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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

.  ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢إىل   ١، دورته التاسعة يف الفترة من       ٥/١حقوق اإلنسان   
 ٥مريكية يف اجللسة التاسعة املعقـودة يف        وجرى االستعراض املتعلق بـالواليات املتحدة األ     

وشارك يف رئاسة وفد الواليات املتحدة األمريكية معايل السيدة    . ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
إستري برمير، مساعدة وزير خارجية الواليات املتحدة لـشؤون املنظمـات الدوليـة، وزارة              

نوين، مكتب املستشار القـانوين،     اخلارجية، ومعايل السيد هارولد هوجنوكوه، املستشار القا      
 الدميقراطيـة   لـشؤون وزارة اخلارجية، ومعايل السيد مايكل بوسنر، مساعد وزير اخلارجية          

الواليـات  املتعلق ب واعتمد الفريق العامل التقرير     . وحقوق اإلنسان والعمل، وزارة اخلارجية    
  . ٢٠١٠رب نوفم/ تشرين الثاين٩املتحدة يف جلسته الثالثة عشرة املعقودة يف 

 اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ،٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
فرنـسا  : لتيسـري االستعراض املتعلق بالواليـات املتحـدة األمريكيـة        ) اجملموعة الثالثية (

  .والكامريون واليابان
غـراض  ، صدرت الوثائق التالية أل    ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :االستعراض املتعلق بالواليات املتحدة األمريكية
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط  )أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/9/USA/1)؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛ (A/HRC/WG.6/9/USA/2))ب(١٥وفقاً للفقرة 
 )ج(١٥ة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة          موجز أعدته املفوضي    )ج(  

(A/HRC/WG.6/9/USA/3/Rev.1).  
وأحيلت إىل الواليات املتحدة األمريكية عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسـئلة              -٤

 واجلمهوريـة   املتعددة القوميـات  بوليفيا  دولة  االحتاد الروسي وأملانيا و   أعدها سلفاً كل من     
سلوفينيا والسويد  وسويسرا والتفيا واملكـسيك واململكـة املتحـدة           التشيكية والدامنرك و  

وهذه األسئلة متاحـة علـى      . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا واليابان      
  . املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل
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  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   
وعندما تتيسّر البيانات األخرى الـيت    . خالل احلوار التفاعلي   وفداً ببيانات    ٥٦أدىل    -٥

تعذر تقدميها أثناء احلوار التفاعلي لضيق الوقت ستوضع على الشبكة اخلارجية لالسـتعراض             
  . وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف الفرع الثاين من هذا التقرير. )١(الدوري الشامل

  ة موضوع االستعراضعرض احلالة من جانب الدول  -ألف   
أعرب الوفد عن سروره لعرض تقريره األول املقدم من أجل االستعراض الـدوري               -٦

الشامل، وأشار إىل االلتزام الكبري للرئيس أوباما ووزيرة اخلارجية كلينتون باملشاركة املتعددة            
يـز  وأوضح أن تاريخ الواليـات املتحـدة يتم  . األطراف، وحبقوق اإلنسان وسيادة القانون   

 فرصاً  يتيحبالسعي يف حماولة جاهدة لتحقيق احتاد أكمل، وأن التسليم بإمكانية عدم الكمال             
  . جديدة للتحسني، وشكلت القدرة على القيام بذلك وال تزال تشكل مصدر قوة وطنية

وأوضحت الواليات املتحدة أهنا تشجع مشاركة جمتمعها املدين، وتعمل من أجـل              -٧
 السلطات التنفيذية امللتزمة بالقانون، والسلطات التشريعية الدميقراطية        إحراز التقدم عن طريق   

وأعربت الواليات املتحدة عن فخرها باإلجنازات اليت حققتها وسلمت يف          . واحملاكم املستقلة 
الوقت نفسه بأنه ال يزال هناك جمال إلحراز املزيد من التقدم، وقد أكدت التزامها بالتعـاون           

  .مة الدولية للنهوض حبقوق اإلنسان داخل البلد وخارجهاملبدئي مع املنظو

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
  .قدمت كوبا توصيات  -٨
 عن أملها يف أن يلتزم الرئيس أوبامـا حبقـوق   مجهورية فرتويال البوليفارية وأعربت    -٩

  .اإلنسان
إزاء حالة حقوق اإلنسان واالنتهاكات     وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن قلقها         -١٠

  .املنهجية اليت ترتكبها الواليات املتحدة على املستويني الوطين والدويل
احلكومة للجهود اليت تبذهلا يف الوقت احلايل لوضع حـد        على  االحتاد الروسي   وأثىن    -١١

شاركتها يف  ، ومل "مكافحة اإلرهاب "لالنتهاكات العديدة حلقوق اإلنسان اليت ارتكبت أثناء        
ومن جهة أخرى، أشار االحتاد الروسي إىل أنه على الواليات          . أعمال جملس حقوق اإلنسان   

________ 

 1 Colombia, Panama, Argentina, Chile, Paraguay, Slovenia, Nepal, Rwanda, Chad, Bhutan, Kuwait, Belarus, 
Peru, Timor- Leste, Latvia, Jordan, South Africa, Iraq, Ukraine, Nigeria, Burkina Faso, Cameroon, 
Afghanistan, Burundi, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Mauritius and Namibia. 
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املتحدة أن تضاعف جهودها يف عدد من اجملاالت، مبا فيها قبل كل شـيء، االنـضمام إىل                 
  .املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وكفالة حقوق اإلنسان يف عملية مكافحة األرهاب

 نيكاراغوا أن الواليات املتحدة جعلت استخدام القـوة حجـر األسـاس     وذكرت  -١٢
وأفادت أنه يف الوقـت الـذي       . لسياساهتا التوسعية، وأمريكا الالتينية هي إحدى ضحاياها      

            كانت فيه الواليات املتحدة تدعي أهنا احلامي حلقوق اإلنسان يف العـامل كانـت تنتـهك                
  . هذه احلقوق

دونيسيا بالتزام الواليات املتحدة باحلرية واملساواة، ورحبت مبشاركة البلد       ونوهت إن   -١٣
يف جملس حقوق اإلنسان، وأعربت عن إمياهنا بأن الواليات املتحدة حتتاج إىل بذل املزيد من               

وأقرت إندونيسيا مبـسامهة    . اجلهود حلماية حقوق اإلنسان على حنو متوازن وتعزيز التسامح        
  .يف وضع معايري لألمم املتحدةالواليات املتحدة 

  .وقدمت دولة بوليفيا املتعددة القوميات توصيات  -١٤
والحظت إكوادور اجلهود اليت تبذهلا حكومة الواليات املتحدة للنـهوض حبقـوق              -١٥

  . اإلنسان على الرغم من أن النتائج اليت حققتها كانت حمدودة
تشعر بالقلق إزاء التقـارير     ا ال تزال    أهن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   وذكرت    -١٦

  .املستمرة النتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها الواليات املتحدة داخل البلد وخارجه
وذكرت اجلزائر أن انتخاب رئيس من أصل أفريقي هو أبلغ من أي بيان عن التزام                 -١٧

 أن اكتظاظ السجون هـو      وأشارت اجلزائر إىل  . الواليات املتحدة باحلقوق املدنية والسياسية    
 يف املائة من العدد األصـلي       ٦٠املعيار، وأن السجون تستقبل عدداً من السجناء أعلى بنسبة          

  .املصممة الستيعابه
ورحبت قطر باجلهود اليت تبذهلا الواليات املتحدة ملكافحة التمييز العنصري والديين،             -١٨

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافيةولتقدمي اخلدمات االجتماعية وضمان التمتع باحلقوق 
  .واعترفت املكسيك بالبنية التحتية املؤسسية القوية حلماية حقوق اإلنسان  -١٩
وأعربت مصر عن أملها يف أن تتخذ الواليات املتحدة خطوات عملية لضمان محاية               -٢٠

اآلسيوية يكية و حقوق اإلنسان ألفراد الطوائف اإلسالمية واجملتمعات العربية واألفريقية األمر        
لكنها ظلت قلقة إزاء بعض السياسات واملمارسات اليت تنتهجها الواليات املتحدة           . يةاجلنوب

  .يف جمال حقوق اإلنسان
والحظت الصني اجلهود اليت بذلتها احلكومة يف السنوات األخرية لتعزيـز حقـوق               -٢١

بيد أن الصني أعربت عن     . يماإلنسان ومحايتها وإلحراز تقدم يف جمايل الرعاية الصحية والتعل        
قلقها إزاء الثغرات القائمة يف التشريع يف جمال حقوق اإلنسان، وإزاء عدم انضمام الواليات              

كما أعربت الصني عن    . املتحدة إىل جمموعة من الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان        



A/HRC/16/11 

GE.11-10067 6 

 اسـتخدام القـوة     وكاالت إنفاذ القانون إىل اإلفـراط يف      منها نزوع    مجلة أمور    منقلقها،  
نسبة الفقر بني األمريكيني املنحدرين من أصول أفريقية ومن أمريكا الالتينية وسكان    وارتفاع  

  .أمريكا األصليني
وأثنت اهلند على الواليات املتحدة اللتزامها حبقوق اإلنسان واعترافها بالتحـديات             -٢٢

سان اليت ترتكبـها الـشركات      وأعربت اهلند عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق اإلن       . املتبقية
التجارية، واستفسرت عن موقف الواليات املتحدة من قانون دعاوى املسؤولية التقـصريية            

)Alien Tort Claims Act .( ويساور اهلند القلق إزاء التحرش اجلنسي باملرأة يف قوات اجليش
صول أفريقية أكثـر    يف الواليات املتحدة، وارتفاع معدالت إدانة األمريكيني املنحدرين من أ         

  .من غريهم فضالً عن اخنفاض معدل حصوهلم على التعليم والرعاية الصحية والعمالة
وذكرت بنغالديش أنه على الرغم من أن الواليات املتحدة قد أحرزت تقـدماً يف                -٢٣

محاية احلقوق املدنية والسياسية، فإن محاية احلقوق االجتماعية واالقتصادية غري معترف هبـا             
وأفادت أن الواليات املتحدة تؤدي دوراً إجيابياً على املستوى الـدويل يف دعـم              . كاملبال

وأعربت بنغالديش عن قلقها إزاء قانون اهلجـرة        . اجلهود اإلمنائية الكثرية اليت تبذهلا البلدان     
الصادر مؤخراً الذي من شأنه أن يشجع على املواقف التمييزيـة ويزيـد إسـاءة معاملـة                 

  .املهاجرين
وأعربت ماليزيا عن تقديرها للحكومة ألهنا أكدت التزامها من جديد فيما يتعلـق               -٢٤

. سيما عن طريق عضويتها يف جملس حقوق اإلنسان        باجملموعة الكاملة حلقوق اإلنسان، وال    
وذكرت ماليزيا أنه ميكن توجيه اهتمام أكرب إىل مسائل شىت، كالتمييز العنصري، والتنمـيط      

  .الديين، وتوسيع نطاق املساواة يف الدخل والتعصبالعنصري، 
ورحبت الربازيل بالتدابري اليت أعلنت الواليات املتحدة اختاذها للتصدي النتهاكات            -٢٥

والحظـت بقلـق    . حقوق اإلنسان املرتكبة يف إطار سياساهتا الرامية إىل مكافحة اإلرهاب         
 الواليات املتحدة علـى     وشجعت الربازيل . ارتفاع عدد األشخاص الذين يعانون من الفقر      

  .التحقيق يف حاالت املهاجرين الذين خيضعون للعمل القسري والتصدي لتلك احلاالت
والحظـت  . وأشارت سويسرا بارتياح إىل إلغاء عقوبة اإلعدام يف عدة واليـات            -٢٦

سويسرا أيضاً، يف مجلة أمور أن ألوف املهاجرين حيتجزون يف ظروف قاسـية ملخالفتـهم               
  .جرة دون أن تتاح هلم إمكانية احلصول على املشورة القانونيةلقوانني اهل

وأثنت مجهورية كوريا على قرار احلكومة إغـالق مرفـق االحتجـاز يف خلـيج              -٢٧
ورحبت مجهورية كوريا   . غوانتانامو، وحظر أساليب التحقيق اليت قد ختالف القانون الدويل        

  . على الرعاية الصحيةباعتماد تشريع ينص على توسيع نطاق حصول املواطنني
وتناول الوفد عدداً من املالحظات والتوصيات املتعلقة بالتصديق على املعاهـدات،             -٢٨

ـ       هو ضمان إمكانية تطبيق معا     املُتَّبعفأشار إىل أن     صبح البلـد  هدة ما تطبيقاً كامالً قبل أن ُي
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يات املتحدة، يشترط ومبوجب دستور الوال. طرفاً فيها وعدم التصديق عليها إال يف هذه احلالة
وقد التزمت الواليات املتحـدة  . للتصديق على املعاهدة موافقة ثلثي جملس الشيوخ األمريكي    

اتفاقية حقـوق   وعلى اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةبقوة بالتصديق على   
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

ة حلقوق اإلنسان، أشار وفد الواليات ورداً على األسئلة املتعلقة بإنشاء مؤسسة وطني    -٢٩
وترى الواليات املتحدة أن األعمال التكميلية      . املتحدة إىل أن بلده ينظر حالياً يف هذه املسألة        

املضطلع هبا على املستويات املتعددة سواء املستوى االحتادي أم دون االحتادي واليت تـضطلع       
تقدم محاية متعددة ومعززة إىل     ) عية والقضائية التنفيذية والتشري (هبا خمتلف األجهزة احلكومية     

  .احلقوق الفردية
وناقش وفد الواليات املتحدة بعد ذلك نقاطاً أخرى أثارهتا عـدة بلـدان وهـي                 -٣٠

  .التعذيب وإغالق مرفق االحتجاز يف خليح غوانتانامو
 وأوضح الوفد أن الواليات املتحدة تلتزم بشكل قاطع مبعاملـة مجيـع األفـراد يف                -٣١

االحتجاز معاملة إنسانية سواء احملتجزين مبوجب التشريع اجلنائي أو احملتجـزين يف سـياق              
وأكد الرئيس عن طريق األحكـام      . الرتاعات املسلحة القابعني يف سجون الواليات املتحدة      

 إنسانية، فقد أصدر أمـراً    قيد حبظر التعذيب واملعاملة الال    التنفيذية التزام الواليات املتحدة بالت    
بإغالق املواقع السرية لوكالة املخابرات املركزية وبإجراء مجيع االستجوابات مبا يتسق مـع             

وأمر الـرئيس أوبامـا   . االلتزامات التعاهدية للواليات املتحدة والدليل املنقح امليداين للجيش   
 ٣أيضاً بعملية استعراض لضمان امتثال مرفق االحتجاز يف خليج غوانتانامو بالكامل للمادة             

املشتركة، وأنشأ فرقة عمل خاصة مشتركة بني الوكاالت الستعراض سياسات الواليـات            
املتحدة يف جمايل االستجواب والنقل، وضمان أن تكون مجيع ممارسات النقل الـيت تتبعهـا               
الواليات املتحدة متسقة مع قوانينها وسياساهتا والتزاماهتا الدولية وأال تسفر عن نقل أفراد إىل             

  .د يتعرضون فيها للتعذيبأماكن ق
وأكدت الواليات املتحدة جمدداً التزام الرئيس بإغالق مرفق االحتجاز يف غوانتانامو             -٣٢

لواليـات  ا أيضاً حلفـاء     وتعينبأسرع وقت ممكن مشرية إىل أن املهمة تبدو شائكة للغاية           
ن امتناهنا للبلدان   وأعربت الواليات املتحدة ع   . املتحدة، واحملاكم وكونغرس الواليات املتحدة    
  .اليت قبلت استقبال حمتجزين إلعادة استيطاهنم

فالواليات املتحدة  . وتناول الوفد األسئلة اليت تتعلق بأعماله يف جمال مكافحة التمييز           -٣٣
تلتزم بضمان إتاحة املشاركة السياسية جلميع الناخبني املؤهلني عن طريق إنفاذ قوانني احلق يف   

ارة العدل باستعراض خطط إعادة حتديد الدوائر االنتخابية بعد تعداد          وستقوم وز . التصويت
  من األقليـات   لضمان عدم حتديد الدوائر االنتخابية لغرض التمييز ضد الناخبني           ٢٠١٠عام  
وأوضح وفد الواليات املتحدة أن البلد يطبق قوانني ترمـي إىل ضـمان             .  التأثري يف ذلك   أو

وعلـى  .  واإلقراض واالئتمان وفرص التعليم والعدالة البيئية      املساواة يف احلصول على املسكن    
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الرغم من أن الواليات املتحدة تواصل صراعها ضد التركة اليت خلفها الرق وتصديها ملشاكل        
التمييز العنصري، فإهنا تدرك يف الوقت نفسه احلاجة إىل التصدي أيضاً ألوجه عدم املساواة              

  .األخرى
ملرأة، وناقش الوفد ضمن    احقوق  فيما خيص   حدة بتعزيز املساواة    وتلتزم الواليات املت    -٣٤

تدابري أخرى إصدار قانون األجر العادل لليلي ليدبتر، وتعيني سفري متجول معين بالقـضايا              
  .العاملية للمرأة

وأشار الوفد أيضاً إىل املبادرات اهلامة الرامية إىل ضمان توفري محاية أقوى للمثليات               -٣٥
وإضافة إىل عدة تدابري غري تـشريعية،       . زدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً    ومواملثليني  

تسعى الواليات املتحدة إىل اإللغاء التشريعي لقانون الدفاع عن الزواج ولقانون وسياسـات             
  ".ال تسأل ال تقل"

. وال تزال الواليات املتحدة رائدة على مستوى العامل يف محاية حقـوق املعـوقني               -٣٦
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فإهنا تنفـذ       افة إىل توقيع الواليات املتحدة على اتفاقية        وإض

ويف . بصرامة القوانني اليت حتمي من احلواجز اهلندسية واإليداع غري الضروري يف املؤسسات           
العام املاضي رفعت الواليات املتحدة أكثر من عشرات الدعاوى من أجل تعزيـز اإلدمـاج               

  . ذوي اإلعاقة أو شاركت يف تلك الدعاوىالكامل لألشخاص
 قانون أريزونا املتعلـق     تناولتوتطرقت الواليات املتحدة بعد ذلك إىل األسئلة اليت           -٣٧

ل بـشكل غـري     فقد اعترضت وزارة العدل على هذا القانون على أساس أنه يتدخَّ          . باهلجرة
نفاذها، وهنـاك دعـوى     سلطة احلكومة االحتادية يف حتديد سياسات اهلجرة وإ       يف  دستوري  

وأعربت الواليات املتحدة عن التزامها باملضي      . جارية طلب فيها قاض احتادي تعليق القانون      
  .قدماً يف عملية إصالح شاملة تتعلق باهلجرة

وأشارت تايلند بتقدير إىل أن الواليات املتحدة قد شرعت يف عملية التصديق فيمـا          -٣٨
ورحبت أيضاً باجلهود اليت تبـذهلا احلكومـة        . انيتعلق مبجموعة من صكوك حقوق اإلنس     

  .أمام القانوناجلميع للتصدي للتمييز على أسس خمتلفة والنهوض مببدأ مساواة 
وأعربت اجلماهريية العربية الليبية عن قلقها إزاء مجلة أمور، منها التمييز العنـصري               -٣٩

بية إسالمية ومن أمريكا    ضد األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي واملنحدرين من أصول عر         
الالتينية، وعدم التسامح معهم وحرمان جمتمعات الشعوب األصلية من حقوقها، وانتهاكات           
حقوق اإلنسان النامجة عن سياسات الواليات املتحدة املتعلقة باالحتالل والغـزو وفـرض             

اء يف غوانتانـامو    ويساور اجلماهريية العربية الليبية القلق إزاء األعداد الكبرية للسجن        . احلصار
  .احملرومني من حقهم يف حماكمة عادلة

 إىل ما للواليات املتحدة      لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    وأشارت اململكة املتحدة    -٤٠
 ورحبت باعتراف الواليات املتحدة بضرورة      .من سجل عظيم يف جمال محاية حقوق اإلنسان       
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املثلـيني واملثليـات     واألشخاص ذوي اإلعاقـة و     حتقيق املزيد من املساواة لفائدة األقليات     
 عقوبـة   إمكانية تنفيذ أعربت عن قلقها إزاء     و. ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً    

اإلعدام يف بعض األحيان بصورة متييزية، وشجعت الواليات املتحدة على معاجلة هذه القضايا  
ليت اختذهتا الواليات املتحدة للتـصديق      واستفسرت اململكة املتحدة عن اخلطوات ا     . النظامية

تفاقيات اليت وقعت عليها الواليـات      اال، والربوتوكوالت االختيارية امللحقة ب    املعاهداتعلى  
وشجعت اململكة املتحدة أيضاً الواليات املتحدة على مـضاعفة جهودهـا           . املتحدة بالفعل 

  . بلضمان إغالق مرفق االحتجاز يف غوانتانامو يف الوقت املناس
التصديق على اتفاقية القضاء علـى مجيـع        بورحبت فرنسا بتعهد الواليات املتحدة        -٤١

وسألت عن التدابري . أشكال التمييز ضد املرأة واعتزامها إغالق مركز االحتجاز يف غوانتانامو  
  .املتخذة يف هذا اخلصوص وعن املوعد املرتقب إلغالقه

تحدة تعترب من جوانب عديدة قدوة يف تعزيـز         وأشارت أستراليا إىل أن الواليات امل       -٤٢
بيد أهنا أعربت عن قلقها ألن البلد ال يزال يطبق          . معايري حقوق اإلنسان يف شىت أحناء العامل      

وال تزال أستراليا تعرب عن قلقها إزاء تقارير تفيد حدوث جرائم           . باستمرار عقوبة اإلعدام  
ورحبت أسـتراليا   .  حيث امليول اجلنسية   عنيفة ضد األشخاص الذين ينتمون إىل األقلية من       

باجلهود اليت تبذهلا الواليات املتحدة لسد الثغرة بني حقوق األمريكيني األصليني وغريهم من             
وشجعت أستراليا الواليات املتحدة على أن تصبح طرفـاً يف اتفاقيـة حقـوق              . األمريكيني

  . األشخاص ذوي اإلعاقة
.  واليـة  ٣٥إلعدام ال تزال ُتطبَّـق يف حنـو         والحظت بلجيكا بأسف أن عقوبة ا       -٤٣

وأعربت عن قلقها إزاء احلالة يف نظام السجون، مبا يف ذلك العنف ضد احملتجزين واكتظاظ               
السجون والعدد املفرط لبعض الفئات اإلثنية وفرض عقوبة السجن مدى احلياة أحيانـاً دون              

ا من القصَّر عند ارتكاهبم لألفعال      إتاحة أي إمكانية للعفو بالنسبة إىل األشخاص الذين كانو        
  .اإلجرامية

وأثىن السودان على اجلهود اليت تبذهلا الواليات املتحدة لتعزيز حقـوق اإلنـسان               -٤٤
كما أثىن السودان على جهود الواليات املتحدة يف . ومحايتها سواء داخل أراضيها أم خارجها

  .ليةهتيئة الظروف الضرورية للتصديق على االتفاقيات الدو
وذكرت النمسا أن الواليات املتحدة قد قدمت أمثلة إجيابية على محايـة حقـوق                -٤٥

  .اإلنسان على املستويني الوطين والدويل
وأشارت إىل التوصية اليت    . والحظت البحرين اعتماد تشريع يتعلق بالرعاية الصحية        -٤٦

ضة التعذيب وغريه من ضروب قدمتها جلنة مناهضة التعذيب املتعلقة مبدى انطباق اتفاقية مناه
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أوقات احلرب والسلم وسـألت عـن                
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وأشارت البحرين أيضاً إىل التوصية اليت قدمتـها جلنـة          . التدابري املتخذة لتنفيذ تلك التوصية    
  .نسانالقضاء على التمييز العنصري بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإل

. والحظت فييت نام التزام الواليات املتحدة بتعزيز نظام محاية حقوق اإلنسان لديها             -٤٧
التمييز ضد املهاجرين واألجانب، َمبن فيهم      بوجود  وأعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد        

يـة  املهاجرون والطلبة الفييتناميون، واالفتقار إىل التزام احلكومة بدعم صكوك أساسـية دول           
  . كثرية حلقوق اإلنسان

ورحبت آيرلندا بالتطورات التدرجيية احلاصلة يف الواليات املتحدة مبا يف ذلك سـن               -٤٨
 والعمل اجلاري من أجل التصديق على اتفاقيـة         ٢٠٠٩القانون املتعلق جبرائم الكراهية لعام      

زال من البلـدان    والحظت آيرلندا أن الواليات املتحدة ال ت      . ١١١منظمة العمل الدولية رقم     
 آيرلندا عما إذا كانت الواليات     وتساءلت. القالئل يف العامل املستمرة يف تطبيق عقوبة اإلعدام       

 وأعربت آيرلندا عن    .املتحدة تعتزم األخذ بوقف اختياري لعقوبة اإلعدام يف مجيع أحناء البلد          
ت الوقف االختيـاري    أسفها ألن عددا متزايدا من الواليات يف الواليات املتحدة رفع إجراءا          

لعقوبة اإلعدام وحثت الواليات املتحدة على إحداث وقف اختياري لعقوبة اإلعدام علـى             
ورحبت آيرلندا باستبعاد الواليات املتحدة لعقوبة اإلعدام فيما خيص اجلرائم اليت           . صعيد البلد 

  .يرتكبها القصر واألشخاص املعاقون فكرياً
زام الواليات املتحدة باملساعدة اإلمنائية، وأشـار إىل        وأعرب املغرب عن تقديره اللت      -٤٩

  .عدد من الربامج واحللول االبتكارية اليت تتعلق باحلق يف املسكن
وأشارت قربص بتقدير إىل أن الواليات املتحدة وقّعت على نظام روما األساسـي               -٥٠

 وأشـارت إىل    وأعربت عن قلقها إزاء تطبيق عقوبـة اإلعـدام،        . للمحكمة اجلنائية الدولية  
الشواغل اليت أعربت عنها جمموعة من هيئات املعاهدات فيما يتعلـق بادعـاءات وحـشية               

  .املوظفني املكلَّفني بإنفاذ القانون واستخدامهم املفرط للقوة ضد املهاجرين
وطرحت إسبانيا أسئلة عن إغالق معتقل غوانتانامو واألنظمـة اجلديـدة املتعلقـة               -٥١

حلق يف حماكمة عادلة والضمانات املمنوحة للمحتجزين املتبقني وعـن          باللجان العسكرية وا  
          التزامات الواليات املتحدة املتعلقة باتصال القنصليات باألجانـب احملتجـزين، وال سـيما             

  .آفينافيما يتعلق باحلكم يف قضية 
حقوق اإلنسان  ، مبا يف ذلك العالقة بني       عدة دول وتناول الوفد املسائل اليت أثارهتا        -٥٢

وبيَّن أن الواليات املتحدة تلتـزم      . واألمن القومي وعقوبة اإلعدام وقضايا الشعوب األصلية      
وقد ضاعفت الواليات املتحدة جهودها     . بوضع سياسات لألمن القومي حتترم سيادة القانون      

ـ  حرصاً على امتثال على مدى السنتني املاضيتني    سلحة مجيع العمليات املتعلقة بالرتاعـات امل
فأفعال التعذيب واملعاملة القاسية تصنف     . امتثاالً كامالً جلميع القوانني السارية احمللية والدولية      

وُيحتَجز مجيع  . رائم يف الواليات املتحدة وُتتخذ تدابري ملقاضاة مرتكيب هذه األفعال         ضمن اجل 
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قال وفد الواليـات    ورداً على سؤال إسبانيا،     . األفراد يف الرتاعات املسلحة مبوجب القانون     
املتحدة إن مجيع احملتجزين يف الواليات املتحدة ويف غوانتانامو لديهم وسائل قوية تتيح هلم أن               

  .يطلبوا إىل احملاكم االحتادية إعادة النظر يف قضاياهم
املمارسات اهلجومية للواليات املتحدة، مبا فيها العمليات الفتاكة اليت جتـري            وُتَعد  -٥٣

ويف مجيع احلـاالت، وإذا     .  جلميع القوانني السارية   ممتثلةرات صغرية بال طيار     باستخدام طائ 
كان قانون حقوق اإلنسان ينطبق يف حاالت الرتاعات املسلحة أو كانت التدابري الوطنية قد              

وأشـار  . أن تكون إجراءاهتا شرعيةعلى  الواليات املتحدة  حترصاختذت للدفاع عن النفس،     
 متكـامالن لقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل          إىل أن ا  أوالً  الوفد  

الواليـات  إذا كانت   ثانياً،  . وتعززمها وحتفزمها املبادئ اإلنسانية املُعدَّة حلماية حياة األبرياء       
املتحدة متتثل لقانون حقوق اإلنسان حيثما ينطبق ذلك، فإن القواعد السارية حلماية األفـراد      

 حاالت الرتاعات املسلحة خارج أراضي البلد توجد عادة يف القانون اإلنساين       يفالقتال  وسري  
حتديد قواعـد  ثالثاً، ُيعدَّ . الدويل الذي ينطبق على األطراف الفاِعلة احلكومية وغري احلكومية    

متوقفـاً  القانون الدويل اليت تسري على أي إجراء معني تتخذه احلكومة أثناء الرتاع املسلح              
  .ة على وقائع معينةبدرجة كبري

ورداً على عدد من األسئلة اليت تتعلق مبعاملة احملتجزين، أشار الوفـد إىل أن لـدى                  -٥٤
وزارة الدفاع إجراءات راسخة لإلبالغ عن إساءة معاملة احملتجزين، وأهنا حتقـق يف مجيـع               

وفيمـا  . ةاالدعاءات املوثوقة اليت تتعلق بإساءة معاملتهم على أيدي قوات الواليات املتحـد           
خيص حاالت العراق وأفغانستان وغوانتامنو، أجرت الواليات املتحدة مئـات التحقيقـات            

. املتعلقة بادعاءات إساءة معاملة احملتجزين واليت أفضت إىل اختاذ مئات اإلجراءات التأديبيـة            
           وأجريت حتقيقات وافية يف مجيع االدعاءات املوثوقة اليت تتعلق بإساءة معاملـة احملتجـزين             

وأشـار وفـد    . على أيدي قوات الواليات املتحدة، واختذت إجراءات تصحيحية مناسـبة         
يف العراق أو من أجل تعذيبهم يف     فراد  األالواليات املتحدة أيضاً إىل التزامها بضمان عدم نقل         

  .أماكن أخرى
وفد إىل أنه يف رداً على تعليقات عدد من البلدان فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، أشار ال         و  -٥٥

الوقت الذي ختضع فيه هذه املسألة ملناقشة جادة يف الواليات املتحدة، فإن القانون جييز فرض             
ومؤخراً، ضيقت احملكمـة    . عقوبة اإلعدام على أشد اجلرائم خطورة مع الضمانات املناسبة        

قهم وأمنـاط   العليا للواليات املتحدة نطاق فئات األفراد الذين ميكن تنفيذ عقوبة اإلعدام حب           
. اجلرائم اليت ختضع للعقوبة وطريقة تنفيذ العقوبة لكي ال تكون قاسية وخارجة عن املألوف             

ورداً على سؤايل املكسيك واململكة املتحدة بشأن إخطار القنصليات والرعايا األجانب الذين            
 يـصدر   ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام حبقهم، أشارت الواليات املتحدة إىل التزامها، ريثمـا           

  . التشريع االحتادي، باالمتثال حلكم حمكمة العدل الدولية يف قضية آفينا
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وانتقل الوفد إىل قضايا الشعوب األصلية، فأشار إىل التحديات الكثرية اليت يواجهها              -٥٦
األمريكيون األصليون، وهي الفقر والبطالة، وأوجه التفاوت يف احلـصول علـى الرعايـة              

يفة، والتمييز، وإىل القوانني والربامج اليت وضـعت للتـصدي لتلـك           الصحية، واجلرائم العن  
وأعرب وفد الواليات املتحدة عن اعتقاده بأن القبائـل وأفرادهـا سـينعمون             . التحديات

وتظهر هـذه النتيجـة يف      .  من التصدي هلذه التحديات اليت يواجهوهنا      ُمكِّنواباالزدهار إذا   
وقد استضاف الرئيس أوباما    .  القبائل من تقرير مصريها    القانون والسياسات املتبعة إزاء متكني    

تقدمي خطط بيف البيت األبيض الذي أوعز فيه إىل مجيع الوكاالت احلاضرة         األمم القبلية   مؤمتر  
 حكومات قبائل اهلنـود وتقـدمي       بالتشاور والتنسيق مع  بشأن تنفيذ احلكم التنفيذي املتعلق      

ونتيجة لذلك وصل عدد املشاورات القبليـة يف        . وصتقارير عن التقدم احملرز يف هذا اخلص      
  . الوقت احلاضر إىل مستوى مل يسبق له مثيل

ورداً على أسئلة أستراليا وقربص وفنلندا والنرويج، أشار الوفد إىل االهتمام الكـبري               -٥٧
املوجه إىل املشاورات املشتركة بني الوكاالت مع زعماء القبائل كجزء من مراجعة الواليات             

وقد اختـذ القـرار   . تحدة ملوقفها جتاه إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية    امل
املتعلق مبراجعة موقف الواليات املتحدة استجابة لنداءات القبائل وغريها من جمموعات وأفراد         

  .السكان األصليني
ها واختذت الواليات املتحدة أيضاً خطوات عديدة للتصدي لتحديات خاصة تواجه           -٥٨

وتشمل هذه التحديات إصالح الرعاية الصحية وتسوية بعـض         . جمتمعات السكان األصليني  
  .حتسينات يف مسائل تتعلق بالعدالة اجلنائيةإجراء املطالبات و

وحثت الدامنرك احلكومة على متابعة توصيات اجملتمع الدويل بأن تكفـل تطبيـق               -٥٩
 اإلعدام هبدف إلغائها يف     لعملياتتياري  سلطات الواليات والسلطات االحتادية للوقف االخ     

وترغب الدامنرك يف أن تنضم الواليات املتحدة إىل األغلبية         . هناية املطاف يف مجيع أحناء البلد     
العظمى من الدول اليت انضمت إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             

يز ضد املرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل،         والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمي      
والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة             

  . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
ورحبت فنلندا بالتقدم الذي أحرزته الواليات املتحدة يف تعزيز حقـوق الـشعوب            -٦٠

ياً من مراجعة ملوقفها من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق         األصلية، مبا يف ذلك ما جيري حال      
عن الطريقة اليت ستجري هبا احلكومة هذه املراجعة، وعن         تساءلت  الشعوب األصلية، لكنها    

  . فنلندا أيضاً عن التدابري املتخذة ملكافحة التمييز ضد املرأةوتساءلت. احلالة الراهنة للعملية
جلهود اليت بذلتها لتحويل البلد منها ا يف مجلة أمور املتحدةوأثنت غانا على الواليات   -٦١

وأشارت غانا بتقدير إىل أن احلكومة ال تزال        . إىل جمتمع متعدد األعراق واإلثنيات واألديان     
وإمنا على أرض   فقط  تعمل على ضمان متتع مجيع األمريكيني بتكافؤ الفرص ليس يف القانون            
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 إىل الشواغل اليت أعرب عنها عدة مكلفني بواليات يف إطار        بيد أن غانا أشارت   .  أيضاً الواقع
  . إجراءات خاصة فيما يتعلق حباالت التمييز اهليكلي اجلارية

وأقرت هنغاريا بأن لدى الواليات املتحدة نظاماً راسخاً للقوانني احملليـة حلقـوق               -٦٢
اهدات الدولية حلقوق   ومع ذلك فإن التزامات الواليات املتحدة حمدودة مبوجب املع        . اإلنسان
يف موقف البلد إزاء احملكمة اجلنائية الدولية وأملت        احلاصل  ر  ت هنغاريا بالتغيُّ  ورحب. اإلنسان

  . يف اختاذ املزيد من اإلجراءات لتعميق عالقاهتا مع هذه اهليئة
وذكرت سلوفاكيا أن الواليات املتحدة هي أحد املدافعني البارزين عـن حقـوق               -٦٣

  .  تكرس موارد كبرية هلذا االلتزامإذروجني هلا على املستوى العاملي، اإلنسان وامل
وأشارت هولندا إىل دعم احلكومة لتصديق الواليات املتحدة على اتفاقية القـضاء              -٦٤

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، لكنها الحظت بقلق عدم اختاذ تدابري حمددة حـىت اآلن                
وأشادت .  والية٣٥ضاً عن قلقها إزاء تطبيق عقوبة اإلعدام يف وأعربت هولندا أي. هلذه الغاية

  .يف مناسبات كثريةملقررين اخلاصني اهولندا بالواليات املتحدة الستقباهلا 
. ورحبت تركيا بقرار الواليات املتحدة أن تصبح عضواً يف جملس حقوق اإلنـسان              -٦٥

تحدة والتزامها على املستوى املتعـدد      وأعربت تركيا عن إمياهنا بأن تعزيز تعاون الواليات امل        
األطراف يسهم يف حتقيق السلم واالستقرار العامليني ويشكل عامالً هاماً حلمايـة حقـوق              

  .اإلنسان لألشخاص الذين ينتمون إىل األقليات، وال سيما املسلمون واملهاجرون
الساحة الدولية وأشارت النرويج بتقدير إىل الدور الذي تؤديه الواليات املتحدة على        -٦٦

ورحبت بالردود اليت قدمتها الواليات املتحدة لتوضيح األسـئلة         . فيما يتعلق حبقوق اإلنسان   
وذكرت النرويج أهنا تتطلع إىل متابعة شفافة وشاملة يف مرحلة تنفيذ االستعراض            . املطروحة

  .الدوري الشامل
ت، لكنها أعربت عـن   السويد بإلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام يف بعض الواليا      تورحب  -٦٧

وطلبـت الـسويد إىل     . باإلعدام وتنفيذ احلكم يف واليات كـثرية      مراراً  أسفها إزاء احلكم    
الواليات املتحدة أن تقدم معلومات تفصيلية عن احلالة فيما يتعلق بعقوبـة اإلعـدام وعـن     

. كامـل عقوبة اإلعدام باجتاه إلغائها ال    تنفيذ  اخلطط الرامية إىل فرض وقف اختياري رمسي ل       
واستفسرت السويد أيضاً عن التدابري اليت اختذهتا الواليات املتحدة لضمان متتع األشـخاص             

  .احملرومني من حريتهم متتعاً كامالً حبقوق اإلنسان
            عمليـة اإلجـراءات املبـسَّطة     وأشار الكرسي الرسويل إىل أنـه ينبغـي تعليـق             -٦٨

)Operation Streamline (دم التسامح املطلق مع املهاجرين غري النظاميني، وطلب  يف عةاملتمثل
بإعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق         معلومات عن قرار احلكومة مراجعة موقفها املتعلق      

  .الشعوب األصلية
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وأشارت إيطاليا بتقدير إىل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة ملكافحة التمييز العتبـارات              -٦٩
 ٣٥وأشارت إىل أن عقوبة اإلعدام ال تزال سارية يف          . إثنيةاقتصادية واجتماعية وجنسانية و   

  . والية على الرغم من أن بعض الواليات قد طبقت وقفاً اختيارياً حبكم الواقع
  .قدمت أوروغواي توصياتوهبدف تعزيز املنظومة العاملية حلقوق اإلنسان،   -٧٠
ية يف بلده يقوم على محايـة       وأشار وفد الواليات املتحدة إىل أن نظام العدالة اجلنائ          -٧١

على أساس  سجل حافل بتطبيق القوانني     وتعمل الواليات املتحدة لتصحيح     . احلقوق الفردية 
، عن طريق مجلة تدابري، منها سن وإنفاذ قوانني حتظر على دوائر الشرطة اليت تتلقـى                عرقي

عمل الواليات املتحـدة    وت. أمواالً احتادية التمييز على أساس العرق أو اللون أو املنشأ القومي          
 وإثنية يف نظام العدالـة      عرقيةبنشاط لدراسة ظاهرة استمرار الفوارق اليت تعزى إىل أسباب          

  .اجلنائية يف الواليات املتحدة والتصدي هلا وتنفيذ تدابري تصحيحية مناسبة
وطمأنت الواليات املتحدة الوفود بأهنا ُتدين التنميط العنـصري والعرقـي جبميـع        -٧٢
اله وأهنا تقوم مبراجعة معمَّقة للسياسات واإلجراءات لكي تضمن خلو ممارساهتا إلنفاذ            أشك

 األصـل القانون من أي ممارسة تستهدف األفراد على حنو غري صحيح على أساس العرق أو               
وفيما يتعلق بشواغل سويسرا بشأن األحداث، أشار وفد الواليات املتحـدة إىل أن             . اإلثين

واليات املتحدة قضت مؤخراً بأنه ال ميكن احلكم على األحداث املُجـرمني            احملكمة العليا لل  
وتلتـزم  . املُدانني جبرائم أخرى غري القتل بالسجن مدى احلياة دون إمكانية اإلفراج املشروط           

الواليات املتحدة بالوفاء بالتزاماهتا يف إطار القانونني الدويل واحمللي فيمـا يتعلـق مبعاملـة               
ملسجونني يف نظام العدالة اجلنائية معاملة مالئمة، مبن فيهم احملتجزون يف مراكز            احملتجزين أو ا  

ورداً على تساؤالت هولندا والسويد عن ظروف السجن تؤكد         . ختضع لتدابري أمنية ُمشددة   
الواليات املتحدة أن السجناء حيتجزون يف سجون ومرافق جمتمعية آمنة وإنـسانية وتتمتـع              

 ورداً على أسئلة هولندا والتفيا والدامنرك، أشار الوفد إىل أن الواليـات             بتدابري أمنية كافية،  
املتحدة استضافت خالل السنوات الثالث املاضية زيارات من مثانية مكلفني بواليات يف إطار             

  .اإلجراءات اخلاصة
وأوضـح أن البلـد     . وتطرق وفد الواليات املتحدة إىل أسئلة أخرى تتعلق باهلجرة          -٧٣

 ماليني مقيم دائم جديـد،      ٥,٥لى مدى السنوات اخلمس املاضية ما يزيد عن         استضاف ع 
 الجـئ  مـن      ٤٢٥ ٠٠٠ ماليني مواطن جديد، ومكن حنو       ٣,٥ومنح اجلنسية ألكثر من     

وتتعاون وزارة األمن . وتلتزم الواليات املتحدة بتحسني نظامها للهجرة. االستيطان أو اللجوء
ورداً على شواغل اجملتمـع املـدين       .  محاية املهاجرين  الداخلي مع وزارة العمل على حتسني     

املتعلقة باحتجاز املهاجرين وعملية النقل، اضطلعت وزارة األمن الداخلي بإصالحات كبرية           
. لتحسني إدارة مراكز االحتجاز والظروف الصحية والسالمة واملواءمة بني مرافق االحتجاز          

ن عدم اللجوء إىل االحتجاز إال عنـدما        وقد أعدت إصالحات وزارة األمن الداخلي لضما      
             ويف . يكون ذلك مناسباً يف ضوء الشروط القانونية واحلاجة إىل ضـمان الـسالمة العامـة              
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 عاماً على دخول األفراد املصابني ٢٢ رفعت الواليات املتحدة عملية حظر دامت ٢٠١٠عام 
الواليات املتحدة الربامج اليت اعتمـدت      وناقش وفد   . بفريوس نقص املناعة البشرية إىل البلد     

  .مؤخراً من أجل مكافحة االجتار باألشخاص على املستوى الدويل
وبالتشاور مع اجملتمع املدين ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، قررت             -٧٤

ية من  الواليات املتحدة النظر يف إخالء سبيل كل أجنيب َيِفد إليها إذا كانت لديه خماوف فعل              
تعرضه لالضطهاد أو التعذيب، وعدم احتجاز األشخاص الذين لديهم وثائق تثبت هويتـهم             

. وال حيتمل فرارهم وال يشكلون خطراً على اجملتمع ريثما تنتهي إجراءاهتم املتعلقة بـاهلجرة             
الواليات املتحدة باحلاجة إىل حتسني ظروف االحتجـاز        ُتقر  وفيما خيص احملتجزين األجانب     

وتعكف وزارة األمن الداخلي على     . اية الصحية والقدرة على ممارسة حقوقهم اإلنسانية      والرع
مراجعة معايريها الناظمة للهجرة ولظروف االحتجاز وُتنفذ نظاماً جديداً لتحديـد مواقـع             

ويف سـياق إنفـاذ    . احملتجزين، وقد عينت موظفني ُجدداً معنيني بالرقابة يف مجيع أحناء البلد          
ة تعترف الواليات املتحدة بالشواغل املثارة إزاء التنميط العنصري واإلثين علـى             اهلجر قانون

أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون حملياً وتكرر من جديد التزامها وتؤكد التدابري اجلديدة             
         املتخذة ملكافحة التنميط عن طريق تعزيز احلماية بدرجة كبرية وإتاحة التـدريب ملكافحـة              

  .هذا التمييز
وأكدت مجهورية مولدوفا أمهية مشاركة الواليات املتحدة يف مكافحـة االجتـار              -٧٥

وأشارت بتقدير إىل اخنفاض عدد عقوبات اإلعدام املُنفَّذة وعدم تطبيق عقوبة اإلعدام . بالبشر
  .فيما خيص اجملرمني الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاهبم للجرمية

شارت ترينيداد وتوباغو إىل جهود احلكومة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، مبـا يف             وأ  -٧٦
             ذلك ما تبذله من جهود للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري وسـّن تـشريع يف                  

  . ملكافحة التمييز يف األجور على أساس اجلنس٢٠٠٩عام 
ت روحاً قيادية يف تعزيز حقـوق       وذكرت نيوزيلندا أن الواليات املتحدة قد أظهر        -٧٧

وأشارت بتقدير إىل أن الواليات املتحدة ال تطبق عقوبة اإلعـدام فيمـا خيـص               . اإلنسان
األشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاهبم للجرمية واألشـخاص ذوي        

حبـت  ور. مـن األشـخاص   استمرار إعدام أعداد كبرية     بيد أهنا الحظت    . اإلعاقة الذهنية 
  .نيوزيلندا بتوقيع الواليات املتحدة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ن مـن   ووأعربت هاييت عن أسفها إزاء الصعوبات اليت يواجهها األشخاص املنحدر           -٧٨
 هـاييت عمـا إذا كانـت        وتساءلت. أصل أفريقي كارتفاع معدل البطالة واخنفاض الدخل      

  . حلقوق اإلنساناحلكومة تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية 



A/HRC/16/11 

GE.11-10067 16 

وأعربت إسرائيل عن تقديرها ملسامهة الواليات املتحدة الكبرية والتزامها بالنـهوض             -٧٩
وأشارت أيضاً بتقدير إىل مشاركة الواليـات       . حبقوق اإلنسان ومحايتها يف مجيع أحناء العامل      

  . املتحدة مع اجلهات صاحبة املصلحة يف عملية تشاورية شاملة
 على الواليات املتحدة ملا تبذله من جهود يف معاجلة مسائل حقـوق             وأثنت اليابان   -٨٠

وأعربت اليابان  . اإلنسان يف سياق فريد من نوعه جملتمع متعدد األعراق والقوميات واألديان          
االستخدام املفرط للقوة على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون،          عن قلقها إزاء ادعاءات   

  . من أمريكا الالتينية واألمريكيني من أصل أفريقينحدرين املوال سيما ضد األشخاص 
ورحبت كندا بتفعيل جهود الواليات املتحدة الرامية إىل إنفاذ قانون احلقوق املدنية              -٨١

. القومي والـدين  واألصل   العرق واللون واجلنس     على أساس  الذي حيظر التمييز     ١٩٦٤لعام  
وذكرت كندا اإلصالح   . تحدة ملكافحة االجتار بالبشر   وأقرت باجلهود اليت تبذهلا الواليات امل     

الكبري للقطاع املايل الذي أجرته الواليات املتحدة ويشمل تدابري جديدة حلماية املـستهلك             
حرصاً على العدل يف جمال السكن ورحبت بقانون الرعاية الصحية غري املُكلفة الذي ُوقع يف               

شاركة الواليات املتحدة الفعالة من جديـد       وأشارت كندا بتقدير إىل م     .٢٠١٠مارس  /آذار
  .يف جملس حقوق اإلنسان

 أملانيا عن الطريقة اليت تتابع هبا الواليات املتحـدة توصـيات هيئـات              تساءلتو  -٨٢
املعاهدات فيما يتعلق بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني اإلضـافيني األول            

وأشارت أملانيا إىل   . ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   والثاين التفاقيات جنيف ونظام روما األ     
  .أنه ليس لدى الواليات املتحدة مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان

  .وقدمت غواتيماال توصيات  -٨٣
وأقرت كوستاريكا بانفتاح الواليات املتحدة والتزامها حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان   -٨٤

سامهة البناءة للواليات املتحدة يف وضع القوانني       وأشارت كوستاريكا بتقدير إىل امل    . لشعبها
بيد أهنا الحظت وجود فجوة بني تصديق احلكومة على الصكوك الدولية           . واآلليات الدولية 

  .ومسامهتها يف القانون الدويل
ورّد وفد الواليات املتحدة على عدد من األسئلة والشواغل املثارة فيما يتعلق بالتمييز           -٨٥

فالواليات املتحدة تلتزم بالتـصدي     .  اجلنوبيني سيوينياآلوألمريكيني العرب   ضد املسلمني وا  
للقوالب النمطية السلبية والتمييز وجرائم الكراهية عن طريق اختاذ تدابري، مثل إنشاء فرقـة              

 والدعاوى القضائية حلماية احلرية الدينية، مبا       ٩/١١خاصة معنية بردة الفعل على ما وقع يف         
التوعية اجملتمعية يف مجيع أحناء البلد       ات املدارس يف ارتداء احلجاب وأنشطة     يف ذلك حق طالب   

وتعكف الواليات املتحدة على اختاذ تدابري ملموسـة        . وإنفاذ قوانني عدم التمييز يف العمالة     
جلعل التدابري األمنية احلدودية وأمن الطريان أكثر فعالية وللقضاء على التنميط على أسـاس              

  .ن أو املنشأ اإلثينالعرق أو الدي
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وفيما يتعلق باخلصوصية على شبكة اإلنترنت، أقـرت الواليـات املتحـدة بـأن                -٨٦
التكنولوجيات اجلديدة، مثل، اإلنترنت تقتضي إنفاذ القوانني بطريقة مشروعة وفعالة فـضالً           

 وقد التزمت وزيرة اخلارجية كلينتـون     . عن محاية اخلصوصية وحرية التعبري وسيادة القانون      
 حبرية اإلنترنت على املستويني الداخلي والعاملي وبضمان احلق يف حرية التعـبري      شديداًالتزاماً  

  .ويف التنظيم عن طريق اإلنترنت والدفاع عنه
وفيما خيص األسئلة املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما وصـفه             -٨٧

اليات املتحدة على احللـول الدميقراطيـة       فرانكلني روزفلت بالتحرر من العوز، ركزت الو      
ومبادرات اجملتمع املدين يف الوقت الذي حددت فيه احملاكم االلتزامات الدستورية بـالتركيز،   

وفيما خيـص   . يف املقام األول، على احلقوق اإلجرائية يف احملاكمة حسب األصول القانونية          
دمي املساعدة يف إنشاء جمتمع يعم فيـه        السياسات العامة الواسعة، تلتزم الواليات املتحدة بتق      

  .  االجتماعية املنصوص عليها يف القانوناملزاياالرخاء، مبا يف ذلك 
وتلتزم الواليات املتحدة بالعمل إلنفاذ القوانني والسياسات اليت ستضع أسس بنـاء              -٨٨

ت وتتصدى الواليـات املتحـدة لالخـتالال      . اقتصاد وجمتمع يرتقي فيهما مجيع األمريكيني     
وتتخذ الواليات املتحدة تـدابري هامـة       . اهليكيلة اليت كثرياً ما أعاقت تقدم بعض املواطنني       

سكن والتعليم  صول على خدمات يف جماالت، مثل ال      الفرص ويف إمكانيات احل   تكافؤ  لضمان  
وتستجيب احلكومة بفعالية إىل أزمة الرهن مبساعدة ماليني األسر يف إعادة           . والرعاية الصحية 

واختـذت الواليـات    . ة رهوهنا العقارية أو إعادة متويلها لتفادي وضع اليد على الرهن          هيكل
املتحدة تدابري هامة للمساعدة يف رفع مستوى كل طفل يف كل مدرسة من مدارس البلـد،                

وقد أتاح التشريع األخري للمدارس إمكانية االسـتثمار يف         . سيما األطفال األشد حرماناً    وال
، وقّع الرئيس أوبامـا     ٢٠١٠ويف عام   . ير املدرسني وغري ذلك من التدابري     التكنولوجيا وتطو 

 مليون  ٣٢على قانون الرعاية امليسرة اليت من املتوقع أن توسع نطاق التأمني الصحي ليشمل              
  .ليس لديهم أي تأمني صحي آخرأمريكي 

حقوق العمـال،   وتلتزم الواليات املتحدة أيضاً بإنفاذ قانوين العمالة والعمل حلماية            -٨٩
وقد عمدت إىل تفعيل التزامها مع منظمة العمل الدولية، وهي بصدد جتديد أعماهلا املتعلقـة               

  .بالتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 ملساعدته  الويف اخلتام أعرب وفد الواليات املتحدة عن بالغ تقديره للمجتمع املدين              -٩٠

وقـد  .  أيضاً ملواصلته دفع احلكومة قدماً حنو األفضل     وإمنا  فحسب  يف إعداد تقريره وعرضه     
االستعراض الدوري الشامل للبلـد،     قيِّمة يف   املتحدة  للواليات  اجملتمع املدين   كانت مشاركة   

  .وأوصى الوفد دوالً أخرى باملشاركة الفعالة مع اجملتمع املدين يف العملية
لواليات املتحـدة   ا باسمناسبة  وإن حضور مندويب وفد هبذا التنوع للتحدث هبذه امل          -٩١

هلو شاهد على مواصلة إزالة العقبات املتعلقة بالعرق واجلنس وامليول اجلنسية والـدين             اليوم  
الواليات املتحدة بسجلها احلافل باإلجنازات، وتقر بتواضع       وتفخر  . اإلثينواألصل  واإلعاقة  
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تزم بالتحسني واالستمرار يف املضي     بأنه ال يزال يتعني بذل املزيد من اجلهود وبأهنا ال تزال تل           
  .قُدماً هبذا احلوار

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
  :أثناء املناقشة قُدمت التوصيات التالية إىل الواليات املتحدة األمريكية  -٩٢

: التصديق دون حتفظات على االتفاقيات والربوتوكـوالت التاليـة          -١-٩٢  
 التمييز ضد املرأة، والعهـد الـدويل اخلـاص          اتفاقية القضاء على مجيع أشكال    

 واتفاقيـة   ،باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفـل       
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال           
املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء          
القسري، والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واتفاقيات منظمة العمـل          
الدولية، وإعالن األمم املتحدة بشأن الشعوب األصلية، ومجيع الصكوك املربمـة           

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(يف إطار منظومة حقوق اإلنسان للبلدان األمريكية 
اقية القضاء علـى مجيـع أشـكال    مواصلة عملية التصديق على اتف     -٢-٩٢  

التمييز ضد املرأة، واالنضمام إىل الصكوك األساسية األخرى حلقوق اإلنـسان،           
مثل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واتفاقية حقـوق الطفـل،            
والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع         

  ؛)فرنسا(االختفاء القسري األشخاص من 
التصديق حىت االستعراض الدوري الشامل املقبل، على العهد الدويل           -٣-٩٢  

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقيـة حقـوق الطفـل،           
ــة    ــف املؤرخ ــات جني ــاين التفاقي ــولني األول والث                 / آب١٢والربوتوك

) احلريـة النقابيـة    (٨٧منظمة العمل الدولية رقم      واتفاقييت   ١٩٤٩أغسطس  
فضالً عن سحب التحفظ علـى    ) احلق يف املفاوضة اجلماعية    (٩٨واالتفاقية رقم   

           من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري             ٤املادة  
  ؛)االحتاد الروسي(
 االقتصادية واالجتماعية   التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق       -٤-٩٢  

والثقافية والربوتوكول االختياري امللحق به، وعلى الربوتوكول االختياري األول         
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء علـى           
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والربوتوكول االختياري          

                  ناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية            التفاقية م 



A/HRC/16/11 

19 GE.11-10067 

أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، واالتفاقيـة            
  ؛)إسبانيا(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

ان من خالل مواصلـة بذل جهودها لتحقيـق عاملية حقـوق اإلنس   -٥-٩٢  
                  التصديق على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة؛               )أ(
االنضمام إىل العهد   ) ج(االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل؛         )ب(

التـصديق علـى    ) د(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛       
  ؛)كندا(تحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اتفاقية األمم امل

التصديق على املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان، وال سيما اتفاقية           -٦-٩٢  
حقوق الطفل، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،         
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلـا االختيـاري،            

            الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة          و
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع            
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            

  ؛)السودان(وبروتوكوهلا االختياري 
التصديق يف مرحلة مبكرة على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق              -٧-٩٢  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز          
ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل مع اتفاقيات هامة أخـرى حلقـوق اإلنـسان       

  ؛)اليابان(
 مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،       التصديق على اتفاقية القضاء على      -٨-٩٢  

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق         
الطفل كرمز اللتزام الواليات املتحدة بتنفيذ تلك الصكوك يف مجيع أحناء العـامل             
فضالً عن انضمامها إىل االتفاقيات الدولية األخرى حلقوق اإلنسان على النحـو            

  ؛)إندونيسيا(شار إليه يف تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان امل
التصديق على مجيع الصكوك الدولية األساسـية املتعلقـة حبقـوق             -٩-٩٢  

اإلنسان، وال سيما العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            
اتفاقية حقـوق   والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، و         

  ؛)فييت نام(الطفل 
النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية             -١٠-٩٢

واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،            
  ؛ )اهلند(واتفاقية حقوق الطفل يف أقرب وقت ممكن 
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اليت تؤدي إىل التـصديق علـى       النظر يف اختاذ اخلطوات الضرورية        -١١-٩٢
اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            
ضد املرأة كصكني لألمم املتحدة يكتسيان طابعني خاص وعام علـى التـوايل              

  ؛)ماليزيا(
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          -١٢-٩٢

، واالنضمام إىل العهد الدويل )مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وغانا(والثقافية 
  ؛)أستراليا(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

الشروع يف عملية التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي          -١٣-٩٢
  ؛)قطر(اإلعاقة، واتفاقية حقوق الطفل 

اء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة        التصديق على اتفاقية القض     -١٤-٩٢
  ؛)تركيا(وضمان تطبيقها يف القانون احمللي 

التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق           -١٥-٩٢
  ؛)هاييت(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

السعي جاهدة إىل التصديق على الصكوك الدولية الـيت ليـست              -١٦-٩٢
يات املتحدة طرفاً فيها، وال سيما يف مجلة صكوك أخـرى، الربوتوكـول             الوال

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،             

  ؛)كوستاريكا(لية ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدو
التصديق يف أقرب وقت ممكن على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق             -١٧-٩٢

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          
املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغريها من 

  ؛)الصني(نسان املعاهدات األساسية حلقوق اإل
التصديق على معاهدات إضافية حلقوق اإلنسان، مثل العهد الدويل           -١٨-٩٢

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقيـة حقـوق الطفـل،           
واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق          

دعمها آلليات األمـم املتحـدة حلقـوق        األشخاص ذوي اإلعاقة لزيادة تعزيز      
  ؛)هولندا(اإلنسان 

التصديق على الصكوك األساسية الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت مل        -١٩-٩٢
تصدق عليها بعد، وال سيما اتفاقية حقوق الطفل، والعهـد الـدويل اخلـاص              
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري امللحق بـه،         
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلـا، إضـافة إىل             
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اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغريها من الصكوك وضمان التعبري عنها           
على النحو املناسب يف التشريع احمللي، واستعراض عمليات التـصديق القائمـة            

  ؛)سلوفاكيا(هبدف سحب مجيع التحفظات واإلعالنات 
النظر يف التصديق على املعاهدات اليت ليست الواليات املتحدة طرفاً          -٢٠-٩٢

فيها، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقيـة              
حقوق الطفل، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،         

  ؛)هورية كوريامج(واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
النظر يف التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             -٢١-٩٢

  ؛)النمسا(املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
فاقية حقوق الطفل، واتفاقية  النظر يف إيالء أولوية للقبول الضمين الت        -٢٢-٩٢

            القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة             
 بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة لكي تتمكن من زيادة دعم إطارها          ١١١رقم  

             الوطين حلقوق اإلنسان، واإلسهام أيـضاً يف حتقيـق عامليـة هـذه احلقـوق               
  ؛)ترينيداد وتوباغو(

الشروع يف التصديق على الربوتوكولني اإلضـافيني األول والثـاين       -٢٣-٩٢
، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع        ١٩٤٩التفاقية جنيف لعام    

أشكال التمييز ضد املرأة إضافة إىل الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة            
  ؛)قربص(التعذيب 

صديق يف أقرب فرصة ممكنة على الصكوك األساسية األخـرى           الت  -٢٤-٩٢
حلقوق اإلنسان، وال سيما تلك اليت وقّعت عليها بالفعل، وهي اتفاقية القـضاء             
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهـد الـدويل             

شـخاص  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق األ       
  ؛)تايلند(ذوي اإلعاقة 

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          -٢٥-٩٢
والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقـوق            
الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكولني اإلضافيني األول         

التفاقيات جنيف، ونظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة         ) ١٩٧٧(والثاين  
 ١٩٥٤الدولية، فضالً عن الربوتوكولني األول والثاين التفاقية الهـاي لعـام            

  ؛)هنغاريا(
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 ١٠٠النظر يف التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقـم             -٢٦-٩٢
ساوية، واالتفاقية بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة مت

  ؛)اهلند( بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة ١١١رقم 
االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          -٢٧-٩٢

 ١١١والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم            
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

يق على نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة          النظر يف التصد    -٢٨-٩٢
  ؛)النمسا(الدولية، والربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين التفاقيات جنيف 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -٢٩-٩٢
  ؛)مصر(وأفراد أسرهم، واحترام املعايري الدولية يف هذا اخلصوص 

ر يف التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال           النظ  -٣٠-٩٢
  ؛)تركيا(املهاجرين وأفراد أسرهم 

االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -٣١-٩٢
  ؛)غواتيماال(وأفراد أسرهم 

إكمال توقيعها على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             -٣٢-٩٢
جتماعية والثقافية بالتصديق عليه، واالعتراف بإمكانيـة االحتجـاج هبـذه       واال

  ؛)مصر(احلقوق يف نظمها القانونية احمللية 
اإلسراع يف التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز            -٣٣-٩٢

، والتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          )فنلندا(ضد املرأة   
؛ واالنضمام  )مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وغانا وهولندا ونيوزيلندا      (املرأة  

  ؛)أستراليا(إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
مجهوريـة كوريـا الـشعبية      (التصديق على اتفاقية حقوق الطفل        -٣٤-٩٢

  ؛)أستراليا(؛ واالنضمام إىل اتفاقية حقوق الطفل )الدميقراطية ونيوزيلندا
التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة علـى سـبيل      -٣٥-٩٢

؛ واالنضمام إىل اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          )نيوزيلندا(األولوية  
  ؛)أستراليا(

الشروع يف أقرب وقت ممكن يف عملية التصديق على نظام رومـا              -٣٦-٩٢
  ؛)قربص(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

عشر حلقوق اإلنسان الـيت     اإلثين  التصديق على الصكوك الدولية       -٣٧-٩٢
  ؛)نيكاراغوا(ليست الواليات املتحدة طرفاً فيها 
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تنفيذ برنامج للتصديق على مجيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان           -٣٨-٩٢
ومن مثّ الشروع يف إدماج هذه الصكوك يف النظام القانوين الداخلي للواليـات             

  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(املتحدة 
النظر يف إمكانية التصديق على املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان           -٣٩-٩٢

اليت مل تصبح بعد طرفاً فيها وسحب حتفظاهتا عن تلك الـيت صـدَّقت عليهـا                
  ؛)اجلزائر(

االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تنضم إليهـا             -٤٠-٩٢
  ؛)ماهريية العربية الليبيةاجل(بعد 
مواصلة عملية التصديق على عدة صكوك دولية حلقوق اإلنـسان            -٤١-٩٢

  ؛)الكرسي الرسويل(بانتظار قبوهلا الرمسي وتطبيقها يف القانون احمللي 
االنضمام إىل املعاهدات األساسية العامليـة حلقـوق اإلنـسان وإىل             -٤٢-٩٢

بلدان األمريكية، وبصفة خاصة االعتـراف      املعاهدات املربمة يف إطار منظومة ال     
  ؛)الربازيل(بالوالية القضائية حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان 

النظر يف التوقيع أو التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق            -٤٣-٩٢
اإلنسان وصكوك حقوق اإلنسان املربمة يف إطار البلدان األمريكية أو االنضمام           

  ؛)غوايوأور(سيما اتفاقية حقوق الطفل  سب االقتضاء، والإليها، ح
سحب مجيع التحفظات واإلعالنات املتعلقة بالصكوك الدولية الـيت      -٤٤-٩٢

             تكون الواليات املتحدة طرفاً فيها واليت تقوض التزاماهتـا يف إطـار املعاهـدة             
  ؛)إسبانيا(أو أغراض املعاهدة نفسها 

 والتفسريات اخلاصـة بالعهـد      وحاالت النقض ت  سحب التحفظا   -٤٥-٩٢
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع           
أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب واليت تقوض االمتثال هلـذه           

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(الصكوك، وقبول إجراءاهتا الفردية 
  ؛)الربازيل(سحب التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب   -٤٦-٩٢
النظر يف سحب التحفظات على عدد من مواد العهد الدويل اخلاص             -٤٧-٩٢

  ؛)إندونيسيا(باحلقوق املدنية والسياسية 
اختاذ التدابري الضرورية للنظر يف سحب حتفظ الواليات املتحدة على          -٤٨-٩٢

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الـيت        من العهد    ٥ من املادة    ٦الفقرة  
عـشرة   حتظر فرض عقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص هم دون الثامنة         

  ؛)فرنسا(من العمر 
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النظر يف سحب مجيع التحفظات واإلعالنات اليت ختل هبدف صكوك      -٤٩-٩٢
ن العهد   م ٦ من املادة    ٥حقوق اإلنسان وروحها، وال سيما التحفظ على الفقرة         

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت حتظر فرض عقوبة اإلعدام علـى            
  ؛)أوروغواي(القصّر الذين يرتكبون جرمية 

 من العهد الدويل اخلاص     ٦ من املادة    ٥سحب التحفظ على الفقرة       -٥٠-٩٢
باحلقوق املدنية والسياسية، ومواصلة النظر يف إلغاء عقوبة اإلعـدام يف مجيـع             

  ؛)النمسا(حلاالت ا
االمتثال اللتزاماهتا الدولية من أجل التخفيف الفعال من انبعاثـات            -٥١-٩٢

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(غازات الدفيئة بسبب تأثريها على تغري املناخ 
ضمان تنفيذ التزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل إزاء الشعب           -٥٢-٩٢

  ؛)اإلسالميةمجهورية إيران (الفلسطيين 
 ٢٧احترام قرار حمكمة العـدل الدوليـة لالهـاي الـصادر يف               -٥٣-٩٢

 الذي يقضي بأن تقوم حكومة الواليات املتحدة بتعويض         ١٩٨٦يونيه  /حزيران
نيكاراغوا عن األفعال اإلرهابية اليت عاىن منها شعب نيكاراغوا يف سنوات حكم            

  ؛)نيكاراغوا(الرئيس األمريكي رونالد ريغان 
اختاذ اإلجراءات املناسبة إلزالة العقبات اليت حتـول دون التنفيـذ             -٥٤-٩٢

، وجتنـب    إىل حني تنفيذه   الكامل حلكم آفينا الصادر عن احملكمة اجلنائية الدولية       
  ؛)املكسيك(إعدام األفراد املشمولني بذلك احلكم 

  ؛)ريةمجهورية فرتويال البوليفا(إلغاء التعديل الذي جييز الّرق كعقوبة   -٥٥-٩٢
إلغاء املعايري اليت حتد من حرية التعبري وتشترط علـى الـصحفيني              -٥٦-٩٢

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(الكشف عن مصادرهم حتت طائلة عقوبة السجن 
خارج نطاق القضاء وخارج نطاق الواليـة       املوضوعة  إلغاء قوانينها     -٥٧-٩٢

مجهورية إيـران   ( بلدان أخرى    القضائية واالمتناع عن تطبيق تدابري انفرادية ضد      
  ؛)اإلسالمية

جعل مجيع التشريعات واإلجراءات احمللية ملكافحة اإلرهاب متسقة          -٥٨-٩٢
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(بالكامل مع معايري حقوق اإلنسان 

سن لوائح مناسبة للحيلولة دون حدوث انتـهاكات للخـصوصية            -٥٩-٩٢
اء السيربي ومراقبته إضافة إىل التنصت على       الفردية، والتدخل باستمرار يف الفض    

مجهورية إيران  (االتصاالت عرب منظمات الواليات املتحدة االستخباراتية واألمنية        
  ؛)اإلسالمية
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اختاذ تدابري قانونية فعالة لوقف انتهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت           -٦٠-٩٢
ودول أخرى  ترتكبها القوات العسكرية والشركات األمنية اخلاصة يف أفغانستان         

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(
إلغاؤها دون قيد أو شرط للتشريع الذي يتجاوز نطـاق واليتـها              -٦١-٩٢

اإلقليمية يف جمال حقوق اإلنسان والتشريع املتعلق مبسائل أخرى ذات صلة ضد            
بلدان أخرى، مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنسان املتعلق بكوريا الـشمالية، ألن             

 وانتهاكات مهينـة    تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه البلدان     عات  هذه التشري 
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(لكرامة الشعب وحقوقه 

مراجعة قوانينها االحتادية وقوانني الواليات وإصـالحها وتكييفهـا           -٦٢-٩٢
كرس بالتشاور مع اجملتمع املدين لكي تتفق مع ممارسة محاية احلق يف عدم التمييز امل

 وال سـيما يف  يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،       
دولـة بوليفيـا املتعـددة      (سكن والصحة والتعليم والعدالة     جماالت العمالة وال  

  ؛)القوميات
تعديل تعريف التمييز يف القانون جلعله متسقاً مع االتفاقية الدوليـة             -٦٣-٩٢

  ؛)الصني(يز العنصري وغريها من املعايري الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمي
مراجعة مجيع القوانني واملمارسات اليت متيز ضد األمريكيني من أصل            -٦٤-٩٢

أفريقي وعريب واألمريكيني املسلمني فضالً عن املهاجرين يف جمال إقامة العـدل،            
  ؛)صرم(هبدف تعديلها والقضاء عليها، مبا يف ذلك التنميط العنصري والديين 

مراجعة قوانينها على املستويني االحتادي وعلى مستوى الواليـات           -٦٥-٩٢
  ؛)مصر(لكي تكون متمشية مع التزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان 

جعل التعذيب جرمية احتادية مبا يتسق مع االتفاقية وكذلك تضمينها            -٦٦-٩٢
  ؛)النمسا(األفعال اليت تتميز بأهنا تقنيات مطورة لالستجواب 

اختاذ تدابري تشريعية وإدارية للتصدي جملموعة واسعة مـن أفعـال             -٦٧-٩٢
مجهورية كوريـا   (التمييز العنصري وعدم املساواة يف املسكن والعمالة والتعليم         

  ؛)الشعبية الدميقراطية
اختاذ تدابري تشريعية وإدارية ملنع التنميط العنصري يف إنفاذ القانون            -٦٨-٩٢

  ؛)ريا الشعبية الدميقراطيةمجهورية كو(
مجهوريـة  (اختاذ تدابري تشريعية وإدارية إلهناء تشويه صورة األديان           -٦٩-٩٢

  ؛)كوريا الشعبية الدميقراطية
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اختاذ تدابري تشريعية وعملية مناسبة لتحسني ظروف املعيشة يف نظم            -٧٠-٩٢
  ؛)النمسا(م سجوهنا، وال سيما فيما يتعلق باحلصول على الرعاية الصحية والتعلي

 ١٨النظر يف رفع احلد األدىن لسن التطوع يف القوات املسلحة إىل              -٧١-٩٢
عاماً والتصنيف الصريح النتهاك أحكام الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة          
حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة علـى أنـه جرميـة              

  ؛)أوروغواي(
أملانيـا،  (ة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ بـاريس      إنشاء مؤسسة وطني    -٧٢-٩٢

  ؛)السودان، غانا، مجهورية فرتويال البوليفارية، مصر
تنفيذ توصيات هيئات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املتعلقة بإنشاء           -٧٣-٩٢

االحتـاد  (مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان مبا يتسق مع مبـادئ بـاريس            
الضرورية إلنشاء مؤسسة وطنيـة مـستقلة حلقـوق         ؛ واختاذ التدابري    )الروسي

اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس من أجل تعزيز حقوق اإلنـسان علـى املـستويني              
؛ وإنـشاء   )قطـر (االحتادي وعلى مستوى الواليات فضالً عن املستوى احمللي         

مؤسسة مستقلة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس من أجل رصد االمتثال 
الدولية وضمان التنسيق يف تنفيذ التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان بـني           للمعايري  

؛ )مجهورية كوريـا  (احلكومات االحتادية وحكومات الواليات واحلكومات احمللية       
وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان متسقة مع مبادئ بـاريس علـى     

  ؛)آيرلندا(ى مستوى الواليات املستوى االحتادي مع اهلياكل املناسبة التابعة هلا عل
النظر يف إنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان على املـستوى االحتـادي             -٧٤-٩٢

  ؛)النرويج(لضمان تنفيذ حقوق اإلنسان يف مجيع الواليات 
؛ ووضع حد للحصار الشائن على      )كوبا()٢(إهناء احلصار على كوبا     -٧٥-٩٢

 االقتصادي واملايل والتجـاري     ؛ ورفع احلصار  )مجهورية فرتويال البوليفارية  (كوبا  
دولة ( مليون شخص حبقوق اإلنسان      ١١على كوبا الذي يؤثر يف متتُّع أكثر من         

  ؛)بوليفيا املتعددة القوميات
رفع احلصار الشائن االقتصادي والتجاري واملايل فضالً عن إطالق           -٧٦-٩٢

  ؛)انيكاراغو( عاماً ١٢ على الفور املسجونني منذ ةسراح الكوبيني اخلمس
وضع حد للحظر االقتصادي واملايل والتجاري على كوبا والسودان           -٧٧-٩٢

  ؛)السودان(
________ 

 2 The original recommendation as read during the interactive dialogue: “End the blockade against 
Cuba, which qualifies as the crime of genocide and which seriously violates the human rights of the 
Cuban people, as well as fundamental freedoms of American and third states citizens.” 
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إلغاء تدابريها املتعلقة بـاحلظر االقتـصادي دون قيـد أو شـرط               -٧٨-٩٢
والعقوبات اليت تفرضها بصورة انفرادية وقسرية على بلدان أخرى، ألن هـذه            

مجهورية كوريا  ( اإلنسان للشعوب    التدابري تؤثر تأثرياً خطرياً وسلبياً على حقوق      
  ؛)الشعبية الدميقراطية

حماولة تقييد أي مبادرات تتخذها الواليـات يف املـسائل املتعلقـة              -٧٩-٩٢
 املهاجرين وتنتهك حقوقهم مبمارسة     مجاعةباهلجرة اليت تطبق أساليب قمعية جتاه       

انية واملدنيـة   التنميط العنصري وجترمي اهلجرة غري املوثقة وانتهاك احلقوق اإلنس        
  ؛)غواتيماال(لألشخاص 

عدم ادخار أي جهد ملواصلة تقييم إنفاذ تشريعات اهلجـرة علـى              -٨٠-٩٢
  ؛)غواتيماال(املستوى االحتادي، وإنفاذها هبدف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

اختاذ التدابري الضرورية لصاحل احلق يف العمل ويف ظـروف عمـل              -٨١-٩٢
لعمال املنتمون إىل األقليات، وال سيما النساء واملهاجرون عادلة حبيث ال يتحول ا

الذين ال حيملون وثائق هوية إىل ضحايا ملعاملة متييزية أو لإلساءة يف مكان العمل، 
ولكي يتمتعوا باحلماية الكاملة لتشريع العمل بغـض النظـر عـن وضـعهم              

  ؛)غواتيماال(كمهاجرين 
جرة واحلد مـن كـره األجانـب    اعتماد سياسات عادلة تتعلق باهل   -٨٢-٩٢

مجهوري فرتويـال  (والعنصرية والتعصب إزاء األقليات اإلثنية والدينية واملهاجرة      
  ؛)البوليفارية

تنفيذ تدابري عملية تتسق مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة             -٨٣-٩٢
والسياسية، لضمان مشاركة الشعوب األصلية يف القرارات اليت تؤثر على بيئتهم           

دولـة بوليفيـا    (لطبيعية واختاذ تدابري للكفاف والثقافة واملمارسات الروحيـة         ا
  ؛)املتعددة القوميات

إدراج حالة حقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة يف تقاريرها القطرية            -٨٤-٩٢
السنوية املتعلقة حبقوق اإلنسان وتصنيفها فيها، كما هو احلال فيما خيص التقرير            

  ؛)اجلزائر(شخاص السنوي لالجتار باأل
وضع أهداف ومبادئ توجيهية سياساتية لتعزيز حقوق الـشعوب            -٨٥-٩٢

  ؛)فنلندا(األصلية والتعاون بني احلكومة والشعوب األصلية 
تنظيم محالت توعية ملكافحة القوالب النمطية والعنف ضد املثلـيني            -٨٦-٩٢

ن حصوهلم علـى    واملثليات ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً، وضما      
اخلدمات العامة اليت تراعي شدة تعرض العاملني يف اجملـال اجلنـسي للعنـف              

  ؛)أوروغواي( حقوق اإلنسان واالعتداءات على
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إدماج استراتيجيات التدريب والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف           -٨٧-٩٢
  ؛)كوستاريكا(سياساهتا العامة 

ىل زيارة سجن خليج غوانتانامو     دعوة املقرر اخلاص لألمم املتحدة إ       -٨٨-٩٢
وإجراء حتقيقات بشأنه وزيارة السجون السرية للواليات املتحـدة مـن أجـل             

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(إغالقها يف مرحلة الحقة 
النظر يف إمكانية دعوة املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة            -٨٩-٩٢

 مخسة مكلفني بواليات يف     ٢٠٠٦عام  كمتابعة للدراسة املشتركة اليت أجراها يف       
إطار اإلجراءات اخلاصة يف ضوء قرار اإلدارة احلالية إغالق مركز االحتجاز يف            

  ؛)ماليزيا(خليج غوانتانامو 
االستجابة لتوصيات املقرر اخلاص املعين حبماية حقـوق اإلنـسان            -٩٠-٩٢

اليات املتحدة  واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب اليت قدمها إىل الو         
  ؛)املكسيك(ومتابعتها على النحو املناسب 

قبول إجراءات الطلبات الفردية املنصوص عليها يف صكوك حقوق           -٩١-٩٢
  ؛)الدامنرك(اإلنسان 

توجيه دعوة مفتوحة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات            -٩٢-٩٢
ملتحدة اإلجيـايب مـع     اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، يف ضوء تعاون الواليات ا        

؛ وإصدار دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار         )كوستاريكا(هؤالء املكلفني   
؛ وتوجيه دعوة مفتوحة دائمة     )النمسا(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان      

؛ وتوجيه دعوة دائمة    )إسبانيا(إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة        
  ؛)هولندا( بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إىل مجيع املكلفني

النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات       -٩٣-٩٢
  ؛)قربص(، )مجهورية كوريا(، )الدامنرك(اخلاصة 

وضع حد للتمييز ضد األشخاص املنحدرين مـن أصـل أفريقـي              -٩٤-٩٢
  ؛)كوبا(

 عوامل التفاوت العنصري يف تطبيـق       االضطالع بدراسات لتحديد    -٩٥-٩٢
عقوبة اإلعدام وإعداد استراتيجيات فعالة ترمي إىل وضع حـد للممارسـات            

  ؛)فرنسا(التمييزية احملتملة 
اختاذ تدابري تشريعية وعملية مناسبة ملنع التحيز العنصري يف نظـام             -٩٦-٩٢

  ؛)النمسا(العدالة اجلنائية 
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لدنيا من أجل تقيـيم تأثريهـا غـري         مراجعة العقوبات اإللزامية ا     -٩٧-٩٢
  ؛)هاييت(املتناسب على األقليات العرقية واإلثنية 

وضع برامج حمددة ترمي إىل التصدي لزيادة نزعة كره اإلسـالم             -٩٨-٩٢
  ؛)مصر(واألجانب يف اجملتمع 

القضاء على التمييز ضد املهاجرين واألقليات الدينيـة واإلثنيـة            -٩٩-٩٢
متع حبقـوقهم االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         وضمان تكافؤ الفرص للت   

  ؛)بنغالديش(
سكن والتعلـيم    التمييز العنصري فيما يتعلق بال     إهناء مجيع أشكال    -١٠٠-٩٢

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(والرعاية الصحية والضمان االجتماعي والعمل 
ـ            -١٠١-٩٢ ى منع جلوء موظفي الشرطة واهلجرة إىل التنميط العنـصري عل

؛ )دولة بوليفيا املتعددة القوميـات    (املستويني االحتادي وعلى مستوى الواليات      
  ؛)املكسيك( اهلجرة قواننيواحلظر الصريح للجوء إىل التنميط العنصري يف إنفاذ 

  إلغاء النظام الوطين الرامي إىل تسجيل دخول وخروج مـواطنني           -١٠٢-٩٢
ال أفريقيا، والقضاء علـى      بلداً من الشرق األوسط وجنوب آسيا ومش       ٢٥من  

األشكال العنصرية وغريها من أشكال التنميط والقوالـب النمطيـة للعـرب            
واملسلمني واجلنوب آسيويني على النحو الذي أوصت به جلنة القـضاء علـى             

  ؛)السودان(التمييز العنصري 
ضمان مقاضاة ومعاقبة أولئك املسؤولني عـن أفعـال الكراهيـة             -١٠٣-٩٢

عال اإلجرامية لكره األجانب وفقاً للقانون إضـافة إىل ضـمان           العنصرية واألف 
تعويض الضحايا تعويضاً عادالً، مثل حالة مواطنني من إكوادور قتال يف الواليات            

  ؛)إكوادور( املتحدة ومها مارسيلو لوثريو وخوسيه سوكوسانيا
بذل املزيد من اجلهود للقضاء على مجيع أشكال التمييز وإسـاءة             -١٠٤-٩٢
خدام السلطة على أيدي موظفي الشرطة ضد املهاجرين واألجانب، وال سيما  است

  ؛)فييت نام(مجاعة األشخاص املنحدرين من أصل فييتنامي يف الواليات املتحدة 
تفادي جترمي املهاجرين وضمان وضع حد لوحشية الشرطة، وتنظيم       -١٠٥-٩٢

ن، وال سـيما  محالت توعية عن طريق إتاحة التدريب يف جمال حقـوق اإلنـسا           
للقضاء على القوالب النمطية وضمان التحقيق يف حوادث االستخدام املفـرط           

  ؛)أوروغواي(للقوة ومقاضاة مرتكيب هذه األفعال 
اختاذ إجراءات إدارية وقانونية ضد املسؤولني عن األفعال املرتكبة           -١٠٦-٩٢

  ؛)ديشبنغال(بدوافع العنصرية اليت تستهدف املهاجرين وجمتمعات األقليات 
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اعتماد تدابري فعالة وسن قانون ملكافحة التمييز من أجل التصدي            -١٠٧-٩٢
  ؛)غانا(للمشاكل اليت تتعلق بالعنصرية 

حظر اللجوء إىل التنميط العنصري واملعاقبة عليه يف مجيع الربامج             -١٠٨-٩٢
اليت متكن السلطات احمللية من تطبيق تشريع اهلجرة وتوفري سبل طعـن فعالـة              

 املنال لالنتصاف من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حتدث يف إطار هـذه             وسهلة
  ؛)املكسيك(الربامج 

تعزيز املساواة يف الفرص االجتماعية واالقتصادية والتعليمية جلميع          -١٠٩-٩٢
األشخاص مبوجب القانون وعلى أرض الواقع على السواء بغض النظـر عـن             

إعاقتـهم   جنـسهم أو    القومي أو   أصلهم دينهم أو  عرقهم أو   اإلثين أو  أصلهم
  ؛)تايلند(

إلغاء القوانني التمييزية والعنصرية وعدم إنفاذها مثل قانون واليـة            -١١٠-٩٢
  ؛)إكوادور (SB 1070أريزونا 

  ؛)قطر(اعتماد خطة عمل وطنية شاملة ملكافحة التمييز العنصري   -١١١-٩٢
فراد على أساس   اختاذ تدابري للتصدي بصورة شاملة للتمييز ضد األ         -١١٢-٩٢

  ؛)أستراليا(ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية 
اختاذ املزيد من التدابري يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            -١١٣-٩٢

للمرأة واألقليات، مبا يف ذلك إتاحة املساواة يف فرص احلصول على عمل الئـق              
  ؛)النرويج(وخفض عدد املشردين 

من جهود لضمان حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي       زيادة ما تبذله      -١١٤-٩٢
اإلعاقة بفعالية، ورحبت كوستاريكا يف الوقت نفسه بتوقيع الواليات املتحـدة           

  ؛)كوستاريكا(على االتفاقية وحثتها على تعزيز تنفيذها 
النظر يف اختاذ املزيد من اإلجراءات لزيادة ضمان املـساواة بـني              -١١٥-٩٢

  ؛)فنلندا(اجلنسني يف العمل 
مواصلة تكثيف جهودها الختاذ مجيع التدابري الـضرورية لـضمان        -١١٦-٩٢

معاملة مجيع األشخاص معاملة عادلة ومتساوية بصرف النظر عـن جنـسهم أو             
عرقهم أو دينهم أو لوهنم أو عقيدهتم أو ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية أو              

  ؛)إسرائيل(ا اخلصوص إعاقتهم والتشجيع على اختاذ املزيد من اخلطوات يف هذ
احترام حق الشعب الكويب يف تقرير مصريه ووقـف الواليـات             -١١٧-٩٢

  ؛)كوبا(املتحدة إلجراءاهتا التدخلية وأعماهلا العدائية ضد كوبا 
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تطبيق وقف وطين اختياري لعقوبة اإلعدام هبدف إلغائهـا متامـاً             -١١٨-٩٢
وء إىل عقوبة اإلعدام، قبل     واختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان أن يكون أي جل        

تطبيق هذا الوقف االختياري، متفقاً مع املعايري الدنيا املنصوص عليها يف القانون            
 من  ١٤ و ٦الدويل اليت تتعلق بعقوبة اإلعدام كتلك املنصوص عليها يف املادتني           

  ؛)السويد(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
ة إعالن وقف اختياري لتطبيق عقوبـة اإلعـدام         النظر يف إمكاني    -١١٩-٩٢

  ؛)االحتاد الروسي(
فرض وقف اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام على املستويني االحتادي   -١٢٠-٩٢

؛ وفـرض وقـف     )اململكة املتحدة (ومستوى الواليات كخطوة أوىل حنو إلغائها       
دف إلغائها  اختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام يف كل شرب من األراضي األمريكية هب          

؛ وفرض وقف اختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام على مجيـع          )بلجيكا(إلغاًء قطعياً   
؛ واعتماد وقف اختياري لتطبيق عقوبة      )سويسرا(املستويات هبدف إلغائها كلياً     

؛ )إيطاليـا (اإلعدام هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام يف التشريعني االحتادي والـوطين        
؛ وفرض وقف   )أوروغواي(دام هبدف إلغائها    وفرض وقف اختياري لعقوبة اإلع    

اختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع أحنـاء البلـد      
؛ والعمل من أجل فرض وقف اختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام هبدف           )نيوزيلندا(

 ١٨ املعتمد يف    ٦٢/١٤٩إلغاء عقوبة اإلعدام مبا يتسق مع قرار اجلمعية العامة          
  ؛)هولندا (٢٠٠٧ديسمرب /نون األولكا
اختاذ مجيع التدابري الضرورية لفرض وقف اختياري لتطبيق عقوبـة        -١٢١-٩٢

  ؛)قربص(اإلعدام هبدف إلغائها على املستويني االحتادي ومستوى الواليات 
إلغاء عقوبة اإلعدام، ويف أثناء ذلك، فرض وقف اختياري كتدبري            -١٢٢-٩٢

؛ وإلغاء عقوبة اإلعدام، كخطوة     )أستراليا( لعقوبة اإلعدام    مؤقت حنو اإللغاء التام   
أوىل على هذا الطريق، وفرض وقف اختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام يف أقـرب             

؛ واختاذ التدابري لفرض وقف اختياري لتنفيذ أحكام        )هنغاريا(وقت ممكن عملياً    
وبة اإلعـدام   اإلعدام على املستويني االحتادي ومستوى الواليات هبدف إلغاء عق        

  ؛)النرويج(يف مجيع أحناء البلد 
فرض وقف اختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام يف مجيع أحنـاء البلـد              -١٢٣-٩٢

وختفيف أحكام اإلعدام احلالية إىل أحكام بالسجن هبدف إلغاء عقوبة اإلعـدام            
  ؛)سلوفاكيا(كلياً 
  ؛)تركيا(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام   -١٢٤-٩٢
  ؛)أملانيا( عقوبة اإلعدام إلغاء  -١٢٥-٩٢
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تنفيذ وقف اختياري ألحكام اإلعدام على املـستوى االحتـادي            -١٢٦-٩٢
  ؛)فرنسا(

ومتابعة عملية  ) آيرلندا(بدء عملية تفضي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام          -١٢٧-٩٢
  ؛)الكرسي الرسويل(إلغاء عقوبة اإلعدام 

     واليـة احتاديـة     ٣٥إلغاء عقوبة اإلعدام يف أقرب وقت ممكن يف           -١٢٨-٩٢
  ؛)نيكاراغوا(ال تزال جتيز هذه املمارسة الوحشية 

دراسة إمكانية تنظيم احلكومة االحتادية حلمالت لصاحل تطبيق وقف    -١٢٩-٩٢
  ؛)اجلزائر(اختياري لعقوبة اإلعدام الذي دعت إليه األمم املتحدة 

ـ           -١٣٠-٩٢ ستوى فرض وقف اختياري حبكم القانون لعقوبة اإلعدام على امل
االحتادي ويف القضاء العسكري هبدف إلغائها ولكي يكون مثـاالً حتتـذي بـه              

  ؛)إسبانيا(الواليات اليت ال تزال حتتفظ بعقوبة اإلعدام 
اختاذ خطوات للحد من عدد اجلرائم اليت تستوجب عقوبة اإلعدام            -١٣١-٩٢

  ؛)الدامنرك(إىل حني تطبيق وقف اختياري هلذه العقوبة 
اض التشريع على املستويني االحتادي ومـستوى الواليـات         استعر  -١٣٢-٩٢

  ؛)النرويج(هبدف احلد من عدد اجلرائم اليت تستوجب عقوبة اإلعدام 
إلغاء عقوبة اإلعدام اليت تطبق أيضاً على األشخاص ذوي اإلعاقة            -١٣٣-٩٢

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(العقلية وختفيف العقوبات املفروضة بالفعل 
  ؛)كوبا(وضع حد ملقاضاة وإعدام املرضى عقلياً والقصر   -١٣٤-٩٢
متديد إجراء عدم تطبيق عقوبة اإلعدام يف مجيـع اجلـرائم الـيت               -١٣٥-٩٢

  ؛)آيرلندا(يرتكبها املرضى عقلياً 
اختاذ تدابري قانونية وإدارية للتصدي لعمليات قتل املـدنيني علـى      -١٣٦-٩٢

دة أثناء غزو أفغانستان والعراق وبعـده،  أيدي القوات العسكرية للواليات املتح 
عن طريق التحقيق فيها وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة وتعويض الضحايا وإغـالق            
مرافق االحتجاز األمريكية املوجودة على أراض أجنبية، مثل غوانتناموا مبـا يف            

مجهورية كوريـا الـشعبية     (ذلك املعسكرات السرية لوكالة املخابرات املركزية       
  ؛)قراطيةالدمي
مقاضاة مرتكيب أفعال التعذيب واإلعدام خارج نطـاق القـضاء            -١٣٧-٩٢

وغريها من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة يف غوانتنـاموا وأبـو            
 غريب وباغرام ومعسكري ناما وبالد وتلك اليت ارتكبتها قيادة العمليات اخلاصة    

  ؛)كوبا(املشتركة ووكالة املخابرات املركزية 
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 حتقيقـات موثوقـة     بفتحاالستجابة لنداء املفوض السامي املتعلق        -١٣٨-٩٢
مستقلة يف مجيع االدعاءات الصادقة اليت قدمت إىل اليوم بشأن انتهاكات القانون  
الدويل حلقوق اإلنسان على أيدي القوات األمريكية يف العراق، مبـا يف ذلـك              

االعتداءات وجزة وغريها من    خارج نطاق القضاء وبإجراءات م    اإلعدام   عمليات
  ؛)مصر(

اختاذ إجراءات للقضاء على مجيع أشكال التعذيب وإساءة معاملة            -١٣٩-٩٢
احملتجزين على أيدي املوظفني العسكريني أو املوظفني املدنيني يف أي إقليم خيضع            
للوالية القضائية للواليات املتحدة وإجراء حتقيقات وافيـة يف هـذه األفعـال             

  ؛)النرويج(
وقف جرائم احلرب اليت ترتكبها قواهتا يف اخلارج، مبـا يف ذلـك               -١٤٠-٩٢

  ؛)كوبا(عمليات قتل املدنيني األبرياء ومقاضاة املسؤولني عن ذلك 
الوقف الفوري لسباق التسلح غري املربر ومقاضاة املسؤولني عـن            -١٤١-٩٢

األطفـال،  مجيع جرائم احلرب واملذابح املرتكبة ضد املدنيني العزل والنـساء و          
وبـاغرام   إضافة إىل أفعال التعذيب املرتكبة يف السجون، مثـل أبـو غريـب            

  ؛)نيكاراغو(وغوانتانامو 
وقف االغتياالت االنتقائية اليت يرتكبـها املتعاقـدون وعمليـة            -١٤٢-٩٢

مجهوريـة فرتويـال    (خصخصة الرتاعات باستخدام شركات عسكرية خاصـة        
  ؛)البوليفارية

دام التكنولوجيا العسكرية واألسلحة اليت يتـبني       وضع حد الستخ    -١٤٣-٩٢
  ؛)مصر(أهنا عشوائية األثر وتلحق أضراراً مفرطة وغري متناسبة حبياة املدنيني 

زيادة ما تبذله من جهود للقضاء على ما يـدعى مـن الوحـشية         -١٤٤-٩٢
واالستخدام املفرط للقوة على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، يف مجلـة            

مور ضد األمريكيني املنحدرين من أمريكا الالتينية ومن أصل أفريقي واملهاجرين           أ
الذين ال حيملون وثائق هوية وضمان التحقيـق يف االدعـاءات ذات الـصلة              

  ؛)قربص(ومقاضاة مرتكبيها 
ضمان منع التعذيب منعاً باتاً يف مجيع السجون اليت ختضع لسيطرهتا           -١٤٥-٩٢

  ؛)يةمجهورية إيران اإلسالم(
تعريف التعذيب كجرمية على املستوى االحتادي مبا يتمـشى مـع             -١٤٦-٩٢

اتفاقية مناهضة التعذيب والتحقيق يف جرائم التعذيب خارج أراضيها ومقاضـاة           
  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(مرتكيب هذه اجلرائم ومعاقبتهم 
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علق باسـتخدام   إجراء حتقيقات وافية وموضوعية يف الوقائع اليت تت         -١٤٧-٩٢
التعذيب ضد السجناء يف السجون السرية للواليات املتحدة األمريكيـة وضـد     
احملتجزين يف مراكز االحتجاز يف باغرام وغوانتانامو، وتقدمي املسؤولني عن هذه           
االنتهاكات إىل العدالة، واختاذ مجيع التدابري الضرورية الرامية إىل تـوفري سـبل             

ت حقوقهم، مبا يف ذلك دفع ما يلزم من تعويضات          انتصاف ألولئك الذين انتهك   
  ؛)االحتاد الروسي(

اختاذ تدابري لضمان تعويض الضحايا عن أفعال التعذيب املرتكبـة            -١٤٨-٩٢
حتت إمرة الواليات املتحدة والسماح للجنة الدولية للصليب األمحر بالوصول إىل   

  ؛)ازيلالرب(مرافق االحتجاز اليت ختضع لسيطرة الواليات املتحدة 
التقيد بربنامج النقاط اإلثنيت عشرة ملنظمة العفـو الدوليـة ملنـع              -١٤٩-٩٢

  ؛)إكوادور(التعذيب على أيدي موظفي احلكومة 
اختاذ تدابري حلظر الوحشية واالستخدام املفرط للقـوة أو القـوة             -١٥٠-٩٢

يب املميتة على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ومعاقبتهم ومنـع التعـذ           
وأفعال إساءة املعاملة األخرى يف مرافق السجون لديها سواء يف الـداخل أم يف              

  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(اخلارج 
تعزيز الرقابة هبدف وضع حد لالستخدام املفرط للقوة على أيدي            -١٥١-٩٢

هيئات إنفاذ القانون، وال سيما عندما تكون موجهة إىل أقليات عرقية وتقـدمي             
  ؛)الصني(املسؤولني عن انتهاك القوانني إىل العدالة 

منع استخدام العنف بطريقة غري مشروعة ضد احملتجزين وقمعـه            -١٥٢-٩٢
  ؛)بلجيكا(

حترير السجناء السياسيني الكوبيني اخلمسة الذين احتجزوا بطريقة          -١٥٣-٩٢
                يـه تعسفية كما أقر بذلك الفريق العامل املعـين باالحتجـاز التعـسفي يف رأ             

، والذين يقضون أحكاماً غري عادلة ناجتة عن التالعب السياسي    ١٩/٢٠٠٥رقم  
  ؛)كوبا(يف حماكمة متت يف جتاهل سافر لقواعد احملاكمة حسب األصول القانونية 

وضع حد لسجن السجناء السياسيني بصورة غري عادلة، مبن فيهم            -١٥٤-٩٢
  ؛)وباك(ليونارد بلتيي وموميا أبو مجال 

إغالق مركز غوانتانامو ومراكز االحتجاز السرية يف العامل، ومعاقبة           -١٥٥-٩٢
املوظفني الذين يقومون بتعذيب األشخاص احملتجزين تعسفاً وبإخفائهم وإعدامهم         

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(وتقدمي تعويض إىل الضحايا 
رفـق االحتجـاز يف     اإلسراع يف بذل اجلهود الرامية إىل إغالق م         -١٥٦-٩٢

خليج غوانتانامو وضمان حماكمة مجيع احملتجزين املتبقني دون تأخري وفقاً للمعايري           
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؛ والشروع يف إغالق غوانتانامو يف أقرب وقت ممكن         )مصر(الدولية ذات الصلة    
وتقدمي األشخاص الذين ال يزالون حمتجزين هناك على الفور إىل احملاكمة وفقـاًَ             

  ؛)آيرلندا(قانون الدويل أو اإلفراج عنهم للقواعد السارية لل
اإلسراع يف إغالق سجن غوانتانامو ومتابعة أحكام ميثاق األمـم            -١٥٧-٩٢

املتحدة وقرار جملس األمن بتسليم اإلرهابيني املشتبه هبـم لبلـداهنم األصـلية             
  ؛)الصني(

إغالق سجن غوانتانامو ألن ظروف االحتجاز تنتـهك اإلعـالن            -١٥٨-٩٢
حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،           العاملي  

واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ومجيع صكوك حقوق اإلنسان األخرى ذات          
  ؛)السودان(الصلة 
إغالق مجيع مرافق االحتجاز يف خليج غوانتانامو دون تأخري على            -١٥٩-٩٢

  ؛)يت نامفي(النحو الذي وعد به الرئيس باراك أوباما 
إجياد حل جلميع األشخاص الذين ال يزالون حيتجـزون يف مركـز        -١٦٠-٩٢

االحتجاز يف خليج غوانتانامو مبا يتمشى مع التزامات الواليات املتحدة املتعلقـة            
بأسس القانون الدويل ومعايري حقوق اإلنسان، وال سيما العهد الدويل اخلـاص            

  ؛)سويسرا(باحلقوق املدنية والسياسية 
وقف نقل مجيع احملتجزين إىل بلدان ثالثة ما مل توجد ضمانات كافية        -١٦١-٩٢

  ؛)آيرلندا( القانون الدويل ملتطلباتتثبت أهنم سيعاملون وفقاً 
مضاعفة جهودها للتصدي للعنف اجلنسي يف املرافق اإلصـالحية           -١٦٢-٩٢

 ومرافق االحتجاز إضافة إىل معاجلة مشكلة أوضاع السجن هبدف صون حقوق          
  ؛)تايلند(وكرامة مجيع األشخاص احملرومني من حرياهتم 

احلد من اكتظاظ السجون عن طريق توسيع املرافق القائمة أو بناء             -١٦٣-٩٢
  ؛)بلجيكا(أو اللجوء بدرجة أكرب إىل العقوبات البديلة /مباٍن جديدة و

ضمان أن تفي مراكز االحتجاز للمهاجرين وما يتلقونه من معاملة            -١٦٤-٩٢
  ؛)غواتيماال(شروط األساسية واملعايري العاملية حلقوق اإلنسان بال
زيادة تعزيز تدابريها فيما يتعلق باملهاجرات واألطفـال األجانـب      -١٦٥-٩٢

  ؛ )مجهورية مولدوفا(املتبنني املعرضني للعنف املرتيل 
حقـوق  علـى    اخلطرية   لالعتداءاتاختاذ تدابري فعالة لوضع حد        -١٦٦-٩٢

يف ذلك العنف ضد املرأة اليت يرتكبها منذ عقود أفراد اجليش التابع            اإلنسان، مبا   
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مجهوريـة كوريـا الـشعبية      (للواليات املتحدة املوجودين يف القواعد األجنبية       
  ؛)الدميقراطية

اختاذ تدابري فعالة لوضع حد لبغاء األطفال واملكافحة الفعلية للعنف     -١٦٧-٩٢
  ؛)ران اإلسالميةمجهورية إي(ضد املرأة والعنف املسلح 

تعريف االجتار باألشخاص وبغاء األطفال ومنعه واملعاقبـة عليـه            -١٦٨-٩٢
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(

زيادة اإلصرار على اختاذ تدابري ترمي إىل مكافحة الطلـب علـى              -١٦٩-٩٢
 ؛)مجهورية مولدوفا(االجتار بالبشر وتقدمي املعلومات واخلدمات إىل ضحايا االجتار 

ضمان حماكمة املدنيني على أيدي قضاهتا الطبيعيني ولـيس علـى             -١٧٠-٩٢
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(أيدي جلان عسكرية 

مقاضاة لويس بوسادا كاريليس أو تسليمه للمحاكمة مع عشرات           -١٧١-٩٢
 )٣(آخرين معروفني كإرهابيني ويعيشون يف الواليات املتحدة مفلتني من العقـاب          

  ؛)كوبا(
مجهوريـة  (تسليم اإلرهايب املعترف جبرميته لويس بوسادا كاريليس          -١٧٢-٩٢

  ؛)فرتويال البوليفارية
 قرار اجلمعيـة  االمتثال ملبادئ التعاون الدويل على النحو الوارد يف     -١٧٣-٩٢

 من أجل تسليم األشخاص املتهمني جبرائم ضد البشرية والشروع          ٣٠٧٤ العامة
قني املتهمني قانوناً هبذه اجلرائم بتقدميهم إىل احملاكمة        يف تسليم حكام بوليفيا الساب    

  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(يف بلدهم األصلي 
مساءلة املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق اإلنـسان يف            -١٧٤-٩٢

السجون األمريكية ويف السجون اخلاضعة للوالية القضائية األمريكيـة خـارج           
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(حايا وإتاحة سبل انتصاف هلم أراضيها وتعويض الض

حماكمة املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وجمرمي          -١٧٥-٩٢
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(احلرب لديها واالنضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية 

القواعـد  احترام حقوق اإلنسان لسجناء احلرب الـيت تـضمنها            -١٧٦-٩٢
  ؛)نيكاراغوا(اجلزائية 

________ 

 3 The original recommendation as read during the interactive dialogue: “Prosecute or extradite for trial 
Luis Posada Carriles and dozens of other well-known terrorists living in impunity in the United 
States, who are responsible for the deaths of more than 3,000 Cubans and for causing disabilities to 
over 2,000.” 
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ضمان متتع األشخاص احملرومني من حريتهم متتعاً كـامالً حبقـوق             -١٧٧-٩٢
اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق ضمان املعاملة يف سجون ختضع لتـدابري أمنيـة               

  ؛)السويد(مشددة وفقاً للقانون الدويل 
 من حريتهم   ضمان التمتع باحلق يف التصويت لألشخاص احملرومني        -١٧٨-٩٢

  ؛)السويد(والذين قضوا مدة عقوبتهم يف السجن 
استعراض السبل البديلة للتعامل مع اجلرائم البـسيطة والتـدابري            -١٧٩-٩٢

  ؛)اجلزائر(الرامية إىل حتسني حالة السجناء يف السجون 
إدراج إمكانية منح اإلفراج املشروط يف نظامها القانوين فيما خيص            -١٨٠-٩٢

 عاماً احملكوم عليهم بالسجن مدى احلياة الرتكاهبم جرائم         ١٨سن  اجملرمني دون   
؛ والتخلي عن عقوبة السجن مدى احلياة دون اإلفراج املشروط          )سويسرا(قتل  

فيما يتعلق باجملرمني الذين كانوا من القُصَّر وقت ارتكاهبم لألفعال اليت أدينـوا             
يهم بالفعل يف ظل هـذه      بسببها وتوفري إمكانية العفو عن أولئك الذين ُحكم عل        

؛ وحظر احلكم على األحداث اجملرمني الذين تقل أعمـارهم          )بلجيكا(الظروف  
عن الثامنة عشرة دون إمكانية اإلفراج املشروط علـى املـستويني االحتـادي             

؛ ووقف تطبيق عقوبة السجن مـدى احليـاة دون          )النمسا(ومستوى الواليات   
حداث ومراجعة مجيع األحكام القائمـة      اإلفراج املشروط فيما خيص اجملرمني األ     

  ؛)سلوفاكيا(إلتاحة إمكانية اإلفراج املشروط 
سن تشريع لضمان عدم فرض عقوبة السجن إال كمالذ أخـري يف              -١٨١-٩٢

احلكم على مجيع اجملرمني األحداث وتقدمي دعم منـهجي إلعـادة إدمـاجهم             
  ؛)النمسا(اجتماعياً 

  ؛)سويسرا(االت استثنائية عدم سجن املهاجرين إال يف ح  -١٨٢-٩٢
  ؛)سويسرا(التحقيق بعناية يف كل حالة يسجن فيها املهاجرون   -١٨٣-٩٢
تكييف ظروف احتجاز املهاجرين مبا يتمشى مع القانون الـدويل            -١٨٤-٩٢

  ؛)سويسرا(حلقوق اإلنسان 
ضمان متتع املهاجرين احملتجزين الذين ينتظرون عمليـة طـردهم            -١٨٥-٩٢

انة مبحام ويف حماكمة عادلة وكفالة فهمهم الكامل حلقوقهم حىت          باحلق يف االستع  
  ؛)غواتيماال(بلغتهم األصلية 

ضمان احلق يف املثول أمام القضاء يف مجيـع حـاالت االحتجـاز               -١٨٦-٩٢
  ؛)النمسا(
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ضمان احلق يف اخلصوصية ووقف التجسس على مواطنيهـا دون            -١٨٧-٩٢
  ؛)ةمجهورية فرتويال البوليفاري(إذن قضائي 

اعتماد جمموعة من التدابري التشريعية واإلدارية الرامية إىل ضـمان            -١٨٨-٩٢
حظر استخدام سلطات الواليات والسلطات احمللية للتكنولوجيا احلديثة للتدخل         

  ؛)االحتاد الروسي(يف احلياة اخلاصة ملواطنيها على حنو مفرط وال مربر له 
 من حقـوق اإلنـسان واحلريـات     النظر يف إهناء التدابري اليت حتد       -١٨٩-٩٢

  ؛)بنغالديش(األساسية 
اختاذ تدابري فعالة للتصدي للشتائم ضد اإلسالم والقرآن الكـرمي،       -١٩٠-٩٢

إضافة إىل اخلوف من اإلسالم والعنف ضد املسلمني واعتماد ما يلزم من تشريع             
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(هلذا الغرض 

ة للتسامح الديين والثقايف والفهـم علـى        مواصلة هتيئة بيئة مواتي     -١٩١-٩٢
  ؛)إندونيسيا(مستوى القاعدة الشعبية 

االعتراف باحلق يف تكوين اجلمعيات على النحو الـذي حددتـه             -١٩٢-٩٢
منظمة العمل الدولية فيما خيص املهاجرين والعمال املزارعني والعاملني يف املنازل           

  ؛)دولية بوليفيا املتعددة القوميات(
نع استعباد العاملني الزراعيني، وال سـيما األطفـال والنـساء           م  -١٩٣-٩٢

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(
مجهوريـة فرتويـال    (إصدار أمر جبعل إجازة األمومـة إلزاميـة           -١٩٤-٩٢

  ؛)البوليفارية
ضمان إعمال احلق يف الغذاء والصحة جلميع الذين يعيشون علـى             -١٩٥-٩٢

  ؛)كوبا(أراضيها 
  ؛)الربازيل( نطاق تغطية محايتها االجتماعية توسيع  -١٩٦-٩٢
مواصلة بذل جهودها يف جمال احلصول على املسكن، فهـو حـق           -١٩٧-٩٢

أساسي ملمارسة عدة حقوق أخرى هبدف تلبية احتياجات مجيع شرائح اجملتمـع            
  ؛)املغرب(األمريكي يف احلصول على مسكن الئق بسعر معقول 

ضمانات لصاحل أكثر الفئـات ضـعفاً،   تعزيز جمموعة واسعة من ال   -١٩٨-٩٢
كاألشخاص ذوي اإلعاقة واملشردين لتمكينهم من التمتـع الكامـل حبقـوقهم       

  ؛)املغرب(وبكرامتهم 
  ؛)كوبا(وضع حد النتهاكات حقوق الشعوب األصلية   -١٩٩-٩٢
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ضمان حقوق األمريكيني من السكان األصليني وتنفيذ إعالن األمم     -٢٠٠-٩٢
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(لشعوب األصلية تنفيذاً كامالً املتحدة بشأن حقوق ا

االعتراف بإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية           -٢٠١-٩٢
دون شروط أو حتفظات وتنفيذه على املستويني االحتادي ومـستوى الواليـات            

  ؛)دولية بوليفيا املتعددة القوميات(
شأن حقوق الشعوب األصلية وتنفيذه اعتماد إعالن األمم املتحدة ب  -٢٠٢-٩٢

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(
تأييد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية عنـد             -٢٠٣-٩٢

  ؛)فنلندا(استكمال عملية املراجعة الوطنية اليت تقوم هبا 
استخدام إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية            -٢٠٤-٩٢

  ؛)غانا(تزامات الدولة جتاه الشعوب األصلية مبوجب االتفاقية كدليل لتفسري ال
مواصلة إحراز التقدم حنو تنفيذ إعالن حقوق الشعوب األصـلية            -٢٠٥-٩٢

  ؛)نيوزيلندا(
ضمان متتع السكان األصليني األمريكيني الكامل بـاحلقوق مبـا            -٢٠٦-٩٢

  ؛)كاراغواني(يتمشى مع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 
  ؛)كوبا( وضع حد للعنف والتمييز ضد املهاجرين  -٢٠٧-٩٢
حظر استخدام القوة املميتة يف أنشطة مراقبة اهلجرة ومنعه واملعاقبة            -٢٠٨-٩٢

  ؛)املكسيك(عليه 
ضمان حظر الوحشية أو االستخدام املفرط للقوة أو القوة املميتـة      -٢٠٩-٩٢

نون ضد أشخاص منحدرين من أمريكـا       على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القا     
الالتينية أو من أصل أفريقي وضد املهاجرين غري الشرعيني والتحقيق يف حاالت            

  ؛)السودان(االستخدام املفرط للقوة 
محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين، بغض النظـر عـن وضـعهم             -٢١٠-٩٢

  ؛)إكوادور( كمهاجرين
        حصول املهـاجرين الـذين      إعادة النظر يف القيود املفروضة على       -٢١١-٩٢

  ؛)الربازيل(ال حيملون وثائق هوية على الرعاية الصحية املمولة من األموال العامة 
  ؛)الربازيل(إعادة النظر يف بدائل الحتجاز املهاجرين   -٢١٢-٩٢
  ؛)الربازيل( ضمان حصول املهاجرين على املساعدة القنصلية  -٢١٣-٩٢
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 لضمان حصول املهاجرين على اخلـدمات       بذل املزيد من اجلهود     -٢١٤-٩٢
  ؛)أوروغواي(األساسية، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين 

وضع حد إلجراءاهتا ضد ممارسة األشخاص حلقوقهم يف بيئة صحية            -٢١٥-٩٢
  ؛)كوبا(ويف السلم والتنمية وتقرير املصري 

حدة رفع مستوى املساعدة اإلمنائية الرمسية لتحقيق هدف األمم املت          -٢١٦-٩٢
 من الناتج احمللي اإلمجايل هلذا الغـرض، وإتاحـة          ٠,٧املتمثل يف ختصيص نسبة     

الفرصة جلميع منتجات أقل البلدان منواً كلها للوصول إىل األسواق بدون رسوم            
  ؛)بنغالديش(مجركية أو حتديد احلصص 

           وقف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين،          -٢١٧-٩٢
ا يف ذلك العمليات اخلارجية السرية اليت تقوم هبا وكالة املخـابرات املركزيـة     مب

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(حبجة مكافحة اإلرهاب 
عدم مقاضاة األشخاص الذين يقبض عليهم جبرائم اإلرهاب أو أي            -٢١٨-٩٢

جرائم أخرى يف حماكم أو واليات قضائية استثنائية، بل تقـدميهم إىل هيئـات              
ضائية منشأة مبوجب القانون مع ضمان اتباع األصول القانونية الواجبة ومجيـع      ق

  ؛)إكوادور( ضمانات الدستور األمريكي
 العـرق أو   سن تشريع وطين حيظر التنميط على أساس الـدين أو           -٢١٩-٩٢

  ؛ )قطر( سيما يف سياق مكافحة اإلرهاب اللون، وال
يؤخذ يف احلـسبان تـشابه      حتسني إجراءات التفتيش األمين لكي        -٢٢٠-٩٢

األمساء املتكرر فيما خيص أمساء املسلمني لتفادي التمييز غري الطوعي ضد أبرياء            
  ؛)اجلزائر( إرهابية مجاعاتحيملون األمساء نفسها الواردة يف قائمة أمساء أعضاء يف 

اختاذ خطوات إجيابية فيما يتعلق بتغري املناخ، عن طريـق حتمـل              -٢٢١-٩٢
        ناشئة عن الرأمسالية اليت أدت إىل وقوع كوارث طبيعيـة كـبرية،       املسؤوليات ال 

  ؛)نيكاراغوا( سيما يف أكثر البلدان فقراً وال
إجراء اإلصالحات الضرورية خلفض انبعاثاهتا من غازات الدفيئـة           -٢٢٢-٩٢

والتعاون مع اجملتمع الدويل للتخفيف من املخاطر اليت هتدد حقـوق اإلنـسان             
  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(تغري املناخ النامجة عن 

إعالم البعثات األجنبية بانتظام باجلهود املبذولة لضمان االمتثـال           -٢٢٣-٩٢
للقوانني اليت تضمن اإلخطار القنصلي والوصول إىل الرعايا األجانب القابعني يف           

  ؛)تحدةاململكة امل( سجون الواليات املتحدة على مجيع مستويات إنفاذ القانون
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التخلي عن ممارسة وزارة اخلارجية املتمثلة يف تـصنيف الـدول             -٢٢٤-٩٢
األخرى تبعاً لتفسرياهتا حلقوق اإلنسان واإلسهام يف تعزيز االستعراض الـدوري           
الشامل وفعاليته كآلية عادلة ومناسبة تتيح للمجتمع الدويل تقييم حالة حقـوق            

  ؛)إكوادور(اإلنسان بني الدول 
اصلة املشاورات مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املـدين يف          مو  -٢٢٥-٩٢

  ؛)النمسا( أنشطة املتابعة
سـيما   املثابرة على تعزيز معونتها اإلمنائية اليت تعترب أساسية، وال          -٢٢٦-٩٢

  ؛)املغرب(املساعدة واإلغاثة يف حالة الكوارث الطبيعية 
 عليه يف قوانني ليهـي      تطبيق اإلطار القانوين النموذجي املنصوص      -٢٢٧-٩٢

فيما يتعلق جبميع البلدان املتلقية ملساعدة الواليات املتحدة املتعلقة باألمن، وتوثيق 
مجيع سجالت حقوق اإلنسان جلميع الوحدات اليت تتلقى هذه املساعدة وتقييمها 

  ؛)النرويج( وإتاحتها واملتابعة يف حاالت اإلساءة
وضة على املساعدة اإلنـسانية يف حالـة        إزالة القيود الشاملة املفر     -٢٢٨-٩٢

اإلجهاض اليت تغطي الرعاية الصحية املقدمة إىل النساء والفتيات اللوايت يتعرضن           
  ).النرويج( أوضاع الرتاع املسلح لالغتصاب واحلمل يف

وسُتدرج ردود الواليات املتحدة األمريكية على هذه التوصيات يف تقرير النتائج             -٩٣
  . حقوق اإلنسان يف دورته السادسة عشرةالذي سيعتمده جملس

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /ومجيع االستنتاجات و    -٩٤
وال ينبغي تأويـل    . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .ل ككلأو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العام/هذه االستنتاجات و
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  املرفق
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