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  اجلزء األول

  القرارات واملقررات    
  ]يضاف يف التقرير النهائي[
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   اجلزء الثاين

  موجز املداوالت    

  املسائل التنظيمية واإلجرائية   -أوالً   

  افتتاح الدورة ومدهتا   -ألف   
العاشرة يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف       الثانية  رته  عقد جملس حقوق اإلنسان دو      -١

  .  الدورةاجمللس وافتتح رئيس .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢سبتمرب إىل / أيلول١٤يف الفترة من 
، ألقـت   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢احلادية والثالثني، املعقودة يف     ويف اجللسة     -٢

ية اليت أملّت بشعيب إندونيسيا والفلـبني، وبـشأن         ممثلة أوروغواي بياناً بشأن الكارثة الطبيع     
  . األحداث الرياضية اليت شهدهتا اآلونة األخرية

ويف اجللسة نفسها، ألقى الرئيس بياناً يعرب فيه عن تعاطفه وتضامنه مـع الـشعوب            -٣
  . املنكوبة يف تلك املنطقة

زء الـسابع مـن      يف اجل  املدرجةمن النظام الداخلي للمجلس،     ) ب(٨ووفقاً للمادة     -٤
، عقدت اجللسة التنظيمية للدورة     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١قرار اجمللس   برفق  امل

  . ٢٠٠٩ أغسطس/ آب٢٨العاشرة يف الثانية 
انظر ( يوماً   ١٤على مدى   ُعقدت   جلسة   ٣٢العاشرة على   الثانية  واشتملت الدورة     -٥

  ).  أدناه٢٤الفقرة 

  احلضور  -باء   
ومراقبون عن دول غري    ممثلو الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس        حضر الدورة     -٦

 األمم املتحـدة    باإلضافة إىل مراقبني عن هيئات    ومراقبون آخرون،   أعضاء يف األمم املتحدة     
ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املتصلة هبا واملنظمات احلكومية الدولية وكيانـات أخـرى     

  ).األولانظر املرفق (نسان واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإل
، قال الرئيس، رداً على     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٥ويف اجللسة الثالثة، اليت ُعقدت يف         -٧

النقاط النظامية اليت أثارها وفدا الربازيل واألرجنتني، إنه قد تلقى رسالة عصر اليوم السابق،              
مثل الدائم هلندوراس يف جنيف لـيس هـو         ، تشري إىل امل   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٠مؤرخة  
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كما قال الرئيس إنه قد أبلغ األطراف املعنية وتـشاور          . املمثل املعتمد حلكومة الرئيس زياليا    
معها، وكذلك مع مكتب جملس حقوق اإلنسان واجملموعات اإلقليمية، وإن مثة إجـراءات             

 ضمن اجمللس على إمضاء قـرار       مالئمة اُتخذت هبذا الشأن وإنه يرى أن مثة توافقاً يف اآلراء          
  .اجلمعية العامة بشأن توصيات تقرير جلنة وثائق التفويض

  جدول أعمال الدورة وبرنامج عملها  -جيم   
جلسته الثالثـة   يف  الثانية عشرة   جدول األعمال وبرنامج عمل الدورة      اجمللس   أقر  -٨

  ).انظر املرفق الثاين (٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول١٥املعقودة يف 

  تنظيم العمل  -دال   
، عرض الـرئيس ترتيبـات      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٥يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        - ٩

املناقشة العامة بشأن عرض مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان آخر ما استجد يف              
 دقائق للدول األعضاء ودقيقتان للدول املراقبـة        ٣أنشطة مفوضيتها، ومدة هذه املناقشة هي       

  .راقبني اآلخرينوامل
سبتمرب، عرض الرئيس ترتيبات احلـوار      / أيلول ١٦ويف اجللسة السادسة املعقودة يف        -١٠

 مـن جـدول     ٣التفاعلي مع املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبوجب البند           
 دقائق لعرض صاحب الوالية التقرير الرئيسي ودقيقتـان         ١٠األعمال، ومدة هذا احلوار هي      

 دقائق للبلدان املعنية، إن ُوجدت، وللـدول األعـضاء يف           ٥فيتان لكل تقرير إضايف؛ و    إضا
 دقائق لبيانات الدول األعضاء املراقبة يف اجمللس واملراقبني اآلخرين، مبا يف ذلـك              ٣اجمللس؛ و 

واملنظمات احلكومية الدولية   هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املتصلة هبا         
 دقائق  ٥؛ و خرى واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية       األكيانات  لاو

  .ملا يقدمه صاحب الوالية من مالحظات ختامية
سبتمرب، عرض الرئيس ترتيبـات حلقـة      / أيلول ١٧ويف اجللسة السابعة املعقودة يف        -١١

حتجاز، ومدهتا سبع دقائق النقاش بشأن مسألة حقوق اإلنسان للمهاجرين املودعني مراكز اال   
ألعضاء حلقة املناقشة وثالث دقائق للدول األعضاء يف اجمللس ودقيقتـان للـدول املراقبـة               

  .واملراقبني اآلخرين
سبتمرب، عرض الرئيس ترتيبات املناقـشة      / أيلول ١٨ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -١٢

قوق اإلنسان واألمني العـام ووحـدة       العامة بشأن تقارير مفوضية األمم املتحدة السامية حل       
التفتيش املشتركة، ومدهتا ثالث دقائق للدول األعضاء يف اجمللس ودقيقتان للـدول املراقبـة              

  .واملراقبني اآلخرين
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سبتمرب، عرض الـرئيس ترتيبـات   / أيلول٢٢ويف اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف        -١٣
ة واملـراقبني اآلخـرين،     ـدول املراقب ـ لل  من جدول األعمال   ٣املناقشة العامة بشأن البند     

  .ومدهتا دقيقتان
سبتمرب، عرض الـرئيس ترتيبـات   / أيلول٢٢ويف اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف        -١٤

 من جدول األعمال، ومدهتا ثالث دقائق للـدول األعـضاء يف      ٤املناقشة العامة بشأن البند     
  .خريناجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآل

سبتمرب، عرض الـرئيس ترتيبـات      / أيلول ٢٣ويف اجللسة الرابعة عشرة املعقودة يف         -١٥
 من جدول األعمال، ومدهتا ما ال ٦النظر يف نتائج االستعراض الدوري الشامل يف إطار البند   

 دقيقة تعرب فيهـا     ٢٠ دقيقة تعرض فيها الدول املعنية آراءها؛ وما ال يزيد عن            ٢٠يزيد عن   
األعضاء يف اجمللس والدول املراقبة ووكاالت األمم املتحدة عن آرائها بـشأن نتـائج              الدول  

االستعراض، على أن ُتخصص منها دقيقتان لكل متحدث من الـدول األعـضاء والـدول               
 ٢٠املراقبة، حسب الضرورة وتوخياً الستيعاب أكرب عدد من املتحدثني؛ وما ال يزيد عـن               

يها مبالحظاهتم العامة بشأن نتائج االستعراض، وُتخـصص        دقيقة ألصحاب املصلحة يدلون ف    
  . خالهلا دقيقتان لكل متحدث

سبتمرب، عرض الرئيس ترتيبات املناقشة     / أيلول ٢٥ويف اجللسة العشرين املعقودة يف        -١٦
 من جدول األعمال، ومدهتا ثالث دقائق للدول األعـضاء يف اجمللـس             ٦العامة بشأن البند    
  .اقبة واملراقبني اآلخرينودقيقتان للدول املر

سبتمرب، عرض اجمللس ترتيبات    / أيلول ٢٨ويف اجللسة احلادية والعشرين املعقودة يف         -١٧
املناقشة السنوية بشأن إدماج املنظور اجلنساين يف عمل اجمللس، ومدهتا سبع دقائق ألعـضاء              

  .راقبة واملراقبني اآلخرينفريق املناقشة وثالث دقائق للدول األعضاء يف اجمللس ودقيقتان للدول امل
سبتمرب، عرض الرئيس ترتيبات    / أيلول ٢٨ويف اجللسة الثانية والعشرين املعقودة يف         -١٨

 من جدول األعمال، ومدهتا ثالث دقائق للـدول األعـضاء يف      ٥املناقشة العامة بشأن البند     
  .اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين

سبتمرب، عرض الرئيس ترتيبـات  / أيلول٢٩ثالثة والعشرين املعقودة يف ويف اجللسة ال    -١٩
 مـن   ٧احلوار التفاعلي مع أعضاء بعثة تقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة، مبوجب البنـد               

جدول األعمال، ومدته ثالث دقائق للدول األعضاء يف اجمللس ودقيقتـان للـدول املراقبـة        
  .واملراقبني اآلخرين

سبتمرب، عرض الرئيس ترتيبات    / أيلول ٢٩ الرابعة والعشرين املعقودة يف      ويف اجللسة   -٢٠
 من جدول األعمال، ومدهتا ثالث دقائق للـدول األعـضاء يف      ٧املناقشة العامة بشأن البند     

  .اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين
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، عرض الرئيس ترتيبات سبتمرب/ أيلول٣٠ويف اجللسة اخلامسة والعشرين املعقودة يف    -٢١
 من جدول األعمال، ومدهتا ثالث دقائق للـدول األعـضاء يف      ٨املناقشة العامة بشأن البند     

  .اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين
سـبتمرب، عـرض الـرئيس      / أيلول ٣٠ويف اجللسة السادسة والعشرين املعقودة يف         -٢٢

 من جدول األعمال، ومدهتا ثـالث دقـائق للـدول           ٩لبند  ترتيبات املناقشة العامة بشأن ا    
  .األعضاء يف اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين

أكتوبر، عرض الـرئيس  / تشرين األول١ ويف اجللسة السابعة والعشرين املعقودة يف        -٢٣
قـائق للـدول     من جدول األعمال، ومدهتا ثالث د      ١٠ترتيبات املناقشة العامة بشأن البند      

  .األعضاء يف اجمللس ودقيقتان للدول املراقبة واملراقبني اآلخرين

  االجتماعات والوثائق  -هاء   
  .  جلسة خبدمات كاملة أثناء دورته الثانية عشرة٣٢عقد اجمللس   -٢٤
  .وترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف اجلزء األول من هذا التقرير  -٢٥
  .رفق األول قائمة احلضورويتضمن امل  -٢٦
ويتضمن املرفق الثاين جدول أعمال اجمللس بصيغته الواردة يف اجلزء اخلـامس مـن                -٢٧

  .٥/١املرفق بقرار اجمللس 
ويتضمن املرفق الثالث تقديرات ما يترتب على قرارات اجمللس ومقرراته من آثـار               -٢٨

  .الربناجمية إدارية وآثار على امليزانية
  .رفق الرابع قائمة الوثائق الصادرة فيما يتعلق بالدورة الثانية عشرة للمجلسويتضمن امل  -٢٩
ويتضمن املرفق اخلامس قائمة أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة الذين             -٣٠

  .عينهم اجمللس يف دورته الثانية عشرة
التاسـعة  ويتضمن املرفق السادس ترتيب االستعراض يف الدورات السابعة والثامنة و           -٣١

  .لالستعراض الدوري الشامل
ويتضمن املرفق السابع قائمة أعضاء اجملموعة الثالثية للدورات السادسة والـسابعة             -٣٢

  .والثامنة لالستعراض الدوري الشامل

  الزيارات  -واو   
، أدىل كلٌ من وزيـر إدارة       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٤يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٣٣

إلنسان يف سري النكا، ومساعد وزير خارجية الواليات املتحدة لشؤون          الكوارث وحقوق ا  
  .من تايلند، ببيانات أمام اجمللسصاحبة السمو امللكي األمرية باجراكيتياهبا املنظمات الدولية، و
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ي حلقـوق   االحتادسبتمرب، أدىل الوزير    / أيلول ١٦ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        -٣٤
  .ان أمام اجمللساإلنسان يف باكستان ببي

 -دولـة   (سبتمرب، أدىل وزير العدل يف بوليفيا       / أيلول ١٨ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف        -٣٥
  .ببيان أمام اجمللس) املتعددة القوميات

   أصحاب الوالياتاختيار وتعيني   -زاي   
، ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ املعقودة يف الثانية والثالثني جلسته يف ،عني اجمللس -٣٦

   ).انظر املرفق اخلامس (٦/٣٦ و٥/١أصحاب الواليات وفقاً لقراريه 
  .، أدىل ممثل السودان ببيان بشأن تعيني أصحاب الوالياتنفسهاويف اجللسة  -٣٧

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -حاء   

عمـل وأداء جملـس       باستعراض املعينفتوح العضوية   املعامل  الدويل  الكومي  احلفريق  ال    
  حقوق اإلنسان

 االحتـاد ، عرض ممثل    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١يف اجللسة الثالثني املعقودة يف        -٣٨
 من   الروسي مبشاركة  االحتاد، املقدم من    A/HRC/12/L.28الروسي مشروع القرار املدرج يف الوثيقة       

نغافورة وصربيا، والفلبني،   ، وس ) املتعددة القوميات  -دولة  (باكستان، وبنغالديش، وبوليفيا    
وقد انضمت الحقـاً إىل مقـدمي       ). بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية    (وكوبا، ونيجرييا   

سالفية ومقدونيا اليوغ مشروع القرار كلٌ من الربازيل، وبريو، وبيالروس، وتركيا، ومجهورية          
ـ  ) البوليفارية -مجهورية  (السابقة، وسويسرا، والصني، وفرتويال       وكازاخـستان،   ت نـام،  ، وفيي

  . وماليزيا، واهلند
  . منه٥ الروسي شفوياً مشروع القرار معدالً الفقرة االحتادويف اجللسة نفسها، نقح ممثل   -٣٩
ويف اجللسة نفسها أيضا، أدىل ممثل فرنسا، بالنيابة عن الدول األعضاء يف كلٍ مـن                 -٤٠

  .القرار األورويب واجمللس، مبالحظات عامة بشأن مشروع االحتاد
 انتبـاه اجمللـس إىل       من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوّجـه       ١٥٣ووفقاً للمادة     -٤١

انظـر  ( ما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار على امليزانية الربناجميـة   تقديرات
  ).الثالثاملرفق 
ـ            -٤٢ ة شـفويا   ويف اجللسة نفسها، اعُتمد دون تصويت مشروع القرار، بصيغته املنقح

  ).١٢/١طالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول من الفصل األول، القرار الل(
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  اعتماد تقرير الدورة   -اء ط  
، أدىل املقـرر    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢يف اجللسة الثانية والثالثني املعقودة يف         -٤٣

  .(A/HRC/12/L.10)ونائب رئيس اجمللس ببيان بشأن مشروع تقرير اجمللس 
ويف اجللسة نفسها، اعتمد اجمللس مشروع التقرير بشرط االستشارة وقرر تكليـف              -٤٤

  .املقرر بوضعه يف صيغته النهائية
الدورة ممثلو كلٍ من نيجرييا     تتصل ب  أيضا، أدىل مبالحظات عامة      نفسهاويف اجللسة     -٤٥

، فضالً عن   )وعة الدول العربية  جممبالنيابة عن   (وتونس  ) بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية    (
 - عدالـة    مركـز بالنيابة أيضاً عن    (القانون يف خدمة اإلنسان      - مراقبني من مؤسسة احلق   

املركز الفلسطيين ملـصادر    /املركز القانوين حلقوق األقلية العربية يف إسرائيل، ومؤسسة بديل        
توطيـد  ضة العنصرية و  ، وحركة مناه  ) واالئتالف الدويل للموئل   حقوق املواطنة والالجئني،  

      اخلدمة     ، و                                                 منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين      والصداقة فيما بني الشعوب،     
   .                   الدولية حلقوق اإلنسان

   .                           ، أدىل رئيس اجمللس ببيان ختامي                   ً ويف اجللسة نفسها أيضاً  -  ٤٦

 التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتقارير          -ثانياً   
  املفوضية واألمني العام

  تقدمي املفوضة السامية عرضاً آلخر املستجدات  -ألف   
، أدلت مفوضة األمم املتحدة     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٥يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        -٤٧

  .السامية حلقوق اإلنسان ببيان يتضمن آخر ما استجد بشأن أنشطة مفوضيتها
عقبت ذلك يف اجللسة نفسها، ويف اجللسة الرابعة املعقودة         وأثناء املناقشة العامة اليت أ      -٤٨
  :سبتمرب، أدىل من يلي ببيانات/ أيلول١٦سبتمرب، واجللسة اخلامسة املعقودة يف / أيلول١٥يف 

 الروسـي، واألرجنـتني،     االحتـاد : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
، والبحـرين،   )م منظمة املؤمتر اإلسـالمي    باس(واألردن، وإندونيسيا، وإيطاليا، وباكستان     

، ) املتعـددة القوميـات  -دولة (والربازيل، وبلجيكا، وبنغالديش، وبوركينا فاسو، وبوليفيا      
، ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وسـلوفاكيا،       ) جمموعة الدول العربية   باسم( )١(وتونس

وآيسلندا، والبوسـنة واهلرسـك،      األورويب، وألبانيا،    االحتادباسم   ()١(وسلوفينيا، والسويد 
واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، ومجهورية مولـدوفا، وجورجيـا،           

__________ 

 .دولة مراقبة يف اجمللس تتحدث باسم دول أعضاء ومراقبة )١(
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باسم حركة عـدم    (، وشيلي، والصني، وفرنسا، والفلبني، وقطر، وكوبا، ومصر         )وكرواتيا
ة، والنـرويج،   ، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالي         )االحنياز

، واهلند، وهنغاريا، وهولندا، والواليـات املتحـدة    )باسم جمموعة الدول األفريقية   (ونيجرييا  
  واليابان؛ األمريكية،
إثيوبيا، وأذربيجان، وأسـتراليا، وأفغانـستان،      : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

زائـر، واجلمهوريـة العربيـة      يرلندا، وبلغاريا، وتركيا، وتونس، واجل    آوإكوادور، وأملانيا، و  
السورية، ورومانيا، وزمبابوي، وسري النكا، والسودان، وسويسرا، وكندا، وكولومبيـا،          

  ؛ولكسمربغ، وماليزيا، واملغرب، وملديف، والنمسا، واليمن
  ؛ األفريقياالحتاد: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
منظمة العفو الدولية، واملركـز  : ومية التاليةمراقبون عن املنظمات غري احلك      )د(  

وجلنة احلقـوقيني   اآلسيوي للموارد القانونية، والتحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني،          
 باسـم الـشبكة     أيضاً( املنطقة األوروبية    - الرابطة الدولية للمثليني واملثليات   الكولومبية، و 

يدز، ومركز القيادة العاملية النسائية،     إلا/ البشرية القانونية الكندية لشؤون فريوس نقص املناعة     
واملنظمة الوطنية الدامنركية للمثليني واملثليات، وجلنة احلقوقيني الدولية، واخلدمـة الدوليـة            

 السويدي حلقوق املثليات واملثليني     االحتادحلقوق اإلنسان، واحتاد املثليني واملثليات يف أملانيا، و       
مؤسسة دانييل ميتران، ومنظمة رصد     ": فرنسا احلريات "، و ) جنسيا وثنائيي اجلنس واحملولني  

حقوق اإلنسان، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، وجلنة احلقوقيني الدولية، ورابطة حقـوق            
ومنظمة  الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية، االحتاداإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، و

رن احلادي والعشرين، ومرصد األمم املتحدة، والرابطـة الدوليـة           اجلنوب يف الق   -الشمال  
 باسم حركة مناهضة العنـصرية      أيضاً(رأة، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية       حلقوق امل 

 االحتـاد  باسم   أيضاً(، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب      )وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب    
  ).سانالدويل لرابطات حقوق اإلن

سـبتمرب، أدىل ممثلـو أذربيجـان،       / أيلـول  ١٦ويف اجللسة السادسة املعقودة يف        -٤٩
، وسري النكا، والعراق ببيانـات يف إطـار         ) اإلسالمية -مجهورية  (وأوزبكستان، وإيران   

  .ممارسة حق الرد

  تقارير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام  -باء   
سبتمرب، عرض ممثل لنائب املفوضة السامية      / أيلول ١٨ة التاسعة املعقودة يف     يف اجللس   -٥٠

حلقوق اإلنسان التقارير املواضيعية اليت أعدهتا املفوضية السامية واألمني العام، مبا يف ذلـك               
  ).A/64/94(تقرير وحدة التفتيش املشتركة 

مناقشة عامة بشأن التقارير    ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف اليوم نفسه، عقد اجمللس            -٥١
  :اليت قدمها ممثل نائب املفوضة السامية، وأدىل من يلي ببيانات أثناء املناقشة
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 واألرجنـتني،  ، الروسـي  االحتـاد : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
يا  وبوليف ، والربازيل ، وباراغواي ، باسم األرجنتني  أيضاً( وأوروغواي   ،سياي وإندون ،رووإكواد

 ،)وكولومبيا، ) البوليفارية-مجهورية ( وفرتويال ، وشيلي، وبريو،) املتعددة القوميات-دولة  (
باسم جمموعة الـدول     ()١(وتونس،  وبنغالديش،  )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (وباكستان  

 ،كوستاريكاو ، والفلبني ، وسويسرا ، باسم إيطاليا  أيضاً( وسلوفينيا   وجنوب أفريقيا،  ،)العربية
 ، والبوسنة واهلرسك  ، وأوكرانيا ، وألبانيا ، األورويب االحتاد باسم   أيضاً ()١(والسويد،  )واملغرب
، ) وكرواتيـا  ، وصـربيا  ،سالفية السابقة و ومجهورية مقدونيا اليوغ   ، واجلبل األسود  ،وتركيا

باسم جمموعة الدول أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر            ()١( وكولومبيا وشيلي، والصني، 
باسم جمموعة  (ا   ونيجريي ، واملكسيك، )باسم حركة عدم االحنياز   (، وكوبا، ومصر    )الكارييب

  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛،  واهلند، والنرويج،)الدول األفريقية
 ،ليشيت -  وتيمور ، وبريو ، وإسرائيل ،أذربيجان: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
   وسويسرا؛، وسري النكا،هورية الدومينيكية واجلم،واجلزائر

اجمللس االستشاري  : مراقبون عن املؤسسات الوطنية التالية حلقوق اإلنسان        )ج(  
حلقوق اإلنسان يف املغرب، واجملموعة األوروبية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وشبكة           

إلنسان والعدالـة يف    ات الوطنية األفريقية حلقوق اإلنسان، ومكتب أمني حقوق ا        ـاملؤسس
  ليشيت؛ - تيمور

معهـد  منظمة العفو الدولية، و   : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
مناصرة احلريـة،   ، وجلنة احلقوقيني الكولومبية، ومؤسسة      دراسات حقوق اإلنسان يف القاهرة    

سـوكا غاكـاي    ومنظمة  ، واجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان،      مؤسسة حقوق اإلنسان أوالً   و
التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني، ورابطات التثقيف يف جمـال            باسم   أيضاً(الدولية  

لجامعيات، واملنظمـة الدوليـة     ل الدويل   االحتادالتحالف النسائي الدويل، و   حقوق اإلنسان، و  
 التعلـيم،   التمييز العنصري، واملنظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية       للقضاء على مجيع أشكال     

                   فرسـان معبـد          منظمةو،                  جنوب شرقي آسيا   و                           لعموم منطقة احمليط اهلادئ     والرابطة النسائية   
                       العـاملي لرابطـات          االحتاد                                            لة، ومؤسسة مؤمتر القمة العاملي للمرأة، و                            القدس العسكرية املستق  

    ).           األمم املتحدة
   .         اخلتامية                                                        ويف اجللسة نفسها، أدىل مفتش من وحدة التفتيش املشتركة مبالحظاته  -  ٥٢
                      أكتوبر، أجرى اجمللـس     /              تشرين األول   ١                                          ويف اجللسة التاسعة والعشرين املعقودة يف         -  ٥٣

                                                                                              مناقشة عامة بشأن التقارير القطرية اليت أعدهتا املفوضية واألمني العام وعرضها ممثل نائـب              
    ).       أدناه   ٧٢٠            انظر الفقرة  (                     املفوضة يف اجللسة نفسها 

                                                 ال بوروندي وكمبوديا ببيانني باعتبار بلـديهما       ـ            ا، أدىل ممث  ـ        ة نفسه ـ         ويف اجللس   -  ٥٤
   .           بلدين معنيني
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  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -جيم   

   حقوق اإلنسانميدانيف وآلياهتا التعاون مع األمم املتحدة وممثليها     
ريا ، عرض ممثل هنغا   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١يف اجللسة الثالثني املعقودة يف        -٥٥

 املقدم من هنغاريا مبشاركة إسبانيا، وأسـتراليا، وإسـتونيا،          A/HRC/12/L.8مشروع القرار   
وأملانيا، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسـك،          

ويد، وبولندا، وبريو، وتركيا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفينيا، والـس         
وسويسرا، وفرنسا، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، والتفيـا، وليتوانيـا، ولكـسمربغ،           
وليختنشتاين، ومالطة، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية، والنـرويج،           

وقد انضمت الحقاً إىل مقـدمي      . والنمسا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليونان     
لقرار كلٌ من أرمينيا، وأندورا، وأوروغواي، وآيسلندا، وبـاراغواي، والربازيـل،        مشروع ا 

وتايلند، واجلبل األسود، واجلمهورية الدومينيكية، ومجهورية كوريا، ومجهوريـة مقـدونيا           
اليوغوسالفية السابقة، والسلفادور، وسلوفاكيا، والسنغال، وشيلي، وصربيا، وغواتيمـاال،         

  . لومبيا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهاييت، واليابانوفنلندا، وقربص، وكو
 ومعدالً  ٥، نقح ممثل هنغاريا شفويا مشروع القرار حاذفاً الفقرة          نفسهاويف اجللسة     -٥٦

  .٧الفقرة 
ع القرار، بصيغته املنقحـة شـفويا       مشرودون تصويت   ويف اجللسة نفسها، اعُتمد       -٥٧

   ).١٢/٢القرار ،  اجلزء األول من الفصل األولطالع على النص بصيغته املقترحة، انظرالل(

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية              - ثالثاً  
  واالجتماعية واحلقوق الثقافية مبا يف ذلك احلق يف التنمية

  املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح  -ألف   
املمثلـة اخلاصـة    ، عرضت   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٥ابعة املعقودة يف    يف اجللسة الر    -٥٨

، تقريرهـا    كوماراسـوامي  راديكـا ،  لألمني العام املعنيـة باألطفـال والـرتاع املـسلح         
)A/HRC/12/49.(  

سـبتمرب،  / أيلول ١٦وأثناء احلوار الذي أعقب ذلك يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف             -٥٩
  :ئلة على املمثلة اخلاصةأدىل من يلي ببيانات وطرحوا أس

 الروسي وأوروغواي وإيطاليا    االحتاد: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
) باسم جمموعة الدول العربية    ()١(وتونس والربازيل) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (وباكستان  
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ـ باسم   ()١(ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا وجيبويت وسلوفينيا والسويد       )  األورويب اداالحت
والصني وفرنسا والفلبني ومصر واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج           

  واهلند وهنغاريا والواليات املتحدة األمريكية واليابان؛
واجلزائر )  اإلسالمية -مجهورية  ( أستراليا وإيران    :الدول املراقبة التالية  ممثلو    )ب(  

ة السورية ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسري النكا والسودان وسويسرا         واجلمهورية العربي 
  والعراق وكندا والنمسا ونيبال؛

 األفريقـي،   االحتـاد : مراقبان عن املنظمتني احلكوميتني الدوليتني التاليتني       )ج(  
  واملفوضية األوروبية؛

سـسات  شـبكة املؤ  : مراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان        )د(  
  الوطنية األفريقية حلقوق اإلنسان؛

جلنة احلقـوقيني الكولومبيـة،     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  
  .والنادي الدويل ألحباث السالم، ورابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية

  اصةاحلوار التفاعلي مع املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخل  -باء   

  املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه    
املقررة اخلاصـة  ، عرضت ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٦يف اجللسة السادسة املعقودة يف    -٦٠

تقريريهـا   ان،يغولنـارا شـاهين   ،  املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه        
)A/HRC/12/21و Add.1.(  

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل هاييت ببيان باعتبار بلده بلدا معنياً  -٦١
وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدىل من يلي ببيانـات                -٦٢

  :وطرحوا أسئلة على املمثلة اخلاصة
يطاليا  الروسي وإندونيسيا وإ   االحتاد: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

باسـم   ()١(والربازيل والبوسنة واهلرسك والسويد   ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (وباكستان  
والصني وغانا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية واهلنـد          )  األورويب االحتاد

  والواليات املتحدة األمريكية؛
  ؛راليا وبريو واملغربأرمينيا وأست: ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(  
منظمة الفرانسيسكان الدولية،   : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

  ). باسم اجلمعية الدولية ملكافحة الرقأيضاً(والتحالف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء 
  .ميةويف اجللسة نفسها، أجابت املقررة اخلاصة عن األسئلة وأدلت مبالحظاهتا اخلتا  -٦٣
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سبتمرب، / أيلول ١٧، وكذلك يف اجللسة الثامنة املعقودة يف        ويف اجللسة نفسها أيضاً     -٦٤
  .أدىل ممثال اجلزائر واملغرب ببيانني يف إطار ممارسة حق الرد

، أدىل ممثال اجلزائر واملغرب ببيانني يف إطار ممارسة حق الرد           ويف اجللسة الثامنة أيضاً     -٦٥
  .مرة ثانية

ألطفال واسـتغالل األطفـال يف      اة مبسألة بيع األطفال وبغاء      ـة املعني ـخلاصررة ا ـاملق    
  املواد اإلباحية

املقررة اخلاصـة  ، عرضت ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٦يف اجللسة السادسة املعقودة يف    -٦٦
، جناة معال جميد، ألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةااملعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء 

  ).Add.1-3 وA/HRC/12/23(قاريرها ت
  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثال التفيا وإستونيا ببيانني باعتبار بلديهما بلدين معنيني  -٦٧
وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدىل من يلي ببيانـات                -٦٨

  :وطرحوا أسئلة على املقررة اخلاصة
 الروسـي وإندونيـسيا     االحتـاد : ألعضاء يف اجمللـس   ممثلو الدول التالية ا     )أ(  

والربازيل وبوركينا فاسـو    ) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (وأوروغواي وإيطاليا وباكستان    
والصني )  األورويب االحتادباسم   ()١(والبوسنة واهلرسك ومجهورية كوريا والسنغال والسويد     

  هولندا؛واهلند و) باسم جمموعة الدول األفريقية(ونيجرييا 
  ؛أستراليا وباراغواي وبريو وتشاد واملغرب: ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(  
املركـز اآلسـيوي للمـوارد      : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

  .القانونية، واجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان، واملنظمة العاملية للمرأة، وجملس السلم العاملي
  .ة نفسها، أجابت املقررة اخلاصة عن األسئلة وأدلت مبالحظاهتا اخلتاميةويف اجللس  -٦٩

  اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل    
اخلـبري املـستقل   ، عرض ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٦يف اجللسة السادسة املعقودة يف       -٧٠

  ).A/HRC/12/27(ه ، تقريراملعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، رودي حممد رزقي
سبتمرب، / أيلول ١٧وأثناء احلوار التفاعلي الذي أجري يف اجللسة الثامنة املعقودة يف             -٧١

  :أدىل من يلي ببيانات وطرحوا أسئلة على اخلبري املستقل
باسم منظمـة  (إندونيسيا وباكستان : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

   وجيبويت والصني وكوبا؛والربازيل) املؤمتر اإلسالمي
  واملغرب؛)  البوليفارية-مجهورية (فرتويال : ممثال الدولتني املراقبتني التاليتني  )ب(  
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 أيـضاً (رابطة املواطنني العاملية    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
اع عـن   ، واحتاد رابطات الـدف    )باسم منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين       

  .حقوق اإلنسان وتعزيزها، واملعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز، واحلركة اإلنسانية اجلديدة
، أجاب اخلبري املستقل عن     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٧ويف اجللسة الثامنة املعقودة يف        -٧٢

  .األسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية

إلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق ا        
  املأمونة وخدمات الصرف الصحي

، عرضت اخلبرية املـستقلة     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٧يف اجللسة الثامنة املعقودة يف        -٧٣
املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات            

  ).Add.1-2 وA/HRC/12/24(، تقاريرها نا دي البوكريكيهالسيدة كاتاريالصرف الصحي، 
  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثال كوستاريكا ومصر ببيانني باعتبار بلديهما بلدين معنيني  -٧٤
وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدىل من يلي ببيانـات                -٧٥

  :وطرحوا أسئلة على اخلبرية املستقلة
إندونيسيا وإيطاليا والربازيل وجنوب    : ثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس     مم  )أ(  

وشيلي والصني والنرويج واهلند وهولندا     )  األورويب االحتادباسم   ()١(أفريقيا وجيبويت والسويد  
  والواليات املتحدة األمريكية؛

  ا وسويسرا؛إسبانيا وإكوادور وأملانيا وتركي: ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(  
  املفوضية األوروبية؛: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )ج(  
شبكة الرابطـات   : مراقبون عن املؤسسات الوطنية التالية حلقوق اإلنسان        )د(  

الوطنية األفريقية حلقوق اإلنسان، واملركز النروجيي حلقوق اإلنسان، ومكتب أمني حقـوق            
  ؛ليشيت - اإلنسان والعدالة يف تيمور

 أيـضاً (منظمة العفو الدوليـة     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  
، ومنظمة التنمية التعليمية    والنادي الدويل ألحباث السالم   ،  )الدويل" بيس غرين" جملس باسم

، العامل الثالـث   -  باسم مركز أوروبا   أيضاً(الدولية، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية       
املؤسسة الدولية إلنتاج مواقد ووحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، 

  ).الطهي بالطاقة الشمسية
  .ويف اجللسة نفسها، أجابت اخلبرية املستقلة عن األسئلة وأدلت مبالحظاهتا اخلتامية  -٧٦
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فايات السمية واخلطرة على    املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والن            
  التمتع حبقوق اإلنسان

املقرر اخلاص املعين   ، عرض   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٧يف اجللسة الثامنة املعقودة يف        -٧٧
باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان،            

  ).Add.1-2 وA/HRC/12/26(، تقاريره السيد أوكيشوكوو إيبيانو
ال كوت ديفوار وهولندا ببيانني باعتبار بلـديهما        ـا، أدىل ممث  ـويف اجللسة نفسه    -٧٨

  .بلدين معنيني
وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدىل من يلي ببيانـات                -٧٩

  :وطرحوا أسئلة على املقرر اخلاص
باسم منظمـة  (إندونيسيا وباكستان : سممثلو الدول التالية األعضاء يف اجملل       )أ(  

وقريغيزسـتان  )  األورويباالحتـاد باسـم  ( )١(والربازيل وجيبويت والسويد) املؤمتر اإلسالمي 
  واليابان؛ واهلند والواليات املتحدة األمريكية) باسم جمموعة الدول األفريقية(ونيجرييا 
  تركيا؛: ممثل الدولة املراقبة التالية  )ب(  
  املفوضية األوروبية؛: احلكومية الدولية التالية املنظمة مراقب عن  )ج(  
 أيـضاً (منظمة العفو الدوليـة     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

فرنـسا  " باسـم    أيـضاً ( العامل الثالث    -، ومركز أوروبا    )الدويل" غرين بيس "باسم جملس   
 الـدويل   االحتادلمحامني الدميقراطيني، و  مؤسسة دانييل ميتران، والرابطة الدولية ل     ": احلريات

، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني                                     البالغني الريفيني الكاثوليكيني  حلركات  
  . الدويل لرابطات حقوق اإلنساناالحتاد، و) العاملي لنقابات العمالاالحتادالشعوب، و

  .ئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية، أجاب املقرر اخلاص عن األسويف اجللسة نفسها أيضاً  -٨٠

  الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية    
مقرر الفريق   - ، قرأ رئيس  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨يف اجللسة التاسعة املعقودة يف        -٨١

  ).A/HRC/12/28(العامل املعين باحلق يف التنمية، أرجون سينغوبتا، بياناً عن تقرير الفريق العامل 
 العاشرة املعقودة يف اليوم ذاته، أجرى اجمللس مناقشة عامة بشأن تقريـر             ويف اجللسة   -٨٢

  ). أدناه٩٩ و٩٨انظر الفقرتني (الفريق العامل 

  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني    
املقـرر  ، عـرض    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨يف اجللسة الثانية والعشرين املعقودة يف         -٨٣

اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، الـسيد جـيمس             
  ).Add.1-10 وA/HRC/12/34(، تقاريره أنايا
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 املتعـددة   -دولة  (ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثلو الربازيل وبنما وبوتسوانا وبوليفيا            -٨٤
  .داهنم بلداناً معنيةوبريو وشيلي ونيبال ببيانات باعتبار بل) القوميات

وأثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفسها، أدىل من يلي ببيانـات                -٨٥
  :وطرحوا أسئلة على املقرر اخلاص

)  األورويب االحتـاد باسم   ()١(السويد: ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
  واملكسيك والنرويج والواليات املتحدة األمريكية؛

 -مجهوريـة   (أستراليا وإكوادور والدامنرك وفرتويـال      : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
  وفنلندا وكندا وكولومبيا ونيوزيلندا؛) البوليفارية
مراقب عن هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات املتـصلة            )ج(  

  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية؛: هبا
اللجنة الكنديـة   : مراقبان عن املؤسستني الوطنيتني التاليتني حلقوق اإلنسان        )د(  

  حلقوق اإلنسان، وجلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني؛
جلنة احلقـوقيني الكولومبيـة،     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

ـ  يــة  الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، واجلمع     االحتادوجتمع حقوق اإلنسان، و    ة ـ الدائم
  .حلقوق اإلنسان

  .ويف اجللسة نفسها أيضا، أجاب املقرر اخلاص عن األسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية  -٨٦

  حلقات النقاش  -جيم   

  حلقة النقاش املتعلقة حبقوق اإلنسان للمهاجرين املودعني مراكز احتجاز    
د اجمللـس، عمـالً     ـق، ع ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٧يف اجللسة السابعة املعقودة يف        -٨٧

. ، حلقة نقاش بشأن حقوق اإلنسان للمهاجرين املودعني مراكـز احتجـاز           ١١/٩بقراره  
  .وافتتحت املفوضة السامية املناقشة مدليةً ببيان

احلـاج  : ويف اجللسة نفسها، حتدث أمام اجمللس أعضاء فريق النقاش التالية أمساؤهم            -٨٨
د اجلمري، وفانيسا ليـسين، وآشـلي ويليـام         مالك سو، وجورج بوستامينيت، وعبد احلمي     

  .بونافنتوري غويس
ويف اجلزء األوىل من املناقشة اليت أعقبت ذلك، أدىل من يلي ببيانات وطرحوا أسئلة                -٨٩

  :على أعضاء فريق النقاش
أيضاً باسم األرجنـتني،  (أوروغواي : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

، وبـريو، وشـيلي،   ) املتعددة القوميات-دولة ( وباراغواي، وبوليفيا وإكوادور، والربازيل، 
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باسم منظمة املـؤمتر    (، وإيطاليا، وباكستان    )، وكولومبيا ) البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال  
 االحتـاد باسم   ()١(، والسويد )باسم جمموعة الدول العربية    ()١(، والربازيل، وتونس  )اإلسالمي
جمموعة دول أمريكا الالتينيـة     باسم  ( )١(صني، وفرنسا، وكولومبيا  ، وسويسرا، وال  )األورويب

  ، ومصر، واملكسيك، والواليات املتحدة األمريكية؛)ومنطقة البحر الكارييب
  أستراليا، واجلزائر، وكوت ديفوار؛: ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(  
مات املتـصلة   مراقب عن هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظ         )ج(  

  مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني؛: هبا
اجمللـس االستـشاري    : مراقب عن املؤسسة الوطنية التالية حلقوق اإلنسان        )د(  

  حلقوق اإلنسان يف املغرب؛
جلنة احلقوقيني الدولية، واهليئة    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

أيضاً باسم االئتالف الدويل لشؤون االحتجاز، ومنتدى املهاجرين        (رين  الدولية حلقوق املهاج  
  ).يف آسيا، والشبكة الوطنية حلقوق املهاجرين والالجئني

ويف اجللسة نفسها، أجاب أعضاء  فريق النقاش التالية أمساؤهم عن األسئلة وأدلـوا                -٩٠
  .يليام بونافنتوري غويسعبد احلميد اجلمري، وفانيسا ليسين، وآشلي و: مبالحظات ختامية

ويف اجلزء الثاين من النقاش الذي أعقب ذلك يف اجللسة نفـسها، أدىل مـن يلـي               -٩١
  :ببيانات وطرحوا أسئلة على أعضاء فريق النقاش

إندونيسيا، وأنغوال، وبـنغالديش،    : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  
  يقيا، والسنغال، وغابون، والفلبني؛وبوركينا فاسو، ومجهورية كوريا، وجنوب أفر

  إكوادور، وبريو، وسويسرا، واملغرب؛: ممثلو الدول املراقبة التالية  )ب(  
املركـز املـستقل للبحـوث      : مراقبون من املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

ي ، والتحالف العامل  ) باسم مؤسسة الفضاء األفريقي الدولية     أيضاً(واملبادرات من أجل احلوار     
  ).الدولية(ملكافحة االجتار بالنساء، ومنظمة حقوق اإلنسان أوالً، ومنظمة أطباء بال حدود 

  متابعة الدورات االستثنائية  -دال   

متابعة الدورة االستثنائية املتعلقة مبا لألزمة االقتصادية واملالية العاملية من انعكاسات على                
  لي هبذه احلقوقاإلعمال العاملي حلقوق اإلنسان والتمتع الفع

سبتمرب، أدلت املفوضة السامية ببيان عـن       / أيلول ١٨يف اجللسة التاسعة املعقودة يف        -٩٣
متابعة الدورة االستثنائية املتعلقة مبا لألزمة االقتصادية واملالية العاملية من انعكاسـات علـى              

  .اإلعمال العاملي حلقوق اإلنسان والتمتع الفعلي هبذه احلقوق
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  :لسة نفسها، أدىل من يلي ببياناتويف اجل  -٩٤
 الروسـي، وإندونيـسيا،     االحتـاد : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

 -دولـة   (أيضاً باسم األرجنتني، وإكوادور، وباراغواي، والربازيل، وبوليفيا        (وأوروغواي  
، وباكـستان   )، وكولومبيـا  ) البوليفارية -مجهورية  (، وشيلي، وفرتويال    )املتعددة القوميات 

باسم جمموعة الـدول     ()١(، والربازيل، وبنغالديش، وتونس   )باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (
باسم جمموعة   ()١(، والصني، وكوبا، وكولومبيا   ) األورويب االحتادباسم   ()١(، والسويد )العربية

، )يـاز أيضاً باسم حركة عـدم االحن     (، ومصر   )دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     
باسـم جمموعـة الـدول      (واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ونيجرييا        

  واهلند؛ ،)األفريقية
أستراليا، واجلزائر، واجلمهورية العربية السورية،     : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  وسويسرا، والعراق، ولكسمربغ؛
  املفوضية األوروبية؛:  التاليةمراقب عن املنظمة احلكومية الدولية  )ج(  
        البالغني  الدويل حلركات    االحتاد: مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

                      منظمة الشمال واجلنوب   و،  ) العامل الثالث  -أيضاً باسم مركز أوروبا      (                    الريفيني الكاثوليكيني 
  .، واجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان                      يف القرن احلادي والعشرين

  .ويف اجللسة نفسها، أجاب املقرر اخلاص عن األسئلة وأدىل مبالحظاته اخلتامية  -٩٧

   من جدول األعمال٣املناقشة العامة بشأن البند   -هاء   
، ويف اجللسة احلادية عشرة     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨يف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -٩٨

ة بشأن التقارير املواضيعية املقدمة يف      سبتمرب، أجرى اجمللس مناقشة عام    / أيلول ٢٢املعقودة يف   
  : من جدول األعمال، وأدىل من يلي ببيانات أثناء املناقشة٣إطار البند 
 الروسـي، وإندونيـسيا،     االحتـاد : ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجمللس       )أ(  

 والبوسنة ، وبوركينا فاسو،)أيضاً باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(وأنغوال، وإيطاليا، وباكستان 
 االحتـاد أيـضاً باسـم      ()١(، والسويد )باسم جمموعة الدول العربية    ()١(واهلرسك، وتونس 

وآيسلندا، والبوسنة واهلرسك، وتركيـا، واجلبـل        األورويب، وأرمينيا، وألبانيا، وأوكرانيا،   
، )سالفية الـسابقة، وجورجيـا، وصـربيا، وكرواتيـا        واألسود، ومجهورية مقدونيا اليوغ   

، والنـرويج،  )أيضاً باسم حركة عدم االحنياز(، والسنغال، وغابون، وغانا، ومصر  وسلوفينيا
  ، والواليات املتحدة األمريكية؛)باسم جمموعة الدول األفريقية(ونيجرييا 
إسـبانيا، والربتغـال، واجلزائـر، والـدامنرك،        : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

  واملغرب، وملديف، واليمن؛
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  ن الكرسي الرسويل؛مراقب ع  )ج(  
ن هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصـصة واملنظمـات         ـب ع ـمراق  )د(  

  املتصلة هبا؛
   الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر؛االحتادمراقب عن   )ه(  
   األفريقي؛االحتاد: مراقب عن املنظمة احلكومية الدولية التالية  )و(  

أيضاً باسم املنظمة  (مؤسسة احلكيم   : ري احلكومية التالية  مراقبون عن املنظمات غ     )ز(   
املركز اآلسيوي للمـوارد القانونيـة،      ، ومنظمة العفو الدولية، و    )الدولية املشتركة بني األديان   

حركـة  ، و ) الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية    االحتادأيضاً باسم   (رابطة التعليم العاملي    و
وجتمع حقوق                                             اخلريي حلماية ضحايا األوضاع االجتماعية،          املركزودميقراطيي الوسط الدولية،    

                                األورويب للعالقـات العامـة،             االحتـاد     ، و                                      اهليئة الدولية لضرائب الضمري والسالم    واإلنسان،  
       رابطةأيضاً باسم   (منظمة الفرانسيسكان الدولية    مؤسسة دانييل ميتران، و   ": فرنسا احلريات " و

                        جلنة األصـدقاء العامليـة      ، و )  اظ          ّ    درجة الوعّ  -                    للعدالة والسالم                                  الرهبان الدومينيكيني املناصرين  
                                                                    ، ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، واجمللس اهلنـدي ألمريكـا اجلنوبيـة،             )      كويكرز (         للتشاور  

                                                                                                واملنظمة الدولية املشتركة بني األديان، والرابطة الدولية ملناهضة التعذيب، والنـادي الـدويل             
 الـدويل   االحتـاد ومنظمة التنمية التعليمية الدولية، و          لية،                                  ألحباث السالم وجلنة احلقوقيني الدو    

للدراسات اإلنسانية واألخالقية، ورابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية، واملعهد          
ومنظمـة   ،منظمة جانا أوتان براتيـستان والدويل للسلم، واملركز اإليراين للبحوث املتقدمة، 

                                  منظمة الشمال واجلنوب يف القـرن      و والثقافية،               ة االجتماعية                   مبورورو للتنمي       رابطةو،  التحرير
املنظمة املعنية باالتصاالت يف أفريقيا      و                                      ، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف،                      احلادي والعشرين 

، واجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان، ومجعية الشعوب املهددة، وتعزيز التعاون االقتصادي الدويل 
  .لس السلم العامليومؤمتر العامل اإلسالمي، وجم

و اجلزائر وسـري    ـسبتمرب، أدىل ممثل  / أيلول ٢٢ويف اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف         -٩٩
  .النكا واملغرب ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا   - واو  

   واستقالل احملامنياستقالل ونزاهة القضاء واحمللّفني واخلرباء االستشاريني    
، عرض ممثل هنغاريا    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١يف اجللسة الثالثني املعقودة يف        -١٠٠

، املقدم من هنغاريا مبشاركة األرجنتني، وإسبانيا، وإستونيا،        A/HRC/12/L.7مشروع القرار   
 والربتغـال،   وإسرائيل، وأملانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليـا، والربازيـل،        

وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبولندا، وبريو، واجلمهورية التشيكية، والـدامنرك، ورومانيـا،           
وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وفرنسا، وقربص، وكرواتيا، وكوستاريكا، والتفيا،   
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 العظمى  وليتوانيا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، ومالطة، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا       
وقد انـضم الحقـاً إىل      . وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهاييت، وهولندا، واليونان      

 الروسي، وأرمينيا، وألبانيـا، وأنـدورا، وآيـسلندا،     االحتادمقدمي مشروع القرار كلٌ من      
، وتركيا، واجلبـل األسـود، ومجهوريـة        ) املتعددة القوميات  -دولة  (وباراغواي، وبوليفيا   

لدوفا، وزامبيا، والسلفادور، وسلوفاكيا، والسنغال، وصـربيا، وغواتيمـاال، وفنلنـدا،           مو
والكامريون، وكندا، ومدغشقر، وملديف، ونيبال، ونيكاراغوا، واهلند، والواليات املتحـدة          

  .األمريكية، واليابان
طـالع علـى الـنص    الل(ويف اجللسة نفسها، اعُتمد مشروع القرار دون تصويت     -١٠١
  ).١٢/٣ته املعتمدة انظر اجلزء األول من الفصل األول، القرار بصيغ

  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    
، عـرض ممثـل   ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ١يف اجللسة الثالثني املعقودة يف        -١٠٢

 املقدم مـن إيطاليـا، وسـلوفينيا، والـسنغال،        A/HRC/12/L9كوستاريكا مشروع القرار    
ويسرا، والفلبني، وكوستاريكا، واملغرب، مبشاركة من إسبانيا، وإسـتونيا، وإسـرائيل،           وس

وإكوادور، وأملانيا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وباراغواي، والربازيل، والربتغـال، وبنمـا،          
، وبريو، وبـيالروس، وتايلنـد، وتركيـا، وتـونس،        ) املتعددة القوميات  -دولة  (وبوليفيا  

 - مجهورية(نيكية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وشيلي، وغواتيماال، وفرتويال       واجلمهورية الدومي 
، وقربص، والكامريون، وكرواتيا، وكولومبيا، والكونغو، والتفيـا، ومونـاكو،          )البوليفارية

وقد انضمت الحقاً إىل مقدمي مشروع القـرار        . والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، وهنغاريا   
أوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وبوركينا فاسو، وبولندا، ومجهورية كلٌ من أرمينيا، وأندورا، و

كوريا، ومجهورية مولدوفا، وكندا، واملكسيك، وملديف، وموريشيوس، والواليات املتحدة         
  .األمريكية، واليابان

  . منه٤ويف اجللسة نفسها نقح ممثل كوستاريكا شفوياً مشروع القرار معدالً الفقرة   -١٠٣
 انتبـاه اجمللـس إىل       من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوّجـه       ١٥٣ للمادة   ووفقاً  -١٠٤

انظـر  ( ما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار على امليزانية الربناجميـة   تقديرات
  ).الثالثاملرفق 
ويف اجللسة نفسها، اعُتمد دون تصويت مشروع القرار، بصيغته املعدلـة شـفوياً               -١٠٥

  ).١٢/٤ على نص القرار بصيغته املعتمدة انظر اجلزء األول من الفصل األول، القرار طالعالل(

  محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف الصراع املسلح    
، عرض ممثل مـصر     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١يف اجللسة الثالثني املعقودة يف        -١٠٦

قاً إىل الدولـة املقدمـة      وقد انضمت الح  .  املقدم من مصر   A/HRC/12/L.15مشروع القرار   
  .ملشروع القرار كلٌ من أذربيجان، والربازيل، وبوركينا فاسو، وكوستاريكا
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طالع على نص القـرار     الل(ويف اجللسة نفسها اعُتمد مشروع القرار دون تصويت           -١٠٧
  ).١٢/٥بصيغته املعتمدة انظر اجلزء األول من الفصل األول، القرار 

  اهلجرة وحقوق اإلنسان للطفل: حقوق اإلنسان للمهاجرين    
، عرض ممثل املكسيك ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول ١يف اجللسة الثالثني املعقودة يف        -١٠٨

 املقدم من املكسيك مبـشاركة إكـوادور، وإندونيـسيا،          A/HRC/12/L.16مشروع القرار   
 وتركيـا،   ، وبريو، وبيالروس،  ) املتعددة القوميات  -دولة  (وباراغواي، والربازيل، وبوليفيا    

 مـشروع   وقد انضمت الحقاً إىل مقدمي    . واجلمهورية الدومينيكية، وشيلي، وكوستاريكا   
القرار كلٌ من أرمينيا، والبوسنة واهلرسك، واجلزائر، ورواندا، والـسلفادور، والـسنغال،            
وسويسرا، وصربيا، وغواتيماال، وكوبا، وكوت ديفوار، وكولومبيا، والكونغـو، وكينيـا،        

  .راغوا، وهاييتومصر، ونيكا
  . منه٥ و٤ويف اجللسة نفسها نقح ممثل املكسيك شفويا مشروع القرار معدالً الفقرتني   -١٠٩
ويف اجللسة نفسها أيضاً، اعُتمد دون تصويت مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفويا           -١١٠

  ).١٢/٦ار لإلطالع على نص القرار بصيغته املعتمدة انظر اجلزء األول من الفصل األول، القر(

  القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم     
، عرض ممثل اليابـان     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١يف اجللسة الثالثني املعقودة يف        -١١١

، املقدم من اليابان مبشاركة إسبانيا، وإستونيا، وإسـرائيل،         A/HRC/12/L.17مشروع القرار   
، وأوكرانيا، وباراغواي، والربتغال، والبوسـنة واهلرسـك، وتايلنـد،          وأملانيا، وإندونيسيا 

واجلمهورية التشيكية، ورومانيا، وسري النكا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والفلبني، وفرتويـال          
، وفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكوبا، واململكة املتحـدة لربيطانيـا          ) البوليفارية –مجهورية  (

وقد انضمت الحقاً إىل مقدمي مـشروع       .  والنرويج، ونيكاراغوا  العظمى وآيرلندا الشمالية،  
القرار كلٌ من أستراليا، وأندورا، وآيرلندا، وإيطاليـا، والربازيـل، وبلجيكـا، وبلغاريـا،              
وبنغالديش، وبنما، وبوتان، وبولندا، وبريو، وتركيا، واجلزائر، ومجهورية كوريا، ومجهورية          

بويت، والدامنرك، والسلفادور، والسنغال، وشيلي، وصربيا،      مقدونيا اليوغسالفية السابقة، وجي   
والصني، والكامريون، وكوستاريكا، وكولومبيا، ومايل، ومدغشقر، ومصر، واململكة العربية         

  .السعودية، والنمسا، ونيبال، ونيجرييا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية
مشروع القرار معدالً عنوانه والفقـرتني      ويف اجللسة نفسها نقح ممثل اليابان شفويا          -١١٢

  . منه٣ و٢ و١األوىل والثانية من ديباجته والفقرات 
طـالع  الل(ويف اجللسة نفسها اعُتمد دون تصويت مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفويا              -١١٣

  ).١٢/٧على نص القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول من الفصل األول، القرار 
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  إلنسان واحلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي حقوق ا    
، عرض ممثال أملانيـا     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١يف اجللسة الثالثني املعقودة يف        -١١٤

، املقدم من إسبانيا وأملانيـا مبـشاركة إسـتونيا،          A/HRC/12/L.19وإسبانيا مشروع القرار    
 وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما،      وإسرائيل، وأوروغواي، وأوكرانيا، وآيرلندا،   

وبريو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وقربص، وكرواتيا، 
وكوستاريكا، والتفيا، ولكسمربغ، واملغرب، والنرويج، والنمسا، وهنغاريـا، وهولنـدا،          

ار كلٌ من أرمينيا، وأندورا، وآيسلندا،     وقد انضمت الحقاً إىل مقدمي مشروع القر      . واليونان
وباراغواي، وبوروندي، وبولندا، واجلبل األسود، واجلزائر، ومجهورية كوريا، ومجهوريـة          
مقدونيا اليوغسالفية السابقة، والدامنرك، ورومانيا، والسنغال، وشيلي، وصربيا، وغواتيماال،         

 وليتوانيـا، ومالطـة، ومـايل،       وفنلندا، والكامريون، وكوبا، وكوت ديفوار، وكولومبيا،     
وملديف، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ومونـاكو، ونيكـاراغوا،           

  .والواليات املتحدة األمريكية، واليابان
ويف اجللسة نفسها نقح ممثل إسبانيا شفويا مشروع القرار معدالً الفقرة اخلامسة من               -١١٥

  .ه من٦ و٣ديباجته والفقرتني 
 املتعـددة   –دولـة   (أيضاً باسم بوليفيا    (ويف اجللسة نفسها أيضاً أدىل ممثل الربازيل          -١١٦

  .مبالحظات عامة تتعلق مبشروع القرار) القوميات
لإلطالع على نص القـرار     (ويف اجللسة نفسها اعُتمد مشروع القرار دون تصويت           -١١٧

  ).١٢/٨ القرار بصيغته املعتمدة، انظر اجلزء األول من الفصل األول،

  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل    
، عرض ممثل كوبـا     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١يف اجللسة الثالثني املعقودة يف        -١١٨

، املقدم من كوبا مبشاركة إندونيسيا، وأوروغواي، وإيـران    A/HRC/12/L.20مشروع القرار   
، ) املتعـددة القوميـات    -دولة  (، والبحرين، وبنغالديش، وبوليفيا     ) اإلسالمية -مجهورية  (

وبيالروس، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهوريـة          
الكونغو الدميقراطية، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزمبابوي، وسري النكـا، والـسودان،           

نغو، ونيجرييـا،   ، وفييت نام، والكو   ) البوليفارية -مجهورية  (والصومال، والصني، وفرتويال    
وقد انضمت الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كـلٌ مـن أنغـوال،             . ونيكاراغوا، وهاييت   

  .وبوركينا فاسو، وتونس، واجلزائر، والسنغال، والكامريون 
 االحتـاد باسم الدول األعضاء يف كـلٍ مـن         (ويف اجللسة نفسها أدىل ممثل فرنسا         -١١٩

  .تصويت قبل إجراء التصويتببيان تعليالً لل) األورويب واجمللس
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املقدم باسم الدول األعـضاء     (ويف اجللسة نفسها أيضاً، بناء على طلب ممثل فرنسا            -١٢٠
أجري تصويت مسجل على مشروع القـرار الـذي         )  األورويب واجمللس  االحتاديف كلٍ من    
  :وجاءت نتيجة التصويت كالتايل.  صوتاً ضده١٤ صوتاً لصاحل القرار و٣٣اعُتمد بواقع 

    :املؤيدون
 وباكستان،   الروسي، واألرجنتني، واألردن، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوروغواي،      االحتاد

 املتعـددة  -دولـة  (والبحرين، والربازيل، وبنغالديش، وبوركينا فاسو، وبوليفيا     
، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، وزامبيا، والسنغال، وشيلي، وغـابون،         )القوميات

 وقريغيزستان، والكامريون، وكوبا، ومدغشقر، ومصر،      وغانا، والفلبني، وقطر،  
  واململكة العربية السعودية، وموريشيوس، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند؛واملكسيك، 

    :املعارضون
أوكرانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، والبوسـنة واهلرسـك، ومجهوريـة كوريـا،           

ا العظمـى وآيرلنـدا     وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وفرنسا، واململكة املتحدة لربيطاني     
  .الشمالية، والنرويج، وهنغاريا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان

ن الفـصل األول،    ـلإلطالع على نص القرار بصيغته املعتمدة انظر اجلزء األول م           -١٢١
  .١٢/٩القرار 

ري السليب لتفاقم أزمة    متابعة الدورة االستثنائية السابعة جمللس حقوق اإلنسان املتعلقة بالتأث            
  الغذاء العاملية على إعمال احلق يف الغذاء للجميع

، عرض ممثل كوبـا     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١يف اجللسة الثالثني املعقودة يف        -١٢٢
، املقدم من كوبا مبشاركة إسبانيا، وإكـوادور، وأملانيـا،          A/HRC/12/L.21مشروع القرار   

، والبحرين، والربازيل، والربتغال،    ) اإلسالمية -مجهورية   (وإندونيسيا، وأوروغواي، وإيران  
، ) املتعـددة القوميـات  -دولة (وبلجيكا، وبنغالديش، وبنما، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا    

اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،       و وبريو، وبيالروس، واجلزائر، واجلمهورية الدومينيكيـة،     
وزمبابوي، وسري النكا، وسنغافورة، والسودان،     ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجيبويت،     

 -مجهوريـة   (وسويسرا، والصومال، والصني، وغواتيماال، والفلبني، وفلسطني، وفرتويـال         
، وفييت نام، وقربص، وكرواتيا، والكونغو، ولكـسمربغ، ومـايل، ومـصر،            )البوليفارية

وقـد  . نيكاراغوا، وهاييت واملغرب، واملكسيك، وموزامبيق، والنرويج، والنمسا، ونيجرييا، و      
انضمت الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كلٌ من أرمينيا، وأنغوال، وإيطاليا، وبـاراغواي،             
  .وتركيا، ومجهورية كوريا، والسنغال، وصربيا، وفنلندا، والكامريون، وموريشيوس، واليابان

ليالً للتصويت قبل   ويف اجللسة نفسها أدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية ببيان تع           -١٢٣
  .إجراء التصويت
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لإلطالع على نـص    (ويف اجللسة نفسها أيضاً اعُتمد مشروع القرار دون تصويت            -١٢٤
  ).١٢/١٠القرار بصيغته املعتمدة انظر اجلزء األول من الفصل األول، القرار 

  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية    
، عرض ممثل سويسرا    ٢٠٠٩أكتوبر  / األول  تشرين ١يف اجللسة الثالثني املعقودة يف        -١٢٥

، املقدم من سويسرا مبشاركة األرجنـتني، واألردن،        A/HRC/12/L.26/Rev.1مشروع القرار   
وإسبانيا، وأستراليا، وأملانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وآيرلندا، والربتغال، والبوسنة واهلرسـك،          

 ومجهورية مولـدوفا، والـدامنرك،      وبولندا، وبريو، واجلبل األسود، واجلمهورية التشيكية،     
ورومانيا، وسلوفاكيا، والسويد، وشيلي، وفنلنـدا، وكرواتيـا، وكنـدا، وكوسـتاريكا،            
والكونغو، والتفيا، وليتوانيا، ولكسمربغ، وليختنشتاين، واملكـسيك، واململكـة املتحـدة         

ضمت الحقـاً إىل    وقد ان . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا      
مقدمي مشروع القرار كلٌ من إستونيا، وإسرائيل، وآيسلندا، والربازيل، وبلجيكا، وبلغاريا،           
وسلوفينيا، والسنغال، وصربيا، وغواتيماال، وفرنسا، وفلسطني، وقربص، ومالطة، ومـصر،          

  .وملديف، وهولندا، واليونان 
  . منه٦ و٥وع القرار معدالً الفقرتني ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل سويسرا شفوياً مشر  -١٢٦
ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية ببيان تعليالً للتصويت    -١٢٧

  .قبل إجراء التصويت
ويف اجللسة نفسها، اعُتمد دون تصويت مشروع القرار، بصيغته املنقحـة شـفويا               -١٢٨

  ).١٢/١١ اجلزء األول من الفصل األول، القرار طالع على النص بصيغته املعتمدة انظرالل(

  احلق يف معرفة احلقيقة    
، عـرض ممثـل   ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ١يف اجللسة الثالثني املعقودة يف        -١٢٩

، املقدم من األرجنـتني مبـشاركة أذربيجـان،         A/HRC/12/L.27األرجنتني مشروع القرار    
والنمسا، وأوروغـواي، وأوكرانيـا، وآيرلنـدا،       وإسبانيا، وإسرائيل، وإكوادور، وأملانيا،     

 املتعـددة   -دولة  (وإيطاليا، وباراغواي، والربازيل، وبلجيكا، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا        
، وبريو، واجلمهورية التشيكية، واجلمهورية الدومينيكيـة، وجنـوب أفريقيـا،           )القوميات

يلي، وغواتيماال، وفرنسا، وفنلندا،    والدامنرك، ورومانيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وش     
وقربص، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والتفيا، ولكسمربغ، ومصر،         
واملغرب، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية، والنـرويج، ونيجرييـا،          

 القرار كلٌ من أرمينيا،     وقد انضمت الحقاً إىل مقدمي مشروع     . وهنغاريا، وهولندا، واليونان  
سالفية السابقة، والـسلفادور،    ووآيسلندا، وبولندا، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغ      

  .، واملكسيك، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان) البوليفارية-مجهورية (وصربيا، وفرتويال 
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طالع على نص القـرار     الل(ويف اجللسة نفسها اعُتمد مشروع القرار دون تصويت           -١٣٠
  ). ١٢/١٢بصيغته املعتمدة انظر اجلزء األول من الفصل األول، القرار 

  حقوق اإلنسان والشعوب األصلية    
، عـرض ممثـل     ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١يف اجللسة الثالثني، املعقودة يف        -١٣١

 مبشاركة األرجنـتني،  ، املقدم من غواتيماال، واملكسيك      A/HRC/12/L.33غواتيماال مشروع القرار    
وإسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وأوروغواي، والربازيل، والبوسنة واهلرسك، وبنما، وبوليفيا         

، ) البوليفارية -مجهورية  (، وبريو، والدامنرك، وشيلي، وفرتويال      ) املتعددة القوميات  -دولة  (
وقد انـضمت   . ارياوفنلندا، وقربص، وكرواتيا، وكوستاريكا، والنرويج، ونيكاراغوا، وهنغ      

 وبولنـدا،  الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كل من أرمينيا، وأستراليا، وأندورا، وبوركينا فاسـو،          
  .وكندا، وكوبا، والنمسا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليونان

، لالطالع على النص املعتمد   (ويف اجللسة ذاهتا اعُتمد مشروع القرار دون تصويت           -١٣٢
  .)١٢/١٣انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار 

ممثل أدىل   ،٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    الثانية والثالثني ويف اجللسة     -١٣٣
  .الحظات عامة بشأن القرار املعتمدمبالنرويج 

  الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
، عرض ممثل بلجيكا    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ة يف   ، املعقود الثالثنييف اجللسة     -١٣٤

 ، وأسـتراليا  ،، املقدم من بلجيكا مبـشاركة أرمينيـا       A/HRC/12/L.2/Rev.1مشروع القرار   
 ولكـسمربغ   ، وكندا ، وكرواتيا ، وفنلندا ، والسنغال ، وتايلند ، وبولندا ، وإيطاليا ،وأوكرانيا
إىل الحقـاً    انضمت   قد و . واليابان ،لندا وهو ، والنمسا ، واملكسيك ، وليختنشتاين ،وليتوانيا

 ، وتركيـا  ، وبـريو  ، وبلغاريا ، والربتغال ، وإستونيا ، من إسبانيا  مقدمي مشروع القرار كل   
 ، وقـربص  ، وفرنـسا  ، وصربيا ، وشيلي ، وسويسرا ، وسلوفينيا ، ورومانيا ،ومجهورية كوريا 

 والواليات املتحدة   ،وبلغاريا ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      ،وكرواتيا
  . واليونان،األمريكية

ـ  من النظام الداخلي للجمعية العامة، وُ      ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٣٥ ه نظـر اجمللـس إىل      ّج
انظـر  (ة  ـ ما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمي            اتتقدير

  ).املرفق الثالث
 القـرار   لالطالع على نص  (مد مشروع القرار دون تصويت      ، اعتُ  ذاهتا ويف اجللسة   -١٣٦

  ).١٢/١٥، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار بصيغته املعتمدة
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  حرية الرأي والتعبري    
، عرض ممثال مـصر     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١، املعقودة يف    الثالثنييف اجللسة     -١٣٧

، املقـدم مـن مـصر       A/HRC/12/L.14/Rev.1والواليات املتحدة األمريكية مشروع القرار      
األرجنتني، كلٌ من   إىل مقدمي مشروع القرار     ت الحقاً   وانضم. والواليات املتحدة األمريكية  

الربازيـل،  وأوكرانيـا،   وأوغنـدا،   وأنغـوال،   وإندونيسيا،  وألبانيا،  وإسرائيل،  وأستراليا،  و
مجهوريـة  واجلزائـر،   و،  تونسوتركيا،  وبريو،  وبوروندي،  وبوركينا فاسو،   وبوتسوانا،  و

الـسودان،  والـسنغال،   والسلفادور،  وسري النكا،   وزامبيا،  ورواندا،  وجيبويت،  وكوريا،  
كندا، وكازاخستان،  وقريغيزستان،  وفلسطني، و غواتيماال،  والصومال،  وصربيا،  وسويسرا،  و
يف، ملدواملكسيك،  واملغرب،  وماليزيا،  ولبنان،  وكولومبيا،  وكوستاريكا،  وكوت ديفوار،   و
  .اليمنواليابان، واهلند، ونيوزيلندا، ونيجرييا، وموناكو، وموريشيوس، و

، أجرى ممثل الواليات املتحدة األمريكية تنقيحاً شـفوياً ملـشروع         ذاهتا ويف اجللسة   -١٣٨
  .٨القرار من خالل تعديل الفقرة 

ممثل جنوب  ىل  أدأكتوبر،  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    احلادية والثالثني ويف اجللسة     -١٣٩
  .تعليقات عامة تتعلق مبشروع القراربأفريقيا 
كل من   الدول األعضاء يف     سمبا(شيلي وفرنسا   كوبا و ، أدىل ممثلو     ذاهتا ويف اجللسة   -١٤٠
بيانات تعليالً للتصويت  ب)  منظمة املؤمتر اإلسالمي   سمبا(وباكستان  )  األورويب واجمللس  االحتاد

  .قبل إجراء التصويت
مشروع القرار، بصيغته املعدلة شـفوياً      دون تصويت   اعُتمد  لسة ذاهتا أيضاً    يف اجل و  -١٤١

  ).١٢/١٦ول، القرار األ، انظر اجلزء أوالً، الفصل ته املعتمدةصيغالقرار بلالطالع على نص (
ممثال اجلزائر  أدىل  أكتوبر،  / تشرين األول  ٢املعقودة يف   الثانية والثالثني،   ويف اجللسة     -١٤٢

  .ت عامة تتعلق بالقرار املعتمدوكندا مالحظا

  القضاء على التمييز ضد املرأة    
، عرض ممثل ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢املعقودة يف احلادية والثالثني،   يف اجللسة     -١٤٣

ـ ، املقدم من كولومبيا واملكسيك      A/HRC/12/L.3/Rev.1املكسيك مشروع القرار      ةشاركمب
 ،أوروغـواي  و ،أنـدورا  و ،ألبانيـا  و ،إكوادور و ،ئيلإسراو ،إسبانيا و ،أرمينيا و ،األرجنتني

 املتعـددة   -دولـة   (بوليفيا   و ،بوركينا فاسو  و ،بنن و ،بنما و ،الربازيل و ،إيطاليا و ،أوكرانياو
 ،سلوفينيا و ا،رواند و ،الدامنرك و ،جيبويتو ،اجلمهورية التشيكية  و ،تركيا و ،بريوو،  )القوميات

 ،لكـسمربغ و ،كينيـا و ،الكونغـو  و ،يكاكوستار و ،كنداو ،فرنسا و ،شيلي و ،سويسراو
 تويف وقت الحق انضم. هنغارياو ،نيكاراغواو ،النمساو ،النرويجو ،ملديف و،ليختنشتاينو

 ، والربتغال ، وآيسلندا ، وآيرلندا ، وأنغوال ، وأملانيا ، من أستراليا  إىل مقدمي مشروع القرار كلٌ    
 ، وسـلوفاكيا  ، والـسلفادور  ، ومجهورية كوريـا   ، وبيالروس ، وبولندا ، وبلغاريا ،وبلجيكا
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  واململكـة  ، وليتوانيـا  ، والتفيا ، وغواتيماال ، والكامريون ، وفنلندا ، وغواتيماال ، والسويد ،والسنغال
  . وهولندا والواليات املتحدة األمريكية، ونيوزيلندا،املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

اً ملـشروع القـرار بتعـديل    ـشفوياً  نقيحويف اجللسة ذاهتا أجرى ممثل املكسيك ت        -١٤٤
  .١٦ و١٥الفقرتني 
وسلوفينيا )  منظمة املؤمتر اإلسالميسمبا(  باكستانوممثلأدىل  ، أيضاًويف اجللسة ذاهتا  -١٤٥

  . تعليقات عامة بشأن مشروع القراروالواليات املتحدة األمريكيةوالنرويج 
ـ لعامة، وُ  من النظام الداخلي للجمعية ا     ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٤٦ ه نظـر اجمللـس إىل      ّج
انظـر  (ة  ـ ما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمي            اتتقدير

  ).املرفق الثالث
لالطالع (مشروع القرار بصيغته املنقحة شفوياً دون تصويت ويف اجللسة ذاهتا اعُتمد      -١٤٧

  .)١٢/١٧ألول، الفصل األول، القرار ، انظر اجلزء االقرار بصيغته املعتمدةعلى نص 

 اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان    

، عرض ممثل ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢، املعقودة يف  احلادية والثالثني يف اجللسة     -١٤٨
ملقـدم   ا A/HRC/12/L.4/Rev.1 مشروع القرار ) ة جمموعة الدول األفريقي   سمبا(كوت ديفوار   

الربازيل إىل مقدمي مشروع القرار كل من       قد انضمت الحقاً    و. ةمن جمموعة الدول األفريقي   
  .وتركيا والصني وكوبا

 االحتـاد  الـدول األعـضاء يف       سمبا( الربازيل وفرنسا    وممثلأدىل   ويف اجللسة ذاهتا،    -١٤٩
  .ت عامة بشأن مشروع القرارتعليقاب املتحدة األمريكية توالواليا) األورويب
ـ       ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٥٠ ه نظـر اجمللـس إىل       من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوّج
انظـر  ( ما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية              اترـتقدي

  ).املرفق الثالث
القـرار  لالطالع على نص    (ت  ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد مشروع القرار دون تصوي         -١٥١

  ).١٢/٨، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار بصيغته املعتمدة

   مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان    
، عرض ممثل ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢، املعقودة يف  احلادية والثالثني يف اجللسة     -١٥٢

 ،سـتونيا إ و ،إسبانيا ةشاركمب املقدم من فرنسا     A/HRC/12/L.30/Rev.1فرنسا مشروع القرار    
 ، وباراغواي، وإيطاليا، وآيرلندا، وأوكرانيا، وأوروغواي،وأندورا ، وأملانيا ، وألبانيا ،وإسرائيل
 واجلمهوريـة   ، وبـريو  ، وبولندا ، والبوسنة واهلرسك  ، وبنما ، وبلغاريا ، وبلجيكا ،والربتغال
 ، وسـلوفينيا  ، وسلوفاكيا ، ورومانيا ، والدامنرك ،ورية الدومينيكية جلمها و ،شيلي و ،التشيكية
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 ، وكرواتيـا  ، وقـربص  ، وفنلنـدا  ، والفلـبني  ، وغواتيمـاال  ، وصربيا ، والسويد ،والسنغال
 واململكـة  ، واملغـرب ، ومالطـة ، وليتوانيا، ولكسمربغ، والتفيا ، وكولومبيا ،وكوستاريكا

 ، ونيجرييـا  ، والنمـسا  ، والنـرويج  ، وموناكو ،ةاملتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالي    
مقدمي مشروع  قد انضمت الحقاً إىل     و . واليونان ، واليابان ، وهولندا ، وهنغاريا ،ونيكاراغوا

  . وموريشيوس، واملكسيك، وتركيانتايلند  و، والربازيل،يسلنداآالقرار كل من 
القـرار  ع على نص    لالطال(ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد مشروع القرار دون تصويت           -١٥٣

  ).١٢/١٩، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار ةاملعتمدبصيغته 

آثار الديون اخلارجية وغريها من التزامات الدول املالية الدولية ذات الصلة على التمتع              
  الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ، عرض ممثل٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢، املعقودة يف  ادية والثالثني احليف اجللسة     -١٥٤
ـ  اـ كوب  املقدم من  A/HRC/12/L.22قرر  مشروع امل كوبا     وإيـران  ،إكـوادور  ـةشاركمب

 ، واجلزائـر  ، وبـيالروس  ،) املتعددة القوميـات   -دولة   ( وبوليفيا ،) اإلسالمية -مجهورية  (
 -مجهوريـة    ( وفرتويـال  ، والفلـبني  ،وجيبويت ، وجنوب أفريقيا  ،واجلمهورية الدومينيكية 

  .إىل مقدمي مشروع القرارالحقاً  انضمت السنغال قدو.  ونيكاراغوا، وفييت نام،)البوليفارية
ـ       ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٥٥ ه نظـر اجمللـس إىل       من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوّج
انظـر  (ار يف امليزانية الربناجمية      ما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآث         اترـتقدي

  ). املرفق الثالث
 األورويب  االحتـاد  الـدول األعـضاء يف       سمبا(ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل فرنسا         -١٥٦

  .ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت) واألعضاء يف اجمللس
 االحتاداء يف  الدول األعضسمبا(ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، وبناًء على طلب ممثل فرنسا            -١٥٧

. A/HRC/12/L.22أجري تصويت مسجل على مشروع املقرر  ) األورويب واألعضاء يف اجمللس   
. صوتاً وامتناع عضوين عن التـصويت     ١٣ صوتا مقابل    ٣١واعُتمد مشروع املقرر بأغلبية     

  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي
  :املؤيدون
 ، وأوروغـواي  ، وأنغـوال  ، وإندونيسيا ، واألردن ، واألرجنتني ، الروسي االحتاد

 -دولـة   (  وبوليفيا ،فاسو وبوركينا   ، وبنغالديش ، والربازيل ، والبحرين ،وباكستان
 ، والـصني  ، وشـيلي  ، والـسنغال  ، وجيبويت ، وجنوب أفريقيا  ،)املتعددة القوميات 

 ، ومدغشقر ، وكوبا ، والكامريون ، وقريغيزستان ، وقطر ، والفلبني ، وغانا ،وغابون
  .  واهلند، ونيكاراغوا، ونيجرييا، وموريشيوس،ية السعودية واململكة العرب،ومصر
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  :املعارضون
 ، وسلوفاكيا ، ومجهورية كوريا  ،والبوسنة واهلرسك ،   وبلجيكا ، وإيطاليا ،وكرانياأ

 ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية         ، وفرنسا ،وسلوفينيا
    . واليابان،ريكيةدة األمـ والواليات املتح،داـ وهولن،وهنغاريا
  :املمتنعون

  . والنرويج،املكسيك
ظر اجلزء األول، الفصل الثـاين،      ـ، ان ةدـاملعتماملقرر بصيغته   لالطالع على نص      -١٥٨
  .١٢/١١٩املقرر 

  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد    
 ، عرض ممثل  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    الثانية والثالثني يف اجللسة     -١٥٩
 املقدم من حركـة عـدم       A/HRC/12/L.5مشروع القرار   )  حركة عدم االحنياز   سمبا(مصر  

  .أوروغوايمبشاركة االحنياز 
  األورويب االحتـاد  الدول األعـضاء يف      سمبا(ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل كل من فرنسا           -١٦٠

  .ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويتوالواليات املتحدة األمريكية ) واألعضاء يف اجمللس
جـري  أُممثل الواليات املتحدة األمريكية،     ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، وبناًء على طلب          -١٦١

 ٣٢واعُتمد مشروع القرار بأغلبيـة      . A/HRC/12/L.5تصويت مسجل على مشروع القرار      
  :  وكانت نتيجة التصويت كما يلي. صوتا١٤ًصوتا مقابل 

  :املؤيدون
 ، وباكستان ، وأوروغواي ، وأنغوال ، وإندونيسيا ، واألردن ، واألرجنتني ، الروسي حتاداال

 املتعـددة   -دولـة   ( وبوركينا فاسو وبوليفيا     ، وبنغالديش ، والربازيل ،والبحرين
 ، وغـابون  ، والصني ، وشيلي ، والسنغال ، وجيبويت ، وجنوب أفريقيا  ،)القوميات

 ، ومصر ، ومدغشقر ، وكوبا ،مريون والكا ، وكازاخستان ، وقطر ، والفلبني ،وغانا
   . واهلند، ونيكاراغوا، ونيجرييا، وموريتانيا، واململكة العربية السعودية،واملكسيك
  :املعارضون
 ، وسلوفاكيا ، ومجهورية كوريا  ، والبوسنة واهلرسك  ، وبلجيكا ، وإيطاليا ،أوكرانيا
 ،الـشمالية  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا         ، وفرنسا ،وسلوفينيا
  . واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا، وهنغاريا،والنرويج

، انظر اجلـزء األول، الفـصل األول،        ةدـاملعتمالقرار بصيغته   لالطالع على نص      -١٦٢
  .١٢/٢٢القرار 
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  احلق يف التنمية    
 ، عرض ممثل  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    الثانية والثالثني يف اجللسة     -١٦٣
 املقدم من حركـة     A/HRC/12/L.6/Rev.1مشروع القرار   )  حركة عدم االحنياز   سمبا(مصر  

إىل مقدمي مشروع   قد انضمت الحقاً    و.  كل من أرمينيا وأوروغواي    مبشاركةعدم االحنياز   
  .القرار كل من الربازيل والكامريون

 االحتـاد ل األعـضاء يف      الـدو  سمبا(ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل كل من فرنسا           -١٦٤
  .والواليات املتحدة ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت) األورويب واألعضاء يف اجمللس

جـري   أُ ،ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، وبناًء على طلب ممثل الواليات املتحدة األمريكية            -١٦٥
 واعُتمد مـشروع القـرار    . .A/HRC/12/L.6/Rev.1ت مسجل على مشروع القرار      ـتصوي

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. واً عن التصويتض ع١٤ وامتناع  صوتا٣٣ًبأغلبية 
    :املؤيدون

 ، وأوروغـواي  ، وأنغـوال  ، وإندونيـسيا  ، واألردن ، واألرجنـتني  ، الروسي االحتاد
 -دولـة   (  وبوليفيا ، وبوركينا فاسو  ، وبنغالديش ، والربازيل ، والبحرين ،وباكستان

 ، وشـيلي  ، والسنغال ، وزامبيا ، وجيبويت ،أفريقيا وجنوب   ،)املتعددة القوميات 
 ، وكوبـا  ، والكامريون ،وقريغيزستان ، وقطر ، والفلبني ، وغانا ، وغابون ،والصني

 ، وموريـشيوس  ، واململكة العربيـة الـسعودية     ، واملكسيك ،رـ ومص ،ومدغشقر
   . واهلند، ونيكاراغوا،ونيجرييا

  :املمتنعون
 ، وسـلوفاكيا  ، ومجهورية كوريا  ،نة واهلرسك  والبوس ، وبلجيكا ، وإيطاليا ،وكرانياأ

 ، والنـرويج  ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      ، وفرنسا ،وسلوفينيا
  . واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا،وهنغاريا

، الفـصل األول،    القرار بصيغته املعتمدة، انـظر اجلـزء األول      لالطالع على نص      -١٦٦
  .١٢/٢٣لقرار ا

حق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة           احلصول على األدوية يف سياق          
  البدنية والعقلية

 ، عرض ممثل  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    الثانية والثالثني يف اجللسة     -١٦٧
 ،إكـوادور  كل مـن     مبشاركةمن الربازيل     املقدم A/HRC/12/L.23مشروع القرار   الربازيل  

 وجنوب  ، واجلمهورية الدومينيكية  ،) املتعددة القوميات  -دولة  ( وبوليفيا   ،والبوسنة واهلرسك 
 ، ومـصر  ، وكولومبيـا  ، وكوبـا  ، وقريغيزستان ،) البوليفارية -مجهورية  ( وفرتويال   ،أفريقيا

 ،األرجنـتني إىل مقدمي مشروع القرار كل مـن        قد انضمت الحقاً    و . واهلند ،ونيكاراغوا
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 ، وتايلنـد  ، وبـيالروس  ، وبـريو  ، وبوركينا فاسو  ، وبنما ، وبنغالديش ، وباكستان ،الوأنغو
 ، واملكـسيك  ، وقريغيزسـتان  ، وفييت نام  ، والفلبني ، وغواتيماال ، وشيلي ، واجلزائر ،وتشاد

  .  ونيجرييا،وملديف
 ٣ويف اجللسة ذاهتا، أجرى ممثل كوبا تنقيحاً شفوياً ملشروع القرار حبذف الفقـرة                -١٦٨
  . جديدة٦ وبإضافة فقرة ٩ و٨ و٧ و٥ و٢ و١ديل الفقرات وتع

 األورويب  االحتـاد  الدول األعضاء يف     سمبا(ممثل فرنسا   أدىل  ويف اجللسة ذاهتا أيضاً       -١٦٩
  .تعليقات عامة تتعلق مبشروع القراربوممثل باكستان ) واألعضاء يف اجمللس

األمريكية ببيان تعليالً للتـصويت    ا، أدىل ممثل الواليات املتحدة      ـة ذاهت ـويف اجللس   -١٧٠
  .قبل التصويت

 نقحـة روع القرار، بـصيغته امل    ـمشدون تصويت   ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، اعتمد        -١٧١
، انظر اجلزء األول، الفصل األول،      ةاملعتمدالقـرار بصيغتـه   الع على نص    ـلالط(شفوياً،  
   ).١٢/٢٤القرار 

ومتالزمـة نقـص املناعـة        املناعة البشرية  محاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص          
  )اإليدز(املكتسب 

 ، عرض ممثل  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    الثانية والثالثني يف اجللسة     -١٧٢
 ،ألرجنـتني كل مـن ا   ةشاركمبمن الربازيل     املقدم A/HRC/12/L.24مشروع القرار   الربازيل  

 ،) املتعددة القوميات  -دولة  (  وبوليفيا ،اهلرسك والبوسنة و  ، وبنما ، وباراغواي ،وأوروغواي
 ، وكولومبيا ،) البوليفارية -مجهورية  (  وفرتويال ، وغواتيماال ، وشيلي ، وجنوب أفريقيا  ،وبريو

إىل مقدمي مشروع القرار كل من      قد انضمت الحقاً    و.  ونيكاراغوا ، وموزامبيق ،واملكسيك
 ، والكونغـو  ، وكوبا ، وغواتيماال ، وصربيا ،ل والسنغا ، والسلفادور ، وتايلند ، وأنغوال ،رمينياأ

  . واجلبل األسود
ويف اجللسة ذاهتا أجرى ممثل الربازيل تنقيحاً شفوياً ملشروع القرار بتعديل الفقـرات       -١٧٣

ة عشرة والتاسعة عـشرة مـن الديباجـة         ـاألوىل والثانية والسابعة والثالثة عشرة واخلامس     
  . وع القرار من مشر١٧ و١٦و ١٠ و٩ و٣ و١والفقرات 

 األورويب  االحتـاد  الدول األعضاء يف     سمبا(ممثل فرنسا   أدىل  ويف اجللسة ذاهتا أيضاً       -١٧٤
  .تعليقات عامة تتعلق مبشروع القرارب) واألعضاء يف اجمللس

  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثال إندونيسيا ومصر ببيانني تعليالً للتصويت قبل التصويت  -١٧٥
 شفوياً،  نقحةمشروع القرار، بصيغته امل   دون تصويت   ا أيضاً، اعتمد    ويف اجللسة ذاهت    -١٧٦

، انظر اجلـزء األول، الفـصل األول،    ةاملعتمدمشـروع القرار بصيغته    لالطالع على نص    (
  ).١٢/٢٧القرار 
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متابعة الدورة االستثنائية العاشرة جمللس حقوق اإلنسان بشأن تأثري األزمتني االقتـصادية                
  يتني على اإلعمال العاملي حلقوق اإلنسان والتمتع الفعال هباواملالية العامل

 ، عرض ممثال  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    الثانية والثالثني يف اجللسة     -١٧٧
 كـل مـن     مبـشاركة  املقدم من الربازيل     A/HRC/12/L.25مشروع القرار   الربازيل ومصر   

 واجلمهوريـة   ،) املتعددة القوميـات   -دولة  ( يا وبوليف ، والبوسنة واهلرسك  ، وبنما ،كوادورأ
 ، وفييـت نـام    ،) البوليفاريـة  -مجهوريـة   ( ال وفرتوي ، والفلبني ، وغواتيماال ،الدومينيكية
قد انضمت الحقاً و.  واهلند، ونيكاراغوا، ونيجرييا،ومصر ، وكولومبيا ، وكوبا ،وقريغيزستان

 ، وبـاراغواي  ، وأوروغـواي  ،ال وأنغو ، الروسي االحتاد إىل مقدمي مشروع القرار كل من     
 ، والسنغال ، وزامبيا ، واجلزائر ، وتايلند ، وبيالروس ، وبوركينا فاسو  ، وبنغالديش ،وباكستان
 ، واملكـسيك  ، ومدغـشقر  ، وماليزيـا  ، والكـامريون  ، وقريغيزستان ، وغواتيماال ،وغابون

  . وهاييت،وموريشيوس
، ٢ياً ملشروع القرار حبذف الفقرة ويف اجللسة ذاهتا، أجرى ممثل الربازيل تنقيحاً شفو      -١٧٨

 وتعديل الفقرتني اخلامسة والتاسعة عشرة مـن الديباجـة          ٥ و ٤ و ٣وإضافة فقرات جديدة    
  .  من مشروع القرار٦ و٣ و١والفقرات 

 االحتـاد  الدول األعـضاء يف  سمبا(ممثل كل من فرنسا أدىل ويف اجللسة ذاهتا أيضاً       -١٧٩
  .تعليقات عامة تتعلق مبشروع القراربباكستان و) األورويب واألعضاء يف اجمللس

ـ       ١٥٣ووفقاً للمادة     -١٨٠ ه نظـر اجمللـس إىل       من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوّج
انظـر  (ب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجمية            ـ ما يترت  اتتقدير

  ).املرفق الثالث
ان تعليالً للتـصويت   ـة ببي ـالواليات املتحدة األمريكي  ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل        -١٨١

  .قبل التصويت
 شفوياً،  نقحةمشروع القرار، بصيغته امل   دون تصويت   ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، اعتمد        -١٨٢

، انظر اجلـزء األول، الفـصل األول،    ةدـاملعتممشروع القرار بصيغته    لالطالع على نص    (
  ).١٢/٢٨القرار 
  .اهتا، أدىل ممثل نيجرييا ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويتويف اجللسة ذ  -١٨٣
 الدول األعـضاء يف  سمبا(كل من ممثل الربازيل وفرنسا أدىل ويف اجللسة ذاهتا أيضاً     -١٨٤
  .تعليقات عامة تتعلق مبشروع القرارب)  األورويب واألعضاء يف اجمللساالحتاد
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  تمام اجمللس هباحاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اه  - رابعاً  

   من جدول األعمال٤املناقشة العامة بشأن البند   -ألف   
 ٢٢ يف  ة املعقـود  احلادية عشرة والثانيـة عـشرة والثالثـة عـشرة،         ت  ايف اجللس   -١٨٥
  : ببياناتمن يلي  خالهلا ، أدىل٤البند بشأن ، عقد اجمللس مناقشة عامة ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

أيـضاً   ()١( والسويد ، وبلجيكا ، األرجنتني :لس يف اجمل  ءممثلو الدول األعضا    )أ(  
مجهوريـة   و ،اجلبل األسود  و ، والبوسنة واهلرسك  ،وآيسلندا ،ألبانيا األورويب، و  االحتاد سمبا

 ، وكوبـا  ، وفرنـسا  ، والـصني  ،) وليختنـشتاين  ، وكرواتيا ،مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  
باسم ( ونيجرييا   ، والنرويج ،دا الشمالية  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلن     ،واملكسيك

  ؛ واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا،)جمموعة الدول األفريقية
 ، واجلزائر ، وآيرلندا ، وأملانيا ، وإسرائيل ،أستراليا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  

 ، وكندا ، والصومال ،ا وسويسر ، والسودان ، وسري النكا  ، والدامنرك ،واجلمهورية التشيكية 
  ؛ ونيوزيلندا، والنمسا، ولكسمربغ،وكينيا

               ً                منظمة العمل معاً مـن أجـل        : التالية كوميةاحلغري   اتنظمامل عن   ونمراقب  )ج(  
   ، )                                        املنظمة الدولية املشتركة بـني األديـان            ً      أيضاً باسم  و (مؤسسة احلكيم،   و،              حقوق اإلنسان 

                                   اآلسيوي للمـوارد القانونيـة،               واملركز     لية،                  منظمة العفو الدو   و                       احلقوقيني األمريكية،         رابطة و
                                           ملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنـسان والتنميـة،       وا،  املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية     و
         اجلاليـة      ، و  )                                      الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية         االحتاد    سم    ً    أيضاً با  (                    التعليم العاملي       رابطة و

   العامل الثالـث   -مركز أوروبا                  بالقاهرة، و                         دراسات حقوق اإلنسان      عهد     ، وم                  البهائية الدولية 
ومنظمة دميقراطيي ، )حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب    سم    ً   أيضاً با (

اللجنة القانونية من أجل حتقيق التنمية الذاتيـة            ، و جلنة احلقوقيني الكولومبية      ، و الوسط الدولية 
         االحتـاد     ، و                  جتمع حقوق اإلنسان  و ،        م السالم                 جلنة دراسة تنظي  ، و للشعوب األصلية يف األنديز   
هيئـة                        دانييـل ميتـران، و       مؤسسة  : منظمة فرنسا احلريــات                           األورويب للعالقات العامة، و   

، رصـد حقـوق اإلنـسان     منظمة  ، و حقوق اإلنسان أوالً   منظمة، و نسيسكان الدولية االفر
                  النـادي الـدويل        ، و     ديان                                املنظمة الدولية املشتركة بني األ    ، و اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية   و

 الـدويل   االحتاد                                  التنمية التعليمية الدولية، و         منظمة، و جلنة احلقوقيني الدولية      ، و            ألحباث السالم 
         االحتـاد                                                  حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكيـة، و            رابطة و،  لرابطات حقوق اإلنسان  

ة الدولية ملناهضة مجيع    احلركو  ،                   املعهد الدويل للسلم                                         الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية، و    
جلنـة                                                     الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة، و           حركة و  ،أشكال التمييز والعنصرية  

         رابطـة ، و معهد مرمي قامسي اخلـريي التعليمـي                     ، والتحرير، و  يف كندا  رصد حقوق احملامني  
، الشعوبحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني            و  ،                           مبورورو للتنمية االجتماعية  

، )احتاد احلقوقيني العـرب      سم    ً    أيضاً با    (                                                منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين      و
مرصـد األمـم        ، و                            مجعية الشعوب املعرضة للخطر                                            منظمة تعزيز التعاون اقتصادي الدويل، و     و
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                                       الرابطة النسائية الدوليـة للـسلم     الرابطة الدولية حلقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة، و      واملتحدة،  
  ،                       جملس الـسلم العـاملي    ، و مؤمتر العامل اإلسالمي                                العاملي لنقابات العمال، و         االحتاد، و       واحلرية

  ). اجمللس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب سمأيضاً با (                             املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
 ، أدىل ببيانـات يف إطـار      سبتمرب/أيلول ٢٢، املعقودة يف    الثالثة عشرة ويف اجللسة     -١٨٦

 ،) اإلسـالمية  - مجهورية(  وإيران ، وأوزبكستان ، وأفغانستان ، الروسي االحتادممارسة حق الرد ممثلو     
 ، والصني، والسويد، وسري النكا، وزمبابوي، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،واجلزائر
 ، واملغـرب  ، والكرسي الرسـويل   ، والكامريون ،) البوليفارية -مجهورية  (  وفرتويال ،والعراق
  .  واليابان،وميامنار
 ،جلزائـر  ا ممثلـو مرة ثانية    أدىل ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد      ويف اجللسة ذاهتا،      -١٨٧

  .  واليابان، واملغرب،ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

   يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهناالنظر  - باء  

   ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٨نقالب الذي وقع يف حالة حقوق اإلنسان يف هندوراس منذ اال    
، عـرض ممثـل     ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١، املعقودة يف     الثالثني يف اجللسة   -١٨٨

 مـشروع القـرار   )  ومنطقة البحر الكـارييب    ة جمموعة دول أمريكا الالتيني    سمبا(كولومبيا  
A/HRC/12/L.31    مبـشاركة  الكارييب    ومنطقة البحر  ةجمموعة دول أمريكا الالتيني    املقدم من 

 ،الربتغـال و ،الربازيلو ،باراغوايو ،أوروغوايو ،إكوادورو،  إسبانيا و ،األرجنتنيكل من   
 ،الـسلفادور و ،اجلمهورية الدومينيكية و ،بريوو ،) املتعددة القوميات  –دولة  (بوليفيا  و ،بنماو
 ،كوباو ،كنداو ،) البوليفارية -مجهورية  (فرتويال  و ،فرنساو ،غواتيماالو ،شيليو ،السويدو
إىل مقدمي قد انضمت الحقاً  و.هندوراسو ،نيكاراغواو ،املكسيكو ،ليتوانياو ،كوستاريكاو

 ، وبلغاريـا  ، وبلجيكا ، وإيطاليا ، وآيسلندا ا، وآيرلند ، وأملانيا ،أستراليامشروع القرار كل من     
 ،فنلنـدا  و ، وسويـسرا  ، وسـلوفاكيا  ، ورومانيا ، والدامنرك ، واجلمهورية التشيكية  ،وبولندا
 ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      ، ومالطة ، ولكسمربغ ، والتفيا ،وقربص
  . واليابان، وهولندا، وهنغاريا، وهاييت، ونيوزيلندا، والنمسا،والنرويج
ويف اجللسة ذاهتا، أجرى ممثل كولومبيا تنقيحاً شفوياً ملشروع القرار بتعديل الفقرتني            -١٨٩
  . ة والسابعة من الديباجةاخلامس
  .تعليقات عامة تتعلق مبشروع القراربممثل نيجرييا أدىل ويف اجللسة ذاهتا أيضاً   -١٩٠
  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل اهلند ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  -١٩١
وياً،  شف نقحةمشروع القرار، بصيغته امل   دون تصويت   ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، اعتمد        -١٩٢

  ).١٢/١٤، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار القرار بصيغته املعتمدةلالطالع على نص (
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  أونغ سان سون كي وغريها من السجناء السياسيني يف ميامنار    
 /ن األولـ تـشري ٢ و١املعقـودتني يف  الثالثني واحلادية والـثالثني،   يف اجللستني     -١٩٣

 A/HRC/12/L.32مشروع القرار )  األورويباالحتاد سمبا (، عرض ممثل السويد  ٢٠٠٩أكتوبر  
 ، وآيرلندا ، وأملانيا ،ستونياإ و ، وأستراليا ،سبانياكل من إ  مبشاركة   األورويب   االحتاداملقدم من   
 ، والدامنرك ، واجلمهورية التشيكية  ، وتركيا ، وبولندا ، وبلغاريا ، وبلجيكا ، والربتغال ،وإيطاليا
 ، وكنـدا  ، وكرواتيا ، وقربص ، وفنلندا ، وفرنسا ، والسويد ،وفينيا وسل ، وسلوفاكيا ،ورومانيا
 ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      ، ومالطة ، وليتوانيا ، ولكسمربغ ،والتفيا

إىل مقدمي قد انضمت الحقاً و.  واليونان، وهولندا، وهنغاريا، ونيوزيلندا، والنمسا،والنرويج
 ، وملـديف  ، وشـيلي  ، وسويـسرا  ، ومجهورية كوريـا   ،يسلنداآ كل من  مشروع القرار 
  . والواليات املتحدة األمريكية،وموريشيوس

، أدىل  ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول    ٢، املعقودة يف    احلادية والثالثني ويف اجللسة     -١٩٤
 ،) منظمة املـؤمتر اإلسـالمي     سمبا(  وباكستان ، وإندونيسيا ، الروسي االحتادممثلو كل من    

بشأن انسحاب وفودها من توافـق اآلراء حـول          بتعليقات عامة    ا وكوب ،والفلبني ،الصنيو
  .مشروع القرار

    .، أدىل ممثل ميامنار ببيان بوصفه البلد املعينذاهتاويف اجللسة   -١٩٥
ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل اهلند ببيان تعليالً للتصويت قبل التـصويت وانـسحب             -١٩٦

  .أن مشروع القرارالوفد من توافق اآلراء بش
 لالطالع علـى نـص  (ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، اعتمد مشروع القرار دون تصويت            -١٩٧

   ).١٢/٢٠، انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار ةاملعتمدالقرار بصيغته 
  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل اهلند ببيان تعليالً للتصويت قبل التصويت  -١٩٨
 ،تايلند وأكتوبر، أدىل ممثل  / تشرين األول  ٢، املعقودة يف    نية والثالثني الثاويف اجللسة     -١٩٩

  .بتعليقات عامة بشأن القرار املعتمد ، وكمبوديا،وفييت نام

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان  -خامساً  

  إجراء تقدمي الشكاوى    -ألف   
الـسابعة  لسة  ، واجل ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٢، املعقودة يف    الثالثة عشرة يف اجللسة     -٢٠٠

 ، عقد اجمللس جلستني مغلقتني بشأن إجراء      ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٣٠، املعقودة يف    والعشرين
  .تقدمي الشكاوى

، ألقى الرئيس بيانا    كتوبرأ/تشرين األول  ١، املعقودة يف    الثامنة والعشرين ويف اجللسة     -٢٠١
 يف حالـة    ة،لقغ م تاخالل جلس ،  نظر جملس حقوق اإلنسان   : "، قال فيه  ة اجللس نتائجبشأن  
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. ٥/١ مبوجب إجراء تقدمي الشكاوى املوضوع عمالً بقرار اجمللـس           غينياحقوق اإلنسان يف    
  ".غينياواصلة النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف موقرر اجمللس 

  آلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية  - باء  
ـ ،٢٠٠٩رب ـسبتم/ أيلول٢٨ يف ة املعقود، الثانية والعشرينةيف اجللس   -٢٠٢  جـاين  دمتـ ق

، تقرير آلية اخلـرباء      حبقوق الشعوب األصلية   ةـاملعنيآلية اخلرباء    مقررة   -السيمبانغ رئيسة   
(A/HR/12/33).  

   من جدول األعمال٥املناقشة العامة بشأن البند   - جيم  
ـ  ٣٠ و ٢٨ يف   تني، املعقود تني الثانية والعشرين واخلامسة والعشرين    يف اجللس   -٢٠٣  /ول أيل

 خالهلـا    من جدول األعمال، أدىل    ٥البند  بشأن  ، عقد اجمللس مناقشة عامة       ٢٠٠٩سبتمرب  
  : ببياناتمن يلي 
 ، والـسنغال  ، والربازيـل  ،ي الروس االحتاد: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
رسك، أيضاً باسم االحتاد األورويب، وأرمينيا، وأوكرانيا، وآيسلندا، والبوسنة واهل        (،  والسويد

وتركيا، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومجهوريـة مولـدوفا،           
 ، وأرمينيا،ألرجنتني األورويب وااالحتاد سمأيضاً با ()١(والتفيا، )وجورجيا، وصربيا، وكرواتيا

 ، وتركيـا  ، وبـريو  ، والربازيـل  ، وباراغواي ، وآيسلندا ، وأوكرانيا ، وأوروغواي ،وأستراليا
 ، وكوسـتاريكا  ، وكندا ، وكرواتيا ، وكازاخستان ، وغواتيماال ، وصربيا ، وشيلي ،سويسراو

 ،) ونيوزيلنـدا  ، والنـرويج  ، ومونـاكو  ،وملـديف  ، واملكسيك ، وليختنشتاين ،وكولومبيا
 ،) وكوسـتاريكا  ، والفلبني ، وسويسرا ، والسنغال ، وسلوفينيا ،يطالياإ سمأيضاً با  ()١(واملغرب
   ؛ واليابان،ملتحدة األمريكية والواليات ا،والنرويج
 -مجهوريـة  (  وفرتويـال ، والـدامنرك ،أستراليا: راقبة التالية املممثلو الدول     )ب(  
   ؛وفنلندا ،)البوليفارية
اجمللـس  :  حلقـوق اإلنـسان    تني التـاليتني  وطنيال نيتؤسسامل عن   انمراقب  )ج(  

  لبني؛االستشاري حلقوق اإلنسان يف املغرب، جلنة حقوق اإلنسان يف الف
رابطـة  منظمة العفو الدولية، و   : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

، اللجنة القانونية من أجل حتقيق التنمية الذاتية للشعوب األصلية يف األنديز          ، و املواطنني العاملية 
سة أعمال البحوث املتعلقة بالشعوب األصـلية وأهـايل         مؤس    و  ،                        جلنة دراسة تنظيم السالم   و
  ،  )                                    الدولية لتنمية املـوارد احملليـة           املنظمةسم  أيضاً با  (اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية       ، و زراجل
ملنظمة الدوليـة   ، وا                                     املنظمة الدولية املشتركة بني األديان     و ،الرابطة العاملية للشعوب األصلية    و

      سـم     ً   أيضاً با   (                                              املنظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم   ، و لتنمية موارد الشعوب األصلية   
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 - والتعليم والتنمية    ،مجاعة السيدة العذراء والراعي الصاحل لألعمال اخلريية                      مؤسسة احلكيم، و  
رابطة التثقيف يف جمـال حقـوق      ، ويف والتنميةقاملنظمة الدولية للتطوع من أجل املرأة والتث   

نظمة الدوليـة   امل   الدويل للجامعيات،  االحتاد                                  ماريا أوسيلياتريتشي الدويل، و        معهد، و اإلنسان
                                        املتطوعني الدوليني مـن أجـل املـرأة            منظمة، و للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     

الرابطة النسائية لعموم احمليط اهلادئ وجنوب                             اإلنسانية اجلديدة، و        احلركة، و                   والتعليم والتنمية 
       معبد        فرسان     منظمة   ، و                        منظمة سوكا غاكاي الدولية            الدولية، و "     سريفاس "       منظمةشرق آسيا، و

                        الفريق العامل الـدويل        ، و  )                                العاملي لرابطات األمم املتحدة         االحتاد                            القدس العسكرية املستقلة، و   
       مجعيـة  ، و                                                 منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين       و  ،                     لشؤون الشعوب األصلية  
  .                 جملس السلم العاملي، وجملس الصاميني، و                   الشعوب املعرضة للخطر

  قترحات واختاذ إجراءات بشأهناالنظر يف مشاريع امل  -دال   

  األشخاص املفقودون    
 ، عـرض ممثـل    ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١، املعقودة يف    الثالثنييف اجللسة     -٢٠٤

إىل الحقاً  وانضمت أرمينيا   .  أذربيجان ، املقدم من  A/HRC/12/L.1أذربيجان مشروع املقرر    
  .مقدم مشروع املقرر

لالطالع على نـص    (مد مشروع املقرر، دون تصويت      ويف اجللسة ذاهتا أيضاً، اعت      -٢٠٥
  ).١٢/١١٧، انظر اجلزء األول، الفصل الثاين، املقرر ةاملعتمداملقرر بصيغته 

  إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان    
غرب ، عرض ممثل امل   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١، املعقودة يف    الثالثنييف اجللسة     -٢٠٦

 ، وسويـسرا  ، والـسنغال  ، وسـلوفينيا  ،إيطاليا، املقدم من    A/HRC/12/L.11مشروع املقرر   
 ، وإندونيسيا، وأملانيا، وإسبانيا،ألرجنتنيكل من امبشاركة ،  واملغرب، وكوستاريكا،والفلبني

 وفرتويال  ، وفرنسا ، والصومال ، ومجهورية ملدوفا  ، وتونس ، وبلجيكا ، والربتغال ،وأوروغواي
 ، والنمـسا  ، والنرويج ، وموناكو ، واملكسيك ، والكونغو ، وكرواتيا ،) البوليفارية -رية  مجهو(

 ، وإثيوبيا ، الروسي االحتادإىل مقدمي مشروع القرار كل من       قد انضمت الحقاً    و. ونيجرييا
 ، وبريو ، وبولندا ، وبوركينا فاسو  ، وبلغاريا ، والربازيل ، والبحرين ، وأوغندا ، وأنغوال ،واألردن
 واجلمهوريـة   ، واجلمهورية الدومينيكية  ، واجلماهريية العربية الليبية   ، وتشاد ، وتركيا ،وتايلند

 ، وغـابون  ، وصـربيا  ، وشـيلي  ، وجيبويت ،الدميقراطية  ومجهورية الكونغو  ،العربية السورية 
 ، وكولومبيا، وكوت ديفوار، والكامريون، وقطر، وقربص، وفييت نام،وفلسطني ،وغواتيماال

 ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية        ،ة العربية السعودية   واململك ،ولبنان
  . واليونان،واليمن،  واليابان، والواليات املتحدة األمريكية،وموريتانيا

املقـرر  لالطالع على نص    (ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد مشروع املقرر، دون تصويت           -٢٠٧
  ).١٢/١١٨صل الثاين، املقرر ، انظر اجلزء األول، الفةاملعتمدبصيغته 
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  االستعراض الدوري الشامل  - اًسادس 
ترتيب ، أكد اجمللس اعتماد     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٥يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        -٢٠٨

، وهـو   الستعراض الدوري الـشامل   من ا الدورات السابعة والثامنة والتاسعة     يف  االستعراض  
ه القرعة  ، وكون هذ  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٤يف  جريت  اليت أ قرعة  المبوجب  الترتيب املقرر   

  ). انظر املرفق السادس( ال ينبغي أن يشكل سابقة لمجلسليف جلسة غري رمسية قد أجريت 
الثالثيـة للـدورات   اجملموعـة  ويف اجللسة ذاهتا، أكد اجمللس اعتماد اختيار أعضاء         -٢٠٩

من قرار ) د(١٨ الذي مت وفقاً للفقرة السادسة والسابعة والثامنة لالستعراض الدوري الشامل،
كون هذا اإلجراء قد تقرر يف جلسة غـري         و،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٤ املؤرخ   ٥/١اجمللس  
 موعـات نتائج اختيار أعضاء اجمل   لالطالع على   (سابقة  ال ينبغي أن يشكل     لمجلس،  لرمسية  

  ).نظر املرفق السابعاالثالثية، 
، نظر اجمللـس يف نتـائج       ٥/١ وقرار اجمللس    ٦٠/٢٥١عمالً بقرار اجلمعية العامة     و  -٢١٠

االستعراضات اليت متت أثناء الدورة اخلامسة للفريق العامل املعـين باالسـتعراض الـدوري           
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٥ إىل ٤الشامل، املعقودة يف الفترة من 

  النظر يف نتائج االستعراض الدوري الشامل  - ألف  
، يشتمل القسم التايل على موجز لـآلراء        ٨/١ الرئيس    من بيان  ٣-٤وفقاً للفقرة     -٢١١

 االستعراض والدول األعضاء يف اجمللس والدول موضوعبشأن النتائج اليت أعربت عنها الدول 
 يف  لنتـائج ا اجمللس، فضالً عن تعليقات عامة قدمها أصحاب املصلحة قبل اعتماد            يفاملراقبة  

  .اجللسة العامة

  الوسطى مجهورية أفريقيا    
 وفقاً لألحكـام    ٢٠٠٩ مايو/أيار ٤يف  الوسطى   أجري استعراض مجهورية أفريقيا     -٢١٢

مجهوريـة   املقدم مـن   التقرير الوطين ، واستناداً إىل    ٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس       
؛ )A/HRC/WG.6/5/CAF/1( ٥/١ملرفق بقرار اجمللس     من ا  )أ(١٥لفقرة  لوفقاً  الوسطى   أفريقيا

) ب(١٥أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة           والتجميع الذي   
)A/HRC/WG.6/5/CAF/2(١٥ه املفوضية السامية وفقـاً للفقـرة        تواملوجز الذي أعد   ؛)ج (
)(A/HRC/WG.6/5/CAF/3.  

 /أيلـول  ٢٣ املعقـودة يف     الرابعة عـشرة   يف جلسته    ،نظر جملس حقوق اإلنسان   و  -٢١٣
انظـر  (واعتمـدها   جبمهورية أفريقيا الوسطى     االستعراض املتعلق    نتائج، يف   ٢٠٠٩ سبتمرب

  ).القسم جيم أدناه
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 تقرير الفريق العامـل      جبمهورية أفريقيا الوسطى    املتعلق  نتائج االستعراض  ضمنوتت  -٢١٤
 بـشأن   الوسطى  مجهورية أفريقيا  آراءو،  )A/HRC/12/2(املعين باالستعراض الدوري الشامل     

 يف اجللسة العامة من التزامـات       لنتائجاقبل اعتماد   ما قدمته   الستنتاجات، و أو ا /التوصيات و 
الـذي  احلوار التفاعلي أثناء املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية طوعية وردود على    

  .لفريق العامليف اجرى 

تاجات أو االستن /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

رحب وفد مجهورية أفريقيا الوسطى بالفرصة املتاحة له لتقدمي ردود على التوصيات              -٢١٥
وأكد الوفد استعداد بلده للتصديق على مجيع الصكوك الدوليـة ذات الـصلة             . املقدمة إليه 

الثقافية، وأضـاف أن تنفيـذ   شريطة أن تتوفر الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية و  
الصكوك الدولية على املستوى الوطين يواجه عقبة تتمثل يف حشد املوارد الالزمة ويف العراقيل 

  .   عملية إيداع صكوك التصديقاليت تعترض
املتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام،    ) ٧٥الفقرة   (٢٤ إىل   ٢٠وفيما يتعلق بالتوصيات من       -٢١٦

زال قيد املناقشة، وأشار إىل أن الغالبية تعترض على هـذا اإللغـاء             ت  الملسألة  ن ا أأكد الوفد   
وأشار الوفد إىل اجلرائم اليت ال يزال ُيعاقب مـن يرتكبـها            . بسبب ارتفاع معدالت اجلرمية   
  .١٩٨١ يف عام عمليات إعدام قد ُنفذتبعقوبة اإلعدام وأكد أن آخر 

لغاء مجيع جرائم الصحافة، وأوضح أن      ، أشار الوفد إىل إ    ٣٥وفيما يتعلق بالتوصية      -٢١٧
 هريشت، أي يف حال ارتكاب جرائم ال      امباإلمكان توجيه التهم للصحفيني مبوجب القانون الع      

  .وجرائم الصحافة اليت حيددها اجمللس األعلى لالتصاالت
، أشار الوفد إىل أن السلطات القضائية أجرت تقيماً شامالً ٣٤وفيما يتعلق بالتوصية   -٢١٨
تهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين اليت ارُتكبت يف الفترة بـني عـامي              لالن

 على احملكمة اجلنائية     تلك االنتهاكات  لسلطات من عرض  ان ذلك   وقد مكّ . ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢
الوطين لحقيقة واملصاحلة وصندوق للتعويضات خالل فترة احلوار        لوقد أنشئت جلنة    . الدولية
  . تأخر تنفيذ هذه التوصية بسبب الصعوبات املاليةفقد لك، ومع ذ. ٢٠٠٨يف عام 
سلطة هو  ، أكد الوفد أن القضاء، وفقاً للدستور،        ٣٣ و ٢٥ نيوفيما يتعلق بالتوصيت    -٢١٩
بعض املشاكل، من وجود وعلى الرغم من .  عدد من اهليئات اإلداريةاكفل استقالليته يفرعية  

العديـد مـن    جيري تنفيذ   غريه من املخالفات،    قبيل عمليات االحتجاز التعسفي والفساد و     
  .املشاريع مبساعدة مالية من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

اإلعدام بإجراءات  ممارسات  ، أكد الوفد أن     ٢٦ و ٤ و ٢ و ١وفيما يتعلق بالتوصيات      -٢٢٠
ويف هـذا الـصدد،     .  مل تتخذ قط طابعاً مؤسسياً     التعذيبوموجزة واإلعدام خارج القضاء     

وتفكر احلكومة  . تت سلسلة التدابري اليت اختذهتا احلكومة رغبتها يف إجياد حل هلذه املشكلة           أثب
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ختاذ تدابري إضافية مثل ختصيص يوم حلقوق اإلنسان، وتطبيق الالمركزية فيمـا يتعلـق              ايف  
 املعنيني حبقوق اإلنسان    ةحلخبدمات املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، وتدريب أصحاب املص       

   . ذات الصلةنصوصونشر ال
 ٢٩ إىل   ٢٧ ومـن    ١٩ إىل   ١٦مـن   التوصيات   و ١١ ةق بالتوصي ـا يتعل ـوفيم  -٢٢١

صدقت على اتفاقية القضاء    قد  أن مجهورية أفريقيا الوسطى     على   الوفد   شدد،  ٣٠التوصية  و
تشويه األعضاء التناسلية لألنثى غري ممارس على قال إن و. على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  

ومع ذلك، فإن املعتقدات واملمارسات الثقافية      .  ممارسة حمظورة مبوجب القانون    إهنايها و أراض
الصعب إنفـاذ هـذه القـوانني       ومصاحل األشخاص الذين ميارسون هذه العادات جيعل من         

للنظـر يف   ويتم حالياً مراجعة قانون األسرة لضمان تطابقه مع املعايري الدوليـة و           . بالكامل
مجهورية مثة شواغل ثقافية جتعل وأكد الوفد أن . اتعدد الزوجات أو إلغائه   مارسةاالحتفاظ مب 

أفريقيا الوسطى غري مستعدة للتوقيع على إعالن بشأن التمييز القائم على امليـول اجلنـسية،               
  .ما من قانون حيظر هذا التمييز أو جييزه يف البلد أن اًفيضم

رمية السحر يف قانون العقوبات، أشـار       وفيما يتعلق بالتوصية حبذف اإلشارة إىل ج        -٢٢٢
وتفكر احلكومة يف تدريب حراس . فريقيا الوسطىأواقع يف مجهورية أمر الوفد إىل أن السحر    

هن السحر ووضع بـرامج     ممارستالسجون الذين يرتكبون العنف ضد النساء الاليت يشتبه يف          
  .توعية لتغيري سلوك السكان ونظام العدالة

 بشأن قوات الدفاع واألمـن، رحـب الوفـد          ٣٢ و ٣١  نيلتوصيتوفيما يتعلق با    -٢٢٣
واُتخذت تدابري إجيابية أخرى يف جمـاالت نـزع       .  العسكري قضاءباالعتماد املقبل لقانون ال   

 وتسريح اجلنديات، وتـدريب األطفـال       همالسالح، وتسريح األطفال اجلنود، وإعادة دجم     
  .لزائدة عن احلاجة اقوات الشرطةتسريح  و،اجلنود سابقاً، وتعزيز السلم

 املتعلقـة   ١٥ و ١٤ و ١٢ و ١٠التوصـيات    و ٨ إىل   ٦وفيما يتعلق بالتوصيات من       -٢٢٤
بأمور منها توجيه دعوات مفتوحة إىل مقررين خاصني وخرباء مستقلني، أشار الوفد إىل أن              

وأهنا اختذت تدابري لتيـسري عمـل       هذه الشخصيات    ةمجهورية أفريقيا الوسطى تعترف بأمهي    
  .راءات واحترام اجلدول الزمين لألمم املتحدةاإلج

اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املشاركة بصفة مراقب يف اجمللس بشأن               -٢  
  نتائج االستعراض

ذكرت اجلزائر أن سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى أثبتت اعتمادها لنهج جاد إزاء              -٢٢٥
املوجهة إليها  توصية من جمموع التوصيات   ٦٦وهلا  االستعراض الدوري الشامل، من خالل قب     

تنفيذ قدمتها اجلزائر بشأن    اليت  توصية  الومن بني هذه التوصيات     .  توصية ٩٩البالغ عددها   و
 لتدريب أفراد قوات األمن، ومـوظفي       ،مبساعدة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    برنامج،  

يف صفوفهم بشأن حقوق اإلنسان الدوليـة       إنفاذ القوانني واملوظفني القانونيني وبث الوعي       



 A/HRC/12/L.10 

GE.09-17490 44 

ورحبت اجلزائر بالتدابري امللموسة املتخذة لتعزيز ومحاية حقـوق         .  الدويل والقانون اإلنساين 
كما أعربت اجلزائر عن ارتياحها     . اإلنسان بشكل فعال، على الرغم من الصعوبات والقيود       
اتيجية احلد مـن الفقـر للفتـرة        الستعداد احلكومة لتنفيذ األولويات احملددة يف ورقة استر       

توطيد السالم واالستقرار، ومنع الرتاعـات وتعزيـز إطـار          واملتمثلة يف    ،٢٠١٠-٢٠٠٨
اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة التقنية     اجلزائر  وناشدت  . االقتصاد الكلي واإلصالحات اجلارية   

  . واملالية إىل الدولة الطرف
يا الوسطى ألهنا قبلت ثلثي التوصيات تقريباً وألهنا         الروسي مجهورية أفريق   االحتادهنأ    -٢٢٦

 االلتزامـات    االحتـاد الروسـي    والحظ. أعربت عن استعدادها لدراسة التوصيات األخرى     
الطوعية اليت تعهدت هبا الدولة، مبا يف ذلك اعتماد خطة عمل وطنية لتعزيز ومحاية حقـوق                

 جلمهورية أفريقيا الوسطى كـل      لروسي االحتاد ا  ومتىن. قانون جنائي جديد  اعتماد  اإلنسان و 
ل يف تعزيـز ومحايـة      ـجناح يف الوفاء جبميع االلتزامات اليت قبلتها وإحراز تقدم يف املستقب          

  . حقوق اإلنسان
وأكدت أنـه  . ورحبت مصر بالعرض الشامل الذي قدمته مجهورية أفريقيا الوسطى          -٢٢٧

 احلكومة بذلت جهـوداً لتعزيـز       العديد من التحديات والقيود، فإن    وجود  على الرغم من    
عن إحراز تقدم هائل وحتقيق االسـتقرار منـذ         هذه اجلهود   متخضت  وقد  حقوق اإلنسان،   

عن ارتياحها للردود املقدمة فيمـا يتعلـق        مصر  وأعربت  . ٢٠٠٤اعتماد الدستور يف عام     
أن تواصل الدولة جهودها لتعزيز مجيـع حقـوق         إىل  بالتوصيات وأكدت من جديد دعوهتا      

إلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً وأن تقاوم حماوالت فرض أية قيم أو مقـاييس    ا
الدولة على تنفيذ قانون العقوبات طبقاً ملعايري مصر كما شجعت . تفق عليها عاملياًتلك املغري  

  . حقوق اإلنسان املتفق عليها عاملياً، مبا يف ذلك فيما يتعلق بتطبيق عقوبة اإلعدام
أشادت اجلماهريية العربية الليبية باحلكومة جلهودها، مبا يف ذلك فيما يتعلق باحلد من   -٢٢٨

الفقر واإلصالحات االقتصادية والتصديق على أهم الصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان             
أمهيـة  مـن   دعم اجملتمع الدويل    ما ل وأكدت  . واإلصالحات الرامية إىل ضمان حقوق املرأة     

أن االلتزامـات   اجلماهرييـة   ورأت  . لأللفية وتعزيز حقوق اإلنسان   ائية  اإلمنهداف  األلبلوغ  
  . الطوعية اليت قدمتها الدولة خالل عرض تقريرها الوطين كانت ذات أمهية كبرية

وأخذ املغرب علماً بااللتزام الصادق جلمهورية أفريقيا الوسـطى الـذي يـستحق               -٢٢٩
 قرارهـا   علـى  اليت حظيت بدعم احلكومة  عدد التوصيات دلّ  فقد  . هوتقديراجمللس  تشجيع  

والـصعوبات  ضيق املهل احملـددة     باملضي قُدماً بشكل شفاف وموضوعي، على الرغم من         
وشكر املغرب الدولة على قبول التوصية اليت قدمها فيما يتعلق بطلب املساعدة مـن              . املالية

كومـة علـى احتـرام      ط املغرب الضوء على تصميم احل     وسلّ. اجملتمع الدويل لتعزيز قدراهتا   
 اجملتمع الدويل إىل مـساعدهتا يف حتديـد الطـرق           اااللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان ودع    

  .والوسائل املناسبة لضمان االستقرار والتنمية
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حالة ورحبت الواليات املتحدة األمريكية جبهود مجهورية أفريقيا الوسطى لتحسني            -٢٣٠
لقلق إزاء اإلفالت من العقاب الذي يتمتع به مرتكيب ولكنها ال تزال تشعر با. حقوق اإلنسان 

وأيـدت  . انتهاكات حقوق اإلنسان العاملني يف قوات األمن، مبا يف ذلك يف احلرس الرئاسي       
 ومـساءلة املـسؤولني عـن       لتجاوزاتجراء حتقيق يف ا   بإبقوة التوصيات   الواليات املتحدة   

وأعربت . لدورات التدريبية العسكريةاالنتهاكات، وإدماج التدريب على حقوق اإلنسان يف ا
الدولة فيما يتعلق باجلنود األطفال والقيام بإصـالحات يف         اليت تبذهلا   لجهود  لعن ارتياحها   

النظام القضائي، وكذلك استعدادها للعمل مع منظمات حقوق اإلنسان وشجعت الدولـة            
خبطة العمل   املتحدة   الوالياتورحبت  . بلدعلى مواصلة السماح لإلجراءات اخلاصة بزيارة ال      

  .الوطنية بشأن العنف القائم على نوع اجلنس
وشكرت كوبا مجهورية أفريقيا الوسطى على ردودها وأكدت أن املشاركني متكنوا             -٢٣١

عتراف باجلهود اليت بذلتها احلكومة حلمايـة       ال، من ا  ٢٠٠٩مايو  /خالل االستعراض يف أيار   
عوبات كبرية بسبب النظام االقتصادي الـدويل      صا تواجهه من    حقوق اإلنسان على الرغم مم    

 اًوأضافت كوبا أن الدولة هي بلد نامٍ اختذ عدد. غري العادل واألزمة االقتصادية واملالية العاملية   
والنساء واألقليـات  فئات الضعيفة كاألطفال  من التدابري لضمان حقوق اإلنسان وال سيما لل       

غري .  على االلتزام القوي للحكومةمؤشرود هي وهذه اجله. العرقية واألشخاص ذوي اإلعاقة
وحثـت  . على الرغم من هذه اجلهود    أن الدولة ال تزال حباجة إىل مساعدة اجملتمع الدويل،          

  . البلدهذا كوبا مجيع الذين يعملون بصدق من أجل حقوق اإلنسان على تقدمي مساعدهتم إىل 
امها الصادق باحترام التوصـيات     وهنأت جيبويت مجهورية أفريقيا الوسطى على التز        -٢٣٢

، وطلبت جيبويت من اجملتمع الدويل أن يقدم إىل         عقبات املتنوعة املقدمة إليها، على الرغم من ال     
  .الدولة املساعدة التقنية واملالية وأن يدعم جهودها

التمتع الكامـل حبقـوق     اليت حتول دون    العقبات  من  عدد  إىل  الكامريون  أشارت  و  -٢٣٣
. لتغلب عليهـا من أجل ااجلهود اليت بذلتها الدولة إىل هورية أفريقيا الوسطى و   اإلنسان يف مج  

وأضافت أن الدولة ال تزال حباجة إىل مساعدة اجملتمع الدويل وال سيما يف سياق مكافحـة                
 لتقدمي الدعم الالزم إىل مجهورية أفريقيـا        عن استعدادها الكامريون  أعربت  و. الفقر واألمية 

  .كرب عدد من التوصيات وبأسرع وقت ممكنأ يف أن تنفذ احلكومة اأملهعن  و،الوسطى
لتحقيـق  ورحبت مجهورية الكونغو الدميقراطية بالتزام الدولة مبواصـلة سياسـتها             -٢٣٤

تصميمها على إعـادة    بملصاحلة الوطنية وتنفيذ قرارات نابعة عن احلوار السياسي الشامل، و         ا
الدولة علـى   مجهورية الكونغو الدميقراطية    جعت  وش. تأهيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    

وأثنت على  . حقوق اإلنسان وتنفيذ اإلصالحات املُعلن عنها     حالة  مواصلة جهودها لتحسني    
  .االلتزام الطوعي باعتماد خطة عمل وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

استعراض ملعنية ب  يف اللجنة الثالثية ا    اًعضوكانت  وأعربت غابون عن ارتياحها ألهنا        -٢٣٥
مجهورية أفريقيا الوسطى اليت أثبتت اهتمامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، على الرغم من             
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ودعت غابون اجملتمع الدويل إىل تقدمي ما يلـزم         . الصعوبات املالية واهلزات السياسية املتعددة    
  .حقوق اإلنسانيف جمال من مساعدة تقنية ودعم مايل إىل الدولة لتنفيذ برناجمها الطموح 

والحظت تشاد مع االرتياح أن مجهورية أفريقيا الوسطى قد أنشأت عـدداً مـن                -٢٣٦
 ألعلـى املؤسسات الرامية إىل دعم الدميقراطية، مثل اجمللس الـوطين للوسـاطة واجمللـس ا             

وأخذت علماً باجلهود املبذولة لتحقيق االستقرار فيما يتعلق بتعزيـز ومحايـة            . لالتصاالت
واقترحت تشاد، بعـد أن     .  الوطين لوئامنسان يف مجيع أحناء البلد، وتعزيز السلم وا       حقوق اإل 

سلطت الضوء على املوارد احملدودة للدولة، أن يقدم اجملتمع الدويل املساعدة املادية واملالية إىل              
  . الدولة لتنفيذ التوصيات

  روناملعنيون اآلخأصحاب املصلحة هبا ليت أدىل التعليقات العامة ا  -٣  
ـ          االحتادأعرب    -٢٣٧ عـدد  إزاء   ه الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب عـن قلق

انتهاكات حقوق اإلنسان وتكرار سياسة التعذيب وسوء املعاملة يف خمافر الشرطة والسجون،     
الدولة على التـصديق علـى      االحتاد  وشجع  . إفالت من العقاب  حالة  ذلك من   ب يرتبطوما  

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     أو العقوبة   يب وغريه من ضروب املعاملة      اتفاقية مناهضة التعذ  
 إىل  واهلادفوالربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،          

 أنه يتعني علـى الدولـة       ىورأ.  على إلغاء عقوبة اإلعدام    ، كما شجعها  إلغاء عقوبة اإلعدام  
لفرصة اليت يتيحها استعراض قانوهنا للعقوبات وقانوهنا لإلجراءات اجلنائية         الطرف أن تغتنم ا   

الدولة علـى التـصدي     كما شجع االحتاد    . جلعل نظامها القانوين يتمشى مع املعايري الدولية      
  .  االكتظاظ يف السجون وضمان ظروف معيشية الئقة للمحتجزينسألةمل

املعنيـة   والشبكة القانونية الكندية     ليني جنسياً ثملاثليات و ملوهنأت الرابطة الدولية ل     -٢٣٨
اإليدز الدولة على دعم البيان املشترك بشأن حقوق اإلنـسان          /فريوس نقص املناعة البشرية   ب

وباإلشارة إىل  . ية الذي ألقته الدولة الطرف أمام اجلمعية العامة       سوامليول اجلنسية واهلوية اجلن   
 املنظمتان  من تقرير الفريق العامل، حثت    ٧٥الفقرة   الواردة يف    ١٦رد احلكومة على التوصية     
ا لضمان عدم التمييز على أساسي امليـول اجلنـسية واهلويـة            اهتالدولة على مراجعة تشريع   

بـدعم  املنظمتان ورحبت . ة، ومحاية حقوق األقليات اجلنسية عمالً بالصكوك الدولية     ياجلنس
احلكومة على إدراج التثقيف يف جمـال       ، وشجعتا   ٧٤ الواردة يف الفقرة     ١٦الدولة للتوصية   

ة يف الدورات التدريبيـة لقـوات األمـن    ـة اجلنسيـالقضايا املتعلقة بامليول اجلنسية واهلوي  
  .وموظفي السجون

وذكرت املنظمة الدولية املشتركة بني األديان أهنا كانت قد أبلغت عـن حـاالت                -٢٣٩
ء جنسي وإعدام بإجراءات مـوجزة  تعذيب وارتكاب جرائم واغتصاب واعتدا   تتعلق ب عديدة  

وتدمري امللكية العامة وحاالت اختفاء قسري يف باجنوي ويف مناطق عديدة بعد انقالب عـام     
 قد جلبت   ٢٠٠٥يف عام   أجريت  والحظت أن االنتخابات الرئاسية والتشريعية اليت       . ٢٠٠٣
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، الـيت   ٣٤و ٣٣ و ٢٦ و ٢٥ و ٢ودعت السلطات إىل النظر يف التوصيات       . السالم إىل البلد  
وناشدت الدولة بسد هذا النقص     . يتعلق تنفيذها بإصالحات تشريعية داخلية ال تزال ناقصة       

  .وإظهار إرادهتا السياسية لبناء دولة دميقراطية
.  الدويل لرابطات حقوق اإلنسان بالتزامات مجهورية أفريقيا الوسطى        االحتادورحب    -٢٤٠

، ٢٠٠٥ املتمردة أدت، منذ النصف الثاين لعام    والحظ أن املواجهات بني اجليش واجملموعات     
أرغم إىل عمليات إعدام بإجراءات موجزة، واعتداءات جنسية، وتعذيب، وهنب متواصل، مما     

وعلى الرغم من أن الدولة تعهدت مبعاقبة مرتكيب أفعـال          .  شخص على الفرار   ١٠٠ ٠٠٠
 االحتادوذكّر  .  بالضحايا  أوضح أن الدولة قد استخفّت     ٢٠٠٨العنف، فإن قانون العفو لعام      

ـ           ـ ـالدويل لرابطات حقوق اإلنسان بوفاة وانفيو غوناغيي، الذي تلقى هتدي ذ أن ـدات من
ـ   االحتاد   اودع. أمام احملكمة اجلنائية الدولية    فُِتحت قضية بامبا   ة امتثـال   ـاجمللس إىل مراقب
  .احلكومة اللتزاماهتا

يت اختذهتا احلكومة إلهناء ما تقوم      رصد حقوق اإلنسان باخلطوات ال    ت منظمة   ورحب  -٢٤١
 إزاء مواصلة اهلجمـات     اعن قلقه املنظمة   تومع ذلك، أعرب  . به قوات األمن من جتاوزات    

هبا احلكومـة ضـد املتمـردين يف      تقوم  اليت  مكافحة التمرد   على املدنيني يف سياق عمليات      
رية مواليـة  جمموعات شـبه عـسك   اليت يدعى حدوثها على يد      الشمال، وإزاء االنتهاكات    

فمن اهلام للغاية إصالح قطاع األمن وضمان تدريب أفراد قوات األمن تـدريباً             . للحكومة
. والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان    الدويل  شامالً يف إطار برنامج للتوعية بالقانون اإلنساين        

 حتقيق يف   ورأت أنه يتعني على الدولة أن تنفِّذ بالكامل التوصيات اليت قبلتها وأن تكفل إجراء             
مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين وحماكمة األشخاص املسؤولني عن هذه            

 قوات األمن احلكوميـة  شنهااهلجمات اليت ت إن االخنفاض الشديد لعدد     و.  ومعاقبتهم األفعال
ل على قدرة احلكومة على اختاذ خطوات ملموسـة لوضـع حـد             ـو دلي ـضد املدنيني ه  
  .لالنتهاكات

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
لحصول على املساعدة يف مسريته حنو      ل تهرحب الوفد باعتراف اجملتمع الدويل حباج       -٢٤٢

  .السالم اليت تعين ضمناً احترام حقوق اإلنسان
وأعرب الوفد عن رغبته يف تقدمي معلومات لتوضيح بعض أوجه القلق اليت أُعـرب                -٢٤٣

، ُبِذلت  ٢٠٠٣فمنذ عام   . اً أن مجهورية أفريقيا الوسطى قد أثبتت نيتها احلسنة        عنها، مؤكِّد 
وأشار الوفد إىل احلالـة     . اإلعدام بإجراءات موجزة وضمان األمن    لتبادل مسألة   جهود هائلة   

واجملتمع الدويل على علم تام     . يف شرق البالد، اليت تشهد إغارة املتمردين القادمني من أوغندا         
قـدم اجملتمـع    أن ي وأكد الوفد ضرورة    . ة وكذلك بقدرة الدولة املالية والعسكرية     هبذه احلال 
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ضرورة أن تظل مجهورية أفريقيـا      مشدداً يف اآلن ذاته على      ساعدة يف هذا الصدد،     املالدويل  
  .مها سيادة القانونكالوسطى دولة حت

  .الوضعد لتصحيح وباإلشارة إىل قضية وانفيو غوناغيي، ذكر الوفد أنه مت بذل اجلهو  -٢٤٤
وأضاف الوفد أن العفو هو وسيلة قانونية ُتستخدم لضمان السلم واملصاحلة الوطنيني              -٢٤٥

 يف احلوار السياسي الشامل،     ةوقد أُشرِك أصحاب املصلح   . ليس لتعزيز اإلفالت من العقاب    و
  .الذي حدد عدداً من التدابري الرامية إىل تأمني السلم

نظام العدالة، وتعزيز القدرات واحلاجة إىل معاجلة موضـوع         وفيما يتعلق بإصالح      -٢٤٦
 ومجهوريـة . ، أكد الوفد أن ذلك حيتاج ملوارد مالية وملساعدة من اجملتمع الدويل           اكتظاظ السجون 

  .أفريقيا الوسطى مستعدة لتنفيذ مجيع التوصيات، لكنها حتتاج للمساعدة يف هذا الصدد

  موناكو    
 وفقاًَ جلميع األحكام ذات الـصلة       ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤يف  أُجري استعراض موناكو      -٢٤٧

 مـن   )أ(١٥، واستناداً إىل التقرير الوطين املقدم من موناكو وفقاً للفقرة           ٥/١الواردة يف قرار اجمللس     
ع الذي أعدته مفوضية األمـم      ي؛ والتجم (A/HRC/WG.6/5/MCO/1) ٥/١املرفق إقرار اجمللس    

؛ واملـوجز  (A/HRC/WG.6/5/MCO/2)) ب(١٥وفقاً للفقرة  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     
  .(A/HRC/WG.6/5/MCO/3)) ج(٥الذي أعدته املفوضية السامية وفقاً للفقرة 

 / أيلـول  ٢٣ونظر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته الرابعة عشرة، املعقـودة يف              -٢٤٨
  ).قسم جيم أدناهانظر ال(، يف نتائج االستعراض املتعلق مبوناكو واعتمدها ٢٠٠٩سبتمرب 
 نتائج االستعراض املتعلق مبوناكو تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض           ضمنوتت  -٢٤٩

مـا  أو االستنتاجات، و  /، وآراء موناكو بشأن التوصيات و     (A/HRC/12/3)الدوري الشامل   
ايا اليت  املسائل أو القض  من التزامات طوعية وردود     عامة  اللسة  اجلقبل اعتماد النتائج يف     قدمته  

  .يف الفريق العاملالذي جرى احلوار التفاعلي أثناء مل تعاجل معاجلة كافية 

أو االستنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

تحـدة يف جنيـف     شكر رئيس وفد موناكو واملمثل الدائم هلا لدى مكتب األمم امل            -٢٥٠
. مـايو / أيـار ٤مجيع الوفود اليت قدمت تعليقات خالل مناقشات الفريق العامل املعقودة يف          

وأكد أن إعداد التقرير    . النحو الواجب موناكو قد أخذهتا يف االعتبار على         سلطات وأكد أن 
شاكل الـيت   ونظراً حلجم الدولة، فإن امل    . القوى يف البلد  له  الوطين كان أمراً معقّداً ُحِشدت      

وعلى الرغم من أنه سيتم . تظهر على أرض الواقع هي مشاكل قليلة من حيث العدد والنطاق        
معاجلة كل حالة على حدة، فإن حالة حقوق اإلنسان بوجه عام هي حالة جيـدة وذلـك                 
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بفضل حرية التعبري اليت يكفلها التشريع الذي اعُتمد مؤخراً وكذلك بفـضل النظـام   أساساً  
  .ذي يتسم بالتوزيع الصحيح وبالفعاليةالقضائي ال

وذكر رئيس الوفد أن موناكو قد قبلت بالفعل عـدداً مـن التوصـيات خـالل                  -٢٥١
وفيما يتعلق باتفاقيـة    . بالرد على توصيات أخرى خالل الدورة احلالية      تعهدت  االستعراض و 

فربايـر  / شباط ٧ يف   فقد وقعت عليها موناكو   محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،       
نظراً ألن إدماجها يف القانون يف موناكو يتطلب إجراء تعديل قـانوين،    فومع ذلك،   . ٢٠٠٧

مبا يف ذلك تعديل تشريعي، وعلى الرغم من أنه ُشرع يف هذه العملية بالفعل، فإهنا سـتكون        
ها اً بالتصديق علي  راسخولذلك فإن موناكو ال ميكنها أن تلتزم التزاماً         . طويلة ومعقدة عملية  

  .يف الوقت الراهن
وفيما يتعلق بانضمام موناكو إىل منظمة العمل الدولية، ذكّر رئيس الوفد بـثالث               -٢٥٢

ون النقابات  ـأن قان ـو بش ـأوالً، إن تشريع موناك   . قضايا هامة متنع موناكو من االنضمام     
مع إجراء ومن املز. ثالث قضايا خمتلفةبشأن  ٨٧ال يتمشى وأحكام اتفاقية منظمة العمل رقم 

ينبغي النظر إليه يف    التوظيف القائم على األولوية     وثانياً، إن نظام    . تعديل تشريعي هلذا الغرض   
االتفاقية األخـرية األصـل     تتناول  و. ١١١ و ١٠٠ضوء اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم       

ون الوطين، وهو مفهوم خيتلف عن مفهوم املواطَنة، ولذلك فهو ال يثري أية مـشكلة يف قـان                
يف موناكو على أنـه     التوظيف القائم على األولوية     ومع ذلك، ميكن النظر إىل نظام       . موناكو

وهذا املوضوع وإن كان حقيقياً، فهو نظـري        . مييز ضد األجانب الذين يعيشون يف موناكو      
 مواطن وعدد األشخاص العاملني يف البالد هو        ٨ ٠٠٠إىل حد كبري، ألن عدد املواطنني هو        

وثالثاً، إن االلتزامات بتقدمي التقارير املترتبة علـى خمتلـف الـصكوك            .  شخص ٤٥ ٠٠٠
على حنو القانونية ملنظمة العمل الدولية هي التزامات مضنية للغاية بالنسبة لدولة مثل موناكو،         

 االجتـهادات أن  إىل  رت مونـاكو    أشـا و. وفعاليةبعناية  االلتزامات  ال يتيح هلا التقيد هبذه      
احترامها للمبادئ اليت وضـعتها     تدل على   تعلق بقانون العمل    فيما ي  موناكو   حملاكمانونية  الق

  .منظمة العمل الدولية
تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       الوفيما يتعلق بالربوتوكول االختياري       -٢٥٣

  وأهنا أعربت عن التزامها مبثل     ٢٠٠٥أهنا طرف يف االتفاقية منذ عام       باملرأة، ذكّرت موناكو    
وممارسة القيم األساسية اليت يكفلها الدستور ال تسمح بالتفريق يف املعاملة؛           .  وقيمها االتفاقية

املرأة تستفيد ف.  األساسيةثالث من الدستور يعرِّف بدقة مجيع هذه احلقوق واحلرياتالالفرع و
ا يتعلق  وفيم. االقتصادية واالجتماعية اليت يستفيد منها الرجل     واحلقوق  من نفس االمتيازات    

، حيث اعُتمـد    خاص هبذه املسألة  بالعنف املرتيل، فإن موناكو تويل أمهية بالغة لوضع قانون          
ف أية قيم ومبـادئ إىل      ي ُيض الوالربوتوكول االختياري   . عن قريب قانون يزمع سّنه    مؤخراً  

  .التصديق عليه يتطلب  مراجعة للنظام القانوين من قبلغري أن االتفاقية، 
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ناكو أهنا وقّعت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف           وذكرت مو   -٢٥٤
وأهنا شرعت يف مراجعة دستورية وقانونية، سلطت الضوء على االختالفات بني . ١٩٩٨عام 

ولذلك، فإن هذه املراجعة تتطلب تعديل كل من        . النظام األساسي والقانون احمللي يف موناكو     
  . يعين القيام بعملية إصالح واسعة النطاققوانني مماالخمتلف الدستور و

وفيما يتعلق بالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب             -٢٥٥
أن موناكو ال متلك    إىل  رئيس الوفد   أشار  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،      أو العقوبة   املعاملة  

ومل تسجَّل مطلقـاً    . عقوبة قصرية فترات  ون   سجيناً يقض  ٣٠ سنوياً   ؤديإال سجناً واحداً، ي   
ولذلك، فإن إنشاء   . ة رديئة أو حىت ُيزعم حدوثها     يمعاملة أو ظروف معيش   إساءة  أية حاالت   

لن تلتـزم   بالتايل فهي   هيئة مستقلة لزيارة السجون ال يبدو أمراً مناسباً للحالة يف موناكو، و           
وقد انضمت موناكو إىل اتفاقية     . تورمستمد من الدس  فهو  تعريف التعذيب   أما  . ذه التوصية هب

الذي حيظر  (مناهضة التعذيب وهي طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية            
، واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية،          )٧التعذيب يف املادة    

ـ         العقوبـة القاسـية أو      وأة  واالتفاقية األوروبية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعامل
ولذلك، على الرغم من أن القانون      . الالإنسانية أو املهينة، ومجيعها مدجمة يف القانون الداخلي       

 من اتفاقيـة    ١املادة  بمباشرة  تذرعوا  مكان القضاة أن ي   ن بإ ال ينص على تعريف للتعذيب، فإ     
ال توجد  و.  التعذيب  على أفعال  ١٩٦٧مناهضة التعذيب؛ ويعاقب قانون العقوبات منذ عام        

قانون اإلجراءات  كما إن   اليوم حاالت تنطوي على مثل هذه املعاملة معروضة أمام احملاكم،           
  .اجلنائية يشري صراحة إىل اتفاقية مناهضة التعذيب

وفيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، فإن موناكو أعادت فتح املناقشة              -٢٥٦
حاجة إىل إنشاء مثل ال ترى أن مثة  ي أجراه الفريق العامل، لكنها      الوطنية بعد االستعراض الذ   

 وحقـوق االسـتئناف     الوسيط ومكتبوبالفعل، فإن خلية حقوق اإلنسان،      . هذه املؤسسة 
النظر ب هيئة خمتصة    و ه الوسيطمكتب  و. املعمول هبا، تضطلع حالياً مبسؤوليات هذه املؤسسة      

 أمـام أي فـرد أو شـخص         ةالقانوين متاح ل الطعن   سبيف الرتاعات بني األفراد واإلدارة، و     
احلصول اعتباري مقيم يف موناكو، دون متييز يقوم على املواطَنة أو الثراء، مع وجود إمكانية               

  .مساعدة قانونيةعلى 

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشـأن نتائج االستعراض  -٢  
وأشـادت مبونـاكو كـذلك      .  باحلوار بني موناكو والفريق العامل     أشادت اجلزائر   -٢٥٧

الهتمامها بالتعاون الدويل، وعلى وجه اخلصوص عن طريق قبول التوصية بزيادة املـساعدة             
وشـكرت  . ٢٠١٥ يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل حبلول عام          ٠,٧احلكومية لتصل إىل    

. أن توصيتها باالنضمام إىل منظمة العمل الدوليةاجلزائر موناكو على التوضيح الذي قدمته بش
وأشادت اجلزائر بالتدابري اليت اختذهتا موناكو بشأن التعليم والصحة واإلسـكان والعمـال             
املهاجرين، إال أهنا اعتربت أن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد              
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وبالرغم من أن موناكو اعتربت أن هـذه        . دأسرهم هي الصك الدويل األمشل يف هذا الصد       
االتفاقية ال ميكن تطبيقها على حالة البلد، فمجرد حقيقة أهنا رمبا نظرت يف التصديق عليها يف 

  .مرحلة الحقة قد تشكل حافزا لبلدان أخرى

  املعنيون اآلخرون  التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة  -٣  
والشبكة القانونية  ) أوروبا(ت الرابطة الدولية للمثليني واملثليات      يف بيان مشترك أشاد     -٢٥٨

اإليدز واحتاد الرابطات اهلولنديــة للمثليــة       /الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية     
 مركز الثقافة والترفيه يف هولندا مبوناكو لقبوهلا توصية الفريـق العامـل بـشأن               -اجلنسية  

. عي العام ملنع التمييز، مبا يف ذلك ألسباب تتعلق بامليل اجلنـسي           استخدام محالت زيادة الو   
وقد حثت هذه املنظمات احلكومة، عند تنظيمها هذه احلمالت اليت ميكن أن تدعم قـانون               

مراعـاة  ) أ( الذي يعاقب على التحريض على الكراهية والعنف، على القيام مبا يلي             ٢٠٠٥
مييز، وحتديداً على أساس امليل اجلنسي واهلويـة        مسائل حمددة تتصل بكل نوع من أنواع الت       

إشراك أصـحاب  ) ج(حتديد الوسائل اليت ميكن أن ُتنظَم هبا هذه احلمالت؛ و    ) ب(اجلنسية؛  
واقترحت املنظمات أن تسترشد موناكو، مببادئ يوغياكارتـا يف         . املصلحة من اجملتمع املدين   

البيان املشترك املتعلق حبقوق اإلنـسان      كما شجعتها على املوافقة على      . تنظيم هذه احلمالت  
/  كـانون األول   ١٨وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسيـة الذي قُدم إىل اجلمعية العامة بتـاريخ            

  .٢٠٠٨ديسمرب 

  ع االستعراضواملالحظات اخلتامية للدولة موض  -٤  
كررت موناكو التزامها ببلوغ أهدافها بشأن املساعدة احلكومية املخصصة ألضعف            -٢٥٩

وفيما خيص االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين           . الناس يف أفقر الدول   
وأفراد أسرهم، ذكّرت موناكو بوجود اختالفات بني هذه االتفاقية والقانون الوطين، مشرية            
إىل أن التدابري اليت اختذهتا موناكو بشأن العمال املهاجرين توفر محاية أكثر مـن االتفاقيـة               

واختتم رئيس الوفد مـذكّرا بـأن       . ما يتعلق بقانون العمل والضمان االجتماعي والصحة      في
ومن أجل . استعراض حالة حقوق اإلنسان يف موناكو ينبغي أن يتم باتباع هنج قانوين وعملي    

تقييم احلالة بشكل أفضل، قدمت موناكو دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطـار               
  . وأوصت بتعميم قبول هذه الدعوةاإلجراءات اخلاصة

  بليز    
 وفقا جلميع األحكـام ذات      ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥أُجري االستعراض املتعلق ببليز يف        -٢٦٠

، واستناداً إىل التقرير الوطين الذي قدمته بليز وفقاً للفقرة          ٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس      
؛ وجتميع املعلومات الذي أعدته     (A/HRC/WG.6/5/BLZ/1) ٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥

؛ واملـوجز   (A/HRC/WG.6/5/BLZ/2)) ب(١٥املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       
  .(A/HRC/WG.6/5/BLZ/3)) ج(١٥الذي أعدته املفوضية وفقا للفقرة 
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، يف  ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٢٣ونظر اجمللس، يف جلسته الرابعة عشرة املعقودة يف           -٢٦١
  ).أدناه" جيم"انظر الفرع (الستعراض املتعلق ببليز واعتمدها نتائج ا
تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض        نتائج االستعراض املتعلق ببليز   ضمن  وتت  -٢٦٢

أو االستنتاجات، وما قدمته    /آراء بليز بشأن التوصيات و    و،  )A/HRC/12/4(الدوري الشامل   
ن التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا اليت         قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة م      

نظـر كـذلك    ا(يف الفريق العامـل     الذي جرى   أثناء احلوار التفاعلي    معاجلة كافية   مل تعاجل   
A/HRC/12/4/Add.1.(  

أو االستنتاجات  /ع االستعراض بشأن التوصيات و    واآلراء اليت أعربت عنها الدولة موض       -١  
  نتائجال ووبشأن التزاماهتا الطوعية

 أن احترام حقـوق     ىرتذكرت ممثلة بليز واملفوض العام من اململكة املتحدة أن بليز             -٢٦٣
وهلذا الـسبب،   . عيش مواطنيه ألسلوب  اإلنسان أمر أساسي لتنمية البلد ودميقراطيته وحىت        

 حاجة إلجراء املزيد من املشاورات    ال تزال هناك    قبلت بليز الغالبية العظمى من التوصيات، و      
عملية االستعراض جبدية   مع  بليز  تعاملت  وقد  .  توصيات فقط  ١٠على الصعيد الوطين بشأن     

وموقف بليـز النـهائي     . وصراحة وبروح االلتزام الذي ال بد منه جلعل االستعراض ذا قيمة          
  ).A/HRC/12/7/Add.1(التقرير إىل بشأن مجيع التوصيات متضمن يف اإلضافة 

حذر للنظر يف املعاهدات اجلديـدة واالنـضمام إليهـا،          تباع هنج   اوستواصل بليز     -٢٦٤
 لاللتزامات ومتطلبات إعداد التقارير، وذلك لضمان الوفاء        اً دقيق اًوسيتضمن النهج استعراض  

  .التام بااللتزامات عند االنضمام
وقد قطعت وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة اخلارجية شوطا متقدما يف املناقشات             -٢٦٥

السامية حلقوق اإلنسان يف بنما لتنظيم حلقة عمل يف بليز هتدف إىل بناء قدرات              مع املفوضية   
  .عاهداتاملإىل هيئات املوجهة  وأصحاب املصلحة على صياغة التقارير ةاحلكوم
جملتمع الدويل عامـة    املفوضية السامية حلقوق اإلنسان و    إىل ا وكررت املمثلة دعوهتا      -٢٦٦

ا على صعيــد    حتسني قدراهتا التقنية للوفاء بالتزاماهت    على  ليز  ملساعدة البلدان الصغرية مثل ب    
  .تقدمي التقارير

ا التزاماهتالوفاء ب وأشارت بليز إىل أن كثريا من الدول الصغرية تعاين أوجه قصور يف               -٢٦٧
ومن الضرورة مبكان إعادة النظر يف العملية القائمة حىت يتـسىن           . تقدمي التقارير على صعيد   
  .ير وتبسيطهاتوحيد التقار

 باملفوضية السامية حلقوق اإلنسان لتعـرب   أولياًوباملثل، أجرت حكومة بليز اتصاالً   -٢٦٨
وينبغي الدراسة التامـة    . عن اهتمامها بدراسة إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        
ني إنـشاء   غري أنه، وحل  . جلميع اجلوانب املتصلة بإنشاء هذه املؤسسة قبل اختاذ القرار النهائي         

املؤسسة، سيضطلع عدد من املؤسسات القائمة بضمان تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان ذات            
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لمرأة واجمللـس الـوطين املعـين       ل الوطنية   للجنةاإليدز وا بالوطنية املعنية   اللجنة  الصلة، مثل   
 يف  ياًلمرأة يف بليز حال   لالوطنية  اللجنة  وتشارك  .  واللجنة الوطنية لألسرة والطفل    ،الشيخوخةب

مشروع يهدف إىل بناء قدرة املرأة البليزية على املشاركة بفعالية أكرب يف الـسياسة احملليـة                
  .والوطنية، وهذا أحد أوجه القصور اليت أشار إليها التقرير الوطين

 يف اختـاذ    سوى أمثلة قليلة توضح أن بليز قد شرعت فعـالً         ليس ما سبق ذكره     و  -٢٦٩
  .ات، وستواصل على هذا املنوالإجراءات بشأن عدد من التوصي

وقد أتاح إعداد   . ويكرس الدستور حقوق اإلنسان األساسية جلميع املواطنني يف بليز          -٢٧٠
التقرير الوطين لعملية االستعراض الدوري الشامل فرصة لتقييم إطار حقوق اإلنسان يف بليز             

وقد أسفر احلـوار    . سانوفعالية برامج تنفيذه واملدى الذي تبلغه مبادرات تعزيز حقوق اإلن         
وترى بليز أن عملية االسـتعراض كانـت        . التفاعلي عن تعليقات وتوصيات بناءة ومتبصرة     

كما تـرى   . املوارداملتعلقة ب قيود  الاالقتصادي و  - صرحية، ولكنها تدرك سياقها االجتماعي    
. نيبليز أن االستعراض الدوري الشامل حقق هدفه، طالبة التأمل الذايت الضروري للتحـس            

  .وأتاح االستعراض كذلك فرصة التأكيد جمددا على التزام بليز الراسخ حبقوق اإلنسان

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  -٢  
ورحبـت  .  املقدمـة  ٤٦ لمن التوصـيات ا   توصية   ٣٦أشادت اجلزائر بقبول بليز       -٢٧١

. للنظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ بـاريس           باستعداد بليز   
وشجعت اجلزائر بليز على مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني حالة املرأة يف البلد، ورحبـت      

والحظت أن الربامج اليت أقرهتا بليز . باستعدادها لتعزيز حقوقها وضمان متكينها والنهوض هبا    
حتسني املؤشرات االجتماعية، مبا يف ذلك الصحة والتعليم، تشهد علـى           للقضاء على الفقر و   
  . التزامها يف هذا الصدد

 يف اللجنة الثالثيـة     خاص كونه عضواً  ارتياحه بشكل   وأعرب االحتاد الروسي عن       -٢٧٢
وأشار إىل أن من ضمن أولويات بليز األساسية مكافحـة فـريوس            . املكلفة باستعراض بليز  

اإليدز، وضمان احلق يف التعليم، والتصدي ملشكلة البطالة املرتفعة وسط          /شريةنقص املناعة الب  
وأعرب االحتاد الروسي عن أملـه يف أن   . الشباب، وتقدمي املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة     

حيرز هذا البلد تقدما يف تنفيذ الربامج املختلفة الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وأن               
  . بالتزاماته اليت تعهد هبا يف إطار عملية االستعراض الدوري الشاملينجح يف الوفاء

وأعربت كوبا عن تقديرها للجهود واإلجراءات اليت اختذهتا بليز لتنفيذ التوصـيات              -٢٧٣
وأشادت .  يف أثناء حوار الفريق العامل، وأشارت إىل قبوهلا معظم تلك التوصيات           اليت قُدمت 

يز لتنفيذ خطة عملها الوطنية املتصلة باألطفال والشباب يف مجلة          كوبا باجلهود اليت بذلتها بل    
. اإليـدز /جماالت من بينها التعليم والصحة واحلماية ومكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية     
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ووصفت إنشاء جلنة ملكافحة االجتار بالبشر والتدابري املتخذة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان             
  .شجعت بليز على مواصلة الطريق الذي اختارتهو. للمرأة بأهنا أمور إجيابية

  التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون  -٣  
اإليـدز عـن    /أعربت الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية          -٢٧٤

 الـيت  ١٢قـم  ورحبت بقبول بليز التوصية ر. تقديرها الستجابات بليز الواضحة للتوصيات   
وافقت احلكومة مبوجبها على توفري التدريب للموظفني املكلفني بإنفاذ القـانون ومـوظفي             
السلك القضائي ومجيع مسؤويل الدولة يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتعلق حبماية الفئـات              

 الـذين يـشكلون    أو اهلوية اجلنـسية يول اجلنسيةمل اوالضعيفة، مبا يف ذلك األقليات من ذو     
 أعربت عن أسفها ألن بليز ليست مستعدة بعد لقبول التوصيتني رقم             الشبكة غري أن . ياتأقل
 اللتني حتثان احلكومة على ضمان عدم خضوع أي شخص لعقوبات جنائية بـسبب  ٢٨ و ٩

عالقة جنسية بالتراضي بني أفراد اجلنس الواحد الراشدين، وضمان عدم التمييز هلـذه             إقامة  
تونني ضد  كم الصادر عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف دعوى          وأشارت إىل احل  . األسباب
، مؤكدة أن القوانني اليت جتّرم املمارسة اجلنسية بني أفراد اجلنس الواحـد تنتـهك               أستراليا

احلقوق الدولية يف اخلصوصية وعدم التمييز، وتعيق التدابري الرامية إىل التصدي لفريوس نقص             
وأشارت إىل أن هـذا  . ات املهمشة إىل العيش يف اخلفاء ـفع اجلماع اإليدز بد /املناعة البشرية 

  .١٨ال يتفق مع قبول بليز التوصية رقم 
 اجلنسي  يل، رحبت الشبكة بتأييد بليز قرار منظمة الدول األمريكية بشأن امل          وأخرياً  -٢٧٥

 مع  ياًومتش. ٢٠٠٩واهلوية اجلنسية وحقوق اإلنسان، الذي اعتمدته باإلمجاع يف أوائل عام           
  . االلتزام، حثت الشبكة احلكومة على جعل القانون اجلنائي متوافقا مع التزاماهتا الدوليةاهذ

  ع االستعراضواملالحظات اخلتامية للدولة موض  -٤  
وأشارت باحترام كبري للتعليقـات     . شكرت ممثلة بليز اجمللس على دعمه وتوصياته        -٢٧٦

وأعربت عن تطلع بليز ملواصلة     . كت يف احلوار التفاعلي   البناءة اليت أدلت هبا البلدان اليت شار      
ن املناقـشات املتعلقـة حبقـوق       إاحلوار البناء يف السنوات اليت تسبق االستعراض املقبل، إذ          

  .اإلنسان جيب أن تتواصل بني جلسات اجمللس وبني دورات االستعراض الدوري الشامل

  الكونغو    
 وفقا جلميع األحكـام     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦و يف   الكونغاملتعلق ب ستعراض  الأُجري ا   -٢٧٧

 إىل التقرير الوطين الذي قدمته الكونغـو        اًدا، واستن ٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس       
؛ وجتميع املعلومات الذي    (A/HRC/WG.6/5/COG/1) ٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥للفقرة  وفقا  

؛ (A/HRC/WG.6/5/COG/2) )ب(١٥للفقـرة    أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً       
  .(A/HRC/WG.6/5/COG/3)) ج(١٥ للفقرة واملوجز الذي أعدته املفوضية وفقاً
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، يف ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلول٢٣املعقودة يف   اخلامسة عشرة   ونظر اجمللس، يف جلسته       -٢٧٨
  ).أدناه" جيم"نظر الفرع ا(نتائج االستعراض املتعلق بالكونغو واعتمدها 

 نتائج االستعراض املتعلق بالكونغو تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض    ضمنتوت  -٢٧٩
أو االسـتنتاجات،   /أن التوصيات و  ـونغو بش ـآراء الك و،  )A/HRC/12/6(الدوري الشامل   

ة وردود على املسائل    ـات طوعي ـوما قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزام         
  .يف الفريق العاملالذي جرى أثناء احلوار التفاعلي معاجلة كافية عاجل أو القضايا اليت مل ت

أو االستنتاجات  /ع االستعراض بشأن التوصيات و    واآلراء اليت أعربت عنها الدولة موض       -١  
  نتائجال ووبشأن التزاماهتا الطوعية

 كامـا   أشارت وزيرة التعليم االبتدائي والثانوي املسؤولة عن حمو األميـة، روزايل            -٢٨٠
نيامايووا، إىل أن الدميقراطية عملية تتأثر مبجموعة كبرية من القيود، مبا يف ذلك الـصعوبات               

وأكدت الكونغو جمددا التزامها بآلية االستعراض الـدوري  . الثقافية املالزمة لكل بلد وجمتمع    
ات املاثلة  وبالرغم من العقب  . الشامل، وأعربت عن عزمها على الوفاء جبميع التزاماهتا الدولية        

يف عدد من اجملاالت، فإن احلكومة لن تألو جهدا جلعل جمتمع الكونغو جمتمعا يستطيع فيـه                
  .الناس أن يعيشوا ويفكروا ويعربوا عن آرائهم ويتنقلوا ويتصرفوا حبرية

 ٥٠ لوأشار الوفد إىل أن الكونغو قد شرعت فعال هبذه الروح يف تنفيذ التوصيات ا               -٢٨١
ومن أجل ذلك، أُنشئت جلنة مشتركة بـني الـوزارات          . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨اليت قبلتها يف    

  . مهمتها رصد تنفيذ هذه التوصيات
وعالوة على ذلـك،    . وقد صدقت الكونغو على بروتوكويل اتفاقية حقوق الطفل         -٢٨٢

. فهي تدرس التصديق على العديد من االتفاقيات الدولية األخرى والربوتوكوالت امللحقة هبا           
الربملان مبجلسيه على النظر يف مشروع القانون الذي يسمح بالتصديق على االتفاقية            ويعكف  

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منع جرميـة اإلبـادة              
  . اجلماعية واملعاقبة عليها، واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

مـن  مستقلة ومتلك سلطة عقد اجتماعاهتا   جلنة   يهحلقوق اإلنسان   واللجنة الوطنية     -٢٨٣
.  ملبادئ باريسوقد أخذت احلكومة علما بالتوصية املتعلقة بإنشاء مؤسسة وفقاً        . تلقاء نفسها 

ويف هذا الصدد جتري تكملة إجراءات االعتماد، وتعمل الكونغو، ضمن أمور أخـرى، يف              
زيادة األمـوال املخصـصة     :  مها  التزامني أساسيني   لتنفيذ ٢٠١٣-٢٠٠٩إطار فترة امليزانية    

  .للمؤسسة وتسريع مسألة إعادة تأهيل مقرها
ة خلطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنـسان        ـودة األولي ـاملسن  ـوتتضم  -٢٨٤

التدابري اهلادفة إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان وحتديد األولويـات           ٢٠١٣- ٢٠٠٩للفترة  
 اهلدف، طلبت حكومة الكونغو الدعم واملساعدة       اومن أجل بلوغ هذ   . اتاملرتبطة باالحتياج 
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وفيما خيص حقوق الطفل، فإن الكونغو ملَزمة بأحكام االتفاقية الدوليـة           . من اجملتمع الدويل  
  .اليت صدقت عليها

 ١٤ من الدستور واملادة ١٣٦وأشارت الكونغو إىل أن القضاء مستقل مبوجب املادة   -٢٨٥
 للقضاء، وأن القضاة ال خيضعون للقانون سوى        ألعلىألساسي املتعلقة باجمللس ا   من القانون ا  

ويف الواقـع   . وأكدت أن السلطات مهتمة بأحوال االحتجاز     . فيما يتصل مبمارسة مهامهم   
جيري تفتيش مرافق االحتجاز بانتظام من ِقبل كل من النائب العام للجمهوريـة واللجنـة               

 املنظمات غري احلكومية واملديرية العامة حلقوق اإلنـسان         الدولية للصليب األمحر، وكذلك   
  .واحلريات األساسية

وأشارت الكونغو إىل أن إنشاء وزارة معنيـة بالنـهوض بـاملرأة وإدماجهـا يف                 -٢٨٦
وفيما خيص العنف ضد املرأة، أطلع الوفد .  املرأةجاء استجابة ملطالبقد استراتيجيات التنمية   

دل ووزير النهوض باملرأة يعكفان على وضع مسودة قانون لتعزيـز           اجمللس على أن وزير الع    
مشروع القرار قبـل    نظر يف   وسُي.  واملواد ذات الصلة من قانون العقوبات      ٣٠٩أحكام املادة   

  .انتهاء الدورة التشريعية احلالية
وفيما يتعلق بالتوصية املتصلة بسن قانون حلماية ومساعدة األشـخاص املـشردين،         -٢٨٧

لكونغو جمددا التزامها الراسخ بوضع إطار قانوين وطين يف هذا الصدد، مراعية كذلك أكدت ا 
فريقية املعنية حبالة األشخاص املشردين داخليا، اليت تنص على وضع إطار           ألمشروع االتفاقية ا  

وسـوف  . معياري فعال حلماية األشخاص املشردين واملساعدة اليت ينبغي أن يستفيدوا منها          
 عملية اعتماد مشروع القانون املتعلق بالنهوض بالشعوب األصلية ومحايتها،          تسرع احلكومة 

وقدمت احلكومة كذلك معلومات عن     . والذي تعكف املؤسسات الوطنية حاليا على إعداده      
عمل اللجنة املكلفة مبراجعة وصياغة القوانني الكونغولية لسد الثغرات والنقص يف التشريعات            

 ١٠ل بعينها يف جمال حقوق اإلنسان، والـيت بـدأت عملـها يف              املالئمة فيما يتصل مبسائ   
وفيما خيص التزامات الكونغو بتقدمي التقارير إىل هيئات معاهـدات          . ٢٠٠٩أغسطس  /آب

 هلذا الغرض مرتني    ُشكلتحقوق اإلنسان، فقد اجتمعت اللجنة املشتركة بني الوزارات اليت          
ريرها األويل إىل جلنة مناهـضة التعـذيب يف         يف األشهر الثالثة املاضية، وستقدم الكونغو تق      

ومبا أن الكونغو مدركـة لـضرورة إدراج        . أكتوبر املقبل /دورهتا املعقودة يف تشرين األول    
، فقد طلبت دعم املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان    ناهج الدراسيةحقوق اإلنسان يف امل 

ج والكتب الدراسية، اليت يعكف لربامغة النهائية ليالصوغريها من الشركاء ملساعدهتا يف وضع 
  .  على وضعها املعهد الوطين للبحوث واألنشطة التربويةحالياً
 استنتاجات الفريق العامل على حنو شامل       درجوأعربت الكونغو عن رغبتها يف أن تُ        -٢٨٨

 ٢٥ للكونغو، فإن املسألة املثارة يف التوصية ووفقاً. ودقيق يف التقرير املقدم للمجلس العتماده
وبناء على ذلك، فإن بعثة الكونغو الدائمة       . ٢٤ و ٢٣يف التوصيتني   فعالً  يف التقرير قد أثريت     

، طالبة سحب   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٢يف جنيف قد اتصلت بأمانة اجمللس، مبذكرة مؤرخة يف          
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هذه التقرير ضمن ُي اجللسة العامة، فقد طلب الوزير أن         القرار يرجع إىل   ومبا أن . هذه التوصية 
وأشار الوزير إىل أن الكونغو ستواصل االعتماد على الدعم الفعال الـذي تقدمـه              . قيقةاحل

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واملؤسسات الدولية األخرى، وكذلك على الدعم الواسـع      
النطاق الذي يقدمه شركاؤها، وذلك حىت يتسىن هلا الوفاء بالتزاماهتا يف جمال تعزيز ومحايـة               

  .حقوق اإلنسان

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  -٢  
 يف املائة من التوصيات، وهو ما يبني        ٩٠أشادت اجلزائر بالكونغو لقبوهلا أكثر من         -٢٨٩

متها ورحبت بقبوهلا التوصية اليت قد    . موقفها املتعاون والبّناء جتاه االستعراض الدوري الشامل      
اجلزائر بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وشددت على ضرورة أن             

ورحبـت  . تقدم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان املساعدة التقنية للكونغو يف هذا الـصدد           
اجلزائر كذلك باالهتمام اخلاص الذي توليه الكونغو حلماية الفئات الضعيفة وممارسة حقوقها، 

لتعليم ومشاركة النـساء يف تنميـة       انساء واألطفال، وخباصة فيما يتعلق بنيل األطفال        مثل ال 
وشددت اجلزائر على أمهية الدعم الذي تقدمه بـرامج األمـم املتحـدة ووكاالهتـا               . البلد

  .ومؤسساهتا املتخصصة ملساعدة الكونغو يف هذا اجملال
 يف املائـة مـن      ٨٥ علـى    فعالًوأشار االحتاد الروسي إىل أن الكونغو قد وافقت           -٢٩٠

ومتىن للكونغو النجاح يف تنفيذ ما تعهدت به من التزامات أثناء عمليـة             . التوصيات املقدَّمة 
  .براجمها املتصلة حبقوق اإلنسانتنفيذ االستعراض الدوري الشامل، ويف 

وأشادت املغرب بالكونغو لقبوهلا عددا كبريا من التوصيات من أجل ضمان التمتع              -٢٩١
وأشـادت كـذلك    . القيود، مبا يف ذلك القيود االقتصادية     كثرة  حبقوق اإلنسان بالرغم من     

. سيما النـساء واألطفـال     بالسلطات الكونغولية لتأكيدها مرارا دعم الفئات الضعيفة، وال       
  .وأكدت املغرب جمددا دعمها حلكومة الكونغو يف جهودها احلثيثة يف جمال حقوق اإلنسان

يات املتحدة األمريكية باجلهود املبذولة لتوفري العالج اجملاين للمصابني         ورحبت الوال   -٢٩٢
ـ  رصد مستقل اإليدز، وباستعداد الكونغو للسماح ب    /بفريوس نقص املناعة البشرية    سجوهنا، ل

وناشدت الواليـات   . وكذلك لضمان فصل النساء والرجال واألطفال يف مراكز االحتجاز        
. الحقة مرتكيب جرائم االجتار بالبشر ومساعدة الضحايا      املتحدة الكونغو مضاعفة جهودها مل    

وأعلنت دعمها القوي لتوصيات الفريق العامل الداعية إىل تشجيع مشاركة اجملتمع املدين أثناء       
دورات االنتخابات، وتعزيز استقالل وقدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، والنظر يف منح            

عن تقديرها لقرار السماح للمقرر اخلاص املعين حبالـة         وأعربت كذلك   . املرأة حقوق امللكية  
  .٢٠١٠حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني بزيارة البلد يف عام 

وأشـارت إىل أن    . وهنأت جيبويت الكونغو بالتزامها باالستعراض الدوري الشامل        -٢٩٣
ويف . كومة مبواجهتها كشفت عن عدد من التحديات اليت تعهدت احل       قد  عملية االستعراض   
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هذا الصدد، طلبت جيبويت من احلكومة بذل أقصى ما بوسعها لتنفيذ التوصيات، وناشـدت      
  .اجملتمع الدويل تقدمي الدعم

 وخباصة االنضمام إىل عدد من      ،فاسو باجلهود اليت بذلتها الكونغو     وأشادت بوركينا   -٢٩٤
ات اليت قُدمت أثناء عملية االستعراض      الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وقبوهلا أغلبية التوصي      

فاسو الكونغو بالتدابري ذات املنحى العملي لتنفيـذ هـذه           وهنأت بوركينا . الدوري الشامل 
وأكدت جمددا تضامنها مع الكونغو يف جهودها الرامية إىل حتسني حالة حقـوق             . التوصيات

  . اإلنسان، وأيدت طلبها املساعدة يف هذا الصدد
 مع التقدير إىل ردود حكومة الكونغو على التوصيات اليت قُـدمت            وأشارت مصر   -٢٩٥

عظم التوصيات املقدمة جيسد التزامها حبقوق اإلنـسان،        مفقبول الكونغو   . أثناء االستعراض 
وكررت مـصر طلبـها إىل      . وخباصة يف جماالت حقوق النساء واألطفال والصحة والتعليم       

ق اإلنسان واحلريات األساسـية مبـساعدة       اية حقو ـالكونغو مواصلة جهودها لتعزيز ومح    
  .اجملتمع الدويل

 نوعـة وأشارت الكامريون إىل أن املعلومات اليت قدمتها الكونغو، عن جهودها املت            -٢٩٦
 مـن   حلماية حقوق اإلنسان يف هذا البلد وما يتصل بذلك من أوجه قصور، قد أثار عـدداً               

ن عن دعمها الكامل للكونغو، ودعتها      وأعربت الكامريو . التوصيات يف حوار الفريق العامل    
  .قدر اإلمكانالتوصيات شىت إىل تنفيذ 

. والحظت كوبا أن قبول الكونغو لعدد من التوصيات يبني التزامها حبقوق اإلنسان             -٢٩٧
وأشارت كذلك إىل أن االستعراض يف حوار الفريق العامل سلط الضوء على اجلهود الرئيسية           

 من اجملاالت، مبا يف ذلك بعض اجملاالت اليت ذكرهتا كوبا، مثـل             اليت بذلتها الكونغو يف عدد    
وشددت كوبا على   . اإليدز والعالج املقدم للمصابني   /الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية     

جهود الكونغو يف جمال التعليم، بالرغم من املعوقات اليت تعترض هذا البلد املتخلف، الـذي               
وأطلقت كوبـا   . ام االقتصادي الدويل احلايل غري العادل     ميثل ضحية أخرى من ضحايا النظ     

اإلجراءات العملية مثل ختفيف الديون     عن طريق   نداء لتعزيز التعاون مع الكونغو، مبا يف ذلك         
اخلارجية والتعهد باملساعدة اإلمنائية الرمسية، وهو ما من شأنه أن يـوفر للكونغـو املـوارد                

  .الضرورية ملواجهة التحدي
 / آب ١٠ل، يف   ـدء العم ـة الكونغو بب  ـو الدميقراطي ـة الكونغ ـت مجهوري وهنأ  -٢٩٨

، يف اللجنة ويف الدائرة القانونية من أجل تعديل التشريع املتعلـق حبقـوق              ٢٠٠٩أغسطس  
وفيما خيص التوصية اليت تقدمت هبا مجهورية الكونغو الدميقراطية بـشأن وضـع             . اإلنسان

الكونغـو  مجهوريـة   ، شـكرت     املشردين داخلياً  تشريع وطين حلماية ومساعدة األشخاص    
 يف جمال حقوق    هاعلى املعلومات املقدمة يف هذا الصدد، وأشادت بدور       الدميقراطية الكونغو   

وناشدت كذلك املفوضة   . اإلنسان وباجلهود املبذولة جلعل اللجنة متماشية مع مبادئ باريس        
  .السامية تقدمي املساعدة اليت طلبتها الكونغو
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حظت تشاد بارتياح أن الكونغو طرف يف عدد من الصكوك الدوليـة حلقـوق             وال  -٢٩٩
وناشدت تشاد اجملتمع الـدويل تقـدمي       . اإلنسان، وأهنا بدأت يف تنفيذ عدد من التوصيات       

  .املساعدة املادية واملالية للكونغو لتمكينها من مواجهة التحدي
. لتوصـيات املقدمـة    الكونغو هيئة لبحـث واسـتعراض ا       إنشاءورحبت غابون ب    -٣٠٠

. والحظت كذلك أن مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية يف الكونغو متوافقة مع مبادئ باريس            
الكونغو وأسهمت يف بت عصفوأشارت كذلك إىل األزمات السياسية العسكرية العديدة اليت 

باجلهود الـيت تبـذهلا     غابون  وأشادت  . إبطاء التقدم احملرز يف جمال احترام حقوق اإلنسان       
  .لكونغو إلحالل السالم يف البلدا

فريقيا الوسطى عن ارتياحها إلجنازات الكونغو وما حققته مـن          أوأعربت مجهورية     -٣٠١
وأضافت أن هذه اجلهود ينبغي أن تستمر بدعم من اجملتمع الدويل، الـذي             . استقرار مؤخراً 

  .حثته على تقدمي هذا الدعم

  املصلحة املعنيون اآلخرونالتعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب   -٣  
أشاد االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب بالكونغو لقبوهلا كثري مـن               -٣٠٢

وشجع االحتاد وفرع الكونغو للجماعة املسيحية      . التوصيات اليت تطالب بإلغاء عقوبة اإلعدام     
ظاظ يف السجون الـيت  للعمل على إلغاء التعذيب الكونغو على اختاذ تدابري حلل مشكلة االكت 

وشجعا الكونغو كـذلك علـى      . تأوي الرجال والنساء واألطفال سويا وتفتقر إىل الطعام       
ورحبـا كـذلك    . السماح بدخول املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان         

 وأعربـت . بقبول الكونغو التوصية املتصلة باحترام أحكام القانون اجلنائي املتعلقة بالتعذيب         
املنظمتان عن أملهما يف إنشاء جلنة املراجعة اليت ستجعل القوانني الكونغولية مطابقة للمعايري             

وأعربت املنظمتان كذلك عن أهنما ال تزاالن قلقتني إزاء استمرار ممارسة التعـذيب             . الدولية
 املكلفـني جلميـع   دائمة  واالحتجاز التعسفي وغري القانوين يف الكونغو، وعدم توجيه دعوة          

  .اإلجراءات اخلاصة يف اجمللسبواليات يف إطار 
والشبكة ) باوفرع أور (ويف بيان مشترك، أشارت الرابطة الدولية للمثليني واملثليات           -٣٠٣

ـ   /القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية       وصيات الـواردة يف    ـاإليدز إىل الت
ن الكونغو، اليت حتث احلكومة على إلغاء        من تقرير الفريق العامل ع     ٥٩ و ٢٧ و ٢٣الفقرات  

أحكام قانون العقوبات اليت جتّرم املمارسة اجلنسية بالتراضي بني أفـراد اجلـنس الواحـد               
زدوجـي   وم  واملثليني جنسياً  ثلياتوأشارتا كذلك إىل عدم وجود تشريع حيمي امل       . الراشدين

لى العمل املتصل بالوقاية من فريوس      ، وهو أمر له تأثري سليب ع      ياً جنس لنياحملو و ةاجلنسيامليول  
  .نقص املناعة البشرية

وأشاد االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان واملنظمات األعضاء فيـه واملرصـد              -٣٠٤
الكونغويل حلقوق اإلنسان بالكونغو ملا تعهدت به من التزامات أثناء االستعراض الـدوري             
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عض التوصيات مل ُتقبل، يف حني أن توصيات وبالرغم من ذلك، تالحظ اهليئتان أن ب     . الشامل
ـ        . أخرى قُبلت ولكن مل ُتنفذ بعد      دمج يف  وشجع االحتاد السلطات الكونغولية علـى أن ت

الربوتوكول اإلضايف للميثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املعين حبقوق قوانينها الوطنية 
وناشدت . رض وتناقله، ونيل التعليم   املرأة، وخباصة فيما يتعلق باملمتلكات وتقاسم مرياث األ       

 ،نييالتعسفواالحتجاز  االعتقال   املتمثلة يف    تفشيةلممارسة امل أن تضع حداً ل   اهليئتان احلكومة   
 .ن تعاقب اجلناة يف هذا السياق     يف السجون ومراكز الشرطة وأ    واألوضاع املزرية   والتعذيب  

راء انتخابات رئاسية يف بيئة يسودها      االحتاد إىل أن السلطات قد جتاهلت التزامها بإج       وأشار  
توصية من أي وفد  عدم صدور   وأعربت اهليئتان عن أسفهما ل    . ٢٠٠٩السالم واحلرية يف عام     

كما أعربتا عن أسفهما ألن     . لمدافعني عن حقوق اإلنسان   بتوفري محاية أفضل ل   لكونغو  إىل ا 
  .ملثلية اجلنسيةالسلطات الكونغولية رفضت تنفيذ التوصية املتعلقة بعدم جترمي ا

وأشارت املنظمة الدولية املشتركة بني األديان إىل أن اجملتمعات احمللية القروية يف كل               -٣٠٥
من دجينو وبوندي وتشيكانو يف ضاحية كويلو ظلت تشكو، لعدد من السنني، من تأثريات              

راضـي  األعلـى  التلوث الناجم عن األنشطة االستغاللية لشركات النفط املتعددة اجلنسيات     
 من النداءات، ولكن وقد وجهت املنظمات البيئية واجملتمع املدين عدداً   . واحلياة الربية والصحة  

وحثـت  . اتتعويـض دفع   من الدستور اليت تنص على       ٣٦مل ُتتخذ أية مبادرة لتنفيذ املادة       
املنظمة احلكومة على إجياد حل هلذه املشكلة ومحاية حقوق اإلنـسان للـشعوب األصـلية               

  . ة الفسادوحمارب
ا وأشادت جلنة احترام وتطبيق امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بالكونغو مل            -٣٠٦

آليات خمتلفة من أجل حتسني احلماية القانونية للنساء واألطفال والشعوب األصلية           وضعته من   
 اإليـدز واملالريـا والـسل     /واألشخاص املشردين واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية      

وأضافت أن الكونغو تواجه حتديات تتمثل      . واألشخاص الضعفاء ضحايا االستغالل والعنف    
يف حماربة الفقر، وتعزيز النظام القضائي، وتعزيز احلوار بني الطوائف، ونزع السالح وإعادة             
اإلدماج والتسريح، والتصديق على عدد من الصكوك الدولية، وهي حباجة إىل الدعم مـن              

  .يف هذا الصدد الدويلاجملتمع 
وأشارت منظمة العمل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى              -٣٠٧

املصاحلة الوطنيـة بعـد     حتقيق  إىل عدد من اإلجراءات احملددة اليت اختذهتا احلكومة من أجل           
ـ              ة احلرب األهلية، وكذلك من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بالرغم من املشاكل املادي

اجملتمع الدويل تقدمي الدعم ملبـادرات الكونغـو        املنظمة  وناشدت  . والبشرية واملالية يف البلد   
الواردة يف تقرير الفريق العامل يف جماالت سيادة القانون والدميقراطية والتمتع الكامل باحلقوق   

  .االقتصادية واالجتماعية
نمية واالحتاد البولندي للمرأة    وأشارت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والت         -٣٠٨

والتخطيط األسري إىل أنه ينبغي أن تتخذ احلكومة الكونغولية مجلة إجراءات من بينـها أن               
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تضمن سريان احلماية القانونية يف املناطق الريفية للنساء واألطفال ضحايا العنف؛ وأن تعتمد،          
رأة، التشريع الضروري ملنع ممارسة مبا يتفق مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل   

املرأة الكونغولية؛ وأن تواصل االستثمار يف جمال طب التوليد         تتعرض له   العنف اجلنسي الذي    
وتوفري قابالت مؤهالت؛ وأن تواصل جهودها الرامية إىل محاية حقوق املـصابني بفـريوس              

ساواة بـني اجلنـسني     اإليدز؛ وأن تواصل جهودها من أجل حتقيق امل       /نقص املناعة البشرية  
  .وحتسني صحة األمهات والفتيات

  ع االستعراضواملالحظات اخلتامية للدولة موض  -٤  
  متـت وفقـاً    ٢٠٠٩يوليه  /ذكر املمثل أن االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف متوز          -٣٠٩

وشكر ممثل الكونغو مجيع الذين دعموها ومجيـع الـذين          . لسيادة القانون واملمارسة الدولية   
وأضاف املمثل أن احلكومة ستفي بوعودها وتبذل أقـصى جهـدها           . بوا باعتماد التقرير  طال

  .لضمان تنفيذ مجيع التوصيات اليت قبلتها

  مالطة    
 جلميع األحكـام ذات   وفقا٢٠٠٩ًمايو / أيار٦الطة يف   املتعلق مب ستعراض  الأُجري ا   -٣١٠

 للفقرة ر الوطين الذي قدمته مالطة وفقاً  إىل التقري  اًدا، واستن ٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس      
؛ وجتميع املعلومات الذي أعدته (A/HRC/WG.6/5/MLT/1) ٥/١من مرفق قرار اجمللس  ) أ(١٥

؛ واملوجز  (A/HRC/WG.6/5/MLT/2)) ب(١٥املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقا للفقرة       
  .(A/HRC/WG.6/5/MLT/3)) ج(١٥ للفقرة الذي أعدته املفوضية وفقاً

، يف ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلول٢٣املعقودة يف   اخلامسة عشرة   ونظر اجمللس، يف جلسته       -٣١١
  ).أدناه" جيم"نظر الفرع ا(نتائج االستعراض املتعلق مبالطة واعتمدها 

 نتائج االستعراض املتعلق مبالطة تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض            ضمنوتت  -٣١٢
أو االسـتنتاجات،   /ات و ـأن التوصي ـة بش ـآراء مالط و،  )A/HRC/12/7(الدوري الشامل   

ة وردود على املسائل    ـات طوعي ـوما قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزام         
نظر ا (يف الفريق العامل الذي جرى   أثناء احلوار التفاعلي    معاجلة كافية   أو القضايا اليت مل تعاجل      

  ).A/HRC/12/7/Add.1/Rev.2كذلك 

أو االستنتاجات  /ع االستعراض بشأن التوصيات و    واآلراء اليت أعربت عنها الدولة موض       -١  
  نتائجال ووبشأن التزاماهتا الطوعية

اجللسة العامة أن السلطات املالطية رأت يف استعراض        املشاركني يف   أبلغ وفد مالطة      -٣١٣
ات حقوق اإلنـسان    البلد جتربة صعبة وجمزية تتيح للدول فرصة حقيقية لتدرس جبدية عملي          

وكرر الوفد التزام مالطة بتعزيز ومحاية حقـوق        . لديها بروح من التفاهم والتعاون املتبادلني     
  .اإلنسان على الصعيدين الوطين والدويل
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وإذ الحظ الوفد أن الدورة احلالية لالستعراض الدوري الشامل خطوة هامة يكملها              -٣١٤
 شدد على التزام مالطة باملـشاركة يف العمليـة إىل           العمل املتواصل يف السنوات املقبلة، فقد     

إجـراء  وأعرب الوفد عن تقديره جلميع األطراف الفاعلة اليت مكنت من           . أقصى حد ممكن  
  .الطةاملتعلق مبستعراض الا

وذكر الوفد أن رد مالطة التفصيلي على التوصيات املقدمة يف معرض حوار الفريـق       -٣١٥
وأضاف أنه ميكن ملالطة أن تقبل معظـم    . تقرير الفريق العامل   إىلالعامل متضمنة يف اإلضافة     

 منـها حيـث علـى مواصـلة          أن عدداً   بشكل جزئي أو كامل، موضحاً     ٤٧ لالتوصيات ا 
وأشار الوفد إىل أن التوصيات األخرى تـضمنت        .  وتعزيزها املمارسات والتشريعات احلالية  

وأكـد الوفـد أن مالطـة       . يف مالطة  أو جيري تنفيذها     اقتراحات بشأن تدابري قائمة أصالً    
  .أوضحت يف اإلضافة ما هو قائم حاليا والتدابري اليت ستواصل اختاذها

وبإشارة حمددة للتوصيات املتعلقة باملعاهدات الدولية، ذكرت مالطة أهنا ستـصدق             -٣١٦
على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال              

ستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وأهنا ستسحب اإلعالن الذي أصدرته عنـد توقيـع              وا
وستـصدق مالطـة    . الربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة       

بيد أهنا لن تنضم إىل االتفاقية الدوليـة        . كذلك على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      
لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ولـن تـصدق علـى الربوتوكـول            حلماية حقوق مجيع ا   

االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وال اتفاقيـة محايـة مجيـع                
  . األشخاص من االختفاء القسري

 من اتفاقية القضاء على     ١٦ و ١١وسُتبقي مالطة كذلك على حتفظاهتا على املادتني          -٣١٧
وكرر الوفد موقف مالطة املتمثل يف أن احلق يف احلياة حـق            . لتمييز ضد املرأة  مجيع أشكال ا  

ولذلك فإهنا تبقي على  . طبيعي لكل إنسان، مبن يف ذلك اجلنني الذي مل يولد، أي منذ احلمل            
وفيما خيص مسألة سن تشريع لالعتراف بالعالقة بـني  . التشريع الوطين القائم فيما يتعلق باإلجهاض 

  .، ترى مالطة أن ذلك أمر يتعلق باالختصاص الوطينهماف النظر عن جنسعشريين بصر
وفيما خيص مسألة اهلجرة غري النظامية، أشار الوفد إىل عدد من التوصيات املتعلقـة              -٣١٨

وأعرب الوفد عن تقديره العتراف وفود كـثرية        . بسياسات مالطة وممارساهتا يف هذا اجملال     
 التدفقات اليت ال ميكن التحكم فيها من املهـاجرين غـري   اءجربالتحديات اليت تواجه مالطة   

وقد أوضحت حكومة مالطة يف اإلضافة أهنا ملتزمة حبل مجيع املسائل الناشئة عن             . الشرعيني
وكررت تعهدها بالوفاء   . هذه القضية مع االحترام الكامل حلقوق وكرامة األشخاص املعنيني        

  .جبميع التزاماهتا الدولية يف هذا الصدد
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  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  -٢  
وأشارت إىل أن مالطـة     . رحبت اجلزائر بصراحة مالطة وشفافيتها أثناء االستعراض        -٣١٩

شهدت، يف السنوات األخرية، تدفقات كبرية من املهاجرين غـري الـشرعيني، ورحبـت              
ا الصدد، وخباصة كفالة املعاملة العادلة واإلنـسانية للمهـاجرين ومحايـة            بسياستها يف هذ  

وأعربت عن أملها يف أن ترى مالطة تدرس، على املدى الطويل، إمكانية            . حقوقهم اإلنسانية 
وأشارت . االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم          

شاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان نظرا لوجـود مؤسـسات   إىل قرار مالطة عدم إن 
. عديدة حلقوق اإلنسان مسؤولة عن جماالت حمددة مثل األطفال وتكافؤ الفرص واملعـوقني            

وأشادت اجلزائر بالتدابري واجلهود املبذولة لتعزيز حقوق الفئات الضعيفة، وخباصـة النـساء             
  . سوق العملواألطفال، وكذلك بزيادة مشاركة املرأة يف

وسلمت الواليات املتحدة األمريكية بالتحديات الكثرية اليت تواجه مالطة يف التعامل             -٣٢٠
 لـِصغر   ني القادمني عن طريق البحر، وذلك نظراً      يمع العدد الكبري من املهاجرين غري النظام      

تـصل  ورحبت بتعهد مالطة بالوفاء بالتزاماهتا الدوليـة فيمـا ي         . حجمها وِعظم املسؤولية  
وأشادت بقرار إنشاء هيئة معنية     . بالالجئني واألشخاص املستحقني للحماية ألسباب إنسانية     

باالحتجاز يديرها مدنيون ذوو تدريب مناسب للمساعدة يف تلبية االحتياجـات اإلنـسانية       
للمهاجرين غري الشرعيني، وللعمل مع املنظمات غري احلكومية لتيـسري تقـدمي اخلـدمات              

إذ و. حبت بتعاون مالطة مع املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان للمهـاجرين           ور. القانونية
فريقيـة يف طـريقهم إىل      ألبأن املهاجرين غري النظاميني من البلدان ا      تسلّم الواليات املتحدة    

إيطاليا وغريها قد يكونون عرضة لالجتار بالبشر، فقد حثت مالطة على مضاعفة جهودهـا              
ر بالبشر، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ خطوات حلماية الضحايا وعن         للقضاء على ظاهرة االجتا   

  .طريق احملاكمة الصارمة للمتاجرين بالبشر

  التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون  -٣  
يف بيان مشترك مع الشبكة القانونية الكنديـة املعنيـة بفـريوس نقـص املناعـة                  -٣٢١
 مركز الثقافة والترفيه يف هولنـدا،  - احتاد الرابطات اهلولندية للمثلية اجلنسية اإليدز و /البشرية

باملزيد من التدابري حملاربة التمييز علـى       ) باوفرع أور (نادت الرابطة الدولية للمثليني واملثليات      
ونادت كذلك بسياسة تضمن متتع العشريين من اجلنس        .  اجلنسي واهلوية اجلنسية   يلأساس امل 
 واملثلـيني   ملثليات بنفس حقوق والتزامات العشريين من اجلنسني؛ وبإمكانية حصول ا         الواحد

 على اخلدمات االستشارية الصحية اجليدة؛      ياً جنس احملولنيوزدوجي امليول اجلنسية     وم اًنسيج
 لقرارات احملكمة   وبسن تشريع يسمح بتغيري املركز القانوين حلاملي صفات اجلنس اآلخر وفقاً          

، يف  )باوفرع أور (واستفسرت الرابطة الدولية للمثليني واملثليات      . بيةواالتفاقية األور املالطية و 
 اجلنسي واهلوية اجلنـسية يف      يلمعرض استشهادها بإشارة احلكومة إىل أهنا ستدرج مسألة امل        

محالت زيادة الوعي حبقوق اإلنسان، عن الوسائل اليت سيتم هبا ذلك، كما نادت بإشـراك               
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ويف معرض إشادهتا بسياسة مالطة     . ين يف ختطيط هذه احلمالت وتنفيذها وتقييمها      اجملتمع املد 
ية س اجلنسي واهلوية اجلنيلاملتعلقة بالصحة اجلنسية والتعليم اجلنسي، أوصت الرابطة بإدراج امل  

  .صراحة وإشراك اجملتمع املدين
ترق طـرق لعبـور     وأشارت املنظمة الدولية املشتركة بني األديان إىل أن مالطة مف           -٣٢٢

وذكّرت بأن األرجنـتني والـسويد      . يب األخرى واملهاجرين احملتملني إىل بلدان االحتاد األور     
وذكرت . ناشدتا مالطة جبعل تشريعاهتا املتعلقة باحتجاز املهاجرين متماشية مع املعايري الدولية    

ملتمسي اللجوء، يف املهاجرين، وأغلبيتهم من بصورة منهجية املنظمة أن القانون املالطي يضع  
 كحـد    شـهراً  ١٨لفترة تصل إىل    واملفتقرة إىل الشروط الصحية،     مراكز االحتجاز املكتظة    

  .وأوصت باختاذ التدابري املناسبة للتعامل مع حمنة هؤالء األشخاص الضعفاء. أقصى
ورحبت جلنة احلقوقيني الدوليني، على وجـه اخلـصوص، بالتوصـيات املتعلقـة               -٣٢٣

داري للمهاجرين وملتمسي اللجوء، والوصـول إىل العدالـة، والـضمانات           باالحتجاز اإل 
وإذ رحبت اللجنة برد مالطة يف الوقـت املناسـب علـى            . اإلجرائية للمهاجرين احملتجزين  

 املتعلقـة بالتبعـات القانونيـة       ٤٠التوصيات، فإهنا أعربت عن أسفها لرفض التوصية رقم         
وتذكّر . ى وجه اخلصوص، يف االحتجاز اإلداري     ، عل "مهاجرون حمظورون "الستخدام عبارة   

أن تفي  عليها  فإن  اللجنة بأنه يف حني تواجه مالطة هجرات واسعة بسبب موقعها اجلغرايف،            
الدولية يف سياستها املتعلقة باهلجرة، وخباصة االلتزامات الناشئة عن القانون الدويل           بالتزاماهتا  

عن قلقهـا إزاء اللجـوء التلقـائي إىل         للجنة  اوأعربت  . حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني   
االحتجاز اإلداري مللتمسي اللجوء واملهاجرين واملغاالة يف طول فترة هذا االحتجاز، حـىت             

ا اهتوحثت اللجنة مالطـة علـى مراجعـة تـشريع    . وإن كان الدخول خمالفا للقانون احمللي 
وأوصت مالطة . ملبدأ التناسب وسياستها فيما خيص احتجاز املهاجرين وملتمسي اللجوء وفقاً

بأن تضمن عدم اللجوء ملثل هذا االحتجاز سوى عند الضرورة، مع مراعاة حتديد فترة قانونية 
وحثت على أن ينص التشريع األويل على تدابري        . قصوى وواضحة ومراجعة قضائية منتظمة    

ـ           ع املهـاجرين   بديلة لالحتجاز، وكفالة فعالية الضمانات اإلجرائية مللتمسي اللجـوء ومجي
، عنـد  اًتقدمي املساعدة القانونية جمانبوأوصت اللجنة مالطة، على وجه اخلصوص،      . اآلخرين

تدابري أخرى، بصرف النظر عن مركزه كملتمس     لالضرورة، ملن خيضع لالحتجاز اإلداري أو       
وحثت اللجنة مالطة على حتسني . للجوء، وكذلك يف إجراءات االستئناف واملراجعة القضائية

ـ        يف مراكز االحتجاز وفقاً    الظروف دنية والـسياسية   ـ للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق امل
وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل مـن أشـكال              

  .االحتجاز أو السجن

  ع االستعراضواملالحظات اخلتامية للدولة موض  -٤  
اهتم اإلضافية، وكرر التزام الدولـة باملراعـاة        شكر وفد مالطة املتحدثني على تعليق       -٣٢٤

  . حد ممكنىاجلادة آلرائهم، ومواصلة العمل للوفاء بالتزامات مالطة إىل أقص



A/HRC/12/L.10 

65 GE.09-17490 

 بتعليقات ختص حالة املهاجرين، أن مالطة ملتزمة بالتعامـل          الوفد، مستشهداً  وكرر  -٣٢٥
وأعـرب عـن    . ملعنيني االحترام التام حلقوق وكرامة األشخاص ا      ن منطلق مع هذه املسألة م   

  .التزام مالطة بضمان الوفاء بالتزاماهتا الدولية

  نيوزيلندا    
 وفقا جلميع األحكـام     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٧نيوزيلندا يف   املتعلق ب ستعراض  الأُجري ا   -٣٢٦

 إىل التقرير الوطين الذي قدمته نيوزيلنـدا        اًدا، واستن ٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس       
؛ وجتميع املعلومات   (A/HRC/WG.6/5/NZL/1) ٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥وفقا للفقرة   

؛ (A/HRC/WG.6/5/NZL/2) )ب(١٥الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقا للفقـرة          
  .(A/HRC/WG.6/5/NZL/3)) ج(١٥ للفقرة واملوجز الذي أعدته املفوضية وفقاً

، يف  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤املعقودة يف   شرة  السادسة ع ونظر اجمللس، يف جلسته       -٣٢٧
  ).أدناه" جيم"نظر الفرع ا(نتائج االستعراض املتعلق بنيوزيلندا واعتمدها 

 نتائج االستعراض املتعلق بنيوزيلندا تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض          ضمنوتت  -٣٢٨
أو االستنتاجات،  /وأن التوصيات   ـدا بش ـآراء نيوزيلن و،  )A/HRC/12/8(الدوري الشامل   

ل ـلى املسائ ـوما قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود ع            
نظـر كـذلك   ا ( أثناء احلوار التفاعلي يف الفريق العاملمعاجلة كافية أو القضايا اليت مل تعاجل      

A/HRC/12/8/Add.1و Corr.1.(  

أو االستنتاجات  / االستعراض بشأن التوصيات و    عواآلراء اليت أعربت عنها الدولة موض       -١  
  نتائجال ووبشأن التزاماهتا الطوعية

ذكّر الوفد بأن نيوزيلندا قد أيدت بقوة تطبيق االستعراض الدوري الشامل، الـذي               -٣٢٩
وذكّر الوفد كذلك بأن التقرير الوطين لنيوزيلندا كان نتيجـة عمليـة            .  لتوقعاهتا فقاًمواجاء  

  .شارك فيها كثري من الفئات من داخل احلكومة وخارجهاتشاورية مفتوحة 
وقـد  .  توصية ونظرت فيها مجيعها جبدية٦٤وأشار الوفد إىل أن نيوزيلندا تسلمت         -٣٣٠

أودعت ردودها بشأن مجيع التوصيات لدى أمانة اجمللس، كما ُنشرت على موقع اجمللس على     
ومت .  توصية من غري حتفـظ ٣٣يلندا ، قبلت نيوز٦٤ل ومن بني التوصيات ا . شبكة اإلنترنت 
وقدمت نيوزيلندا  .  بشأهنا  توصية إضافية أخرى مع إجراء املزيد من النقاش        ١٢االتفاق بشأن   

  . توصيات٨ توصية، ومل ترفض سوى ١١ مشروطا بشأن رداً
  إىل أن كثرياً   وسلط الوفد الضوء على بعض املالمح اهلامة يف ردود نيوزيلندا، مشرياً            -٣٣١
توصيات ركزت على اجملاالت اليت متثل حتديا واليت اعترفت احلكومة نفسها بأهنا حباجة             من ال 

وتشمل هذه اجملاالت أوجه التفاوت االجتمـاعي بـني غـري املـاوريني             . إىل اهتمام أكرب  
واملاوريني؛ ومكانة معاهدة وايتانغي يف التشريع احمللي؛ والعنف األسري؛ وتكافؤ الفـرص؛            
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للماوريني يف نظام العدالة اجلنائية؛ والتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان          والتمثيل املفرط   
  . فيهااليت مل تصبح نيوزيلندا بعد طرفاً

 يف املائة   ١٥وأوضح الوفد أن املاوريني مكملون للهوية الوطنية يف نيوزيلندا وميثلون             -٣٣٢
دا على أنـه جيـري      حتسينات، مشد  تتطلبوأقر بوجود عدد من اجملاالت اليت       . من السكان 

اختاذ جمموعة كبرية من التدابري الرامية إىل احلد من مظاهر التفاوت االجتماعي بني املاوريني              
  .وغري املاوريني

وأوصى العديد من البلدان نيوزيلندا بتأييد إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق                -٣٣٣
تود التحرك حنـو تأييـد      ، ذكر الوفد أن نيوزيلندا      ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار . الشعوب األصلية 

اإلعالن، شريطة أن تتمكن من محاية إطارها احمللي الفريد واملتطور حلل القـضايا املتـصلة               
وقد اعترفت عملية التسويات مبقتضى املعاهدة مبصاحل املاوريني فيما يتصل          . باحلقوق األصلية 

وتتمتع نيوزيلندا . احلباألراضي واملوارد الطبيعية، ونصت على اجلرب يف حال املساس هبذه املص          
ببعض آليات التشاور األمشل يف العامل، كما أن العملية التارخيية للتسويات مبقتضى املعاهـدة              

وأشـار الوفـد إىل أن موقـف        . ُتعد نظاما للجرب ال مثيل له مقبوال لدى املاوريني وغريهم         
  .نيوزيلندا من اإلعالن ال يزال قيد النظر اجلاد من جانب احلكومة

ون الشواطئ األمامية وقاع البحـار      ـوسلّمت نيوزيلندا باملخاوف املثارة بشأن قان       -٣٣٤
، تشكيل فريق اسـتعراض وزاري      ٢٠٠٩مارس  /، موضحة أنه قد مت، يف آذار      ٢٠٠٤لعام  
 خرباء مستقلني للنظر فيما إذا كان  القانون قد اعترف بالفعل باملصاحل العرفية والعامة               يضم

وقدم الفريق، بعد عملية مشاورات موسعة، تقريره إىل النائـب  . ساحليةيف املناطق البحرية ال 
  . كيفية الرد على توصياتهالعام، وتدرس احلكومة حالياً

وأشار الوفد إىل أن نيوزيلندا مل تقبل التوصية بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية               -٣٣٥
، ١٦٩ منظمة العمل الدولية رقـم       حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وال اتفاقية       

وال الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          
ولكنها تعهدت بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع             

وتـدرس نيوزيلنـدا كـذلك     . األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       
اإلصالحات التشريعية املطلوبة من أجل املضي قدما حنو التصديق على اتفاقية محاية مجيـع              
األشخاص من االختفاء القسري، كما أهنا ملتزمة بالعمل من أجـل الـسحب التـدرجيي               

  .للتحفظات القليلة املتبقية على معاهدات حقوق اإلنسان
ضـمان أن هتـدف     إىل   عدد من التوصيات نيوزيلنـدا       عاوكما أكد الوفد، فقد د      -٣٣٦

إىل أن بعض  أشار الوفد ذإو. تشريعاهتا وسياساهتا إىل الوفاء بالتزاماهتا املتصلة حبقوق اإلنسان    
ن هـذا   فقد قال إ  احلقوق قد مت إعماهلا يف نيوزيلندا عن طريق جمموعة من التدابري املناسبة،             

  . هذه التوصياتبلإنه يقاألمر خيضع ملراجعة منتظمة، و
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النقاش العام عن مكانتها سيتواصل     أن  وفيما خيص معاهدة وايتانغي، أشار الوفد إىل          -٣٣٧
اش، ولكنـه لـيس     ـذا النق ـ هل هو نتيجة ممكنة  بالتأكيد، وأن التخندق كقاعدة دستورية      

  .النتيجة الوحيدة
 بـالفرد    اليت تتصل  وشدد الوفد على أنه مت اعتماد هنج جديد موسع ملعاجلة العوامل            -٣٣٨

وأعلـن  . واألسرة واجملتمع احمللي وقطاع العدالة واليت أسهمت يف عمليات االعتداء واإليذاء          
فرط متثيل املاوريني يف نظام العدالة اجلنائية بوصفهم        إذ تضع يف اعتبارها      نيوزيلندا،   أنالوفد  

وسـتنظر  . ريقـة منـسقة  بالتصدي هلذه العوامل بط فإهنا تلتزم   ،  خمالفني وضحايا يف آن معاً    
  .احلكومة، يف األشهر القادمة، يف عدد من األولويات ملعاجلة هذه املسألة

 ٢٠٠٩أغسطس  /وقد قُدم مشروع قانون محاية الطفل واألسرة إىل الربملان يف آب            -٣٣٩
احملاكم العمل حلماية األطفال واألسر من مجيع أشـكال         مبقدور  إلدخال تغيريات تضمن أن     

ويتضمن مشروع القرار كذلك التعديل التشريعي األخري املطلوب        .  االستغالل العنف وإساءة 
  . تصدق نيوزيلندا على الربوتوكول االختياري الثاين التفاقية حقوق الطفلكي ل

واختتم الوفد بالتشديد على أن نيوزيلندا قد تعلمت من مشاركتها يف االسـتعراض               -٣٤٠
الت مع الدائرة الواسعة حلقوق اإلنسان، والوصول        عن تعزيز االتصا   الدوري الشامل، فضالً  

  .إىل فهم أفضل حلالة حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا نفسها

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  -٢  
يات، فقـد    يف املائة من التوص    ٩٠يف حني رحبت اجلزائر بقبول نيوزيلندا أكثر من           -٣٤١

أعربت عن أسفها لعدم قبول توصيتها بدراسة إمكانية االنضمام لالتفاقية الدوليـة حلمايـة              
قبلـت  نيوزيلنـدا   توّد لو أن    وكانت اجلزائر   . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     

 ورحبت اجلزائر مبوافقة نيوزيلندا علـى دراسـة       . الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي    
التوصية املتعلقة باختاذ املزيد من التدابري لضمان احلماية التامة والدائمة حلقوق اإلنـسان يف              
القوانني والسياسات احمللية، وباختاذ إجراء لتوفري احلماية الدستورية للصكوك واملعايري الوطنية           

ت متماشية مع توصيتها جبعل التشريعاتوّد لو قُبلت   وكانت اجلزائر   . والدولية حلقوق اإلنسان  
  .العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

وشكرت ماليزيا نيوزيلندا على الردود اخلطية على التوصيات، ورحبت بقبوهلا عددا             -٣٤٢
 تلك املتصلة باجلهود املبذولة للقضاء على مجيع أشـكال العنـصرية            هامن التوصيات، مبا في   

ك من تعصب، وتوصية ماليزيـا املتعلقـة        والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذل      
ورأت ماليزيـا أن اسـتعداد   . باالجتار بالنساء واألطفال واستغالل النساء والفتيات يف البغاء   

نيوزيلندا ملعاجلة بعض القضايا املتصلة بالعالقات بني الثقافات وبني األديان سيسهم على حنو             
تفاهم بني القوميات والثقافـات يف هـذا        إجيايب يف جهودها الرامية لغرس ثقافة التسامح وال       

ا يف أن تنفذ احلكومة التوصيات ونتائج االسـتعراض         ـن أمله ـا ع ـوأعربت ماليزي . البلد
  . كامالًتنفيذاً
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 على التوصيات وبقبوهلا توصـية الـسويد        لراقيةورحبت السويد بردود نيوزيلندا ا      -٣٤٣
ال يتضح إىل أي مدى ستلتزم احلكومة       وأشارت السويد إىل أنه     . املتصلة بالعنف ضد النساء   

وفيما خيص التمثيل املفرط للماوريني وسكان      . بالتوصيات اليت وافقت على أجزاء منها فقط      
منطقة احمليط اهلادئ يف نظام العدالة اجلنائية، أعربت السويد عن أسفها ألن نيوزيلندا مل توافق    

وأعربـت  . د ملعاجلة هذه املسألة    على جزء فقط من توصيتها، وأوصتها مبواصلة اجلهو        ىسو
ميع العوامـل   جب االهتمامالسويد عن أملها يف أن تواصل نيوزيلندا العمل حلل هذه املشاكل و           

  .اليت تفسر سبب التمثيل املفرط لفئات بعينها
وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن أسفها لعدم قبول بعض التوصيات، مبا فيهـا               -٣٤٤

وكررت أنه ال تزال هنالك بعض املخاوف إزاء احلالـة العامـة            . رانتلك اليت تقدمت هبا إي    
حلقوق اإلنسان يف نيوزيلندا، وخباصة فيما يتعلق حبالة أقليات املاوريني واآلسيويني وسـكان             

وشجعت نيوزيلندا على أن متتثل تشريعاهتا وسياساهتا وممارساهتا احمللية         . منطقة احمليط اهلادئ  
 جادة من أجل حتسني حقوق األقليـات        ن الدويل، وعلى أن تبذل جهوداً      للقانو  تاماً امتثاالً

وإذ الحظـت إيـران     . بشكل أفضل وتقليل أوجه التفاوت بني املاوريني وغري املـاوريني         
املصطلحات السيئة التعريف يف التشريع املتعلق مبكافحة اإلرهاب، فقد أوصـت نيوزيلنـدا             

حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وبإعادة       بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية      
  .النظر يف موقفها من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

 أو  وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بقبول نيوزيلندا معظم التوصـيات، كليـاً            -٣٤٥
افية من صكوك حقوق وأشارت إىل رغبة نيوزيلندا يف النظر يف االنضمام لصكوك إض        . جزئياً

وأعربت عـن تقـديرها     . اإلنسان، وعزمها على محاية حقوق األقليات والشعوب األصلية       
اللتزام نيوزيلندا مبحاربة االجتار بالبشر، ورحبت بقبوهلا التوصية بتسجيل وتوثيق حـاالت            

املعلومات االجتار بالنساء واألطفال واستغالل النساء والفتيات املهاجرات يف البغاء، وبتبادل           
وحثت الواليات املتحـدة نيوزيلنـدا   . املتصلة حباالت االجتار داخل املنطقة حسب االقتضاء     

نطاق قانوهنا املتعلق مبكافحـة     ضمن  بشدة على النظر يف إدراج جرائم االجتار بالبشر احمللية          
  .االجتار عامة

  نالتعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرو  -٣  
أعربت اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان عن تقديرها للمشاركة الفّعالة للدولة يف             -٣٤٦

وأكدت على أمهية اختاذ احلكومة إلجراءات يف سـبعة         . عملية االستعراض الدوري الشامل   
جماالت ذات أولوية، منها تنفيذ االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة؛ ودعـم              

املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛ واإلدماج املنهجي لاللتزامات الدوليـة          إعالن األمم   
حلقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، يف التـشريعات           
والسياسات واملمارسات الوطنية؛ ومواصلة النظر يف الوضع املتعلـق مبعاهـدة وايتـانغي؛             

أشكال التمييز غـري القـانوين والتفـاوت االجتمـاعي          واإلجراءات املتخذة بشأن مجيع     
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وأشارت اللجنة إىل أهنا حتبذ لو أن الدولة استجابت بشكل أقوى للتوصـيات             . االقتصادي
  .املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والفجوة يف األجور

قية وحثت الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية نيوزيلندا على التصديق على االتفا            -٣٤٧
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدوليـة             

 بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، والربوتوكول االختياري للعهد ١٦٩رقم 
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى أن تعلن دعمهـا الكامـل             

وكررت توصياهتا اليت حتث نيوزيلندا     . إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      
وحثتـها  . على الشروع يف عملية تغيري دستوري من أجل اإلعمال الكامل ملعاهدة وايتانغي           

كذلك على إجياد بدائل للَسْجن، وإعادة النظر يف التشريع املعلق الذي يقلل سن املـسؤولية               
 ٥٩ سنة، وتوضيح ردها بشأن االستفتاء العام الذي جرى مؤخراً على الباب             ١٢  اجلنائية إىل 

من قانون اجلرائم، والعمل على حتقيق املساواة الكاملة يف األجور بـني اجلنـسني وحتقيـق                
  .املساواة بينهما يف اختاذ القرار، وتعزيز اجلهود الرامية إىل احلد من العنف ضد املرأة

اإليـدز مبـا    /لقانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية      ورحبت الشبكة ا    -٣٤٨
اختذته نيوزيلندا من خطوات مهمة من أجل معاملة املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية        
واحملولني جنسياً معاملة تتسم باالحترام وتراعي كرامتهم، واالعتراف بالعشريين من نفـس            

مة على التصدي جملاالت عدم املساواة املتبقية، مثل جمال األبوة          وحثت الشبكة احلكو  . اجلنس
 بشأن التمييز الذي ٢٠٠٨وأشادت بتقرير اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان لعام    . واألمومة

. يواجهه احملولون جنسياً، وطلبت من احلكومة معلومات حمدثة عن موقفها يف هذا الـصدد             
سية والتعبري عنها يف تشريعات حقوق اإلنسان، وبـأن         وأوصت بإدراج موضوع اهلوية اجلن    

تسترشد مببادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلـق بامليـل              
اجلنسي واهلوية اجلنسية وبأن تدعم احلكومة إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب              

  .حلقوق يف نيوزيلندااألصلية، وبأن تعزز الوضع الدستوري لقانون شرعة ا
وأعربت الرابطة العاملية للشعوب األصلية عن تقديرها للنهج البناء الـذي اختذتـه               -٣٤٩

احلكومة إزاء عملية االستعراض الدوري الشامل، وهو ما ميثل تغيرياً إجيابياً عن هنجها السابق              
قلقها إزاء  وأعربت عن   . يف رفض الكثري من عمليات اإلشراف الدويل على حقوق اإلنسان         

وأوصت بشدة بدعم إعـالن     . رفض التوصيات الداعية إىل التصديق على املعاهدات الدولية       
األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية وبتوفري احلماية الدستورية القويـة للحقـوق             
 املدرجة يف معاهدة وايتانغي ويف اإلعالن، مبا يف ذلك سياساهتا العامة املتعلقة باملستوطنات،            

وحثت الرابطة اجمللس على مواصلة ممارسة الضغط على نيوزيلندا         . املدرجة يف املعاهدة احمللية   
من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدة، وتنفيذ التوصيات املقدمة من املكلفني بـإجرءات             

  .خاصة فيما يتعلق بالسكان املاوريني
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ساندة الواضحة والصرحية إلعالن األمم     ودعت منظمة العفو الدولية نيوزيلندا إىل امل        -٣٥٠
املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، ودعت احلكومة إىل إدراج أحكام هذا اإلعـالن يف              

ورحبت املنظمة بقبول نيوزيلندا للتوصيات املتعلقة بقـانون الـشواطئ          . تشريعاهتا الوطنية 
ماية الكاملـة حلقـوق     وأوصت بأن يضمن التشريع اجلديد توفري احل      . األمامية وقاع البحار  

اإلنسان للسكان املاوريني وبأن ينص على مبادئ االعتراف باحلقوق العرفيـة، واألصـول             
ودعت املنظمة إىل تعديل قـانون اإلصـالحيات لعـام          . القانونية، وحسن النية، والتعويض   

 ليشترط امتثال السجون اليت جرت خصخصتها لقواعـد األمـم املتحـدة الـدنيا               ٢٠٠٤
 ملعاملة السجناء، وكذلك إىل التصديق على الربوتوكـول االختيـاري اخلـاص             النموذجية

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإىل تعزيز االعتـراف بـاحلقوق االقتـصادية            
ورحبت بالتزام نيوزيلندا بضمان التشاور املنتظم      . واالجتماعية والثقافية يف التشريعات احمللية    

  .يف إطار متابعة نتائج االستعراض الدوري الشاملمع اجملتمع املدين 
ورحب املركز اخلريي حلماية ضحايا األوضاع االجتماعية بتوقيع نيوزيلنـدا علـى       -٣٥١

ودعا احلكومـة إىل    . معاهدات حقوق اإلنسان، وجبهودها من أجل حتسني النظام القضائي        
نصرية والتمييـز العنـصري     معاجلة أوضاع السكان األصليني واألقليات، والتركيز على الع       

وأشـار  . وكراهية األجانب واألشكال األخرى للتعصب ضد املهاجرين والعمال املهاجرين        
املركز إىل مظاهر التفاوت االجتماعي، ومنها عدم املساواة بني اجلنسني يف فرص العمل ويف              

 فيما يتعلـق    ودعا احلكومة إىل دعم اإلطار التشريعي الوطين      . جوانب نظام املالحقة اجلنائية   
  .بتعزيز حقوق اإلنسان ومكافحة العنف املرتيل

وأشاد اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية باملشاركة البّناءة لنيوزيلندا يف االستعراض            - ٣٥٢
الدوري الشامل، ولكنه أضاف أن أي حماولة للتقليل من االلتزامات الدولية أو إنكارها             

احلد من االلتزامات الدولية املقبولة جتاه الـشعوب        وأشار اجمللس إىل أن     . أمر غري مقبول  
األصلية أو إنكارها من خالل تسييس احلقوق وتطبيقها وإعماهلا بصورة انتقائية ليس من      

  .املمارسات الفضلى

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
قد قُـدم يف بيانـه      أشار وفد نيوزيلندا إىل أن معظم الردود على القضايا املطروحة             -٣٥٣

). Corr.1 و Add.1 و A/HRC/12/8(االستهاليل، ويف التقرير الوطين، ويف تقارير الفريق العامل         
  .غري أن الوفد أعرب عن رغبته يف تقدمي بعض الردود اإلضافية

وقال الوفد إن نيوزيلندا مل تصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال               -٣٥٤
راد أسرهم، ولكنها تطبق بالفعل جمموعة من القوانني اليت حتمي مجيع العمال،            املهاجرين وأف 

  .مبن فيهم العمال املهاجرون، على أساس املساواة
  .ومل تعتمد نيوزيلندا نتائج مؤمتر استعراض نتائج ديربان ألهنا مل تشارك فيه  -٣٥٥
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ه أن التـشريع املتعلـق      أما فيما يتعلق بالتقييم الذي أجراه أحد املشاركني، ومفاد          -٣٥٦
مبكافحة اإلرهاب حيتوي على عبارات مبهمة، فقد أكدت نيوزيلندا أن التعريف املـدرج يف              

  .هذا التشريع واضح وحمدد إىل درجة غري عادية
  .وقد اعتمدت نيوزيلندا تعريفاً لالجتار غري املشروع يتفق مع القانون الدويل  -٣٥٧
زيادة نسبة السكان املاوريني وسكان جزر احملـيط        ومتثل قضيتا العنف ضد املرأة و       -٣٥٨

اهلادئ يف نظام العدالة اجلنائية شاغالً رئيسياً لنيوزيلندا، وجيري حاليـاً اختـاذ عـدد مـن                 
  .اإلجراءات لتحسني الوضع

  .واختتم الوفد كلمته بتوجيه الشكر إىل مجيع املشاركني يف االستعراض  -٣٥٩

  أفغانستان    
 وفقاً جلميع األحكـام     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٧ املتعلق بأفغانستان يف     أُجري االستعراض   -٣٦٠

، واستناداً إىل التقرير الوطين املقدم من أفغانستان وفقاً ٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس 
؛ والتجميع الـذي أعدتـه   )A/HRC/WG.6/5/AFG/1(من املرفق بقرار اجمللس   ) أ(١٥للفقرة  

؛ )A/HRC/WG.6/5/AFG/2) (ب(١٥مية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة       مفوضية األمم املتحدة السا   
  .(A/HRC/WG.6/5/AFG/3)) ج(١٥واملوجز الذي أعدته املفوضية وفقاً للفقرة 

، يف  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤ونظر اجمللس يف جلسته السادسة عشرة، املعقودة يف           -٣٦١
  ).لفرع جيم أدناهانظر ا(نتائج االستعراض املتعلق بأفغانستان واعتمدها 

وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق بأفغانستان تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض            -٣٦٢
أو االستنتاجات، وما   /، وآراء أفغانستان بشأن التوصيات و     (A/HRC/12/9)الدوري الشامل   

ائل أو القضايا قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املس           
انظـر أيـضاً    (اليت مل تعاجل معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل              

A/HRC/12/9/Add.1.(  

أو االستنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

العدل يف أفغانستان، الدكتور قاسم هاشم زاي، إىل أن االستعراض أشار نائب وزير      -٣٦٣
وقال إن أفغانستان ساندت معظم التوصيات      . الدوري الشامل كان جتربة مفيدة ألفغانستان     

املقدمة أثناء احلوار التفاعلي، وأن وزارات ومؤسسات خمتلفة اختذت بالفعـل عـدداً مـن               
ة السياسية القوية للحكومة يف توطيد وتعزيز حقـوق         املبادرات، األمر الذي يشري إىل اإلراد     

. كما وافقت أفغانستان على مواصلة النظر يف عدد من التوصيات األخرى          . اإلنسان يف البلد  
وترد إجابات أفغانستان، املقدمة بعد التشاور مع الوزارات واإلدارات املعنية، يف اإلضافة إىل             

  . تقرير الفريق العامل
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 املراجعة احلاليـة الـيت      ٢٠٠٩مايو  /بري اليت اختذهتا أفغانستان منذ أيار     ومشلت التدا   -٣٦٤
جيريها الربملان التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ والتصديق على اتفاقييت منظمة العمل            

؛ ١٩٤٩، والربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف لعـام        ١٨٢ ورقم   ١٤٤الدولية رقم   
ومن شأن االهتمام اجلـاد بنتـائج       . جب اتفاقية حقوق الطفل   واستكمال التقرير األويل مبو   

وقد بدأ العمل   . التقرير وتوصياته أن ييسر هتيئة أوضاع أفضل حلقوق األطفال يف أفغانستان          
 يف إعداد التقرير األويل للجنة املعنية بالقضاء على التمييـز           ٢٠٠٩أغسطس  /يف مستهل آب  

ومن شأن هذا التقرير أن يـوفر       . ٢٠١٠يوليه  /وزضد املرأة، ومن املقرر استكماله حبلول مت      
أيضاً فهماً أفضل لوضع املرأة واحتياجاهتا يف أفغانستان وأن يساعد على التـصدي بـشكل             

  . أفضل لقضية حقوق املرأة يف البلد
 قانون منفذ حالياً من     ٧٠٠وقد تعني على أفغانستان اختاذ خطوات ملراجعة وتنقيح           -٣٦٥

  .ع الدستور واالتفاقات الدولية اليت وقعت عليهاأجل ضمان توافقها م
قانون بـشأن   :  عدداًَ من القوانني، منها    ٢٠٠٩مايو  /وأصدرت أفغانستان منذ أيار     -٣٦٦

القضاء على العنف ضد املرأة، وهو يعترب العنف جرمية، سواًء ارُتكـب يف املـرتل أم يف أي                
تفاقية القضاء على مجيع أشـكال      مكان آخر، وحيدد عقوبات ملرتكيب العنف، ويتمشى مع ا        

التمييز ضد املرأة؛ وقانون األحوال الشخصية الشيعي الذي جرت مراجعته يف ضوء الدستور             
وُعدل وفقاً اللتزامات أفغانستان إزاء االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان؛ وقانون اإلعـالم            

 والتنفيذ الذي بدأ مـؤخراً      اجلديد الذي نشر يف اجلريدة الرمسية وكفل حرية التعبري والنشر؛         
لقانون جديد للشرطة يدمج مجيع مبادئ حقوق اإلنسان يف أنشطة الشرطة؛ والقانون الذي             
نشر يف اجلريدة الرمسية بشأن إنشاء جلنة لإلشراف على تطبيق الدستور؛ وإجنـاز مـشروع               

ت وأوجه القصور   قانون جديد لإلجراءات اجلنائية، يشمل مبدأ احملاكمة العادلة ويقوِّم الثغرا         
  .القائمة يف قانون اإلجراءات اجلنائية املؤقت كي يتفق مع القواعد واملعايري

إجياد املـوارد   ) أ: (كما نفذت أفغانستان عدداً من برامج اإلصالح املؤسسي، منها          -٣٦٧
الالزمة إلنشاء وحدة معنية حبقوق اإلنسان يف وزارة العدل، مبساعدة من بعثة األمم املتحدة              

إجراء إصالح للسجون قائم على اجلدارة، يهـدف إىل         ) ب(قدمي املساعدة إىل أفغانستان؛     لت
رفع مرتبات العاملني إىل مستوى مناسب يليب احتياجاهتم األساسية وحيد من الفساد، علـى              
حنو يؤدي إىل حتسني األداء، وال سيما يف تنفيذ القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة الـسجناء؛               

 الربنامج املشترك املعنون السالم من خالل العدالة، الذي يستهدف تعزيز أنشطة            إطالق) ج(
التوعية والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان بني املسؤولني يف اجملتمعات احملليـة ويف الـدوائر               

عقد دورات منتظمة للجنة تنسيق قطاع العدالة       ) د(القضائية احمللية يف مجيع أحناء أفغانستان؛       
إنشاء أول فريق عامل أساسي     ) ه(ة العليا، من أجل تنسيق أنشطة حقوق اإلنسان؛         يف احملكم 

تشكل منه فرقة عمل معنية بالعالقات الرمسية ذات الصلة بالعدالة، ومزودة بآلية غري رمسيـة               
حلل املنازعات التقليدية املتعلقة بالعدالة؛ ووضـع منوذج للسياسات العامـة الوطنية، غايته           

ت قيم حقوق اإلنسان من قبل نظام القضاء غري الرمسي، وال سيما ضد املـرأة؛               منع انتهاكا 
إنشاء هيئة عليا ملراقبة تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، وقد بدأت هذه اهليئة العمـل              ) و(
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وطلبت من مجيع كبار املسؤولني احلكوميني والقضاة والعاملني يف هيئات إنفـاذ القـانون              
  . يح مصادرهاتسجيل ممتلكاهتم وتوض

وأشارت أفغانستان إىل أهنا، رغم اجلهود املذكورة أعاله وااللتزامات احلكوميـة إزاء              -٣٦٨
مبادئ حقوق اإلنسان، ال تزال تواجه عدداً من التحديات اهلائلة، يأيت يف صدارهتا اإلرهـاب               

 مـع   وقد بينت أفغانستان منذ عهد بعيد أن هذه التحديات متداخلـة          . والتطرف واملخدرات 
كما . الوضع اإلقليمي والدويل، وأن الفقر والفساد جعال هذه التحديدات تستعصي على احلل           
  . أثارت قضية فعالية املعونة، وال سيما يف برامج قطاع القضاء، قلق احلكومة واجملتمع الدويل

ويف اخلتام، أشارت أفغانستان إىل أن تنفيذ الربامج واإلصالحات املطلوبة يـستلزم              -٣٦٩
عاون ومشاركة مجيع اهليئات احلكومية املعنية، ومؤسسات اجملتمع املدين، وكذلك التعـاون            ت

  .املباشر من اجملتمع الدويل

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشـأن نتائج االستعراض  -٢  
سان، وهو ما جتلى يف     أبرزت اجلزائر إرادة أفغانستان على حتسني وضع حقوق اإلن          -٣٧٠

وأشارت اجلزائر إىل التدابري امللموسة اليت اختذهتا أفغانـستان         . قبوهلا ملعظم التوصيات املقدمة   
بالفعل للوفاء بالتزاماهتا، منها التصديق على الربوتوكوالت اإلضافية التفاقيـات جنيـف،            

د عدد من القـوانني     واستكمال تقريرها األويل املقدم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، واعتما        
وحثت اجلزائر اجملتمع الدويل على دعم اجلهود احلكومية، وشجعت أفغانستان علـى            . احمللية

  . تعزيز الشفافية يف نظامها االنتخايب ويف احلرب على الفساد املتصل باملخدرات
وأعربت ماليزيا عن سرورها لقبول أفغانستان عدداً كبرياً من التوصيات، ال سـيما               -٣٧١

وأبرزت استعداد أفغانـستان    . لك املتعلقة بتحسني احلالة االقتصادية واالجتماعية ملواطنيها      ت
لتعزيز التفاعل مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، ووعدها مبواصلة التعاون البناء مع هـذه              

تنفذ وأعربت ماليزيا عن أملها يف أن تعزز احلكومة التزامها باملثل الدميقراطية، وأن             . اآلليات
  . توصيات االستعراض ونتائجه تنفيذاً كامالً

 توصية يربز األمهية اليت توليها للتعاون مع        ٩٦وأشارت قطر إىل أن قبول أفغانستان         -٣٧٢
منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وأشارت كذلك إىل إنشاء مؤسسات وهيئات معنية            

قبات األمنية الـيت أعاقـت ممارسـة        حبماية حقوق املواطنني، وعلَّقت على التحديات والع      
ورحبت . األفغانيني حلقوقهم وأثرت تأثرياً سلبياً على الوضع االقتصادي واالجتماعي يف البلد         

  . قطر بإجراء االنتخابات الرئاسية
ونوهت باكستان مبساندة أفغانستان ملعظم التوصيات، واعترفت بـضعف قـدرة             -٣٧٣

 بسبب األمن املفتقد والرتاع املسلح اللـذين طـال          احلكومة على تقدمي اخلدمات األساسية    
ورحبت بالتدابري املتخذة للتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان وتنفيذ إصالحات          . أمدمها

مؤسسية، وأشارت إىل اخلطوات املشجعة املتخذة من أجل تعزيز مشاركة املـرأة يف حيـاة               
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 بالتصدي للتحـديات احلاليـة،      وأعربت باكستان عن ثقتها يف التزام احلكومة      . أفغانستان
ودعـت  . وباختاذها خطوات لتحسني وضع حقوق اإلنسان بإشراك مجيع أصحاب املصلحة         

باكستان اجملتمع الدويل إىل دعم جهود أفغانستان، بطرق منها هتيئة بيئة مواتيـة لتحـسني               
  .منظومة حقوق اإلنسان يف البلد

نسان يف أفغانستان ال يـزال معقـداً        وأشار االحتاد الروسي إىل أن وضع حقوق اإل         -٣٧٤
فرغم ما حتقق من تقدم يف عدد من اجملاالت، فإن مثة حاجة عاجلة إىل التغلب على                . وغامضاً

. مشكالت خطرية، مثل ضعف النظام الصحي ونظام التعليم وضمان املساواة بني اجلنـسني            
ض الدوري الشامل، وأكد أن وأبرز االحتاد الروسي النهج البناء ألفغانستان يف عملية االستعرا

األنشطة التخريبية حلركة طالبان واألضرار اليت حلقت بالسكان املدنيني من جراء احلرب اليت             
  .امتدت سنوات عديدة ال ينبغي أن تعوق عملية توطيد الدميقراطية

وأشادت إندونيسيا جبهود أفغانستان إلنفاذ معايري حقوق اإلنـسان، واعترفـت يف              -٣٧٥
وأشادت كذلك، بوجه خاص، بإنشاء جلنة     . سه بالصعوبات احلالية اليت يواجهها البلد     الوقت نف 

معنية بالقضاء على العنف ضد املرأة، وكذلك بتعزيز أعمال وزارة شؤون املرأة، وبدورات حمو              
وأعربت إندونيسيا عن مساندهتا للجهود احلالية الرامية إىل حتقيق االستقرار السياسي           . أمية املرأة 

  . صفه شرطا أساسيا لتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة والتقدم االجتماعيبو
وأشارت اإلمارات العربية املتحدة إىل جهود أفغانستان يف سبيل حتسني املـستوى              -٣٧٦

املعيشي للسكان، بطرق منها مكافحة الفقر، وحتسني الوضع الصحي والنظافـة الـصحية،             
ورحبت باجلهود املبذولة لتحسني حالة حقـوق اإلنـسان         . ةوإنشاء برامج يف املناطق الريفي    

وأشارت كذلك إىل أنه مـع سـعي        . بصورة عامة، وال سيما حتسني حقوق املرأة والطفل       
أفغانستان إىل تنفيذ التوصيات اليت قبلتها، ينبغي تشجيع جهودها الرامية إىل تعزيز التنميـة              

  . تقالية الصعبةاالقتصادية واالجتماعية خالل هذه املرحلة االن
وأشارت اهلند إىل أن أفغانستان حققت حتوالً مـشهوداً يف سياسـاهتا العامـة يف                 -٣٧٧

وأكدت أن إنشاء جلنة مستقلة حلقوق . السنوات األخرية، رغم عقود الرتاعات واالضطرابات
اهلند وأشادت  . اإلنسان، واعتماد استراتيجية إمنائية وطنية، مها من التطورات اجلديرة بالذكر         

أيضاً مبا حققته أفغانستان من تقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، إضافة إىل التطورات              
 واعتماد قانون بشأن    ١٤٤احلديثة العهد مثل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           

  . وكررت اهلند التزامها بتنمية أفغانستان. القضاء على العنف ضد املرأة
حبت السويد بقبول أفغانستان لتوصيتها الداعية إىل اختـاذ اخلطـوات الالزمـة     ور  -٣٧٨

كما أعربت عن تقديرها اللتزام أفغانستان ببذل مزيد من         . ملكافحة التمييز والعنف ضد املرأة    
وبينمـا الحظـت    . اجلهود لضمان أن يكون وضع حرية التعبري مطابقاً لاللتزامات الدولية         

ائمة يف نظام العدالة، ووجود حاالت اكتشفت فيها براءة احملتجزين،          السويد االختالالت الق  
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أفغانستان على إعادة النظر يف موقفها من عقوبة اإلعدام، وعلى اختاذ خطـوات             فإهنا شجعت   
  . تنفيذ أحكام اإلعداماالختياري لوقف اللدعم إعادة العمل ب

انستان، وهو ما يعكـس     ونوهت البحرين بسرور بعدد التوصيات اليت دعمتها أفغ         -٣٧٩
كما رحبت البحرين بتقدمي التقريـر األويل مبوجـب         . رغبة البلد يف تعزيز حقوق اإلنسان     

وأشادت باجلهود املبذولة يف مجيع جماالت حقوق اإلنسان، وال سيما          . اتفاقية حقوق الطفل  
  .محاية املرأة واعتماد قانون ملكافحة العنف ضد املرأة

يا بقرار حكومة أفغانستان قبول معظم التوصـيات، فقـد          ويف حني رحبت هنغار     -٣٨٠
كما . أعربت عن قلقها إزاء رفض أفغانستان العمل بالوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام           

أكدت على ضرورة اختاذ مزيد من اخلطوات ملنع جتنيـد األطفـال واسـتخدام األطفـال                
ح قانون األحـوال الشخـصية      وأوصت هنغاريا مبواصلة تنقي   . كمحاربني من جانب طالبان   

ويف حني أكدت هنغاريـا أن التقـدم احملـرز يف           . الشيعي ومواءمته مع االلتزامات الدولية    
االنتخابات الرئاسية ميثل خطوة مهمة حنو الدميقراطية، فإن القلق ال يـزال يـساورها إزاء               

ث احلكومة علـى    ارتفاع عدد املخالفات املبلَّغ إىل جلنة تلقي الشكاوى االنتخابية، وهي حت          
  .اختاذ مجيع التدابري الضرورية إلصالح الوضع

وأشادت الواليات املتحدة األمريكية جبهود أفغانستان الرامية إىل تعزيـز قـدرات              -٣٨١
ورحبت باعتماد أفغانستان الستراتيجيات وسياسـات      . املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   

 هذه االستراتيجيات والسياسات تنفيـذاً      وطنية لدعم حقوق اإلنسان، وشجعتها على تنفيذ      
ورحبت بتوقيع أفغانستان على قانون العنف املرتيل الشامل، ولكنها أعربت عن قلقها          . كامالً

وأشارت الواليات املتحـدة    . إزاء أوجه القصور يف قانون األسرة الشيعي الذي صدر مؤخراً         
وبشأن القيود املفروضة على    إىل بواعث قلق بشأن ممارسة التخويف والعنف ضد الصحفيني          

كما سـاندت التوصـيات     . حرية التعبري، وشجعت أفغانستان على اعتماد قانون لإلعالم       
  . الداعية إىل ضمان وجود نظام قضائي فعال ومستقل ونزيه يدعم حقوق اإلنسان

وتابعت قريغيزستان عن كثب التقدم احملرز يف أفغانستان، منوهة بأمهيـة البلـد يف                -٣٨٢
وأشارت إىل أنه برغم الصعوبات السياسية واالقتصادية واالجتماعية،        . ار املنطقة وأمنها  ازده

فقد حققت أفغانستان واجملتمع الدويل إجنازات مهمة يف إنشاء نظام سياسي يكفل اإلصالح             
وأشارت قريغيزستان إىل . القانوين والقضائي ويعتمد قوانني تتطابق مع معايري حقوق اإلنسان    

ذي تؤديه جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف مراقبة حقوق اإلنسان، وإىل عمل اآلليـة              الدور ال 
الوطنية يف رصد احترام الدستور والقوانني والتزامات حقوق اإلنسان ومتابعة االنتـهاكات            

ورحبت قريغيزستان بالتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان واعتمـاد قـوانني           . املمكنة
  . وق اإلنسان يف البلدجديدة ترمي إىل محاية حق

والحظت كازاخستان أن استعراض أفغانستان حيقق فهماً أفضل للتحـديات الـيت              -٣٨٣
ورحبت بالتقدم احملرز يف أفغانستان، وأعربت عن دعمها للتوصيات املتعلقـة           . يواجهها البلد 
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. ملـرأة بالقضاء على الفقر املدقع واجلوع، واحلصول على التعليم االبتدائي، وتعزيز حقـوق ا            
وأشارت إىل ضرورة إيالء أولوية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وإىل ضـرورة مواصـلة              
أفغانستان شراكتها القوية مع اجملتمع الدويل الذي ينبغي له بدوره أن يراعي التزامه األخالقـي               

  . انستانوأشارت كازاخستان إىل مسامهتها القيمة يف جهود التنمية يف أفغ. مبساعدة أفغانستان

  التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون  -٣  
حثت جلنة حقوق اإلنسان األفغانية املستقلة احلكومة على اختاذ خطـوات عمليـة               -٣٨٤

لضمان حقوق املرأة يف احلياة واألمن، والتعليم، والعمل، واالحتكام إىل القضاء، واملشاركة            
ومة إىل إيالء أولوية للربامج اليت توفر فرص العمل، بغية منع التـشرد             ودعت احلك . السياسية

واهلجرة احملفوفة باملخاطر، وحثتها على احترام احلق يف حرية الكالم والتعبري، ومحاية حيـاة              
وحثـت  . الصحفيني، وحماربة الفساد، ومنع اإلفالت من العقاب، وتعزيز اإلدارة الرشـيدة          

نية على احترام القانون اإلنساين الدويل احتراماً تاماً، وعلى االمتناع          اللجنة مجيع األطراف املع   
كما توقعت أن تقوم احلكومة مبراجعة وتعديل القانون        . عن أي أعمال ُتلحق األذى باملدنيني     

احمللي مبا يتفق مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وأن حتترم توصيات منظمات اجملتمع املدين              
وحثت اللجنة احلكومة علـى توجيـه دعـوة إىل          . إلنسان وأن تستجيب هلا   املعنية حبقوق ا  

وطلبت من احلكومة واملؤسسات احلكومية تقدمي دعـم        . املقررين اخلاصني لزيارة أفغانستان   
  . سياسي ومايل لتمكني اللجنة من االضطالع بواليتها

، )أوروبـا (  وأعرب يف بيان مشترك كل من الرابطة الدولية للمثليـات واملثلـيني             -٣٨٥
اإليـدز، عـن أسـفهما ألن    /والشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية   

أفغانستان رفضت التوصيات الداعية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام أو إعـادة العمـل بـالوقف               
 تـتم   وأشارا إىل أن القوانني جتّرم العالقات اجلنسية املثلية الـيت         . االختياري لعقوبة اإلعدام  

. بالتراضي بني أشخاص راشدين، وأن أحكام الشريعة تقضي بإعدام من ميارس هذه العالقة            
  .ودعتا احلكومة إىل إلغاء هذه القوانني وفقاً اللتزامات أفغانستان الدولية حلقوق اإلنسان

وأعربت مؤسسة احلكيم عن تقديرها جلهود احلكومة يف جمال حقـوق اإلنـسان،               -٣٨٦
حقوق اإلنسان األفغانية املستقلة وغريها من املؤسسات، مثل اللجان املعنيـة           ولدعمها جلنة   

. مبكافحة الفساد، وجلهودها يف إصالح اإلدارة املدنية، والقضاء على التمييـز ضـد املـرأة        
وأعربت عـن قلقهـا إزاء تفـاقم        . وأكدت املؤسسة على ضرورة تعزيز دور اجملتمع املدين       

تمع الدويل إىل التعاون مع مؤسسات حقوق اإلنـسان ومـع           األعمال اإلرهابية، ودعت اجمل   
كما أكدت املؤسسة على أمهيـة      . احلكومات األخرى يف املنطقة للقضاء على هذه الظاهرة       

نشر مبادئ حقوق اإلنسان يف املدارس واجلمعيات النسائية والربامج ذات الـصلة يف مجيـع    
  .أحناء أفغانستان
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ة مبا قدمته أفغانستان من دعم لتعزيز القدرة على تنفيذ          ورحبت منظمة العفو الدولي     -٣٨٧
وحثت احلكومة على ضمان استقاللية جلنة حقوق اإلنـسان         . االستراتيجية اإلمنائية الوطنية  

املستقلة وضمان قيامها بوظائفها، وعلى تنفيذ خطة العمل مـن أجـل الـسلم والعدالـة                
ها ألن إقرار قانون العفو قد قّوض خطة        وأعربت عن قلق  . ٢٠٠٥واملصاحلة، املعتمدة يف عام     

العمل، ودعت احلكومة إىل إجراء حتقيقات قضائية ومستقلة يف مجيع الدعاوى املتعلقة بوقوع           
انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، وإىل إنشاء آلية لتقصي احلقائق تتوىل توثيق االنتـهاكات             

لغاء قانون العفو وإىل منع املشتبه يف كما دعت املنظمة احلكومة إىل إ. السابقة حلقوق اإلنسان
ارتكاهبم جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان من تويل              

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن النساء والفتيات األفغانيات ال يزلن           . مناصب حكومية 
توطناً، ويتعرضن لالجتار وللزواج    يواجهن قوانني وسياسات وممارسات متييزية وعنفاً مرتلياً م       

وأشارت كذلك إىل أن النساء الـضحايا       . القسري وُيستخدمن كعملة يف تسوية املنازعات     
ودعت . واملدعى عليهن يعانني من التمييز يف النظام القضائي الرمسي وغري الرمسي على السواء           

ة العنف ضد املرأة، كمـا      املنظمة إىل إجراء حتقيق عاجل ونزيه وفعال يف مجيع تقارير ممارس          
دعت احلكومة إىل أن تضمن تقدمي املسؤولني عن ذلك إىل العدالة، وإىل حصول الـضحايا               

  .على تعويضات، وإىل منح النساء مساواة غري مشروطة مع الرجال يف القانون ويف املمارسة
وأعرب االحتاد الدويل للقلم عن ارتياحه إزاء عزم حكومة أفغانـستان وضـع               - ٣٨٨

ستراتيجيات حلماية حرية التعبري، وذلك من خالل التشريعات وإقرار سياسات جديدة           ا
وأعرب االحتاد عن قلقه إزاء تقهقـر حريـة         . لدعم حقوق اإلنسان ومحايتها ورصدها    

كما يساور  . الصحافة يف اآلونة األخرية، وبوجه خاص إزاء تزايد العنف ضد الصحفيني          
اليت اُتهم مبقتضاها عدد من الكتاب والناشـرين        " الردة"االحتاد القلق إزاء وجود قوانني      

وُسجنوا وُحكم عليهم باإلعدام، وأشار االحتاد إىل أنه سيواصل دعوته إىل إطالق سراح             
  . املسجونني مبوجب هذا القانون

وأكدت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن على احلكومة أن تـويل أولويـة لتعلـيم                 -٣٨٩
بري املتخذة ملنع العنف ضد املرأة، وأن تعزز الوعي بقضايا مثل زواج            الفتيات، وأن تعزز التدا   

األطفال، وأن تتجنب إدراج املمارسات التمييزية ضد املرأة يف القانون، مثل قانون األحوال             
. الشخصية الشيعي الذي يدعي البعض أن صيغته املعدلة تتضمن الكثري من املواد الفاضـحة             

ومة قد التزمت مبجموعة كبرية من التدابري مبوجب خطة العمل          وأشارت املنظمة إىل أن احلك    
  وأن العديد من هذه التدابري ال يتطلـب        ٢٠٠٥من أجل السلم والعدالة واملصاحلة، املعتمدة يف عام         

إجراءات قضائية، مثل توفري الكرامة للضحايا ومنع منتهكي حقوق اإلنـسان مـن تـويل               
ن إعمال حكم القانون حيتاج إىل عناية قوية، تشمل         وأكدت املنظمة أ  . املناصب ذات السلطة  

تعزيز احترام حقوق اإلنسان من قبل قطاعي الشرطة والقضاء، وبناء القـدرات املؤسـسية              
لوزاريت الداخلية والعدل، مشرية إىل أن اإلصالح الشامل هلذين اجملالني يستلزم تعزيز الشفافية          

ارت املنظمة إىل أن االنتخابات الـيت جـرت         وأش. واملساءلة واإلشراف على عملية التعيني    
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مؤخراً شابتها شوائب كثرية، منها اخنفاض نسبة مشاركة اإلناث واالستخدام الواسع النطاق            
وأعربت املنظمة عـن    . ملراكز االقتراع النسائية وبطاقات تسجيل الناخبني ألغراض احتيالية       

وقف االختياري لتطبيـق عقوبـة      أسفها لرفض أفغانستان التوصية اليت دعت إىل العمل بال        
اإلعدام، مشرية إىل أن اخلرباء القانونيني ومنظمات حقوق اإلنسان أعربوا منذ فترة طويلة عن    

  .قلقهم ألن املعايري الدولية ألصول احملاكمات واحملاكمة العادلة مل تتحقق يف تلك احلاالت
 باإلجراءات اليت اختـذهتا     وأشاد املركز اخلريي حلماية ضحايا األوضاع االجتماعية        -٣٩٠

حكومة أفغانستان، ودعا يف الوقت نفسه إىل تكثيف مشاركة املـرأة يف النظـامني اإلداري            
والقضائي، وإىل تعزيز حصول املرأة على فرص العمل، ومشاركة وزارة شـؤون املـرأة يف               

 اـنسني، وال سيم  املداوالت التشريعية ويف وضع مبادئ توجيهية شاملة للقضاء على التمييز بني اجل           
كما دعا املركز إىل اختاذ تدابري حلماية املرأة، منها احللول العملية الستئصال            . يف جمال العمل  

العنف ضد املرأة، واستعراض الكتب الدراسية يف املدارس بغرض نشر املعلومـات املتعلقـة              
  .حبقوق املرأة، وزيادة الوعي باإلجراءات املتخذة ملكافحة العنف املرتيل

وبينما أشارت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف إىل أن احلروب والرتاعـات الـيت                -٣٩١
شهدهتا العقود الثالثة املاضية قد أضعفت البنية األساسية السياسية واالجتماعية واالقتصادية،           
فقد رأت يف إنشاء آليات ومؤسسات حلقوق اإلنسان يف إطار االستراتيجية اإلمنائية الوطنية             

وأشارت املنظمة كذلك إىل ما جنم عن احلـرب واإلرهـاب           . ان خطوة إىل األمام   ألفغانست
والتطرف من عنف وافتقاد لألمن، وأعربت، فيما أعربت عنه من آمال، عـن أملـها يف أن     

  .تتمكن أفغانستان من التغلب على هذه املشاكل يف املستقبل القريب
ة األفغانيـة يف تعزيـز حقـوق        وأشاد معهد دراسات وحبوث املرأة جبهود احلكوم        -٣٩٢

اإلنسان والنهوض هبا، رغم املشاكل واألولويات األمنية املوجودة يف هذا البلد الذي ال يزال              
وأشار املعهد إىل أن وضع املرأة والطفل بـالغ اخلطـورة وأن            . يرزح حتت وطأة الرتاعات   
لدويل عـن رصـد     وقال إن هذا الوضع يزيد مسؤولية اجملتمع ا       . حقوقهما األساسية مهددة  

. حقوق املرأة والطفل كما ينبغي، وتعزيز متتعهما حبقوق متساوية وبالـضمان االجتمـاعي            
ويرى املعهد أنه إذا قدم اجملتمع الدويل ما تعهد به من عون ومساعدة يف املوعـد احملـدد،                  

  . فسوف يتحسن وضع الشعب األفغاين، وال سيما وضع املرأة والطفل
سالمية حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء اتـساع نطـاق اعتقـال    وأعربت اللجنة اإل   -٣٩٣

. واحتجاز الصحفيني بصورة تعسفية من قبل الشرطة واألجهزة األمنية الرمسيـة األخـرى            
وأعربت كذلك عن قلقها ألن احلقوق الصحية للمرأة تبدو مهملة، وألن املمارسات الثقافية             

وفيات األمومة هو أحد أعلى املعـدالت   تعوق حصول املرأة على هذه احلقوق، وألن معدل         
وأشارت إىل أن أفغانستان تواجه عدداً من حتديات حقوق اإلنسان، منها الصراع            . يف العامل 

الداخلي يف عملية إرساء الدميقراطية، واملساواة بني اجلنسني، ومتكـني املـرأة، ومكافحـة              
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ان عدم انتهاك احلـق يف      وحثت اللجنة احلكومة بشدة على مجلة أمور، منها ضم        . اإلرهاب
  .حرية التعبري، وإجراء حتقيق عاجل ونزيه يف مجيع حاالت وفيات األمهات

وأشار املعهد الدويل للسالم وجلنة دراسة تنظيم السالم إىل أن نظام طالبان ينكر حق    -٣٩٤
وذكر أن خطف النساء واغتصاهبن ورمجهن      . املرأة يف احلصول على التعليم والصحة والعمل      

وأعـرب  . دهن، وغري ذلك من أشكال العقوبة الالإنسانية، قد أصبحت أموراً شـائعة           وجل
. املعهد عن لومه للجهات املسؤولة عن إعداد طالبان وتلقينها مفاهيمها وتزويدها بالـسالح            

وأشار إىل أن من يدعون إىل إجراء مفاوضات مع طالبان وعقد اتفاق معها جيب أن يكونوا                
ؤولية القمع الذي سيشن ضد نساء أفغانستان إذا سيطرت طالبـان           على استعداد لتحمل مس   

  .على احلكم

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
أعرب نائب وزير العدل يف أفغانستان، يف مالحظاته اخلتامية، عن شـكره جلميـع           -٣٩٥

وجب الدستور بالوفاء   وقال إن أفغانستان ملتزمة مب    . املشاركني ملا قدموه من تعليقات إضافية     
جبميع واجباهتا يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تنفيذ التوصيات اليت قبلتـها يف إطـار                 

وفيما يتعلق حبقوق املـرأة، أُعيـد التأكيـد علـى أن            . عملية االستعراض الدوري الشامل   
تطبق قانوناً  أفغانستان صّدقت على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأهنا             

حلماية املرأة من العنف، وفقاً لالتفاقية، بغية منح املرأة حصة مناسبة يف احلكومة ويف احليـاة                
  .االجتماعية األفغانية

وقال نائب وزير العدل إن االنتخابات الرئاسية اليت جرت مؤخراً يف أفغانستان متثل               -٣٩٦
وأُشري أيضاً إىل وجود فريق دويل ملراقبـة        . إجنازاً مهماً رغم املشاكل اليت تواجهها احلكومة      

االنتخابات وجلنة للشكاوى يف أفغانستان، وأن احلكومة تنتظر تعليقاهتما، وأهنما سـيتوليان            
  .التعامل مع أي ادعاءات يف هذا الصدد

وأشار املتحدث إىل أن الضحايا املدنيني يف أفغانستان مثار قلق للحكومة واجملتمـع               -٣٩٧
سواء، وأهنما توصال إىل اتفاق من أجل التقليل من الضحايا املدنيني إىل أقل حد الدويل على ال

غري أن مجاعات املعارضة دأبت على اختاذ املدنيني وقراهم مالذاً، وهي قضية ينبغـي              . ممكن
  .أيضاً النظر فيها

وأشار املتحدث أيضاً إىل الشواغل اليت أُثريت بشأن قانون األحـوال الشخـصية               -٣٩٨
فقد جرت مراجعة القانون بناًء     . ٢٠٠٩مايو  /عي يف دورة الفريق العامل املعقودة يف أيار       الشي

على أمر من رئيس أفغانستان، واسُتبعدت معظم األحكام املثرية للجدل اليت ال تتفـق مـع                
وقال إن الطريق مفتوح أمام املزيـد       . الدستور أو االلتزامات الدولية؛ مث أُعيد إصدار القانون       

وأكد أن  . عديالت، حيث تسبب حكم معني واحد من أحكام القانون يف إثارة القلق           من الت 
  .التزام أفغانستان باالتفاقيات الدولية راسخ
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ويف اخلتام، أعربت أفغانستان عن خالص تقديرها للمجلس ولرئيسه وجلميع الوفود،            -٣٩٩
عملية االستعراض الدوري وكذلك ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق ب

  . الشامل، ولدورها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف أفغانستان

  شيلي    
 وفقاً لكافة األحكام ذات     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨أُجري االستعراض املتعلق بشيلي يف        -٤٠٠

قـرة  ، واستناداً إىل التقرير الوطين املقدم من شيلي وفقاً للف٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس   
؛ والتجميع الـذي أعدتـه      (A/HRC/WG.6/5/CHL/1) ٥/١من املرفق بقرار اجمللس     ) أ(١٥

؛ (A/HRC/WG.6/5/CHL/2)) ب(١٥مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة          
  .(A/HRC/WG.6/5/CHL/3)) ج(١٥واملوجز الذي أعدته املفوضية وفقاً للفقرة 

، يف  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤ه السادسة عشرة، املعقودة يف      ونظر اجمللس يف جلست     -٤٠١
  ). انظر الفرع جيم أدناه(نتائج االستعراض املتعلق بشيلي واعتمدها 

وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق بشيلي تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض           -٤٠٢
االسـتنتاجات، ومـا    أو  /، وآراء شيلي بشأن التوصيات و     (A/HRC/12/10)الدوري الشامل   

قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا            
  .اليت مل تعاجل معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل

نتاجات أو االست /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

أعرب املمثل الدائم لشيلي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف عن تقـدير بلـده                 -٤٠٣
 دولة من مجيع املناطق، مما أتـاح لـشيلي          ٥١لألسئلة اليت طرحتها والتوصيات اليت قدمتها       

 قد اعتمدت بالفعل عدة تـدابري       وأشار إىل أن شيلي   . مزيداً من الكفاءة يف الوفاء بالتزاماهتا     
  .استجابة للشواغل اليت أُعرب عنها خالل االستعراض

 صك التصديق ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩وأشارت شيلي إىل أن احلكومة أودعت يف   -٤٠٤
كما وافق الكونغرس الشيلي مؤخراً على االتفاقية الدولية حلماية         . على نظام روما األساسي   
  . اء القسريمجيع األشخاص من االختف

كما جرى مؤخراً التوقيع على اتفاق املقر املتعلق بإنشاء مكتب إقليمـي ملفوضـية                -٤٠٥
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف أمريكا اجلنوبية، ومن املقرر أن توقع شيلي علـى               

خالل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          
  . األسبوع اجلاري

وقـد  . ووافق الكونغرس الشيلي مؤخراً على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان           -٤٠٦
نص أيضاً مشروع القانون املتعلق بذلك على عودة جلنة احلقيقة واملصاحلة واللجنة الوطنيـة              

  .املعنية باالعتقال السياسي والتعذيب إىل العمل، وذلك ملدة ستة أشهر
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زيز التنفيذ الفعال للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن           ولتع  -٤٠٧
 ٢٠٠٩أغسطس  /ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ُعقدت يف آب           

  .حلقة عمل من أجل حتديد أفضل البدائل فيما يتعلق بإنشاء آلية وطنية فّعالة ملنع التعذيب
من قانون اإلجراءات   ) أ(١٥٠ي الشروع يف إجراء قانوين لتعديل املادة        وأعلنت شيل   -٤٠٨

اجلنائية، بغية تعديل تعريف جرمية التعذيب مبا يتفق مع املـصطلحات الـواردة يف اتفاقيـة                
ومن املقرر أن يقدم مشروع قانون لتقييد اختصاص احملـاكم العـسكرية            . مناهضة التعذيب 

  .قاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسانوإلصالح قانون القضاء العسكري وف
وأكدت شيلي أن احلكومة تعد خطة وطنية حلقوق اإلنسان هتدف إىل تعميم عملية               -٤٠٩

  . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 ،٢٠٠٩سبتمرب  / حيز النفاذ يف أيلول    ١٦٩ودخلت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         -٤١٠

كما جيري يف الوقت احلايل استكمال إجراءات       . مهاوبدأت اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ أحكا    
تنظيم التشاور مع الشعوب األصلية فيما يتعلق بالقضايا ذات التأثري املباشر عليها، وتنظـيم              

  .مشاركتها فيها
وفيما يتعلق بالتوصيات اليت ال تزال قيد النظر، أكدت شيلي أنه، فيما يتعلق بالنظام                -٤١١

، ينص الدستور والقوانني املدنية صراحة على أن األسرة هـي اللبنـة             القانوين احمللي يف البلد   
ويقتضي هذا االعتراف محاية مجيع أنواع األسر املوجـودة يف شـيلي،            . األساسية للمجتمع 

  . سواًء األسر الوحيدة الوالد، أو املمتدة، أو املعاد تشكيلها، أو النواتية
. العام الوطين تتقيد بشدة مببدأ الشرعية     وترى شيلي أيضاً أن سياسة مكتب املدعي          -٤١٢

وأشارت كذلك إىل   . ومن مث، فإن التحقيقات اجلنائية الشاملة ختضع ملراقبة وإشراف القضاء         
أن الدستور حيمي حرية التعبري، وأن املراسلني ومنتجي األفالم يتمتعون بأعلى مستوى ممكن             

  . من احلرية يف ممارسة أعماهلم
الغرض من قانون مكافحة اإلرهاب هو معاقبة مـرتكيب األفعـال           وبّينت شيلي أن      -٤١٣

اإلجرامية اخلطرية اليت ختل بالنظام العام، وأنه ال يطبق بأي شكل من األشكال على فئـات                
وأشارت إىل أن احلكومات الدميقراطيـة ال تطبـق قـانون           . معينة من األفراد أو اجلماعات    

ففـي الفتـرة    . و مطالب السكان األصـليني    مكافحة اإلرهاب على املطالب االجتماعية أ     
 حالة فقط، كان العديد منها يتعلـق        ١٦، طُبق هذا القانون االستثنائي يف       ٢٠٠٩-١٩٩١

وأضافت شيلي أنه يف السنوات األربع املاضية       . مبتهمني ال ينتمون إىل أي فئة سكانية أصلية       
سلوك من الطبيعة املـذكور     طُبق القانون على أفراد من السكان األصليني يف حاالت تتعلق ب          

  .أعاله يف قضيتني اثنتني فقط
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  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  -٢  
أعربت اجلزائر عن تقديرها لشيلي لقبوهلا معظم التوصيات املقدمة أثنـاء عـرض               -٤١٤

لقضاء على التمييز ضد املرأة وما اختذته من تـدابري          وأشادت بالتزام شيلي با   . تقريرها الوطين 
ورحبت بقبول شيلي لتوصيتها    . لتذليل العقبات اليت حتول دون وصول املرأة إىل سوق العمل         

ورحبـت كـذلك    . بإدراج مبدأ األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة يف تشريعاهتا         
يم، وال سـيما املنـتمني منـهم إىل         باستعداد شيلي ضمان حصول مجيع األطفال على التعل       

اجملتمعات املهمشة، مثل األطفال الالجئني وأطفال األسر اليت تعيش يف املناطق الريفية أو حتت 
  . خط الفقر

وشكر املغرب شيلي لقبوهلا معظم التوصيات املقدمة خالل عملية االستعراض، مبـا              -٤١٥
ة الفورية لشيلي باختاذ قـرار إنـشاء        ورحب باالستجاب . فيها التوصيات املقدمة من املغرب    

وأعرب املغرب عن اقتناعه بأن شـيلي ستواصـل تعزيـز           . مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   
عمليات إصالح النظام التعليمي يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان، وذلك بإدمـاج حقـوق              

جابة اليت  وفيما يتعلق بسياسة اهلجرة يف شيلي، أكدت االست       . اإلنسان يف املقررات الدراسية   
أبدهتا شيلي التزامها حبقوق املهاجرين، وذلك بوضعهم يف صلب املداوالت اليت جرت حول             

والحظ املغرب بارتياح جهود شيلي يف مكافحة االجتار بالبـشر ويف           . قانون اهلجرة اجلديد  
  .تعزيز عدم التمييز

رحت والتوصيات  ورحبت كولومبيا مبا أولته شيلي من عناية واهتمام لألسئلة اليت طُ            -٤١٦
وهنأت كولومبيا شيلي على التزاماهتا الطوعية وعزمها علـى         . اليت قُدمت أثناء االستعراض   

وضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان، وعلى عقد مشاورات واسعة مع اجملتمع املدين يف سـبيل               
كما أعربت كولومبيا عن تقديرها للدعوة املفتوحة الـيت وجهتـها شـيلي إىل            . هذه الغاية 

وقد أظهرت االلتزامات الطوعية اليت تعهدت      . كلفني باإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس    امل
  . هبا شيلي والتوصيات اليت قبلتها التزامها الراسخ بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

وهنأت املكسيك شيلي على تصديقها مؤخراً على نظام روما األساسي، وعلى موافقة              -٤١٧
ورحبـت  . ة الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري         الكونغرس على االتفاقي  

املكسيك بإعالن شيلي نيتها على التصديق يف املستقبل على الربوتوكول االختيـاري للعهـد              
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبالتقدم احملرز جتاه إنشاء آلية وطنية            

وأعربت املكسيك عن تقديرها    . الختياري التفاقية مناهضة التعذيب   ملتابعة تنفيذ الربوتوكول ا   
للمعلومات اليت قُدمت بشأن التقدم احملرز يف وضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان، وبشأن تنفيذ              

ونوهت باجلهود اليت تبذهلا شيلي من أجـل محايـة          . ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
  .التدابري املتخذة حلماية حقوق اإلنسان جلميع سكاهناحقوق اإلنسان للشعوب األصلية، وب

وهنأت نيكاراغوا شيلي على ما أحرزته من تقدم يف تنفيذ التوصيات املقدمة خالل               -٤١٨
ورحبت باملبادرة اليت اُتخذت مؤخراً بإنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق           . عملية االستعراض 



A/HRC/12/L.10 

83 GE.09-17490 

وشجعت شيلي على   . اية حقوق اإلنسان  اإلنسان، سعياً إىل توطيد نظامها الذايت لتعزيز ومح       
  .مواصلة السعي إىل اعتماد وتنفيذ خمتلف املبادرات التشريعية املقدمة إىل الكونغرس

كما أشادت بإنشائها مؤسسة    . ورحبت هنغاريا بقرار شيلي قبول مجيع التوصيات        -٤١٩
وطنيـة  وطنية حلقوق اإلنسان، وأعربت عن سرورها ملالحظتها أن شيلي قد أطلقت خطة             

كما رحبت بالتصديق على نظام روما األساسي، واالتفاقية الدولية حلماية          . حلقوق اإلنسان 
وطلبـت  . ١٦٩مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           

هنغاريا معلومات حمدَّثة عن صياغة التعديل املقترح للقانون اجلنائي املتعلق مبكافحة االجتـار             
كما طلبت مزيداً من املعلومات عن التدابري اليت تعتزم شيلي اختاذها من أجل ضمان              . لبشربا

  .اإلعمال الكامل حلقوق الالجئني

  تعليقات عامة أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون  -٣  
اإليدز بقبـول   /رحبت الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية          -٤٢٠
 اليت وافقت مبوجبها على تنفيذ مبادرات ملنع التمييز القائم          ٢٩ و ٢٨ و ٢٧لي للتوصيات   شي

على امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية، ولتحرمي التمييز القائم على هذه األسس مبوجب القانون،             
وطلبت الشبكة مزيداً من املعلومات عن خطط شـيلي بـشأن           . ولألخذ مببادئ يوغياكارتا  

وأعربت عن أسفها لرفض شيلي توصيتني تتعلقان بتوفري خدمات اإلجهاض     . اهتاالوفاء بالتزام 
العالجي املأمون، وأشارت إىل أن هذا الرفض حيد من قدرة اجملتمع املـدين علـى إشـراك                 

وشجعت شيلي على إشراك اجملتمع املدين يف       . احلكومة يف تنفيذ التوصيتني على الوجه األمثل      
  . متابعة التوصيات

حبت منظمة العفو الدولية بتصديق شيلي على نظام روما األساسي ومبوافقـة            ور  - ٤٢١
ودعت شيلي إىل العمل على ضمان      . الكونغرس على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      

كما دعتها جمدداً إىل إلغاء قانون العفو الصادر يف         . استقالل املؤسسة يف سلطاهتا ووظائفها    
ة بدعم شيلي للتوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان للشعوب وبينما رحبت املنظم. ١٩٧٨عام 

األصلية، فقد كررت اإلعراب عن بواعث قلقها ألن قانون مكافحة اإلرهاب ميكـن أن              
وأعربت عن أسفها لعدم دعم شيلي      . خريةألُيطبَّق بطريقة متييزية يف ضوء حوادث العنف ا       

 مع التزامات شيلي حبقوق اإلنسان،      التوصيات الداعية إىل مواءمة قانون اإلجهاض مبا يتفق       
ودعتها كذلك إىل إعـادة     . وإىل مراجعة تشريعاهتا اليت جترِّم إهناء احلمل يف مجيع الظروف         

  . النظر يف هذه التوصيات
مؤسسة دانييل ميتران إىل أن جتـرمي مظـاهرات   : وأشارت مؤسسة فرنسا احلريات     -٤٢٢

 تنفيذ قـانون مكافحـة اإلرهـاب وإبعـاد          شعب املابوتشي ميثل تعسفاً، وهو ما جتلى يف       
وعلى الرغم  . الصحفيني الذين ينقلون معلومات عن الرتاع بني جمتمعات املابوتشي واحلكومة         

من سياسة إعادة األراضي إىل أصحاهبا، تتعرض األراضي للخطر من جراء مشاريع توليـد              
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شعب املابوتشي علـى    الطاقة الكهرمائية، واملناجم، واحلراجة؛ وهكذا، تقل فرص حصول ال        
ودعت املؤسسة اجمللس إىل ضمان كف شيلي عـن جتـرمي مطالـب            . املوارد، مبا فيها املياه   

  . اجملتمعات األصلية، وإىل ضمان توفري األوضاع املواتية للحوار
والحظت مجعية الشعوب املعرَّضة للخطر أن شيلي تعرِّف نفسها كبلد متحد، ومن              -٤٢٣

وخالفـاً لتوصـيات    . وصيات بعض الشعوب، مثل املابوتـشي     مث ال تعترف بوجود وخبص    
سلوفينيا بشأن تنفيذ برامج ثنائية اللغة مشتركة بني الثقافات، واصلت شيلي تعزيز الوحـدة              

ومل يناقَش قانون اإلصالح املؤسسي، املعروض      . الثقافية القائمة على الرؤية العرقية األوروبية     
كما تنكر شيلي حقوق الـشعب املابوتـشي يف         . صليةحالياً على الربملان، مع الشعوب األ     

ونادراً ما تتشاور احلكومة مع الشعوب األصلية حول األمور اليت هتمهـم،   . أراضي أسالفهم 
ويف منطقة أراوكو، مل ُيستكمل     . سواًء أكانت مشاريع إمنائية أم أمورا تتعلق بالبنية األساسية        

لصاحل إعالن األمم املتحـدة بـشأن       وصوتت شيلي   .  مشروعاً بسبب نقص التمويل    ٦٢٠
حقوق الشعوب األصلية، ولكنها جترم قادة الشعب املابوتشي الذين يدعون إىل احترام حرية             

  . تقرير املصري واالستقالل واحلكم الذايت
ورحب جتمع حقوق اإلنسان بالتوصيات اليت قُدمت إىل شيلي خالل االسـتعراض              -٤٢٤

ات اليت واجهتها شيلي يف تنفيذ التوصيات الواردة يف صـكوك           املتعلق هبا، مشرياً إىل الصعوب    
وقد رفضت السلطة القضائية والكونغرس إدراج املعـايري الدوليـة          . أخرى حلقوق اإلنسان  

ورغم موافقة السلطات على إنشاء هيئة متثل السلطات السياسية  . حلقوق اإلنسان يف أعماهلما   
ابعة التوصيات اليت أسفر عنها االستعراض، فإن       الثالث واملنظمات غري احلكومية من أجل مت      

ودعا التجمع احلكومة إىل عقد اجتماع بني       . هذا االقتراح مل يوضع موضع التنفيذ حىت اآلن       
  . السلطات العامة واملنظمات غري احلكومية من أجل إنشاء آلية املتابعة هذه

توصـيات الـيت تطالـب      وأكدت الرابطة الدولية ملناهضة التعذيب، فيما يتعلق بال         -٤٢٥
بالتحقيق يف حاالت االدعاء بالتعرض للتعذيب وحماكمة مرتكبيه، أن من الـشائع مدامهـة              

وتواصـل الـشرطة املعاملـة      . جمتمعات املابوتشي دون أي أمر قانوين وبتهديد من الشرطة        
 وأشارت. القاسية والالإنسانية واملهينة للمحتجزين، كما تواصل قمع االحتجاجات السلمية        

الرابطة إىل أن الشرطة قد قتلت خالل األعوام الستة املاضية، ستة من املابوتشيني دون إدانـة      
اجلناة املعروفني، مسلطةً الضوء على توصية اجلمهورية التشيكية بضرورة تثقيف وتـدريب            

وبينما الحظت الرابطة توصية . رجال األمن، مبن فيهم قوات الدرك، يف جمال حقوق اإلنسان 
. ر بتنفيذ برامج للتخفيف من الفقر، فقد أكدت أن املشاريع اإلمنائية تفتقر إىل التمويل             اجلزائ

ـ ١٤٠ ٠٠٠ومن بني ماليني اهلكتارات اليت صودرت من املابوتشيني، مل ُيرد إال       . ارـ هكت
  . وال تعترف احلكومة باهلوية املابوتشية وال بتنظيمها االجتماعي وال بسلطاهتا

 القانونية من أجل حتقيق التنمية الذاتية للشعوب األصلية يف األنديز           وأشارت اللجنة   -٤٢٦
 اليت تطالب شيلي باختاذ مزيد من اخلطوات ملكافحة االجتار بالبـشر، مـع              ٣٦إىل التوصية   
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، ظلت تاكنا وأريكا حتت سلطة      ١٨٨٣وبيَّنت أنه مبوجب معاهدة عام      . مراعاة بلدان املنشأ  
وبدالً من ذلك، أصبحت تاكنـا  .  عام، وهو ما مل ُيجر مطلقاً      احلكومة ريثما ُيجرى استفتاء   

ويقيم آالف من سـكان     . ١٩٢٩جزءاً من بريو، وأصبحت أريكا جزءاً من شيلي يف عام           
بريو، الذين هم ضحايا االجتار ألغراض العمل، يف شيلي بطريقة غري شـرعية، ويتعرضـون               

 الدولة من أجل دراسة أسباب ذلك،       وطلبت اللجنة مساندة  . للعنف وال يتمتعون بأي محاية    
وتـبني  . نظراً ألن سجن أكها حيتجز فيه العديد من مواطين بريو الذين اعُتقلوا عند احلدود             

  . اإلحصائيات أيضاً زيادة يف مستوى االجتار بالبشر ألغراض جنسية يف املناطق احلدودية
لعديـد مـن    وأكدت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف أن تصديق شيلي علـى ا             -٤٢٧

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وحتقيقها يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنـسان الـيت             
وقالت إن  . ارُتكبت يف املاضي ومتابعتها هلا، يدل على عزمها تعزيز حقوق اإلنسان يف البلد            

التصدي ألوجه القصور املتصلة حبقوق اإلنسان، املذكورة يف التقرير، مثل حقوق الـشعوب        
صلية، وال سيما يف جمال متلك األراضي، وعدم وجود مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان               األ

وتلوح يف األفق   . تستند إىل مبادئ باريس، من شأنه أن يعزز وضع حقوق اإلنسان يف شيلي            
بوادر حتسن حقيقية يف أوضاع الشعوب األصلية وأوضاع ضحايا العنـف واالنتـهاكات             

  .اإلنسان على املستوى املؤسسي يف البلداملاضية، ويف جمال تعزيز حقوق 
وأشاد اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية بدعم شيلي إلعالن األمم املتحـدة بـشأن               -٤٢٨

. حقوق الشعوب األصلية، الذي اعترف، يف مجلة أمور، باحلقوق الناشئة عـن املعاهـدات             
ت التارخيية اليت ُوقِّعت مع     وأشار إىل تقارير قدمها ممثلو الشعب املابوتشي مفادها أن املعاهدا         

إسبانيا وشيلي هي منشأ الرتاع، حيث تؤدي إىل االحتجاز والسجن، حىت عنـدما تقـدَّم               
 من التقرير، حيث  ٤٧ويف معرض إشارة اجمللس إىل الفقرة       . املطالبات بطريقة ختلو من العنف    

ارات إثنية أو دينية أو     تؤكد شيلي أن قوانينها املعنية مبكافحة اإلرهاب ال ميكن تطبيقها العتب          
سياسية، أشار اجمللس إىل تقارير عن وجود أفراد من الشعوب األصلية يف السجن منذ عهـد                

 اليت تدعو شيلي إىل حل مـشاكل        ٧٠ و ٦٩ و ٦٨الرئيس بينوشيه، وساند اجمللس الفقرات      
وق، ـذه احلق ـالشعوب األصلية وضمان أال يؤدي قانون مكافحة اإلرهاب إىل تقويض ه          

ودعا شيلي إىل مراجعـة     .  سيما ما يتعلق منها مبطالباهتم املقدمة بطريقة ختلو من العنف          وال
  .طريقة معاملتها للشعوب األصلية

وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل التوصيات املقدمة بشأن احلاجـة إىل مراجعـة               -٤٢٩
ة مـع املعـايري   التشريع املتعلق بالقضاء العسكري، الذي ينطوي على جوانب تعارض خطري        

ودعت شيلي إىل النظر يف سن قانون جديد للقضاء العسكري يلغي والية احملـاكم              . الدولية
وينبغي لإلصالحات أن تضمن استيفاء احملاكم العسكرية لـشرطي         . العسكرية على املدنيني  

يـة   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدن      ١٤االستقالل والرتاهة املنصوص عليهما يف املادة       
كما تشترط الوالية القضائية العسكرية أن يكون القضاة من املسؤولني املوجودين        . والسياسية
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وأعربت . يف اخلدمة، وأن يكونوا خاضعني للهيكل اهلرمي الوظيفي وملتزمني بواجب الطاعة          
اللجنة عن قلقها إزاء وجود اختصاص شخصي ألفراد القوات املسلحة، حيث ترتبط هـذه              

وحثت اجمللس على إدراج . يعة العسكرية للجاين أو للضحية، وليس باجلرمية نفسها امليزة بالطب 
  .هذه التوصيات وعلى اإلشراف على تنفيذها جنباً إىل جنب مع التوصيات املقبولة

 من التقرير، مشرية    ٥٣وعلَّقت اهليئة الدولية لضرائب الضمري والسالم على الفقرة           -٤٣٠
بالثناء إعفاء أقارب ضحايا االنتهاكات السابقة حلقوق اإلنـسان         إىل أنه إذا كان من اجلدير       

وأشـارت إىل أن    . من اخلدمة العسكرية، فإن ال صلة لذلك مبسألة االستنكاف الـضمريي          
شيلي متكنت من توفري متطلبات اخلدمة العسكرية هبا عن طريق املتطوعني، ولكـن جيـري               

ويسمح القانون للسلطات لعـسكرية     تسجيل مجيع الشباب يف سجالت اخلدمة العسكرية،        
وأشارت إىل أن رفض األوامر غري      . بتجنيدهم إجبارياً دون أي اعتراف باملستنكفني ضمريياً      

القانونية هو أيضاً أمٌر واجب التنفيذ، وليس استنكافاً ضمريياً، ولكن ينبغي اإلشادة بأي تغيري      
  .وامر غري القانونيةحيدث إزاء منح احلماية للعسكريني الذين حياولون رفض األ

وأعرب احتاد املرأة وتنظيم األسرة عن أسفه لقرار شيلي رفض التوصيات الواردة يف               -٤٣١
وأشار إىل أن عدم تنفيذ هذه التوصيات وعدم ضمان حـصول           ). أ(٣٧و) ب(٢٤الفقرتني  

السيدات والفتيات على خدمة اإلجهاض العالجي املأمون ينتهكان التزامات شيلي الدوليـة            
، حث االحتاد شيلي على مجلة أمور، منـها         ٢٧وفيما يتعلق بتنفيذ التوصية     . حبقوق اإلنسان 

توفري احلماية ملغايري اهلوية اجلنسية واملخنثني واملشتغالت باجلنس؛ وتنفيذ بـرامج لتوعيـة             
موظفي الدولة يف جمال اهلوية اجلنسية؛ ووضع سياسات لتوظيف مغايري اهلويـة اجلنـسية؛              

وية اجلنسية بناء على بروتوكول لرعاية مغايري اهلوية اجلنسية ال ينتهك حقـوقهم          وحتديد اهل 
  .أو كرامتهم

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
فيما يتعلق بقضية الصحة اإلجنابية، بّينت شيلي أهنا حققت منذ ستينيات القرن املاضي               -٤٣٢

لألم والطفل، بإنشائها شبكة لتقدمي الرعاية الصحية جمانا،        تقدماً كبرياً يف جمال الرعاية الصحية       
وذلك اعتماداً على الرعاية األولية املقدمة من األطباء وسائر املهنيني الصحيني يف مجيع أحنـاء               

وهلذا السبب، ُتعد شيلي ضمن بلدان قليلة ستحقق على األرجح األهـداف اإلمنائيـة              . البلد
وتقدم شيلي الرعاية التوليدية يف املستشفيات،      . وفيات األمهات لأللفية املتعلقة بتخفيض معدل     

  .مبا يف ذلك رعاية املضاعفات النامجة عن اإلجهاض، أياً كان السبب
، وأهنـا   ١٩٦٧وأشارت شيلي إىل أن برناجمها املتعلق بتنظيم األسرة ُينفَّذ منذ عام              -٤٣٣

ل الطارئة متاحة مبوجب تعليمـات      وأكدت أن موانع احلم   . تقدم موانع احلمل جماناً للنساء    
صرحية من وزارة الصحة، وأهنا ُتسلَّم جماناً من خالل معظـم املكاتـب الـصحية البلديـة           

وقد قدمت احلكومة مؤخراً مشروع قانون جيعل هذه الترتيبـات          . واملنظمات غري احلكومية  
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ط موافقة الزوج، إذا كما حتصل النساء جماناً على خدمات التعقيم دون اشترا. الوزارية إلزامية
  .وأكدت أن التعقيم القسري حمرَّم قانوناً. توفرت الشروط املقبولة عاملياً

وأُشري إىل أن التسبب باإلجهاض حمرَّم مبوجب القانون، غري أن فكـرة العـودة إىل       -٤٣٤
وقـد أصـدرت وزارة     . استخدام اإلجهاض العالجي جزء من املناقشات االنتخابية احلالية       

ضاً تعليمات للدوائر الصحية مفادها أنه، رغم عدم قانونية اإلجهـاض، ال ينبغـي   الصحة أي 
استخالص أي اعتراف من النساء الاليت يطلنب الرعاية الطبية بسبب اإلجهاض، وال سيما إذا              

  .كان هذا االعتراف مطلوباً كشرط مسبق لتقدمي املساعدة الطبية
شيلي أن احلكومة تسعى إىل تعزيز مشاركتهم       وفيما يتعلق بالشعوب األصلية، بيَّنت        -٤٣٥

وقد حتققت على مر السنني طائفة من األهداف، مثل موافقة جملس الشيوخ            . يف اختاذ القرار  
على اقتراح باالعتراف الدستوري هبذه الشعوب؛ وسن قانون يتعلق باحليز البحري للشعوب            

  . التعليماألصلية، وإدماج معايري لقبول مفهوم التعددية الثقافية يف
 هكتار إىل اجملتمعات األصلية منـذ       ٦٥٠ ٠٠٠وأوضحت شيلي أنه متـت إعادة        -٤٣٦
كما زادت احلكومة املنح املقدمة لطالب الشعوب األصلية وحسَّنت الـربامج           . ١٩٩٤عام  

وقامت احلكومة أيضاً ببنـاء دور حـضانة      . الصحية املتعددة الثقافات املقدمة هلذه الشعوب     
ات ووضعت برامج للبنية األساسية الريفية للمجتمعات األصلية بغرض حتـسني         متعددة الثقاف 

  .كما ُتمنح الشعوب األصلية إعانات سكنية. الطرق
دة، وال سـيما    ـ ورغم التقدم احملرز يف هذه اجملاالت، شهدت شيلي نزاعات متزاي          -٤٣٧

شط املابوتشي جيم   وأعربت احلكومة عن أسفها لوفاة النا     . فيما يتعلق بالطلب على األراضي    
وأشـارت  . ، وهو احلادث الذي أدانه رئيس الدولة      ٢٠٠٩أغسطس  /مندوزا كوليو يف آب   

  . شيلي إىل حماكمة ضابط شرطة يف هذا الصدد
 وأشارت شيلي إىل أن احلكومة عينت مؤخرا وزيرا كمنـسق لقـضايا الـشعوب               -٤٣٨

ؤسـسة الوطنيـة للنـهوض      األصلية، وأهنا ستقدم مشروعا إىل الكونغرس إلعادة هيكلة امل        
وسوف ُتعتمد معايري تكميلية لتنظيم عملية تسليم األراضي، ولـضمان          . بالسكان األصليني 

وجيري حاليا إنشاء جملس معين بالـشعوب األصـلية    . عدم حدوث انتهاكات أو مضاربات    
  .كهيئة مستقلة متثل خمتلف الفئات

 تشاد    

 وفقاً جلميع األحكـام ذات  ٢٠٠٩مايو /ار أي٥أُجري االستعراض املتعلق بتشاد يف        -٤٣٩
إىل التقرير الوطين الذي قدمته تشاد وفقاً للفقرة        استناداً  ، و ٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس      

؛ والتجميع الـذي أعدتـه      (A/HRC/WG.6/5/TCD/1)،  ٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥
وجز الذي أعدته املفوضـية     ؛ وامل (A/HRC/WG.6/5/TCD/2)) ب(١٥املفوضية وفقاً للفقرة    

  .(A/HRC/WG.6/5/ TCD /3)) ج(١٥وفقاً للفقرة 
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 يف  ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤اجمللس يف جلسته السابعة عشرة املعقودة يف        نظر  و  -٤٤٠
  ). انظر الفرع جيم أدناه(نتائج االستعراض املتعلق بتشاد واعتمدها 

فريق العامـل املعـين باالسـتعراض       وتتضمن نتائج االستعراض املتعلق بتشاد تقرير ال        -٤٤١
أو /، واآلراء اليت أعربت عنها تشاد فيما يتعلّق بالتوصـيات و          (A/HRC/12/5)الدوري الشامل   

االستنتاجات، وما قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود علـى             
  . وار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العاملاملسائل أو القضايا اليت مل ُتعاجل معاجلة كافية أثناء احل

أو االستنتاجات  /ع االستعراض بشأن التوصيات و    واآلراء اليت أعربت عنها الدولة موض       -١  
  لنتائجوبشأن التزاماهتا الطوعية وا

الوزير املكلف حبقوق اإلنـسان وتعزيـز احلريـات،         وهو  شكر رئيس وفد تشاد،       -٤٤٢
ويف هـذا   . نواياها ودعمها إلتاحة تقرير الفريق العامل لتشاد      اجملموعة األفريقية على حسن     

الصدد، أعرب وفد تشاد عن استغرابه وشعوره باإلحباط إزاء الصعوبات الـيت صـادفته يف          
اجملموعة وشكرت تشاد كذلك أعضاء     . ما أبداه من تعاون يف هذا الصدد      ترمجة التقرير رغم    

  .على ما أجنزته من عملمانة الثالثية وهي فرنسا وسلوفينيا وزامبيا واأل
وركزت تشاد على تعاوهنا مع هيئات املعاهدات تعاونا كامال وشفافا إذ قدمت هلا   - ٤٤٣

وأتاح وفد تشاد معلومات عن االستعدادات اجلارية لتنظـيم منتـدى         . ستة تقارير مؤخرا  
مبشاركة ، ٢٠٠٩نوفمرب /بشأن حقوق اإلنسان يف تشاد، سيعقد يف جامينا يف تشرين الثاين

  .املفوضة السامية
 توصيات أثناء االستعراض الدوري الشامل لتشاد يف        ١١٠صيغت ما يربو على     قد  و  -٤٤٤
 توصية إلنعام النظر    ١٤ردها على    توصية؛ وأّجلت    ٨٦وقبلت تشاد فوراً    . ٢٠٠٩مايو  /أيار

 وشددت تشاد على أنه من غـري      . فيها وإجراء مشاورات بشأهنا مع مجيع أصحاب املصلحة       
املناسب اعتبار بقية التوصيات مرفوضة؛ حيث إن بعضها يعترب جمرد تكرار كونه يـشري إىل               

اهليئات واملؤسسات  عكف  أخرى بقضايا ت  توصيات  قضايا غطتها تدابري تشريعية، فيما تتعلّق       
  . على النظر فيهاالوطنية املعنية

ل الرد عليها، هنـاك     اليت قدمت توصيات أجّ   وأشارت تشاد إىل أنه من بني البلدان          -٤٤٥
هولندا اليت صاغت توصيات بشأن نوع اجلنس، وإسبانيا واملكسيك بشأن عقوبة اإلعـدام،             

سبل وسويسرا بشأن الفئات الضعيفة، وكوت ديفوار بشأن السالم، والدامنرك بشأن حتسني            
. وصول اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل مراكز االحتجاز، وال سيما مركز كوروتـورو            

قدمت كندا والنرويج واململكة املتحدة توصيات تتعلق باإلفالت من العقاب وبالتحقيق يف            و
مسألة اجلنود  بشأن  اجلرائم املرتكبة ضد النساء واألطفال ومقاضاة املسؤولني عنها، وكذلك          

وقدمت اجلمهورية التشيكية توصية تتعلق بتدريب حراس السجون، وقدمت مصر          . األطفال
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بيق قانون العقوبات وتطابقه مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وقـدمت           توصية تتعلق بتط  
  .اليابان توصية تتعلق بشؤون الالجئني واملشردين

وأفادت تشاد أن ردودها على مجيع األسئلة املطروحة ترد يف وثيقة ُعممت علـى                -٤٤٦
 متابعـة مجيـع     وأضافت أنه جيري القيام حالياً بعمل حقيقي يف تشاد للتأكد مـن           . اجمللس

  .٢٠٠٩التوصيات بطريقة عملية، وأنه يتوقع أن تربز أوىل النتائج حبلول هناية عام 
حيث تلقت مالحظات إجيابيـة     وأعربت تشاد عن ارتياحها للحوار التفاعلي البناء،          -٤٤٧
كمـا  . النهج الذي تتبعه يف تناول االستعراض الدوري الشامل وما يتصل به من أعمال            عن  

د عن امتناهنا جلميع أشكال املعونة املقدمة اليت ستساعد على تنفيذ االلتزامات اليت           أعربت تشا 
  .قطعتها على نفسها يف إطار االستعراض

وأبرز وجود تشاد مدى التزام حكومتها ورئيسها ورئيس وزرائها مبـا يقـوم بـه            -٤٤٨
بلد تعرضه للعدوان من  ومع مراعاة احلالة اخلاصة جدا اليت يشهدها البلد، مبا يف ذلك . اجمللس

إحـراز تقـدم    ضمان  ل، ستسعى تشاد لبذل كل ما يف وسعها         األهليةجماور وحالة احلرب    
ووجهت تشاد انتبـاه اجمللـس إىل       . حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد     حقيقي على صعيد    

أغـسطس  / آب ١٣مبادرات منها تنظيم املنتدى الوطين بشأن حقوق اإلنسان وتنفيذ اتفاق           
 عضواً من ١٥يم انتخابات تشريعية، تشرف عليها جلنة انتخابية وطنية مستقلة تتألف من لتنظ

وُيعترب تنظيم انتخابات نزيهة وحـرة  .  من املعارضة ورئيس ُيعّين بتوافق اآلراء ١٥األغلبية، و 
  . يف تشادةتطوراً رئيسياً للدميقراطي

 حلقوق اإلنسان، إىل الـسلم،      ودعت تشاد، يف إطار كفاحها من أجل القيم العاملية          -٤٤٩
رب، وناشدت اجملتمع   احلألنه يتعذر كفالة حقوق اإلنسان ومحايتها بصورة كاملة يف سياق           
  .الدويل لدعم جهودها يف جماالت السلم وحقوق اإلنسان والدميقراطية

  اضاآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعر  -٢  
ورحبت بعزم تشاد، . هّنأت اجلزائر تشاد على التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    -٤٥٠

متشياً مع توصية اجلزائر، على مواصلة جهودها لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان، 
استكمال عملية اإلصالح اجلارية يف اجملـاالت التـشريعية والقـضائية           عن طريق   وال سيما   

وشددت اجلزائر على أن اجلهود اليت تبذهلا تشاد إلعمال احلق يف التعلـيم   . رة اإلقليمية واإلدا
جلميع مواطنيها، رغم مواردها احملدودة، هي جهود جديرة بالثناء، وجـددت نـداءها إىل              

وأضافت أن رغبـة تـشاد   . اجملتمع الدويل لتقدمي املساعدة اليت حتتاجها تشاد يف هذا الصدد        
زيز واحترام حقوق اإلنسان، رغم التحديات اليت تواجههـا يف جمـايل التنميـة              الثابتة يف تع  

  .واالستقرار، تّربر دعم اجملتمع الدويل هلذا البلد
 إطار الفريق العامل يعكـس       توصية قُّدمت يف   ٨٦وأشارت قطر إىل أن قبول تشاد         -٤٥١

وبالرغم مـن املـوارد احملـدودة       . التزامها بالتعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       
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والظروف السياسية الصعبة، متكّنت احلكومة من حتقيق تقدم ملحوظ يف بناء دولة حديثـة،              
  . وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخباصة احلق يف التعليم

 توصية يف الـدورة  ٨٦حتاد الروسي النهج البّناء الذي اعتمدته تشاد بقبول      والحظ اال   -٤٥٢
ورحب بعزم وزارة حقوق اإلنسان وتعزيز احلريات تنظـيم منتـدى           . اخلامسة للفريق العامل  
وأعرب عن استغرابه لعدم ترمجة األمانة تقرير الفريق العامل إىل اللغات           . بشأن حقوق اإلنسان  
  . وطلب إتاحة ترمجة الوثيقة لدورة اجمللس القادمة. ة مبا فيها الروسيةالرمسية لألمم املتحد

وأشار املغرب إىل الطريقة املوضوعية اليت وصفت هبا احلكومة حالة حقوق اإلنسان              -٤٥٣
وهّنأ تشاد بعدد التوصـيات الـيت       .  على السواء  التقدم احملرز والتحديات املواجهة   يف جمايل   

برنامج وطين للتثقيف حبقـوق     نشاء   قبول توصية املغرب بشأن إ     وشكر احلكومة على  . قبلتها
  .اإلنسان والتدريب عليها، ودعا اجملتمع الدويل إىل إتاحة املساعدة التقنية يف هذا الصدد

وحثت الواليات املتحدة األمريكية احلكومة على مواصلة وتكثيف جهودها لتسريح            -٤٥٤
وشددت على أن التجنيد من خميمـات       . امهماألطفال اجلنود ووضع حد لتجنيدهم واستخد     

 ورحبت حبملة التوعية اليت نظمتها احلكومة مـؤخراً         ،الالجئني ال يزال ميثل مصدر قلق بالغ      
رعايـة  لوضعهم حتت   وأشارت مع االرتياح إىل نقل بعض األطفال اجلنود         . لتطبيق القانون 

 القضاة من العمل دون تدخل ودعت الواليات املتحدة احلكومة إىل متكني. منظمة اليونيسيف 
 كـانون   ٢٨عند النظر يف القضايا اليت تتعلق باالنتهاكات اليت ارُتكبـت يف الفتـرة مـن                

.  عمر حممد صـاحل    ن، وخباصة االنتهاكات املتعلقة باب    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨يناير إىل   /الثاين
 . وشجعت احلكومة كذلك على مراجعة قانون الصحافة وكفالة احترام حريتها

انفتاحها على آليات اجمللس رغم األوضاع الصعبة السائدة يف         بوهّنأت جيبويت تشاد      -٤٥٥
وأعربت عن األمل يف أن يساعد اجملتمع الدويل تشاد على تنفيذ توصيات االستعراض             . البلد

  . الدوري الشامل
ألزمة وأشارت بوركينا فاسو إىل حالة حقوق اإلنسان يف تشاد اليت ال تزال متأثرة با             -٤٥٦

فقد أدت الرتاعات املسلحة املتفرقة داخل البلد وعلى حـدوده          . السائدة منذ سنوات عديدة   
ومحلت احلالة تشاد على إعطاء األولوية إىل تعزيـز الـسالم     . إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان   

ورحبت بوركينا فاسو باجلهود    . والوفاق الوطين، اللذين ُيعاق بدوهنما التمتع حبقوق اإلنسان       
ليت تبذهلا احلكومة لالمتثال اللتزاماهتا الدولية حلقوق اإلنسان والحظت أن تنفيـذ بعـض              ا

  .التوصيات سيتطلب دعم اجملتمع الدويل
وذكَرت السنغال أهنا أعربت أثناء دورة الفريق العامل عن دعمها للمبادرات الـيت               -٤٥٧

التوصيات املتعلقة مبكافحـة    وأثنت على قبول تشاد     . اختذهتا تشاد يف جمايل التعليم والصحة     
وشددت السنغال على التزام تشاد بتحسني حالـة        . الفقر وتعزيز محاية حقوق املرأة والطفل     

  . حقوق اإلنسان، ونّوهت بضرورة إتاحة املساعدة التقنية هلا يف هذا الصدد
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ون وشجعت الكامريون تشاد على اجلهود اليت تبذهلا إلقامة دولة عمادها سيادة القان             -٤٥٨
وأعربت الكامريون عـن    . واحترام القيم العاملية واألفريقية، بالرغم من الظروف غري املواتية        

من تيسري حتقيق هـدف احتـرام       سيمكّن  نفيذ التوصيات اليت قبلت هبا تشاد       اقتناعها بأن ت  
وأضافت أن بوسع تشاد أن تعتمد على دعم الكامريون ودعت إىل تقـدمي             . الكرامة البشرية 

  .تعددة األشكال إىل البلدمساعدة م
أمهية وأشارت مجهورية الكونغو الدميقراطية مع االرتياح إىل عزم تشاد على التوعية ب             -٤٥٩

ورحبت بالتزام تشاد بإنشاء هياكل دائمة، بدعم من منظمة اليونيسيف، ملقاومة           . تعليم املرأة 
تعزيز مجيع حقـوق    وشجعت تشاد على وضع رغبتها يف       . استغالل األطفال العاملني كرعاة   

اإلنسان موضع التطبيق، وهنأهتا باجلهود اليت تبذهلا إلتاحة التعليم العايل للجميع واللتزامهـا             
  .بتحسني حالة وضع الطالب االجتماعي تدرجيياً

تـشاد   يف أن تتلقى     هاورحبت غانا بقبول تشاد معظم التوصيات وأعربت عن أمل          -٤٦٠
أعربت غانا عن القلق بشأن إعداد      كما  .  لتعزيز جهودها  املساعدة الالزمة من اجملتمع الدويل    

وبينما يبحث اجمللس عن حل للمشكلة على املـدى         . وترمجة تقرير الفريق العامل عن تشاد     
عليه أن جيد حالً على املدى الطويل ملسألة املوارد املخصصة لعملية االستعراض            فإن  القصري،  

 مبدأ معاملة مجيع الدول     صصة، مما يهدد بتقويض   اختاذ تدابري خم  الدوري الشامل بغية تفادي     
  . بصورة متساوية

. هودها لتنفيذ توصيات االسـتعراض الـدوري الـشامل        جبوهّنأت الكونغو تشاد      -٤٦١
وأضافت أن هذه اجلهود حتظى باالعتراف والدعم ألن تشاد تعاين من هجمـات مـستمرة              

.  لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان      مساعيهامما أدى إىل تقويض     تنفذها حركات املتمردين،    
  .إىل املساعدة التقنية واملالية من اجملتمع الدويلقالت إن تشاد حباجة و

وأعربت جنوب أفريقيا عن القلق إزاء نشر تقرير تشاد متأخراً، وال سيما بالنسبة إىل   -٤٦٢
يـا إىل   وأشارت جنوب أفريق  . وفد تشاد الذي كان حيتاج إىل استعراض التقرير قبل اعتماده         

العدد الكبري من التوصيات اليت تتمتع بتأييد تشاد، وكررت دعوهتا إىل اجملتمع الدويل ملساعدة 
وشجعت تشاد على أن تواصـل بـذل        . تشاد بإتاحة املساعدة التقنية وبرامج بناء القدرات      

انوهنا جهودها الرامية إىل إعادة السلم واألمن، وتعزيز تنفيذ التشريعات الداخلية، بغية جعل ق            
الداخلي يتسق على حنو أكرب مع التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وكفالة احلماية الكاملـة               

  .للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصفة خاصة

  أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخروناليت عامة التعليقات ال  -٣  
ء التعذيب تشاد بقبوهلا التوصيات املتعلقة     هّنأ االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغا        -٤٦٣

وذكّر االحتاد بانتشار ممارسـة     .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ١بتعريف التعذيب وفقاً للمادة     
التعذيب يف مراكز الشرطة والدرك الوطين والسجون املوازية املزعومة اليت تديرها السلطات            



 A/HRC/12/L.10 

GE.09-17490 92 

وشـجع  . اجلرمية يف قانوهنا اجلنـائي    التقليدية، وشجع تشاد على إدماج عقوبات ضد هذه         
ورحـب  . تشاد كذلك على معاجلة اكتظاظ السجون وضمان ظروف الئقة للرتالء         االحتاد  

بقبول التوصية املتعلقة بتمكني اللجنة الدولية للصليب األمحر من الوصول إىل مجيع مرافـق              
اء استمرار عمليـات    إزاالحتاد  وال يزال القلق يساور     . االحتجاز، مبا فيها مركز كوروتورو    

  . اإلعدام خارج القضاء على أيدي وحدة مكلفة حبماية البيئة
وأشارت املنظمة الدولية املشتركة بني األديان مع االرتياح إىل اإلصـالحات الـيت               -٤٦٤

أدخلتها تشاد بغية حتسني إطارها التشريعي واملؤسسي، وال سيما القوانني املتعلقة باحلريات            
لعدالة، وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، وحاالت الزواج املبكر والعنـف          األساسية ونظام ا  

احلكومة على هتيئة بيئة صحية، متكّن من حماكمة األشخاص الذين          املنظمة  وشجعت  . املرتيل
ارتكبوا جرائم أثناء فترة احلكم االستبدادي حلسني حربي، وكذلك اجلرائم اليت ارتكبت أثناء 

  . ٢٠٠٨فرباير /أحداث شباط
ودعت منظمة العفو الدولية تشاد إىل تنفيذ توصيات اللجنة الوطنيـة للتحقيـق يف                -٤٦٥

 وتقدمي املشتبه يف ارتكاهبم انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان إىل          ٢٠٠٨أحداث جنامينا لعام    
حتقيق شامل وحمايد يف دور     إجراء  العدالة؛ ووضع حد لإلخالء القسري للسكان يف جنامينا و        

ضحايا االختفاء القـسري    حاالت   واجليش يف عمليات اإلخالء هذه؛ والتحقيق يف         الشرطة
واإلفصاح عن مكان وجودهم؛ ووضع حد ملمارسة احلبس السري ونشر أمساء ومواقع مجيع             
مرافق االحتجاز؛ واالمتناع عن مضايقة املدافعني عن حقوق اإلنسان والـصحفيني وإلغـاء             

 ضمن فتيات؛ وحتسني تدابري محاية النساء وال    ٢٠٠٨رباير  ف/ شباط ٢٠ املؤرخ   ٥أحكام األمر   
مببـادرة  املنظمة  ورحبت  . جمموعات املشردين داخلياً وخميمات الالجئني الواقعة شرق تشاد       

اللجنـة  دور  احلكومة إىل تنظيم منتدى بشأن حقوق اإلنسان وجبهودها الرامية إىل تعزيـز             
  .الوطنية حلقوق اإلنسان ووزارة حقوق اإلنسان

مات اليت قدمتها يف إطار  اوهّنأ االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان تشاد على االلتز          -٤٦٦
االستعراض الدوري الشامل، بيد أنه أعرب عن أسفه لعدم وجود أي التزام حمدد بشأن محايـة                
املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني، ودعا تشاد إىل مراعاة واقع العنف اجلنسي ضد املرأة              
وتنفيذ الربوتوكول االختياري امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق           

ورحب االحتاد بالتزام تشاد بوضع حد لعمليات االحتجاز التعسفي، وأوضاع احلـبس            . املرأة
الرديئة، واللجوء إىل التعذيب يف السجون ويف مراكز الشرطة وأماكن االحتجاز غري املشروعة،             

وأعرب االحتاد عن أمله يف أن تدرج تشاد يف قانوهنا اجلنائي تعريـف             . والتزامها مبعاقبة املذنبني  
التعذيب الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب، وشجع تشاد على إلقاء الضوء على اختفـاء ابـن     

  .٢٠٠٨عمر حممد صاحل وعلى تنفيذ توصيات جلنة التحقيق يف أحداث عام 
حقوق اإلنسان بدعم احلكومة التوصيات اليت تتناول جتنيـد         رصد  منظمة   تورّحب  -٤٦٧

األطفال اجلنود، وحث تشاد على إبالغ اجمللس بالتدابري املتخذة لكفالة تسريح مجيع األطفال             
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 عن  ت املنظمة وأعرب. اجلنود وإعادة إدماجهم بصورة فورية وكاملة، ومنع أي جتنيد مستقبال         
روضة على وصول منظمة اليونيسيف إىل املديرية العامة لدوائر          إزاء استمرار القيود املف    اقلقه

ت فتيا تشاد على اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية النساء وال         توحث. أمن مؤسسات الدولة  
من العنف اجلنسي، وعلى تقدمي تقرير إىل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وتوجيه دعوة               

  . ت يف إطار اإلجراءات اخلاصةدائمة إىل مجيع املكلفني بواليا
وأثنت رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية على قرار تشاد بنقل خميم              -٤٦٨

كما أثنت على التقدم احملرز يف تسريح       . أوري كاسوين لالجئني بعيداً عن احلدود السودانية      
م الدميقراطيـة ال تـزال      تقلص، وأن القي  توأضافت أن حرية التعبري ال تزال       . األطفال اجلنود 

    تضمحل، وأن احملاباة ال تزال منتشرة على مستويات السلطة كافة، وأن اِحلراك االجتمـاعي              
 أن وذكرت الرابطـة . يتعرضون للتوقيفال يزال حمدوداً جداً، وأن زعماء املعارضة كثرياً ما      

. لفتـرة غـري حمـددة      ميكِّن الرئيس من تقلد منصبه       ٢٠٠٥تعديالً دستورياً اعتمد يف عام      
االنضمام إىل الربوتوكول   : وأعربت عن دعمها لعدة توصيات من تقرير الفريق العامل، وهي         

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص          
ص املعـين   من االختفاء القسري، وحتقيق هدف احلد من الفقر وتوجيه دعوة إىل املقرر اخلا            

  . حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أم تعسفاً

  ع االستعراضواملالحظات اخلتامية للدولة موض  -٤  
أعرب وفد تشاد عن االرتياح العميق العتراف الدول األعضاء واملـراقبني باحلالـة              -٤٦٩

سني حالة حقوق اإلنسان    العسرية اليت تواجهها تشاد حالياً وباجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتح         
  . يف البلد
وفيما يتعلق بتدخالت بعض املنظمات غـري احلكوميـة، أشـارت تـشاد إىل أن                 -٤٧٠

فوزارة حقوق اإلنسان وتعزيـز احلريـات      . قدميةاملعلومات اليت قدمتها هذه املنظمات تبدو       
ـ              وال يتعـرض  . خاصمسؤولة عن محاية حرية التعبري وعن التداول احلر لألفكار والتنقل احلر لألش
وذكّرت تـشاد أن    . حالياً أي صحفي أو مدافع عن حقوق اإلنسان للسجن أو لالضطهاد          

الوزير املكلف حبقوق اإلنسان وتعزيز احلريات أدىل بتصريح إىل وسائط اإلعالم مباشرة بعد             
ه ُيسجن في يف بلد    حلقوق اإلنسان    اً ذكر فيه أنه ال ميكن أن يكون وزير        ٢٠٠٥تعيينه يف عام    

كوميـة أمسـاء    احلنظمات غري   لدى امل وإذا كان   . الصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان    
لتمكني املدافعني عن حقوق اإلنسان     تقدمها لوفد تشاد، فإن إجراءات فورية سُتتخذ        حمددة  

  . والصحفيني واجملتمع املدين عامة من العمل دون تدخل
 جلنة حتقيق دولية شـكلتها احلكومـة        وفيما يتعلق بقضية حاالت االختفاء، قدمت       -٤٧١

مث أنشأت احلكومة جلنة فرعية تقنية تتألف من قضاة وضباط          . ٢٠٠٨فرباير  /تقريراً يف شباط  
من الشرطة ومفتشني لكفالة إيالء االعتبار الواجب الستنتاجات اللجنة ولتوضيح الطريقة اليت  
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قـد أتاحـت   من العقـاب و فاحلكومة ال تسمح بأمناط اإلفالت    . وقعت هبا هذه األحداث   
وال تزال جلسات احملاكمة    . للجهاز القضائي املوارد الالزمة كافة إلجراء احملاكمات الواجبة       

  .جارية وسيقام العدل يف هناية املطاف
وفيما يتعلق باختفاء ابن عمر حممد صاحل، فقد عاجلت احلكومة هذه القضية جبدية،               -٤٧٢

بيد أنه جيـدر    . ال التحقيقات يف هذه القضية جارية     شأهنا شأن قضايا عديدة أخرى، وال تز      
قـوات  سيطرة  ، حتت   ٢٠٠٨فرباير  /التذكري بأن معظم أحياء العاصمة كانت تقع، يف شباط        

  . املتمردين، وكانت السلطات الشرعية تتعرض خلطر اإلبادة، ناهيك عن املواطنني العاديني
حلكومة ال تدخر جهداً، مبا يف ذلك       د، ذكَرت تشاد أن ا    ووفيما يتعلق باألطفال اجلن     -٤٧٣

ـ  . اء عليها ـذه الظاهرة والقض  ـالتدابري التشريعية، ملنع ه   عن طريق     مـع   اًـوأبرمت اتفاق
منظمة اليونيسيف يتناول هذه املسألة واختذت مجيع التدابري املمكنة لتفادي جتنيـد اجلـيش              

  . الوطين األطفال

  فييت نام    
 وفقاً جلميع األحكـام     ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨ييت نام يف    املتعلق بف  أُجري االستعراض   -٤٧٤

 إىل التقرير الوطين املقدم من فييت نام وفقاً         اً، واستناد ٥/١الواردة يف قرار اجمللس     ذات الصلة   
؛ والتجميـع الـذي     )A/HRC/WG.6/5/VNM/1 (٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥للفقرة  

؛ واملوجز الـذي أعدتـه      )A/HRC/WG.6/5/VNM/2) (ب(١٥أعدته املفوضية وفقاً للفقرة     
  ).A/HRC/WG.6/5/VNM/3) (ج(١٥املفوضية وفقاً للفقرة 

، يف  ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٢٤ونظر اجمللس، يف جلسته الثامنة عشرة املعقودة يف           -٤٧٥
  ). انظر الفرع جيم أدناه(املتعلق بفييت نام واعتمدها  نتائج االستعراض

ملتعلق بفييت نام تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض        ا نتائج االستعراض تتضمن  و  -٤٧٦
آلراء اليت أعربت عنها فييت نام فيما يتعلق بالتوصيات         وا،  )A/HRC/12/11(الدوري الشامل   

وما قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامـات طوعيـة             أو االستنتاجات،   /و
 تعاجل معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف       وردود على املسائل أو القضايا اليت مل      

  ).A/HRC/12/11/Add.1(الفريق العامل 

أو االستنتاجات  /ع االستعراض بشأن التوصيات و    واآلراء اليت أعربت عنها الدولة موض       -١  
  والنتائجبشأن التزاماهتا الطوعية و

يت نام، يف بيانه االستهاليل إن وفد  النائب األول لوزير خارجية في،قال فام بينه مينه  -٤٧٧
بلدان بشأن محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف فييت نام أثناء الفييت نام أجرى حواراً مثمراً مع    

ثناءها على إعـداد االسـتعراض      للوفود  وشكر  . مايو/دورة الفريق العامل املعقودة يف أيار     
 اعترافهـا رير وطابعه الـشامل، و    الدوري الشامل لفييت نام بطريقة جدية، وعلى نوعية التق        
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وأكّد جمددا أن هذه اإلجنازات هي نتيجة العمليـة       . بإجنازات فييت نام يف بناء البلد وتطويره      
. اإلصالحية اليت تقوم هبا فييت نام وسياستها املتسقة الحترام ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان            

على فهم التحـديات الـيت      الوقت نفسه، ساعد االستعراض الدوري الشامل فييت نام          ويف
وتعتـرب  . نيـن التحس ـتواجهها بصورة أمشل وعلى حتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد م          

الـسلطات  فييت نام كذلك هذا االستعراض مبثابة عملية لتبادل التجارب ومتهيد السبيل حنو         
  . تحسني محاية وتعزيز حقوق اإلنسانل

ت نام عـن موافقتـه علـى أكثريـة اآلراء     ، أعرب وفد فيي٢٠٠٩مايو  /ويف أيار   -٤٧٨
ويف أعقاب دورة الفريق العامل، قُـدِّم تقريـر شـامل إىل            . والتوصيات اليت قدمتها الدول   

جلسات إعالمية بشأن ونظمت . احلكومة يتضمن تدابري متابعة مقترحة لتنفيذ هذه التوصيات    
ك الـسلك الدبلوماسـي     نتائج الدولة لصاحل املنظمات الشعبية واملؤسسات احلكومية وكذل       

  . واملنظمات غري احلكومية
ويف األشهر األربعة املاضية، تبادلت فييت نام جتارهبا اإلمنائية مع العديد من البلدان،               -٤٧٩

وصّدقت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وسحبت حتفظاهتا على الربوتوكـولني            
 بنداً ٢٠١٠برنامج عمل اجلمعية الوطنية لعام االختياريني التفاقية حقوق الطفل وأدرجت يف 

كما ستـستجيب   . ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    ـيتعلق بالنظر يف التصديق على اتفاقي     
. فييت نام للتوصيات املتعلقة باالنضمام إىل اتفاقية العمل اجلربي ملنظمـة العمـل الدوليـة              

بيد أن فييت نام مل تر مـن        . املنظمةوستنظر يف االنضمام إىل االتفاقيات املعنية األخرى هلذه         
وهي ملتزمة بقوة مبواصلة تنفيذ مجيع التوصيات       . ١٦٩الضروري االنضمام إىل االتفاقية رقم      

  .  كامالًاليت قبلتها تنفيذاً
ن حريـة   إأوهلا،  . وقدم النائب األول للوزير معلومات إضافية عن عدد من القضايا           -٤٨٠

ويف الوقت نفسه، فإن . قوانني فييت نام وفقاً للمعايري الدوليةالصحافة وحرية التعبري تكفلهما 
عناية إىل  تويل  فييت نام   إن  وثانياً،  . الصحافيني يتعرضون للمساءلة عن أعماهلم أمام القانون      

أهنا تقوم أساسـاً علـى   ترى تطوير مؤسسات حقوق اإلنسان، مبا فيها اللجنة الوطنية، اليت       
 نظام متنوع من املؤسسات حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان         ولفييت نام . خصوصيات كل بلد  

وثالثاً، إن فييت نام مستعدة للتعاون مـع املكلفـني بواليـات يف إطـار               . بفعالية وكفاءة 
هي وجهت دعوات مؤخراً إىل مخسة من هؤالء املكلفني بواليات، وقد و. اإلجراءات اخلاصة

، وتنظـر   تهنسان والفقر املدقع توقيت زيار    تناقش مع اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإل       
عدد اجلرائم  إن  ورابعاً،  . بصورة إجيابية لتوقيت زيارة اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات        

بيد أن الظروف مل تسمح لفييت نام       .  جرمية ٢١إىل  قد ُخفض   عقوبة اإلعدام   تطبق فيها   اليت  
فإن فييت نام تنظر بإجيابيـة يف       وأخرياً،  . ختياريبإلغاء عقوبة اإلعدام أو بوقف تطبيقها اال      

يف إىل اتفاقية مناهضة التعذيب، وغريها من اتفاقات منظمـة العمـل الدوليـة، و             االنضمام  
وتدرس فييت نام إمكانية االنضمام إىل . لتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا

  .ه من املعاهدات الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وغري
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وأكدت فييت نام جمدداً الطابع العاملي واخلاص حلقوق اإلنـسان كمـا ُيعـرَّف يف                 -٤٨١
، وكـّررت   ١٩٩٣معاهدات حقوق اإلنسان األساسية ويف إعالن وبرنامج عمل فيينا لعـام            

  .حلوارتأكيد وجوب تناول حقوق اإلنسان على حنو نزيه وحمايد وبناء وغري انتقائي عن طريق ا

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء واملراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  -٢  
سلَّمت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بنجاح فييت نام يف تنفيذ سياسة التجديـد               -٤٨٢

(Doi Mol) وحتقيق تطّور اقتصادي واجتماعي وثقايف شامل إىل جانب إجنازاهتا يف جمال حقوق ،
ع شـعبها يف صـلب التنميـة     ـة فييت نام اليت تـض     ـكما سلَّمت باتساق سياس   . اإلنسان

االقتصادية واالجتماعية ورحبت بالتزام فييت نام باحلد من الفقر، وباستراتيجية النمو للفتـرة             
، واستراتيجية اإلصالح القضائي، واستراتيجية تطوير منظور النظام القـضائي          ٢٠١٠-٢٠٠٥

  . ٢٠٢٠-٢٠١١تراتيجية الوطنية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني للفترة  واالس٢٠٢٠لعام 
وذكرت بروين دار السالم أن النهج اإلجيايب الذي اعتمدته فييت نام جتاه التوصيات               -٤٨٣

وأيدت مساعي فييت نام الرامية إىل تعزيز الدميقراطية، . يوضح التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان
جتماعيني، ورحبت بالتدابري اليت اختـذهتا لتحـسني إعمـال احلقـوق     واملساواة واألمن اال 

ذوي االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما حقوق النساء واألطفال واألقليات اإلثنية و          
عن تقديرها لدور فييت نام يف إنشاء اللجنة احلكومية الدولية املعنية           وأعربت بروين   . اإلعاقة

  .لرابطة أمم جنوب شرق آسياحبقوق اإلنسان التابعة 
فمنـذ  . اتـم التوصي ـا معظ ـار بالتزام فييت نام اإلجيايب وقبوهل     ـورحبت ميامن   -٤٨٤
. مع الدستور لضمان اتساقها    قانون وحكم    ١٣ ٠٠٠، سّنت احلكومة ونقحت     ١٩٨٦عام  

يد مـن  وسّجلت فييت نام تقدماً هائالً يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية وحقّقت العد   
إمياهنـا  وأعربت ميامنار عن    .  أو جتاوزهتا  ٢٠١٥عام  اليت وضعتها ل  األهداف اإلمنائية لأللفية    
  .بتعزيز متتع مواطنيها الكامل حبقوق اإلنسانبالتزام فييت نام املستمر 

وأعربت الصني عن تقديرها للردود املفصلة على التوصيات، وهو ما يربز األمهيـة               -٤٨٥
وما انفكت فييت نـام تـسعى لتعزيـز         . نام لالستعراض الدوري الشامل   اليت توليها فييت    

الدميقراطية وسيادة القانون، وتنهض باملساواة االجتماعية، وحتّسن املستويات املادية واحلقوق          
وتلتزم فييت نام بتنفيـذ التوصـيات، وتنظـر يف          . الثقافية، وحتقّق إجنازات يف بناء الدولة     

الدولية ذات الصلة، وحتسني إطارها القانوين حلماية حقوق اإلنسان، االنضمام إىل االتفاقيات  
وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية، ومحاية حقوق النساء واألطفال واألقليات اإلثنيـة،           

  .التقدم يف بناء الدولة ومحاية حقوق اإلنساندوام ومتنت الصني لفييت نام . واحلد من الفقر
 تقديرها لعزم فييت نام الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية          وأعربت اجلزائر عن    -٤٨٦

. والنظر يف االنضمام إىل صكوك دولية أخرى حلقوق اإلنسان، مثل اتفاقية مناهضة التعـذيب             
فقد مكنتها جتربتها الناجحة يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من احلد بصورة             
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بادل فييت نام هذه التجربة مع البلدان النامية املهتمة، مما سيسهم يف تعزيز             وستت. هامة من الفقر  
وقد متكنت فييت نام من إبراز القيمة املضافة لالستعراض الدوري          . التعاون بني بلدان اجلنوب   

  .الشامل وكيف ميكنها املسامهة يف تنفيذ األهداف اليت يقوم عليها إنشاء اجمللس
زام فييت نام بالنظر يف االنضمام إىل عدد من املعاهدات الدوليـة         ورحبت تايلند بالت    -٤٨٧

. حلقوق اإلنسان واستعدادها للتعاون مع نظام املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة           
والحظت أن فييت نام    . يادة حتسني اإلطار القانوين الوطين    باخلطط الرامية إىل ز   كما رحبت   

وتوسـيع نطاقهمـا لـصاحل      عليها  قوق اإلنسان والتدريب    قبلت مبواصلة إتاحة التثقيف حب    
وأعربت تايلند عن تقديرها ملسامهات فييت نام يف إنشاء اللجنـة  . السلطات احلكومية املعنية 

احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وهي تتطلع إىل              
تايلند عن ثقتها يف أن تترجم فييت نام التوصيات         وأعربت  . العمل عن كثب يف هذا املسعى     

  .إىل أعمال، مما سيؤدي إىل إحداث أثر حقيقي على أرض الواقع
وأعربت كمبوديا بصفتها بلداً ينتمي إىل رابطة أمم جنوب شرق آسيا عن ارتياحها               -٤٨٨

عن تقـديرها   وأعربت  . للتقدم واإلجنازات اهلامة اليت أحرزهتا فييت نام يف السنوات األخرية         
وأخذت . يف األشهر األربعة املاضية   فييت نام   بصفة خاصة ملختلف أنشطة املتابعة اليت أجنزهتا        

ستواجهها عن طريق    باستمرار التزام فييت نام بالتصدي ملعاجلة التحديات اليت          اًكمبوديا علم 
اطنيهـا،  تنفيذ الربامج واخلطط ذات الصلة الرامية إىل تعزيز ومحايـة حقـوق مو            املضي يف   

  .وخباصة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها حقوق األقليات
تعاون فييـت نـام مـع آليـة         أن  إىل  )  البوليفارية -مجهورية  (وأشارت فرتويال     -٤٨٩

وأعربت فرتويال عـن تقـديرها   . االستعراض الدوري الشامل يثبت التزامها حبقوق اإلنسان   
تعزيز حقوق اإلنسان، وعرض اخلطط اإلمنائية من أجل حتقيـق الرقـي            جنازات يف جمال    إلل

وأشارت فرتويال كذلك إىل اجلهود الـيت       . سكانالمستوى معيشة   التحسن يف   االجتماعي و 
ـ     تبذهلا احلكومة إلتاحة الرعاية      رب االسـتعمارية اجلديـدة     لذوي اإلعاقات النامجة عن احل

يت نام باالمتثال للهدف اإلمنائي لأللفية الذي يتعلق        وأعربت عن ارتياحها اللتزام في    . األخرية
  .باحلد من الفقر

قبلت أكثرية التوصيات الـيت قُـدمت أثنـاء         قد  وأشارت كوبا إىل أن فييت نام         -٤٩٠
فنجاح البلد، القائم على النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي اختاره          . االستعراض

أو احلقـوق   يف إعمال احلقوق املدنيـة والـسياسة        ء  هو جناح هائل سوا   شعبه بكل حرية،    
ومتكنت فييت نام من إثبات جناحها بعد كفاحهـا ضـد           . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
وأعربت كوبا عن تقديرها لبلد يلتـزم التزامـاً واضـحا           . االستعمار واالجتياح العسكري  

إرادة فييـت نـام     قالـت إن    و. عباالحترام الكامل حلقوق اإلنسان كافة والتمتع هبا للجمي       
  .السياسية جديرة بالثناء
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التدابري اليت اختذهتا فييت نام من أجل تنفيذ العديـد  ما يشجعها يف   ماليزيا  جدت  وو  -٤٩١
ورحبت مبختلف اآلليات القائمة لضمان محاية احلريات واحلقوق األساسـية          . من التوصيات 

وشجع ماليزيا التزام فييـت نـام       .  الفقر ، والنمو االقتصادي واحلد من    فرص العمل وتعزيز  
بالتعجيل بإدخال إصالحات على القوانني وبرنامج اإلدارة العامة، وأعربت عن األمل يف أن             

  .تظل فييت نام ملتزمة بتنفيذ توصيات ونتائج االستعراض الدوري الشامل تنفيذاً كامالً
 اجمللس وباالستعراض الدوري    وبّين اليمن أن مشاركة فييت نام أثبتت التزامها بعمل          -٤٩٢
هنجـاً  يثبت أهنا تنفـذ     التقرير الذي قدمته فييت نام إىل الفريق العامل         قالت إن   و. الشامل

نام العديد مـن     وأعرب اليمن عن ارتياحه لقبول فييت     . استراتيجياً يف جمال حقوق اإلنسان    
ت ـان اليت انـضم   ذلك خطوة إىل األمام حنو تنفيذ صكوك حقوق اإلنس        معترباً   ،التوصيات

  .إليها فييت نام
وأعرب االحتاد الروسي عن تقديره للجهود اليت تبذهلا فييت نام إلعمال احلقـوق               -٤٩٣

جتماعي وحتقيق منـو اقتـصادي سـريع        الستقرار ا الواحلريات األساسية، واحلفاظ على ا    
لتنفيـذ  كانت فييت نام قد أعربت من قبل عن اسـتعدادها           و. واالرتقاء مبستويات املعيشة  

التوصـيات  كانت  ، و ٢٠٠٩مايو  /يف دورة الفريق العامل املعقودة يف أيار      أكثرية التوصيات   
وحبلول الـدورة   .  اليت حظيت بتأييد فييت نام      توصية ٩٣اليت قدمها االحتاد الروسي من بني       

القادمة من االستعراض، ستكون فييت نام قد بذلت جهودا كبرية لتحقيق أهدافها، مبا فيهـا   
ومتىن االحتاد الروسي لفييـت نـام   . رتقاء بظروف املعيشة وحتسني نوعية الصحة والتعليم    اال

ات اليت تعهدت هبا يف     يف جمال محاية حقوق اإلنسان والنجاح يف تنفيذ االلتزام        تقدماً مطرداً   
  . االستعراض الدوري الشاملإطار

  آلخرونأصحاب املصلحة املعنيون اأدىل هبا التعليقات العامة اليت   -٣  
أعربت هيئة فييت نام للسلم والتنمية عن تقديرها لتعزيز احلكومة مشاركة املنظمات          -٤٩٤

ستفيد شعب فييت نام من حتـسن       وجود العديد من التحديات ي    فبالرغم من   . غري احلكومية 
ذوي اإلعاقـة   ظروف املعيشة عامة، واحلد من الفقر، ومتكني املـرأة ورعايـة األطفـال و             

هّيأت عملية بناء دولة قائمة على القـانون        قد  و. ثنية، ومن النمو الديين النشط    واألقليات اإل 
وخيدم النظام االجتماعي الـسياسي     . ظروفاً أفضل ملشاركة السكان يف حياة البلد السياسية       

  . مصاحل السكان الفُضلى ويتناسبان مع األوضاع السائدةاهليكل اإلعالمي و
 عن أسفها لرفض توصيات هامة، مبا فيهـا إلغـاء أو            وأعربت منظمة العفو الدولية     -٤٩٥

 اليت ال تتسق مع القانون الدويل؛       ١٩٩٩قانون العقوبات لعام    يف  تعديل قوانني األمن الوطين     
وإزالة القيود األخرى املفروضة على االنشقاق واملعارضة السياسية، وحرية التعـبري وحريـة    

ملنظمة عن قلقها إزاء احتجاز العديد مـن        وأعربت ا . التجمع؛ وإطالق سراح سجناء الرأي    
سجناء الرأي وعن أسفها لعدم دعم فييت نام توصيات تتعلق باعتماد وقف اختياري لتنفيذ              
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وحثت فييت نام على إعادة النظر يف هذه التوصيات بغية اختاذ تدابري إللغاء             . أحكام اإلعدام 
  .عقوبة اإلعدام

 نام احلكومة على متكـني املنظمـات غـري      وشكرت رابطة تنظيم األسرة يف فييت       -٤٩٦
احلكومية من املسامهة يف عملية االستعراض الدوري الشامل وأثنت على اجلهود اليت تبذهلا يف              
جماالت التعليم والرعاية الصحية وحقوق الطفل واملساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز            

أعربت الرابطة عن تقديرها لإلجنـازات      و. اإليدز/ضّد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     
اليت حقّقتها فييت نام يف جماالت حتسني ظروف املعيشة، واحلد من الفقر، والنهوض بالعدالة              

ورغم أن النتائج   . والتقدم االجتماعيني، وأشارت إىل سن قوانني تتعلق باملساواة بني اجلنسني         
ت يف إتاحـة وصـول أفـضل إىل         ال يزال على فييت نام تعزيز إدخال التحسينا       فمشجعة،  

خدمات رعاية صحية جيدة، مبا فيها الصحة اإلجنابية لسكان األقليات اإلثنيـة وللـشباب              
  .ومكافحتهمايدز إلا/فريوس نقص املناعة البشريةاية من قتعزيز برامج الوواملراهقني، وزيادة 

حرية التعـبري وحريـة     وأشار االحتاد الدويل للقلم إىل أن السلطات الفييتنامية أدجمت            -٤٩٧
الصحافة واإلعالم ضمن أولوياهتا، بيد أن عدداً كبرياً من الكتـاب والـصحفيني واملنـشقني               

وحث االحتاد فييت نام، بصفة     . اقهمقُيحتجزون بسبب التعبري عن آرائهم أو اإلعالن عن انش        
حتاد الـدويل   وأخرياً، ضم اال  . خاصة، على إلغاء الرقابة على املنشورات قبل إصدارها وبعدها        

للقلم صوته إىل توصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان جلعل تشريعات فييت نام متـسقة مـع                
وطلب االحتاد إىل سـلطات     .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٩املادة  

ون عن آراء معارضة ومراقبـة      ـاص الذين ُيعرب  ـن األشخ ـ وضع حد لنمط سج    فييت نام 
  .قامتهمأماكن إ
حقوق اإلنسان إىل رفض فييـت نـام توصـيات تتعلـق            ت منظمة رصد    وأشار  -٤٩٨

باالحتجاز التعسفي وإساءة املعاملة، والقيود املفروضة على حرية التعبري بصورة سلمية وحرية  
وأشـارت إىل رفـض     . التجمع واملعتقد، واللجوء إىل عقوبة اإلعدام وعدم حظر التعذيب        

زالة مراقبة شبكة اإلنترنت، واإلسراع بتسجيل املنظمات الدينية حمليـاً،          التوصيات املتعلقة بإ  
وإلغاء أو تعديل قوانني األمن الوطين املستخدمة لتجرمي االنشقاق، وإطالق سراح سـجناء             

. ومن الناحية اإلجيابية، قلّصت فييت نام عدد اجلرائم اليت ُترتل فيها عقوبة اإلعـدام             . الرأي
حكمت علـى   شطني دميقراطيني و  ا ألقت فييت نام القبض على سبعة ن       ويف اآلونة األخرية،  

شطني ا، بالسجن، وينتظر مثانية نMontagnard Christians" مسيحيي اجلبال" من ٣٠أكثر من 
  .دميقراطيني حماكمتهم

وأعرب االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان عن قلقه إزاء رفض فييت نام عـدداً                -٤٩٩
ومنذ إجراء االستعراض، ألقت السلطات القبض تعسفاً على صحفيني         . اسيةمن التوصيات األس  

وقد دعت بلدان عديدة    . وأصحاب مدّونات إلكترونية وحمامني عن حقوق اإلنسان ومعارضني       
. فييت نام إىل إبداء الشفافية بشأن السجون واملعتقالت، وعدد احملتجزين وأسباب احتجـازهم  
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وقد رفضت فييت نام لألسف التوصية املتعلقة       . لديانات املستقلة وينبغي لفييت نام أن تعترف با     
  .بتوجيه دعوة إىل خمتلف املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

 وأثنت الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني بأوروبا ومركز العامل الثالـث علـى           -٥٠٠
فقر، واحلـق يف التعلـيم، واحلـق يف    فييت نام ملا حققته من إجنازات يف جماالت احلد من ال   

ففييت نام بلـد نـامٍ      . الصحة واحلق يف الغذاء، واملساواة بني اجلنسني وتعزيز حقوق املرأة         
العديد بوسائل من بينها مساعدة      عاما وجتاوز حقبة ما بعد احلرب        ٣٠تعّرض حلرب دامت    

زال ماليـني األشـخاص   ال يديوكسني، حيث /من ضحايا القنابل واأللغام والعامل الربتقايل 
ورغـم التقـدم    . أي جهة مسؤوليتها عنها حىت اليوم     تتحمل  يعانون آثاره املأساوية اليت مل      

الكبري احملرز، يتضمن النظام القانوين يف فييت نام بعض أوجه عدم االتساق والتناقض، بعـد               
  .اعتماد القوانني اخلاصة بالسوق احلرة

لشعب الفييتنامي عاىن من اهليمنـة االسـتعمارية        والحظ جملس السلم العاملي أن ا       -٥٠١
وأضاف أنه ال يزال يوجد املاليني من الضحايا الذين يعـانون مـن             . والتدخالت األجنبية 

ولألسف فإن املذنبني واجملتمع الدويل مل يتناولوا هـذه         . األمراض النامجة عن العامل الربتقايل    
ع حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية األساسية      ويكفل الدستور مجي  . املسألة على النحو املناسب   

ويبث التلفزيون بثّـا مباشـرا   . ويشمل أحكاماً بشأهنا، مبا فيها احلق يف حرية املعتقد والدين   
وكثرياً ما تتناول وسـائط اإلعـالم       . مجيع اجللسات املخصصة لألسئلة واألجوبة يف الربملان      

ناميني على مواصلة تطبيق القيم العامليـة  وشجع اجمللس الفييت. أخطاء السلطات بالنقد صراحة 
  . بطريقتهم وعلى عدم فرض صيغ تتضمن العديد من القيود

ويف بيان مشترك مع احتاد احلقوقيني العرب، أعربت منظمة الشمال واجلنوب يف القرن               -٥٠٢
لى احلادي والعشرين عن قلقها إزاء القيود اليت تفرضها احلكومة على حرية التعبري، وشجعتها ع             

مواصلة العمل عن كثب مع الصحفيني ومنظمات وسائط اإلعالم لكفالة اإلعراب عـن آراء              
وأعربت املنظمة عن أملها يف أن تنظر فييت نام يف االنـضمام إىل             . متنوعة يف وسائط اإلعالم   

ويقع علـى اجملتمـع     . الوقف االختياري الصادر عن اجلمعية العامة بشأن تنفيذ عقوبة اإلعدام         
  .واجب قانوين بدعم جهود فييت نام باملوارد والتعاون على حنو مناسبالدويل 

  ع االستعراضواملالحظات اخلتامية للدولة موض  -٤  
شكر النائب األول للوزير، يف مالحظاته اخلتامية، الدول وبعض املنظمـات غـري               -٥٠٣

ن التحديات اليت   ليت تنم عن نوايا حسنة بشأ     ااحلكومية على مالحظاهتا املوضوعية وتعليقاهتا      
  .وأكد أن احلكومة تعطي األولوية للتصدي هلذه التحديات. تواجه فييت نام

وشدد على أن تطور الصحافة وشبكة اإلنترنت يف فييت نام ميثل دليالً واضحاً على                -٥٠٤
كمـا  . أن حرية الصحافة وحرية التعبري وحرية االتصال بشبكة اإلنترنت حممية محاية كاملة           

عامل األقليات اإلثنيـة   وُت. الدين باحلماية، مما أدى إىل منو األديان جبميع جوانبها        حتظى حرية   
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أمهيـة  ذه السياسات هلو. معاملة خاصة بغية مساعدهتا على احلفاظ على ثقافتها ومنط عيشها         
  .يف بناء الوحدة بني مجيع الديانات والقوميات يف فييت نامفائقة 
اهلدف النهائي، الذي ميثل كذلك مظهرا من مظـاهر         وأكد نائب الوزير جمدداً أن        -٥٠٥

شعب مزدهر وبناء بلد قوي     إجياد  اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان يف فييت نام، هو           
فتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان مها هدف عملية اإلصـالح         . وجمتمع عادل ودميقراطي ومتقدم   

يز اإلطار القانوين من أجل حتـسني محايـة وتعزيـز           وقد استمرت فييت نام يف تعز     . وقوهتا الدافعة 
حقوق اإلنسان؛ وأصبحت حقوق الفرد املدنية والسياسة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بصورة           

لكل بلد خـصوصياته الـسياسية       وتعتقد فييت نام، يف إطار هذه القضية املشتركة، أن        . أفضل
ويف كل حالة من هذه احلاالت، تتحمـل        .  واإلثنية والتارخيية واالجتماعية والثقافية والدينية   

وبناًء علـى   . الدولة املسؤولية األساسية للقيام مبا يلزم القيام به خدمة ملصاحل البلد والشعب           
ذلك، يتعني على كل دولة اختاذ التدابري الالزمة للحفـاظ علـى االسـتقرار االجتمـاعي                

كل من  ُيعاقَب وفقاً للقانون    دد، ينبغي أن    ويف هذا الص  . الالزمني من أجل التنمية   والسياسي  
  . ينتهك القانون ويهدد هذه املصلحة األساسية من مصاحل البلداًنشاطيرتكب 
وتعتقد فييت نام أن آلية االستعراض الدوري الشامل ستـستمر يف دعـم مبـادئ        -٥٠٦

ـ            ق يف تعزيـز    التعاون واحلوار على أساس املساواة واحترام السيادة الوطنية بغية اإلسهام حب
وسُتطور فييت نام، من جهتها، خطة عمـل        . ومحاية حقوق اإلنسان يف كل بلد من البلدان       

لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل بصورة فعالة وهي مستعدة للمناقـشة وتبـادل         
التجارب مع مجيع البلدان واملنظمات الدولية بغية حتسني إعمال حقوق اإلنسان يف فييت نام              

  . لعاملويف ا
وأخرياً، شكر الوفد البلدان على دعمها ومساعدهتا فييت نام يف اجلهود اليت تبـذهلا                -٥٠٧

الثالثية واألمانة على ما قدمته     موعة  حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وشكر الفريق العامل واجمل       
  .من مساعدة تقنية نشطة

  أوروغواي    
 وفقاً جلميع األحكام    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١أُجري االستعراض املتعلق بأوروغواي يف        -٥٠٨

 إىل التقرير الوطين املقدم من أوروغـواي        اً، واستناد ٥/١الواردة يف قرار اجمللس     ذات الصلة   
؛ والتجميع الذي   (A/HRC/WG.6/5/URY/1) ٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥وفقاً للفقرة   

 واملوجز الـذي أعدتـه      ؛(A/HRC/WG.6/5/URY/2)) ب(١٥أعدته املفوضية وفقاً للفقرة     
  . (A/HRC/WG.6/5/URY/3)) ج(١٥املفوضية وفقاً للفقرة 

، يف  ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٢٤ونظر اجمللس، يف جلسته الثامنة عشرة املعقودة يف           -٥٠٩
  ).انظر الفرع جيم أدناه(نتائج االستعراض املتعلق بأوروغواي واعتمدها 
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ن تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض       ويتضمن االستعراض املتعلق بأوروغواي م      -٥١٠
أو /، واآلراء اليت أعربت عنها أوروغواي بشأن التوصـيات و         (A/HRC/12/12)الدوري الشامل   

االستنتاجات، وما قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود علـى             
  . الفريق العامليف احلوار التفاعلي الذي جرى األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل معاجلة كافية يف

أو االستنتاجات  /ع االستعراض بشأن التوصيات و    واآلراء اليت أعربت عنها الدولة موض       -١  
  الطوعية والنتائجبشأن التزاماهتا و

، أدىل مدير حقـوق     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤يف اجللسة الثامنة عشرة املعقودة يف         -٥١١
 وفدا  ٤٦، شكر فيه مجيع الوفود البالغ عددها         ببيان استهاليل  يم والثقافة اإلنسان ووزير التعل  

 توصية تلقتها أثنـاء     ٨٦وذكر أن أوروغواي نظرت يف      . اليت قدمت مالحظات وتوصيات   
  .احلوار التفاعلي، وحيدوها شعور باالفتخار لقبوهلا كافة

يات، واإلفـادة  وأعرب عن رغبة أوروغواي يف تقدمي توضيحات بشأن بعض التوص   -٥١٢
منها، وإتاحة معلومات عن اإلجـراءات املزمـع        بدأهتا فعالً استجابةً للعديد     ال  ـبشأن أعم 

  .اختاذها مستقبالً
ففيما يتعلق بالتوصية األوىل اليت تطلب إىل أوروغواي النظر يف التصديق على اتفاقية               -٥١٣

 بالفعل صك قبـول هـذه       مناهضة التمييز يف التعليم ملنظمة اليونسكو، أودعت أوروغواي       
 ٣، وبالتايل فقد بدأ نفاذهـا بالنـسبة إىل أوروغـواي يف             ٢٠٠٤مايو  / أيار ٣االتفاقية يف   

  .٢٠٠٤أغسطس /آب
تود أوروغواي أن ُتبلغ أهنا سـتوقع يف        استجابة للطلب الوارد يف التوصية الثانية،       و  -٥١٤

اري امللحق بالعهد الدويل     على الربوتوكول االختي   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤نيويورك بتاريخ   
وذكرت كذلك أهنا قدمت تقريراً منقحاً      . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  .٢٠٠٩يوليه /إىل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف متوز
ء دورة  الطوعية اليت قدمتها أثنا   لاللتزامات  وبّينت أوروغواي أهنا بدأت يف االمتثال         -٥١٥

 هـي   -رصد املعاهدات   متعددة ل الفريق العامل، مبا يف ذلك تقدمي مخسة تقارير إىل هيئات           
ن، وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة القـضاء علـى التمييـز           ـاللجنة املعنية بالعمال املهاجري   

  . وعن الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل-العنصري 
تنسيق أوروغواي إجراء مشاورات إلنشاء آلية      شرت  ، با ٢٠ و ١١ووفقاً للتوصيتني     -٥١٦

إلعداد تقارير حقـوق اإلنـسان      سياسي رفيعة املستوى ودائمة ومشتركة بني املؤسسات        
وكما هو  . ومتابعة التوصيات، مبا يف ذلك التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل          

  .مع املدين مباشرة يف هذه اآللية، سيشارك اجملت١١ و١٠الشأن بالنسبة إىل التوصيتني 
وعلى الصعيد اإلقليمي، تلتزم أوروغواي بصياغة سياسات يف جمال حقوق اإلنسان،             -٥١٧

وتدعم بصفة خاصة االجتماعات الرفيعة املستوى املعنية حبقوق اإلنسان اليت تعقدها السوق            
  . كلها بغية حتسينهاحالياً إصالحات هلياجتري ، واليت لبلدان املخروط اجلنويباملشتركة 
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 على إنشاء مؤسسة وطنية     ٢٠٠٨وعلى الصعيد الوطين، صّدقت أوروغواي يف عام          -٥١٨
وسيبدأ العمل هبذه املؤسسة يف ظل احلكومة اجلديدة اليت . حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس 

. ٩ و ٨   بلداً يف التوصيتني   ١٢، وهي املؤسسة اليت أشار إليها       ٢٠١٠ستستلم السلطة يف عام     
كما ُيصاغ مشروع قانون حالياً ملواءمة صالحيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان مـع              

  .صالحيات املفوض الربملاين املعين بالسجون
وأعربت أوروغواي عن رغبتها يف اإلشارة إىل ثالث مسائل رئيسية كانت جزءاً من      -٥١٩

وضع األشخاص احملرومني من    : هيالتوصيات، وتكتسي أمهية حيوية بالنسبة إىل احلكومة، و       
  .حريتهم؛ ووضع النساء واألطفال؛ ومسألة التمييز

وأبلغت أوروغواي عن التدابري اليت اختذهتا لكفالة حقوق األشخاص احملرومني مـن              -٥٢٠
مشروعي قانونني إلصالح قـانون العقوبـات وقـانون         يف مجلة أمور إىل     حريتهم، مشرية   

 أن ٢٠٠٥أوروغواي بأن احلكومة احلالية قد سبق هلا يف عـام   وذكّرت  . اإلجراءات اجلنائية 
وجيري حالياً تنفيذ خطة للحد من االكتظـاظ      . أعلنت حالة طوارئ إنسانية لصاحل السجون     

من تصنيف األشخاص احملرومني من حريتـهم       هذه اخلطة أيضاً    ستمكّن  ويف نظام السجون،    
وُصّدق على خطـة العمـل   . هات السجيناتوفقاً للمعايري الدولية وإتاحة عناية خاصة لألم     

نظام رعاية صـحية    بالفعل  ضع  ؛ ووُ ٢٠٠٩يونيه  /صالح نظام السجون يف حزيران    اخلاصة بإ 
وُيتاح عالج خاص   . جديد يف أحد مراكز السجون الرئيسية، وسيعّمم على املراكز األخرى         

ويف عـام   . ريتـهم اإليدز احملرومني من ح   /لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     
، ُعّززت برامج العمل والدراسة وأُنشئت إدارة الشؤون الداخلية للتحقيق يف حاالت            ٢٠٠٩

  .إساءة املعاملة
وفيما يتعلق حبالة الصبيان والبنات والنساء، اليت حظيت بالعديد مـن التوصـيات،               -٥٢١

ومة طوال السنوات   أشارت أوروغواي إىل أن هذه احلالة متثل شغالً شاغالً يف سياسات احلك           
، مبا فيها خطة تكافؤ الفرص؛ وهي       املساعي املتخذة وأشار الوفد إىل عدد من      . األربع املاضية 

 عاماً؛ وقانون اعُتمد مؤخراً ملنع      ١٦مشروع قانون لرفع سن الزواج لكل من اجلنسني ليبلغ          
 عام يتعلق بتعميم    التحرش اجلنسي واملعاقبة عليه يف املدارس ويف أماكن العمل؛ وتنفيذ قانون          

 أعوام؛ وإنشاء جلنة وطنية للتثقيف حبقوق اإلنسان وجلنـة وطنيـة            ٣من سن   ابتداًء  التعليم  
عّدل القـانون اخلـاص باألطفـال       بشأن التبين   للتعليم غري النظامي؛ واعتماد قانون مؤخراً       

" Ceibal"واملراهقني؛ وإجراء دراسة استقصائية وطنية مؤخراً بشأن عمل األطفال؛ وخطـة            
  .اليت تتيح حاسوباً حمموالً لكل طفل يف املدارس العامة

غواي أهنـا بـادرت،     ووفيما يتعلق باجلهود املبذولة للتصدي للتمييز، ذكَرت أور         -٥٢٢
بالتشاور مع اجملتمع املدين، إىل صياغة تقريرها إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري وإعداد              

 بادرت احلكومة ببذل جهود لتسوية حالة السكن، مركّزة         كما. خطة وطنية ملكافحة التمييز   
سبتمرب يوما لالحتفـال    / أيلول ٩وأُعلن يوم   . على األشخاص املنحدرين من أصول أفريقية     
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 وحـاملي صـفات     املثلياتوفيما يتعلق حبقوق املثليني و    ". بشعب تشاروا واهلوية األصلية   "
تعايشني واألزواج من اجلـنس نفـسه،       اجلنسني، والتشريع الذي يعترف حبقوق األزواج امل      

غواي عن القانون اجلديد اخلاص بالتبين والذي يكفل هذا احلق هلـؤالء األزواج             وأبلغت أور 
  .وعن مشروع القانون اخلاص باهلوية اجلنسية

وفيما يتعلق باإلشارة الواردة يف التوصيات اخلاصة بإلغاء القانون املتعلـق بـسقوط               -٥٢٣
ادقة على إعمال حق املواطنني املقيمني باخلارج يف التـصويت، أشـارت            الدعوى العامة واملص  

غواي إىل أنه حاملا ُتستكمل العمليات املنشأة مبوجب الدستور يف هذا الصدد، فإنه سُيتَّخذ              وأور
  .أكتوبر أثناء االنتخابات الوطنية/ تشرين األول٢٥قرار بشأهنا يف استفتاءين، سُينظّمان يف 

غواي يف املاضي القريب، ذكَـر      و بإرهاب الدولة الذي عانت منه أور      وفيما يتعلق   -٥٢٤
الوفد أن الربملان اعتمد مؤخراً قانوناً يعترف باألعمال غري الشرعية اليت قامت هبـا الدولـة                

ض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان بصورة شاملة أثناء هذه الفترة املخزيـة مـن         ـوبتعوي
  . غوايوتاريخ أور

   أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراضاآلراء اليت  -٢  
أشارت الصني مع االرتياح إىل االنفتاح الذي قبلت به أوروغواي التوصيات الـيت               -٥٢٥

 على مر العشرين    ،والحظت مع التقدير أن أوروغواي وضعت بسرعة      . قدمتها خمتلف الدول  
احلقوق املدنية، والقضاء على الفقر، ولتعزيز احلـق يف اإلعـالم،           سنة املاضية، نظاماً حلماية     

وشجعت الصني أوروغواي   . وتعزيز حق األقليات، وإقامة الوئام االجتماعي والتعاون الدويل       
على العمل من منطلق الواقع الوطين، وحتليل أي توصية وجيهة من االسـتعراض الـدوري               

ا الدويل بغية كفالة زيادة التمتع حبقوق اإلنـسان         الشامل والنظر فيها، وتوسيع نطاق تعاوهن     
  . كافة لصاحل سكاهنا

ورحبت اجلزائر بوفد أوروغواي وشكرته على املعلومات اإلضافية اليت قدمها بشأن             -٥٢٦
والحظت اجلزائر مع االرتياح أن أوروغواي أّيدت أكثريـة         . متابعة توصيات الفريق العامل   

ورحبت اجلزائر كذلك باستعداد أوروغـواي      . متابعتهاالتوصيات وأعربت عن عزمها على      
لتقبل التوصيات املتعلقة بإنشاء جلنة وطنية ملكافحة التمييز ضد األشخاص املنحـدرين مـن             
أصل أفريقي والسكان األصليني، والقضاء على الفوارق بني اجلنسني يف العمالة وكفالة مبدأ             

زائر كذلك على إصالح قانون العقوبـات       وأثنت اجل . األجر املتساوي عن العمل املتساوي    
  .أوروغوايأجرته الذي 
إىل التزام أوروغواي بتعزيز ومحاية حقوق      )  البوليفارية -مجهورية  (وأشارت فرتويال     -٥٢٧

وأشارت مع التقدير إىل    . اإلنسان وإىل التعاون الصريح مع آلية االستعراض الدوري الشامل        
امج االجتماعية يف أوروغواي، وخباصة التدابري املتخذة       اجلهود املبذولة عن طريق اخلطط والرب     

وأعربت فرتويال عن تقـديرها     . للتصدي ملشاكل األطفال واملراهقني يف حالة ضعف شديد       
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متابعة التوصيات الـيت قبلتـها دون       سياق  اللتزام أوروغواي مبواصلة املشاورات الالزمة يف       
  .حتفظات رئيسية

باجلهود اليت تبذهلا أوروغواي لتعزيز ومحايـة حقـوق         وأعربت كوبا عن إعجاهبا       -٥٢٨
اإلنسان، وهي جهود متّخضت عن إجنازات هامة يف مجيع اجملاالت، ويف احلقوق الـسياسية،     

وبالرغم من أن أوروغواي بلٌد نامٍ ذو       . وكذلك يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
ية واملالية العاملية الراهنة، فقد ضاعف رغـم        موارد حمدودة، تفاقمت نتيجة األزمة االقتصاد     

وال جمال للتشكيك يف االجنازات اليت حققها البلد، مبا يف ذلـك احلاجـة إىل               . ذلك جهوده 
وركّزت كوبا على خطة اإلنصاف وطابعها الشامل، نظراً        . وضع حد لإلفالت من العقاب    

وأشارت . ة والضمان االجتماعي  إىل أهنا مشلت جماالت مثل الصحة والتعليم واألغذية والعمال        
كوبا إىل أن املؤشرات اليت ُيحصل عليها منذ تطبيق اخلطة تعكـس بوضـوح فعاليتـها يف                 

وتعترب هذه التجارب أمثلة عن ممارسات      . مكافحة الفقر، وتعزيز املساواة والعدالة االجتماعية     
  .جيدة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

وروغواي وأشار إىل اسـتكماله بنجـاح عمليـة         ورحب االحتاد الروسي بوفد أ      -٥٢٩
ورحب باستعداد أوروغواي لتنفيذ مجيع التوصيات، مبا فيهـا         . االستعراض الدوري الشامل  

 توصيتان قدمهما االحتاد الروسي يتعلقان بتخفيف وطأة الفقر وبالوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان           
جاح يف تنفيذ االلتزامات اليت تعهد هبا       ومتىن االحتاد الروسي ألوروغواي كل الن     . االستعراضي

  .مبوجب عملية االستعراض الدوري الشامل
بعرض جتربتها الوطنية يف تنفيذ توصـيات       وأثنت نيكاراغوا على تعاون أوروغواي        -٥٣٠

وقامت نيكاراغوا، الـيت أعطـت      . تقوية نظامها حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان     هتدف إىل   
اعتبار ذلك  يف عمليات وضع السياسات العامة واختاذ القرارات ب       األولوية ملشاركة املواطنني    

ؤسِّساً للدميقراطية، بتهنئة أوروغواي على التشاور مع اجملتمع املدين ملتابعـة تعهـداهتا            م مبدأً
وخلصت إىل أن استعراض أوروغواي مكّن مـن تبـادل          . الدولية يف جمال حقوق اإلنسان    

  .ممارسات جيدة
 تـشرين   ٢٥ أوروغواي باالسـتفتاء الـذي ُيزَمـع تنظيمـه يف            وهنأت كولومبيا   -٥٣١
، والذي سيتيح ملواطين أوروغواي املقيمني يف اخلارج فرصـة ممارسـة            ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

حقهم يف التصويت، وباالستفتاء الثاين املتعلق مبسألة العدالة، الذي سيساعد على مكافحة مجيع             
وركزت كولومبيا على أوجه التقدم     . هد االستبداد أشكال اإلفالت من العقاب املوروثة من ع      

الذي أحرزته أوروغواي يف مكافحة مجيع أشكال التمييز بوضع خطة وطنية ملكافحة التمييـز              
وباعتماد قوانني تستند إىل الطابع العاملي حلقوق اإلنسان وتعيد تأكيد عدم التمييز على أسـاس        

  .واي على الدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزهاوسلّمت كولومبيا بعزم أوروغ. امليول اجلنسية
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  خروناآلعنيون املصلحة املأصحاب اليت أدىل هبا عامة التعليقات ال  -٣  
االحتـاد اهلولنـدي    أوصى  يف أعقاب التوصيات اليت قدمتها اجلمهورية التشيكية،          -٥٣٢

ناعـة  لرابطات املثليني اجلنسيني والشبكة القانونية الكنديـة املعنيـة بفـريوس نقـص امل             
أن ُتدرج أوروغواي صراحة امليول اجلنسية واهلوية اجلنسية كأساسني مـن           باإليدز  /البشرية

وباإلشارة إىل مشروع القانون الـذي ينتظـر        . عندما تضع إطاراً هلذه املسألة    أسس التمييز   
وفقاً هلويتهم  حبرية  شخصيتهم  تطوير   الربملان والذي يقر حبق مجيع األشخاص يف         ه يف اعتماد

نسية دون املطالبة بإجراء عملية جراحية لتغيري جنسهم، أثىن االحتاد اهلولندي لرابطـات              اجل
املثليني اجلنسيني على أوروغواي العتمادها هذا التشريع وكذلك إلعالهنا عـن مبـادرات             

ورحبت بالدور الذي تضطلع به أوروغـواي يف        . تعترف حبقوق األزواج من اجلنس نفسه     
امليول اجلنسية واحملولني جنسيا يف    مزدوجي  وق املثليات واملثليني جنسياً و    توجيه العناية إىل حق   

احملافل الدولية، وإىل التدابري اليت اختذهتا على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك دورهـا الريـادي                
  .كوهنا أول بلد يف أمريكا الالتينية يتيح الزواج املدين بني األزواج من اجلنس نفسه

قوق اإلنسان إىل الصعوبات اليت ُووجهت يف العملية االستـشارية          وأشار جتمع ح    -٥٣٣
للتحضري لالستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك الطريقة االنتقائية اليت اتُّبعـت يف دعـوة               

 حتليل مناسـب إجراء  قت كاف أو معلومات للتمكني من       إتاحة و اجملتمع املدين املنظّم، دون     
وأشـار إىل  .  اللتني تذكّران بأمهية إشراك اجملتمع املدين١١ و١٠ورّحب بالتوصيتني   . للحالة

املوارد التقنية واملالية، وفقاً    تزويدها ب احلاجة امللحة لتطوير املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، و       
بأوجه التقدم احملرز يف جمال وضع املعـايري يف         التجمع  وسلّم  . ١٣ و ١٢ و ٩ و ٨للتوصيات  

رب عن أسفه لبطء وترية التقدم احملرز يف املصادقة علـى قـانون             الربملان احلايل، بيد أنه أع    
العقوبات اجلديد وقانون اإلجراءات اجلنائية اللذين يتضمنان محاية الضحايا؛ وإلغاء القوانني           
املميزة ضد املرأة؛ وحتديث القوانني املتعلقة جبرائم مثل التعذيب؛ واسـتكمال الـضمانات             

إلنسان على عدم وجود    اوركّز جتّمع حقوق    . اً للمعايري الدولية  اخلاصة باحملاكمة العادلة وفق   
  .١٣ و١١خطة وطنية للتثقيف حبقوق اإلنسان ورّحب يف هذا الصدد بالتوصيتني 

؛ العامةسقوط الدعوى   قانون  وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية بأن تلغي أوروغواي          -٥٣٤
نزال أحكام بالسجن يف املقام األول؛      التشريعات مع اتفاقية حقوق الطفل، لتفادي إ      مواءمة  و

 وإلغاء القانون املتعلق بعدم     ؛وإلغاء اجلوانب غري الدستورية للقانون اخلاص بإجراءات الشرطة       
وأشارت مع االرتياح إىل بعض التوصـيات،       . احترام موظفي اخلدمة املدنية وقذفهم وسّبهم     

 املرتكبـة أثنـاء فتـرة احلكـم         عقاب للجرائم القوانني تؤيد اإلفالت من     تنقيح  مثل أمهية   
الدكتاتوري أو إلغاء هذه القوانني عند اللزوم، وكذلك حتسني نظام الـسجون، وال سـيما               

وأعربت عن أسفها لعدم تقدمي توصيات تتعلق       . التدابري البديلة حلرمان القاصرين من حريتهم     
كما .  النطاق موظفي الشرطة صالحيات تقديرية واسعة    مينح  بقانون إجراءات الشرطة الذي     



A/HRC/12/L.10 

107 GE.09-17490 

أعربت عن أسفها لعدم اختاذ توصية تتناول القانون املتعلق بعدم احترام موظفي اخلدمة املدنية              
  . وقذفهم وسبهم، الذي أدى إىل سجن العديد من الصحافيني

، أثىن احتاد املرأة وتنظيم اُألسرة على الربملان يف أوروغـواي           ٢٢وفيما يتعلق بالتوصية      -٥٣٥
ديـسمرب  /ن الشامل للدفاع عن احلقوق اجلنسية واإلجنابيـة يف كـانون األول           العتماد القانو 

، وأشار إىل أن هذا القانون قُيِّد لألسف الحقاً بنقض رئاسي؛ وتساءل عما ُيزمع القيام               ٢٠٠٨
وحثّ احتاد املرأة على إعطاء األولوية للسياسات العامة اليت تـستهدف           . به لتنفيذ هذا القانون   

ورّحب بااللتزامـات بزيـادة     . احلقوق اجلنسية واإلجنابية يف هذه السياسات     الشباب وإدماج   
االستثمارات اليت تكفل احلق يف احلرية يف جمال امليول اجلنسية واهلوية اجلنـسية، وكـذلك يف                

 ٢٩ و ١٩وفيما يتعلق بالتوصـيات     . تصميم وتنفيذ خطة وطنية ملكافحة مجيع أشكال التمييز       
. أن النساء ضحايا العنف يشتكني من عدم وجود إجراء قضائي مناسب  ، أشار االحتاد إىل     ٣٣و

وأشار كذلك إىل أن إجراءات اإلبالغ عن حاالت العنف ضد األطفال تستغرق وقتاً طـويالً               
  .جداً وتفتقر إىل تدابري شاملة لالستجابة ملطالب املتضررين وإتاحة الرعاية هلم

) ٥١ حـىت  ٤٥ و٤٣ و١٨ و١٦صـيات  التو(وفيما يتعلق باالجتار باألشـخاص     -٥٣٦
سلَّمت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية باجلهود اليت تبذهلا الدولـة وقـد               

وفيمـا يتعلـق بنظـام      . أنشأت حماكم متخصصة للنظر يف جرائم تستوجب معاملة خاصة        
، )٧٠ إىل   ٦٧ و ٦٣ و ٦١، و ٦٠ إىل   ٥٢ و ٤٠ و ٣٩ و ٢٩ و ٢٨ و ٧التوصيات  (السجون  
 يف املائة   ٦٣وأشارت إىل نسبة    .  املنظمة عن قلقها إزاء الظروف السائدة يف السجون        أعربت

يف احلبس االحتياطي سنوات عديدة وإىل وفاة مخسة نزالء مؤخراً يف           الذين بقوا   من السجناء   
وفيما يتعلق باحلق يف معرفة احلقيقة وإقامة العدل وإحياء الذكرى والتعويض           . سجن كومكار 
، فإن من الالزم إلغاء قانون سـقوط        )٦٦ إىل   ٦٤ و ٦٢التوصيات  ( التكرار   وضمانات عدم 

الدعوى على تعويض الدولة الضرر املعنوي، وهو قانون ميثل عائقاً رئيسياً للتصدي لإلفالت             
كذلك إىل استئناف عمليات استخراج اجلثث مـن القبـور          املنظمة  وأشارت  . من العقاب 

 مفقودين وطلبت معرفة احلقيقة بشأن األحـداث،        ن شخص ال يزالو   ٢٠٠للعثور على حنو    
  .القمع وكفالة استقالل سلطات الدولةاملتعلقة حباالت لفات املاالطالع على مجيع إتاحة و

  ع االستعراضواملالحظات اخلتامية للدولة موض  -٤  
شكرت أوروغواي مجيع الوفود على تدخالهتا وأكدت جمدداً أن أوروغواي قبلـت      -٥٣٧

، رغم أنه يتعذر   ٢٠٠٩مايو  /ع التوصيات عند اعتماد الفريق العامل التقرير يف أيار        بالفعل مجي 
 ت قانون اعُتمد  ٦٠٠ من أصل    ١٣٠وأشارت إىل أن    . تناول مجيعها يف غضون أربعة أشهر     

وّسعت نطاق حقوق اإلنسان وعززت ضماناهتا، ويعترب ذلك        قد  يف السنوات األربع املاضية     
وأشارت أوروغواي إىل أنه ال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيام . لةلدومؤشراً واضحاً اللتزام ا

  .به، وجددت التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
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  اليمن    
 وفقاً جلميع األحكام ذات ٢٠٠٩مايو / أيار١١أجري االستعراض املتعلق باليمن يف        -٥٣٨

ير الوطين الذي قدمه اليمن وفقاً للفقرة       ، واستناداً إىل التقر   ٥/١الصلة الواردة يف قرار اجمللس      
؛ والتجميع الـذي أعدتـه      )A/HRC/WG.6/5/YEM/1 (٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥

؛ )A/HRC/WG.6/5/YEM/2) (ب(١٥مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة          
  ).A/HRC/WG.6/5/YEM/3) (ج(١٥واملوجز الذي أعدته املفوضية السامية وفقاً للفقرة 

 / أيلـول  ٢٤املعقـودة يف     يف جلسته الثامنة عشرة،      ونظر جملس حقوق اإلنسان،     -٥٣٩
  ).انظر القسم جيم أدناه( املتعلق باليمن واعتمدها  االستعراضنتائجيف  ،٢٠٠٩سبتمرب 
باليمن تقرير الفريق العامل املعـين باالسـتعراض      نتائج االستعراض املتعلق     وتتضمن  -٥٤٠
ما قدمه  وأو االستنتاجات،   /وآراء اليمن بشأن التوصيات و    ) A/HRC/12/13(ي الشامل   الدور

النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا اليت             قبل اعتماد   
انظـر أيـضاً     (مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامـل            

A/HRC/12/13/Add.1.(  

أو االستنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

قال الوفد إن الدميقراطية والتنمية واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية هـي              -٥٤١
تزامه جبميع التعهدات الطوعية الـيت      وأعاد الوفد تأكيد ال   . حلقات أساسية يف سلسلة واحدة    

وقدم الوفد . أبداها يف التقرير الوطين وبتنفيذ التوصيات املقدمة خالل السنوات األربع القادمة   
  .ردوداً على التوصيات اإلحدى وعشرين اليت ختضع لنظر السلطات اليمنية

وقد قُبلت  . ٢١ إىل   ٩ والتوصيات من    ٧ و ٦ و ٢أنه يقبل التوصيات     وأشار الوفد إىل    -٥٤٢
 عامـاً   ١٧ يف إطار القرار الذي اعتمده الربملان برفع احلد األدىن لسن الـزواج إىل               ٦التوصية  
أمـا خبـصوص    .  عاماً ١٨وسُينظر يف املستقبل يف إمكانية رفع هذا احلد األدىن إىل           . للفتيات
مـع الـصكوك   ، فقد أضاف الوفد أنه شكل جلنة وطنية ملواءمة التشريعات الوطنية          ٩التوصية  

  . ضمن حدود الشريعة اإلسالمية١٠وقبل اليمن التوصية . الدولية اليت صّدق عليها اليمن أصالً
، قال الوفد إن الدستور اليمين والقوانني اليمنية جتّرم مرتكيب          ١٢وخبصوص التوصية     -٥٤٣

رف يف  مجيع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة وتعاقب عليها بشدة، وأن ال وجود جلرائم الش             
، فقد أشار الوفد إىل أن ممارسة اغتصاب الزوجة ال وجود هلا            ١٣أما بالنسبة للتوصية    . اليمن

 وميكن للزوجات االفتراق عـن أزواجهـن      . يف اليمن، وأن مجيع الزجيات تقوم على الرضا املتبادل        
، ١٤وفيما يتعلق بالتوصـية     . بالطالق يف إطار أحكام الشريعة وقوانني األحوال الشخصية       

أشار اليمن إىل أنه ُيسمح لوزارة حقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين واللجنة الدوليـة              
  .للصليب األمحر بزيارة السجون وتفقد أحوال السجناء
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، أضاف الوفد إىل أن رئيس اجلمهورية قد أصدر قراراً حيظر           ١٧وخبصوص التوصية     -٥٤٤
، شدد اليمن   ١٩وفيما يتعلق بالتوصية    . ريسجن أي صحايف ملسائل تتعلق حبرية الرأي والتعب       

على أن الدستور مينح مجيع املواطنني احلق يف إنشاء منظمات للدفاع عن حقوق اإلنسان وفقاً 
  . للمعايري الدولية

      ، ١ففيما يتعلـق بالتوصـية      . وقال الوفد إن مثة توصيات مخس ال تزال قيد النظر           -٥٤٥
 أن يصبح طرفاً يف الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء          ال يعتزم اليمن يف الوقت احلاضر     

أن تصدر السلطات قرراً      قبل ٣وال ميكن تأييد التوصية     . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
 فهي غري مقبولة يف الوقت الراهن ولكن ميكن النظـر فيهـا يف              ٤أما التوصية   . هبذا الشأن 
م اليمن يف الوقت احلاضر قبول إجراءات الشكاوى        ، ال يعتز  ٥وخبصوص التوصية   . املستقبل

غري أن هناك عددا من املؤسسات واآلليات       . الفردية يف إطار املعاهدات اليت يشكل طرفاً فيها       
الوطنية اليت تتلقى الشكاوى الفردية واجلماعية وتتعامل معها بصورة جادة وفقـاً ألحكـام              

، فإن اليمن ال يعتزم يف الوقت احلاضر توجيه         ٨ وبالنسبة للتوصية . الدستور والقوانني السارية  
  .وسينظر الربملان يف هذا الطلب يف املستقبل. دعوة دائمة جلميع املكلفني بإجراءات خاصة

  . توصية١٢٥أنه قبل ما جمموعه  وأشار الوفد إىل  -٥٤٦

  االستعراضاآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج   -٢  
أشار لبنان بتقدير عميق إىل اجلهود اليت بذهلا اليمن يف إطار االستعراض الـدوري                -٥٤٧
ورحب بالتدابري اليت اختذها اليمن لتعزيز حقوق اإلنسان وتوطيدها على الرغم من            . الشامل

ز وشجع لبنان اليمَن على مواصلة جهوده لتعزي      . قلة املوارد وصعوبة التحديات اليت يواجهها     
  .حقوق املرأة والطفل وسائر حقوق اإلنسان

أعربت فييت نام عن تقديرها النفتاح اليمن وتعاونه أثناء االسـتعراض الـدوري               -٥٤٨
كما أشـارت   .  توصية ١٤٢ توصية من أصل     ١٢٥الشامل وشّددت على أن اليمن قد قبل        

لتوصيتان الـصادرتان مـن   بارتياح إىل التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات اليت قُبلت، مبا فيها ا     
وقالت إن ذلك ينم عن اإلرادة السياسية لليمن والتزامه باحترام حقوق اإلنـسان             . فييت نام 

  .ومحايتها، على الرغم من قلة املوارد والتحديات االقتصادية واالجتماعية العديدة
 أعربت الصني عن تقديرها النفتاح اليمن جتاه التوصيات الـصادرة مـن الدولـة،          -٥٤٩

مشددةً على تراجع معدالت الفقر خالل العقد املاضي والتقدم الكبري احملرز يف تعزيز احلق يف               
وأشارت الصني إىل إنشاء مؤسسات متعددة حلقـوق اإلنـسان،          . التعليم والصحة والغذاء  

فقد . وحتسني القوانني الداخلية وما أُجنز من عمل على صعيد تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها            
وأقرت . يمن هبمة مع اجملتمع الدويل ومؤسسات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة        تعاون ال 

الصني بأن اليمن ال يزال يواجه حتديات، ولكنها أعربت عن ثقتها بأنه سيحرز املزيد مـن                
  .التقدم سواء على صعيد االقتصاد أو يف جمال حقوق اإلنسان
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مبا فيها توصية اجلزائر بإنشاء جلنة مستقلة أشارت اجلزائر إىل قبول معظم التوصيات،   -٥٥٠
وأشارت بارتياح إىل عزم اليمن على مواصلة التمسك بالتزاماته يف جمـال            . حلقوق اإلنسان 

حقوق اإلنسان والتعاون مع اآلليات الدولية يف هذا اجملال، مع مراعاة خصائـصه الدينيـة               
يمن على مواصلة تعزيز قضايا املرأة يف       وشجعت اجلزائر ال  . واالجتماعية والثقافية يف اآلن ذاته    

اخلطط اإلمنائية وحتسني خدمات الرعاية الصحية املقدمة للمرأة، وال سيما يف املناطق الريفية،             
ورحبت اجلزائر باجلهود املبذولة ملكافحة الفقر والبطالة،       . وحتسني فرص وصوهلا إىل التعليم    

ته، مشريةً إىل األحداث األليمـة الـيت        وأعادت تأكيد دعمها ألمن البلد واستقراره ووحد      
  .شهدها اليمن يف اآلونة األخرية

الضوء على ما أجنزه اليمن من عمل علـى         )  البوليفارية -مجهورية  (وسلطت فرتويال     -٥٥١
صعيد التنمية االجتماعية على مدى السنوات املاضية، وما متخض عنه هذا العمل من حتـسن               

رتويال اعترافها باجلهود املبذولة يف امليـدان اإلنـساين   وكررت ف. ملحوظ يف مؤشرات الصحة   
واملتمثلة يف استقبال العديد من الالجئني القادمني أفريقيا، مشددةً على ما يكتنف ذلـك مـن                

وأشارت فرتويال  . حتديات كربى لليمن ومشجعةً اجملتمع الدويل على دعم اليمن يف هذا الصدد           
  .ثال التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشاملبتقديرٍ إىل إنشاء آلية مؤسسية المت

رحبت مصر باستراتيجية اليمن الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنـسني يف اجملـاالت               -٥٥٢
كافة، وباإلصالحات التشريعية والدستورية اليت ُينتظر أن يكون هلا وقع إجيايب علـى حيـاة       

ية لتوطيد حقوق اإلنـسان وحتـسني الظـروف         وقالت إن اليمن أبدت إرادة قو     . املواطنني
عن شح املوارد وعبء مكافحة اإلرهـاب واستـضافة        املعيشية جلميع مواطنيها بغض النظر    

وطالبت مصر اجملتمع الدويل بتقدمي الدعم الالزم إىل        . الالجئني املتقاطرين من القرن األفريقي    
روف املعيشية وتعزيـز حقـوق      اليمن لكي يتسىن له مواصلة جهوده الرامية إىل حتسني الظ         

  .اإلنسان كافة
أشادت قطر باليمن ملوقفه اإلجيايب والبناء جتاه التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض              -٥٥٣

فعلى الرغم من التحديات اليت يواجهها اليمن،       .  توصية ١٢٥الدوري الشامل اليت قبل منها      
ماية حقوق اإلنـسان، وأُضـفيت      فإنه قد اعتمد العديد من السياسات واالستراتيجيات حل       

. ويكفل الدستور اليمين مجيع حقوق اإلنسان     . ١٩٩٠حتسينات كبرية يف هذا اجملال منذ عام        
وقد سعت قطر دوماً إىل حفظ وحدة اليمن واستقراره ووحدة أراضيه انطالقاً من اعتقادها              

  .بأن هذه الوحدة تشكل األساس الذي يقوم عليه أمن اليمن ومناؤه
أشارت كوبا إىل أنه رغم ما يواجهه اليمن كبلٍد نامٍ من مـوارد شـحيحة، فـإن              -٥٥٤

االستعراض قد أظهر إراداته اجللية يف زيادة حتسني احلياة اليومية ملواطنيه، وباألخص علـى              
وأشـارت  . صعيد احلقوق األساسية، كاحلق يف التعليم والصحة والغذاء والقضاء على الفقر          

ورحبت . تخذة لتوسيع التغطية الصحية وحتسني نوعية اخلدمات الصحية       كوبا إىل التدابري امل   
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بالتدابري املتخذة لتعزيز ومحاية حقوق املرأة، وال سيما يف جماالت مثل تقلد املناصب العليـا               
  .والتعليم واملشاركة يف سوق العمل

التنميـة  رحبت اجلمهورية العربية السورية بالرؤية االستراتيجية لليمن اليت تـربط             -٥٥٥
املستدامة حبقوق اإلنسان، وتعكس من مث جدية اليمن يف التعاطي مع حتسني حالة حقـوق               

وقالت إن اليمن متكن من ختطي صعوبات من بينها شح املوارد والفقر واإلرهـاب      . اإلنسان
والعدد املتزايد الالجئني كي حيّسن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلـك احلـق يف                

 وقد حتقق ذلك بصورة شفافة ومسؤولة روعيت فيها اخلصائص الثقافيـة والدينيـة              .التنمية
  .للدولة وشعبها

أشارت باكستان إىل االلتزام اليمين القوي حبقوق اإلنسان، وهو ما يتجلى بوضوح              -٥٥٦
يف قبوله معظم التوصيات واستحداثه عملية إصالح واسعة النطاق لتحسني حالـة حقـوق              

باكستان عن ثقتها بأن اليمن سيتخذ اخلطوات الالزمة لإلسراع يف تفعيل           وأعربت  . اإلنسان
مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، وأنه سيتخذ اإلجراءات الالزمة لتنفيـذ      

وأعربت باكستان عن تقديرها ملا أبداه اليمن من انفتاح على آليـات            . التوصيات اليت قبلها  
 من اجملتمع الدويل أن يقدم لليمن كل عون ممكن مـن أجـل              حقوق اإلنسان، وعن توقعها   

  .النهوض مبواطنيه على الُصُعد السياسي واالقتصادي واالجتماعي
رحبت البحرين باخلطوات اإلجيابية اليت اختذها اليمن لتنفيذ التوصيات املقدمـة يف              -٥٥٧

عن التـزام الـيمن     إطار االستعراض الدوري الشامل وحتسني حالة حقوق اإلنسان، ما ينّم           
ورحبت البحرين مبا يبديه اليمن من  . بتعزيز حقوق اإلنسان والتعاون مع آليات األمم املتحدة       

اهتمام بكفالة حقوق املرأة وقبوله توصية البحرين بتعزيز دور املرأة يف اجملتمع وفرص وصوهلا              
  .تمييز ضد املرأةإىل مواقع صنع القرار، فضالً عن التوصيات األخرى املتعلقة مبكافحة ال

أشارت اإلمارات العربية املتحدة بتقديرٍ إىل اخلطوات اإلجيابية اليت اختذها اليمن جتاه              -٥٥٨
ورحبت . تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل وااللتزامات الطوعية         

سيما حقوق املـرأة    باجلهود اليت تبذهلا احلكومة اليمنية لتوطيد وتعزيز حقوق اإلنسان، وال           
وقالت إن اليمن قبل مجيع التوصيات املتعلقة هبذه احلقوق وباحلق يف التعليم والصحة . والطفل

ورحبت مبا يبديه اليمن من إرادة لتوطيد املؤسسات الوطنيـة ورفـع            . وختفيف وطأة الفقر  
إىل اجمللس وطلبت اإلمارات العربية املتحدة . مستوى الوعي حبقوق اإلنسان بني عامة الشعب      

  .أن يقدم إىل اليمن ما طلبه من دعم

  التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون  -٣  
والشبكة ) ILGA-Europe) (أوروبا(أشادت الرابطة الدولية للمثليات واملثليني جنسيا         -٥٥٩

 بيان مشترك، باليمن لقبولـه      يدز، يف إلا/القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية      
، غري أهنما أعربا عن قلقهما إزاء إبقاء اليمن على عقوبة اإلعدام جزاء للبالغني من               ٩التوصية  
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وقاال إن العهـد الـدويل للحقـوق        . نفس اجلنس الذين يقيمون عالقات جنسية بالتراضي      
الة اجلـرائم األكثـر     السياسية واملدنية ينّص على عدم جواز تطبيق عقوبة اإلعدام إال يف ح           

كما شّددت اجلمعية العامة يف قراراهتا املتعلقة . خطورةً يف البلدان اليت مل تلغ هذه العقوبة بعد       
ة املثلية  ـبعقوبة اإلعدام وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، على أن املمارسات اجلنسي          

 الصكوك الدولية وليس هناك صك من. ال تندرج ضمن نطاق تعريف اجلرائم األكثر خطورة      
  .حلقوق اإلنسان جييز هذا االنتهاك ملبادئ حقوق اإلنسان

أشارت مؤسسة احلكيم إىل التزام اليمن بالتوصيات املقدمة يف إطـار االسـتعراض               -٥٦٠
الدوري الشامل على الرغم من الصعوبات واملعوقات اليت يواجهها البلد، وال سيما العمليات             

.  وما أّدت غليه من رحيل العديد من الـسكان عـن ديـارهم             العسكرية املستمرة يف مشاله   
فالعديد من املواطنني حباجة إىل الطعام واملأوى والرعاية الطبية، يف حني يتعذر الوصول إليهم              

وأعربت املؤسسة عن قلقها إزاء تصاعد حـدة التـوتر يف           . جراء استمرار األعمال القتالية   
ملتعلقة باخلدمات األساسية والقضايا اإلمنائية، مـا       اجلنوب، حيث جتاهلت احلكومة املطالب ا     

  .أّدى إىل تنظيم مظاهرات متخضت عن مواجهات مع قوات األمن
وأشار معهد دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة إىل تفاقم انتهاكات حقوق اإلنسان             -٥٦١

السلمي، يف الشهور األخرية، وال سيما انتهاكات احلكومة حرية اإلعالم والصحافة والتجمع            
. األمر الذي يتضارب مع عدد من التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الـشامل             

وقد أكّدت تقارير صدرت مؤخراً استمرار جلوء السلطات احلكومية إىل عمليات االحتجاز            
وفيما يتعلق باحلرب يف صـعدة،      . التعسفي واالحتجاز ملدد طويلة والتعذيب لدوافع سياسية      

 مدنياً يف اهلجوم اجلوي الذي نفذته األسبوع املاضي والذي          ٨٥لقوات احلكومية   فقد قتلت ا  
  . شخص١٥٠ ٠٠٠أّدى إىل تشريد 

وحثت منظمة العفو الدولية اليمن على تنفيذ التوصيات املتعلقة حبقوق املرأة، مبا يف               -٥٦٢
ظر يف  وشجعت احلكومة بشدة على إعادة الن     . ذلك حظر أي ممارسة تزويج قسري للفتيات      

ورحبت املنظمة بتأييد اليمن    . موقفها جتاه التوصيات اليت رفضتها فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام        
، وحثته على ختفيف مجيع عقوبات اإلعدام اليت مل ُتنفذ بعد حبق أشخاص أدينوا              ٥٥التوصية  

ودعـت املنظمـة    .  عاما ١٨بارتكاب جرائم خطرة عندما كانوا يبلغون من العمر أقل من           
ومة إىل وضع حد فوري جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف             احلك

سياق الرتاع الدائر يف حمافظة صعدة وإىل إجراء حتقيق عاجل يف مجيع االدعـاءات املتعلقـة                
وطالبت املنظمة بتوضيح بشأن موقف اليمن جتاه       . حبدوث انتهاكات جسيمة على يد قواهتا     

  .٢١ و٢٠التوصيتني 
أعرب مركز اإلعالم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان عن سروره لقبول الـيمن               -٥٦٣

ودعا إىل تنفيذ مجيع التوصيات، وال سيما تلك املتعلقة بإنشاء مؤسـسة            . معظم التوصيات 
حلقوق اإلنسان، وإتاحة فرصٍ أكرب أمام وزارة حقوق اإلنسان واملنظمات غـري احلكوميـة           



A/HRC/12/L.10 

113 GE.09-17490 

لك اخلاضعة لسيطرة جهاز األمن السياسي، والسماح بنشر ثقافة         لزيارة السجون، وخباصة ت   
وشّدد املركز على ضرورة إتاحة الفرصة أمام احملتجزين لدى جهاز األمـن            . حقوق اإلنسان 

السياسي للحصول على املشورة القانونية واملعلومات، وضرورة احترام القـانون اإلنـساين            
ودعا املركز إىل تعزيز التعـاون  . كافحة اإلرهابالدويل خالل الرتاعات املسلحة ويف إطار م    

مع اجملتمع املدين معرباً عن قلقه إزاء رفض اليمن التصديق على الربوتوكـول االختيـاري               
  .التفاقية مناهضة التعذيب

حثت منظمة رصد حقوق اإلنسان اليمن على تنفيذ التوصيات اليت قبلها، مبـا يف                 -٥٦٤
وقالت إنه يف حني تّدعي احلكومة على املأل أهنا         . الية من البلد  ذلك يف املناطق اجلنوبية والشم    

تستمع إىل تظلمات أهل اجلنوب، فإن قواهتا األمنية ردت على االحتجاجات الـيت يغلـب               
عليها الطابع السلمي بالقمع وهامجت وسائل اإلعالم املستقلة ومن جـاهر مبطالبـه مـن               

 ٧٢ظمة إن على اليمن أن يتقيد بالتوصيات مـن          وقالت املن . األكادمييني والطالب اجلنوبيني  
كما أعربـت   .  وأن يلتزم بتنفيذ التوصيات اليت قدمتها النرويج واجلمهورية التشيكية         ٧٦إىل  

. املنظمة عن بالغ قلقها إزاء االنعكاسات اإلنسانية األليمة للقتال الدائر حالياً يف مشال اليمن             
ريعاً ال تكتنفه العقبات أمام الغـوث اإلنـساين         وقالت إن على احلكومة أن تيّسر مروراً س       

  . للمدنيني دون حتيز، وأن على مجيع أطراف الرتاع املسلح أن تتقيد حبظر استهداف املدنيني
رحب االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان مبا أبداه اليمن من تأييد للعديـد مـن                 -٥٦٥

أن يعّدل مـشروع قوانينـه       اليمن بالتايل التوصيات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، وقال إن على        
وأشار إىل أنه، يف ظل تفشي ممارسات االختفاء القسري واالحتجاز          . املتعلقة مبكافحة اإلرهاب  

التعسفي والتعذيب وإساءة املعاملة، فإنه يعرب عن قلقه إزاء عزوف اليمن عن التصديق علـى               
قال إن التشدد يف تقييد الوصـول إىل        كما  . الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    

السجون هو أحد الشواغل األساسية، وإن ضمانات احملاكمة العادلة جيري جتاهلها على نطاق             
وأشار االحتاد إىل أن حرية التعبري      . واسع وإن طريقة عمل احملكمة اجلنائية اخلاصة غري دستوري        

األخرية، حيـث أُخـضع صـحافيون       والصحافة مل يفتأ يعاين تقييداً مطرداً خالل السنوات         
  . حملاكمات وأُغلقت مثاين صحف بعد اهتامها بالسعي هلدم الوحدة اليمنية

رحبت الشبكة العربية للبيئة والتنمية بقبول اليمن معظم التوصيات ومصادقته علـى              -٥٦٦
وقالت إنه ينبغي لليمن، يف سياق      .  بشأن حرية الرأي والصحافة    ٧٦ إىل   ٧٤التوصيات من   

فيذ هذه التوصيات، أن يصلح قوانينه وفقاً ملبادئ احلكم الرشيد ومقتضيات حرية التعـبري              تن
وأشارت الشبكة إىل تعرض عدد من املواطنني يف اجلنوب إىل القتـل أو             . والتجمع السلمي 

وأعربت عـن تأييـدها     . القمع أو االختفاء القسري جملرد مشاركتهم يف مظاهرات سلمية        
كما قالت إن هناك . ى أمهية إلغاء مجيع احملاكم اخلاصة غري الدستورية  مشددة عل  ١٣التوصية  

عدة قوانني تنّص على تطبيق عقوبة اإلعدام يف جماالت ال تنطبق عليها أحكـام الـشريعة،                
وأعادت الشبكة تأكيد أمهية ضمان املساواة بني املواطنني اليمنـيني          . كحرية التعبري واملعتقد  
  .ني يف التمتع جبميع احلقوق السياسيةاليهوديني وسائر املواطن
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  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة   -٤  
أعرب الوفد عن أمله بأن يقدم اجملتمع الدويل إىل اليمن كل دعمٍ ممكن لبلوغ مـا                  -٥٦٧

  .ينشده من أمن ودميقراطية واحترام حلقوق اإلنسان
 اجملتمع املدين الوطنية والدولية، أشار     ورداً على بعض املالحظات اليت أبدهتا منظمات        -٥٦٨

الوفد إىل أن حضورها ومشاركتها وكذا مشاركة الصحافيني يف هذا النقاش إمنا هو دليـل               
وقال إن على منظمات اجملتمع املدين أن تسند ادعاءاهتا         . على كون اليمن بلداً دميقراطياً حبق     

اجملتمع الدويل ما إذا كـان أي       وسأل الوفد   . بأدلة ملموسة ألن ليس كل ما يقال صحيحا       
وقال إن احلرب يف صعدة قد فُرضت      . أحد يقبل بأن يشهر املتمردون السالح يف وجه الدولة        

. فرضاً على اليمن وأنه وجد نفسه ملزماً بالدفاع عن الشعب اليمين الذي يقطن هذه احملافظة              
 الوساطات الوطنية وحمافـل     وقد دعا اليمن مراراً إىل وقف األعمال العدائية وإىل احلوار عرب          

هذه الدعوات مل حتظ لألسف بتجاوب املتمردين الـذين          غري أن . احلوار الوطنية واإلقليمية  
وقال الوفد إن احلكومة ال تزال جتهل مطالب احلوثيني وأهداف احلـرب            . آثروا لغة السالح  

ـ . وما إذا كانت دوافعها دينية أو حيركها السعي إىل السلطة     ن اعتقـاده أن  وأعرب الوفد ع
االنتخابات هي السبيل إىل بلوغ السلطة مشرياً إىل أن مجيع املنظمات الدولية قـد تابعـت                

  .االنتخابات الرئاسية اليت أجريت مؤخراً
وخبصوص مسألة املشردين داخلياً، أشار الوفد إىل أن وزارة حقوق اإلنسان هـي               -٥٦٩

برنامج األمم املتحدة (مج األمم املتحدة جزء من اللجنة املؤلفة من جهات تشمل صناديق وبرا 
واللجنة الدولية للصليب األمحر، اليت قامت بزيارة إىل ) اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة

وأوضح أنه ما من نقص يف املساعدات املقدمـة  . مناطق الرتاع وقدمت املساعدة للمتضررين 
  .سواء من املنظمات الدولية أو احلكومة

 الوفد إن السجون اخلاضعة لرقابة جهاز األمن السياسي قد أنـشئت وفقـاً       وقال  - ٥٧٠
وخبصوص متسك اليمن بالقانون اإلنساين الدويل وتعاونه مع اللجنـة          . لقانون أقّره الربملان  

وشدد الوفد . الدولية للصليب األمحر، قال الوفد إن مثة جلنة وطنية تتناول تنفيذ هذا القانون
ل جهداً إلقامة شراكة كاملة مـع منظمـات اجملتمـع املـدين، وأن              على أن اليمن مل يأ    

وأعاد الوفد تأكيد . االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان هي أفضل شاهد على هذا التعاون
التزام احلكومة بإشراك اجملتمع املدين والشركاء السياسيني يف تنفيذ التوصيات املقدمـة يف             

  .إطار االستعراض الدوري الشامل
.  اللتني أشار إليهما أصحاب املـصلحة      ٢١ و ٢٠وأعاد الوفد تأكيد قبوله التوصيتني        -٥٧١

وشّدد على أن مثة جلنة حكومية قد أنشئت لدراسة مجيع املطالب الشرعية للمواطنني اجلنوبيني              
وقال إن احلكومة مستعدة لتنفيذ مجيع املطالب ما دامت         . واالستجابة هلا يف أسرع وقت ممكن     

وأضاف أنه ال توجد أية قيود على حرية التجمع السلمي، وأن أية عمليات توقيف أو               . شرعية
وقال إن األنشطة اإلعالمية العامة جتري وفقـاً        . إغالق صحٍف أجريت قد متّت وفقاً للقانون      
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للدستور وقانون الصحافة واملطبوعات الذي يضمن جلميع املواطنني حرية الرأي واالسـتعالم            
  . وإن لكل مواطن احلق يف طلب االنتصاف عن طريق احملكمةدون قيد أو شرط،

  فانواتو    
 وفقاً جلميع األحكـام     ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢أجري االستعراض املتعلق بفانواتو يف        -٥٧٢

، واستناداً إىل التقرير الوطين الذي قدمته فانواتو وفقاً         ٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس       
؛ والتجميع الذي أعدته    )A/HRC/WG.6/5/VUT/1 (٥/١ار اجمللس   من مرفق قر  ) أ(١٥للفقرة  

؛ )A/HRC/WG.6/5/VUT/2) (ب(١٥مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة          
  ).A/HRC/WG.6/5/VUT/3) (ج(١٥واملوجز الذي أعدته املفوضية السامية وفقاً للفقرة 

 / أيلـول  ٢٥املعقـودة يف    لتاسعة عـشرة،     يف جلسته ا   ونظر جملس حقوق اإلنسان،     -٥٧٣
  ).انظر القسم جيم أدناه( املتعلق بفانواتو واعتمدها  االستعراضنتائجيف  ،٢٠٠٩سبتمرب 
بفانواتو تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض        نتائج االستعراض املتعلق     تتضمنو  -٥٧٤

أو االستنتاجات، ومـا    /ووآراء فانواتو بشأن التوصيات     ) A/HRC/12/14(الدوري الشامل   
قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا            

انظـر أيـضاً    (اليت مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل              
A/HRC/12/14/Add.1.(  

أو االستنتاجات  /وع االستعراض بشأن التوصيات و    اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موض       -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

أعاد ممثل فانواتو، وهو نائب رئيس جلنة فانواتو املعنية باالستعراض الدوري الشامل،    -٥٧٥
  .تأكيد التزام فانواتو بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جلميع مواطنيها

د اختذت بالفعل خطوات إجيابية جتاه تنفيـذ التوصـيات          وقال املمثل إن احلكومة ق      -٥٧٦
املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل، وذلك بواسطة اعتماد سياسات وأطر عمـل             

  .متنوعة ضمن الدوائر والوزارات احلكومية
 وجزء مـن    ٧ و ٥ و ٣ و ٢وقد قبلت فانواتو مجيع التوصيات، باستثناء التوصيات          -٥٧٧

 بشأن التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع         ٢يتعلق بالتوصية   ففيما  . ٢٠التوصية  
غـري أن  . أشكال التمييز العنصري، فإن فانواتو غري مستعدة بعد للتصديق على هذه االتفاقية    

اإلطار التشريعي القائم يوفر احلماية من مجيع أشكال التمييز، مبا فيها التمييز العنـصري يف               
 بشأن التصديق على االتفاقية   ٧ و ٥ و ٣أما بالنسبة للتوصيات    . دستور مثالً من ال ) ١(٥املادة  

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالنـضمام إىل الربوتوكـول             
االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فإن فاتواتو غري مـستعدة             

أما اجلزء الثاين   . باب من أمهها الصعوبات املالية اليت تواجهها فانواتو       بعد للتصديق عليها ألس   
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ن ـ الذي يدعو إىل النظر يف تطبيق عقوبات مالئمة على أولياء األمور الذي            ٢٠من التوصية   
غري أن الوفد قال إن فانواتو علـى        . ال يرسلون أطفاهلم إىل املدارس فهو أمٌر ال تقبله فانواتو         

  .دمات اإلرشاد املالئمة ألولياء األمور الذين ال يرسلون أطفاهلم إىل املدارساستعداد لتوفري خ
 هتـدف إىل    ٢٠١٤-٢٠٠٩وقد اعتمدت فانواتو استراتيجية لقطاع العدالة للفترة          -٥٧٨

تعزيز ومحاية حقوق الفئات السكانية الضعيفة، ومنها ذوو اإلعاقـة واحملتجـزون والنـساء         
تحديات يف هذا الصدد يف صياغة سياسات هتدف إىل ضمان          ومتثل أحد أصعب ال   . واألطفال

وقـال املمثـل إن     . التكامل بني التشريعات واألعراف احمللية وتلك املتعلقة حبقوق اإلنسان        
األهداف اإلمنائية لأللفية قد أُخذت باالعتبار يف االستراتيجية على حنـو يـضمن إجـراء               

نواتو فرقة عاملة هبـدف تيـسري تنفيـذ         كما أنشأت فا  . اإلصالحات التشريعية ذات الصلة   
  .الوزارات والدوائر األهداَف اإلمنائية لأللفية

واختذت إدارة اإلصالحيات خطوات لتحسني الوضع يف اإلصالحيات عن طريـق             -٥٧٩
وأنشئت كذلك جلنة تأديبيـة     . جتديدها وفصل احملتجزين اخلطرين عن أولئك األقل خطورة       

  .اوى املتعلقة بإساءة معاملة السجناءلإلصالحيات من أجل تناول الشك
ومن املقرر أن يقوم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو           -٥٨٠

 ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٤العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بزيارة إىل فانواتو يف           
  .وليةملناقشة معاملة احملتجزين يف سياق املعايري الد

وقال املمثل إن قانون محاية األسرة أصبح نافذاً، وأن فانواتو قد اختذت تدابري إجيابية                -٥٨١
كما قال إن احلكومة تعمل على وضع برامج للتوعية هبذا القـانون            . لضمان تنفيذه الكامل  

كمـا  . بالتعاون مع منظمات غري حكومية بارزة تعمل يف ميدان مكافحة العنف ضد املرأة            
 فانواتو األولوية للعمل على وضع مقترح الستعراض مجيع التشريعات ذات الصلة اليت             أعطت

وأنشأت فاتواتو كذلك وحـدة     . تنطوي على أحكام تؤدي إىل التمييز ضد املرأة وهتميشها        
حلماية األسرة ضمن جهاز الشرطة ملعاملة مسائل العنف املرتيل وضمان التحقيق كما ينبغي             

  .يف مجيع احلاالت
وقال الوفد إن فانواتو تنظر جبدية يف إنشاء جلنة أو وحدة حلقوق اإلنسان ضـمن                 -٥٨٢

احلكومة من أجل اإلشراف على تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطـار االسـتعراض الـدوري               
وقد عقدت احلكومة بالفعل حمادثات مع بعض الشركاء الدوليني لتقدمي املـساعدة            . الشامل

  .لصددالتقنية املناسبة يف هذا ا

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  -٢  
أشادت اجلزائر باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا فانواتو لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها             -٥٨٣

ودعت . واًعلى الرغم مما تواجهه من قيود كوهنا دولة جزرية صغرية نامية ومن أقل البلدان من              
اجلزائر اجملتمع الدويل واألمم املتحدة إىل توفري املساعدة التقنية الالزمة لزيادة تعزيـز هـذه               
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وقالت إن التدابري املتخذة لضمان املساواة بني اجلنسني والنهوض بـاملرأة وتعزيـز             . احلماية
ولة لتحـسني   كما أشارت إىل اجلهود املبذ    . مشاركتها يف احلياة السياسية هي تدابري مشجعة      

النظام الصحي ومكافحة األمراض واحلد من وفيات األطفال، داعيةً اجلهات الفاعلة املعنيـة             
واعترفت اجلزائـر  . يف منظومة األمم املتحدة إىل توفري املساعدة التقنية الالزمة يف هذا الصدد       

ىل جعـل   باستعداد احلكومة لوضع سياسة لتوفري التعليم جماناً، فشجعت جهودها الراميـة إ           
التعليم االبتدائي إلزامياً وتوفريه جماناً، وذلك عن طريق تعزيز تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة               

وقالت اجلزائر إهنا حتبذ لو شارك ممثلون ملنتدى جزر احملـيط           . املتعلقة بتوفري التعليم للجميع   
  .اهلادئ يف جنيف لكي يتسىن عقد حوار معهم

بناءة يف عملية االستعراض الدويل الشامل، على الرغم رحبت اهلند مبشاركة فانواتو ال  -٥٨٤
من عدم وجود متثيل هلا يف جنيف، واعتربت ذلك شاهداً على التزام فانواتو جتـاه حقـوق                 

وأشارت اهلند بتقدير إىل تصديق فانواتو مؤخراً على العهد الدويل اخلاص باحلقوق            . اإلنسان
ع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقيـة حقـوق         املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجي     

الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً عن سّنها قانون محاية األسرة الـذي              
واعترفت اهلند بالتحديات الـيت تواجـه       . من شأنه أن يسهم يف محاية وتعزيز حقوق املرأة        

  .واًفانواتو كوهنا دولة جزرية صغرية نامية ومن أقل البلدان من
اعترفت أستراليا بالتحديات اليت تواجهها فانواتو كوهنا دولـة صـغرية ونوهـت               -٥٨٥

باملشاورات املستفيضة اليت أجريت مع الدوائر احلكومية واملنظمات غري احلكومية يف سـياق             
وأشادت أستراليا بالتزام فانواتو بتحسني األوضـاع يف الـسجون ومراكـز            . إعداد التقرير 

وإذ اعترفت أستراليا بالتزام فانواتو     .  سيما عن طريق فصل القّصر عن البالغني       االحتجاز، وال 
مببادئ حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق املرأة، فإهنا رحبت بقانون محاية األسرة وشـجعت              

  .على اختاذ خطوات عملية لضمان تنفيذها يف الوقت املناسب
الذي أبدتـه فـانواتو جتـاه عمليـة         أشادت الواليات املتحدة األمريكية بااللتزام        -٥٨٦

وأشارت إىل أن مسأليت الشفافية     . االستعراض الدوري الشامل على الرغم مما تعانيه من قيود        
ويف حني أعربت الواليات املتحدة     . واملساءلة يف القطاع العام بفانواتو ال تزاالن مثاراً للقلق        

اجع احلسابات العام للتحقيق يف الفساد      عن تقديرها اجلهود اليت يبذهلا مكتبا أمني املظامل ومر        
يف القطاع العام، فإهنا طلبت ختصيص املزيد من املوارد لتمكينهما من إجراء حتقيقات أكثـر               

وأشادت الواليات املتحدة بتجديد مراكز االحتجاز لكي تتوافق مع املعايري الدوليـة            . صرامة
  .د املرأةوإقرار قانون محاية األسرة ملنع ومعاقبة االنتهاكات ض

اعترفت نيوزيلندا بأن املشاركة يف عملية االستعراض الدوري الشامل يشكل مهمة             -٥٨٧
جسيمة للدول اجلزرية الصغرية يف منطقة احمليط اهلادئ، ورحبت باستعداد فانواتو لتقاسـم             
خرباهتا مع بلدان هذه املنطقة يف احللقة الدراسية عن االستعراض الدوري الشامل اليت ُعقدت              

 يف املائـة مـن      ٩٠كما رحبت نيوزيلندا بقبول فانواتو أكثر مـن         . ٢٠٠٩يف مطلع عام    
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، واليت  ٢٠١٤-٢٠٠٩التوصيات وأشادت باالستراتيجية اليت وضعتها لقطاع العدالة للفترة         
وأعربت نيوزيلندا عن  . تتناول محاية حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         

  .واتو بشأن تنفيذ هذه التوصياتتطلعها للعمل مع فان

  التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون  -٣  
رحبت منظمة العفو الدولية بالتقدم الذي أحرزته فانواتو يف كفالة حقوق اإلنسان،              -٥٨٨

وال سيما سّن قانون محاية األسرة، وحثت على تنفيذ هذا القانون من خالل وضع بـرامج                
كما رحبت املنظمة باخلطوات املتخـذة      . دريبية ألصحاب املصلحة وختصيص موارد كافية     ت

جلمع خمتلف قوانني األسرة يف قانون واحد، وحثت على إجراء هذا االستعراض من خـالل               
. مشاورات عامة كافية، كما حثت اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة الالزمة يف هذا الصدد             

ون فانواتو يف املراحل األولية للتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب،          وإذ رحبت املنظمة بك   
فإهنا شجعتها على التصديق كذلك على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية               
واالجتماعية والثقافية، قائلةً إن ذلك سيشكل مؤشراً قوياً على التـزام فـانواتو بالتـصدي              

مة اجملتمع الدويل على مساعدة فانواتو علـى التـصدي          وحثت املنظ . للقضايا املتعلقة بالفقر  
  .للفقر وقلة فرص احلصول على اخلدمات الصحية واملياه النظيفة والسكن الالئق

يدز عـن   إلا/وأعربت الشبكة القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية          -٥٨٩
ى استخدام الشكل الذي اتبعتـه      تقديرها للنسبة املرتفعة من التوصيات املقبولة، وشجعت عل       

فانواتو يف ردها ملا للوضوح املتعلق بالتوصيات من أمهيٍة يف سـياق االسـتعراض الـدوري         
، فإهنا شددت على أن وضع تشريع ٢٥وإذ رحبت الشبكة برد فانواتو على التوصية . الشامل

ايـة الفئـات    صريح ضد التمييز من شأنه أن يعزز التزام فانواتو جتاه حقوق اإلنـسان ومح             
كما شجعت الشبكة فانواتو على أن تقبل هذه التوصية وحتظر صراحةً التمييز على             . املهمشة

أسس من بينها اإلعاقة واحلالة االقتصادية وامليل اجلنسي أو اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة               
ـ           . يدزإلا/البشرية يم واقترحت الشبكة أن تعزز فانواتو محاية الفئات املهمشة عن طريق تنظ

محالت توعية وتثقيف للجمهور، وشجعتها على تطبيق مبادئ يوغياكارتا واالسترشاد هبا يف            
كما شجعت الشبكة فانواتو على االنضمام إىل اإلعالن الذي         . تقرير السياسات ذات الصلة   

، والذي يدعو إىل وضع حد للتمييز علـى         ٢٠٠٨ دولة يف اجلمعية العامة عام       ٦٧أصدرته  
  .سي واهلوية اجلنسيةأساس امليل اجلن

ورحبت هيئة الفرانسيسكان الدولية بالتزام فانواتو بتحقيق هدف توفري التعليم جماناً             -٥٩٠
، مـشجعةً   ٤٢، وبقبوهلا التوصية    ٢٠١٠للمراحل املدرسية من األوىل إىل الثامنة حبلول عام         

للتعليم االبتـدائي  فانواتو على دعم األطفال الذين ال تستطيع أسرهم دفع التكاليف اإلضافية    
كما شجعت على توسيع اهلياكل األساسية املدرسية للسماح بتوفري التعليم جماناً ملا            . اإللزامي

ودعت اهليئة فانواتو إىل النظر يف وضع مناهج دراسية مبتكرة للمرحلـة            . بعد املرحلة الثامنة  
ئة فانواتو كـذلك    وشجعت اهلي . الثانوية وتوفري خدمات تثقيفية للشباب العاطل عن العمل       
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على مجع البيانات اإلحصائية وحتليل أسباب تدين معدالت االنتقال من املرحلـة التعليميـة              
وإذ رحبت اهليئة بالـدعوة   . االبتدائية إىل املرحلة الثانوية وارتفاع معدالت التسرب املدرسي       

املقـرر اخلـاص   الدائمة اليت أصدرهتا فانواتو للمكلفني بإجراءات خاصة، فإهنا رأت أن قيام    
املعين باحلق يف التعليم بزيارة إىل فانواتو سيسهم يف حتسني التمتع هبذا احلق وسيتيح فرصـة                

  .لتبادل أفضل املمارسات مع البلدان األخرى يف املنطقة

  الستعراضا موضوعاملالحظات اخلتامية للدولة   -٤  
مل يشكل عملية جديدة    أعاد وفد فانواتو التأكيد على أن االستعراض الدوري الشا          -٥٩١

وقال إن فانواتو . أن احلكومة تلتزم حبزمٍ بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  بالنسبة لفانواتو، غري  
ستستفيد من التعليقات اليت أبدهتا الدول وأصحاب املصلحة وستستخدمها لتحسني سياساهتا           

  .وقوانينها املتعلقة حبقوق اإلنسان

   السابقةسالفيةومجهورية مقدونيا اليوغ    
 / أيـار  ١٢سالفية السابقة يف    وة مقدونيا اليوغ  ـأجري االستعراض املتعلق جبمهوري     -٥٩٢
، واسـتناداً إىل    ٥/١ وفقاً جلميع األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللـس            ٢٠٠٩مايو  

مـن  ) أ(١٥سالفية السابقة وفقاً للفقرة     والتقرير الوطين الذي قدمته مجهورية مقدونيا اليوغ      
؛ والتجميع الذي أعدته مفوضية األمـم       )A/HRC/WG.6/5/MKD/1 (٥/١رفق قرار اجمللس    م

؛ واملوجز  )A/HRC/WG.6/5/MKD/2) (ب(١٥املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       
  ).A/HRC/WG.6/5/MKD/3) (ج(١٥أعدته املفوضية السامية وفقاً للفقرة  الذي
 / أيلـول  ٢٥املعقـودة يف    لسته التاسعة عشرة،     يف ج  ونظر جملس حقوق اإلنسان،     -٥٩٣

سـالفية الـسابقة    و املتعلق جبمهورية مقـدونيا اليوغ      االستعراض نتائجيف   ،٢٠٠٩سبتمرب  
  ).انظر القسم جيم أدناه(واعتمدها 

سالفية السابقة تقريـر    وجبمهورية مقدونيا اليوغ   نتائج االستعراض املتعلق     تتضمنو  -٥٩٤
وآراء الدولـة بـشأن     ) A/HRC/12/15(ستعراض الدوري الـشامل     الفريق العامل املعين باال   

قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامـات          أو االستنتاجات، وما    /التوصيات و 
طوعية وردود على املسائل أو القضايا اليت مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي               

  ).A/HRC/12/15/Add.1أيضاً انظر  (جرى يف الفريق العامل

أو االستنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

قال رئيس قطاع العالقات املتعددة األطراف يف وزارة اخلارجية إن التوصيات الـيت               -٥٩٥
ابق إىل حد بعيد مـع أولويـات مجهوريـة مقـدونيا            قُّدمت أثناء دورة الفريق العامل تتط     

سالفية السابقة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وستشكل إضافة قيمة يسترشد            واليوغ
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 ٤٢وقال إن التعليقات واملقترحات اليت ُجمعـت يف         . هبا البلد فيما يقوم به من عمل يف هذا اجملال         
  .ع االستعراضتوصية هي مقبولة عموماً بالنسبة للدولة موض

وفيما خيص املعاهدات الدولية، فقد وقّعت الدولة مؤخراً الربوتوكول االختيـاري             -٥٩٦
وأنشئ فريق عامل يتألف من ممثلـي الـوزارات         . التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

. واملنظمات غري احلكومية لتنفيذ مجيع األنشطة الالزمة للتصديق على االتفاقية وبروتوكوهلـا     
 ُينتظر الشروع يف إجراءات توقيع الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق            كما

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومن مث التصديق عليه، يف املستقبل املنظور، ومثة إمكانيـة             
أيضاً للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم،             

وفيما يتعلق حبقوق   .  عن االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         فضالً
الطفل، فقد روعيت بالكامل أحكام اتفاقية حقوق الطفل يف تقييم القوانني املنطبقة واعتماد             

وأُشرك ) اليونيسيف(وقد اسُتشري مكتب منظمة األمم املتحدة للطفولة        . التشريعات اجلديدة 
ومن املقرر إنشاء دائرة مستقلة حلقوق الطفل رمسياً ضمن مكتـب أمـني             .  العملية يف هذه 

  .املظامل، وفقاً للتعديالت املعتمدة مؤخراً يف القانون املتعلق بأمني املظامل
كما هتدف التعديالت اليت أُدخلت مؤخراً على القانون املتعلق بـأمني املظـامل إىل                -٥٩٧

نون املتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة        ضمان تنفيذ متسق ألحكام القا    
وينّص القانون اجلديد على تعزيز دور أمني املظامل بوصفه آلية منع وطنية،            . مناهضة التعذيب 

  .وضمان استقالله املادي وفقاً ملبادئ باريس
ائـف  أما خبصوص اتفاق أوهريد اإلطاري والتوصيات املتعلقة بالعالقات بني الطو           -٥٩٨

اإلثنية، فال يزال االتفاق اإلطاري أولوية لدى احلكومة، وقد اعُتمدت مجيع القوانني اليت كان 
ُيزمع اعتمادها لتنظيم حقوق اجملتمعات اليت ال تنتمي إىل األغلبية، كما ُوضعت إجـراءات              

نة وأنشئت جل . لتوظيف األشخاص الذين ينتمون إىل هذه اجملتمعات وفقاً للديناميات املقررة         
وزراء لرصد تنفيذ االتفاق، كما ُنفذت سلسلة مشاريع تضمنت مشروعاً مـشتركاً بـني              

ومنظمـة األمـم    ) اليونيسيف(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة         
، وهو مشروع حظي بـدعم صـندوق حتقيـق          )اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     

لأللفية وركز على حتسني احلوار بني الطوائـف اإلثنيـة والتعـاون بـني       األهداف اإلمنائية   
، كما متـت    "االندماج من خالل التعليم   "وجتري صياغة استراتيجية بعنوان     . اجملتمعات احمللية 

مراجعة خطط العمل واخلطط التنفيذية األربع اليت اعُتمدت يف إطار عقد واستراتيجية إدماج             
يف تنفيذ مشروع خاص باملرأة يف املناطق الريفية، مبا يشمل نـساء            الروما، وقد بدأت الدولة     

  .اجملتمعات اإلثنية
وفيما يتعلق بتسجيل احلالة املدنية، فإن قانون السجل املدين يضع التزاماً بتـسجيل               -٥٩٩

وقد تـبني أن  . مولد كل طفل دون تقاضي أي رسوم للوثائق واإلجراءات املتعلقة بالتسجيل   
وقد اُتخذت يف هذا اإلطار     . م أكثر الفئات اليت تتعرض ملشاكل يف التسجيل       سكان الروما ه  
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إجراءات من بينها تنظيم عدد كبري من االجتماعات وحلقات النقاش التثقيفية واإلعالمية اليت            
  .نظمتها احلكومة واملنظمات غري احلكومية من أجل التصدي هلذه املشكلة

حتسني مرافق إيواء السجناء    :  من عنصرين مها   ويتألف إصالح نظام السجون احلايل      -٦٠٠
وقد . املدانني واملتهمني واألحداث؛ وحتسني ظروف عمل موظفي هذه املرافق وزيادة عددهم          

. اعُتمد يف هذا السياق برنامج تدريب وتثقيف، كما ُوضعت خطة تنفيذية لتدريب املوظفني            
قاً للمعايري املطلوبة من االحتـاد      جتربة تطبيق إصالحات السجون وف    "وسُينفذ مشروع عنوانه    

، وطُلبت، يف إطار صك االحتاد األورويب املتعلق بتقدمي املساعدة قبل االنضمام يف             "األورويب
، األموال الالزمة إلعداد استراتيجية وطنية للنهوض بنظام الـسجون ولتقيـيم            ٢٠٠٩عام  

  .استراتيجية الرعاية الصحية املقدمة يف السجون وتنفيذها
وفيما خيص التوصيات املتعلقة مبكافحة التمييز، فإن احلكومـة سـتنظر قريبـاً يف                -٦٠١

يونيـه  /ويف منتصف حزيران  . مشروع قانون بشأن احلماية من التمييز من أجل إقراره رمسياً         
 بدأت سلسلة من الدورات التدريبية املتعلقة مبكافحة التمييز، وُنظمت كذلك سلسلة            ٢٠٠٩

وحيظر مشروع القانون حظراً صرحياً التمييز على أسـاس         . هذا اجملال من محالت التوعية يف     
أما التوصية املتعلقة حبقوق الشركاء من نفس اجلنس فهي غـري           . امليل اجلنسي ونوع اجلنس   

  .مقبولة بالنسبة للبلد يف هذه املرحلة
ل املعنية ومن املنتظر أن يساعد تطبيق القانون املتعلق بتكافؤ الفرص وتنفيذ خطة العم        -٦٠٢

باملساواة بني اجلنسني على مواصلة االجتاه اإلجيايب املستمر لتمثيل املرأة يف مجيع مناحي احلياة              
وقد أُجريت دراسات حتليلية للتشريعات ذات الصلة وُعّينـت شـبكات مـن             . االجتماعية

ظـامل يف   املواطنني بالتعاون مع املنظمات غري احلكومة املعنية بنساء الروما ومكتب أمـني امل            
سياق األنشطة الرامية للقضاء على عدم املساواة يف معاملة الرومـا وفـرص وصـوهلم إىل                

وجيري كذلك تنفيذ االسـتراتيجية الوطنيـة       . املؤسسات احلكومية، وال سيما نساء الروما     
وقد اختذت مجيع املؤسسات والـوزارات      . ٢٠١١-٢٠٠٨للحماية من العنف املرتيل للفترة      

كما اُتخذت تدابري لتحـسني  . ري لرفع معايري اخلربة لدى املهنيني ذوي الصلة   ذات الصلة تداب  
  .سبل تعريف اجلمهور بالتدابري القانونية حلماية الضحايا من العنف املرتيل

. وجيري تنفيذ خطة عمل هتدف إىل تطبيق القانون املتعلق بقضاء األحداث بفعاليـة              -٦٠٣
القانون وُوضعت برامج تدريبيـة متخصـصة جلميـع         وقد اعُتمدت اللوائح التنفيذية هلذا      

وقد دأبت الدولة على حتسني االتساق بني أنشطة شىت املؤسـسات           . املؤسسات ذات الصلة  
. واملنظمات غري احلكومية والدولية اليت تعمل يف جمال كشف ومنع ممارسات االجتار بالبشر            

ة بشأن مكافحة االجتار بالبشر،      مت التصديق على االتفاقية األوروبي     ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان 
  .  واستراتيجية جديدة٢٠١٢-٢٠٠٩واعُتمدت يف هذا السياق خطة عمل جديدة للفترة 

وال يزال إصالح اجلهاز القضائي وتعزيز استقالله وكفاءته على رأس األولويـات              -٦٠٤
ة عمل   بالكامل، وجيري إعداد خط    ٢٠٠٤وقد ُنفذت االستراتيجية اإلصالحية لعام      . الوطنية
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وهناك آليات مستقلة   .  يف املائة  ١١يف هذا اجملال، وقد زيدت ميزانية اجلهاز القضائي بنسبة          
كما ينظر قطاع الرقابة الداخلية واملعايري املهنية بصورة        . وخارجية للرقابة على عمل الشرطة    

  .موضوعية ومهنية يف مجيع الدعاوى املتعلقة حبدوث انتهاكات على أيدي أفراد الشرطة
وفيما خيص االنتخابات، فقد أشارت الدولة إىل أهنا ستنفذ بالكامـل التوصـيات               -٦٠٥

أعدته منظمة األمن والتعاون يف أوروبا       الذي ٢٠٠٩الواردة يف تقرير رصد االنتخابات لعام       
ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وهي توصيات تنطوي على إجراء املزيـد            

  .ظام االنتخايب وتنقيح قائمة الناخبنيمن اإلصالحات يف الن
وفيما خيص التعليم، وباألخص التسرب املدرسي، فقد ُنفـذ مـشروع إرشـادي               -٦٠٦

وقـد  . ملساعدة التالميذ وأولياء األمور على تسجيل أطفاهلم يف املدارس ومتابعة حتـصيلهم           
فضت معـايري    منحة دراسية للمرحلة الثانوية إىل طلبة الروما وخُ        ٦٥٠ُخصص ما جمموعه    

ويف األعوام الثالثة املاضـية،     .  يف املائة  ١٠التسجيل يف املرحلة الثانوية لطالب الروما بنسبة        
نفذت وزارة العمل والسياسات االجتماعية، بالتعاون مع صندوق تعلـيم الرومـا وبعـض     

  .احلكومات احمللية، مشروعاً لتحضري أطفال الروما قبل عام من بدء التعليم االبتدائي

  اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج االستعراض  -٢  
سالفية السابقة الخنراطها الكامل يف عملية      وأشادت هنغاريا جبمهورية مقدونيا اليوغ      -٦٠٧

االستعراض الدوري الشامل، وأعربت عن أملها بأن يسهم تنفيذ التوصيات يف تعزيز حالـة              
كما رحبت هنغاريا بالتوضيحات املقدمة بشأن سؤاهلا املتعلق        . إلنسان يف هذا البلد   حقوق ا 

وأبدت هنغاريا تأييدها التام للجهود املبذولة حىت اآلن من         . بصدقية اجلهاز القضائي وفعاليته   
أجل حتسني كفاءة مؤسسات حقوق اإلنسان وشجعت احلكومة علـى املـضي يف تعزيـز             

وأعربت هنغاريا عن اقتناعها بأن     . يما يتعلق بقضايا مكافحة التمييز    صالحيات أمني املظامل ف   
التنفيذ الكامل التفاق أروهيد اإلطاري سيسهم يف تعزيز حقوق األقليات، وطلبـت إيـالء              

مشجعةً احلكومة على   " الجئي كوسوفو "لل م الوضع القانوين    ياملزيد من االهتمام إلعادة تقي    
  .متابعة هذه املسألة

 اجلزائر بنوعية املعلومات املقدمة اليت تنّم عن جدية سلطات مجهورية مقدونيا            نوهت  -٦٠٨
غري أن هذه العملية    . سالفية السابقة يف التعاطي مع عملية االستعراض الدوري الشامل        واليوغ

ينبغي أن تشمل ال اإلدارة فحسب وإمنا الساسة أيضاً، ولذلك ُتشجع املشاركة على املستوى             
ورحبت اجلزائر بقبول الدولة توصيتها بشأن ضمان توافق عمـل          .  العملية الوزاري يف هذه  

وشّددت على التدابري واإلجراءات العملية املتخذة من       . مكتب أمني املظامل مع مبادئ باريس     
كما رحبـت اجلزائـر   . أجل التصدي ملسألة التسرب املدرسي، وال سيما بني أطفال الروما         

 حصول أقليات معينة على فرص الوصول إىل الـسكن          بالتجاوب مع توصيتها بشأن ضمان    
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الالئق والتعليم والعمل والرعاية الصحية، وإيالء اهتمام خاص إىل تعزيز اندماجهم يف مجيـع              
  .جماالت احلياة االجتماعية

سلط االحتاد الروسي الضوء على التعاطي اجلاد والنهج البناء الذي تبنته مجهوريـة               -٦٠٩
وشكرت .  السابقة يف مجيع مراحل عملية االستعراض الدوري الشامل        سالفيةومقدونيا اليوغ 

وقال إن املعلومات املقدمة تدل على      . الوفد على ما قدمه من أجوبة على األسئلة اليت طرحها         
التزام احلكومة بأمورٍ من بينها االنضمام إىل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وحتسني معايري             

وأعرب االحتاد الروسي   . ا مع املتطلبات واملعايري الدولية يف هذا اجملال       حقوق اإلنسان ملواءمته  
عن فهمه األولوية املعطاة إلنشاء آليات تنفيذ مالئمة وفعالة متمنياً جلمهورية مقدونيا املزيـد      

  .من النجاح يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
سالفية الـسابقة   و اليوغ أشارت البوسنة واهلرسك إىل أن حكومة مجهورية مقدونيا         -٦١٠

حترص كل احلرص على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وأن مثة حتـسينات قـد                
فوضع خطط العمل واملشاريع واالسـتراتيجيات يؤكـد التـزام          . حتققت على هذا الصعيد   

كما أن اخلطـوات  . احلكومة بالتصدي للتحديات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف خمتلف اجملاالت 
املتخذة العتماد الصكوك الدولية املعنية حبقوق اإلنسان والتـصديق عليهـا تـدل علـى               

  .التحسينات اجلادة اليت حتققت يف مضمار حقوق اإلنسان
أشارت بلغاريا إىل بعض التحسينات امللحوظة يف اإلطارين التشريعي واملؤسـسي             -٦١١

غري أهنا أعربـت  . ية حقوق اإلنسان  سالفية السابقة فيما يتعلق حبما    وجلمهورية مقدونيا اليوغ  
عن قلقها املستمر إزاء حاالت التعصب والتمييز على أساس إثين وناشدت سلطات الدولـة              
الختاذ مجيع التدابري املالئمة من أجل منع التمييز على أساس األصل اإلثين وتعزيز التـسامح               

منهجية لضمان استقالل   كما دعت بلغاريا السلطات إىل بذل جهود        . واحترام التنوع اإلثين  
وسائل اإلعالم والتصدي لتفشي ممارسة اخلطابات اليت حتض على الكراهية، واختاذ تـدابري             

  . الواردة يف تقرير الفريق العامل١٣عاجلة لتنفيذ التوصية 
شكرت سلوفينيا احلكومة على تناوهلا األسئلة اليت أثارهتا وردها عليها، وال سـيما               -٦١٢

 باستقالل اجلهاز القضائي، وقانون مكافحة التمييز، وتنفيذ اتفـاق أورهيـد            األسئلة املتعلقة 
كما رحبت سلوفينيا بقبول توصيتها املتعلقة بتدعيم استقالل اجلهـاز القـضائي            . اإلطاري

  .وقدراته اإلمجالية، مشجعةً احلكومة على املضي يف تعزيز حقوق األقليات وآلية أمني املظامل
املتحدة األمريكية بقلق إىل تفاقم مظاهر التفرقة اإلثنية يف مدارس          أشارت الواليات     -٦١٣

فعلى الرغم من أن هذه املمارسة ُوضـعت أصـالً          . سالفية السابقة ومجهورية مقدونيا اليوغ  
حلماية طالب األقليات من العنف القائم على أسس إثنية، فإهنا تؤدي غالباً إىل تفاقم حالـة                

. اإلثنية، وتعزز القوالب النمطية، وتقوض جهـود املـصاحلة        االنقسام بني خمتلف الطوائف     
ورحبت الواليات املتحدة بالتزام احلكومة بالتصدي لألسباب اجلذرية للعنف اإلثين وتعزيـز            

كما أعربت عن   . التسامح واحترام التنوع اإلثين عن طريق التركيز بشكل أكرب على التعليم          
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التعليم الستحداث فصول دراسية عن التعدديـة       تأييدها الكامل للهدف الذي وضعته وزارة       
  .الثقافية والتسامح كوسيلة لتعزيز اللحمة االجتماعية بني خمتلف الطوائف اإلثنية

ىل حتـسني التـشريعات     إرحبت سلوفاكيا بقرار الدولة تنفيذ التوصيات الداعيـة           -٦١٤
از القضائي وتعزيـز    وأعربت عن سرورها ألن يكون إصالح اجله      . االنتخابية تنفيذاً كامالً  

استقالله وكفاءته على رأس أولويات البلد، وشجعت احلكومة على مواصلة بـذل اجلهـود    
الالزمة كافة لوضع خطة العمل املتعلقة بإصالح اجلهاز القضائي، وحتـسني األوضـاع يف              

وأشارت إىل ضرورة بذل جهود كذلك لتحقيق توافق كامـل          . السجون ومراكز االحتجاز  
كما . كافحة التمييز، الذي جيري وضعه حالياً، واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان         بني قانون م  

رحبت سلوفاكيا بعزم احلكومة على االستفادة من عمليات االنـضمام لالحتـاد األورويب             
وأدوات املساعدة يف مرحلة ما قبل االنضمام لتعزيز جهودها الرامية إىل التصدي للتحديات             

  .الدوري الشاملاحملددة يف االستعراض 

  التعليقات العامة اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون  -٣  
يف بيان مشترك صادر عن الرابطة األوروبية للمثليات واملثليني جنـسيا والـشبكة               -٦١٥

واحتاد الرابطات اهلولندية إلدماج    يدز  إلا/القانونية الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية      
، أشادت املنظمات الثالث باحلكومة بـشدٍة       )مركز الثقافة والترفيه يف هولندا    (لية اجلنسية   املث

ودعت الرابطـة   .  الواردتني يف تقرير الفريق العامل     ١٨ و ١٣لقبوهلا معظم أجزاء التوصيتني     
األوروبية إىل إدراج اهلوية اجلنسية صراحةً يف قانون مكافحة التمييز، بوصفها أحد املعـايري              

يت حيظر التمييز على أساسها، وذلك من أجل توفري محاية أفضل حلقوق األشخاص احملولني              ال
كما رحبت الرابطة حبمالت التوعية وبرامج مكافحة التمييز اليت نفذهتا احلكومة يف            . جنسياً

وشجعت الرابطة احلكومة، يف سياق تنظيم هذه احلمالت وتنفيذها، علـى           . اآلونة األخرية 
وفيمـا  . كة مع فئات اجملتمع املدين ذات الصلة واالسترشاد مببادئ يوغياكارتا         العمل بالشرا 

، أعربت الرابطة عن خيبة أملها العميقة ألن احلكومة قررت أال تعامل     )ب(١٨خيص التوصية   
األزواج من نفس اجلنس نفس معاملة األزواج من جنس مغاير، وحثت احلكومة على إعادة              

  .نالنظر يف موقفها هبذا الشأ
أعربت جلنة احلقوقيني الدولية عن قلقها إزاء االدعاءات املتكررة عن إساءة املعاملة               -٦١٦

على يد سلطات إنفاذ القانون والتقاعس عن اختاذ تدابري فعالة ملالحقة اجلناة ومعاقبتهم، وفقاً             
ـ   . ملا تقتضيه االلتزامات الدولية جلمهورية مقدونيا يف ميدان حقوق اإلنسان          ت كمـا أعرب

اللجنة عن أسفها ألن الفريق العامل مل يتطرق إىل بعض القضايا الرئيسية الالزمة ملنع التعذيب   
منعاً فعاالً، ومنها انعدام فرص الوصول الفوري والفعال والسري إىل حمامٍ، واحلاجة إىل إجراء     
فحص طيب فوري ومستقل لكل من يّدعي تعرضه للتعذيب أو إساءة املعاملة، فـضالً عـن                

ودعـت اللجنـة    . رورة إجراء استعراض فعال من اهليئات القضائية لقانونية االحتجـاز         ض
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احلكومة إىل إجراء حتقيق مستقل يف مالبسات اختطاف السيد املصري واحتجازه يف البلـد              
  .ودور أجهزة استخباراهتا يف هذا الصدد

ى تنفيـذ اتفـاق     حثت املنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية احلكومةَ عل           -٦١٧
كما حثت احلكومة على    . أورهيد اإلطاري بالكامل، وباألخص ما يتعلق منه مبجتمعات الروما        

إعطاء األولوية لصياغة إطار قانوين ملكافحة التمييز وتعزيز اهلياكل اإلدارية ملعاقبة أي شكل من              
 املرتيل ال تزال أبواهبـا      ولفتت املنظمة االنتباه إىل أن مراكز إيواء ضحايا العنف        . أشكال التمييز 

 عاماً ويتعرضن للعنـف النـاجم عـن         ١٨مغلقة أمام فتيات الروما الاليت تقل أعمارهن عن         
وفيما يتعلق بالجئي كوسوفو من الرومـا،       . إكراههن على الزواج املبكر أو املدبر من أسرهن       

. لكامل لنوع اجلنس  فقد أعربت املنظمة عن قلقها ألن عملية منح اللجوء ال تزال غري مراعية با             
وأفادت املنظمة بأن مثة حاالت لنساء تعرضن ألسوأ أشكال العنف القائم على نوع اجلنس قد               

أما خبصوص حالة أطفال الروما املتسولني، فقد حثـت املنظمـة           . ُرفض منحهن صفة الالجئ   
طفال وقالت إن نصف هؤالء األ    . احلكومة على وضع تدابري إجيابية للقضاء على ظاهرة التسول        

كما حثت املنظمة احلكومةَ بـشدٍة      . تقريباً يعانون مشاكل إدمان ومن مث فهم خمالفون للقانون        
على اختاذ إجراءات يف هذا الصدد، من بينها النظر يف إصدار عفو عام عن مجيع األطفال الذي                 

  . عاماً والذين مل توفر هلم الدولة برامج ملكافحة اإلدمان١٦تقل أعمارهم عن 

  الستعراضا موضوعالحظات اخلتامية للدولة امل  -٤  
ن مجيع املقترحات قد أُخذت يف االعتبار       إقال رئيس الوفد، يف مالحظاته اخلتامية،         -٦١٨

سالفية السابقة تعترف بأن مثة جماالً للتحـسني  ووأكد أن مجهورية مقدونيا اليوغ   . كما ينبغي 
وقال إن البلد قد أنشأ جمتمعاً . نطلقدوماً على صعيد حقوق اإلنسان وأهنا تتصرف من هذا امل 

متساحماً له مساته اخلاصة، وإنه يسعى كذلك إىل حلحلة ما يواجهه من مصاعب وهو منفتح               
إن عملية االستعراض  وأردف قائالً. أمام أية مناقشات أخرى بشأن القضايا اليت أثارهتا الوفود

ةً كاملة، هي فرصة ممتازة لتقيـيم       الدويل الشامل، اليت شاركت فيها احلكومة برمتها مشارك       
اإلجنازات اليت حتققت، سواء على صعيد االلتزامات الوطنية أو الدولية، وحتديد املوقع الذي             

وأكد الوفد جمدداً أن التوصيات ستكون دلـيالً مفيـداً   . تقف فيه البلد يف سياق قضايا عدة   
قوق اإلنسان، وأن التوصـيات     ُيسترشد به يف وضع السياسات وحتديد اإلجراءات املتعلقة حب        

كما أكـد أن الدولـة      . واالقتراحات املقدمة سوف ُتدرج يف هذه السياسات واإلجراءات       
  .ستواصل التعاون بالكامل واملشاركة يف عمليات االستعراض املقبلة

  جزر القمر    
 وفقاً جلميع األحكام    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣أجري االستعراض املتعلق جبزر املقر يف         -٦١٩

، واستناداً إىل املعلومات اليت قدمتها جـزر القمـر،          ٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس       
؛ والتجميع الذي أعدتـه مفوضـية األمـم    ٥/١من مرفق قرار اجمللس  ) أ(١٥ووفقاً للفقرة   
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؛ واملوجز  )A/HRC/WG.6/5/COM/2) (ب(١٥املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       
  ).A/HRC/WG.6/5/COM/3) (ج(١٥فوضية السامية وفقاً للفقرة أعدته امل الذي
 / أيلـول  ٢٥املعقـودة يف     يف جلسته الثامنة عشرة،      ونظر جملس حقوق اإلنسان،     -٦٢٠

  ).انظر القسم جيم أدناه( املتعلق جبزر القمر واعتمدها  االستعراضنتائجيف  ،٢٠٠٩سبتمرب 
قمر تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض      جبزر ال  نتائج االستعراض املتعلق     تتضمنو  -٦٢١

أو االستنتاجات، وما   /وآراء جزر القمر بشأن التوصيات و     ) A/HRC/12/16(الدوري الشامل   
قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املسائل أو القضايا            

  .اعلي الذي جرى يف الفريق العاملاليت مل تعالَج معاجلة كافية أثناء احلوار التف

أو االستنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  وبشأن التزاماهتا الطوعية والنتائج

أعرب وفد جزر القمر عن امتنانه للجهود اليت بذلتها األمم املتحدة، وخباصة أمانتها،    -٦٢٢
كما أعرب عـن شـكره      . ملية االستعراض الدوري الشامل   من أجل ضمان مشاركته يف ع     

لوفود املكسيك واململكة املتحدة وغانا ملساعدهتا على إعداد نتائج االستعراض اليت تأمل جزر     
  .القمر أن جيري اعتمادها

اعترب الوفد أنه بعد مرور ستة أشهر تقريباً على إجراء االستعراض املتعلـق جبـزر                 -٦٢٣
وقع أن تكون نتائج إجيابية قد حتققت بشأن الشواغل اليت أثريت فيما يتعلق          القمر، فإن من املت   

، أعلن الوفـد أن     ٢٠٠٨وفيما خيص حماولة انفصال جزيرة أجنوان يف عام         . حبقوق اإلنسان 
كما ذكر أن الـساسة يف  . االنفصاليني احملتجزين قد أُطلق سراحهم وعادوا إىل جزيرهتم األم        

ن حتدوا تنفيذ الدستور املنقح مل يعودوا عرضة للتحقيق القـضائي           جزيرة القمر الكربى الذي   
  .وليسوا حمتجزين

وذكر الوفد أن التوصيات االثنتني ومخسني اليت قبلتها جزر القمر تشكل التزامـاً،               -٦٢٤
وقال إن البلد يتمسك بشدة بقيم حقوق       . وكرر تأكيد عزم جزر القمر الثابت على تنفيذها       

  .جزر القمر ستتبىن نتائج االستعراض بالكاملاإلنسان، مكرراً أن 

  االستعراض اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراقبة يف اجمللس بشأن نتائج  -٢  
 الـيت   ٤٥ توصية، مبا فيها التوصية      ٥٢أعربت قطر عن تقديرها جلزر القمر لقبوهلا          -٦٢٥

توفري التعليم جماناً جلميع األطفال الذين هم يف        قدمتها قطر فيما يتعلق بزيادة اجلهود املبذولة ل       
وأشادت قطر مبا حتقق من إجنازات، مثل إنشاء مؤسسات احتادية يف سـياق             . سن الدراسة 

والحظت قطر االفتقار إىل املوارد االقتصادية واملالية،       . اإلصالح السياسي واملؤسسي اجلاري   
 وال سيما يف جمال إعمال احلقوق االقتصادية        والتحديات الناشئة عن الفقر، والبطالة، واألمية،     

وأثنت قطر على اجلهود اليت     . واالجتماعية والثقافية إضافة إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       
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تبذهلا جزر القمر ملكافحة الفساد والفقر ويف جمال احلكم الرشيد من أجل حتقيـق التنميـة                
 من التقدم يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         ورغبت يف رؤية املزيد   . البشرية واالجتماعية 

  .يف جزر القمر
وأثنت اجلزائر على جزر القمر ملا تبذله من جهود على الـرغم مـن التحـديات                  -٦٢٦

وأشارت إىل أن قبول التوصيات يدل على عزم جزر القمر علـى            . املطروحة واملوارد النادرة  
أت اجلزائر جزر القمر، وبوجه خاص لإلفراج       وهن. تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان    

ورحبت اجلزائر باجلهود اليت تبذهلا جزر القمـر ملكافحـة الفقـر            . عن املتمردين احملتجزين  
والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة باعتماد سياسات وطنية للمساواة بني اجلنسني             

وأثنت على ما تبذله من جهـود  . صاديةوتعزيز مشاركة املرأة يف الشؤون العامة واحلياة االقت       
. إلعداد استراتيجية وطنية للنمو واحلد من الفقر، وخطة عمل وطنية إلتاحة التعليم للجميـع       

وأبدت اجلزائر تقديرها لقبول التوصيات املتعلقة بتدريب املوظفني القـضائيني واملـوظفني            
ودعـت  .  قضاء األحـداث   املسؤولني عن إنفاذ القانون من أجل حتسني محاية الطفل ونظم         
  .اجلزائر اجملتمع الدويل إىل دعم جزر القمر فيما تبذله من جهود

وأثنت على جزر   . ورحبت البحرين باحترام جزر القمر ملبادئ وقيم حقوق اإلنسان          -٦٢٧
القمر لاللتزامات املنفذة واليت جيري تنفيذها، علـى الـرغم مـن املعوقـات االقتـصادية                

بالسياسات والربامج الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف          وأشادت  . واالجتماعية
ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فضالً عن احلق يف التنمية من أجـل حتقيـق               

وأشارت إىل التدابري املتخذة للتخفيف من وطأة الفقـر وزيـادة           . األهداف اإلمنائية لأللفية  
وأبدت البحرين تقديرها للجهـود املبذولـة       . الرعاية الصحية حصول اجلميع على التعليم و    

مشاركتها يف  تعزيز  لتحسني وضع املرأة والتشجيع على تعيني املرأة يف مناصب صنع القرار و           
ورحبت البحرين بالسياسات الوطنية اليت تتضمن اإلنصاف والعـدل،         . النشاط االقتصادي 

  .العمل ني الرجل واملرأة يفوبالتدابري األخرى املتخذة لضمان املساواة ب
وذكرت اجلماهريية العربية الليبية أن مشاركة جزر القمر يف االستعراض الـدوري              -٦٢٨

الشامل تدل على األمهية اليت مينحها هذا البلد حلقوق اإلنسان على الرغم مما يواجهـه مـن              
ـ      . صعوبات ون حقوقهـا،  وأشارت إىل عدد اهلياكل املنشأة يف جزر القمر حلماية املرأة وص

واآلليات املخصصة حلماية الطفل واالستراتيجيات اجلديدة املعدة لتمكني املرأة وضمان إتاحة           
وأثنت على اجلهود املبذولة ملكافحة الفقر ومواصلة ضمان احلـصول علـى            . فرص التعليم 

ورحبت بانضمام جزر القمر إىل العديد من االتفاقيـات الدوليـة           . التعليم والرعاية الصحية  
وأملت يف . حلقوق اإلنسان، وبكون احلوار التفاعلي قد أفضى إىل توصيات قبلتها جزر القمر    

أن تقدم األمم املتحدة واجملتمع الدويل املساعدة إىل جزر القمر، عند االقتضاء، لدعم اجلهود              
  .املبذولة لتحسني حالة حقوق اإلنسان
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م جزر القمر على املضي قدماً      والحظ املغرب أن دعم أغلبية التوصيات يظهر تصمي         -٦٢٩
ورحب املغرب بقرار جزر القمر قبول التوصيات املتعلقـة         . بروح من الشفافية واملوضوعية   

وأشار إىل استعداد السلطات الختـاذ تـدابري        . تحسني وضع املرأة وتشجيع تعليم األطفال     ب
 ى الرعاية خلفض معدل وفيات األطفال والوفيات النفاسية وحتسني فرص حصول األطفال عل          

وذكر أن تنفيذ التوصيات يقتضي احلصول على الدعم واملساعدة مـن وكـاالت             . الصحية
وقد أظهرت اجلهود اليت تبذهلا جزر القمر على الرغم من          . دولية، مثل منظمة الصحة العاملية    

وذكـر  . ندرة املوارد إرادهتا الراسخة لتحديث احلكومة وإضفاء الصبغة الدميقراطية عليهـا          
  .ب أن تقدمي اجملتمع الدويل للمساعدة والدعم الكبريين جلزر القمر ضروري ومَربراملغر
وذكرت السنغال أن جزر القمر بقبوهلا ألكثرية التوصيات قد أكدت اسـتعدادها              -٦٣٠

ورحبت السنغال باستعداد جـزر القمـر       . لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف سياق صعب      
ونظرت أيضاً باستحـسان إىل قبوهلـا       .  اإلنسان لالنضمام إىل صكوك دولية أخرى حلقوق     

وأشـارت إىل أن وجـود هـذه    . التوصية اليت تتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    
وشـجعت  . املؤسسة ميكن أن يسهم إسهاماً كبرياً يف تعزيز اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان    

الفعال للتوصيات اليت قبلتها    أن تبذل جهوداً دؤوبة لضمان التنفيذ       السنغال جزر القمر على     
  .وناشدت اجملتمع الدويل أن يقدم املساعدة يف هذا اخلصوص

وشكرت غانا جزر القمر على توضيحاهتا اإلضافية للتوصيات، وأبـدت تقـديرها             -٦٣١
للتدابري اليت اختذت بالفعل منذ إجراء االستعراض، مبا يف ذلـك اإلفـراج عـن املتمـردين            

 جزر القمر قد أعلنت متسكها القوي مبثل حقوق اإلنسان والتزامها           وذكّرت بأن . احملتجزين
وأبدت . بتعزيز التنمية البشرية احلقيقية على الرغم من العوائق االقتصادية واالجتماعية الكثرية          

 توصية والستعدادها للعمل مع اجمللس من أجل        ٥٩ توصية من بني     ٥٢تقديرها لقبول الدولة    
فجزر القمر تـستحق دعـم      . قضايا حقوق اإلنسان يف البلد    تصدي ل  الرامية لل  تعزيز اجلهود 

  .اجمللس واجملتمع الدويل لتحقيق رغبتها يف النهوض بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

   اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرونالتعليقات العامة  -٣  
 مـن التقريـر،     ٦٦ الفقرة    يف ٤تناولت الرابطة الدولية للمثليات واملثليني التوصية         -٦٣٢

 من قانون العقوبات جتّرم النشاط اجلنسي الذي ميارس بني بـالغني            ٣١٨والحظت أن املادة    
وأشارت إىل أن جلنة حقوق اإلنسان قد أكدت مـراراً أن هـذه   . من نفس اجلنس برضاهم 

ـ        القوانني تنتهك كالً   ادتني  من احلق يف اخلصوصية واحلق يف عدم التمييز مبا يتعارض مـع امل
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، وأشـارت أيـضاً إىل              ٢٦و) ١(١٧

والحظت ردود الوفد بـأن العالقـة       . النداءات اليت وجهها املفوض السامي يف هذا الشأن       
اجلنسية املثلية ال ختضع للمالحقة القضائية وأن القانون ليس سارياً ورأت أنه إذا كان هذا هو 

 فينبغي للحكومة أن تبدي الرغبة يف قبول التوصية، وحىت وإن كانت هذه القوانني غري احلال،
وحثت . سارية فإهنا متس بكرامة املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واحملولني جنسياً          



A/HRC/12/L.10 

129 GE.09-17490 

جزر القمر على مواءمة قانون العقوبات مع االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان بإلغاء تلـك              
  . يف هذا الصددم وقبول التوصية املتمثلة يف تنظيم محالت إلذكاء الوعياألحكا
 الـواردة يف    ورحبت رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية بالتوصيات         -٦٣٣
وأعربت عن شواغلها إزاء التقارير املتعلقة بالظروف القاسية وغري الصحية     . االستعراضنتائج  

صكوك على  وأثنت على تصديق جزر القمر      . شخاص احملتجزين اليت يعيش يف ظلها بعض األ     
اتفاقية مناهضة التعـذيب    إضافية، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، و         

وأثنت أيـضاً علـى   . أو املهينة وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
طفال وخفض عدد وفيات الرضع ومكافحة الفقر وحتقيق        اجلهود اليت ُتبذل لتحسني حالة األ     

والحظت أن تغري املناخ    . املساواة بني اجلنسني على الرغم من التحديات اجلسيمة املطروحة        
سيؤثر تأثرياً سلبياً على احلق اإلنساين يف احلياة ويف الصحة والغذاء واملاء كما سيؤثر علـى                

لبت أن يقدم اجمللس واجملتمع الدويل الـدعم إىل         وط. توافر مستوى معيشة الئق وعلى البيئة     
  .جزر القمر فيما تبذله من جهود لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض   -٤  
زر القمر بالبيانات اليت تناشد اجملتمع الدويل أن يدعم البلد للنهوض بتعزيز            جرحبت    -٦٣٤

يما يتعلق بالشواغل اليت أثارهتا الرابطة الدولية للمثليات واملثليني،         وف. ومحاية حقوق اإلنسان  
البالغني مل ختضع قـط للمالحقـة    اليت تتم برضا    إن العالقات اجلنسية املثلية     قوله  كرر الوفد   

 من قـانون    ٣١٨وأحاط الوفد علماً بالتوصية املتعلقة مبراجعة املادة        . القضائية يف جزر القمر   
ذا اخلصوص، ذكّرت جزر القمر بأن البلدان ال تتطور بالدرجات نفـسها            ويف ه . العقوبات

ويف اخلتام أكدت جزر القمر من جديـد أهنـا          . وأنه يلزمها بعض الوقت إلجراء التغيريات     
  .ستسعى جاهدة إىل جعل ُمثُل حقوق اإلنسان حقيقة واقعة يف البلد

  سلوفاكيا    
جلميع األحكام  وفقاً   ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣أجري االستعراض املتعلق بسلوفاكيا يف        -٦٣٥

 واستناداً إىل التقرير الوطين الذي قدمته سـلوفاكيا         ٥/١ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس       
تجميع الذي  ال، و )A/HRC/WG.6/5/SVK/1 (٥/١من مرفق قرار اجمللس     ) أ(١٥وفقاً للفقرة   

، )A/HRC/WG.6/5/SVK/2 ()ب(١٥للفقـرة  أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً     
 )ج(١٥ملوجز الـذي عدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              او
)A/HRC/WG.6/5/SVK/3.(  

 يف  ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥ونظر اجمللس يف جلسته التاسعة عشرة املعقودة يف           -٦٣٦
  ).انظر الفرع جيم أدناه(االستعراض املتعلق بسلوفاكيا واعتمدها ئج نتا

نتائج االستعراض املتعلق بسلوفاكيا تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض         تضمن  وت  -٦٣٧
ـ  /، وآراء سلوفاكيا بشأن التوصيات و     )A/HRC/12/17(الدوري الشامل    ات، ـأو االستنتاج
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وما قدمته قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة من التزامات طوعية وردود على املـسائل أو                
انظـر  (ليت مل تعاجل معاجلة كافية أثناء احلوار التفاعلي الذي جرى يف الفريق العامل              القضايا ا 

  ).A/HRC/12/17/Add.1أيضاً 

أو االستنتاجات  /اآلراء اليت أعربت عنها الدولة موضوع االستعراض بشأن التوصيات و           -١  
  وبشأن االلتزامات الطوعية والنتائج

تعراض الدوري الشامل هي الفرصـة الوحيـدة        ذكر وفد سلوفاكيا أن عملية االس       -٦٣٨
أغلبية التوصيات بناءة    أن   واعترب. املتاحة لتقييم تنفيذ التزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       

درج الكثري من التدابري املوصى هبا فعالً يف خطط العمل وبلغت مراحل            أُقد  وحمددة اهلدف، و  
  .خمتلفة من التنفيذ

 أغلبية التوصيات تتعلق بالغجر الروما وبتحسني مستويات معيشتهم         وأكد الوفد أن    -٦٣٩
وحصوهلم على املسكن املناسب والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل إضافة إىل القـضاء             
على أفعال التمييز والعنف بدوافع إثنية وإساءة معاملة الغجر الروما على أيدي سلطات إنفاذ              

هذه اجملموعة من التوصيات بالغة التعقيد وتقتضي حجمـاً         واعتربت سلوفاكيا أن    . القانون
كبرياً من املوارد املالية وبذل اجلهود وتعاون مجيع املعنيني، والحظت أن احللـول ليـست               

  .وشيكة لكن ميكن التوصل إليها يف املستقبل
 توصية دون أي حتفـظ، ومل تقبـل تـسع     ٧٩وأكّد الوفد أن سلوفاكيا قد قَبِلت         -٦٤٠

  .حتفظاتمع إبداء  وأيدت ثالث توصيات توصيات،
 اليت تدعو إىل اعتماد صـك  ٩وأشارت سلوفاكيا إىل أهنا ال ميكن أن تقبل التوصية     -٦٤١

قانوين شامل من شأنه أن يعترف حبقوق األشخاص الذين ينتمون إىل األقليـات وأن يـوفر              
 على محاية األقليـات،     وعلقت سلوفاكيا أمهية كبرية   . احلماية الضرورية، وال سيما لألطفال    

وذكرت أن حقوق األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات القومية مكفولة          . مبن فيهم األطفال  
ورأت سلوفاكيا أن هذا اإلطار يكفي وأهنا     . يف الدستور ويف غريه من املعايري القانونية القائمة       

  .ال تتوخى اعتماد أي صك قانوين جديد
 وضع املزيد من الضمانات التشريعية الرامية إىل حتقيق         ١١وباملثل اقترحت التوصية      -٦٤٢

املواءمة الكاملة مع أحكام االتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية وامليثاق األورويب            
وقـد  . وذكر الوفد أن الضمانات التشريعية احلالية كافية      . للغات اإلقليمية أو لغات األقليات    

ملعين باألقليات القومية واإلثنية التقارير الدورية احلالية املتعلقة بتنفيذ   استعرض جملس احلكومة ا   
  . تدابري إضافية ومل يطلب اختاذ أيةهاتني االتفاقيتني

 اليت تدعو إىل صياغة وتنفيذ خطة عمل وطنيـة تتعلـق            ١٤وفيما يتعلق بالتوصية      -٦٤٣
ول اجلنسية واحملولني جنسياً، وجه الوفد حبماية احلقوق املدنية للمثليات واملثليني وملزدوجي املي  
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ملنع مجيع أشكال التمييز والعنصرية وكره األجانـب        اليت ُوضعت   االهتمام إىل خطة العمل     
  .األشخاص ومعاداة السامية والتعصب واليت متثل وثيقة شاملة تتصل أيضاً حبقوق أولئك

تعقيم القسري مل يكن    ، وأكدت أن ال   ٦٩ إىل   ٦٧ومل تقبل سلوفاكيا التوصيات من        -٦٤٤
قط سياسة حكومية رمسية أو ممارسة مدعومة رمسياً، وبناء على ذلك فال ميكن للحكومة أن               

وقد أثارت االهتامات املتعلقة حباالت التعقـيم القـسري         . تتحمل أي مسؤولية سياسية عنه    
دعـوى   رفعتلنساء الغجر الروما يف سلوفاكيا الشرقية ردود فعل مباشرة من احلكومة اليت             

، ٢٠٠٣ويف عـام    . بتهمة ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعيـة     جنائية ضد جناة جمهويل اهلوية      
ويف هذا  . الدعوى اجلنائية ألنه تبني أن األفعال اليت ُرفعت الدعوى بشأهنا مل حتدث           أُسقطت  

 الصادر يف   ٥٧٦ اخلصوص متت مراجعة التشريع املتعلق بالرعاية الصحية وأصبح القانون رقم         
 ينص على الشروط الضرورية للتعقيم وعلى تقنني املوافقة املـستنرية كـشرط             ٢٠٠٤م  عا

  .أساسي للتعقيم
 اليت تدعو إىل سن وتنفيذ معايري تشريعية جديـدة          ٧٢ومل تقبل سلوفاكيا التوصية       -٦٤٥

فالقـانون املتعلـق    . لوضع حد للممارسات التمييزية ضد الغجر الروما يف العملية التعليمية         
 وقانون مكافحة التمييز ينصان على هتيئة ظروف متـساوية          ٢٠٠٨ارس الصادر يف عام     باملد

وقد شدَّد القانون املتعلق باملـدارس علـى   . جلميع األطفال فيما يتعلق باحلصول على التعليم 
املساواة يف فرص احلصول على التعليم والتدريب وحظر مجيع أشـكال التمييـز والفـصل               

ورأى الوفد أن اإلطار القانوين املشار إليه أعاله يكفي يف          . والتعليمكمبادئ رئيسية للتدريب    
  .الوقت احلاضر

 اللتني تقترحان العمل على وضع استراتيجية       ٧٦و ٧٥ومل تقبل سلوفاكيا التوصيتني       -٦٤٦
 وذكـر   .املدارس اخلاصـة  يف  الروما  للتمثيل غري املتناسب ألطفال الغجر      وتنفيذها للتصدي   

ن املتعلق باملدارس ينص على معايري واضحة اللتحاق األطفال باملدارس اخلاصة الوفد أن القانو
أو الصفوف اخلاصة وحيدد ومييز بوضوح بني األطفال والطالب ذوي االحتياجات التعليمية            
اخلاصة واألطفال الذين يعانون من العجز أو اإلعاقة أو الضعف الصحي وأولئـك الـذين               

  .  هبذا الشأنوليس من املقرر اختاذ تدابري إضافية أو جديدة. اعياًينتمون إىل بيئة حمرومة اجتم
وفيما يتعلق بالتوصيات اليت أيدهتا سلوفاكيا مع إبداء حتفظات، أشار الوفد إىل أنـه           -٦٤٧

 الـذي يـدعو إىل      ٤٧على الرغم من دعم اهلدف العام الوارد يف اجلزء الثاين من التوصية             
نه مل ُيبلّغ عن حـاالت السـتغالل        أيؤكد  فإنه  ان العمل،   مكافحة استغالل األطفال يف مك    

  . عاماً حمظور١٥تشغيل األطفال دون سن ألن األطفال يف مكان العمل 
 اليت تقترح تدابري تتعلـق باحلريـة        ٥٥وأعربت سلوفاكيا عن حتفظها إزاء التوصية         -٦٤٨

نية اليت تضم عدداً قلـيالً      معايري وقواعد أكثر مرونة للجماعات الدي     وتدعو إىل تطبيق    الدينية  
أن التوصية ال حتدد بوضوح طابع املرونة سلوفاكيا ورأت . من األتباع وتفادي التمييز ضدهم

  .األتباع وشكل التمييز الذي جيب تفاديهواملقصود كماً بالعدد القليل من املطلوب، 
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ـ      ٢٢وأبدت سلوفاكيا حتفظها على التوصية        -٦٤٩ ام علـى    اليت تطلب تقدمي ردود بانتظ
وذكرت أن قدرات   . االستبيانات اليت يرسلها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة        

سلوفاكيا حمدودة بوصفها بلداً صغرياً، وقد ال تتمكن دوماً من تقدمي املعلومات املطلوبة على              
 لكنها  وستبذل سلوفاكيا أقصى ما بوسعها للوفاء باملتطلبات      . الرغم من مجيع اجلهود املبذولة    

  .طلبت تفهم موقفها إن مل تتمكن باستمرار من الرد يف الوقت املناسب
وأشار إىل أنه يعترب االستعراض     . تبقيةامل توصية   ٧٩ وأكد الوفد أن سلوفاكيا قَبلت      -٦٥٠

الدوري الشامل عملية مستمرة، وأعرب عن عزمه على تنفيذ التوصيات الواردة عن طريـق              
وال تزال سلوفاكيا تلتزم بالعمل علـى تنفيـذ    . ية وغري احلكومية  التعاون مع اهليئات احلكوم   

  .التعهدات الطوعية اليت قطعتها على نفسها عند ترشحها لعضوية اجمللس
 ٢٤ويف اخلتام أكد الوفد أن سلوفاكيا هي من بني البلدان األوائل اليت وقعـت يف                  -٦٥١
ويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     على الربوتوكول االختياري للعهد الد     ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

وأشار أيضاً إىل أن املعلومات املتعلقة بالتوصيات املقدَّمـة يف إطـار            . واالجتماعية والثقافية 
االستعراض الدوري الشامل وبتنفيذها ستقدَّم يف االجتماع املقبل جمللس حكومة سـلوفاكيا            

  .للربح اهلادفة فيما خيص املنظمات غري احلكومية وغري

  االستعراض آلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء والدول املراِقبة يف اجمللس بشأن نتائجا  -٢  
رحبَّت هنغاريا باخلطوات اليت اختذهتا سلوفاكيا، وذكّرت بتوصيتها املتعلقة بزيـادة             -٦٥٢

وأشارت إىل أن الربملان السلوفاكي قد      . حتسني الضمانات التشريعية حلقوق األقليات القومية     
 ١ الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف           ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٣٠ل قانون لغة الدولة يف      عدَّ

وذكرت أن القانون ينايف يف عدة نقاط االلتزامات الدولية املتعـددة           . ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
وأعربت . فهو يقيد حقوق وهويات األقليات القومية عوضاً عن محايتها وتعزيزها   . لسلوفاكيا

مقبول من الطرفني يقوم على أساس املعـايري الدوليـة          وصل إىل حل    التهنغاريا عن تفضيلها    
 وأكدت هنغاريا أهنا تشارك إىل جانب سلوفاكيا يف مفاوضـات         . لألقلياتوخيدم املصاحل املشروعة    

ثنائية باالعتماد أيضاً على أطراف فاِعلة دولية، وال سيما املفوض السامي املعين باألقليـات              
ألمن والتعاون يف أوروبا، وأن رئيسي حكوميت هنغاريا وسلوفاكيا قد          القومية التابع ملنظمة ا   

املفوض السامي املتعلقة بقانون    التام لتوصيات   قبول  ال على   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٠اتفقا يف   
وتأمل هنغاريا إعالم اجمللس بالتقدم احملرز . وناقش كال البلدين تنفيذ هذا االلتزام  . اللغة املعدَّل 
  .٢٠٠٩ نوفمرب/ثاين املعين بقضايا األقليات املعقود يف تشرين الثاينيف احملفل ال

وأشارت اجلزائر إىل أن سلوفاكيا طرف يف أكثرية صكوك حقوق اإلنسان وهو ما               -٦٥٣
ا يف  ـواجلزائر جتد مـا يـشجعه     . يثبت تصميمها على تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان       

 إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال        استعداد سلوفاكيا لدراسة إمكانية انضمامها    
ورحبت اجلزائر بوضع استراتيجية وطنية للمساواة بني اجلنـسني         . املهاجرين وأفراد أسرهم  
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، وبالتدابري املتخذة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وبوجـه            )٢٠١٣-٢٠٠٩(
الية ومناصب صنع القرار على النحـو  خاص إدماج املرأة تدرجييا يف املناصب ذات الرتب الع     

ورحبت باجلهود اليت تبذهلا سلوفاكيا لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة          . الذي أوصت به اجلزائر   
  .لأللفية، وبالتزامها بزيادة حجم املساعدة اإلمنائية الرمسية ألقل البلدان منواً

دة يف قـرار  ورأى االحتاد الروسي أن استعراض سلوفاكيا مطابق للـشروط الـوار       -٦٥٤
وأشار إىل أن النتيجة اإلجيابية قد حتققـت        . ٥/١ ويف قرار اجمللس     ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة   

بفضل النهج اجلديد الذي تبعه الوفد السلوفاكي يف مجيع مراحل العملية، وأن سلوفاكيا قـد      
يد من ومتىن االحتاد الروسي لسلوفاكيا أن حترز املز  . وافقت دون حتفظ على أكثرية التوصيات     

التقدم يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، وأن تبلغ أقصى درجات النجاح يف تنفيذ االلتزامات              
  .اليت قطعتها على نفسها أثناء عملية االستعراض الدويل الشامل

  اليت أدىل هبا أصحاب املصلحة املعنيون اآلخرون التعليقات العامة   -٣  
إزاء كثرة أطفال الغجر الروما الذين يودعون       عن قلقها   نظمة العفو الدولية    أعربت م   -٦٥٥

فرص من  بشدة  حيّد  وصفوف خاصة لألطفال املعوقني عقلياً، وهو ما         بال ضرورة يف مدارس   
، وحثتـها   ٧٦ و ٧٥وأبدت أسفها لرفض سلوفاكيا التوصيتني      . التعليم والعمل يف املستقبل   

 أن عدة دول قد أعربت عـن  وأشارت إىل. على إعادة النظر يف هاتني التوصيتني دون تأخري     
لتعقيم القسري لنساء الغجر الرومـا دون موافقتـهن         بشأن ا قلقها إزاء احلاالت املبلَّغ عنها      

منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق إزاء استمرار السلطات يف عدم          وال تزال   . املسبقة واملستنرية 
الـدعاوى املتعلقـة     وإن رفض السلطات  . إجراء حتقيقات حمايدة وفعالة يف هذا اخلصوص      

التقارير اليت تفيد وجـود      هو أمر مثري للقلق يف ظل        القسري يف املستشفيات العامة   بالتعقيم  
وأسـفت  . سلسلة من عمليات وقف احملاكمات القضائية يف قضايا التعقيم القسري املزعوم          

، وحثت احلكومـة علـى      ٦٩ إىل   ٦٧منظمة العفو الدولية لرفض سلوفاكيا للتوصيات من        
  .عادة النظر يف تلك التوصياتإ

الرابطات اهلولندية   باسم احتاد    ،ورحبت الرابطة الدولية للمثليات واملثليني يف أوروبا        -٦٥٦
 الرامية إىل صـياغة وتنفيـذ       ١٤سلوفاكيا للتوصية    بقبول   ،ورابطات أخرى  للمثلية اجلنسية 

وجي امليول اجلنسية واحملولني    عمل وطنية حلماية احلقوق املدنية للمثليات واملثليني وملزد       خطة  
جنسياً، فضالً عن تأكيدها أن خطة العمل الوطنية ملنع مجيع أشكال التمييز هي وثيقة شاملة               

الرابطة الدولية سلوفاكيا على ضمان إدراج      وحثت  . تتعلق أيضاً باحلقوق املشار إليها أعاله     
 التشريع املتعلق حبقوق اإلنسان،    يف   سيةأسباب التمييز على أساس امليول اجلنسية واهلوية اجلن       

وعلى وضع تشريع شامل ناظم إلجراءات تغيري نوع اجلنس، واختاذ تدابري تشريعية تـضمن              
للشريكني من نفس اجلنس التمتع باحلقوق والواجبات نفسها على قدم املساواة مع الشريكني             

 مببـادئ   واالسترشاد يف عملية وضع السياسات وخطة العمـل الوطنيـة         من جنس خمتلف،    
امليول اجلنسية واهلويـة  يوغياكارتا املتعلقة بتطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلق ب         
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ـ      اطة الدولية على سلوفاكيا لدعمها      وأثنت الراب . اجلنسية وق ـلبيان املـشترك املتعلـق حبق
 /نون األول اإلنسان وامليول اجلنسية واهلوية اجلنسية الذي أُلقي أمام اجلمعية العامـة يف كـا             

  . دولة من مجيع مناطق األمم املتحدة اخلمس٦٧ باسم ٢٠٠٨ ديسمرب
نسيسكان الدولية أن أي تقييم للوضع االجتماعي واالقتـصادي         اوأكدت هيئة الفر    -٦٥٧

عن وضعهم، وشجعت سلوفاكيا على     لسكان الغجر الروما جيب إجراؤه بتقدمي صورة دقيقة         
وأكدت أن سياسات اإلسكان الـيت تتبعهـا      . ط عملها مع بيانات يف خط   إعطاء األولوية جل  

الدولة واليت تركز على توفري األدوات االقتصادية، ينبغي أن تضمن مراعاة السياقات الثقافية             
وذكرت أن سلوفاكيا جيب أن تضمن املشاركة الفعالـة   . واالجتماعية اخلاصة بالغجر الروما   

بالقضايا املتصلة بالتعليم والـصحة وأن تـبني        للغجر الروما يف عمليات صنع القرار املتعلقة        
األسباب اليت تكمن وراء التحاق أطفال الغجر الروما الذين ال حيتاجون إىل التعليم اخلـاص               
هبذه املدارس، وحتليل األسباب اليت تدعو إىل كثرة انتشار هذه املدارس يف جمتمعات الغجـر               

  .تعزيز احلق الفعلي يف التعليممحالت لإجراء سلوفاكيا على اهليئة وحثت . الروما
وأكدت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف ما تتحلى به سلوفاكيا من روح التعـاون     -٦٥٨

وأشارت إىل اجلهود اليت تبذهلا فيما يتعلق بالتعليم، وحبقوق الالجئني، ومكافحة العنـصرية،             
البـشر،  باالجتـار   ومنع التعذيب والسلوك القاسي والالإنساين، واحلد من الفقر، ومكافحة          

وذكرت أن االفتقار إىل هيئة     . ومحاية حقوق املرأة والطفل، واالهتمام حبقوق األقليات اإلثنية       
 مـشكلة ملحوظـة   يعّدمستقلة استقالالً كامالً لرصد حقوق اإلنسان على املستوى الوطين  

قـوق   املركز الـوطين احلـايل حل      اتبإزالة القيود وتوسيع نطاق صالحي    للغاية ميكن حلها    
وسلطت املنظمة الضوء أيضاً على الطريقة اليت ميكن التوصل فيها إىل تفاهم مشترك          . اإلنسان

بشأن حقوق اإلنسان وحتقيق األهداف املشتركة وذلك من خالل إقامة وتوسيع عالقـات             
تعاون ثنائية ومتعددة األطراف، وتوفري الدعم التقين، وإذكاء وعي اجلمهور، واعتماد هنـج             

وأملت املنظمة يف إطار اتساع نطاق التعاون يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما مع              . تفاعلي
منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، أن تتمكن سلوفاكيا من زيادة حتسني حالة             

  . حقوق اإلنسان يف البلد

  املالحظات اخلتامية للدولة موضوع االستعراض  -٤  
د واملنظمات غري احلكومية على طلبها الكلمـة وعلـى          شكر وفد سلوفاكيا الوفو     -٦٥٩

وأشار الوفد أيضاً إىل بعض األفكار النقدية أو عـدم          . وجهات النظر اإلجيابية املعرب عنها    
الرضا فيما يتعلق بالردود اليت قدمتها سلوفاكيا وذكّر باإلجابات اليت قدمها يف تقريره الوطين              

أكد أنه سيعمل على مجيع التوصيات أمالً يف أن تكون          و. والبيانات الشفوية والردود اخلطية   
  .عندما ختضع سلوفاكيا الستعراضها الثاينبعد أربع سنوات اآلراء أكثر إجيابية 
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، ذكرت سلوفاكيا   ٢٠٠٩مايو  /وإضافة إىل الرد على توصية هنغاريا املقدمة يف أيار          -٦٦٠
 فيما يتعلق باالتفاقيـة     ٢٠٠٩ة عام   االستعراضات املقبلة اليت سيجريها جملس أوروبا قبل هناي       

وسترى سلوفاكيا مـن خـالل      . اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية وامليثاق األورويب      
  . هناك أي حاجة ملزيد من التحسنيتعملييت الرصد هاتني إن كان

 عن  وفيما يتعلق باملسألة اجلديدة اخلاصة بقانون لغة الدولة املعّدل أعربت سلوفاكيا            -٦٦١
. ارتياحها ألن املسألة أصبحت جزءاً من حوار عادي وحضاري بني األصـدقاء واجلـريان             

واستناداً إىل آراء املفوض السامي لشؤون األقليات الوطنية التابع ملنظمة األمن والتعـاون يف              
وستركز سـلوفاكيا   . أوروبا فإن سلوفاكيا على ثقة بأن القانون يتمشى مع التزاماهتا الدولية          

 تنفيذ التوصيات اليت وردت إىل سلوفاكيا وهنغاريا من املفوض السامي وسـتعمل إىل              على
وذكر الوفد أن اللجنـة   . جانب هنغاريا على تنفيذ القانون املعدل وعلى حتديد قواعد التنفيذ         
 ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥احلكومية الدولية املشتركة املعنية باألقليات القومية قد اجتمعت يف          

وأِمل أن تكون النتائج اخلتامية هلذا االجتماع ولالجتماعات األخرى املتوقـع           . الفايف براتيس 
  .أن تعقد يف املستقبل مرضية لكال اجلانبني

 مـن   حقوق اإلنسان يف سلوفاكيا   بينما أعرب الوفد عن شكره ملا حظيت به حالة            -٦٦٢
. ل عمليـة مـستمرة    أكد أن سلوفاكيا تعترب عملية االستعراض الدوري الشام       اهتمام، فقد   

  .وسلوفاكيا هي يف املرحلة األوىل من هذه العملية وستويل اهتماماً كافياً للتوصيات

   من جدول األعمال٦املناقشة العامة بشأن البند   -باء   
، مناقـشة   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥أجرى اجمللس يف جلسته العشرين املعقودة يف          -٦٦٣

  :ببياناتمن يلي ل أدىل خالهلا  من جدول األعما٦عامة تتعلق بالبند 
أيـضاً  ( )٢( وأوروغـواي  ،االحتاد الروسي : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  

 ،) املتعددة القوميـات   -دولة  ( وبوليفيا   ، والربازيل ، وباراغواي ، وإكوادور ،باسم األرجنتني 
 ، وإيطاليـا ،وأوكرانيـا )  وكولومبيـا ،) البوليفاريـة -مجهورية ( وفرتويال   ، وشيلي ،وبريو

 ، وأوكرانيـا  ، وألبانيـا  ،باسم االحتاد األورويب   ()٢( والسويد ، ومجهورية كوريا  ،وبنغالديش
 ، ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة      ، واجلبل األسود  ، وتركيا ،والبوسنة واهلرسك 
باسـم  ( ونيجرييا ،وفرنسا) ختنشتايني ول ، وكرواتيا ، وصربيا ، وجورجيا ،ومجهورية مولدوفا 

   واليابان؛، والواليات املتحدة األمريكية،)جملموعة األفريقيةا
   وكولومبيا؛،تركيا: ممثلو الدول املراِقبة التالية  )ب(  
املعنية الشبكة القانونية الكندية    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
  .ن واخلدمات الدولية حلقوق اإلنسااإليدز/نقص املناعة البشريةبفريوس 
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  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -جيم   

  مجهورية أفريقيا الوسطى    
 مشروع ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣اعتمد اجمللس يف جلسته الرابعة عشرة املعقودة يف         -٦٦٤
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    ( دون تصويت    ١٢/١٠١املقرر  

  ).الفصل األول

  وناكوم    
 مشروع ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣اعتمد اجمللس يف جلسته الرابعة عشرة املعقودة يف         -٦٦٥
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،     ( دون تصويت    ١٢/١٠٢ املقرر

 ).الفصل األول

  بليز    
مشروع  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣اعتمد اجمللس يف جلسته الرابعة عشرة املعقودة يف         -٦٦٦
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    ( دون تصويت    ١٢/١٠٣املقرر  

  ).الفصل األول

  الكونغو    
 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٣اعتمد اجمللس يف جلسته اخلامسة عشرة املعقودة يف           -٦٦٧

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        ( دون تصويت    ١٢/١٠٤مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل األول

  مالطة    
 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٣اعتمد اجمللس يف جلسته اخلامسة عشرة املعقودة يف           -٦٦٨

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        ( دون تصويت    ١٢/١٠٥مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل األول

  نيوزيلندا    
 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤ودة يف   اعتمد اجمللس يف جلسته السادسة عشرة املعق        -٦٦٩

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        ( دون تصويت    ١٢/١٠٦مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل األول
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  أفغانستان    
 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤اعتمد اجمللس يف جلسته السادسة عشرة املعقودة يف           -٦٧٠

نص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء      لالطالع على ال  ( دون تصويت    ١٢/١٠٧مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل األول

  شيلي    
 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤اعتمد اجمللس يف جلسته السادسة عشرة املعقودة يف           -٦٧١

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        ( دون تصويت    ١٢/١٠٨مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل األول

  تشاد    
 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤ جلسته السابعة عشرة املعقـودة يف        اعتمد اجمللس يف    -٦٧٢

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        ( دون تصويت    ١٢/١٠٩مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل األول

  فييت نام    
 مشروع  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤اعتمد اجمللس يف جلسته الثامنة عشرة املعقودة يف           -٦٧٣
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    (ن تصويت    دو ١٢/١١٠املقرر  

  ).الفصل األول

  أوروغواي    
 مشروع  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤اعتمد اجمللس يف جلسته الثامنة عشرة املعقودة يف           -٦٧٤
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    ( دون تصويت    ١٢/١١١املقرر  

  ).الفصل األول

  اليمن    
 مشروع  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤اعتمد اجمللس يف جلسته الثامنة عشرة املعقودة يف           -٦٧٥
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،    ( دون تصويت    ١٢/١١٢املقرر  

  ).الفصل األول

  فانواتو    
 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥اعتمد اجمللس يف جلسته التاسعة عشرة املعقـودة يف            -٦٧٦

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        ( دون تصويت    ١٢/١١٣مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل األول
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  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    
 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥اعتمد اجمللس يف جلسته التاسعة عشرة املعقـودة يف            -٦٧٧

 النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء       لالطالع على ( دون تصويت    ١٢/١١٤مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل األول

  جزر القمر    
 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥اعتمد اجمللس يف جلسته التاسعة عشرة املعقـودة يف            -٦٧٨

لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر اجلـزء        ( دون تصويت    ١٢/١١٥مشروع املقرر   
  ).األول، الفصل األول

  سلوفاكيا    
 مـشروع   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥مد اجمللس يف جلسته العشرين املعقودة يف        اعت  -٦٧٩
لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظـر اجلـزء األول،     (دون تصويت    ١٢/١١٦املقرر  

  ).الفصل األول

  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى  -سابعاً   

  ٩/١-وق اإلنسان دإحقجملس متابعة قرار   -ألف   
 أدىل القاضـي    ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٢٩يف اجللسة الثالثة والعشرين املعقودة يف         -٦٨٠

غولدستون ببيان يتعلق بتقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف            . ريتشارد ج 
  .٩/١-دإ عمالً بقرار اجمللس) A/HRC/12/48(غزة 
ثال إسـرائيل وفلـسطني بيـانني بوصـفهما ممـثلني           ويف اجللسة نفسها، أدىل مم      -٦٨١

  .املعنيني للطرفني
وأثناء احلوار التفاعلي الذي تال ذلك يف اجللسة نفسها، ويف اجللسة الرابعة والعشرين   -٦٨٢

  :ببيانات وطرحوا أسئلةمن يلي املعقودة يف اليوم نفسه، أدىل 
 ، وإندونيـسيا  ، واألردن ،االحتاد الروسي : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  

باسم جمموعة   ()٢( وتونس ، والربازيل ، والبحرين ،)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (وباكستان  
 ، وشـيلي  ،)باسم االحتاد األورويب   ()٢( والسويد ، والسنغال ، وجنوب أفريقيا  ،)الدول العربية 

 ونيجرييـا  ،ويج والنر، واملكسيك،)أيضاً باسم حركة عدم االحنياز( ومصر  ، وكوبا ،والصني
   واليابان؛، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا،)باسم اجملموعة األفريقية(
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 ، وتركيـا  ،) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (إيران  : الدول التالية مراقبون عن     )ب(  
 ، وسويـسرا  ، والـسودان  ، واجلمهورية العربية السورية   ، واجلماهريية العربية الليبية   ،واجلزائر
 ، وليختنـشتاين  ، ولبنـان  ، والكويت ،) البوليفارية -مجهورية  ( وفرتويال   ،ن وعما ،والعراق
   واليمن؛،وماليزيا

  جامعة الدول العربية؛: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )ج(  
اللجنـة املـستقلة حلقـوق      : مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       )د(  
   فلسطني؛- اإلنسان

احلق، القانون يف خدمـة اإلنـسان،       : مراقبون عن منظمات غري حكومية      )ه(  
 ، املركز الفلسطيين ملصادر حقـوق املواطنـة والالجـئني         - وبديل   .ومنظمة العفو الدولية  

أيضاً باسم مرصد األمم املتحـدة واالحتـاد        (املنظمة النسائية الصهيونية ألمريكا     ووهاداسا،  
نسان وحمرقة اليهـود    أيضاً باسم معهد حقوق اإل    (، ومعهد هدسون    )األورويب للطلبة اليهود  

رصد حقوق اإلنـسان، ومجعيـة األطبـاء للـدفاع عـن      ومنظمة  ،  ))مركز قانون تورو  (
  . اإلنسان حقوق
سـبتمرب  / أيلول ٢٩ويف اجللستني الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين املعقودتني يف           -٦٨٣

غولدسـتون عـن األسـئلة وقـدما        . أجاب كل من هينا جيالين والقاضي ريتـشارد ج        
  .تاميةاخل مالحظاهتما

أدلت مفوضـة األمـم املتحـدة        أيضاً   ويف اجللسة الرابعة والعشرين يف اليوم نفسه        -٦٨٤
السامية حلقوق اإلنسان ببيان فيما يتعلق باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت حتدث يف             

ية اليت وقعـت    األراضي الفلسطينية احملتلة، وال سيما من جراء اهلجمات العسكرية اإلسرائيل         
 ٩/١- وقدمت تقريرها الدوري املتعلق بتنفيذ قـرار اجمللـس دإ          ،مؤخراً يف قطاع غزة احملتل    

)A/HRC/12/37.(  

   من جدول األعمال٧املناقشة العامة بشأن البند   -باء   
 ٣٠ و ٢٩يف اجللستني الرابعة والعـشرين واخلامـسة والعـشرين املعقـودتني يف               -٦٨٥
 من جـدول األعمـال أدىل       ٧ى اجمللس مناقشة عامة بشأن البند        أجر ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

  : ببياناتمن يلي خالهلا 
  واجلمهورية العربية السورية بوصفهما ممثلني للطرفني املعنيني؛  ممثال فلسطني  )أ(  
 ، وإيطاليـا ، وإندونيـسيا ،االحتاد الروسي: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )ب(  

 ،)باسم اهلند وجنوب أفريقيا   ( والربازيل   ، والبحرين ،)ؤمتر اإلسالمي باسم منظمة امل  (وباكستان  
 ،باسـم االحتـاد األورويب     ()٢( والسويد ،)باسم جمموعة الدول العربية    ()٢( وتونس ،وبنغالديش
 ومجهورية مقدونيا   ، واجلبل األسود  ، وتركيا ، والبوسنة واهلرسك  ، وأوكرانيا ، وألبانيا ،وأرمينيا
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باسـم حركـة عـدم      ( ومصر   ، وكوبا ، وقطر ،) وكرواتيا ، وصربيا ،ةاليوغوسالفية السابق 
   وهولندا؛،)باسم جمموعة الدول األفريقية( ونيجرييا ، واململكة العربية السعودية،)االحنياز

 وإيـران   ، واإلمارات العربية املتحـدة    ،أستراليا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ج(  
 ومجهورية  ، واجلماهريية العربية الليبية   ، واجلزائر ،يسلندا وآ ، وآيرلندا ،) اإلسالمية -مجهورية  (

 ، وملـديف  ، واملغـرب  ، وماليزيـا  ، ولبنان ، والكويت ،عمانو ،كوريا الشعبية الدميقراطية  
   واليمن؛ ،ونيوزيلندا
االحتـاد األفريقـي    : مراقبون عن املنظمتني احلكوميتني الدوليتني التاليتني       )د(  

  وجامعة الدول العربية؛ 
منظمة العفو الدولية، ورابطـة     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ه(  

العامل الثالث   -، ومعهد دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة، ومركز أوروبا         نياملواطنني العاملي 
أيضاً باسم  (، وجملس التنسيق للمنظمات اليهودية      )أيضاً باسم االحتاد العاملي لنقابات العمال     (

، واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال، وهاداسا املنظمة النـسائية      )ي بريث الدويل  جملس بينا 
أيضاً باسم الرابطة الدولية للمحـامني و احلقـوقيني         (الصهيونية يف أمريكا، ومعهد هدسون      

، ومعهد الدراسات والبحوث النسائية، وجلنة احلقوقيني الدولية، واالحتـاد الـدويل            )اليهود
نسان، واللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان ومعهد مرمي قـامسي اخلـريي           لرابطات حقوق اإل  

التعليمي، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، ومنظمة الـشمال            
واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، واحتاد احلقـوقيني             

ومرصد األمم  ) للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     أيضاً باسم املنظمة الدولية     (العرب  
  . املتحدة، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -جيم   

  حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية    
، أدىل ممثـل    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١والثالثني املعقودة يف    يف اجللسة احلادية      -٦٨٦

أيضاً باسم جمموعة الدول األفريقية وجمموعة الدول العربيـة، ومنظمـة املـؤمتر             (باكستان  
 الذي قدمتـه    A/HRC/12/L.12ببيان يتعلق مبشروع القرار     ) اإلسالمي، وحركة عدم االحنياز   

، ونيجرييـا   )اء شيلي والكامريون وغواتيماال وبنما    باسم حركة عدم االحنياز، باستثن    (مصر  
باسـم منظمـة املـؤمتر      ( وباكـستان    ،)باسم جمموعة الدول األفريقية باستثناء الكامريون     (

  ).باسم جمموعة الدول العربية( وتونس ،)اإلسالمي
ويف اجللسة نفسها بناًء على طلب ممثل باكستان، أُرجئ النظر يف مشروع القـرار                -٦٨٧
  . فيه اجمللس يف جلسته الثالثة عشرةلينظر 
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  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -ثامناً   

املناقشة السنوية املتعلقة بإدماج منظور جنساين يف أعمال جملس حقوق اإلنسان          -ألف   
  التركيز على االستعراض الدوري الشاملمع 
 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٢٨ أجرى اجمللس يف جلسته احلادية والعشرين املعقودة يف         -٦٨٨

مناقشته السنوية اليت تتعلق بإدماج منظور جنساين يف أعمال اجمللـس مـع التركيـز علـى      
ـ . ٦/٣٠الستعراض الدوري الشامل وذلك عمالً بقرار اجمللس        ا  ةوافتتح املناقشة ممثل املفوض

  . وأدىل ببيانةالسامي
: ة أمساءهم ببيانات أمام اجمللـس     ويف اجللسة نفسها، أدىل أعضاء حلقة النقاش التالي         -٦٨٩

 وماريا فريجينيا براس غوميس     ، وجريميي ساركني  ، وسيسيليا راشيل كيسمبينغ   ،ليالين فرحة 
  .  بينتا فيكتوار داه- وفاتيما ،)أيضاً باسم بربارا إيفلني بيلي(

 ببيانات ووجهوا أسئلة إىل   من يلي   ويف اجلزء األول من املناقشة اليت تلت ذلك أدىل            -٦٩٠
  : أعضاء حلقة النقاش

 ، والربازيـل  ، وإندونيسيا ،ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس االحتاد الروسي        )أ(  
 واململكة املتحدة   ، وكوبا ، وفرنسا ، وشيلي ،)باسم االحتاد األورويب  ( )٢( والسويد ،وسلوفينيا

   والنرويج؛ ،لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
 وكنـدا   ، وفنلندا ، وتركيا ، وآيرلندا ،أذربيجان: التاليةممثلو الدول املراِقبة      )ب(  

  ؛) ونيوزيلنداأسترالياأيضاً باسم (
اجمللس االستـشاري حلقـوق     : مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       )ج(  

  اإلنسان يف املغرب؛
مرصد حقوق اإلنسان، الرابطة    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

أيضاً باسم املنتدى اآلسيوي حلقـوق اإلنـسان والتنميـة،          (لية للسلم واحلرية    النسائية الدو 
وجامعة برامها كوماري الروحية العاملية، واملنظمة الكاثوليكية للمعونة الغوثيـة واإلمنائيـة،            
واملنظمة الدولية املشتركة بني األديان، والتحالف النسائي الدويل، واجمللس الدويل للممرضني           

 واجمللس الدويل للمرأة، واحلركة الدولية ضد مجيع أشكال التمييز والعنـصرية،            واملمرضات،
والشبكة الدولية لليرباليات، وحركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة، ومنظمة           
سوكا غاكاي الدولية، واهليئة الدولية املعنية بأجهزة الطهي العاملـة بالطاقـة الشمـسية،              

مؤسسة مؤمتر القمة العاملي للمرأة، والتحالف العاملي جلمعيات الـشبان          ومشروع تاندمي، و  
املسيحية، والتحالف العاملي جلمعية الشابات املسيحيات، واالحتاد العاملي للصحة العقليـة،            

  ).الدولية واملنظمة العاملية للمرأة، واالحتاد العاملي للمرأة من أجل السالم العاملي، ومنظمة زونتا
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اجللسة نفسها، أجابت السيدة فرحة والسيدة كيسمبينغ والسيد ساركني عـن           ويف    -٦٩١
  .األسئلة وأبدوا تعليقاهتم عليها

بيانات من يلي ب   ذلك يف اجللسة نفسها، أدىل       تويف اجلزء الثاين من املناقشة اليت تل        -٦٩٢
  :ووجهوا أسئلة إىل أعضاء حلقة النقاش

 ،)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (كستان  با: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
 ، وهولنـدا  ، ونيكـاراغوا  ، واملكـسيك  ، والصني ، ومجهورية كوريا  ، وبنغالديش ،وبلجيكا

   واليابان؛،والواليات املتحدة األمريكية
  اجلزائر وسويسرا واملغرب؛: ممثلو الدول املراِقبة التالية  )ب(  
جلنة البلدان األفريقية املعنيـة     : ةمراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالي       )ج(  

أيضاً باسم االحتاد النـسائي الـدويل    (باملمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفل         
  .نسان، واالحتاد الدويل للجامعيات واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإل،)للسالم العاملي

حة والـسيدة كيـسمبينغ     ويف اجللسة نفسها أجاب عن األسئلة كل من السيدة فر           -٦٩٣
  .والسيد ساركني والسيدة فيكتوار داه والسيدة براس غوميس وقدموا مالحظاهتم اخلتامية

   من جدول األعمال٨املناقشة العامة بشأن البند   -باء   
 ٣٠عقد اجمللس يف جلستيه اخلامسة والعشرين والسادسة والعشرين املعقـودتني يف              -٦٩٤
 مـن جـدول األعمـال أدىل خالهلـا     ٨امة بشأن البنـد     مناقشة ع  ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
  : ببيانات يلي من

 وأوروغواي  ، وإندونيسيا ،االحتاد الروسي : ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
 املتعـددة   -دولـة   ( وبوليفيـا    ، والربازيل ، وباراغواي ، وإكوادور ،أيضاً باسم األرجنتني  (

 ،، والربازيـل  ) وكولومبيـا  ،) البوليفارية -رية  مجهو( وفرتويال   ، وشيلي ، وبريو ،)القوميات
 ، ومجهورية الو الدميقراطية الـشعبية     ، وبروين دار السالم   ،أيضاً باسم إندونيسيا   ()٢(وتايلند

أيـضاً باسـم     ()٢( والسويد ،وسلوفينيا)  وماليزيا وميامنار  ، وفييت نام  ، والفلبني ،وسنغافورة
 ، واجلبل األسود  ، وتركيا ، والبوسنة واهلرسك  ،كرانيا وأو ، وألبانيا ، وأرمينيا ،االحتاد األورويب 

باسـم  ( ونيجرييـا    ،والنرويج)  وكرواتيا ، وصربيا ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   
   والواليات املتحدة األمريكية؛،)جمموعة الدول األفريقية

  بيالروس وتركيا؛: ممثال الدولتني املراِقبتني التاليتني  )ب(  
جلنـة التنـسيق الدوليـة      : ن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان     مراقب ع   )ج(  

  للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
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املنظمة الكندية للعمل من أجل     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  
أيـضاً  (السكان والتنمية، ومنظمة العفو الدولية، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية           

الدويل للمنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية اإلندونيـسية وشـبكة الرصـد            باسم احملفل   
املعنية ، ورابطة التعليم العاملي، والشبكة القانونية الكندية        )النسائية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ    

أيضاً باسم منتدى آسيا    (اإليدز، ومركز القيادة العاملية النسائية      /فريوس نقص املناعة البشرية   ب
واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية ومنظمة رصد العمل العاملي من أجل حقـوق              

أيضاً باسـم   (واالحتاد اهلولندي لرابطات املثلية اجلنسية      ) املرأة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     
 ومنظمـة   ،، واالحتاد األورويب للعالقات العامة    )وروباللمثليات واملثليني يف أ   الرابطة الدولية   

رصد حقوق اإلنسان، والنادي الدويل لبحوث السالم، وجلنة احلقوقيني الدولية، واجمللـس             
اهلندي للتعليم، واالحتاد الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية، واملعهد الدويل لدراسـات           

ة عدم االحنياز، واخلدمات الدولية حلقوق اإلنسان، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداق          
  .بني الشعوب، ومرصد األمم املتحدة، ورابطة اإلسربنتو العاملية

سبتمرب أدىل ببيانات كل من     / أيلول ٣٠ويف اجللسة السادسة والعشرين املعقودة يف         -٦٩٥
  .وسري النكا والسودان ممارسة حلق الرد)  اإلسالمية-مجهورية (ممثل إيران 

  ءات بشأهناالنظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجرا  -جيم   

  تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية عن طريق حتسني فهم القيم التقليدية للبشرية    
، عرض ممثل   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢يف اجللسة احلادية والثالثني املعقودة يف         -٦٩٦

مبشاركة ، املقدم من االحتاد الروسي      A/HRC/12/L.13/Rev.1االحتاد الروسي مشروع القرار     
.  والصني، وسنغافورة، وسري النكا، وبيالروس،) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا ل من ك

 -مجهوريـة   (إيـران    و ،إثيوبيـا : وقد انضمت الحقاً إىل مقدمي مشروع القرار كل من        
 واجلمهوريـة   ، واجلزائر ، وتونس ، وتشاد ، وبوروندي ، وبنغالديش ، وباكستان ،)اإلسالمية

 ، وكازاخـستان  ، وقريغيزسـتان  ، وفييت نام  ، وغابون ، وزامبيا ،يت وجيبو ،العربية السورية 
  . ونيجرييا، وميامنار، واملغرب، ومصر، ومدغشقر، وماليزيا، ولبنان، وكوبا،والكامريون

ويف اجللسة نفسها قام ممثل االحتاد الروسي بتنقيح مشروع القرار شـفوياً بتعـديل                -٦٩٧
  .١الفقرة 
والـصني  )  املتعددة القوميـات -دولية ( بوليفيا أبدى ممثال  أيضاًويف اجللسة نفسها   -٦٩٨

  .بتعليقات فيما يتعلق مبشروع القرار
 من النظام الداخلي للجمعية العامة ُوجه اهتمـام اجمللـس إىل            ١٥٣وطبقاً للمادة     -٦٩٩
انظـر  ( ما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجميـة               اتتقدير

  ).الثالث رفقامل
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 ، ومجهوريـة كوريـا  ، وإندونيسيا،ويف اجللسة نفسها أدىل ببيانات ممثلو األرجنتني      -٧٠٠
 ،)باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب األعضاء يف اجمللس        ( وفرنسا   ، وشيلي ،والسنغال
  .التصويت  تعليالً للتصويت قبل، واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، والنرويج،واملكسيك

 أجري تصويت مسجل على     ،وبناًء على طلب ممثل النرويج    أيضاً  ويف اجللسة نفسها      -٧٠١
 ١٥ صوتاً مقابل    ٢٦واعتمد مشروع القرار بأغلبية     . A/HRC/12/L.13/Rev.1مشروع القرار   
  :وجرى التصويت على النحو التايل.  أعضاء عن التصويت٦صوتاً وامتناع 

  :املؤيدون  
 ، والبحـرين  ، وباكـستان  ، وأنغـوال  ، وإندونيسيا ، واألردن ،االحتاد الروسي 

 وجنـوب   ،) املتعددة القوميات  -دولة  ( وبوليفيا   ، وبوركينا فاسو  ،وبنغالديش
 ، وقطـر  ، والفلـبني  ، وغابون ، والصني ، والسنغال ، وزامبيا ، وجيبويت ،أفريقيا

 واململكـة العربيـة     ، ومـصر  ، ومدغـشقر  ، وكوبا ، وكمبوديا ،وقريغيزستان
  واهلند؛ ، ونيكاراغوا، ونيجرييا،وديةالسع

  :املعارضون  
 ، وفرنسا ، وشيلي ، وسلوفينيا ، وسلوفاكيا ، ومجهورية كوريا  ، وبلجيكا ،إيطاليا

 ، وموريشيوس ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      ،واملكسيك
  بان؛ واليا، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا، وهنغاريا،والنرويج

  :املمتنعون  
  . وغانا، والبوسنة واهلرسك، والربازيل، وأوكرانيا، وأوروغواي،األرجنتني

ولالطالع على النص بصيغته الشفوية املعدلة انظر اجلـزء األول، الفـصل األول،               -٧٠٢
  .١٢/٢١ القرار
تعلـيالً للتـصويت    ببيـانني   أوكرانيـا   ممثال نيجرييـا و   ويف اجللسة نفسها أدىل       -٧٠٣
  .التصويت بعد

أكتـوبر  / تشرين األول  ٢ويف اجللستني احلادية والثالثني والثانية والثالثني املعقودتني يف           -٧٠٤
 وكوبا مالحظـاهتم اخلتاميـة   ،وسويسرا) أيضاً باسم كندا ونيوزيلندا   (أسترالياقدم ممثلو كل من     

  .فيما يتعلق بالقرار املعتمد
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األجانب وما يتصل بـذلك مـن       العنصرية والتمييز العنصري وكره       -تاسعاً   
  أشكال التعصب، متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

  احلوار التفاعلي مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -ألف   
 قـدم املقـرر     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠يف اجللسة السادسة والعشرين املعقودة يف         -٧٠٥

نصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للع
  .(A/HRC/12/38)من تعصب، السيد غيتو مويغاي تقريره 

ببيانات ووجهوا من يلي وأثناء احلوار التفاعلي الذي تال ذلك يف اجللسة نفسها أدىل     -٧٠٦
  :أسئلة إىل املقرر اخلاص

باسم منظمة املؤمتر   ( اكستان وب ،إندونيسيا: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
باسـم االحتـاد    ( والسويد   ،)باسم جمموعة الدول العربية    ()٢( وتونس ، والربازيل ،)اإلسالمي
 ونيجرييا  ، والنرويج ،)باسم حركة عدم االحنياز   ( ومصر   ، وقطر ، وفرنسا ، وشيلي ،)األورويب

  ؛ والواليات املتحدة األمريكية،)أيضاًُ باسم جمموعة الدول األفريقية(
 ،) اإلسـالمية  -مجهوريـة   ( وإيران   ،أذربيجان: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
   وماليزيا؛، والعراق، وسويسرا، واجلمهورية العربية السورية،واجلزائر

معهد دراسات حقوق اإلنسان    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
لة، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبيـة، واملنظمـة        بالقاهرة، واملركز األورويب للقانون والعدا    

  .الدولية املشتركة بني األديان، ومرصد األمم املتحدة
  .ويف اجللسة نفسها، أجاب املقرر اخلاص عن األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية  -٧٠٧
  .لرد أدىل ممثل اجلماهريية العربية الليبية ببيان ممارسة حلق ا أيضاًويف اجللسة نفسها  -٧٠٨

   من جدول األعمال٩عامة بشأن البند الناقشة امل  -باء   
، أجرى اجمللس مناقشة عامـة      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠ املعقودة يف    ٢٧يف اجللسة     -٧٠٩

  : ببياناتمن يلي  من جدول األعمال أدىل خالهلا ٩بشأن البند 
ليفيـا   وبو ، وبلجيكـا  ،اد الروسي ـاالحت: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  

باسـم االحتـاد    ()٢( والـسويد ، وسـلوفينيا ، وجنوب أفريقيا ،) املتعددة القوميات  -دولة  (
 ، واجلبـل األسـود    ، وتركيـا  ، والبوسنة واهلرسك  ، وأوكرانيا ، وألبانيا ، وأرمينيا ،األورويب

 ، والصني ،) وكرواتيا ، وصربيا ، ومجهورية مولدوفا  ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   
  ؛)باسم حركة عدم االحنياز ومنظمة املؤمتر اإلسالمي( ومصر ،وكوبا
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  اجلماهريية العربية الليبية؛: ممثل دولة مراقبة  )ب(  
  مراقب عن الكرسي الرسويل؛  )ج(  
  ؛االحتاد األفريقي: مراقب عن منظمة حكومية دولية  )د(  
سان اللجنة الوطنية حلقوق اإلن   : مراقب عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       )ه(  
  يف قطر؛
رابطـة املـواطنني العـامليني،    : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية      )و(  

، جملس بيناي بريـث الـدويل       )باسم االحتاد العاملي لليهودية التقدمية    (ورابطة التعليم العاملي    
وصندوق بكت للحرية الدينيـة، واالحتـاد       ) أيضاً باسم جملس التنسيق للمنظمات اليهودية     (
ورويب للعالقات العامة، ومعهد الدراسات والبحوث النسائية، والرابطة الدولية ملناهـضة           األ

التعذيب، والنادي الدويل لبحوث السالم، ورابطة حقـوق اإلنـسان الدوليـة لألقليـات              
األمريكية، واالحتاد الدويل للدراسات اإلنسانية واألخالقية، واملعهد الدويل للسلم، واحلركة          

اهضة مجيع أنواع التمييز والعنصرية، وحركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم الدولية ملن
املتحدة، ومنظمة التحرير والرابطة الدولية ملناهضة العنصرية ومعـاداة الـسامية، وحركـة             
مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنـف،             

الفضاء األفريقي الدويل، واملنظمة    أيضاً باسم   (اع عن حقوق اإلنسان     فوامللتقى األفريقي للد  
  .ومرصد األمم املتحدة) الدولية املشتركة بني األديان

  املساعدة التقنية وبناء القدرات   -عاشراً   

  احلوار التفاعلي مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -ألف   

  وق اإلنسان يف كمبوديااملقرر اخلاص املعين حبالة حق    
 قدم املقـرر    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         -٧١٠

 تقريـره   ، سـوريا براسـاد سـوبيدي      ،اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوديـا       
(A/HRC/12/40).  

  .ملعينويف اجللسة نفسها أدىل ممثل كمبوديا ببيان بوصفه ممثالً للبلد ا  -٧١١
ببيانـات  من يلي   ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي تال ذلك يف اجللسة نفسها، أدىل              -٧١٢

  : ووجهوا أسئلة إىل املقرر اخلاص
باسـم االحتـاد     ()٢( والسويد ،إندونيسيا: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
 ،آيرلنـدا الـشمالية    واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى و       ، والفلبني ، والصني ،)األورويب

   واليابان؛،والواليات املتحدة األمريكية



A/HRC/12/L.10 

147 GE.09-17490 

 ومجهوريـة الو    ، وتايلنـد  ، وآيرلنـدا  ،أستراليا: ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
   ونيبال؛، وميامنار، وماليزيا، وكندا، وسنغافورة،الدميقراطية الشعبية

اآلسـيوي حلقـوق    املنتـدى   : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  
اإلنسان والتنمية، واملركز اآلسيوي للموارد القانونية، ومرصد حقوق اإلنـسان، واالحتـاد            

  .الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، ومرصد األمم املتحدة
  . ويف اجللسة نفسها أجاب املقرر اخلاص عن األسئلة وقدم مالحظاته اخلتامية  -٧١٣

   اإلنسان يف الصومالاخلبري املستقل املعين حبالة حقوق    
 قدم اخلـبري    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١يف اجللسة الثامنة والعشرين املعقودة يف         -٧١٤

  .(A/HRC/12/44) تقريره ، مشسول باري،املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال
  .ويف اجللسة نفسها أدىل ممثل الصومال ببيان بوصفه ممثالً للبلد املعين  -٧١٥
ببيانـات  من يلـي    ويف أثناء احلوار التفاعلي الذي تال ذلك يف اجللسة نفسها أدىل              -٧١٦

  :ووجهوا أسئلة إىل اخلبري املستقل
باسـم   ()٢( وتـونس  ، وبنغالديش ،إيطاليا: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  

واململكـة   ، ومصر ،)باسم االحتاد األورويب   ()٢( والسويد ، وجيبويت ،)جمموعة الدول العربية  
أيضاً باسم جمموعة الـدول     ( ونيجرييا   ، والنرويج ،املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    

   والواليات املتحدة األمريكية؛،)األفريقية
 ، وسويـسرا  ، واجلزائـر  ،أسـتراليا  و ،إثيوبيـا : ممثلو الدول املراقبة التالية     )ب(  
  واليمن؛ ،وكندا

  منظمة املؤمتر اإلسالمي؛ : ليةمراقب عن منظمة حكومية دو  )ج(  
منظمة العفو الدولية، ومعهـد     : مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )د(  

دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة، ومرصد حقوق اإلنسان، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق           
  .اإلنسان، وحركة الشباب والطالب الدولية لنصرة األمم املتحدة

  .ة نفسها أجاب اخلبري املستقل عن األسئلة وقدم مالحظاته اخلتاميةويف اجللس  -٧١٧

   من جدول األعمال١٠عامة بشأن البند الناقشة امل  -باء   
 عقد اجمللس   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١يف اجللسة التاسعة والعشرين املعقودة يف         -٧١٨

 من جدول األعمال واليت عرضها ٢املقدمة يف إطار البند القطرية مناقشة عامة تتعلق بالتقارير 
  : ببياناتمن يلي  من جدول األعمال، وأدىل ١٠نائب املفوض السامي يف إطار البند 
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باسـم   ()٢( والـسويد  ، وبلجيكا ،الربازيل: ممثلو الدول األعضاء يف اجمللس      )أ(  
 ،بل األسود  واجل ، وتركيا ، والبوسنة واهلرسك  ، وأوكرانيا ، وألبانيا ، وأرمينيا ،االحتاد األورويب 

  ؛) وكرواتيا، وصربيا، ومجهورية مولدوفا،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
  فييت نام؛:  دولة مراقبةممثل  )ب(  
رابطة املواطنني العامليني، ومعهد    : مراقب عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ج(  

 الدولية املشتركة بـني     دراسات حقوق اإلنسان بالقاهرة، ومرصد حقوق اإلنسان، واملنظمة       
  .األديان، وامللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان

  النظر يف مشاريع املقترحات واختاذ إجراءات بشأهنا  -جيم   

  تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل كمبوديا    
عرض ممثـل    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢يف اجللسة الثانية والثالثني املعقودة يف         -٧١٩

 ،أسـتراليا مبـشاركة كـل مـن        املقدم من اليابان     A/HRC/12/L.18اليابان مشروع القرار    
كل إىل مقدمي مشروع القرار     الحقاً  انضمت  قد  و.  ونيوزيلندا ، والنرويج ، وكندا ،وإسرائيل

 ،يا وبلغار ، وبلجيكا ، والربتغال ، وإيطاليا ، وآيسلندا ، وآيرلندا ، وأملانيا ، وإستونيا ،إسبانيامن  
 ، وسويـسرا  ، وسـلوفينيا  ، وسلوفاكيا ، ورومانيا ، والدامنرك ، واجلمهورية التشيكية  ،وبولندا
 ، والنمـسا  ، ومالطـة  ، وليتوانيا ولكسمربغ، ، والتفيا ، وكرواتيا ، وقربص ، وفنلندا ،وفرنسا
  . واليونان، والواليات املتحدة األمريكية، وهولندا،وهنغاريا
ان بتنقيح مشروع القرار شـفوياً بتعـديل        ـل الياب ـام ممث ـويف اجللسة نفسها ق     -٧٢٠

  .٧ و٥ و١الفقرات 
  .ويف اجللسة نفسها أيضاً أدىل ممثل كمبوديا ببيان بوصفه ممثالً للبلد املعين  -٧٢١
 من النظام الداخلي للجمعية العامةُ وجه اهتمـام اجمللـس إىل            ١٥٣وطبقاً للمادة     -٧٢٢
انظـر  ( آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجميـة          ما يترتب على مشروع القرار من      اتتقدير
  ).الثالث املرفق
ويف اجللسة نفسها اعتمد مشروع القرار بصيغته املنقحـة شـفوياً دون تـصويت                -٧٢٣

لالطالع على النص بالصيغة الـيت اعتمـد هبـا انظـر اجلـزء األول، الفـصل األول،                  (
  ).١٢/٢٥ القرار

   ميدان حقوق اإلنسانتقدمي املساعدة إىل الصومال يف    
، عرض ممثل   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢يف اجللسة الثانية والثالثني املعقودة يف         -٧٢٤

، املقدم مـن    A/HRC/12/L.29/Rev.1مشروع القرار   ) باسم جمموعة الدول األفريقية   (نيجرييا  
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 ،سـبانيا إ:  كل من  إىل مقدمي مشروع القرار   الحقاً  انضمت  قد  و. لنرويجمبشاركة ا نيجرييا  
 ، وبلجيكـا  ، والربتغال ، وإيطاليا ، وآيسلندا ، وآيرلندا ، وأملانيا ، وإسرائيل ،ستونياإ و ،أسترالياو

 ، والدامنرك ، واجلمهورية التشيكية  ،)باسم جمموعة الدول العربية   ( وتونس   ، وبولندا ،وبلغاريا
 ،فنلنـدا  و ، وفرنـسا  ، وغواتيمـاال  ، وسويسرا ، والسويد ، وسلوفينيا ، وسلوفاكيا ،ورومانيا
 واململكـة املتحـدة     ، ومالطـة  ،وليتوانيا،   ولكسمربغ ، والتفيا ، وكندا ، وكرواتيا ،وقربص

 والواليـات   ، وهولنـدا  ، وهنغاريا ، ونيوزيلندا ، والنمسا ،لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   
 . واليونان، واليمن، واليابان،املتحدة األمريكية

  .مال ببيان بوصفه ممثالً للبلد املعينويف اجللسة نفسها أدىل ممثل الصو  -٧٢٥
 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ُوجه اهتمـام اجمللـس إىل            ١٥٣وطبقاً للمادة     -٧٢٦
انظـر  ( ما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار يف امليزانية الربناجميـة               اتتقدير
  ).الثالث املرفق
لالطـالع علـى الـنص      (ار دون تصويت    ويف اجللسة نفسها اعتمد مشروع القر       -٧٢٧

  ).١٢/٢٦بصيغته املعتمدة انظر اجلزء األول، الفصل األول، القرار 
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  املرفق األول 

  احلضور    
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  )القوميات

  مجهورية كوريا
  جنوب أفريقيا

  جيبويت
  زامبيا

  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  السنغال
  شيلي
  الصني
  غابون
  غانا

  فرنسا
  الفلبني
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  اململكة العربية السعودية

اململكة املتحـدة لربيطانيـا     
  لعظمى وآيرلندا الشماليةا

  موريشيوس
  النرويج
  نيجرييا

  نيكاراغوا
  اهلند

  هنغاريا
  هولندا

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليابان

  الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت ميثلها مراقبون    

  إثيوبيا
  أذربيجان
  أرمينيا
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا

  إسرائيل
  أفغانستان
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  اإلمارات العربية املتحدة
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  آيسلندا
  باراغواي
  بربادوس
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  الربتغال
  بروين دار السالم

  بلغاريا
  بليز
  بنما
  بنن

  بوتسوانا
  بوروندي

  بولندا
  بريو

  بيالروس
  تايلند
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو
  تشاد
  تونس
  تونغا

   ليشيت-تيمور 
  جامايكا
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  جزر القمر

  اجلماهريية العربية الليبية
  مجهورية أفريقيا الوسطى

  اجلمهورية التشيكية
  اجلمهورية العربية السورية

   الدميقراطيةيةمجهورية كوريا الشعب
   الدميقراطيةومجهورية الكونغ

   الشعبيةيةمجهورية الو الدميقراط
اليوغوسـالفية   مجهورية مقـدونيا  

  السابقة
  مجهورية مولدوفا

  الدامنرك
  رواندا
  رومانيا
  زمبابوي

  سان مارينو
  سري النكا
  السلفادور
  سنغافورة
  سوازيلند
  السودان
  السويد
  سويسرا
  صربيا

  الصومال
  طاجيكستان

  العراق
  عمان

  غواتيماال
  غينيا

  فانواتو
  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  فنلندا

  فييت نام
  قربص

  كازاخستان
 كرواتيا

  كمبوديا
  كندا

  ركوت ديفوا
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
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  ليختنشتاين
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  الدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني    
  الكرسي الرسويل

  مراقبون آخرون    
  فلسطني

  األمم املتحدة    
برنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين        

متالزمة /بفريوس نقص املناعة البشرية   
  )اإليدز(نقص املناعة املكتسب 

  صندوق األمم املتحدة للسكان

وكالة األمم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل        
الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن     

  )األونروا(

  ت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة الوكاال    

االحتاد الدويل جلمعيات الـصليب األمحـر       
 رواهلالل األمح

  مكتب العمل الدويل

  املنظمة الدولية للهجرة 
  منظمة الصحة العاملية

  

  املنظمات احلكومية الدولية     
 االحتاد األفريقي

  جامعة الدول العربية
  االحنيازحركة عدم 

  يا جنوب شرق آسأممرابطة 
        اجلنويب       املخروط       لبلدان املشتركة      السوق

  جملس االحتاد األورويب 

  جملس أوروبا
  املفوضية األوروبية 

                              منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
  املنظمة الدولية للفرانكوفونية 

       اإلسالميمنظمة املؤمتر 

  كيانات أخرى    
  منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة
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وق اإلنسان، وجلان التنسيق الدوليـة، واجملموعـات اإلقليميـة          املؤسسات الوطنية حلق      
  للمؤسسات الوطنية

  اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان
جلنة املساواة وحقـوق اإلنـسان يف       

  بريطانيا العظمى
  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف دولة قطر

 جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد يف ترتانيا

  وق اإلنسان يف اململكة املغربيةاجمللس االستشاري حلق
   ليشيت-مكتب أمني املظامل حلقوق اإلنسان والعدالة يف تيمور 

  )فلسطني (اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان

  املنظمات غري احلكومية    

 احتاد أتراك تراقيا الغربية يف أوروبا

االحتاد اإلسالمي الـدويل للمنظمـات      
 الطالبية

  اليهوداالحتاد األورويب للطلبة

 االحتاد األورويب للعالقات العامة 
 احتاد احلقوقيني العرب
حي للعمل علـى    ـاالحتاد الدويل املسي  
 إلغاء التعذيب

ـ    ات الراشـدين   ـاالحتاد الدويل حلرك
 الريفيني الكاثوليك

 االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان
ــدويل لرابطــات صــانعي  االحتــاد ال

 املستحضرات الصيدالنية
 د الدويل لألخصائيني االجتماعينياالحتا

 االحتاد الدويل للجامعيات 
االحتاد الـدويل للدراسـات اإلنـسانية       

 واألخالقية
 االحتاد الدويل للقلم

 احتاد الصحفيني الدويل
 االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة

 االحتاد العاملي لليهودية التقدمية
 االحتاد العاملي لنقابات العمال

  اللوثري العاملياالحتاد

 احتاد املرأة وتنظيم األسرة

 االحتاد اهلولندي إلدماج املثليني
 االحتاد الوطين للجمعيات الدولية للمهاجرات

 احتاد رابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها

 )العصا البيضاء(أساييسفيد 

 أطباء بال حدود
 باكس رومانا

 ة للسالم احلركة الكاثوليكية الدولي-باكس كريسيت 
 املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني/بديل

 نسانإل الدويل للتدريب يف ميدان حقوق االربنامج
 التجمع األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان

 جتمع حقوق اإلنسان

 التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة

 التحالف العاملي ملكافحة االجتار بالنساء 

 جل مشاركة املواطننيالتحالف العاملي من أ

 التحرير
  العمل من أجل البيئة-تشاد 

 اجلسور للعدالة الدولية

 مجاعة السيدة العذراء والراعي الصاحل لألعمال اخلريية
 مجعية األطباء للدفاع عن حقوق اإلنسان

  األمريكية للمعونة اإلنسانية والتنمية -اجلمعية األفريقية 
 اجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان
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ـ    ا ة األلغـام   ـجلمعية الـسودانية ملكافح
 )جسمار(األرضية 

 مجعية الشعوب املهددة
 اجلمعية الفييتنامية لتنظيم األسرة

 مجعية القلوب الرحيمة
 مجعية محاية األجّنة
 مجعية حواء للمرأة 

 جنيف حلقوق اإلنسان
 احلركة اإلنسانية اجلديدة 

 احلركة الدولية لتآخي األعراق والشعوب

 دولية للدفاع عن األطفالاحلركة ال

 احلركة الدولية للطلبة الكاثوليك الشباب

احلركة الدولية ملناهضة مجيـع أشـكال       
 التمييز والعنصرية

حركة الشباب والطالب الدولية لنـصرة      
 األمم املتحدة

 حركة توباو أمارو اهلندية

حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة     
 فيما بني الشعوب

  خدمة اإلنساناحلق، القانون يف

 حقوق اإلنسان أوالً

 اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان

 اخلط األمامي

الدومينيكان يف خدمة العدالـة والـسالم       
 )مجاعة الوعاظ(

 العاملية" االسربانتو"رابطة 
 رابطة األرض من أجل طاقة نظيفة

 الرابطة األفريقية للتعليم من أجل التنمية

 رابطة احلقوقيني األمريكية

 طة الدولية لبحوث السالمالراب

 الرابطة الدولية للمثليات واملثليني

 الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني

 الرابطة الدولية للمحامني واحلقوقيني اليهود

 الرابطة الدولية ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية
 الرابطة الدولية من أجل متتع املرأة حبقوق اإلنسان

 للمعلومات املتعلقة باإليدزالرابطة السويسرية 

 الرابطة العاملية للشعوب األصلية

 الرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم
 الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية

 رابطة أمبورورو للتنمية االجتماعية والثقافية
 رابطة حقوق اإلنسان الدولية لألقليات األمريكية

 رابطة منع التعذيب

 العاملرابطة مواطين 

 الشبكة اآلسيوية للشعوب األصلية والقبلية

ومات والتوثيـق يف جمـال      ـة للمعل ـة الدولي ـالشبك
 حقوق اإلنسان

 الشبكة الدولية ملنع إساءة معاملة املسنني 

 الشبكة العربية للبيئة والتنمية

الشبكة القانونية الكندية لشؤون فريوس نقـص املناعـة         
 اإليدز/البشرية

 العربية غري احلكومية املعنية بالتنميةشبكة املنظمات 

 الصناعات الدولية لألغذية احلميوية اخلاصة
 صندوق الصوميني الكاثوليك السويسري

 صندوق بيكيت حلماية احلرية الدينية

 الطائفة البهائية الدولية

  املركز القانوين حلقوق األقلية العربية يف إسرائيل-عدالة 

  ميتران مؤسسة دانييل: فرنسا احلريات

 الفريق العامل الدويل لشؤون الشعوب األصلية

مجاعة تدافع عن متتع املرأة     (كوين نشيطة، كوين متحررة     
 )حبقوق اإلنسان

 اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان

 )كويكرز(جلنة األصدقاء العاملية للتشاور 
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جلنة البلدان األفريقية املعنية باملمارسـات      
ة املـرأة   التقليدية اليت تؤثر يف صـح     

 والطفل

 جلنة احلقوقيني الدولية

 جلنة احلقوقيني الكولومبية

ـ  ـاللجنة الدولية للعم   لى احتـرام   ـل ع
امليثاق األفريقـي حلقـوق اإلنـسان       

 والشعوب وتطبيقه 

 اللجنة الدولية هلنود األمريكتني

اللجنة القانونية من أجل حتقيـق التنميـة        
 الذاتية للشعوب األصلية يف األنديز

 ة الكاثوليكية الدولية للهجرة اللجن

 التابعـة   ؤون الدولية ـلشلجلنة الكنائس   
 جمللس الكنائس 

 جلنة دراسة تنظيم السالم

 جلنة رصد حقوق احملامني يف كندا

 رابطة التعليم العاملي مؤمتر العامل اإلسالمي
 مؤسسة أعمال البحث

مؤسسة أعمال البحوث املتعلقة بالشعوب     
 األصلية وأهايل اجلزر

 مؤسسة احلكيم

 مؤسسة الزبري اخلريية
 مؤسسة السالم والتنمية يف فييت نام

 مؤسسة النهوض بالطفل

 مؤسسة اهليمااليا لألحباث والثقافة 
 املؤسسة اليابانية

 مؤسسة ديون الشرف اليابانية

 مؤسسة رعاية الطفولة

 مؤسسة فريدريك إيربت

 مؤسسة فريوزنيا لألعمال اخلريية

  العاملي للمرأةمؤسسة مؤمتر القمة

  مؤسسة مارانغوبولص حلقوق اإلنسان
 مؤسسة مناصرة احلرية

 اجمللس االستشاري للمنظمات اليهودية

 جملس التنسيق للمنظمات اليهودية
 اجمللس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب 

 جملس السلم العاملي
  الصاميني جملس 

 اجمللس العاملي للشعب الروسي
 وجييجملس الالجئني النر

 اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية

 اجمللس اهلندي للتربية
 جملس الوكاالت الطوعية يف السودان

 جملس جامو وكشمري حلقوق اإلنسان 

 أسترالياجملس حقوق اإلنسان يف 

 املدافعون عن حقوق اإلنسان
 مرصد األمم املتحدة

 املركز اآلسيوي للموارد القانونية

 جمال حقوق اإلنسانمركز اإلعالم والتدريب يف 

 املركز اإليراين لبحوث النخبة

 مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية

 املركز اخلريي حلماية ضحايا األوضاع االجتماعية 

 مركز الشعوب األصلية للتوثيق والبحث واإلعالم
 مركز العدالة احلضرية

 املركز العريب الستقالل املهن القضائية والقانونية

 العاملية النسائيةمركز القيادة 

 املركز املستقل لألحباث واملبادرات من أجل احلوار

  العامل الثالث-مركز أوروبا 
 مركز دراسات اجملتمع
 مركز شيمني غايكو

  مشروع التحالف من أجل الدميقراطية
 معهد الدراسات والبحوث النسائية
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 املعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز

 املعهد الدويل للسلم

 راسات حقوق اإلنسان يف القاهرةمعهد د

 معهد مرمي قامسي اخلريي التعليمي

 معهد هدسون
  إلعادة التأهيليل العصرمعهد و

 املكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة

املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية     
 )منتدى آسيا(

 "بناي بريت"منظمة 

 منظمة التنمية التعليمية الدولية
 ع عن ضحايا العنف منظمة الدفا

 املنظمة الدولية املشتركة بني األديان 

ـ  ـة الدولي ـاملنظم ة مـوارد   ـة لتنمي
 الشعوب األصلية

ـ    ـ   ـاملنظمة الدولية للح م ـق يف التعلي
 وحرية التعليم

املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
 التمييز العنصري
 منظمة الرؤية العاملية

ـ    ن وب يف القـر   ـمنظمة الشمال واجلن
 احلادي والعشرين

  املنظمة العاملية للمرأة
 املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

 منظمة العفو الدولية

منظمة العمل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقـة         
 البحريات الكربى

 منظمة العمل معاً من أجل حقوق اإلنسان

 )إيد - كورد(املنظمة الكاثوليكية لإلغاثة والتنمية 

  الكندية للعمل من أجل السكان والتنميةاملنظمة
املنظمة املعنية باالتصاالت يف أفريقيا وتعزيـز التعـاون         

 االقتصادي الدويل
 منظمة املعونة املائية

  هداسا-املنظمة النسائية الصهيونية ألمريكا 

 منظمة الوالية الدولية
 منظمة أوكسفام الدولية

 اآلسيوية -منظمة تضامن الشعوب األفريقية
 منظمة تعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل

 منظمة جانا أوتان براتيستان

 منظمة دميقراطيي الوسط الدولية

 منظمة رصد حقوق اإلنسان
 منظمة سوكا غاكاي الدولية

 منظمة فيفات الدولية
 مهندسو العامل

 )مؤسسة أريغاتو(ْمُيوشيكاي 

 اهليئة الدولية حلقوق املهاجرين

  الضمري والسالم اهليئة الدولية لضرائب

 هيئة الفرانسيسكان الدولية
ة للكنيسة الربوتستانتية   ـات االجتماعي ـة اخلدم ـوكال

  يف أملانيا
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  املرفق الثاين

  جدول األعمال    
  .املسائل التنظيمية واإلجرائية  -١البند 
السامية حلقوق اإلنـسان وتقـارير      التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة        -٢البند 

 .ضية السامية حلقوق اإلنسان واألمني العاماملفو

حقوق اإلنـسان املدنيـة والـسياسية واالجتماعيـة     مجيع  تعزيز ومحاية     -٣البند 
  .التنمية واالقتصادية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف

  .ان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هباحاالت حقوق اإلنس  -٤البند 
  .نهيئات وآليات حقوق اإلنسا  -٥البند 
  .االستعراض الدوري الشامل  -٦البند 
  .حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى  -٧البند 
  .متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا  -٨البند 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من أشكال            -٩البند 

  .عالن وبرنامج عمل ديربانالتعصب، متابعة وتنفيذ إ
  .املساعدة التقنية وبناء القدرات  -١٠البند 
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  املرفق الثالث

 قرارات اجمللس  اآلثار اإلدارية واآلثار يف امليزانية الربناجمية املترتبة على           
  عشرةالثانية  تهاملعتمدة يف دور

    ١٢/١٥  
  "الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان"
 ،A/HRC/12/L.2 من مشروع قرار جملس حقوق اإلنسان الوارد يف الوثيقـة            ٣لفقرة  يف ا   -١

إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعقد بانتظام حلقة عمـل             اجمللس  طلب  
ول من عام بشأن الترتيبات اإلقليمية وأن تدعو إىل عقد حلقة العمل القادمة خالل النصف األ

 بغية إتاحة استمرار تبادل معلومات واقتراحات حمددة بشأن سبل ووسـائل تعزيـز              ٢٠١٠
التعاون بني األمم املتحدة والترتيبات اإلقليمية يف ميدان حقوق اإلنسان وحتديد استراتيجيات            
للتغلب على العقبات اليت تعوق تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان علـى الـصعيدين اإلقليمـي               

يل، مبشاركة ممثلي الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة من خمتلف املنـاطق،             والدو
واخلرباء، والدول املعنية األعضاء يف األمم املتحدة، واملراقبني، واملؤسسات الوطنية حلقـوق            

  .اإلنسان، وممثلي املنظمات غري احلكومية
ضروري رصد مبلغ إضـايف     ويف حال اعتمد اجمللس مشروع القرار، سيكون من ال          -٢

اجلمعيـة   (٢ دوالر من أجل تنفيذ األنشطة الواردة ضمن البـاب           ٤٤٥ ٨٠٠إمجايل قدره   
 خـدمات   لتغطية نفقـات ،)العامة وشؤون اجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات    

ر لتغطية نفقات سف) حقوق اإلنسان( من امليزانية ٢٣؛ والباب ) دوالر١٧٦ ١٠٠(املؤمترات 
اإلدارة، ( هـاء  ٢٨؛ والباب   ) دوالر ٢٦٧ ٥٠٠(املشاركني واخلرباء واخلدمات االستشارية     

  ). دوالر٢ ٢٠٠(لتغطية نفقات خدمات املؤمترات ) جنيف
 متطلّبـات   ٢٠١١-٢٠١٠ومل ُتدَرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني            -٣

ومع أنه من املتوقع أن تكون مثة حاجة        . يذهاتنفيذ األنشطة اليت يدعو مشروع القرار إىل تنف       
، فإنه لـيس    ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر لفترة السنتني     ٤٤٥ ٨٠٠إىل مبلغ إضايف إمجايل قدره      

مطلوباً اآلن رصد أي موارد إضافية، إذ ستحاول األمانة حتديد اجملاالت اليت ميكن سـحب               
االعتمادات املقترحـة ضـمن     توزيعها على حنو يلّبي املتطلبات يف نطاق        وإعادة  موارد منها   

  .٢٠١١-٢٠١٠ هاء من ميزانية فترة السنتني ٢٨ والباب ٢٣  والباب٢الباب 
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    ١٢/١٧  
  القضاء على التمييز ضد املرأة

قـرر اجمللـس    ،  A/HRC/12/L.3/Rev.1 من مشروع القـرار      ١٦ و ١٥يف الفقرتني     -٤
 : يلي ما

ضة السامية أن ُتعد دراسة مواضيعية عن متتـع املـرأة            إىل املفو  أن يطلب   )أ(  
على امتداد منظومة األمم    باملساواة أمام القانون تشتمل على تقييم لكيفية تناول هذه املسألة           

، بالتشاور مع الدول ومع هيئات وآليات ووكاالت األمم املتحـدة           املتحدة حلقوق اإلنسان  
ء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والوكاالت        ذات الصلة باملوضوع، مبا فيها جلنة القضا      

القائمة داخل كيان األمم املتحدة املركّب املعين باملساواة بني اجلنسني وبتمكني املرأة، ومجيع             
سّيما  أصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة، مع مراعاة اجلهود املبذولة يف هذا الصدد، وال            

أن تقّدم توصيات بشأن السبل والوسائل اليت ميكن        جهود جلنة وضع املرأة،كما يطلب إليها       
أن تساعد اجمللس يف التحاور مع الدول بشأن وفائها بالتزاماهتا وتعهـداهتا املتعلقـة بإلغـاء              

  القوانني املنطوية على متييز ضد املرأة؛
أن يتناول، يف دورته الرابعة عشرة، الدراسة املواضيعية املذكورة أعاله، مبا             )ب(  
ستنتاجات والتوصيات، وأن خيصص نصف يوم ملناقشة هذه املسألة بغيـة النظـر يف           فيها اال 

  .اختاذ املزيد من اإلجراءات املمكنة بشأن التمييز ضد املرأة يف إطار أعمال تلك الدورة
ويف حال اعتمد اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصد مبلغ إضـايف               -٥

لتغطية نفقات  ) حقوق اإلنسان ( من امليزانية    ٢٣باب   دوالر ضمن ال   ١٨ ٠٠٠إمجايل قدره   
  .سفر اخلرباء من مناطق خمتلفة للمشاركة يف حلقة نقاش تدوم يوماً واحداً

 متطلبـات   ٢٠١١-٢٠١٠ومل ُتدَرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني            -٦
 إىل مبلغ إضايف إمجـايل      ومع أنه من املتوقع أن تكون مثة حاجة       . نفقات سفر خرباء إضافيني   

، فإنه ليس مطلوباً اآلن رصد أي موارد ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر لفترة السنتني ١٨ ٠٠٠قدره 
إضافية، إذ ستحاول األمانة حتديد اجملاالت اليت ميكن سحب موارد منها وإعـادة توزيعهـا               

 مـن ميزانيـة فتـرة       ٢٣لتلبية املتطلبات يف نطاق االعتمادات املقترحـة ضـمن البـاب            
  .٢٠١١-٢٠١٠ السنتني
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    ١٢/١٨  
اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة علـى التمتـع            

  حبقوق اإلنسان
، أن يعقد، خالل دورته A/HRC/12/L.4 من مشروع القرار     ٥قرر اجمللس، يف الفقرة       -٧

ة لنقل وإلقاء املنتجـات والنفايـات الـسمية         اآلثار الضار  حلقة نقاش حول     ،الثالثة عشرة 
مبشاركة منصفة من حيث التوزيع اجلغرايف ونوع جنس        واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان      

اخلرباء وممثلي اجملتمع املدين ذوي الصلة، بغية تقدمي توصيات ومقترحات ملموسـة بـشأن              
  .هلاالتدابري املالئمة ملكافحة هذه الظواهر واحلد منها واستئصا

ويف حال اعتمد اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصد مبلغ إضـايف               -٨
لتغطية نفقات  ) حقوق اإلنسان ( من امليزانية    ٢٣ دوالر ضمن الباب     ١٨ ٠٠٠إمجايل قدره   

  .سفر اخلرباء من مناطق خمتلفة للمشاركة يف حلقة نقاش تدوم يوماً واحداً
متطلبـات   ٢٠١١-٢٠١٠اجمية املقترحة لفترة السنتني     دَرج يف امليزانية الربن   ـومل تُ   -٩

حاجة إىل مبلـغ إضـايف      ومع أنه من املتوقع أن تكون مثة        . تنفيذ األنشطة عمالً مبشروع القرار    
، فإنه ليس مطلوبـاً اآلن رصـد أي         ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر لفترة السنتني     ١٨ ٠٠٠إمجايل قدره   

ت اليت ميكن سحب موارد منها وإعـادة        إضافية، إذ ستحاول األمانة حتديد اجملاال     موارد  
 من ميزانية فترة    ٢٣توزيعها لتلبية املتطلبات يف نطاق االعتمادات املقترحة ضمن الباب          

  .٢٠١١- ٢٠١٠  السنتني

    ٢٣-١٢  
  احلق يف التنمية

ر اجمللـس   ، قرّ A/HRC/12/L.6من مشروع القرار    ) و(و) ه(٢يف الفقرتني الفرعيتني      -١٠
  :يلي ما

أن جيدد والية الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية إىل أن ُيكمل املهـام                )أ(  
، وأن يعقد الفريق العامـل دوراٍت سـنوية         ٩/٣ و ٤/٤اليت أسندها إليه اجمللس يف قراريه       

  تستغرق كل دورة منها مخسة أيام عمل وأن يقّدم تقاريره إىل اجمللس؛
ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصـل         يفوضأن يطلب إىل م     )ب(  

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ هذا القرار تنفيذاً فعاالً وأن ختصِّص املوارد الالزمة لـذلك،               
آخذةً يف حسباهنا احلاجة إىل تنفيذ خطة العمل املتعلقة بفرقة العمل املشار إليهـا يف الفقـرة       

  فعاالً؛ تنفيذاًلقرار من مشروع ا) ب(٢الفرعية 
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ويف حال اعتمد اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصد مبلغ إضـايف               -١١
 دوالر لفترة السنتني مـن أجـل     ٤١٣ ٨٠٠ دوالر للسنة أو مبلغ      ٢٠٦ ٩٠٠إمجايل قدره   

اجلمعية العامة وشؤون اجمللس االقتصادي واالجتماعي       (٢تنفيذ األنشطة املقررة ضمن الباب      
؛ ) دوالر لفتـرة الـسنتني     ٣٧٠ ٨٠٠ دوالر للسنة أو مبلغ      ١٨٥ ٤٠٠) (رة املؤمترات وإدا

 ٣٥ ٤٠٠ دوالر للسنة أو مبلغ      ١٧ ٧٠٠) (حقوق اإلنسان ( من امليزانية    ٢٣وضمن الباب   
 دوالر للـسنة أو     ٣ ٨٠٠) (اإلدارة، جنيف ( هاء   ٢٨؛ وضمن الباب    )دوالر لفترة السنتني  

  ).ني دوالر لفترة السنت٧ ٦٠٠مبلغ 
 متطلّبات تنفيذ   ٢٠١١-٢٠١٠وقد أُدرجت يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني           -١٢

  . رصد أي موارد إضافيةاألنشطة عمالً مبشروع القرار؛ لذلك، فإنه ليس مطلوباً
، توجَّه العناية إىل أحكام الفرع سادساً من قـرار          )و(٢وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية       -١٣

، وإىل أحكـام    ١٩٩٠ديـسمرب   / كانون األول  ٢١ باء املؤرخ يف     ٤٥/٢٤٨ العامة   اجلمعية
، ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ يف    ٦٢/٢٣٦القرارات الالحقة، وآخرها القرار     

الذي أكدت فيه اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة األساسية املالئمـة               
وأعـادت فيـه   املسائل املتصلة بامليزانية  عن الشؤون اإلدارية و    داخل اجلمعية العامة املسؤولة   

  .لشؤون اإلدارة وامليزانيةتأكيد دور اللجنة االستشارية 

    ١٢/٤  
  الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

 :A/HRC/12/L.9 من مشروع القرار ٧ و٤يف الفقرتني   -١٤

لس إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن ُتِعـد خطـة عمـل             طلب اجمل   )أ(  
 املنظمات احلكومية الدولية بالتعاون مع) ٢٠١٤-٢٠١٠(للمرحلة الثانية من الربنامج العاملي   

ذات الصلة، وخاصة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة وأطـراف فاعلـة غـري              
ر فيها يف دورته اخلامسة عشرة، مـع مراعـاة          حكومية، وأن تعرضها على اجمللس لكي ينظ      

ضرورة تنظيم هيكلها على النحو الواجب وصياغتها صياغة واقعية وتضمينها إشارة إىل احلد             
األطـراف  الداعمة لألنشطة اليت تضطلع هبـا       األدىن، على األقل، من اإلجراءات واألحكام       

  ؛كافة الفاعلة
ة بني وكاالت األمم املتحدة املعنيـة       جلنة التنسيق املشترك   طلب اجمللس إىل    )ب(  

أن تقدم تقريراً تقييمياً هنائياً عن تنفيـذ        بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي         
املرحلة األوىل من الربنامج العاملي إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستني، استناداً إىل              

  .ملنظمات الدولية واإلقليمية وغري احلكومية ذات الصلةتقارير التقييم الوطنية وبالتعاون مع ا
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ويف حال اعتمد اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصد مبلغ إضـايف               -١٥
 ٢٠لتغطية نفقات سفر    ) حقوق اإلنسان  (٢٣ دوالر ضمن الباب     ١٦٣ ٥٠٠إمجايل قدره   

 ٤طلوبـة يف الفقـرة      خطة العمـل امل   مشاركاً وخبرياً ونفقات اخلدمات االستشارية لوضع       
؛ واخلدمات االستشارية ألغراض وضع التقرير التقييمي النهائي املطلوب يف          ) دوالر ١٣٤ ٦٠٠(

  ). دوالر٢٨ ٩٠٠ (٧الفقرة 
يشكّل الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان جزءاً من برنامج العمـل             و  -١٦

. ٢٠١١-٢٠١٠ة املقترحة لفترة السنتني      من امليزانية الربناجمي   ٢٣املزمع تنفيذه ضمن الباب     
 مـشروع    دوالر املطلوب من أجل تنفيذ األنشطة اليت يـدعو         ١٦٣ ٥٠٠لذلك، ُيعترب أن مبلغ     

  .٢٠١١-٢٠١٠ من ميزانية فترة السنتني ٢٣القرار إىل تنفيذها متوفر يف نطاق اعتمادات الباب 

    ١٢/٢١  
ـ          سني فهـم القـيم     تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية عن طريـق حت

  للبشرية التقليدية
 :A/HRC/12/L.13 من مشروع القرار ٢ و١يف الفقرتني   -١٧

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تدعو، يف طلب اجمللس  )أ(  
حـول  ، لتبادل وجهات النظـر      ٢٠١٠حدود املوارد املتاحة إىل عقد حلقة عمل، يف عام          

الكيفية اليت ميكن أن يسهم هبا حتسني فهم القيم التقليدية للبشرية طبقاً لقانون حقوق اإلنسان 
من يهمهم  مجيع  الدويل يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبشاركة ممثلي           

سان األمر من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية، ومؤسسات حقوق اإلن           
الوطنية، واجملتمع املدين، فضالً عن اخلرباء الذين يتم اختيارهم مع مراعاة التمثيـل املالئـم               

  ملختلف احلضارات والنظم القانونية على النحو الواجب؛
 السامية أن تقدِّم موجزاً للمناقشات اليت سُتجرى        طلب اجمللس إىل املفوضة     )ب(  

  .لسخالل حلقة العمل، وفقاً لربنامج عمل اجمل
ويف حال اعتمد اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصد مبلغ إضـايف               -١٨

اجلمعيـة   (٢ن البـاب  ـضم دوالر من أجل تنفيذ األنشطة املقررة  ١٩٧ ٠٠٠إمجايل قدره   
؛ ) دوالر ١١٤  ٤٠٠) (وشؤون اجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املـؤمترات      العامة  

اإلدارة، ( هاء من امليزانية  ٢٨؛ والباب   ) دوالر ٨١  ٠٠٠) (حقوق اإلنسان  (٢٣والباب  
  ). دوالر١  ٦٠٠) (جنيف
 متطلبـات   ٢٠١١-٢٠١٠ومل ُتدَرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني            -١٩

ومع أنه من املتوقع أن تكون مثة حاجة إىل مبلـغ           . تنفيذ األنشطة املقترحة يف مشروع القرار     
، فإنه ليس مطلوباً اآلن     ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر لفترة السنتني     ١٩٧ ٠٠٠إضايف إمجايل قدره    
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رصد أي موارد إضافية، إذ ستحاول األمانة حتديد اجملاالت اليت ميكن سحب مـوارد منـها     
 ٢٣ والبـاب    ٢وإعادة توزيعها لتلبية املتطلبات يف نطاق االعتمادات املقترحة ضمن الباب           

  .٢٠١١-٢٠١٠ني  هاء من ميزانية فترة السنت٢٨والباب 
، توجَّه العناية إىل أحكام الفرع سادساً من قرار اجلمعية العامة ١وفيما يتعلق بالفقرة   -٢٠
، وإىل أحكام القرارات الالحقة،     ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ باء املؤرخ يف     ٤٥/٢٤٨

، الذي أكدت فيـه     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ يف    ٦٢/٢٣٦وآخرها القرار   
معية العامة من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة األساسية املالئمة داخل اجلمعية العامة              اجل

وأعادت فيـه تأكيـد دور اللجنـة       املسائل املتصلة بامليزانية    املسؤولة عن الشؤون اإلدارية و    
  .لشؤون اإلدارة وامليزانيةاالستشارية 

    ١٢/٢٥  
  ة إىل كمبودياتقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقني

 متديد والية اإلجـراء      اجمللس قرر،  A/HRC/12/L.18  من مشروع القرار   ٩يف الفقرة     -٢١
ة سنة واحدة، وطلب إىل املقرر اخلاص أن يقدم داخلاص املتعلق حبقوق اإلنسان يف كمبوديا مل     

  يتعاون على حنو بنَّـاء مـع       عشرة وأن  اجمللس يف دورته اخلامسة    عن تنفيذ واليته إىل      تقريراً
  . البلد هذاحكومة كمبوديا من أجل زيادة حتسني حالة حقوق اإلنسان يف

ويف حال اعتمد اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصد مبلغ إضـايف               -٢٢
لتغطية نفقات  ) حقوق اإلنسان ( من امليزانية    ٢٣ دوالر ضمن الباب     ٥٦ ٢٠٠ إمجايل قدره 

قرر اخلاص وموظفي مفوضية حقوق اإلنسان ولتغطية تكاليف التشغيل العامة أثنـاء            سفر امل 
  .البعثات اليت يقوم هبا املقرر اخلاص

 متطلَّبات تنفيذ ٢٠١١-٢٠١٠وأُدرجت يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني       -٢٣
  .عتماد مشروع القرارولن ُتطلب أي موارد إضافية نتيجة ا. األنشطة عمالً مبشروع القرار

    ١٢/١١٩  
ـ  ـة املتصل ـآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولي        ا ـة هب

ادية ـعلى التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقـوق االقتـص          
  واالجتماعية والثقافية

 اجمللـس   قرر،  A/HRC/12/L.22 من مشروع القرار  ) ب(و) أ(يف الفقرتني الفرعيتني      -٢٤
  :يلي ما مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانأن يطلب إىل 

مساعدة اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات      )أ(  
املالية الدولية املتصلة هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان، وخاصـة احلقـوق               

  ؛١١/٥فية، يف تنفيذ األنشطة املقرَّرة يف قرار اجمللس االقتصادية واالجتماعية والثقا
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ختصيص موارد كافية يف امليزانية لتنفيذ األنشطة املقرَّرة يف قـرار اجمللـس               )ب(  
، مبا يف ذلك تنظيم وعقد مشاورات إقليمية مع أصحاب املصلحة بـشأن مـشروع               ١١/٥

ق اإلنسان، وذلك خالل فترة الوالية      املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بالديون اخلارجية وحقو      
  ).٢٠١١أبريل / نيسان٣٠أي قبل انتهاء فترة تلك الوالية يف (احلالية للمكلّف بالوالية 

ويف حال اعتمد اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصد مبلغ إضـايف               -٢٥
جلمعيـة  ا (٢ دوالر من أجل تنفيذ األنشطة املقررة ضمن البـاب           ٦٠٣ ٤٠٠ إمجايل قدره 

، خلـدمات املـؤمترات   )العامة وشؤون اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي وإدارة املـؤمترات     
 ٢٣؛ والبـاب    ) دوالر ٢٠١ ٨٠٠(وخدمات الترمجة الفورية أثناء املـشاورات اإلقليميـة         

لتغطية نفقات سفر اخلرباء واملشاركني واملوظفني واخلدمات االستـشارية         ) حقوق اإلنسان (
 ٢٠١١أبريـل   /رات إقليمية بني أصحاب املصلحة سُتعقد قبل نيـسان        ألغراض مخس مشاو  

لتغطية نفقات خدمات املـؤمترات     ) اإلدارة، جنيف ( هاء   ٢٨؛ والباب   ) دوالر ٣٩٣ ٦٠٠(
 وألن األماكن احملددة اليت سُتجرى فيها املـشاورات اإلقليميـة ليـست        ). دوالر ٨ ٨٠٠(

ويف هـذا  . ة ألغراض حساب النفقـات   أماكن افتراضي  سةاسُتخدمت مخ فقد  معروفة اآلن،   
الصدد، ال تشمل التقديرات النفقات األخرى اليت يتم تكبُّدها عادةً أثناء عقد االجتماعـات              

  .اإلقليمية كاستئجار مرافق املؤمترات والترتيبات األمنية اخلاصة والنفقات املختلفة
 متطلَّبـات   ٢٠١١-٢٠١٠  ومل ُتدَرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني          -٢٦

ومع أنه من املتوقع أن تكون مثة حاجة        . تنفيذ األنشطة اليت يدعو مشروع القرار إىل تنفيذها       
، فإنه لـيس    ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر لفترة السنتني     ٦٠٣ ٤٠٠إىل مبلغ إضايف إمجايل قدره      

ة حقـوق   وستحاول مفوضـي  . مطلوباً اآلن رصد أي موارد إضافية يف إطار امليزانية العادية         
ويف حال عـدم تـوفر      . اإلنسان متويل األنشطة من موارد خارجة عن امليزانية، إن ُوجدت         

موارد كافية خارجة عن امليزانية، ستحدد األمانة تلك اجملاالت يف امليزانية العادية اليت ميكـن               
سحب موارد منها وإعادة توزيعها لتلبية املتطلبات يف نطاق االعتمادات املقترحـة ضـمن              

  .٢٠١١-٢٠١٠ هاء من ميزانية فترة السنتني ٢٨ والباب ٢٣ والباب ٢ بابال
نشأت عن املقررات والقرارات اليت اعتمدها اجمللس يف دوراته العاشرة واحلادية           قد  و  -٢٧

مانـة  أل، ورغـم أن ا    ٢٠١١-٢٠١٠إضافية لفترة السنتني    متطلبات  عشرة والثانية عشرة    
، ٢٠١١-٢٠١٠رحة يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       اقترحت متويلها من االعتمادات املقت    

. جديـدة لطلب مـوارد إضـافية      مقترحات  طرح  ستثري مسألة إمكانية    فإن هذه املتطلبات    
وبالتايل، فإنه لن ُيعرف أي مصدر من مصادر التمويل سُيستخدم لتمويل األنشطة اليت يدعو              

  .٢٠١١-٢٠١٠امج العمل لفترة السنتني مشروع القرار إىل تنفيذها إالّ أثناء تنفيذ برن
، توجَّه العناية إىل أحكام الفرع سادساً من قرار اجلمعيـة           )ب(وفيما يتعلق بالفقرة      -٢٨

، وإىل أحكام القـرارات     ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ باء املؤرخ يف     ٤٥/٢٤٨العامة  
، الـذي   ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ٢٢ املؤرخ يف    ٦٢/٢٣٦الالحقة، وآخرها القرار    
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أكدت فيه اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة األساسية املالئمة داخـل               
 وأعادت فيه تأكيد دور املسائل املتصلة بامليزانيةاجلمعية العامة املسؤولة عن الشؤون اإلدارية و  

  .لشؤون اإلدارة وامليزانيةاللجنة االستشارية 

    ١٢/٢٨  
تثنائية العاشرة جمللس حقوق اإلنسان بشأن تأثري األزمـتني         متابعة الدورة االس  

  العامليتني االقتصادية واملالية على اإلعمال العاملي حلقوق اإلنسان والتمتع الفعال هبا
 اجمللس عقد حلقة نقاش أثناء      قرر،  A/HRC/12/L.25 من مشروع القرار     ٣يف الفقرة     -٢٩

شرة ملناقشة وتقييم أثر األزمتني املالية واالقتـصادية        اجلزء الرفيع املستوى من دورته الثالثة ع      
على إعمال حقوق اإلنسان كافّةً يف مجيع أحناء العامل، بغية املسامهة يف عمل الفريق العامـل                
املفتوح العضوية التابع للجمعية العامة يف متابعة املسائل الواردة يف الوثيقة اخلتامية للمـؤمتر              

 ٢٤ملالية واالقتصادية وتأثريها يف التنمية، الذي ُعقد يف نيويورك مـن            املعين باألزمة العاملية ا   
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ إىل
ويف حال اعتمد اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصد مبلغ إضـايف               -٣٠

لتغطية نفقات  ) حقوق اإلنسان ( من امليزانية    ٢٣ دوالر ضمن الباب     ١٨ ٠٠٠إمجايل قدره   
  .ن املناطق املختلفةسفر اخلرباء م

 متطلبـات   ٢٠١١-٢٠١٠ومل ُتدَرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني            -٣١
ومع أنه من املتوقع أن تكون مثة حاجة        . تنفيذ األنشطة اليت يدعو مشروع القرار إىل تنفيذها       

لـيس  ، فإنـه    ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر لفترة السنتني     ١٨ ٠٠٠إىل مبلغ إضايف إمجايل قدره      
مطلوباً اآلن رصد أي موارد إضافية، إذ ستحاول األمانة حتديد املوارد اليت ميكـن إعـادة                 

 من امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة          ٢٣توزيعها يف نطاق االعتمادات ضمن الباب       
  .٢٠١١-٢٠١٠ السنتني

    ١٢/١  
 إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية ُيعىن باستعراض عمـل وأداء           

  جملس حقوق اإلنسان
  :A/HRC/12/L.28 من مشروع القرار ٧ و٢ و١يف الفقرات   -٣٢

إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية يكلَّف بوالية قرر اجمللس   )أ(  
  استعراض عمل وأداء اجمللس؛

الفريق العامل دورتني مدة كل دورة منهما مخسة أيـام       قرر أيضاً أن يعقد       )ب(  
  د دورته العادية الرابعة عشرة؛عمل يف جنيف بع
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 إىل األمني العام تزويد الفريق العامل بكافة املـوارد والتـسهيالت            طلب  )ج(  
  .الالزمة لتنفيذ واليته

ويف حال اعتمد اجمللس مشروع القرار، سيكون من الضروري رصد مبلغ إضـايف               -٣٣
 مخسة أيام عمل     دوالر من أجل عقد دورتني مدة كل دورة منهما         ٦١٤ ٦٠٠إمجايل قدره   

اجلمعية العامة وشـؤون اجمللـس االقتـصادي         (٢، ضمن الباب    ٢٠١٠يف جنيف يف عام     
) اإلدارة، جنيـف  ( هـاء    ٢٨؛ والباب   ) دوالر ٦٠٧ ٠٠٠) (واالجتماعي وإدارة املؤمترات  

  ). دوالر٧ ٦٠٠(
ت  متطلبـا  ٢٠١١-٢٠١٠ومل ُتدَرج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني            -٣٤

ومع أنه من املتوقع أن تكون مثة حاجة إىل مبلـغ           . تنفيذ األنشطة املقترحة يف مشروع القرار     
، فإنه ليس مطلوباً اآلن     ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر لفترة السنتني     ٦١٤ ٦٠٠إضايف إمجايل قدره    

رصد أي موارد إضافية، إذ ستحاول األمانة حتديد اجملاالت اليت ميكن سحب مـوارد منـها     
 هاء مـن    ٢٨ والباب   ٢عها لتلبية املتطلبات يف نطاق االعتمادات ضمن الباب         وإعادة توزي 

  .٢٠١١-٢٠١٠ميزانية فترة السنتني 
، توجَّه العناية إىل أحكام الفرع سادساً من قرار اجلمعية العامة ٧وفيما يتعلق بالفقرة   -٣٥
ت الالحقة،  ، وإىل أحكام القرارا   ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ باء املؤرخ يف     ٤٥/٢٤٨

، الذي أكدت فيـه     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ يف    ٦٢/٢٣٦وآخرها القرار   
اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة األساسية املالئمة داخل اجلمعية العامة              

  وأعادت فيـه تأكيـد دور اللجنـة       املسائل املتصلة بامليزانية  املسؤولة عن الشؤون اإلدارية و    
  .لشؤون اإلدارة وامليزانيةاالستشارية 

    ١٢/٢٦  
  تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان

  :اجمللس رقّر، A/HRC/12/L.29 من مشروع القرار ١٣ و١١ و١٠يف الفقرات   -٣٦
جيّدد والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال ملـدة             أن  )أ(  

ية زيادة تقدمي وتدفق املساعدة التقنية إىل الصومال يف جمال حقوق اإلنـسان             سنة إضافية، بغ  
إىل أقصى حد دعماً جلهود احلكومة االحتادية االنتقالية والسلطات اإلقليمية من أجل تـأمني              
احترام حقوق اإلنسان وتعزيز نظام حقوق اإلنسان يف ما يقوم به من عمل إلجنـاز املهمـة             

ية االنتقالية، وطلب إىل اخلبري املستقل أن يقدِّم تقريراً عن حالة تنفيـذ             العالقة يف إطار الوال   
  التعاون التقين داخل الصومال إىل اجمللس يف دورتيه الثالثة عشرة واخلامسة عشرة؛

اخلبري املستقل إىل إيالء اهتمام حمدد، يف سياق االضطالع بواليته،           أن يدعو   )ب(  
قانون، وتنسيق القوانني، ووضع اآلليات املناسبة ملعاجلة مـسألة         لبناء القدرة الفعالة لسيادة ال    
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اإلفالت من العقاب، وتدريب موظفي األمن الصوماليني على معايري حقوق اإلنسان الدولية،            
كما يدعوه إىل إيالء عناية خاصة جلميع حقوق اإلنسان، مبا فيهـا احلقـوق االقتـصادية                

اء الكايف، واحلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن           واالجتماعية والثقافية، واحلق يف الغذ    
  الصحة البدنية والعقلية، واحلق يف التعليم؛

 األمني العام تزويد اخلبري املستقل بكامل املساعدة البـشرية          أن يطلب إىل    )ج(  
  .والتقنية واملالية الالزمة لالضطالع بواليته

لضروري رصد مبلغ إضـايف     ويف حال اعتمد اجمللس مشروع القرار، سيكون من ا          -٣٧
أثناء الفترة املعيَّنة لتنفيذ    ) حقوق اإلنسان  (٢٣ دوالر ضمن الباب     ١٢٧ ٨٠٠إمجايل قدره   

  .األنشطة املقرَّرة
 متطلَّبـات   ٢٠١١-٢٠١٠وأُدرجت يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني           -٣٨

قوق اإلنسان وتكاليف التـشغيل     النفقات املتعلقة بسفر اخلبري املستقل وموظفي مفوضية ح       
  .ولن ُتطلب أي موارد إضافية نتيجة العتماد اجمللس مشروع القرار. العامة أثناء البعثات امليدانية

، توجَّه العناية إىل أحكام الفرع سادساً من قرار اجلمعيـة           ١٣وفيما يتعلق بالفقرة      -٣٩
، وإىل أحكام القـرارات     ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ باء املؤرخ يف     ٤٥/٢٤٨العامة  

، الـذي   ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ٢٢ املؤرخ يف    ٦٢/٢٣٦الالحقة، وآخرها القرار    
أكدت فيه اجلمعية العامة من جديد أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة األساسية املالئمة داخـل               

 فيه تأكيد دور وأعادتاملسائل املتصلة بامليزانية اجلمعية العامة املسؤولة عن الشؤون اإلدارية و  
  . لشؤون اإلدارة وامليزانيةاللجنة االستشارية 
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  املرفق الرابع

  الوثائق الصادرة يف إطار الدورة الثانية عشرة    

  الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات العامة    

  الرمز
بند جدول 
  األعمال

  

A/HRC/12/1 and Corr.1 وق عشرة جمللس حق  ثانية  شروح جدول أعمال الدورة ال      ١
  مذكرة مقدمة من األمني العام: اإلنسان

A/HRC/12/2 ل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشام        ٦
  مجهورية أفريقيا الوسطى -

A/HRC/12/3 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل         ٦
   موناكو-

A/HRC/12/4 ض الدوري الشامل    تقرير الفريق العامل املعين باالستعرا      ٦- 
  بليز

A/HRC/12/4/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/12/5 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 

  تشاد
A/HRC/12/6 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 

  الكونغو
A/HRC/12/7 الشامل   تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري       ٦ - 

  مالطة
A/HRC/12/7/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/12/7/Add.1/Corr.1 تصويب  ٦  
A/HRC/12/8 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 

  نيوزيلندا
A/HRC/12/8/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/12/8//Add.1/Corr.1 تصويب  ٦  
A/HRC/12/9 الستعراض الدوري الشامل    تقرير الفريق العامل املعين با      ٦- 

  أفغانستان
A/HRC/12/10 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 

  شيلي
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A/HRC/12/11 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦– 
  فييت نام

A/HRC/12/11/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/12/12 باالستعراض الدوري الشامل    تقرير الفريق العامل املعين       ٦- 

  أوروغواي
A/HRC/12/13 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦-

  اليمن
A/HRC/12/13/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/12/14 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 

  فانواتو
A/HRC/12/14/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/12/15 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦- 

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
A/HRC/12/15/Add.1 إضافة  ٦  
A/HRC/12/16 تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          ٦-

  جزر القمر
A/HRC/12/17 الشامل  تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري         ٦- 

  سلوفاكيا 
A/HRC/12/18 دراسة حتليلية تتعلق حبقوق اإلنسان والعدالـة االنتقاليـة         ٢

  أعدهتا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
A/HRC/12/18/Add.1 إضافة  ٢  
A/HRC/12/19 تقرير مفوضية األمـم املتحـدة      : احلق يف معرفة احلقيقة     ٢

  السامية حلقوق اإلنسان
A/HRC/12/20 ٩/٨تقرير األمني العام عن التدابري املتخذة لتنفيذ القرار           ٢ 

والعوائق اليت حتول دون تنفيذه، مبـا يف ذلـك تقـدمي            
توصيات لزيادة حتسني فعالية نظام هيئـات املعاهـدات         

  وتنسيقه وإصالحه
A/HRC/12/21 تقرير املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف           ٣

   أسبابه وعواقبهذلك
A/HRC/12/21/Add.1 البعثة إىل هاييت  ٣  
A/HRC/12/22 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن          ٣

محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف سـياق         
  مكافحة اإلرهاب
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A/HRC/12/23 تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفـال وبغـاء            ٣
  فال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةألطا

A/HRC/12/23/Add.1 البعثة إىل التفيا  ٣  
A/HRC/12/23/Add.2 البعثة إىل إستونيا  ٣  
A/HRC/12/23/Add.3 املراسالت مع احلكومات  ٣  
A/HRC/12/24 تقرير اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامـات حقـوق            ٣

ى مياه الـشرب املأمونـة      اإلنسان املتعلقة باحلصول عل   
  وخدمات الصرف الصحي

A/HRC/12/24/Add.1 البعثة إىل كوستاريكا  ٣  
A/HRC/12/23/Add.1/Corr.1 تصويب  ٣  
A/HRC/12/24/Add.2 مذكرة متهيدية بشأن البعثة إىل مصر  ٣  
A/HRC/12/24/Add.2/Corr.1 تصويب  ٣  
A/HRC/12/25 اإلنـسان بـشأن    تقرير اللجنة االستشارية جمللس حقوق        ٣

مشروع جمموعة املبادئ واملبادئ التوجيهية للقضاء على       
   التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم

A/HRC/12/26 تقرير املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقـل وإلقـاء            ٣
املنتجات والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقـوق        

  اإلنسان
A/HRC/12/26/Add.1 املراسالت مع احلكومات  ٣  
A/HRC/12/26/Add.2 البعثتان املشتركتان إىل هولندا وكوت ديفوار  ٣  
A/HRC/12/27 تقرير اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنـسان والتـضامن          ٣ 

  الدويل
A/HRC/12/27/Corr.1 تصويب  ٣  
A/HRC/12/28 عمـال  تقرير الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية عـن أ           ٣

  دورته العاشرة
A/HRC/12/29 تقرير األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان عـن      ٣

  احلق يف التنمية
A/HRC/12/30 املتخذة مـن جانـب     حقوق اإلنسان والتدابري القسرية       ٣

  تقرير األمني العام: واحد
A/HRC/12/31 تعزيز النظام املتعدد األطـراف    : حتويل األزمة إىل فرصة     ٣ :

  تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء
A/HRC/12/32 تقرير آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية عـن           ٥

  دورهتا الثانية
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A/HRC/12/33 القائمة تحديات  ال املستخلصة و  بالدروس  املتعلقة دراسةال  ٥
: إعمال حق الشعوب األصـلية يف التعلـيم       ب فيما يتعلق 

  األصلية  حبقوق الشعوباملعنيةرباء تقرير آلية اخل
A/HRC/12/34 تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات          ٣

  األساسية للسكان األصليني
A/HRC/12/34/Add.1 املراسالت مع احلكومات  ٣  
A/HRC/12/34/Add.2 البعثة إىل الربازيل  ٣ 

A/HRC/12/34/Add.3 البعثة إىل نيبال  ٣ 

A/HRC/12/34/Add.4 البعثة إىل بوتسوانا  ٣ 

A/HRC/12/34/Add.5 شاركو ال بافا"جمتمع مالحظات عن حالة   ٣") Charco la 

Pava ( باملشروع الكهرمائي   املتأثرة   واجملتمعات األخرى
  بنما يف) Chan 75" (٧٥تشان "

A/HRC/12/34/Add.6 البعثة إىل شيلي  ٣  
A/HRC/12/34/Add.7 وصيات احللقة الدراسية الدولية للخـرباء      استنتاجات وت   ٣

بشأن دور آليات األمم املتحدة اليت هلا والية حمددة فيما          
  يتعلق حبقوق الشعوب األصلية

A/HRC/12/34/Add.8 البعثة إىل بريو  ٣  
A/HRC/12/34/Add.9 ٣  Nota preeliminaria sobre la situación de los 

pueblos indigenas in Colombia 

A/HRC/12/34/Add.10 أستراليا مذكرة متهيدية بشأن حالة الشعوب األصلية يف  ٣  
A/HRC/12/35 مبسألة األشخاص املفقـودين   أفضل املمارسات املتعلقة      ٣ :

  اإلنسان س حقوقدراسة اللجنة االستشارية جملل
A/HRC/12/36 التشاور بشأن ما ميكن أن تركز عليه املرحلـة الثانيـة            ٣ 

: املي للتثقيف يف ميدان حقـوق اإلنـسان   للربنامـج الع 
  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

A/HRC/12/37 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن          ٧
  ٩/١-تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان دإ

A/HRC/12/38 تقريـر املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية        ٩ 
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن         
تعصب، وعن مظاهر تشويه صورة األديان، وخباصة عمَّا        
يترتب على كراهية اإلسالم من آثار خطرية يف متتع أتباعه          

  باحلقوق كافةً
A/HRC/12/39 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن          ٩

مناهـضة   ("١٠/٢٢نـسان   تنفيذ قرار جملس حقوق اإل    
  ")تشويه صورة األديان
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A/HRC/12/40 اص بشأن حالة حقوق اإلنـسان      ـرر اخل ـر املق ـتقري  ١٠
  يف كمبوديا

A/HRC/12/40/Corr.1 تصويب  ١٠  
A/HRC/12/41 دور وإجنازات مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق           ١٠

 اإلنسان يف مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيـز       
  ألمني العامتقرير ا: ومحاية حقوق اإلنسان

A/HRC/12/42 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن          ١٠
التقدم احملرز فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييـا          

  وعن األنشطة اليت اضطلعت هبا يف هذا البلد
A/HRC/12/43 قوق اإلنسان عـن  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حل      ١٠

  حالة حقوق اإلنسان وعن أنشطة املفوضية يف بوروندي
A/HRC/12/44 وق اإلنسان  ـالة حق ـين حب ـل املع ـتقرير اخلبري املستق    ١٠

  يف الصومال
A/HRC/12/45 تقرير مقدم من األمني العام: مسألة عقوبة اإلعدام  ٣  
A/HRC/12/46 األمـم املتحـدة    إدماج حقوق اإلنسان للمرأة يف منظومـة          ٣

  تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان: بأسرها
A/HRC/12/47 مذكرة من إعداد مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق          ٥

تقريـر   حتيل فيها إىل جملس حقوق اإلنـسان         اإلنسان
  للمجلس إلجراءات اخلاصةلاالجتماع السادس عشر 

A/HRC/12/48 شأن الرتاع   ب قـ املتحدة لتقصي احلقائ   تقرير بعثة األمم    ٧
  يف غزة

A/HRC/12/48(ADVANCE 1) موجز تنفيذي  ٧  
A/HRC/12/48(ADVANCE 2) االستنتاجات والتوصيات  ٧  
A/HRC/12/49 لممثلة اخلاصة لألمني العام املعنيــة      لسنوي ل  ا تقريرال  ٣

  باألطفال والنـزاع املسلح
A/64/94      كة عن عمليـة املتابعـة الثانيـة        تقرير وحدة التفتيش املشتر

  لالستعراض اإلداري ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
A/64/94/Add.1   إضافة  
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  الوثائق الصادرة يف سلسلة النشرات احملدودة

  الرمز
بند جدول 
  األعمال

  

A/HRC/12/L.1 األشخاص املفقودون  ٥  
A/HRC/12/L.2/Rev.1 عزيز ومحاية حقوق اإلنسانالترتيبات اإلقليمية لت  ٣  
A/HRC/12/L.3/Rev.1 القضاء على العنف ضد املرأة  ٣  
A/HRC/12/L.4/Rev.1 اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات الـسمية          ٣

  واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان
A/HRC/12/L.5 حقوق اإلنسان والتـدابري القـسرية املتَّخـذة مـن            ٣

  واحد جانب
A/HRC/12/L.6/Rev.1 احلق يف التنمية  ٣  
A/HRC/12/L.7 استقالل ونزاهة القضاء واحمللّفني واخلرباء االستـشاريني     ٣

  واستقالل احملامني
A/HRC/12/L.8 التعاون مع األمم املتحدة وممثليها وآلياهتـا يف ميـدان            ٢

  حقوق اإلنسان
A/HRC/12/L.9 اإلنسانالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق   ٣  
A/HRC/12/L.11 إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمـال           ٥

  حقوق اإلنسان
A/HRC/12/L.12 حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا           ٧

  فيها القدس الشرقية
A/HRC/12/L.12/Corr.1 تصويب  ٧  
A/HRC/12/L.12/Corr.2 تصويب  ٧  
A/HRC/12/L.13/Rev.1 تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية عـن طريـق           ٨

  حتسني فهم القيم التقليدية للبشرية
A/HRC/12/L.14/Rev.1 حرية الرأي والتعبري  ٣  
A/HRC/12/L.15 محاية حقوق اإلنسان للمدنيني يف الصراع املسلح  ٣  
A/HRC/12/L.16 اهلجـرة وحقـوق    : ان للمهاجرين ـوق اإلنس ـحق  ٣

  اإلنسان للطفل
A/HRC/12/L.17 القضاء على التمييز ضد األشخاص املـصابني باجلـذام        ٣

  وأفراد أسرهم
A/HRC/12/L.18 كمبوديا تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل  ١٠  
A/HRC/12/L.19 حقوق اإلنسان واحلصول على مياه الـشرب املأمونـة           ٣

  والصرف الصحي
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A/HRC/12/L.20 لتضامن الدويلحقوق اإلنسان وا  ٣  
A/HRC/12/L.21 متابعة الدورة االستثنائية السابعة جمللس حقوق اإلنسان         ٣

املتعلقة بالتأثري السليب لتفاقم أزمة الغذاء العامليـة علـى      
  إعمال احلق يف الغذاء للجميع

A/HRC/12/L.22 الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدوليـة        آثار    ٣
اإلنـسان،   على التمتع الكامل جبميع حقـوق     املتصلة هبا   

  والثقافية وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية
A/HRC/12/L.23 احلصول على األدوية يف سياق حق كل فرد يف التمتـع             ٣

  والعقلية بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية
A/HRC/12/L.24 محاية حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقـص املناعـة            ٣

  )اإليدز(شرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب الب
A/HRC/12/L.25 متابعة الدورة االستثنائية العاشرة جمللس حقوق اإلنسان         ٣

بشأن تأثري األزمتني العامليتني االقتصادية واملالية علـى        
  اإلعمال العاملي حلقوق اإلنسان والتمتع الفعال هبا

A/HRC/12/L.26/Rev.1 عدالة االنتقاليةحقوق اإلنسان وال  ٣  
A/HRC/12/L.27 احلق يف معرفة احلقيقة  ٣  
A/HRC/12/L.28 إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية ُيعـىن           ١

  باستعراض عمل وأداء جملس حقوق اإلنسان
A/HRC/12/L.29/Rev.1 تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان  ١٠  
A/HRC/12/L.30/Rev.1 ـ        مشر  ٣ ع ـوع املبادئ التوجيهية املتعلقـة بـالفقر املدق

  وحقوق اإلنسان
A/HRC/12/L.31 ٢٨حالة حقوق اإلنسان يف هندوراس منـذ انقـالب            ٤ 

  ٢٠٠٩يونيه /حزيران
A/HRC/12/L.32 أونغ سان سون كي وغريها من السجناء السياسيني يف           ٤

  ميامنار
A/HRC/12/L.33 حقوق اإلنسان والشعوب األصلية  ٣  

  الوثائق الصادرة يف سلسلة احلكومات

  الرمز
بند جدول 
    األعمال

A/HRC/12/G/1 من املمثل الـدائم     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٩رسالة مؤرخة يف      ٦ 
آليرلندا واملمثل الدائم هلولندا لدى مكتب األمم املتحدة يف         

  جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان
A/HRC/12/G/2 موجهة مـن    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١١رسالة مؤرخة     ٣ 

جلمهورية كوبا إىل مفوضية األمم املتحدة      ة  البعثة الدائم 
  السامية حلقوق اإلنسان
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A/HRC/12/G/3 ٢٠٠٩أغـسطس  / آب١٠مذكرة شفوية مؤرخـة    ٣ 

األمم  موجهة من البعثة الدائمة لكوستاريكا إىل مفوضية
  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

A/HRC/12/G/4 موجهـة إىل    ٢٠٠٩سبتمرب  /ول أيل ٢٥رسالة مؤرخة     ٧ 
رئيس جملس حقوق اإلنسان من املمثل الدائم إلسرائيل        

  لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف
A/HRC/12/G/5 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٩مذكرة شفوية مؤرخـة       ١٠ 

موجهة إىل مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق       
  اإلنسان من البعثة الدائمة ململكة كمبوديا

A/HRC/12/G/6 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٩مذكرة شفوية مؤرخـة       ١٠ 
موجهة إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من البعثـة         

  الدائمة ململكة كمبوديا
A/HRC/12/G/7 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧مذكرة شفوية مؤرخـة       ٣ 

جلمهورية صربيا إىل مفوضـية   موجهة من البعثة الدائمة   
  نساناألمم املتحدة السامية حلقوق اإل

A/HRC/12/G/8 ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠مذكرة شفوية مؤرخـة       ٤ 
وموجهة من البعثة الدائمة لتركيا إىل مفوضـية األمـم          

  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
A/HRC/12/G/9 مذكرة شفوية من البعثة الدائمة لسنغافورة إىل مكتـب           ٤

  حقوق اإلنسان رئيس جملس
A/HRC/12/G/10 ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢ مؤرخة   مذكرة شفوية   ٧ 

مكتب رئيس جملس حقوق اإلنـسان مـن        إىل  موجهة  
  البعثة الدائمة إلسرائيل

A/HRC/12/G/11 ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٢رسالة مؤرخـة      ١٠ 
وموجهة إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان مـن البعثـة          

  الدائمة ململكة كمبوديا

   غري احلكوميةالوثائق الصادرة يف سلسلة املنظمات
بند جدول   الرمز

  األعمال
  

A/HRC/12/NGO/1 شكل األمل- شعار األمل منظمةبيان كتايب من   ٤   
A/HRC/12/NGO/2 الغربية يف أوروباتراقيا أتراك احتادبيان كتايب من   ٣   
A/HRC/12/NGO/3 مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات     بيان كتايب من      ٣

  اإلنسان
A/HRC/12/NGO/4 اإلنسانية اجلديدةاحلركةبيان كتايب من   ٣   
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A/HRC/12/NGO/5 العنف ضحايا عن الدفاع منظمةبيان كتايب من   ٣  
A/HRC/12/NGO/6 املرجع نفسه  ٣ 

A/HRC/12/NGO/7 املرجع نفسه  ٣ 

A/HRC/12/NGO/8 املرجع نفسه  ٣ 

A/HRC/12/NGO/9 املرجع نفسه  ٧ 

A/HRC/12/NGO/10 املركز القـانوين حلقـوق    /عدالةشترك من   بيان كتايب م    ٧
املركـز الفلـسطيين   /بـديل و لاألقلية العربية يف إسرائي

االئـتالف  و ملـصادر حقـوق املواطنـة والالجـئني    
  لللموئ الدويل

A/HRC/12/NGO/11 الدويل للدراسـات اإلنـسانية      االحتادبيان كتايب من      ٤ 
  واألخالقية

A/HRC/12/NGO/12 املرجع نفسه  ٩ 

A/HRC/12/NGO/13 املرجع نفسه  ٤ 

A/HRC/12/NGO/14 باكس ، و هيئة الفرنسيسكان الدولية  كتايب مشترك من    بيان    ٣
، احلركة الكاثوليكية الدوليـة للـسالم   -الدولية  كريسيت

 الرهبان الدومينيكيني املناصـرين     رابطة، و باكس رومانا و
   درجة الوّعاظ-للعدالة والسالم 

A/HRC/12/NGO/15 التنمية التعليمية الدوليةمنظمةتايب من بيان ك  ٤   
A/HRC/12/NGO/16 املرجع نفسه  ٤  
A/HRC/12/NGO/17 بيان كتايب من منظمة املدافعني عن حقوق اإلنسان  ٣  
A/HRC/12/NGO/18 بيان كتايب مشترك من منظمة املدافعني عـن حقـوق            ٣

مركز منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم        اإلنسان و 
   يف إقليم الباسكوالثقافة

A/HRC/12/NGO/19 اآلسيوي للموارد القانونيةاملركزبيان كتايب من   ١٠   
A/HRC/12/NGO/20 املرجع نفسه  ٣  
A/HRC/12/NGO/21 املرجع نفسه  ٤ 

A/HRC/12/NGO/22 املرجع نفسه  ٤ 

A/HRC/12/NGO/23 املرجع نفسه  ٤ 

A/HRC/12/NGO/24 املرجع نفسه  ٤ 

A/HRC/12/NGO/25 ــايب مــن   ٤ ــان كت  الــدويل للدراســات االحتــادبي
  واألخالقية اإلنسانية

A/HRC/12/NGO/26 منظمة فيفات الدوليةبيان كتايب من   ٩  
A/HRC/12/NGO/27 النـسائي الـدويل،     التحـالف بيان كتايب مشترك من       ٤ 

، ومنظمة  االحتاد الوطين للجمعيات الدولية للمهاجرات    و
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 النسائية الدولية للسلم    طةالرابحقوق اإلنسان اجلديدة، و   
واحلرية، ومنظمة التنمية التعليمية الدوليـة، وحركـة        

  مناهضة العنصرية وحتقيق الصداقة بني الشعوب
A/HRC/12/NGO/28 الرابطة الدولية ملناهضة العنصرية ومعاداة     بيان كتايب من      ٩

  السامية
A/HRC/12/NGO/29 اجلمعية الدولية، و بيان كتايب مشترك من هيئة الفرانسيسكان         ٣

 ملكافحة االجتـار    لتحالف العاملي ، وا الدولية ملكافحة الرق  
  صندوق الصوميني الكاثوليك السويسريو ،بالنساء

A/HRC/12/NGO/30 بيان كتايب مشترك من عـدد كـبري مـن املنظمـات        ٣
  احلكومية غري

A/HRC/12/NGO/31 بيان كتايب من مجعية حواء للمرأة  ٣  
A/HRC/12/NGO/32 التحررية الدوليةبيان كتايب من   ٤  
A/HRC/12/NGO/33 بيان كتايب مشترك من جملس الوكـاالت الطوعيـة يف            ٧

 األفريقيـة األمريكيـة للمـساعدة       اجلمعيةالسودان و 
  اإلنسانية والتنمية

A/HRC/12/NGO/34 دانييل ميتران مؤسسة: بيان كتايب من فرنسا احلريات  ٣  
A/HRC/12/NGO/35 الدويل ملعاهدات اهلنوداجمللسكتايب من بيان   ٦   
A/HRC/12/NGO/36 جلنة البلدان األفريقيـة املعنيـة      بيان كتايب مشترك من       ٣

 باملمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفـل        
   األفريقية األمريكية للمساعدة اإلنسانية والتنميةاجلمعيةو

A/HRC/12/NGO/37 األفريقية األمريكية للمـساعدة     يةاجلمعبيان كتايب من      ٤ 
  اإلنسانية والتنمية

A/HRC/12/NGO/38 حركة الشباب والطالب الدولية لنصرة     بيان كتايب من      ٩
الرابطة األفريقية للتعلـيم مـن أجـل        ، و األمم املتحدة 

 حقوق اإلسكان وحـاالت اإلخـالء،       مركزة، و التنمي
مارو حركة توباو أ  ة، و مؤسسة الفضاء األفريقي الدولي   و

املنظمـة الدوليـة     النسائي الدويل، و   التحالفة، و اهلندي
منظمة الـشمال واجلنـوب يف      ن، و املشتركة بني األديا  

مركز اجلنـوب للبحـوث     ، و القرن احلادي والعشرين  
، منظمة طّي   املتعلقة باملقيمني يف اخلارج وحبوث التنمية     

 الدولية، الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، واحلركة      
الدولية ملناهضة مجيع أشـكال التمييـز والعنـصرية،         

 وبرنامج مكافحة سوء التغذية

A/HRC/12/NGO/39 بيان كتايب من منظمة العفو الدولية  ٤  
A/HRC/12/NGO/40 بيان كتايب من جلنة رصد حقوق احملامني يف كندا  ١٠  
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A/HRC/12/NGO/41 بيان كتايب من احلق، القانون يف خدمة اإلنسان  ٧  
A/HRC/12/NGO/42 األفريقية األمريكية للمـساعدة     اجلمعيةبيان كتايب من      ٤ 

  اإلنسانية والتنمية
A/HRC/12/NGO/43 بيان كتايب من منظمة العفو الدولية  ٦  
A/HRC/12/NGO/44 املرجع نفسه  ٦  
A/HRC/12/NGO/45 بيان كتايب مشترك من مؤسـسة النـهوض بالطفـل            ٧

كيـة للمـساعدة اإلنـسانية       األفريقية األمري  اجلمعيةو
  والتنمية

A/HRC/12/NGO/46 ٣  Exposicion escrita presentada por la Asemblea 

Permanente por los Derechos Humanos 

A/HRC/12/NGO/47 الدولية بيان كتايب مشترك من حركة الشباب والطالب          ٣
املنظمـة  ، و احتاد احلقوقيني العرب  لنصرة األمم املتحدة، و   

، دولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري         ال
منظمة الشمال واجلنـوب يف  و ،االحتاد العام للمرأة العربيةو

 النسائية الدولية للـسلم     الرابطة، و القرن احلادي والعشرين  
حركـة توبـاو أمـارو      واحلرية، واحتاد احملامني العرب، و    

دن املتحدة وكالة املو ة،االحتاد العام للمرأة العراقية، واهلندي
الرابطـة الدوليـة    ، و للتعاون فيما بني الشمال واجلنـوب     

 الدوليـة،    التنمية التعليمية  نظمة، وم للمحامني الدميقراطيني 
 اخلـرباء   رابطـة ، و االحتاد النسائي الدميقراطي الدويل   و

  االستشاريني الدوليني يف جمال حقوق اإلنسان
A/HRC/12/NGO/48 الشباب والطالب الدولية   بيان كتايب مشترك من حركة        ٣

االحتاد النـسائي الـدميقراطي     لنصرة األمم املتحدة، و   
املنظمة الدوليـة للقـضاء   ، واحتاد احلقوقيني العرب، و الدويل

 العام للمـرأة    االحتاد، و على مجيع أشكال التمييز العنصري    
منظمة الشمال واجلنوب يف القـرن احلـادي        ، و العربية

حركة توباو أمارو   لعرب، و ، واحتاد احملامني ا   والعشرين
وكالة املدن املتحـدة    ، و االحتاد العام للمرأة العراقية   ، و اهلندية

 الدوليـة   الرابطـة ، و للتعاون فيما بني الشمال واجلنـوب     
  الدولية  التنمية التعليميةمنظمة، وللمحامني الدميقراطيني

A/HRC/12/NGO/49 احتـاد احلقـوقيني العـرب     بيان كتايب مشترك من و      ٤ ،
املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         و

، واحتاد احملـامني    اد العام للمرأة العربية   ، واالحت العنصري
االحتـاد العـام    ، و حركة توباو أمارو اهلندية   العرب، و 

وكالة املدن املتحدة للتعاون فيما بـني       ، و للمرأة العراقية 
، االحتاد النسائي الدميقراطي الدويل   ب، و الشمال واجلنو 
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 التنمية  منظمة، و الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني   و
  التعليمية الدولية

A/HRC/12/NGO/50 االحتاد النـسائي الـدميقراطي     بيان كتايب مشترك من       ٤
اد العام للمـرأة    ، واالحت احتاد احلقوقيني العرب  ، و الدويل
حركة توبـاو أمـارو     ، واحتاد احملامني العرب و    العربية
 وكالة املدن املتحـدة   ، و حتاد العام للمرأة العراقية   االة، و اهلندي

الرابطة الدوليـة   ب، و للتعاون فيما بني الشمال واجلنو    
   التنمية التعليمية الدوليةمنظمة، وللمحامني الدميقراطيني

A/HRC/12/NGO/51 االحتاد النـسائي الـدميقراطي     بيان كتايب مشترك من       ٣
نظمة الدولية للقضاء   امل، و احتاد احلقوقيني العرب   و الدويل

اد العام للمرأة    واالحت على مجيع أشكال التمييز العنصري    
حركة توبـاو أمـارو     ، واحتاد احملامني العرب، و    العربية
وكالة املدن املتحـدة    ، و االحتاد العام للمرأة العراقية   ، و اهلندية

 الدوليـة   الرابطـة ب، و للتعاون فيما بني الشمال واجلنـو     
  . التنمية التعليمية الدوليةمنظمةو ،للمحامني الدميقراطيني

A/HRC/12/NGO/52 االحتاد النـسائي الـدميقراطي     بيان كتايب مشترك من       ٣
املنظمة الدولية للقضاء    و احتاد احلقوقيني العرب  ، و الدويل

ـ  على مجيع أشكال التمييز العنصري     اد العـام   ، واالحت
منظمة الشمال واجلنـوب يف القـرن       ، و للمرأة العربية 

حركة توباو  ، واحتاد احملامني العرب، و    دي والعشرين احلا
وكالـة  ، و االحتاد العام للمرأة العراقيـة    و ،أمارو اهلندية 

ب، املدن املتحدة للتعاون فيما بـني الـشمال واجلنـو      
 التنمية منظمةو ،الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطينيو

  التعليمية الدولية
A/HRC/12/NGO/53 االحتاد النـسائي الـدميقراطي     ك من   بيان كتايب مشتر    ٣

املنظمـة الدوليـة    ، و احتاد احلقوقيني العرب  ، و الدويل
ـ  للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري      اد ، واالحت

حركـة  ، واحتاد احملامني العـرب، و     العام للمرأة العربية  
، االحتاد العـام للمـرأة العراقيـة   ، وتوباو أمارو اهلندية 

تعـاون فيمـا بـني الـشمال        وكالة املدن املتحدة لل   و
 ،الرابطة الدولية للمحـامني الـدميقراطيني  ب، وواجلنو

   التنمية التعليمية الدوليةمنظمةو
A/HRC/12/NGO/54 املرجع نفسه  ٤  
A/HRC/12/NGO/55 املرجع نفسه  ٤ 

A/HRC/12/NGO/56 املرجع نفسه  ٧ 

A/HRC/12/NGO/57 املرجع نفسه  ٧ 



A/HRC/12/L.10 

GE.09-17490 180 

  ؤسسات الوطنيةالوثائق الصادرة يف سلسلة امل

  الرمز
بند جدول 
    األعمال

A/HRC/12/NI/1 معلومات مقدمة من شبكة املؤسسات الوطنية األفريقية         ٣
املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق       حلقوق اإلنسان باسم  

 "ألف" اإلنسان يف أفريقيا املعتمدة ضمن الفئة

A/HRC/12/NI/2 ة معلومات مقدمة من شبكة املؤسسات الوطنية األفريقي        ٣
املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق       حلقوق اإلنسان باسم  

  "ألف"اإلنسان يف أفريقيا املعتمدة ضمن الفئة 
A/HRC/12/NI/3 معلومات مقدمة من شبكة املؤسسات الوطنية األفريقية         ٣

باسم مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية      حلقوق اإلنسان 
  "ألف"املعتمدة ضمن الفئة 

A/HRC/12/NI/4 مجهوريـة  يف   من مكتب أمني املظامل      معلومات مقدمة   ٣
  فرتويال البوليفارية

A/HRC/12/NI/5 معلومات مقدمة من اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقـوق          ٧
  اإلنسان

A/HRC/12/NI/6 معلومـات مقدمـة من جانب اجملموعـة األوروبيـة          ٢
 حلقوق اإلنسان باسم املؤسسات الوطنية     للمؤسسات الوطنية 
  يف أوروبا" ألف"الفئة  ملعتمدة ضمنحلقوق اإلنسان ا

A/HRC/12/NI/7 معلومات مقدمة من املركز النروجيي حلقوق اإلنسان  ٣  
A/HRC/12/NI/8 ة حلقوق اإلنسان   ـية الوطن ـمعلومات مقدمة من اللجن     ٣

  يف نيبال
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  املرفق اخلامس

 املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة الذين عيَّنهم اجمللـس يف        
  دورته الثانية عشرة

  اخلبري املستقل يف جمال احلقوق الثقافية    
  )باكستان(فريدة شهيد 

  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان    
  )مجهورية ترتانيا املتحدة(حممد شند عثمان 
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  املرفق السادس

ل ترتيب االستعراض للدورات السابعة والثامنة والتاسعة للفريق العام           
  املعين باالستعراض الدوري الشامل

  )٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨(الدورة السابعة     
  قطر  -١
  نيكاراغوا  -٢
  إيطاليا  -٣
  السلفادور  -٤
  غامبيا  -٥
  ) املتعددة القوميات-مجهورية (بوليفيا   -٦
  فيجي  -٧
  سان مارينو  -٨
  كازاخستان  -٩

  أنغوال  -١٠
  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران   -١١
  مدغشقر  -١٢
  العراق  -١٣
  سلوفينيا  -١٤
  مصر  -١٥
  البوسنة واهلرسك  -١٦

  )٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣(الدورة الثامنة     
  قريغيزستان  -١
  كرييباس  -٢
  غينيا  -٣
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  -٤
  إسبانيا  -٥
  ليسوتو  -٦
  كينيا  -٧
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  أرمينيا  -٨
   بيساو-غينيا   -٩

  السويد  -١٠
  غرينادا  -١١
  تركيا  -١٢
  غيانا  -١٣
  هاييت  -١٤
  الكويت  -١٥
  بيالروس  -١٦

  )٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٢(الدورة التاسعة     
  ليبرييا  -١
  مالوي  -٢
  منغوليا  -٣
  بنما  -٤
  ملديف  -٥
  أندورا  -٦
  بلغاريا  -٧
  هندوراس  -٨
  يكيةالواليات املتحدة األمر  -٩

  جزر مارشال  -١٠
  كرواتيا  -١١
  جامايكا  -١٢
  اجلماهريية العربية الليبية  -١٣
  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا   -١٤
  لبنان  -١٥
  موريتانيا  -١٦
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  املرفق السابع

قائمة بأعضاء اجملموعات الثالثية املنشأة يف إطار دورات فريق العمـل               
  لسادسة والسابعة والثامنة املعين باالستعراض الدوري الشامل ا

  الدورة السادسة    

  التقرير الدولة صاحبة

طلبت تعيني 
مقرِّر خاص 
من جمموعتها

  اللجنة الثالثية  التركيبة اإلقليمية  اإلقليمية
إيطاليا، أنغوال، اململكة العربيـة  أوروبا الغربية  آسيوية  أفريقية  نعم  إريتريا

  السعودية
  السنغال، الفلبني، هولندا   الغربيةأوروبا  آسيوية  أفريقية   قربص

البوسنة واهلرسك، بـنغالديش، أوروبا الشرقية  أمريكا الالتينية  آسيوية نعم  اجلمهورية الدومينكية
  األرجنتني

 الكامريون، البحرين، نيكاراغوا أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية نعم  كمبوديا
  ان، أوكرانيا، نيجريياباكست أوروبا الشرقية  آسيوية  أفريقية   النرويج
الواليات املتحـدة األمريكيـة، أوروبا الشرقية  أوروبا الغربية  أفريقية نعم  ألبانيا

  موريشيوس، االحتاد الروسي
  مجهورية الكونغو

  الدميقراطية
  سلوفينيا، غابون، اليابان أوروبا الشرقية  آسيوية  أفريقية نعم

  سلوفاكيا، غانا، بوليفيا وروبا الشرقيةأ  أمريكا الالتينية  أفريقية نعم  كوت ديفوار
  قطر، بلجيكا، هنغاريا أوروبا الشرقية  أوروبا الغربية  آسيوية   الربتغال
  اهلند، مدغشقر، أوروغواي أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية نعم  بوتان

  جيبويت، الربازيل، الصني أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية نعم  دومينيكا
  يامجهورية كور

  الدميقراطية الشعبية
املكــسيك، جنــوب أفريقيــا،  أوروبا الغربية  أمريكا الالتينية  أفريقية 

  النرويج
  زامبيا، فرنسا، إندونيسيا  أوروبا الغربية  آسيوية  أفريقية نعم  بروين دار السالم

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  أوروبا الغربية  آسيوية  أفريقية   كوستاريكا
الشمالية، بوركينا فاسو،وآيرلندا  

  مجهورية كوريا
  األردن، مصر، كوبا أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية نعم  غينيا االستوائية

  شيلي، قريغيزستان، إيطاليا  أوروبا الغربية  أمريكا الالتينية  آسيوية   إثيوبيا



A/HRC/12/L.10 

185 GE.09-17490 

  الدورة السابعة    

  الدولة صاحبة التقرير

طلبت تعيني 
مقرِّر خاص 
امن جمموعته

  اللجنة الثالثية  التركيبة اإلقليمية  اإلقليمية
  هنغاريا، اليابان، غابون أوروبا الشرقية  آسيوية  أفريقية  نعم  قطر

  الربازيل، الفلبني، زامبيا أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية    نيكاراغوا
  سلوفاكيا، األرجنتني، غانا أوروبا الشرقية  أمريكا الالتينية  أفريقية    إيطاليا

نيكاراغوا، مجهورية كوريا،  أوروبا الشرقية أمريكا الالتينية  آسيوية نعم  السلفادور
  االحتاد الروسي

  الكامريون، األردن، أوكرانيا أوروبا الشرقية آسيوية  أفريقية نعم  غامبيا
 املتعددة-دولة  (بوليفيا  

  )القوميات
سو، قريغيزستان، بوركينا فا أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية  

  أوروغواي
  سلوفينيا، فرنسا، أنغوال أوروبا الشرقية  أوروبا الغربية  أفريقية    فيجي

  هولندا، بوليفيا، قطر  أوروبا الغربية أمريكا الالتينية  آسيوية    سان مارينو
 موريشيوس، بنغالديش، كوبا أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية  نعم  كازاخستان

  جيبويت، شيلي، إندونيسيا ا الالتينيةأمريك  آسيوية  أفريقية    أنغوال
ــران  ــة (إي -مجهوري
  )اإلسالمية

  السنغال، باكستان، املكسيك أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية نعم

النرويج، البحرين، جنوب   أوروبا الغربية آسيوية  أفريقية نعم  مدغشقر
  أفريقيا

 واهلرسك، اهلند، البوسنة أوروبا الشرقية  أوروبا الغربية  آسيوية نعم  العراق
اململكة املتحدة لربيطانيا 
  العظمى وآيرلندا الشمالية

مصر، الربازيل، الواليات   أوروبا الغربية أمريكا الالتينية  أفريقية    سلوفينيا
  املتحدة األمريكية

  الصني، مدغشقر، إيطاليا  أوروبا الغربية آسيوية  أفريقية نعم  مصر
  سلوفينيا، نيجرييا، بلجيكا أوروبا الشرقية  با الغربيةأورو  أفريقية نعم  البوسنة واهلرسك
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  الدورة الثامنة

  الدولة صاحبة التقرير

طلبت تعيني 
  مقرِّر خاص

من جمموعتها 
  اللجنة الثالثية  التركيبة اإلقليمية  اإلقليمية

بوركينا فاسـو، نيكـاراغوا،أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية    قريغيزستان
  الصني

ــادأوروبا الشرقية أمريكا الالتينية  أفريقية  عمن  كرييباس ــل، االحت األردن، الربازي
  الروسي

 غانا، البوسنة واهلرسك، اليابانأوروبا الشرقية  آسيوية  أفريقية  نعم  غينيا
مجهورية الو الدميقراطية

  الشعبية
األرجنتني، قريغيزستان، نيجريياأمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية  نعم

  شيلي، اهلند، جنوب أفريقياأمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية    إسبانيا
سلوفينيا، الكامريون، اململكـةأوروبا الشرقية  أوروبا الغربية  أفريقية  نعم  ليسوتو

املتحدة لربيطانيـا العظمـى
  وآيرلندا الشمالية

  مصر، املكسيك، بنغالديشأمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية  نعم  كينيا
  سلوفاكيا، فرنسا، البحرينأوروبا الشرقية  أوروبا الغربية  آسيوية  نعم  أرمينيا
جيبويت، مجهوريـة كوريـا، أوروبا الغربية  آسيوية  أفريقية     بيساو-غينيا 

  الواليات املتحدة األمريكية
أوكرانيـــا، أوروغـــواي،أوروبا الشرقية أمريكا الالتينية  أفريقية    السويد

  موريشيوس
  غابون، قطر، إيطاليا أوروبا الغربية  آسيوية  يةأفريق    غرينادا
كوبا، اململكة العربية السعودية،أمريكا الالتينية  آسيوية  أفريقية    تركيا

  أنغوال
-دولـة   (باكستان، بوليفيـا     أوروبا الغربية أمريكا الالتينية  أفريقية  نعم  غيانا

  ، بلجيكا)املتعددة القوميات
  هولندا، زامبيا، األرجنتني أوروبا الغربية تينيةأمريكا الال  أفريقية  نعم  هاييت

  هنغاريا، إندونيسيا، مدغشقرأوروبا الشرقية  آسيوية  أفريقية  نعم  الكويت
  السنغال، الفلبني، النرويج أوروبا الغربية  آسيوية  أفريقية    بيالروس

        


