ديستتتتتتمربوقعّ انفذاح بعد أن  
 . دعق عدةخمل اجلنائية العدالة 

 فر محاية شتتتتتاملة عل  الصتتتتتعيد يالنظام القضتتتتتائي   ال الايت املتحدة    أن  أيضتتتتتاح املم ل  وذكر   -20
ضتتتتتتتتمان عدم تطبيق عق بة اإلعدام بطريقة م جزة أو تعستتتتتتتتفية أو من أجل  االحتاد  وصتتتتتتتتعيد ال الايت  

لمراجعتة لدرجتات  ب عتدة تعقت ة  معق لت ضتتتتتتتتتتتتتتمتاانت إجرائيتة  حيتاط بهتا  ذيت تنف  إنستتتتتتتتتتتتتتتانيتة  وأن المتييزيتة أو 
وت اصتل وزارة العدل اختاذ   فق مع الدستت ر والقان ن االحتاد  وااللتزامات الدولية.يتوعل  حن   القضتائية  
أب  شتكل    االحتاد الصتعيد  بعق بة اإلعدام عل  قرارات املطالبة  تضتمن عدم استتناد  ات كبرية  يا تياط
 . ميالعر  واألصل القمن قبيل إىل ع امل   شكالمن األ

الدعم الذ  ستتبق أن هكيد  املستتت تتار القان ب ابلنيابة ب زارة خارجية ال الايت املتحدة   أعاد  و  -21
ال الايت إن  قال  و   إلعمن األمم املتحدة ب تتتتتتتتترن  ق   ال تتتتتتتتتع ب األصتتتتتتتتتلية.  2010    عامبلده  ه  ابدأ

 ل املع   هبا احتادايح القبائمع    يةم  احلكزة جهاألصعيد  عل   ا السياسية  تعزيز عمقتهمستمرة    املتحدة  
تؤنر عل  واستتتتتتعة النطا  ميكن أن  صتتتتتتياغة أهدا  ستتتتتتياستتتتتتية  عند معها ب تتتتتتكل هاد   وأخا تت تتتتتتاور  

 .األمريكي  األصلي 
ن أب  ذّكر امل تتتتتتتاركو املستتتتتتتت تتتتتتتار القان ب ابلنيابة إىل التعليقات اليت أدلت هبا الدول   تطر   و  -22

قط أخا م تقبل  و    ظام روما األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتي للمحكمة اجلنائية الدوليةدة ليستتتتتتتتتتت طرفا   نال الايت املتح
 .يااألفراد التابع   اليتها القضائية عل  ب

التمييز من  ت ب تتترن و  تتتية ال تتترطة وستتتبل االنتصتتتا   يدبأُ   و  معرا تناول التعليقات اليت -23
وزارة خارجية ال الايت      ل ق   اإلنستتتتتتتان والعملدميقراطية و ب اكتمب زير  الالعنصتتتتتتتر   قال مستتتتتتتاعد 

من مارستتتتتة الضتتتتتغط  ملمتاح لألفراد وأستتتتترهم  إىل حماكم ال الايت وا اكم االحتادية  ال صتتتتت ل  إن  املتحدة   
 . يض نقد  عن األضراراحلص ل عل  تعمؤسسية و تغيريات إجران أجل 

الصتحة اجلنستية واإلجابية  بديت ب ترن  أُ   يقات اليتتناول التعلستيا      أشتار مستاعد ال زير  و  -24
مسرلة تتعلق حبق   اليت تعتربه  ق لة  املرغم رفضها    ال الايت املتحدة     يزال قان نياح  إىل أن اإلجهاا ال

 . ل ديناملوغري  ل دين املمحاية  ياة اجلميع  شدد عل  ضرورة و  دولية.اإلنسان ال
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التزام  دداح وأكد     لدول عل  ت صتتتتتتتيااا البنانةال تتتتتتتكر لاملتحدة    املم ل الدائم لل الايتوقدم   -25
 .اكتماالح احتاد أك ر ابلسعي إىل إقامة ال الايت املتحدة 

 توصياتأو /استنتاجات و -اثنياا  
 مناستتتت وقت ستتتتتنلر الوالايت املتحدة ت التوصتتتتيات التالية  وستتتتتقده ردوداا علي ا ت   -26
 سة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:الساد الدورةعقاد موعد انيتجاوز  ال

 ؛املتبقية )الصومال(النلر ت التصديق على مجيع اتفاقيات حقوق اإلنسان  26-1
على الصتكو  الدولية ت أقرب وقت ممكن  مواصتلة اجل ود اجلارية للتصتديق   26-2

 ؛حلقوق اإلنسان )غاان( املُعّلقةاألساسية 
قوق اإلنستتان ال  يق على الصتتكو  الدولية حلذ اخلطوات الالزمة للتصتتدختاا 26-3

 ؛)ألبانيا(توقيع ا لوالايت املتحدة لسبق 
تصتب  قوق اإلنستان ال     حل  املُعّلقةالتصتديق على مجيع الصتكو  الرسيستية   26-4

 ؛)زامبيا(بعد طرفاا في ا 
لبت رسيستتتية حلقوق اإلنستتتان ال    يت  االتصتتتديق على املعاتدات الدولية ال 26-5
 16و  13و  11و  5التنمية املستتتتتتتتتتدامة    دماا ت حتقيق أتدافبعد  من أجل املضتتتتتتتتت  قُ   في ا

 ؛)ابراغواي(
الوالايت ليستتتت  قوق اإلنستتتان ال   األستتتاستتتية حلعاتدات  املالتصتتتديق على   26-6

 ؛املتحدة طرفاا في ا )دولة فلسطني(
قوق أن تصتتتتتتتتب  طرفاا ت الصتتتتتتتتكو  القانونية الدولية األستتتتتتتتاستتتتتتتتية حلماية ح 26-7

 ؛اإلنسان وتعزيزتا )أذربيجان(
ي التزمتت بتيف ت ذالتصتتتتتتتتتتتديق على مجيع االتفتاقيتات والصتتتتتتتتتتتكو  األ ر  الت  26-8

حىت اآلن   يفو  تفعل   2015و  2010  لعام   نيالستتتتتتتتابق  نيالشتتتتتتتتامل  نيا الدوريي استتتتتتتتتعراضتتتتتتتت 
 ؛)جنوب أفريقيا(

دية اخلاص ابحلقوق االقتصتتتتا  مواصتتتتلة ءجراءات التصتتتتديق على الع د الدوي 26-9
 ؛اتفاقية حقوق الطفل )السلفادور(وعلى   فيةواالجتماعية والثقا

التصتتتتتتتتتتتتديق على الع تد التدوي اخلتاص ابحلقوق االقتصتتتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة  26-10
  واتفاقية حقوق الطفل    القضتتاء على مجيع أاتتكال التمييز ضتتد املرأةوالثقافية  واتفاقية  

 ؛اإلجراءات اخلاصة )ابكستان(آليات عدد من  أيضاا بيف الذي أوصى على النحو 
: الع تد التدوي وقعت تاأن هلتا  ستتتتتتتتتتتبق التصتتتتتتتتتتتديق على املعتاتتدات التتاليتة ال    26-11

واتفتاقيتة   واتفتاقيتة حقوق الطفتل  فيتةحلقوق االقتصتتتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة والثقتااخلتاص اب
 ؛ييز ضد املرأة )الفلبني(القضاء على مجيع أاكال التم

وّقعت ا صتتكو  حقوق اإلنستتان ال     ق على جمموعةعملية التصتتدي  استتتكمال 26-12
واتفاقية    حلقوق االقتصتتتتتتادية واالجتماعية والثقافيةاخلاص ابالع د الدوي     وت   من قبل
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واتفاقية حقوق    واتفاقية حقوق الطفل   أةع أاتتتتتتكال التمييز ضتتتتتتد املر القضتتتتتتاء على مجي
 ؛األاخاص ذوي اإلعاقة )رومانيا(

حلقوق االقتصتتتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة اخلتاص ابالتدوي  التصتتتتتتتتتتتتديق على الع تد 26-13
والثقافية  واتفاقية القضتتاء على مجيع أاتتكال التمييز ضتتد املرأة  واتفاقية حقوق الطفل  

 ؛)أسرتاليا(حقوق األاخاص ذوي اإلعاقة  واتفاقية
التصتتتتتتتتتتتتديق على الع تد التدوي اخلتاص ابحلقوق االقتصتتتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة  26-14

 )بيالروس(؛اقية حقوق الطفل والثقافية  واتف
حلقوق االقتصتتتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة اخلتاص ابالتصتتتتتتتتتتتتديق على الع تد التدوي  26-15

املرأة  واتفتاقيتة حقوق مجيع أاتتتتتتتتتتتكتال التمييز ضتتتتتتتتتتتد والثقتافيتة  واتفتاقيتة القضتتتتتتتتتتتاء على 
 ؛األاخاص ذوي اإلعاقة  واتفاقية حقوق الطفل )فرنسا(

حلقوق االقتصتتتتتتتتتادية اخلاص ابع د الدوي  بكر على الاملالنلر ت التصتتتتتتتتتديق   26-16
واتفاقية    واتفاقية القضتتتتتاء على مجيع أاتتتتتكال التمييز ضتتتتتد املرأة   واالجتماعية والثقافية

 ؛ند(وق الطفل )اهلحق
 جول  تمن قبل  ى بيف  على النحو املوصتتتتتتت    على املعاتدات التالية  التصتتتتتتتديق 26-17

ع أاتتتكال التمييز ضتتتد قضتتتاء على مجي: اتفاقية الاالستتتتعراض الدوري الشتتتامل الستتتابقتني
املرأة  واتفتاقيتة حقوق الطفتل  واتفتاقيتة حقوق األاتتتتتتتتتتتختاص ذوي اإلعتاقتة  وال وتوكول 

حلقوق املتدنيتة والستتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتيتة  وال وتوكول اال تيتاري اخلتاص ابتيتاري للع تد التدوي  اال 
ءنستانية أو الالأو  القاستية  أو العقوبة  وغريه من ضتروب املعاملة    التفاقية مناتضتة التعذي 

 ؛امل ينة )سلوفينيا(
واتفاقية القضتتتاء على مجيع    اتفاقية حقوق الطفلالتصتتتديق على الفور على   26-18
 )االحتاد الروس (؛ واتفاقية حقوق األاخاص ذوي اإلعاقة  اكال التمييز ضد املرأةأ

التصتتتتتتتتتديق على االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنستتتتتتتتتان وا في ا اتفاقية حقوق  26-19
واالتفاقية الدولية حلماية    القضتتتاء على مجيع أاتتتكال التمييز ضتتتد املرأةالطفل  واتفاقية  

 )توغو(؛ مل اجرين وأفراد أسرت حقوق مجيع العمال ا
ألاتتتتتتتتتتتختاص ذوي واتفتاقيتة حقوق ا  التصتتتتتتتتتتتديق على اتفتاقيتة حقوق الطفتل 26-20

 ؛اإلعاقة )أفغانستان( )السودان(
تفاقية القضتتتتتتاء على ى اتفاقية حقوق الطفل  واءحراز تقده ت التصتتتتتتديق عل 26-21

ي التفاقية مناتضتتة التعذي  وغريه مجيع أاتتكال التمييز ضتتد املرأة  وال وتوكول اال تيار 
 الالءنسانية أو امل ينة )ايل (؛من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

اإلنستان وا   التصتديق على املعاتدات الرسيستية حلقوقأجل  تعزيز اجل ود من   26-22
حقوق األاتتتتتخاص مجيع أاتتتتتكال التمييز ضتتتتتد املرأة  واتفاقية    في ا اتفاقية القضتتتتتاء على

 )مج ورية كوراي(؛ ي اإلعاقةذو 
والتصتتتديق على اتفاقية القضتتتاء    جملس حقوق اإلنستتتانمعاودة املشتتتاركة ت  26-23

واتفاقية    ةواتفاقية حقوق األاتتتخاص ذوي اإلعاق   على مجيع أاتتتكال التمييز ضتتتد املرأة
 ؛حقوق الطفل )كندا(
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واتفاقية    ييز ضتد املرأةاتفاقية القضتاء على مجيع أاتكال التمالتصتديق على   26-24
 )كوت ديفوار(؛ حقوق الطفل

التصتتتتتتتتتديق على اتفاقية القضتتتتتتتتتاء على مجيع أاتتتتتتتتتكال التمييز ضتتتتتتتتتد املرأة   26-25
  واتفاقية حقوق الطفل  1949  وال وتوكولني األول والثاين امللحقني ابتفاقيات جنيف لعاه

وغريه من ضتتتتتتروب املعاملة أو العقوبة وال وتوكول اال تياري التفاقية مناتضتتتتتتة التعذي   
األستتتتتتتتاستتتتتتتت  للمحكمة اجلناسية الدولية روما  أو امل ينة  ونلاه  القاستتتتتتتتية أو الالءنستتتتتتتتانية  

 ؛)ق ص(
أاتتتتتتكال  واتفاقية القضتتتتتتاء على مجيع   اتفاقية حقوق الطفلالتصتتتتتتديق على   26-26

 (؛)كواب واتفاقية حقوق األاخاص ذوي اإلعاقة  التمييز ضد املرأة
  اص ذوي اإلعاقةالتعجيتل بعمليتة التصتتتتتتتتتتتديق على اتفتاقيتة حقوق األاتتتتتتتتتتتخت  26-27

 ؛واتفاقية القضاء على مجيع أاكال التمييز ضد املرأة )أوكرانيا(
ذوي واتفتاقيتة حقوق األاتتتتتتتتتتتختاص التصتتتتتتتتتتتديق على اتفتاقيتة حقوق الطفتل   26-28

ملرأة  وال وتوكول اال تياري واتفاقية القضتتتتاء على مجيع أاتتتتكال التمييز ضتتتتد ااإلعاقة   
روب املعاملة أو العقوبة القاستية أو الالءنستانية أو ضت ه من  مناتضتة التعذي  وغري التفاقية  

 امل ينة )تشيكيا(؛
لدولية  روما األساس  للمحكمة اجلناسية انلاه  توقيع اتفاقية حقوق الطفل  و  26-29

حلقوق اخلاص ابة  والع د الدوي  ع أاتتتتتتكال التمييز ضتتتتتتد املرأواتفاقية القضتتتتتتاء على مجي
 ؛)ءسبانيا(   والتصديق علي ااالقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اتفاقية القضتاء على مجيع أاتكال التمييز ضتد املرأةالنلر ت التصتديق على   26-30
 )ءسراسيل(؛

القضتتتتتتتتتاء على مجيع أاتتتتتتتتتكال   ت ممكن على اتفاقيةالتصتتتتتتتتتديق ت أقرب وق 26-31
واتفتاقيتة حقوق األاتتتتتتتتتتتختاص ذوي اإلعتاقتة    واتفتاقيتة حقوق الطفتل   ز ضتتتتتتتتتتتد املرأةالتميي

 ؛)الياابن(
واتفاقية    التصتديق على اتفاقية القضتاء على مجيع أاتكال التمييز ضتد املرأة 26-32

م مة اقيات دولية  واتفاقية حقوق األاتتتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة  ضتتتتتتتتتمن اتف   لحقوق الطف
 ؛كينيا()أ ر  

على نلاه روما األستتتتتتتتاستتتتتتتت     من قبلى بيف  وصتتتتتتتت  على النحو املُ    التصتتتتتتتتديق 26-33
ومواءمتة تشتتتتتتتتتتتريع تا الوطين ابلكتامتل مع مجيع االلتزامتات ال     للمحكمتة اجلنتاسيتة التدوليتة

 ؛)التفيا(يستوجب ا 
لس األمن ضتتتتتتد دونة قواعد الستتتتتتلو  املتعلقة تجراءات جماالنضتتتتتتماه ء  م 26-34

وضتتعت ا جراس  احلرب  ابلصتتيغة ال     وأواجلراس  املرتكبة ضتتد اإلنستتانية    اإلابدة اجلماعية
 )ليختنشتاين(؛ االتساق والشفافيةو جمموعة املتُس اء لة 

ال وتوكول اال تياري التفاقية مناتضتتتتتتتتة التعذي  وغريه من التصتتتتتتتتديق على   26-35
 ؛(ليختنشتاين)و الالءنسانية أو امل ينة ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أ
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واتفاقية    املرأةاتفاقية القضتاء على مجيع أاتكال التمييز ضتد  التصتديق على   26-36
 )ليتوانيا(؛ حقوق األاخاص ذوي اإلعاقة

اتفاقية القضتتتتتتاء على مجيع أاتتتتتتكال التمييز التعجيل بعملية التصتتتتتتديق على  26-37
 ف(؛لدي)م واتفاقية حقوق الطفل  ضد املرأة

  اتفاقية وحتديداا   النلر ت التصتتديق على معاتدات أستتاستتية حلقوق اإلنستتان 26-38
مجيع أاتتتتتتكال التمييز ضتتتتتتد املرأة  واتفاقية حقوق الطفل  واتفاقية حقوق   القضتتتتتتاء على

حلقوق االقتصتتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة اخلتاص اباألاتتتتتتتتتتتختاص ذوي اإلعتاقتة  والع تد التدوي  
 ؛والثقافية )ميامنار(

على صتتتتتكو  دولية أستتتتتاستتتتتية حلقوق اإلنستتتتتان وا في ا    التصتتتتتديق  النلر ت 26-39
 )نيبال(؛ واتفاقية حقوق الطفل  أاكال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء على مجيع 

  التصتتديق العاجل على اتفاقية القضتتاء على مجيع أاتتكال التمييز ضتتد املرأة  26-40
 ؛ي اإلعاقة )نيوزيلندا(ص ذو واتفاقية حقوق األاخا  واتفاقية حقوق الطفل

لتصتتتتتتتتديق على الرامية ء  ااالستتتتتتتتتكمال العاجل للعمليات الوطنية  ضتتتتتتتتمان   26-41
 ؛واتفاقية القضاء على مجيع أاكال التمييز ضد املرأة )أوغندا(  اتفاقية حقوق الطفل

واتفاقية القضتتتتتتتاء على مجيع    النلر ت التصتتتتتتتديق على اتفاقية حقوق الطفل 26-42
 ؛(الشمالية )مقدونيا من قبلى بيف وص  النحو املُ  املرأة  علىمييز ضد اكال التأ

اتفاقية القضتتتاء على مجيع أاتتتكال العمل صتتتوب استتتتكمال تصتتتديق ا على  26-43
 )سري النكا(؛ التمييز ضد املرأة

لتصتتتتتتتديق على اتفاقية القضتتتتتتتاء على امن أجل  اختاذ التدابري الوطنية الالزمة   26-44
 ؛)التفيا( من قبلى بيف وص  النحو املُ ضد املرأة  على ع أاكال التمييز مجي
تفاقية القضتاء على مجيع أاتكال التمييز استتكشتاف ءمكانية التصتديق على ا 26-45

 ؛)النيجر( ضد املرأة
 اتفاقية القضتاء على مجيع أاتكال التمييز ضتد املرأةالتعجيل ابلتصتديق على   26-46

 )سلوفاكيا(؛
)جزر   مجيع أاتتتتكال التمييز ضتتتتد املرأة لقضتتتتاء علىاتفاقية االتصتتتتديق على   26-47

 ؛)انميبيا(  )رواندا( )املغرب(الب اما( 
 الطفل )كازا ستان(؛النلر ت التصديق على اتفاقية حقوق  26-48
)ستتتتتتتتتويستتتتتتتتترا( )رواندا(  )جزر الب اما(  التصتتتتتتتتتديق على اتفاقية حقوق الطفل   26-49

 ؛)املغرب()ماي(  )لكسم غ(
 اتالطفل وبروتوكوهلا اال تياري املتعلق تجراء   اتفاقية حقوقالتصتتتديق على  26-50

 ؛تقدمي البالغات )سلوفاكيا(
رت توقيع   26-51  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال امل اجرين وأفراد ُأستتتتتتتت 

 ؛)الفلبني(
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رت حلاالتفاقية الدولية  توقيع   26-52   ماية حقوق مجيع العمال امل اجرين وأفراد ُأستتتت 
 صديق علي ا )تندوراس(؛التو 

ال امل اجرين مالنلر ت االنضماه ء  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع الع 26-53
 وأفراد أسرت  )ءندونيسيا(؛

الدولية حلماية حقوق مجيع استتتتتتتتكشتتتتتتتاف ءمكانية التصتتتتتتتديق على االتفاقية   26-54
 ؛)النيجر( مال امل اجرين وأفراد ُأس رت علا

وتوكول اال تياري التفاقية مناتضتتتتتتتتة التعذي  وغريه من على ال  التصتتتتتتتتديق   26-55
 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالءنسانية أو امل ينة )الدامنر (؛

ية اتفاقالنلر ت التصتتتتتديق على عدة معاتدات حلقوق اإلنستتتتتان  وال ستتتتتيما  26-56
 وق األاخاص ذوي اإلعاقة )أرمينيا(؛حق
 ؛(تندوراساخاص ذوي اإلعاقة )فاقية حقوق األالتصديق على ات 26-57
ءمتاه عملية التصتتتتتتتتتتتديق على اتفاقية حقوق األاتتتتتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة  ال   26-58

 ؛(ماي) 2012 أاير/مايو 17 ُقدمت ء  جملس الشيوخ ت
ال وتوكول اال تيتاري الثتاين امللحق ابلع تد التدوي اخلتاص ديق على تصتتتتتتتتتتتت ال 26-59

 ؛ليش ( -)تيمور  اسية  اهلادف ء  ءلغاء عقوبة اإلعداهابحلقوق املدنية والسي
 الدولية حلماية مجيع األاتخاص من اال تفاء القسترياالنضتماه ء  االتفاقية   26-60

 )السنغال(؛
التدوليتة العمتل منلمتة امللحق ابتفتاقيتة    2014 عتاهوكول  بروت التصتتتتتتتتتتتديق على 26-61
يرلنتدا أاململكتة املتحتدة ل يطتانيتا العلمى و )املتعلقتة ابلعمتل اجل ي  (29 رق ) 1930 لعتاه

 ؛الشمالية(
التصتتتتتتتتديق على مجيع معاتدات وبروتوكوالت حقوق اإلنستتتتتتتتان  ومعاتدات  26-62

األستتتتاستتتت   والتعاون مع ااكمة اجلناسية روما  لمة العمل الدولية  ونلاه  وبروتوكوالت من
 ؛الدولية )مج ورية فنزويال البوليفارية(

عرتاف واال    االتفتاقيتة األمريكيتة حلقوق اإلنستتتتتتتتتتتانالنضتتتتتتتتتتتمتاه ء النلر ت ا 26-63
حلقوق اب تصتتتتتتتتتتاص جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنستتتتتتتتتتان وةكمة البلدان األمريكية  

 ؛اإلنسان )ايل (
ابالنستتتتتتتتتحاب من اتفاق ابريس بشتتتتتتتتت ن تغري   2017 ءعادة النلر ت قرار عاه 26-64

 ؛املناخ )سلوفينيا(
التنفيذية ابالنستتتتتتتتتحاب من اتفاق قرار الستتتتتتتتتلطة    فورية إللغاءاختاذ  طوات   26-65

 ؛ابريس )فيج (
  ورفع العقوابت املفروضتتتتة على ءبطاءدون    13928  ءلغاء األمر التنفيذي رق  26-66

اء ت التحقيقات الرامية ء  منع اإلفالت من والتعاون بشتتتتكل بن     ااكمة اجلناسية الدولية
 ؛)سويسرا( العقاب على اجلراس  الدولية
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متتتة ااكءزاء التتتذي  يز فرض عقوابت  13928 ءلغتتتاء األمر التنفيتتتذي رق  26-67
 ؛ناسية الدولية )الدامنر (اجل
الذي  يز فرض جزاءات هتدف ء  تقويض   13928  ءلغاء األمر التنفيذي رق  26-68

 ؛)ليختنشتاين(الوالية األساسية للمحكمة اجلناسية الدولية 

 ؛تخذة ضد ااكمة اجلناسية الدولية )النمسا(لتدابري املسح  مجيع ا 26-69

 ؛ رفع العقوابت املفروضة حالياا على موظف  ااكمة اجلناسية الدولية )ءسبانيا(  26-70
 ؛ا(فرنسالعقوابت املفروضة على موظف  ااكمة اجلناسية الدولية )مجيع رفع  26-71
لمحكمة اجلناسية الدولية  لستتتتتتقلني املوظفنياملرفع العقوابت املفروضتتتتتة على   26-72

 ؛)أملانيا(
مستتتتتتتتتتت ولي تتا مجيع التتتدابري املتختتذة ضتتتتتتتتتتتتد ااكمتتة اجلنتتاسيتتة التتدوليتتة و نقض  26-73

 ؛يرلندا(أوموظفي ا )
اختتذهتتا ضتتتتتتتتتتتتد ااكمتتة اجلنتتاسيتة ءعتادة النلر ت موقف تتا ونقض التتتدابري ال   26-74

 ؛الدولية وموظفي ا )السويد(
القانون الدوي  وا ت ذلك نت اكات  من العقاب على اوضتتتتتتتتع حد ل فالت   26-75

والتصتتديق على    العقوابت املفروضتتة على موظف  ااكمة اجلناسية الدولية  عن طريق ءهناء
 ؛)دولة فلسطني(نلاه روما األساس  للمحكمة اجلناسية الدولية 

 ؛املتعددة األطراف )بولندا(حقوق اإلنسان ءعادة االلتزاه و سسات  26-76
اتفاق ابريس ومن    نلر ت االنستتتتتتتتتحاب من جملس حقوق اإلنستتتتتتتتتاندة الءعا 26-77

 ؛بش ن تغري املناخ )ءسبانيا(
 ؛اإلنسان )ليتوانيا(جملس حقوق أعمال االنضماه ء  ءعادة النلر ت  26-78
 ؛مع جملس حقوق اإلنسان )أملانيا(املشاركة ءعادة  26-79
واالمتثال التاه على الفور   اإلنستتتتتان  لس حقوق  استتتتتتمناف مشتتتتتاركت ا مع جم 26-80

 ؛اللتزاماهتا ووج  الصكو  واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان )ابكستان(
املشتتتتتتاركة ت أعمال جملس حقوق اإلنستتتتتتان الخنراط و ااختاذ  طوات إلعادة  26-81

 ؛)األردن(
 ات اإلجراءات اخلاصةمع جملس حقوق اإلنسان وآليالنشطة  ءعادة املشاركة   26-82
 ؛)ملديف(السامية عة للمفوضية التاب
مواصتلة تعزيز التعاون مع آليات األم  املتحدة املعنية ققوق اإلنستان  وا ت  26-83

ء  من الوصتتتتتتتتتتتول الكتامتل  ملقرر اخلتاص املعين وستتتتتتتتتتت لتة التعتذيت   متكني اذلتك عن طريق 
 ؛ية كوراي(املرافق واإلذن ليف وقابلة ااتجزين )مج ور 

ني بوالايت ت ءطتار اإلجراءات عوة داسمتتة ء  مجيع املكلفتوجيتتيف د النلر ت 26-84
 ؛)التفيا( من قبلى بيف وص  لس حقوق اإلنسان  على النحو املُ جملاخلاصة 
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 توجييف دعوة داسمة ء  املكلفني بوالايت ت ءطار اإلجراءات اخلاصتة )ق ص( 26-85
 ؛)كوستاريكا(

االستتتتتتتعراض الدوري عملية  قدمة من  ملا  املُعّلقةاستتتتتتتعراض مجيع التوصتتتتتتيات  26-86
من أجل وضتتتتتتتع ا    س االشتتتتتتتامل وتيمات األم  املتحدة املنشتتتتتتت ة ووج  معاتدات و  ا

 ؛)دولة فلسطني( موضع التنفيذ
اإلجراءات آليتتات املقتتدمتتة من املعّلقتتة  ةاالستتتتتتتتتتتتجتتابتتة جلميع طلبتتات الزاير  26-87
 ؛ملتحدة )دولة فلسطني(اصة لألم  ااخل
 ؛لتعاون مع آليات حقوق اإلنسان )النيجر( ود امواصلة ج 26-88
ة األم  املتحدة الستتتتتامية حلقوق اإلنستتتتتان ت ءعداد التعاون التاه مع مفوضتتتتتّ  26-89

 ا ال  ترتكبوانت اكات القانون الدوي حلقوق اإلنستتتتتتتتان  ية  املن جتقريرتا عن العنصتتتتتتتترية  
قرار دعا على حنو ما     ق أفريمنحدرين من أصتتل أفريقيني و حق  ت  ءنفاذ القانون  وكاالت  

 ؛(جنوب أفريقيا) أن تفعليفء  مجيع الدول  43/1جملس حقوق اإلنسان 
حقوق اإلنستان واإلبالغ ميدان  ءنشتاء آلية وطنية داسمة لتنفيذ التوصتيات ت   26-90

الغرض ت ءطتار تتذا من أجتل التعتاون املشتتتتتتتتتتتاركتة ت ر ت ءمكتانيتة لنلوا  عن تا ومتتابعت تا
 ؛)ابراغواي( 17و 16ملستدامة التنمية ا تدت

وطنية حلقوق اإلنستتان وفقاا للمباد  اختاذ  طوات من أجل ءنشتتاء م ستتستتة   26-91
 ؛ ( الفلبني ابريس( )املتعلقة وركز امل سسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )مباد   

 ؛ ءنشاء م سسة وطنية حلقوق اإلنسان )زامبيا(اختاذ  طوات هتدف ء  26-92
 ؛ءنشاء م سسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاا ملباد  ابريس )قطر( 26-93
حقوق اإلنستتان وءنشتتاء م ستتستتات وطنية حلقوق ميدان  مواصتتلة التزاماهتا ت   26-94

 ؛اإلنسان )الصومال(
 ؛(اهلندحلقوق اإلنسان وفقاا ملباد  ابريس )ءنشاء م سسة وطنية النلر ت  26-95
حلقوق اإلنستتتان وفقاا ملباد  ابريس مستتتتقلة  ية  ءنشتتتاء م ستتتستتتة وطنالنلر ت   26-96
 ؛(نيبال)

 ملباد  ابريس امتثاالا ا   ءنشتتتتتتتتاء م ستتتتتتتتستتتتتتتتة وطنية حلقوق اإلنستتتتتتتتانالنلر ت   26-97
 ؛(السودان)

حلقوق اإلنستتتان وفقاا ملباد  ابريس ستتتتقلة  مم ستتتستتتة وطنية  النلر ت ءنشتتتاء   26-98
 ؛(ماليزاي)

االحتادي الصتتتتتتعيد  إلنستتتتتتان على  ءنشتتتتتتاء م ستتتتتتستتتتتتة وطنية مستتتتتتتقلة حلقوق ا 26-99
 ؛)ليتوانيا(

 ءنشاء آلية احتادية لضمان االمتثال الشامل واملنسق للصكو  الدولية حلقوق 26-100
 ؛اال  )ألبانيا(الصعيد الوالايت و صعيد االحتادي و الصعيد اإلنسان على 
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 زايدة التثقيفمن أجتتتل الوكتتتاالت واإلدارات االحتتتتاديتتتة على نطتتتاق العمتتتل  26-101
 تللوكاالت واملست ولني على صتعيد الوالاين  حقوق اإلنستاميدان  الشتاملني ت  والتدري   

 ؛)اليوانن(والصعيد اال  
مجيع ت تتتتدريتتت  ءضتتتتتتتتتتتتتات على مكتتتافحتتتة التمييز ملوظف  احلكومتتتة  ءجراء 26-102

 ؛)كمبوداي(منتل  وعلى حنو املستوايت 
الواقعة   ق اإلنستتتان للشتتتعوبرصتتتد انت اكات حقو لالعمل مع اجملتمع الدوي   26-103

قتاا ءعمتال حق تا ت تقرير املصتتتتتتتتتتتري وفمن أجتل  والعمتل  ومتتابعت تا   حتتت االحتالل األجن   
 ؛الصلة )اجلزاسر( لقرارات األم  املتحدة ذات

اختاذ تدابري قانونية وعملية إللغاء قانون حقوق اإلنستتتتتان ت كوراي الشتتتتتمالية  26-104
الضتتغوط الكف عن  لحدود اإلقليمية  و ة املتجاوزة لير شتتر الوغريه من القوانني    2004  لعاه

ت ك ستتتيادة اتتتعوب تلك البلدان أو هتدد حياة الستتتياستتتية واإلجراءات العستتتكرية ال  تن
 ؛هنا )مج ورية كوراي الشعبية الدميقراطية(سكا

 ؛ السيادة )االحتاد الروس (   الكف عن التد ل ت الش ون الدا لية للدول ذات  105- 26
بذريعة حقوق اإلنسان ت الش ون الدا لية لبلدان أ ر     عن التد ل  كفال 26-106

 ؛)الصني( ياسيةيق أغراض سمن أجل حتق
وضتتتتع حد فوري للحصتتتتار املفروض على كواب  الذي يشتتتتكل انت اكاا  طرياا  26-107

 ؛)كواب(حلقوق اإلنسان للشع  الكويب 
 ؛  )املكسيك(وقف التصدير غري املشروع لألسلحة ء  بلدان أ ر  26-108
التدميقراط  لعمليتاهتتا وكفتالتة التطوير   حرايهتتاتتدعي  احرتاه اتتتتتتتتتتتعوب العتا  ت  26-109

 ؛االنتخابية الدستورية )نيكاراغوا(
دون متييز باعتماد تدابري ءضتتتتتتتتتتافية لضتتتتتتتتتتمان متتع اجلميع ققوق اإلنستتتتتتتتتتان   26-110

 ؛)نيجرياي(
 ؛رجنتني(اعتماد تدابري ملكافحة التمييز اهليكل  )األ 26-111
صتتتتتعيد االحتادي و الصتتتتتعيد  ستتتتتتعراض الستتتتتياستتتتتات على اختاذ تدابري فعالة ال 26-112

التمييز العنصتتتتتتري وكره األجان  وما يتصتتتتتتل نع العنصتتتتتترية و ملاال   الصتتتتتتعيد  الوالايت و 
 ؛بذلك من تعص  )سلوفاكيا(

اختاذ تدابري فعالة للقضتتتتتتاء على التمييز على أستتتتتتاس العرق واألصتتتتتتل اإل ين  26-113
من جتتتانتتت  وكتتتاالت ءنفتتتاذ القتتتانون )االحتتتتاد ق  العر والتتتدين واجلنس  ووقف التنمي  

 ؛الروس (
ستتبل ضتتمان املستتاواة ت عن طريق     ميع أاتتكال التمييزاحلازمة جلاملكافحة   26-114

قوق اإلنستان عند حلمتثال  االالوصتول ء  العدالة والرعاية الطبية والتعلي  اجليد  وضتمان 
 ؛ا(لقوة واألسلحة النارية )سويسر لالشرطة استخداه 

وبذل    الكراتية  مواصتتتتلة ءيالء االتتماه لقضتتتتااي التمييز العنصتتتتري أو جراس  26-115
 ؛ج ود ملعاجلة تذه القضااي )مج ورية كوراي(
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كافحة العنصتتتتتترية والتمييز ضتتتتتتد األقليات ومحاية الفمات ملمواصتتتتتتلة اجل ود   26-116
 ؛(تشيكياالضعيفة )

كافحة العنصتتتتترية والتمييز العنصتتتتتري وكره األجان  مو نع  جل ود ملمواصتتتتتلة ا 26-117
 )ءيطاليا(؛ تعص أاكال اليتصل بذلك من  ماكل و 

كافحة مجيع أاتتتتتتتتتكال التمييز والتمييز العنصتتتتتتتتتري وكره ملمواصتتتتتتتتتلة اجل ود   26-118
 ؛األجان  )لبنان(

تصتتتل ي اممواصتتتلة اختاذ تدابري للقضتتتاء على العنصتتترية وكره األجان  ومجيع   26-119
 ؛و(أاكال التعص  ت مجيع أحناء البلد )ليسوتبذلك من 

ءجراءات ملموستتتتتتتتتتتتة لتعزيز االحرتاه بني األعراق واألداين اختتتاذ مواصتتتتتتتتتتتلتتة  26-120
االجتماعية واالقتصتتتتتتتادية اجلذرية  عاجلة األستتتتتتتباب  ووالقضتتتتتتتاء على التمييز  وا ت ذلك  

 ؛وتعزيز سبل االنتصاف االية )سنغافورة(
و القضتتتتتتاء على مجيع مواصتتتتتتلة التقده  من  الل الستتتتتتياستتتتتتات االحتادية  حن 26-121

أاكال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجان  وما يتصل بذلك من أاكال التعص  
 ؛اهليكل  واالقتصادي واالجتماع  والثقات )ايل (

ل  ذلك الستياستات ا مواصتلة تعزيز وتنفيذ ستياستات مكافحة التمييز  وا ت 26-122
 ؛ل األسود(بز العنصري والتعص  )اجلحتلر التميي

ءلغاء مجيع أاتتتتتتتتتكال التمييز   على ستتتتتتتتتستتتتتتتتتة  تعزيز القوانني والتشتتتتتتتتتريعات امل 26-123
 ؛والعنصرية والكراتية )اململكة العربية السعودية(

معا  رسيستتتتتتتية و   آبجال زمنيةمقرتنة  وضتتتتتتتع  طة عمل ملعاجلة التمييز اهليكل    26-124
 ؛ن()ابكستاواضحة 

النلر ت اعتماد تدابري ملكافحة التمييز العنصتتتتتري  وا ت ذلك اعتماد  طة  26-125
عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصتتتتري  على النحو الذي أوصتتتتت بيف جلنة القضتتتتاء على 

 ؛التمييز العنصري )اجلزاسر(
 هكر العنصتتري و لة ملكافحة العنصتترية والتمييز  اعتماد وتعزيز  طة وطنية اتتام 26-126
)جنوب   يةتاكر ألجان  وما يتصتتتتتتتتتل بذلك من تعصتتتتتتتتت   وا ت ذلك التحريض على الا

 ؛أفريقيا(
 كرهاعتماد تدابري فعالة لتعزيز املستتتتتتاواة والقضتتتتتتاء على التمييز العنصتتتتتتري و  26-127

 ؛نية )قطر(األقليات العرقية واإل نية والدي ققامل اجرين والالجمني  و قق األجان  
  وا يةتاكر اإلستتاله و طاب ال  كرهوظاترة لوضتتع حد لجمدية  اختاذ  طوات   26-128

 ؛التجرمي )ابكستان(ابللجوء ء  ت ذلك 
مواصتتتتلة تطوير ستتتتبل انتصتتتتاف فعالة حلماية الفمات الضتتتتعيفة واألقليات من  26-129

 ؛ب الكراتية )البحرين(العنيف و طاالتعص  
مل اجرين وطال  مكافحة العنصتتتتتتتتترية و طاب الكراتية  وال ستتتتتتتتتيما ضتتتتتتتتتد ا 26-130

 ؛اللجوء  وتعزيز محايت   )العراق(
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مكتافحتة  طتاب الكراتيتة والتمييز من أجتل  تتدابري عتاجلتة الختتاذ ءيالء أولويتة   26-131
من أصتتتتل واملنحدرة  معات الالتينية  ت اجملتستتتت  وبشتتتتكل أستتتتاوالعنصتتتترية وكره األجان    

 ؛غوا(أفريق  ال  تواجيف معدالت عالية من وحشية الشرطة )نيكارا
اختاذ تدابري فعالة للقضتتتتتتتاء على مجيع أاتتتتتتتكال التمييز العنصتتتتتتتري و طاب  26-132

ت   الكراتية والعنف  وال ستتيما ضتتد املنحدرين من أصتتل أفريق   وتعزيز املستتاواة العرقية
 ؛قانون اجلناس  )مصر(نلاه ال

األجتانت  والقضتتتتتتتتتتتاء على   كرهاختتاذ تتدابري للقضتتتتتتتتتتتاء على التمييز و طتاب   26-133
 ؛  )املكسيك(العرقت استخداه القوة والتنمي  من قبيل اإلفراط ارسات مم

واجتت  غري متييزي على أستتتتتتتتتتتتاس اإلستتتتتتتتتتتاله  كرهمكتتافحتتة التنمي  العرق  و  26-134
 ؛طواسف الدينية )اجلزاسر(على مجيع الالتطبيق 

تعزيز اجل ود الرامية ء  التصتتتدي للتمييز والتنمي  العرق  والتعصتتت  الديين  26-135
 ؛السلطات )ماليزاي(ارتكاهبا من قب ل اإلساله  وا ت ذلك عند  كرهحوادث  و 

ال  تُرتك  قق ن جية  وضتتتتع حد للعنصتتتترية املمن أجل  ءصتتتتالحات د ال  ء 26-136
 ؛لناس على أساس أصل   وعرق   ووضع   القانوين )أذربيجان(ا

نصتتتتتتتتتتتريني وحتستتتتتتتتتتتني معتتاجلتتة التفتتاوت والتمييز العالراميتتة ء  تعزيز التتتدابري  26-137
 ؛العالقات بني الشرطة واجملتمع اال  )كندا(

 ؛)كواب( العرق  العنصرية والتفوقوقف التحريض على العنف وتصاعد  26-138
اختاذ  طوات لضتمان التنفيذ الكامل للقوانني االية والدولية من أجل وضتع  26-139

لعرق واجلنس والتدين  حتد جلميع أاتتتتتتتتتتتكتال التمييز  وتا ت ذلتك التمييز على أستتتتتتتتتتتاس ا
 ؛وتقدمي اجلناة ء  العدالة )غاان(

اجملتمع وغريه من  الرامية ء  القضتتاء على التمييز ت  تعزيز األنشتتطة والقوانني 26-140
وا ت ذلك على أساس العرق واألصل   والفمات األ ر  أاكال التعص  ضد األقليات  

 ؛ندا(اإل ين وامليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية )آيسل
ت   اختاذ التدابري الالزمة لوضتتتتتع حد للعنصتتتتترية املن جية ضتتتتتد األقليات  ون 26-141

 ؛مج ورية ءيران اإلسالمية(يكيون من أصل أفريق  )ر األمذلك 
على الشترطة  ال  تنت ج ا  لوحشتية  لوالتصتدي     استتمصتال العنصترية املن جية 26-142

 ؛أصل أفريق  وآسيوي )الصني(ومكافحة التمييز ضد األمريكيني من واسع  نطاق 
ستاين للقضتاء على مجيع أاتكال التمييز العنصتري واجلناختاذ التدابري الالزمة   26-143

 ؛والديين وغريه من أاكال التمييز )كينيا(
تنفيذ استرتاتيجيات مدروستة لتقليا الفجوة بني األمريكيني من أصتل أفريق   26-144

ابلتاي من التمييز احلد  غري األصتليني  و الستكان  وبقية الستكان  وبني الستكان األصتليني و 
 ؛ل  وامل سس  )كينيا(اهليك

بني األطفال ت املدارس والتسل  فيما  األجان     كرهااي العنصرية و معاجلة قض 26-145
 ؛)ميامنار(
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االحتادي حللر والصتتتتعيد  الوالايت  صتتتتعيد  اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة على  26-146
جماالت االستمان والتعلي  والعمل ل اجلنست  أو اهلوية اجلنستانية ت امليعلى أستاس  التمييز  

وال امج املمولة من دافع  واستتتتتتتتخداه املنشتتتتتتت ت العامة  االفني   دمة  أداء  والستتتتتتتكن و 
 ؛الضراس  )بلجيكا(

ضتتتتتتتتتتتمتان محتايتة املثليتات واملثليني ومزدوج  امليتل اجلنستتتتتتتتتتت  ومغتايري اهلويتة  26-147
 ؛ي يعانون منيف )فرنسا(ووضع حد للتمييز الذ  نسنياجلنسانية وحامل  صفات اجل

عتدل  تاصتتتتتتتتتتتةا فيمتا يتعلق والراميتة ء  منع العنف ومكتافحتتيف   تعزيز التتدابري   26-148
اجملتمع األوستتتع تعرض ليف  يالعنف الذي  و    مغايرات اهلوية اجلنستتتانية  امللوانتقتل النستتتاء  

 ؛هلوية اجلنسانية )مالطة(واملثليني ومزدوج  امليل اجلنس  ومغايري ا لمثلياتل
قمتتتة نريويب بزايدة متويتتتل التعتتتاون اإلمنتتتاس   ت م متراملقطوع تنفيتتتذ االلتزاه  26-149

منع تشتتتتتتتتتوييف األعضتتتتتتتتتاء التناستتتتتتتتتلية ل انث وزوا  األطفال والزوا  القستتتتتتتتتري ألغراض  
 ؛)كوستاريكا(

على   املضتتتتتتتت  قدماا حنو تنفيذ صتتتتتتتتكو  مكافحة تغري املناخ وآاثره الستتتتتتتتلبية 26-150
 ؛حقوق اإلنسان )جزر الب اما(

للتحدايت   تصتتتتديللد لوضتتتتع وتعزيز األطر التشتتتتريعية الالزمة  تكثيف اجل و  26-151
البيميتة الشتتتتتتتتتتتاملتة لعتدة قطتاعتات  وتا ت ذلتك أطر التكيف مع تغري املنتاخ والتخفيف من 

 ؛)فيج ( آاثره
لستلبية  وال ستيما عن مكافحة مشتكلة تغري املناخ العاملية وآاثرتا ااملضت  ت   26-152

 ؛تمع الدوي ت تذا اجملال )تاي (طريق تعزيز التعاون مع اجمل
ستياستاهتا وتشتريعاهتا وأنلمت ا وتدابري اإلنفاذ ال  تتخذتا تستاعد  ضتمان أن   26-153

األعمتال التجتاريتة ت زتاوزات ت الخنراط اخلطر املتزايتد على منع وجمتاهبتة على حنو فعتال 
 ؛دولة فلسطني(اع  وا ت ذلك حاالت االحتالل األجن  )حاالت النز سياق 

التوصتتيات ذات الصتتلة ال  قدم ا االستتتجابة على النحو املناستت  ملضتتمون  26-154
على ءدارة املواد والنفتاايت ت جمتال حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان  ابآلاثر املرتتبتة  املعين  املقرر اخلتاص 

الايت عن زايرتتتيف للو  2012 عتتاهل هبيميتتاا ت تقرير بطرق ستتتتتتتتتتتليمتتة اخلطرة والتخلا من تتا 
 ؛املتحدة وجزر ماراال )جزر ماراال(

انفراديتتة ع القوانني واألوامر التنفيتتذيتتة ال  تفرض تتتدابري قستتتتتتتتتتتريتتة ءلغتتاء مجي 26-155
 ؛)اجلم ورية العربية السورية(

فرضتتت ا على مج ورية فنزويال تءلغاء التدابري القستتترية االنفرادية الشتتتاسنة ال    26-156
 ؛البوليفارية(بلدان أ ر  ذات سيادة )مج ورية فنزويال  وليفارية وعلىالب
واالمتناع عن التعدي على حقوق على الفور  رفع التدابري القستترية االنفرادية   26-157

 ؛اإلنسان لشعوب البلدان األ ر  )الصني(
عن   االعرتاف ققوق اإلنسان ت الساله والتنمية والتضامن الدوي واحرتام ا 26-158

 ؛ري القسرية االنفرادية )كواب(التدابفرض نبذ العدوان والتد ل و طريق 
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دول التت على االنفراديتتة وتتتدابري احللر قستتتتتتتتتتتريتتة التتتدابري الالكف عن فرض  26-159
واستتتتتتتتعة النطاق حلقوق اإلنستتتتتتتتان  والتعاون مع فادحة و انت اكات  يف من  حتد ملا  ر    األ

قوق اإلنستتتتان التمتع قت  ابري القستتتترية االنفرادية  للتدالستتتتل   املعين ابأل ر  املقرر اخلاص  
 ؛)مج ورية ءيران اإلسالمية(

من جتانت  التعتاون مع ااكمتة اجلنتاسيتة التدوليتة ت التحقيق ت جراس  احلرب  26-160
 ؛ت أفغانستان )مج ورية ءيران اإلسالمية(للوالايت املتحدة القوات العسكرية 

شعوب ال القسرية االنفرادية ال  تقوض سيادة  لجزاءات والتدابريوضع حد ل 26-161
فنزويال مج ورية  كواب ونيكاراغوا و قارتنا األمريكية ت    وت  ت العا   وحق ا ت تقرير املصتري
 ؛البوليفارية )نيكاراغوا(

عن ستتتتتتلحة  املمواصتتتتتتلة اجل ود الرامية ء  احلد من العنف املستتتتتتل  واجلراس    26-162
 ؛ة واستخدام ا )لبنان(ريق تنلي  حيازة األسلحط

غري املتناستتتتتت  للعنف على لأل ر  للتصتتتتتتدي    كثر دقةأو ءضتتتتتتافية  اختاذ تدابري   26-163
األقليات وامل اجرات  والتعجيل ابلتصتتتتتديق على اتفاقية القضتتتتتاء على الفقريات ونستتتتتاء  

 ؛اان(واتفاقية حقوق الطفل )بوتسو   مجيع أاكال التمييز ضد املرأة
اء االحتجاز وضتتتتتتتتتمان حصتتتتتتتتتول ااتجزين على ةاكمات حلر التعذي  أ ن 26-164

 ؛)ماليزاي(كامل وج   عادلة 
و  ادعاملوقوفني على أستتتتتاس  الحتجاز التعستتتتتف  لعديد من اإليرانيني  ءهناء ا 26-165

 ؛مية()مج ورية ءيران اإلسالتفرض ا ال  عقوابت غري القانونية الزاسفة ابنت ا  
ورية ومعاجلة آاثره وفقاا للقانون الدوي وضتتتتتتتع حد الحتالل األراضتتتتتتت  الستتتتتتت  26-166

 ؛والقانون الدوي حلقوق اإلنسان )اجلم ورية العربية السورية(اإلنساين 
املتحدة على جراس  ةاستبة األفراد الستياستيني والعستكريني التابعني للوالايت   26-167

ربية الستتتتتورية   ا القوات العستتتتتكرية للوالايت املتحدة ت اجلم ورية العاحلرب ال  ارتكبت
 ؛زور )اجلم ورية العربية السورية(الة ودير وا ت ذلك ت الرق  

والتعويض عن ذلك    فور لن   املوارد الطبيعية الستتتتتتتوريةعلى الوضتتتتتتتع حد   26-168
 ؛ة(ون الدوي )اجلم ورية العربية السوريالن   وفقاا للقان

اجلم وريتتة العربيتتة وقف أي دع  ل رتتتابيني وامليليشتتتتتتتتتتتيتتات االنفصتتتتتتتتتتتتاليتتة ) 26-169
 ؛السورية(

ت ديد هبا  ال ستيما أ ناء الوضتع حد ألي جراس  قتل  ار  نطاق القضتاء أو   26-170
 ؛ ار  أراضي ا )اجلم ورية العربية السورية(ال  تُرتك  أعمال العدوان 

لطاسرات املستتتترّية ومقاضتتتتاة ابلقتل التعستتتتف   لاملن جية  لعمليات  لحد   وضتتتتع 26-171
اجلنرال املتورطني ت االغتيتتتتال اإلجرام  للمواطنني اإليرانيني ون في    ومعتتتتاقبتتتتة مجيع

مقرر األم  املتحدة اخلاص املعين   أيضتتاا ستتّل  بيف  حستتبما     بطل مكافحة اإلرتاب  ستتليماين
 ؛ن اإلسالمية(جراءات موجزة أو تعسفاا )مج ورية ءيراقاالت اإلعداه  ار  القضاء أو ت
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الفلاسع ال  ارتكبت ا القوات الستتتتتتتتتعودية ضتتتتتتتتتد الشتتتتتتتتتع  ءهناء تواط تا ت   26-172
)مج ورية  اووقف بيع األستلحة هلم   النلاه اإلستراسيل  ضتد الفلستطينينيوارتكب ا     اليمين

 ؛ءيران اإلسالمية(
اإلرتتاب  ووقف عمليتات مكتافحتة  ستتتتتتتتتتتيتاق عتذيت  ت وقف استتتتتتتتتتتتختداه الت 26-173

 ؛ ت عمليات عسكرية )الصني(التد ل العسكري ت بلدان أ ر   ووقف قتل املدنيني
اختتاذ تتدابري قتانونيتة وعمليتة إلغالق مرافق االحتجتاز الستتتتتتتتتتتريتة غري القتانونيتة  26-174

املتحدة ت األراضتتتتتتتت    ووضتتتتتتتتع حد النت اكات قوات الوالايت   التابعة للوالايت املتحدة
 ؛ة )مج ورية كوراي الشعبية الدميقراطية(األجنبي

 ؛ان حقوق ااتجزين )مج ورية فنزويال البوليفارية(ءغالق غوانتاانمو وضم 26-175
 ؛ءغالق مركز االحتجاز ت غوانتاانمو ت أقرب وقت ممكن )فرنسا( 26-176
ء  املشتتتتتتتروعية مجلة   واملفتقرةللحدود اإلقليمية    املتجاوزةءغالق الستتتتتتتجون   26-177

ورة غري قانونية ت غوانتاانمو  وت  أرض حتتل ا الوالايت املتحدة بصتتتت    اصتتتتة  وتفصتتتتيالا 
 ؛)نيكاراغوا(

 ؛مواصلة اجل ود الرامية ء  ءلغاء عقوبة اإلعداه )رومانيا( 26-178
تنفيذ أحكاه للعقوبة اإلعداه و دي  االحتاالصتتتتتتتتتعيد  على  فرض وقف ا تياري  26-179

 ؛وتشجيع والايت االحتاد على أن تفعل ذلك )سويسرا(  اإلعداه
واختاذ    االحتاديالصتتتتتتتتتتتعيد  وبة اإلعداه على  ءلغاء قرار استتتتتتتتتتتتمناف تنفيذ عق 26-180

وصعيد االحتادي  الصعيد  الوقف اال تياري لتنفيذ أحكاه اإلعداه على  لتشجيع   طوات  
 ؛بة اإلعداه )النرويج(عقو الداس  للغاء اإل الوالايت هبدف

وتا تطّبق تا  ال  ال تزال الوالايت النلر ت ءمكتانيتة ءلغتاء عقوبتة اإلعتداه ت  26-181
 ؛من أتداف التنمية املستدامة )ابراغواي( 16 ااى مع اهلدفيتم
اإلعداه وقف تنفيذ أحكاه  مواصتتتتتلة اجل ود الرامية ء  ءلغاء عقوبة اإلعداه و  26-182

 ؛)النمسا(
 تا بعتد لغ  ال    تُ الوالايت النلر ت فرض وقف ا تيتاري لعقوبتة اإلعتداه ت  26-183

 ؛)ايل (
ت االحتادية وسلطات الوالايت وقفاا ا تيارايا لتنفيذ ضمان أن تفرض السلطا 26-184

 ؛ل تغال(ع أحناء البلد )اهبدف ءلغاء عقوبة اإلعداه ت مجي  أحكاه اإلعداه
وصتتتتتتتتتتتعيتتد االحتتتادي الصتتتتتتتتتتتعيتتد عقوبتتة اإلعتتداه على لفرض وقف ا تيتتاري  26-185

 ؛هبدف ءلغاس ا ابلكامل )رواندا(  الوالايت
وصتتتتتتتتتتتعيتتد االحتتتادي الصتتتتتتتتتتتعيتتد ة اإلعتتداه على عقوبتت لفرض وقف ا تيتتاري  26-186

 ؛ا(سلوفيني) هبدف ءلغاس ا ابلكامل  الوالايت
ت  لتنفيتذ أحكتاه اإلعتداه مت يتداا إللغتاء عقوبتة اإلعتداها تيتاري وقف  فرض 26-187

 ؛)تشيكيا( مجيع أحناء البلد
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فرض وقف ا تياري لتنفيذ أحكاه اإلعداه على الصتتتتتعيد االحتادي وصتتتتتعيد  26-188
التتدوي اخلتتاص امللحق ابلع تتد  ايت  والتصتتتتتتتتتتتتديق على ال وتوكول اال تيتتاري الثتتاينالوال

 ؛)سلوفاكيا( اهلادف ء  ءلغاء عقوبة اإلعداه  ابحلقوق املدنية والسياسية
اإللغتتتاء حنو والعمتتتل   اإلعتتتداهعتتتاجتتتل لتنفيتتتذ أحكتتتاه فرض وقف ا تيتتتاري  26-189

 ؛الكامل لعقوبة اإلعداه )نيوزيلندا(
دف هب   االحتادياال تياري لعقوبة اإلعداه على الصتعيد  عادة فرض الوقف  ء 26-190

 ؛ءلغاء عقوبة اإلعداه ت هناية املطاف )أسرتاليا(
االحتادي الصتتعيد  عقوبة اإلعداه على    ستتتخداهالءعادة فرض وقف ا تياري  26-191

 ؛)ق ص(
ت  اإلعتداهعقوبتة ءلغتاء هبتدف   لتنفيتذ أحكتاه اإلعتداهفرض وقف ا تيتاري  26-192

 ؛مجيع أحناء البلد )آيسلندا(
التدوي اخلتاص امللحق ابلع تد  التصتتتتتتتتتتتتديق على ال وتوكول اال تيتاري الثتاين 26-193

وقف فرض ءلغتاء عقوبتة اإلعتداه  والنلر ت  اهلتادف ء      ابحلقوق املتدنيتة والستتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتيتة
ختفيف و  يتتاا تنفيتتذ أحكتتاه اإلعتتداه كخطوة أو  حنو ءلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداه رما تيتتاري ل

تنفيذ ينتلر  املواطن األرجنتيين فيكتور ستتتتتتتتالدانيو  الذي    عقوبة اإلعداه املفروضتتتتتتتتة على
 ؛(األرجنتني) 1996 منذ عاهابإلعداه حك  

لعقوبتة اإلعتداه  بغيتة ءلغتاس تا اختتاذ  طوات حنو فرض وقف ا تيتاري فوري  26-194
 ؛ابلكامل )بلغاراي(

 ءلغتاس تا ابلكتامتلهبتدف   ى الصتتتتتتتتتتتعيتد االحتتاديعلفرض وقف لعقوبتة اإلعتداه   26-195
 ؛)كندا(

كخطوة أو  حنو ءلغتتاء    املُعّلقتتةميع أحكتتاه اإلعتتداه جلفرض وقف ا تيتتاري  26-196
 ؛عقوبة اإلعداه ت مجيع والايت البلد )ءسبانيا(

 ا امل ستتتف على استتتتمنافبعد    االمتناع عن مواصتتتلة استتتتخداه عقوبة اإلعداه 26-197
مراجعة ءجراء  و    ق الشتتتخا ت احلياةحل  جراء غري ءنستتتاين منت كت ء   االحتادي  الصتتتعيد
 ؛)فنلندا(اإلعداه اجلديد ألحكاه  وتوكول لدقيقة ل

هبدف    االحتاديالصتتتتتتتعيد  ءعالن وقف ا تياري لتنفيذ أحكاه اإلعداه على   26-198
 ؛مجيع اجلراس  )فرنسا(ت ءلغاء عقوبة اإلعداه هناسياا 

صتتتتتتعيد االحتادي و الصتتتتتتعيد  عقوبة اإلعداه على لف ا تياري فرض وقءعادة   26-199
 ؛(أملانياهبدف ءلغاس ا ابلكامل )  ضى احلالحس  مقت  الوالايت

واالمتناع    االحتاديعلى الصتتتعيد  لعقوبة اإلعداه  فرض وقف ا تياري فوري   26-200
احنني األحداث اجلعلى  امل بد دون ءمكانية اإلفرا  املشتروط  عن ءصتدار أحكاه ابلستجن  

 ؛يرلندا(أ)
االعتبتتار ءمكتتانيتتة اعتمتتاد وقف ا تيتتاري لتنفيتتذ أحكتتاه اإلعتتداه بعني  تتذ األ 26-201

 ؛االحتادي )ءيطاليا(الصعيد الوالايت و صعيد على 
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فرض حلر على عقوبتتة اإلعتتداه هبتتدف ءلغتتاس تتا ت هنتتايتتة املطتتاف  والنلر ت  26-202
حلقوق املدنية الدوي اخلاص اب  ق ابلع دامللحاال تياري الثاين    ال وتوكولالتصتتتتتتديق على 

 ؛)التفيا( اهلادف ء  ءلغاء عقوبة اإلعداه  والسياسية
ف مجيع يوختف  لتنفيتتتذ أحكتتتاه اإلعتتتداهوفوري فرض وقف ا تيتتتاري رم   26-203

 ؛أحكاه اإلعداه هبدف ءلغاء عقوبة اإلعداه )ليختنشتاين(
ءلغتاس تا هبتدف االحتتادي عيتد  الصتتتتتتتتتتت وقف ا تيتاري لعقوبتة اإلعتداه على  فرض 26-204
 ؛واختاذ تدابري لتجن  التحيز العنصري ت عقوبة اإلعداه )مالطة(  التاه

فرض وقف ا تيتتتتاري فوري لتطبيق عقوبتتتتة اإلعتتتتداه كخطوة حنو ءلغتتتتاس تتتتا  26-205
 ؛ابلكامل ت املستقبل )ليتوانيا(

حتادي االالصتتتتتتعيد   تياري على استتتتتتتخداه عقوبة اإلعداه على  وقف افرض   26-206
 ؛كخطوة أو  حنو ءلغاس ا )السويد(

والتعجيتتتل ابعتمتتتاد قتتتانون احتتتتادي   أتجيتتتل أو تعليق تطبيق عقوبتتتة اإلعتتتداه 26-207
 ؛)املكسيك( أفينالالمتثال لقرار ةكمة العدل الدولية ت قضية 

فوري لتنفيتتذ ا تيتتاري وقف فرض لعمتتل حنو الالزمتتة ل اختتتاذ مجيع اخلطوات 26-208
ابلكامل  وا يتمااتتتتتتتتى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنستتتتتتتتان س ا  ه هبدف ءلغاعقوبة اإلعدا

 ؛احلق ت احلياة )تولندا(ومن ا 
االلتزاه تهناء عقوبة اإلعداه على الصتتتتتتتعيد االحتادي و لق حوافز للوالايت  26-209
 ؛ا لة )انميبيا(سّن تدابري ممل

 ؛ه ت مجيع الوالايت )كمبوداي(عقوبة اإلعداتطبيق ت ءلغاء تشريعياا النلر  26-210
 ؛عقوبة اإلعداه )فيج (النلر ت ءلغاء  26-211
لنقل عمليات اخلاصتتة  المبااتتري    ات لفيابلتحري عن تعزيز اللواس  املتعلقة   26-212
 ؛ألسلحة النارية )بريو(ا

 ؛التصدي النتشار األسلحة النارية وضمان حق الناس ت احلياة )الصني( 26-213
ت األيدي اخلاطمة األستتتتتتتتتتتلحة النارية  للحد من وقوع  يز القانون االحتادي  تعز  26-214

 ؛)كرواتيا( “السالح معارض بيع غرة ”زالة ما يسمى إلوتنفيذ لواس  ااتملة  
املقلق ت ظل العدد الكبري     تدابري الالزمة للحد من العنف املستتتتتتتتتل اختاذ ال 26-215
أفراد من  بشتكل غري متناست  تنال  و   النارية  عن األستلحة  ال  تنج لوفيات واإلصتاابت  ل

 ؛األقليات العرقية واإل نية )آيسلندا(
جراس  القتتتل والتعتتذيتت  واال تفتتاء مرتك  ومعتتاقبتتة   وقف ءرتتتاب التتدولتتة 26-216
ات اإل نية القوة املميتة والعنف ضتتتتتتد األمريكيني من أصتتتتتتل أفريق  واألقليمستتتتتتتخدم   و 

 ؛)مج ورية فنزويال البوليفارية(
القضتتتاء على اللل  العنصتتتري والقتل الناج  عن من أجل تعزيز التشتتتريعات   26-217

 ؛العنف املسل  )اهلند(استخداه 
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املفرط نفتتاذ القتتانون ت  املكلفنيوظفنياملزايدة اإلجراءات ملنع استتتتتتتتتتتتختتداه  26-218
 ؛وضمان التحقيق ت االدعاءات ذات الصلة وةاكمة اجلناة )النرويج(  للقوة

وا يتفق مع التصتتتتتتتدي لوحشتتتتتتتية الشتتتتتتترطة  من أجل  اصتتتتتتتلة تعزيز تدابريتا  مو  26-219
 ؛ستخداه القوة )اتيلند(املنّلمة الملعايري الدولية القاسمة ا

لشتتتتتتتترطة ضتتتتتتتتد الستتتتتتتتكان اختاذ تدابري ملكافحة العنصتتتتتتتترية املن جية وعنف ا 26-220
 ؛املنحدرين من أصل أفريق  )توغو(

ومات االية بشتتتتتتت ن أفضتتتتتتتل ممارستتتتتتتات العمل مع حكومات الوالايت واحلك 26-221
نفتاذ القتانون املكلفني تاملوظفني وحتستتتتتتتتتتتني العالقتات بني    استتتتتتتتتتتتختداه الشتتتتتتتتتتترطتة للقوة

 ؛يرلندا الشمالية(أو ا )اململكة املتحدة ل يطانيا العلمى وهندمخي  واجملتمعات ال
اه استتخد ءجازة بستن قوانني  اهليمات التشتريعية ت الوالايت  اضتطالع  ضتمان  26-222

متااتتتتي ا مع معايري القانون من أجل كفالة    وتعديل ا ة تذه القوانني  أو مراجع  القوة املميتة
 ؛الدوي )زامبيا(

  من جتانت  املوظفني رقالتنمي  العاختتاذ تتدابري ملموستتتتتتتتتتتة للقضتتتتتتتتتتتاء على  26-223
املكلفني تنفاذ القانون وءجراء حتقيقات ذات مصتتتتتتتتداقية ت عمليات اإلعداه التعستتتتتتتتف  

 ؛كان املنحدرين من أصل أفريق  )أنغوال(للس
ال  تتضتتتتتتتمن االت  احلاعتماد التدابري القانونية واإلدارية الالزمة للتحقيق ت   26-224

قوات األمن اا مفرطاا للقوة من جان   لشتتتتتتتترطة واستتتتتتتتتخداممن جان  امتييزية  ممارستتتتتتتتات  
مشتتتتتتتتتتتاهبتة جراس  قتتل أي ارتكتاب واملعتاقبتة علي تا  وتا ت ذلتك التتدابري الراميتة ء  وقف 

 ؛ا )األرجنتني(ارتكاهبحال جور  فلويد وضمان حتقيق العدالة جلرمية قتل 
ضتتاء على التمييز العنصتتري واالستتتخداه لة اختاذ  طوات ملموستتة للقمواصتت  26-225

 ؛املفرط للقوة ت عمل الشرطة )أسرتاليا(
اه العتدالتة مواصتتتتتتتتتتتلتة اجل ود الراميتة ء  مكتافحتة التمييز العنصتتتتتتتتتتتري ت نلت  26-226

ص عن وبوجيف  ا   املفرط للقوة  ومنع استتخداه املوظفني املكلفني تنفاذ القوانني   اجلناسية
 ؛تشريعات احتادية مناسبة )النمسا(اعتماد طريق 

بدوافع فة ال  ترتكب ا وكاالت ءنفاذ القانون  يمنع املمارستتتتتات التمييزية والعن 26-227
 ؛فريق  )أذربيجان(ضد السكان املنحدرين من أصل أعنصرية 

الشترطة وتقدمي اختاذ ءجراءات عاجلة لوضتع حد للعنصترية املن جية ت عمل  26-228
 ؛دوافع عنصرية ء  العدالة )بيالروس(املرتك  بس ولني عن العنف امل

استخداه املوظفني املكلفني   اتضمان التحقيق السريع والفعال ت كل ادعاء 26-229
 ؛)بلجيكا(قوة للاملفرط تنفاذ القوانني 

ت مواج ة   لة جلميع املواطننيمواصتلة اجل ود الرامية ء  ضتمان املعاملة العاد 26-230
االحتتادي الصتتتتتتتتتتتعيتد  على     استتتتتتتتتتتتختداه القوة من جتانت  املوظفني املكلفني تنفتاذ القوانني

 ؛اال  )كولومبيا(الصعيد الوالايت و وصعيد 

عن نصتتتتتترية وعنف الشتتتتتترطة  وا ت ذلك اعتماد التدابري الالزمة ملكافحة الع 26-231
 ةالشترط  عمل  مراقبةءصتالح  و   ملكافحة التمييز العنصتري  اعتماد  طة وطنية اتاملةطريق  
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اال   وضتتتمان التزاه قوات الشتتترطة الصتتتعيد  الوالايت و صتتتعيد  االحتادي و الصتتتعيد  على  
 ؛ة )كوستاريكا(ستخداه القو الابملعايري الدولية 

  والتصتتدي للقوةاملفرط  الشتترطة  ملناستتبة ملكافحة استتتخداه  اعتماد التدابري ا 26-232
 ؛)كوت ديفوار(  اعمال التمييز وضمان معاقبة مرتكبيأل

ت مجيع حاالت العنف غري املتناستتتتتت  من جان  أج زة الشتتتتتتفاف    التحقيق 26-233
وضتتتمان اإلنصتتتاف جلميع املواطنني وال ستتتيما األمريكيني من أصتتتل أفريق     ءنفاذ القانون

 ؛األقليات األ ر  )ق ص(جمتمعات اد وأفر 
لقضتتتتتتتاء على امكافحة التمييز جبميع أاتتتتتتتكاليف  و من أجل مضتتتتتتتاعفة اجل ود   26-234

ألحكتاه التجتاوزات وفقتاا على عتاقبتة املاالستتتتتتتتتتتتختداه املفرط للقوة ت عمتل الشتتتتتتتتتتترطتة  و 
 ؛  )ءكوادور(رقالقانون  وتنفيذ تدابري حللر التنمي  الع

وادث التمييز الفعتتتالتتتة حلكتتتافحتتتة املالراميتتتة ء  دتتتتا مواصتتتتتتتتتتتلتتتة تعزيز ج و  26-235
األمر التنفيتذي ومن تا املتختذة م  راا وتا ت ذلتك من  الل تنفيتذ التتدابري    العنصتتتتتتتتتتتري
رّط  آمن من  ”املعنون   أحوال التنمي  العرق  ورصتتد  أجل جمتمعات آمنة“ وحلر  عمل اتتُ

 ؛السجون )سري النكا(
  وا للقوةاملفرط    ع استتتتتتتتتخداه أج زة ءنفاذ القانوناختاذ مزيد من التدابري ملن 26-236

 ؛ييف )أملانيا(علعاقبة يف واملت ذلك ضد األقليات وامل اجرين على احلدود  والتحقيق في
املوظفني املكلفني تنفتتاذ القتتانون تعزيز اجل ود الراميتتة ء  منع استتتتتتتتتتتتختتداه  26-237

 ؛لقوة )ءندونيسيا(لاملفرط 
ستتتوء إلهناء  عنصتتتري  واختاذ تدابري  هليكلية والفصتتتل الوضتتتع حد للعنصتتترية ا 26-238
ءصتالحات تيكلية ءد ال    وتو يق انت اكات حقوق اإلنستان  ومواصتلة   ّ رطستلو  الشتُ ال

 ؛دور الشرطة ت معاجلة املشاكل اجملتمعية )دولة فلسطني(لتقليل 
تكثيف اجل ود ملكافحة انت اكات حقوق اإلنستتتتتان ووحشتتتتتية الشتتتتترطة ضتتتتتد  26-239
 ؛ين من أصل أفريق  )السودان(كان املنحدر الس
 ؛معاجلة مس لة العنف اجلنس  ت اجليش )ءسراسيل( مواصلة 26-240
حتديد األاتخاص تدابري من أجل  ا  عملياهتأداء  أ ناء  ت  ضتمان اختاذ الشترطة   26-241

 ؛عقلية ومحايت   )أوغندا( اا الذين يعانون أمراض
 الل ال ستتتتيما و والستتتتجون   ااابس  اكتلاظ   ملنع  اختاذ مزيد من اإلجراءات 26-242

ت استت   نلراا ء  أ ره احل  أو ختفيضتتيفألحكاه اإللزامية  لاألدىن  وءلغاء احلد    ؛اجلاسحة الراتنة
 ؛)ال تغال(حتقيق ذلك 

اختتاذ تتدابري قتانونيتة وعمليتة لوضتتتتتتتتتتتع حتد للعنصتتتتتتتتتتتريتة والتمييز العنصتتتتتتتتتتتري  26-243
  والتعذي  ت مرافق ابألستتلحة الناريةالقتل    ة  وعملياتوحشتتية الشتترطول   منيستتتحك  املُ 

 ؛االحتجاز الوطنية )مج ورية كوراي الشعبية الدميقراطية(
إلعداه على ابكاماا  أححتستتتتتتتتني ءمكانية حصتتتتتتتتول األفراد الذين قد يواج ون   26-244

 ؛املساعدة القانونية )بلجيكا(
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 زة ءنفاذ القانون منة  الذي  مع بني أجمواصتتتتتتلة تنفيذ مشتتتتتتروع األحياء اآل 26-245
 تتذه األحيتاء وزايدة أمنحلتد من جراس  العنف   من أجتل اواجملتمعتات االيتة ال  ختتدم تا

 ؛)جنوب السودان(
دون امل بد  وطنية ذات صتلة حتلر ءصتدار أحكاه ابلستجن  اعتماد تشتريعات   26-246

 ؛تيا()كروااألحداث على اإلفرا  املشروط ءمكانية 
الشتتترطة حاستتت  ت عمل ءصتتتالح  ءد ال وات نشتتتطة حنو  مواصتتتلة اختاذ  ط 26-247

 ؛)جورجيا(
ت ستتتتياق تدري  موظف  وكاالت ءنفاذ القانون على مباد  حقوق اإلنستتتتان   26-248

 ؛املعاملة الالسقة )العراق(أتمني االعتقال واالحتجاز والتحقيق و
اء لةامل  نفاذ القانون  وتعزيزت   املكلفنيلموظفنيلناستتتتت  توفري التدري  امل 26-249  ستتتتت 

ضتتتتتتتباط من أجل القضتتتتتتتاء على التنمي  العرق  واستتتتتتتتخداه     ومنع اإلفالت من العقاب
 ؛للقوة )قطر(املفرط الشرطة 

التزام ا ابلقضتتتتتاء على التمييز العنصتتتتتري  وا إلعمال اختاذ مزيد من التدابري   26-250
فني تنفتاذ لموظفني املكللحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان ميتدان ت تثقيف توفري الق ت ذلتك عن طري
 ؛القوانني )الياابن(

 ؛ءنفاذ القانون )كازا ستان(ت جمال ءجراء اإلصالحات الالزمة  26-251
جبميع أاتتتكاهلا الشتتترطة  لوحشتتتية  وضتتتع حد  ترّكز على ءطالق محالت توعية   26-252

 ؛)ليسوتو(
 ؛اذ تدابري مناسبة لوضع حد لعنف الشرطة )لكسم غ(اخت 26-253
س اء  ضمان  26-254 االت احلت  للضحااي  فوري  الكامل و ال   كفالة اجلاملن جية و   لةاملتتتتتتُ
 ؛سوء سلو  الشرطة ووحشيت ا )ماليزاي(تن  عن ال  

رتبطة املتمعية  اجمللمشتتتاكل  لكاستتتتجابة     رطّ الشتتتُ العمل  مواصتتتلة تقليا دور   26-255
على   االستتتتتتتثمار ت ء اد حلول مبااتتتتتترة للمشتتتتتتاكل ال  ال تنطويو    ابلفقر  ء  حد كبري

 ؛تجرمي )مالطة(ال
لتصتتتتتتتدي للتحدايت املتكررة ال  تواجيف تعزيز لمواصتتتتتتتلة تنفيذ ءصتتتتتتتالحات   26-256

رط املفالشترطة  التمييز العنصتري واستتخداه  ميدان  حقوق اإلنستان ومحايت ا  وال ستيما ت  
 ؛للقوة )رومانيا(

تلتاظ ت ومعتاجلتة قضتتتتتتتتتتتااي االك   اختتاذ تتدابري فعتالتة ملنع االزتار ابألاتتتتتتتتتتتختاص 26-257
األجان  )االحتاد   كرهنصتتتتتتترية والتطرف و الستتتتتتتجون  وعنف الشتتتتتتترطة  وزايدة ملاتر الع

 ؛الروس (
مليتات ععلى التدين والعقيتدة ت القتاس  مواصتتتتتتتتتتتلتة اجل ود ملكتافحتة التمييز  26-258

عمليات االستتتتتجواب ت ستتتتياق ءنفاذ القانون )اململكة العربية وستتتتاسر  التحقيق والتفتيش  
 ؛السعودية(

معتتاجلتتة أوجتتيف التفتتاوت العرق  ت نلتتاه العتتدالتتة تكثيف ج ودتتتا الراميتتة ء   26-259
 ؛ليش ( -اجلناسية )تيمور 
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ستتتتتستتتتتية  ال ستتتتتيما دا ل وكاالت اختاذ تدابري عاجلة ملكافحة العنصتتتتترية امل   26-260
قق القضتتتتتتتتاء على التمييز والتعصتتتتتتتت   من أجل ءنفاذ القانون  وحتستتتتتتتتني اإلطار القانوين  

 ؛ية )تركيا(اإل نية والعرقية والديناجلماعات 
  دا تل وكتاالت ءنفتاذ القتانون للجمتاعتات املتطرفتة  التصتتتتتتتتتتتدي للنفوذ املتزايتد   26-261

ألفراد وكاالت ءنفاذ شتتتتتتتتامل  التدري    الل آليات للواستتتتتتتتتدعاة تفوق البيض     من قبيل
 ؛على حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية )تركيا(مع الرتكيز القانون 

عاجلة قضتتتتتتتتتتااي التفاواتت العرقية ت نلاه العدالة اجلناسية مل ود  اجلضتتتتتتتتتتاعفة  م 26-262
 ؛)جنوب السودان(

يكفل تقومي دالة اجلناسية على حنو  اختاذ  طوات ءضتتتتتتتافية إلصتتتتتتتالح نلاه الع 26-263
على ال  أضتتتتتترت    ما يُدعى ”قاعدة اإلداانت الثالث“من قبيل   قوانني ءصتتتتتتدار األحكاه

فرض أحكاه   نتيجة  األمريكيني من أصتتتتتتتتل أفريق وجتمعات    حنو  اطئ وغري متناستتتتتتتت 
 ؛جراس  غري عنيفة )جنوب أفريقيا(على لسجن اب

ء  احلتد من حوادث التنمي  من جتانت  أج زة اعتمتاد تشتتتتتتتتتتتريعتات هتتدف  26-264
 ؛ءنفاذ القانون )انميبيا(

دوي ت اجملتمع الواستتتتتمرار التواصتتتتل مع     لياالدينية ك ولوية عصتتتتون احلرية   26-265
 ؛مبادرات بناءة )بلغاراي(

التفاق  ن ت  اآل ذي  األجان     كرهباملقرتن  مكافحة التعصتتتتت  الديين والعنف   26-266
 ؛الصني()

أو املعتقدات املذات   مواصتتلة التقده ت تعزيز احلرية الدينية  وشتتاركة مجيع   26-267
 ؛واجملتمع املدين )كولومبيا(

 ؛ان حرية التعبري على اإلنرتنت )تاي (اعتماد تدابري جديدة لضم 26-268
وف عمتتل آمنتتة ضتتتتتتتتتتتمتتان حريتتة التعبري وحريتتة وستتتتتتتتتتتتاس  اإلعاله  وهتيمتتة ظر  26-269

 ؛ )االحتاد الروس (للصحفيني
ضتتتتتتتتتتمان احرتاه احلق ت التجمع الستتتتتتتتتتلم  واالمتناع عن استتتتتتتتتتتخداه القوة  26-270

 ؛عند التعامل مع االحتجاجات )بيالروس(املميتة واألسلحة 
نفاذ القانون ت   املكلفنيوظفنياملالتحقيق ت أي ادعاءات بشتتتتتت ن استتتتتتتخداه   26-271

واحلتتد من القيود  ؛والتحقيق ت أي ادعتتاءات ابلتعتتذيتت   ااتجنيلقوة ضتتتتتتتتتتتتد لاملفرط 
 ؛املفروضة على احلق ت التجمع السلم  )مصر(

عن الوالايت  صتتتعيد  اختاذ  طوات لضتتتمان امتناع الستتتلطات املختصتتتة على   26-272
 ؛د دون م ر احلق ت حرية التجمع السلم  )ال ازيل(سن قوانني جديدة تقيّ 

وضتتتتتتتتتتتع تتدابري لتمكني املتدافعني عن حقوق امل تاجرين من أداء عمل   قريتة  26-273
 ؛)بريو(

لم اجرين القياه بعمل   لبيمة ميكن في ا للمدافعني عن حقوق اإلنسان  هتيمة   26-274
 ؛)جنوب السودان( االحتجاز والرتحيللت ديدات جرين امل اوبدون تعريض   قرية
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الوالايت مطالبة  عن طريق  حق التصتتتتتتتتتتويت  وا ت ذلك  ممارستتتتتتتتتتة   ضتتتتتتتتتتمان 26-275
أ ر ءحداث  تتستتتتب  ت  قد  ال     النا بني  تويةحتديد  ااتتتترتاطات  استتتتتخداه  ابالمتناع عن  

 ؛)أملانيا( ي  علمتييزي 
استتتخداه أي ن طريق زايدة ءمكانية  ع   دون متييزبضتتمان احلق ت التصتتويت   26-276

 ؛قضاس  )اليوانن(ا تصاص الية أو أي و ت  تصويت مسموح هباوسيلة 
حلقوق   ت التصتويت نقوصتة  املغري  ضتمان ممارستة مواطين الوالايت املتحدة   26-277

 ؛)االحتاد الروس (
قضتتتور تعديل التشتتتريعات لضتتتمان ءجراء االنتخاابت وفقاا للمعايري الدولية و  26-278

 ؛أورواب )بيالروس(منلمة األمن والتعاون ت مراقبني من 
واألطفتتال ابلبتتالغني مواصتتتتتتتتتتتلتتة حتستتتتتتتتتتتني اجل ود الراميتتة ء  احلتتد من االزتتار  26-279

 ؛والقضاء علييف )مج ورية مولدوفا(
د ي تعزيز تعاوهنا الثناس  للقضتتاء على االزار ابلبشتتر والرق ت صتتناعات مصتتا 26-280

 ؛يسيا()ءندوناألما  
وحقوق   هد مكافحة االزار ابلبشر وضمان محاية حقوق ضحاايمواصلة ج و  26-281

 ؛امل اجرين )نيجرياي(
  ممارستتات عمل غري عادلةال  تتبع  العمل  أصتتحاب تشتتديد العقوابت على   26-282

 ؛وضمان عده انت ا  حقوق العمال )ميامنار(
ء والفقراء وعده بني األغنيا  ري اتتتتتتاملة للقضتتتتتتاء على االستتتتتتتقطاباختاذ تداب 26-283

 ؛)الصني( ةاملساواة االجتماعي
الذي ي  ر بشتكل غري متناست  على األمريكيني من    وضتع حد لتجرمي الفقر 26-284

 ؛أصل أفريق  )كواب(
  املستتتتتتتاواة لفقر وعده  املرتفعة لعدالت  مستتتتتتتار املعكس  لءصتتتتتتتالحات  جراء  ء 26-285

 ؛)كواب(على الصعيد الدا ل  ية والثقافية واالعرتاف ابحلقوق االقتصادية واالجتماع
بني الفمات الضعيفة فيما  التشرد  ختفيض  ء   تقود  األنشطة ال   دع   مواصلة   26-286
 ؛أحناء البلد )ء يوبيا(مجيع ت 
رافق الصتتحية للمجتمعات وضتتع استترتاتيجيات ملعاجلة مشتتاكل اإلستتكان وامل 26-287

 ؛مل اجرين )أذربيجان(ب األصلية واجمتمعات الشعو مثل  امل مشة
 ؛ء  الرعاية الصحية )بولندا(للوصول موسع ومنصف سبيل محاية  26-288
اإلنستان قق  من دون متييز  اختاذ  طوات ملموستة لضتمان متتع مجيع ستكاهنا  26-289

 ؛)ال تغال(ت الصحة 
اية الصتتتتتتتتحية ت متناول الفمات  دمات الرعلوضتتتتتتتتع  اختاذ مزيد من التدابري   26-290
 ؛النلاه الصح  احلاي )أنغوال(املستفيدة من غري ضعيفة ال

األاتتتتتتتخاص اخلاضتتتتتتتعني اختاذ تدابري لتوفري  دمات الرعاية الصتتتتتتتحية جلميع   26-291
 ؛وضع االقتصادي ومركز املواطنة )أذربيجان(العرق والءجحاف بسب  دون لواليت ا 
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حتة النستتتتتتتتتتتاء صتتتتتتتتتتت من أجتل االرتقتاء ب   دتتا  ت التدا تل واخلتار تكثيف ج و  26-292
 ؛واألطفال وأسرت  وكرامت   ورفات   )ء يوبيا(

الرعاية الصتتتتتتتتحية ستتتتتتتتبيل ء   اجملتمع على قطاعات مجيع  ضتتتتتتتتمان حصتتتتتتتتول  26-293
 ؛)العراق(والعقاقري والعال  

واحلتد من أوجتيف عتده   جمتمع أكثر مشوالا إلقتامتة مواصتتتتتتتتتتتلتة ج ودتتا اجلتاريتة  26-294
جاسحة كوروان أ ر  ط ا االستتتتتتتتترتاتيجية ملعاجلة  املستتتتتتتتتاواة وا ت ذلك عن طريق حتدي   ط

 ؛السكان )سنغافورة(على ضعاف غري املتناس  ( 19-)كوفيد
على رعاية صحية ت الوالايت املتحدة  تمع  اجملقطاعات  ضمان حصول مجيع   26-295

 ؛وكامل وسريع )تركيا(حنو متساٍو على ( 19-)كوفيدجاسحة كوروان جمانية ت مواج ة 
لشتتتتتتتعب ا الذي أتلكتيف اجلاسحة   ق ت الصتتتتتتتحةاحلنلاه عاه يضتتتتتتتمن ءنشتتتتتتتاء   26-296

 ؛)مج ورية فنزويال البوليفارية(
ت الصتتتتتتتتتتحة  وحق    ح  الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتيني على احرتاه حق الناس ت احلياة   26-297

 ؛)الصني(( 19-روان )كوفيدووص  جاسحة كو والتوقف عن تسييس 
 ؛(كواب)( 19-ان )كوفيدجاسحة كورو ت سياق حىت ضمان احلق ت الصحة   26-298
تعزيز لجية للوالايت املتحدة  على املستاعدة اخلار املفروضتة  رفع قيود التمويل   26-299
 ؛يج()النرو كامل بشكل  لصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية اباملرأة متّتع 

لصتتحة الشتتاملة لدمات  اخلضتتمان احلصتتول على  ب  ما يتعلقتوضتتي  هنج ا في 26-300
 ؛الشمالية(يرلندا أ)اململكة املتحدة ل يطانيا العلمى و  اجلنسية واإلجنابية

الرعاية على أستتاس معتقدات دينية رفض  ضتتمان أال ت دي القوانني ال  زيز   26-301
اجلنستتتية واإلجنابية للمرأة  واختاذ تدابري لرصتتتد ومنع احلقوق  حة و الصتتت وأ القية ء  تقييد  

 ؛انت اكات تذه احلقوق )أسرتاليا(
دمات اخلء   عموم   الالكامل و الوصتتول  تعيق  الستتياستتات ال   مستتار   عكس 26-302

القيود ذات وءلغاء  لصتتتتحة اجلنستتتتية واإلجنابية  وال ستتتتيما ت حاالت الطوار    الطوعية ل
 ؛على املساعدة اخلارجية )النمسا(ملفروضة االصلة 

اختاذ ءجراءات لدع  املستتتتتاواة ت احلصتتتتتول على  دمات الصتتتتتحة واحلقوق  26-303
املستاعدة األجنبية ء  فعلياا من تقدمي  جلنستية واإلجنابية  واستتعراض الستياستات ال  حتد  ا

 ؛ دمات الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية ت اخلار  )كندا(
حصتتتول اجلميع لضتتتمان  العااتتتر  يل   التمو الباب  ءلغاء القيود املفروضتتتة على   26-304

 ؛منر (تنلي  األسرة )الدات جمال على  دمات ااملة 
ءاتحة اخلدمات الصتحية األستاستية جلميع النستاء والفتيات  مع ءيالء اتتماه  26-305

 ؛من التمييز )فنلندا( أاكاالا متعددة ومتقاطعةلاليت تواج ن من ن  اص 
احلقوق اجلنستتتية واإلجنابية الصتتتحة و ضتتتمان حصتتتول النستتتاء والفتيات على  26-306

 ؛)فرنسا(
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ضتمان من  الل لنستاء والفتيات  لاجلنستية واإلجنابية  واحلقوق  محاية الصتحة   26-307
 ؛حصوهلن على معلومات وسلع و دمات الصحة اجلنسية واإلجنابية )آيسلندا(

 دمات الصتحة    ااخلدمات الصتحية األستاستية للجميع  وا فيتوافر  ضتمان  26-308
 ؛اجلنسية واإلجنابية )لكسم غ(

الصتتحة ت جمال  لتثقيف واخلدمات  ضتتمان حصتتول اجلميع على املعلومات وا 26-309
 ؛اجلنسية واإلجنابية )ماليزاي(

 ات و دمات الصتتتتتتحة اجلنستتتتتتيةضتتتتتتمان حصتتتتتتول مجيع النستتتتتتاء على معلوم 26-310
 ؛واإلجنابية )املكسيك(

املستاعدة الصتحية العاملية  ستياق  ءلغاء تعديل تيلمز وستياستة محاية احلياة ت   26-311
ستتخداه املستاعدة اخلارجية للوالايت املتحدة ت اب    كحد أدىن والستماح ت غضتون ذلك
خطر ض احليتاة للاتاره وتعرّ وستتتتتتتتتتتفتاح ااملرتبطتة ابالغتصتتتتتتتتتتتاب حتاالت اإلج تاض املت مون 

 ؛)تولندا(
احلصتتتتتتتتتتول على  دمات الصتتتتتتتتتتحة إلمكانية  الدولية  معونت ا  ة  جاز ءضتتتتتتتتتتمان  26-312

 ؛)نيوزيلندا(اجلنسية واإلجنابية 
وأكثر   نطاقاا وصتتتتول أوستتتتع  ستتتتبيل  وية واتتتتاملة لتعزيز  قءضتتتتافية  اختاذ تدابري   26-313

 ؛)بوتسواان(ايت مجيع املستو ت لتعلي  اجليد ءنصافاا ل
تعزيز التشتريعات من أجل القضتاء على مجيع أاتكال التمييز بني اجلنستني ت  26-314

 ؛جمال العمل )مج ورية مولدوفا(
مدفوعة ة ءلزامية دنيا  السحة تتعلق ون  ءجازة أموماستتتتكشتتتاف  يار اعتماد  26-315

 ؛األجر )رومانيا(
ء  من  على وجتيف العموه ابالنتقتال ت مكتان العمتل واة زايدة تعزيز املستتتتتتتتتتتتا 26-316

 ؛والن وض ابلرعاية الصحية الشاملة لألم ات )سري النكا(   ءجازة أمومة مدفوعة األجر
التمييز بني  مواصتتتلة تعزيز التشتتتريعات الرامية ء  القضتتتاء على مجيع أاتتتكال 26-317

العمل املتستتتاوي القيمة ت مكان ن  األجر املتستتتاوي عوضتتتمان    اجلنستتتني ت جمال العمل
 ؛العمل )اهلند(

تشتتتتتتجيع املزيد من أصتتتتتتحاب العمل ت القطاع اخلاص على تعزيز املستتتتتتاواة  26-318
 ؛ءجازة أمومة مدفوعة األجر )ءسراسيل(ومن  

فيذاا كامالا أعمال املرأة والساله واألمن تنت جدول  الواردة  تنفيذ االلتزامات   26-319
وكفالة ال ستتيما ت ءطار دورتا كعضتتو ت جملس األمن   و    الصتتعيدين الوطين والدوي  على
 ؛شاركة املرأة ت عمليات الساله )لكسم غ(ملسياسياا ومالياا  تضماانال

تبع ت جمال املغري التمييزي الشتتتتتتامل واملتكامل  احلاي  مواصتتتتتتلة تعزيز الن ج   26-320
 ؛)اجلبل األسود(قوق تذه احلمحاية و لمرأة وتعزيز لساواة املضمان من أجل   العمل

وضتتتتمان    جتماع اال  نوعالوالعنف القاس  على     القضتتتتاء على فجوة األجور 26-321
 ؛)مج ورية فنزويال البوليفارية(العدالة وج  الضرر على صول الضحااي ح
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 االجتمتتاع  نوعالى منع العنف القتتاس  علاميتتة ء  الر لختتدمتتات ة لأولويتت من   26-322
 ؛امل سسية مثل نلاه السجون )اليوانن(األماكن والتصدي ليف  وا ت ذلك ت 

العنف ضتتتد النستتتاء القضتتتاء على  حنو  موج ة  تدابري  االستتتتمرار بقوة ت اختاذ   26-323
 ؛والفتيات )جورجيا(

وق املرأة والطفل ة لضتتمان محاية حقمواصتتلة اجل ود املبذولة والتدابري املتخذ 26-324
 ؛)البحرين(

ت تباط   لتالت أي  ءنشتتتتاء آلية احتادية لتقدمي الدع  الالزه للفتيان والشتتتتبان   26-325
 ؛)تاي (االجتماع  و منوت  النفس  

مع جمتمعات ومستتتتتتنرية  وضتتتتتع معايري تكفل ءجراء مشتتتتتاورات حرة ومستتتتتبقة   26-326
على أراضتي ا وأستالي  حياهتا التقليدية  ل أن ت  ر  تماااملشتاريع  حول  الشتعوب األصتلية  

 ؛(ابراغواي) 16و 10 وفقاا هلدت التنمية املستدامة
احل حقوق اإلنستتتتتتتتان للم اجرين وطال  اللجوء والالجمني بذل اجل ود لصتتتتتتتت  26-327

 ؛)السلفادور(
 ؛ر(مل اجرين وضماهنا )ميامنامحاية حقوق االرامية ء  تدابري مضاعفة ال 26-328
 ؛تعزيز حقوق العمال امل اجرين وأفراد أسرت  )مصر( 26-329
ءيالء مع     للتعتامتل مع تتدفقتات امل تاجرينءنشتتتتتتتتتتتاء آليتات ووستتتتتتتتتتتاستل مالسمتة   26-330

 ؛االحرتاه الكامل لكرامة اإلنسان واملعايري الدولية )تركيا(
ة فنزويال ومحاية حقوق امل اجرين )مج وري   طلقاملسام   ءهناء سياسة عده الت 26-331

 ؛البوليفارية(
امل اجرين الذين على    تفرض عقوابت جناسيةالتدابري اإلدارية ال   استتتتتعراض   26-332

 ؛دون ءذن )األرجنتني(من يد لون البلد 
  اإلنستتتان القانون الدوي حلقوق  مع    ظروف احتجاز امل اجرينتوافق  ضتتتمان  26-333
 ؛)النرويج( رسيما ابلنسبة للقصّ  ال

والفصتل بين     عده استتخداه احتجاز األستر امل اجرة وطال  اللجوء ضتمان 26-334
 ؛البلد )بريو(ء  غري القانوين د ول لردع ال ةبري عقابياكتد

ذلك عن  الضتتتتتتتتتتعيفة  وا ت  فماهت   زايدة ج ودتا حلماية امل اجرين  وال ستتتتتتتتتتيما   335- 26
على اخلتدمتات   وضتتتتتتتتتتمتان احلصتتتتتتتتتتول    طريق البحت  عن بتداستل الحتجتاز األطفتال امل تاجرين 

 ؛ األساسية )اتيلند( 
وزارة األمن التتتتدا ل  ووكتتتتالتتتتة ءنفتتتتاذ قوانني اهلجرة واجلمتتتتار  ت اعرتاف  26-336

 توحيتدتتاءعتادة حتدة و/أو و مبقتاء  الت العتاستد لألستتتتتتتتتتتر اإلنستتتتتتتتتتتان  الوالايت املتحتدة قق 
 ؛وفينيا()سل
ظروف احلبس وحتستتتتني     حتجاز امل اجريناحلاي اللنلاه  لالبح  عن بداسل   26-337

 ؛تلبية املعايري األساسية حلقوق اإلنسان )زامبيا(من أجل 
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وقف حبس امل تتتاجرين  ون في   األطفتتتال امل تتتاجرون  وضتتتتتتتتتتتمتتتان حقوق  26-338
 ؛امل اجرين )الصني(

  والالءنستتتتتتتتتتتانيتة وامل ينتة للم تاجرين وطتال  اللجوء لتة القتاستتتتتتتتتتتيتة  وقف املعتام 26-339
 ؛سرت  )كواب(فصل ممات الُقص ر عن أالكف عن و 

محتايتة حقوق األطفتال التذين يصتتتتتتتتتتتلون ء  الوالايت املتحتدة  والبحت  عن  26-340
ت ن  تتاجرياملغري املصتتتتتتتتتتتحوبني أو  حتجتتاز األطفتتال امل تتاجريناحلتتاي النلتتاه لبتتداستتل ل

 ؛محاية والدي   )ءكوادور(ت   والسماح هل  ابلبقاء يةأسر  موعاتجم
إلنستتتتتتتتتان واحلرايت األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية لألطفال قوق احلكامل  كفالة الضتتتتتتتتتمان ال 26-341

 ؛)كولومبيا( من حي  اهلجرةبصرف النلر عن وضع     واملراتقني امل اجرين
جمني واملعاملة ال  يلقوهنا مراكز احتجاز امل اجرين والالاستتتتتتتتتتيفاء  ضتتتتتتتتتمان   26-342
ة واملعايري الدولي    القانون الدوي حلقوق اإلنستتاناملنصتتوص علي ا ت  لشتتروط األستتاستتية  ل

 ؛حلقوق اإلنسان )فيج (
معتتايري لل االمتثتتال من أجتتل  مل تتاجريناملتصتتتتتتتتتتتتل ابحتستتتتتتتتتتتني ظروف احلبس  26-343

 ؛)غاان(قوق اإلنسان حلواملعاتدات الدولية 
قفاص األاألطفال عن آابس   امل اجرين ووضتع   ت  صتغار  الكف عن فصتل  26-344

 ؛)مج ورية ءيران اإلسالمية(
 ؛فصل األسر ت سياق اهلجرة )لكسم غ( تضمني التشريعات حلر 26-345
لم اجرين والالجمني  رامة واألمن وحقوق اإلنسان لوالكياة  احلضمان احرتاه   26-346

  كوحتدة   ألستتتتتتتتتتترةلاللروف املالسمتة ت مراكز االحتجتاز  وءعطتاء أولويتة   توافروضتتتتتتتتتتتمتان 
 ؛)املكسيك( الفضلى مصاحل الطفلضمان و 

ستتتتيما  ققوق اإلنستتتتان  الت البلد  ات الضتتتتعيفة  ضتتتتمان متتع األقليات والفم 26-347
 ت مراكز احتجتتاز امل تتاجرين على طول احلتتدوداملوجودين  تتتذه األقليتتات والفمتتات أفراد

  اجلنوبية للوالايت املتحدة )نيكاراغوا(
مجيع االستتتتتتتتتتتتنتتاجتات و/أو التوصتتتتتتتتتتتيتات الواردة ت تتذا التقرير موقف التدولتة  تعكسو  -27

أهنا حتلى بت ييد الفريق يُف      أالينبغ   و   الستتتتتتتتعراض موضتتتتتتتوع او/أو الدولة      قدمت اال)الدول(  
   العامل ككل
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  املرفق
  Composition of the delegation 

 The delegation of the United States of America was headed by Ambassador Andrew 

Bremberg, Permanent Representative of the United States of America to the Office of the 

United Nations and Other International Organizations in Geneva, Mr. Robert Destro, 

Assistant Secretary, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, United States 

Department of State and Mr. Marik String, Acting Legal Adviser, United States Department 

of State and composed of the following members: 

• Alexander Maugeri; Deputy Assistant Attorney General and Chief of Staff, Civil 

Rights Division, United States Department of Justice; 

• Sean Reyes; Attorney General, State of Utah; 

• James McCament; Deputy Under Secretary for Strategy, Policy, and Plans, United 

States Department of Homeland Security; 

• Lynn Grosso; Director of Enforcement and Programs, Office of Fair Housing and 

Equal Opportunity, United States Department of Housing and Urban Development; 

• Dr. Dorothy Fink; Deputy Assistant Secretary for Women’s Health, Director, Office 

on Women’s Health, United States Department of Health and Human Services; 

• Alison Kilmartin; Deputy Assistant Secretary for Policy, United States Department 

of Labor; 

• Charles Allen; Deputy General Counsel for International Affairs, United States 

Department of Defense; 

• Kara McDonald; Deputy Assistant Secretary, Bureau of Democracy, Human Rights, 

and Labor, United States Department of State. 
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